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Gmina
do renowacji
Ziemia mia³a byæ sprzedana
za œmiesznie nisk¹ cenê
Burmistrz Sola
zapowiada inwestycje
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Kazimierz Rynkiewicz
¯yjemy w czasach wielkiego
pomieszania wartoœci. Czasami normalny cz³owiek mo¿e czuæ siê, jakby wpad³ do tygla i wir wci¹ga go na
dno. Napór ró¿nych si³ spychaj¹cych nas z obranej drogi jest tak
ogromny, jak ogromna jest iloœæ
bodŸców, jakie otrzymuje ze
wszystkich stron. Albo straci równowagê, albo znajdzie si³ê i sposób,
by iœæ dalej w kierunku, jaki obra³ w
¿yciu. Tylko jaki obraæ kierunek, jak
wszystko staje siê p³ynne?
Kiedyœ œwiat by³ bezpieczniejszy, bo obowi¹zywa³ w nim jakiœ
system wartoœci wytworzony przez
w³asn¹ wspólnotê. System wytwarza³ jêzyk komunikacji, który umo¿liwia³ porozumiewanie siê w obrêbie tego systemu. Wspólne wartoœci
i wspólny jêzyk tworzy³y wspólnotê, która mog³a siê rozwijaæ, wytwarzaj¹c dodatni iloczyn uczynków.
Konfrontacja zachodzi³a miêdzy
ró¿nymi systemami konkuruj¹cymi
o osi¹gniêcie korzyœci przemoc¹ lub
ekspansj¹ cywilizacyjn¹. Ale w obrêbie swojego systemu cz³owiek
czu³ siê w miarê bezpiecznie, bo j¹
rozumia³. Zrozumienie dawa³o jako
taki spokój egzystencjalny, bo cz³owiek jest spokojniejszy, jak rozumie. Rozumienie zwi¹zane z wiedz¹
wymaga kulturowej ci¹g³oœci, co
nazywamy histori¹. Historia objaœnia nam, jak funkcjonowa³ œwiat
przed nami, jak ludzie sobie w nim
radzili i jakie pope³niali b³êdy, a
wiêc mo¿na by³o wyci¹gaæ wnioski,
jak sobie radziæ i jakich b³êdów nie
pope³niaæ. Historia pokazuje, jakie
dokonywane wczeœniej wybory systemowe by³y fa³szywe i dok¹d prowadzi³y, i mo¿emy wyci¹gn¹æ wnioski, by ju¿ tymi drogami nie chadzaæ. Historia to nie tylko dzieje
systemów, ale te¿ historia prywatnych zwi¹zków miêdzy ludŸmi. To
zarówno onto jak i filogeneza; historia rozwoju osobniczego cz³owieka
jak i jego zwi¹zków z innymi ludŸmi. Filozofia, literatura i sztuka to
zapis tych doœwiadczeñ. Do tej pory
tworzy³y one jak¹œ ci¹g³oœæ, bo ka¿dy czerpa³ lub nawi¹zywa³ do poprzedników, a na pewno nie móg³
tego dorobku ignorowaæ, bo uwa¿ano by go za cz³owieka niewykszta³conego. By³y oczywiœcie przerwy w
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Karta Praw
Podstawowych
ma zast¹piæ Dekalog?
tej ci¹g³oœci, gdy ktoœ próbowa³
negowaæ tradycjê i historiê i chcia³
budowaæ wszystko od nowa i po
swojemu, ale takie próby nazywano
utopi¹ lub dyktatur¹. Dzisiaj problem jest bardziej z³o¿ony, bo mam
wra¿enie, ¿e w Europie ponownie
próbuje siê zerwaæ tê ci¹g³oœæ, ale ta
próba jest jeszcze nienazwana, dlatego tak niebezpieczna.
O tej ci¹g³oœci filozof prof. Feliks Koneczny napisa³ w sposób jasny: „Wszelkie ¿ycie musi byæ ci¹g³e; i zwierzêce i ludzkie. Owo
„musi” tyczy tylko ¿ycia biologicznego. Duchowe nie podlega przymusowi ci¹g³oœci. Mo¿na w ka¿dej
chwili przerwaæ ci¹g³oœæ w zakresie
walki o byt intelektualnej i moralnej. Nie mo¿na przestaæ jeœæ, ale
mo¿na przestaæ siê uczyæ. Ci¹g³oœæ
¿ycia duchowego wolno przerwaæ, a
nawet zerwaæ z nim ca³kowicie.
Znajdujemy siê tu na terenie wolnej
woli. Wniosek z tego prosty, ¿e iloczyn spo³eczny pozostaje w prostym stosunku do iloœci osób o silnej
woli wyhodowanej na pod³o¿u
etycznym. ¯ycie duchowe traci skutecznoœæ, je¿eli mu nie towarzyszy
ci¹g³oœæ”.
My Polacy mamy to nieszczêœcie, ¿e ci¹g³oœæ u nas by³a zrywana
wielokrotnie i to w jednym pokoleniu. Najstarsze pokolenie pamiêta
czasy wolnej Polski, póŸniej przerwane przez okupacjê, jeszcze póŸniej przez komunizm, który ju¿ radykalnie zrywa³ z dziejow¹ ci¹g³oœci¹ przez ustanawianie nowych
praw, a gdy upad³, wydawa³o siê, ¿e
bêdziemy mieli czas na uporz¹dkowanie w³asnych spraw i jak¹œ przynajmniej próbê zrozumienia, na
czym ta ci¹g³oœæ polega, co zosta³o
nam zerwane i jak t¹ ci¹g³oœæ historyczn¹ odbudowaæ. Jednak nawet
nie zd¹¿yliœmy porz¹dnie ogarn¹æ
myœli, a ju¿ nowy system pod nazw¹
unia europejska ogarn¹³ nasz kraj i
znowu jesteœmy gdzieœ, ale nie u
siebie. I znowu – niestety - jest to
system zrywaj¹cy z ci¹g³oœci¹ historyczn¹ na ogromn¹ skalê, bo cywilizacyjn¹. To ju¿ nie jest zerwanie

kulturowe w obrêbie mikrosystemu
tej samej cywilizacji, ale podwa¿enie fundamentów jej samej.
Najgorsze, ¿e te zabiegi robione
s¹ pod p³aszczem demokracji, co
oczywiœcie niewiele ma z ni¹ wspólnego, skoro w sprawie najwa¿niejszej – traktatów parakonstytucyjnych (których obywatel na oczy nie
widzia³) – nie chce siê poddawaæ ich
pod referendum, lecz maj¹ je zatwierdzaæ jakieœ w¹skie gremia.
Europa zrywa ci¹g³oœæ historyczn¹ unikaj¹c odwo³ania siê do
swoich korzeni chrzeœcijañskich.
Takim oczywistym zerwaniem jest
próba narzucenia narodom Karty
Praw Podstawowych w dwa tysi¹ce
lat po Dekalogu, jakby do tej pory
cz³owiek mieszkaj¹cy w Europie
nie mia³ ¿adnych praw. Jakby by³
jakimœ dzikusem, który nagle wypad³ spod ogona sroce. Próby legalizowania zwi¹zków homoseksualnych jako ma³¿eñstw mog¹ podejmowaæ tylko ludzie prymitywni,
urodzeni i wychowani w wyrwie
cywilizacyjnej powsta³ej po zerwaniu ci¹g³oœci historycznej. Historia
i tysi¹cletnie doœwiadczenia ludzkoœci pokaza³y, ¿e zwi¹zki kazirodcze, haremiczne, bigamiczne i homoseksualne to œlepa uliczka w rozwoju cywilizacji europejskiej, dlatego je wykluczy³y w procesie spo³ecznym, tak samo jak napiêtnowa³y zdradê, k³amstwo i g³upotê, by
wykszta³ciæ cz³owieka etycznego.
Jak widaæ na tê ostatni¹ przypad³oœæ
wci¹¿ jeszcze szukamy skutecznego
sposobu. Przywracanie ich dzisiaj
do europejskiego prawodawstwa to
wdrapywanie siê z powrotem na
drzewo, z którego – jak niektórzy
uwa¿aj¹ – niedawno zeszliœmy.
Szkoda, ¿e to akurat przydarzy³o siê
mojej Europie. Trzeba mocno siê
trzymaæ, by nas ten tygiel nie
wci¹gn¹³. Tego ¿yczê na Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia. ObchodŸcie je
w skupieniu i wytrwa³oœci, bo nie
wiadomo, czy wkrótce nie zamieni¹
go nam na Dzieñ Szczêœliwego
Konsumenta z kart¹ praw podstawowych pod hoinkom.
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Zwalczaj¹ dzieciêc¹ pornografiê

Policja austriacka wykry³a przestêpstwo w Resku
(RESKO-REGION) To by³a nieszablonowa
akcja. Zachodniopomorscy policjanci 12
grudnia zatrzymali 4 mê¿czyzn podejrzewanych o posiadanie treœci pornograficznych z
udzia³em dzieci. Na ich trop wpadli policjanci
austriaccy, którzy badali internetowy przep³yw treœci pornograficznych. Jeden z tych
tropów prowadzi³ do Reska.
Przekazane dane polskiej policji pozwoli³y na przeprowadzenie
ogólnopolskiej akcji wymierzonej
w osoby, które nielegalne treœci
œci¹ga³y z Internetu lub posiada³y
w swoich komputerach. Dzia³ania

na terenie ca³ego kraju nadzorowali policjanci z Centralnego Zespo³u do walki z Handlem LudŸmi i
Pornografi¹ Dzieciêc¹ Komendy
G³ównej Policji. Akcja zosta³a
przeprowadzona po otrzymaniu

POZ w £obzie
(£OBEZ). Ju¿ w po³owie stycznia odbêdzie
siê przetarg na wykonywanie opieki ambulatoryjnej nocnej i w okresie œwi¹t. Opieki
tej nie bêd¹ jednak wykonywaæ ³obescy
lekarze.
Mimo zachêt i podnoszenia stawek za opiekê ambulatoryjn¹, ³obescy lekarze nie zdecydowali siê podj¹æ tego zadania. Dla nich zbyt niskie stawki, okaza³y siê wystarczaj¹ce dla podmiotu z zewn¹trz. Po
przetargu otrzyma on pomieszczenia po by³ym „Administratorze”
przy ul. Niepodleg³oœci w £obzie.

informacji z centrali Europolu w
Hadze. Dane te wskazywa³y na lokalizacjê komputerów, z których
realizowane by³y po³¹czenia, b¹dŸ
pobierane by³y pliki (z filmami lub
zdjêciami) ze stron prezentuj¹cych
pornografiê dzieciêc¹.

wy, który na obecnym etapie postêpowania pozwoli³ na przedstawienie mu zarzutu rozpowszechniania
treœci pornograficznych z udzia³em dzieci. To przestêpstwo zagro¿one jest kar¹ do 8 lat pozbawienia
wolnoœci.

Na podstawie takich informacji
policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wspólnie
z kolegami z innych powiatów naszego województwa weszli do
mieszkañ pod czterema typowanymi adresami.
W Ko³obrzegu zatrzymano 29letniego mê¿czyznê. W jego
mieszkaniu zabezpieczono 2 dyski
twarde z komputera oraz p³yty
DVD. Wstêpne oglêdziny komputera potwierdzi³y, i¿ mê¿czyzna
by³ w posiadaniu treœci pornograficznych bez udzia³u dzieci.
Do dwóch nastêpnych zatrzymañ dosz³o na terenie Szczecina.
Policjanci zatrzymali dwóch mê¿czyzn w wieku 37 i 19 lat. W obu
przypadkach zabezpieczono komputery i p³yty CD. W stosunku do
19-letniego ucznia jednego z technikum zebrano materia³ dowodo-

W Resku ok. godz. 10.30 zatrzymano 49-letniego mê¿czyznê.
U niego zabezpieczono komputer i
kilkadziesi¹t p³yt CD, które zawiera³y bardzo du¿o ró¿nego rodzaju
treœci pornograficznych, w tym pobrane z internetu w dniu
11.01.2007 r. zdjêcia o treœci pornograficznej z udzia³em ma³oletnich poni¿ej lat 15. Mê¿czyŸnie
zosta³ przedstawiony zarzut posiadania treœci pornograficznych z
udzia³em dzieci, za co grozi kara
pozbawienia wolnoœci do 5 lat.

Ze wstêpnych rozmów wynika, i¿
zainteresowany chce wejœæ na teren
£obza na minimum dziesiêæ lat.
Zobowi¹za³ sie przy tym wykonaæ
generalny remont w obiekcie. W
zamian gmina zrzeknie siê prawa
pobierania czynszu, jako czêœæ rekompensaty za wykonan¹ modernizacjê obiektu.
MM

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl

Zabezpieczony sprzêt komputerowy zostanie przekazany bieg³ym, którzy maj¹ dok³adnie okreœliæ pe³n¹ zawartoœæ dysków i noœników fonograficznych, a tak¿e
ustaliæ, czy zatrzymani mê¿czyŸni
zakazane treœci pedofilskie wczeœniej z komputera np. usuwali. (p)
Salon Fryzjerski „SHOCK”
£obez ul. Kraszewskiego 30/2

zatrudni
fryzjera/fryzjerkê
mo¿liwe wstêpne przyuczenie
Tel. 600 494 903 po godz. 18.

e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Radni cofnêli przetarg

Ziemia mia³a byæ sprzedana
za œmiesznie nisk¹ cenê

(WÊGORZYNO) Trudno
powiedzieæ, jak pracuj¹
urzêdnicy w urzêdzie
miejskim w Wêgorzynie, ¿e
nikt z nich nie zwróci³
uwagi na œmiesznie nisk¹
cenê ziemi, jaka zosta³a
wystawiona do przetargu.
Wychwycili to dopiero radni
i wycofali projekt uchwa³y
o sprzeda¿y tej ziemi.
Sprawê na sesji postawi³a radna
Jadwiga Kamiñska. Poprosi³a burmistrz Gra¿ynê Karpowicz o wyjaœnienie ró¿nicy w cenach sprzedawanych gruntów.
- Jedna pani w Runowie p³aci 70
z³ za metr kwadratowy dzia³ki budowlanej, natomiast ziemia „przemys³owa”, w tym samym obrêbie, za
torami, jest po z³oty dziesiêæ. Jest to
coœ nie tak. Bardzo proszê o wyjaREKLAMA

œnienie sprawy. – powiedzia³a radna.
Chodzi o teren le¿¹cy przy drodze do Runowa, za budynkami by³ej
mieszalni pasz, sprzedanej póŸniej
dla firmy, która mia³a budowaæ
domy. Administracyjnie jest to obrêb Po³chowo.
Jak powiedzia³a burmistrz, tak¹
wycenê przygotowa³a bieg³a z
Drawska Pom.
- Ta pani przyjê³a, ¿e s¹ to tereny
rolne. Nie uwzglêdni³a kierunków,
jakie s¹ w Studium, czyli tereny
przemys³owe, na magazyny i sk³ady. Wed³ug opinii ona nie kieruje siê
tym co ma byæ w przysz³oœci, ale tym
co jest, jak jest sklasyfikowana
dzia³ka. Komisja (rady) zwróci³a
uwagê na ten wielki b³¹d. Z kolei
mój b³¹d jest taki, ¿e ja przepuœci³am to i nie zauwa¿y³am. Do g³owy
mi nie przysz³o, ¿e bieg³a mo¿e zrobiæ tak¹ wycenê. Pracownik t³umaczy³ bieg³ej, ¿e trzy lata temu grunty
te kosztowa³y 4,50 z³otych (za
REKLAMA

mkw.), a dzisiaj bieg³a proponuje
z³otówkê. Uznajê tê wycenê za
skandaliczn¹. W tej chwili jest przygotowywane wyst¹pienie do bieg³ej. Za¿¹dam od niej wyjaœnieñ.
Zdjê³am ju¿ ten przetarg z oferty
inwestycyjnej i ca³e Po³chowo idzie
do poprawki. W tym momencie
uchwa³a jest bezprzedmiotowa. –
powiedzia³a burmistrz.
Radny Kaliciñski zapyta³ radcy
urzêdu, czy rada mo¿e nie zgodziæ siê
z cen¹ wyznaczon¹ przez bieg³ego.
- Wycena bieg³ego to jest okreœlenie wartoœci nieruchomoœci, natomiast na przetarg mo¿na podawaæ
z wy¿sz¹ wartoœci¹, wed³ug w³asnego rozeznania, tak ¿e burmistrz
mo¿e okreœliæ cenê wy¿sz¹. Najlepiej zwróciæ siê do bieg³ego, aby
zmodyfikowa³ swoj¹ wycenê, je¿eli
s¹ zastrze¿enia. – powiedzia³ mecenas Krzysztof Judek.
Radni jednog³oœnie oddalili
projekt uchwa³y o sprzeda¿y tej
ziemi.
KAR
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Dla kogo komunalne M
(POWIAT). Ju¿ w marcu ruszy adaptacja by³ego
biurowca w Prusinowie na cele mieszkaniowe.
Mieszkania o wysokim standardzie maj¹ byæ raz
nagrod¹ dla lokatorów lokali komunalnych za ich
rzetelnoœæ w op³atach oraz dbanie o powierzone
im obiekty, raz kar¹ dla innych. W kolejnym roku
nastêpne mieszkania powstan¹ w £obzie przy ul.
Budowlanej. Ale to nie koniec zamierzeñ urzêdu
w £obzie na najbli¿sze lata.
Nowe mieszkania
(PRUSINOWO). Obiekt, który
od marca zostanie poddany adaptacji na cele mieszkaniowe, bêdzie
mia³ przystosowane cztery lokale dla
osób niepe³nosprawnych, w tym dwa
dla osób poruszaj¹cych sie na wózkach inwalidzkich. Te ostatnie ulokowane zostan¹ na parterze. Choæ
burmistrz chcia³by rozpocz¹æ inwestycje ju¿ w styczniu, nie mo¿e tego
zrobiæ ze wzglêdu na mo¿liwoœæ
utraty dofinansowania z Urzêdu Wojewódzkiego. A kwota jest niebagatelna, bowiem kwestia dotyczy 400
tys. z³. To jest zasadniczy powód, dla
którego w³odarze ³obescy musz¹
wstrzymaæ siê z adaptacj¹ obiektu.
Czêœæ spoœród 20. lokali zostanie przeznaczonych dla osób, które
regularnie op³aca³y czynsz i dba³y o
stan powierzonych im mieszkañ.
Kilka mieszkañ zajm¹ jednak lokatorzy którzy... nie p³acili czynszów
w £obzie. Sk¹d tak zdumiewaj¹ca
decyzja? Otó¿ lokale w Prusinowie
bêd¹ zaopatrzone w mierniki wody
i pr¹du, wiêc niep³ac¹cy dot¹d
mieszkañcy £obza bêd¹ zobligowani do regulowania rachunków na
bie¿¹co. Burmistrz zapewnia, ¿e
chodzi o osoby, które mog¹ regulowaæ zobowi¹zania, a nie robi¹ tego
z innych wzglêdów, ni¿ finansowe.
Ich dotychczasowe zad³u¿one
mieszkania otrzymaj¹ osoby, które
bêd¹ chcia³y sp³aciæ d³ug po nierzetelnych lokatorach.
- Klucze do mieszkañ w Prusinowie chcia³bym wrêczyæ pod koniec
2008 roku. - powiedzia³ burmistrz
Ryszard Sola. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 1 mln 100 tys. z³

(£OBEZ). Jeœli uda sie zrealizowaæ projekt w przysz³ym roku, to
mieszkañcy niewyra¿aj¹cy chêci
mieszkania na wsi, bêd¹ mieli szanse zamieszkaæ w obiekcie po ZECu. Ten budynek przy ul. Budowlanej
ma zostaæ poddany adaptacji na cele
mieszkaniowe w 2009/10 r. Po aran¿acji obiektu na lokale komunalne
ma tam powstaæ 19 mieszkañ.

Pieni¹dze i remonty
Pieni¹dze konieczne na te inwestycje czêœciowo maj¹ pochodziæ z
wykupu mieszkañ komunalnych za
wartoœæ 1%. Zainteresowanie t¹
form¹ zdecydowanie wzros³o w
ostatnich trzech miesi¹cach, dziêki
czemu do kasy miasta zaczê³y
wp³ywaæ pieni¹dze od nowych w³aœcicieli mieszkañ. Przy czym œrednia cena mieszkania komunalnego
wynosi od 500 do 1500 z³. W zasobach gminy jest oko³o 360 lokali, z
czego pod zarz¹dem miasta pozostan¹ tylko obiekty w najgorszym
stanie. Szeœæ z nich zostanie wyburzonych, a lokatorzy trafi¹ do nowych lokali. Innym rodzajem pozyskiwania pieniêdzy jest œci¹ganie wymagañ p³atniczych od lokatorów. Wprawdzie stara forma, jednak zastosowano now¹ metodê pozyskiwania œrodków. Lokatorzy,
którzy maj¹ zad³u¿enia wobec gmi-

ny, nie maj¹ prawa ¿¹daæ remontów. Jeœli lokatorzy chc¹, aby gmina ponosi³a koszty remontowe,
sami musz¹ wykazaæ siê uczciwoœci¹ wobec niej. Ta metoda okaza³a
sie bardzo skuteczna. Ponadto gmina dysponuje mo¿liwoœci¹ pozyskania dotacji i kredytów.
Burmistrz nie zamierza kwestii
mieszkaniowej zamkn¹æ po adaptacji obiektów w Prusinowie i
£obzie. Równoczeœnie trwaæ maj¹
remonty zasobów gminnych, które
ju¿ teraz zdecydowanie odbiegaj¹
od sposobów, jakie mo¿na by³o obserwowaæ przez ostatnie lata.
- Z remontami wchodzimy kompleksowo. £atanie dziur tylko pogarsza sprawê. Na przysz³y rok na
ten cel planujemy 220 tys. z³, w tym
s¹ równie¿ pieni¹dze na fundusze
remontowe wspólnot. - powiedzia³
Ireneusz Kabat, wiceburmistrz
£obza.
MM

Dzia³ki przy ul. Jagielloñskiej poczekaj¹ na Studium

Rada odrzuca po raz trzeci
(WÊGORZYNO) Radni po raz
trzeci odrzucili wiêkszoœci¹ g³osów
sprzeda¿ dzia³ek pod budownictwo
przy ul. Jagielloñskiej.
Ju¿ dwa razy radni odrzucili projekt
sprzeda¿y dzia³ek w centrum miasta.
Chodzi o dzia³ki na po³o¿one ty³ach, od
banku spó³dzielczego do policji. Wczeœniej by³a to jedna du¿a dzia³ka, póŸniej
podzielona na kilka mniejszych. Radni
odrzucaj¹c ich sprzeda¿ t³umaczyli, ¿e
potrzebny jest tu plan zagospodarowania przestrzennego, który by unormowa³ zabudowê w centrum. Mieli równie¿ zastrze¿enia do podzia³u tych
dzia³ek.
Burmistrz Karpowicz wnios³a projekt pod obrady rady po raz trzeci. Jak
t³umaczy³a na sesji, s¹ chêtni na ich
kupno. Radni bardzo d³ugo nad t¹
spraw¹ dyskutowali na komisji. Jednak
nadal opinie by³y podzielone.
- Niektórzy radni maj¹ inn¹ wizjê
podzia³u, ale proszê mi wierzyæ, geodeta tak podzieli³, jak wystêpowa³y ograniczenia w terenie. – powiedzia³a burmistrz.

- Wczeœniej projekt zosta³ oddalony do czasu przed³o¿enia radzie Studium, bo to jest dokument, który mówi,
co tam mo¿na zrobiæ. Wniosek o przed³o¿enie Studium zosta³ postawiony, a
mimo to pani burmistrz znowu przedstawi³a uchwa³ê, mimo, ¿e Studium nie
ma. Na komisji zosta³o powiedziane, ¿e
uzasadnienie jest obarczone lekkim
b³êdem, mo¿na powiedzieæ k³amstwem, poniewa¿ nie brakuje dzia³ek
pod budownictwo mieszkaniowe. Na
stronach internetowych Wêgorzyna
jest umieszczona oferta dzia³ek pod budownictwo. Zawiera du¿o pozycji. Nie
sztuk¹ jest wyzbyæ siê w pierwszej kolejnoœci maj¹tku bardzo dobrego i zostaæ z jakimiœ okruchami, które nie
maj¹ popytu. Je¿eli ktoœ chce siê budowaæ, to w tej oferty znajdzie coœ dla
siebie. Proponujê oddaliæ ten projekt. –
powiedzia³a przewodnicz¹ca rady Monika KuŸmiñska.
- Rzeczywiœcie, oferta taka jest zamieszczona na stronach www, ale jak
pracownik przyszed³ z tym wykazem,
na trzy strony, to okaza³o siê, ¿e na ulicy
Zielonej jest siedem dzia³ek, ale zosta-

³y tylko w¹skie paski, którymi nikt siê
nie interesuje. Na Runowskiej s¹ dzia³ki du¿e, bardziej pod wille, du¿e domy,
takich nie szukaj¹ przeciêtni mieszkañcy. Wysz³o nam z tego wykazu, ¿e s¹
dzia³ki, ale nie na tyle atrakcyjne, ¿eby
je mieszkañcy kupowali. Napisa³am, ¿e
jest brak dzia³ek, jakby by³o – brak
atrakcyjnych dzia³ek, to by by³o dobrze. Nie mia³am zamiaru wprowadzenia w b³¹d. Czekanie na Studium, mo¿e
bêdzie w styczniu lub lutym, niczego
nie zmieni, bo tam jest budownictwo
mieszkaniowe z us³ugami, a tylko wyd³u¿a nam czas. Chc¹ je kupiæ mieszkañcy. – przekonywa³a burmistrz.
- Na komisji kierownik Idzik bardzo usilnie chcia³ nas przekonaæ, ¿e
Studium jest nie znacz¹cym dokumentem, nic nie wnosz¹cym i w sumie niepotrzebnym. Czy tak rzeczywiœcie jest?
– docieka³a nadal przewodnicz¹ca, jednak dyskusja zesz³a na inny temat. Po
g³osowaniu okaza³o siê, ¿e radni g³osami 6 za przy 7 przeciw odrzucili sprzeda¿ tych dzia³ek. Wygl¹da wiêc na to,
¿e ten teren poczeka na opracowanie
Studium.
KAR
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Otwarto oczyszczalniê w Siedlicach
(SIEDLICE) W miniony pi¹tek otwarto oczyszczalniê œcieków dla 710.
mieszkañców Siedlic oraz
Rekowa. Inwestycja kosztuj¹ca niemal trzy miliony
z³ jest jedn¹ z najnowoczeœniejszych. W planach
gminy s¹ kolejne inwestycje tego typu.
W pe³ni automatyczna
oczyszczalnia posiada dwa
reaktory biologiczne i nowoczesn¹ zlewniê œcieków
z dotleniaczami. Za kwotê
2,9 mln z³. wybudowano
poza tym kolektor sanitarny
o d³ugoœci 4040 m, w tym
3300 m kolektora grawitacyjnego. Pozosta³y odcinek, to kolektor t³oczny.
Mankamentem, którego nie
da³o siê unikn¹æ, to koniecznoœæ t³oczenia oczyszczonych œcieków do rzeczki
Golanica na odleg³oœæ a¿
2200 m. Na koszt gminy
zosta³y wybudowane równie¿ studzienki z przykanalikami, do których maj¹ siê
pod³¹czyæ mieszkañcy. Dodatkowo, do kosztów budowy oczyszczalni w³¹czono
zakup nowoczesnego wozu
asenizacyjnego marki IVECO. Tak ogromnej kwoty
gmina nie by³aby w stanie

ponieœæ sama. Niemal ca³oœæ, bo a¿ 2 mln. 19 tys. z³,
pochodzi z programu INTERREG III A.
Ta inwestycja pozwala
oczyszczaæ œcieki prawie w
stu procentach. Do rzeczki
ma wp³ywaæ zaledwie 0,01
proc. zanieczyszczeñ, czyli
niemal idealnie czysta
woda.
W tej chwili do oczyszczalni pod³¹czaj¹ siê mieszkañcy z Siedlic i Rekowa, w
planach przysz³orocznych
jest w³¹czenie do niej jeszcze Borkowa Wielkiego i
Czachowa.
Gmina Radowo ma
opracowany „Gminny Plan
Gospodarki Œciekowej”,

który Józef Wypijewski,
wójt gminy, stara siê zrealizowaæ do koñca swojej kadencji. Oznacza to budowê
kolejnych dwóch oczyszczalni. Dla mieszkañców
niewielkich miejscowoœci
planowane s¹ budowy zbiorowych
przydomowych
oczyszczalni œcieków.
Podczas uroczystego
otwarcia obecni byli zaprzyjaŸnieni burmistrzowie:
Barbara Wilczek, burmistrz
Dobrej oraz Arkadiusz
Czerwiñski, burmistrz Reska, Zygmunt B³awzdziewicz przewodnicz¹cy Rady
Miasta w Radowie Ma³ym,
radni, a tak¿e so³tysi zainteresowanych wsi.
MM

Kolizja na Segala
(£OBEZ) W dniu 11 grudnia br. ok. godz. 13.20 w
£obzie, kieruj¹cy samochodem Fiat 126p Edward J.
wyje¿d¿aj¹c z ul. Koœciuszki w ul. Segala wymusi³
pierwszeñstwo jad¹cemu ul. Segala Arkadiuszowi K.,
który kierowa³ samochodem Renault. W wyniku kolizji
dosz³o do zderzenia pojazdów i ich uszkodzenia. (r)

tygodnik ³obeski 18.12.2007 r.

Oczyszczalnia
w koñcu
przekazywana
(DALNO-BE£CZNA) W Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Nadzieja” w Dalnie od
wielu lat mówi³o siê o przekazaniu gminie
oczyszczalni w Be³cznej i Dalnie. Nast¹pi³o
to dopiero teraz, chocia¿ ju¿ w tym roku
by³y zarezerwowane œrodki finansowe na
projekty.
Gmina £obez zarezerwowa³a na projekty dotycz¹ce
modernizacji
oczyszczalni w Be³cznej
55 tys. z³. W tym roku
wyda jednak tylko 2 tys.
z³ i bêdzie to zwi¹zane z
kosztami
przejêcia
oczyszczalni i hydroforni. Owe 55 tys. z³ zosta³o
na ostatniej sesji zdjête z
tegorocznego bud¿etu w
zwi¹zku – jak napisano –
z nie przekazaniem do
dnia dzisiejszego ww.
oczyszczalni przez Spó³dzielniê Mieszkaniow¹
„Nadzieja”. Jak nam powiedzia³ wiceburmistrz
Ireneusz Kabat, kilka dni
temu w koñcu sieæ zosta-

³a przekazana. Jednak niczego ju¿ nie da siê zrobiæ
w tym roku i inwestycja
zosta³a przesuniêta na
rok przysz³y. To ³¹cznie
105 tys. z³, gdy¿ oprócz
wymienionych 55 tys.
jeszcze 50 tys. z³ by³o zarezerwowane na projekt
przy³¹czenia Dalna do
sieci kanalizacji sanitarnej w £obzie. Teraz ta
inwestycja bêdzie w³¹czona do wielkiego projektu kanalizacji, jaki
ma ruszyæ w 2008 roku.
W koñcu znikn¹ œcieki,
jakie p³yn¹ z Dalna do
pobliskiej Regi, bo tamtejsza stara oczyszczalnia prawie ¿e ich nie
oczyszcza.
(r)

tygodnik ³obeski 18.12.2007 r.
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Rozmowa z Ryszardem Sol¹, burmistrzem £obza

Gmina do renowacji
Redakcja. - Jak okreœli³by Pan
miniony rok?
Burmistrz Ryszard Sola. - To by³
bardzo trudny i pracowity rok, ale
uda³o siê nam zakoñczyæ wiele projektów, które bêdziemy mogli zrealizowaæ w przysz³ym roku. Z powodu pracy nad projektami nie mogliœmy rozpocz¹æ realizacji wielu
inwestycji, st¹d spore nagromadzenie zadañ na rok 2008.
- Jakie s¹ plany inwestycyjne
odnoœnie szkó³ ³obeskich?
- W latach 2008-09 zajmiemy siê
termomodernizacj¹ Szko³y Podstawowej nr 2 i ³obeskiego Centrum
Rehabilitacji w £obzie. Oprócz
wymiany okien, ocieplenia i po³o¿enia nowej elewacji, konieczna jest
izolacja i melioracja. Równie¿ w
tym samym czasie nast¹pi termomodernizacja budynku Przedszkola
Miejskiego w £obzie. W latach
2009-10 zaczniemy kompleksowy
remont Szko³y Podstawowej nr 1.
Konieczna jest tam wymiana okien,
ocieplenie, po³o¿enie nowej elewacji, wykonanie boiska, doposa¿enie
placówki w sprzêt, a tak¿e wymiana
instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania.
- Czy planuje Pan budowê nowych obiektów oœwiatowych?
- W latach 2011-2012 chcia³bym
wybudowaæ konieczne dla miasta
nowe przedszkole w miejscu starego. Nieprawdziwe s¹ pog³oski, jakobym chcia³ sprzedaæ plac po by³ym przedszkolu. W tamtym miejscu powstanie nowoczesna placówka dla dzieci. Stary budynek przedszkola jest pe³en azbestu, ten truj¹cy œrodek znajduje siê nawet w œcianach. Dlatego podczas rozbiórki

bêdzie zamkniête obecne przedszkole. Nie chcemy, by unosz¹cy siê
py³ zaszkodzi³ zdrowiu najm³odszych.
Za nieszczêœcie uwa¿am jednak
³obeskie gimnazjum. My nie mamy
sie czym szczyciæ. M³odzie¿ uczy
siê w fatalnych warunkach, korytarze s¹ ciasne, a lokalizacja fatalna.
Dlatego chcia³bym za mojej kadencji choæ rozpocz¹æ budowê nowego
budynku gimnazjalnego. Koszty
budowy nowej szko³y wynios³yby
oko³o 10 mln z³. Zdaje sobie sprawê,
¿e jest to potê¿na kwota, jak na
warunki ³obeskie, ale wiem te¿, ¿e
znalaz³yby sie œrodki na jej urzeczywistnienie. Wszystko zale¿y od radnych i ich decyzji w kwestii tego
przedsiêwziêcia. Niedopuszczalne
jest, aby m³odzie¿ musia³a uczyæ siê
w takich warunkach. Lokalizacjê
szko³y widzê przy trasie wiod¹cej
do Dalna. Tam mamy gminny teren,
na którym szko³a mog³aby byæ usytuowana. Równoczeœnie m³odzie¿
mia³aby zaplecze sportowe w postaci pobliskiego stadionu.
- Na pocz¹tku kadencji obieca³
pan remont i doposa¿enie £obeskiego Domu Kultury, czy coœ w
tej kwestii zosta³o zrealizowane?
- £DK ju¿ otrzyma³o sporo funduszy na poprawê warunków. W
przysz³ym roku dyrektor placówki
bêdzie mia³ do dyspozycji 110 tys.
z³. Kwota ta przeznaczona jest na
kapitalny remont sali nr 4 na I piêtrze. W zakres remontu wchodzi
wymiana okien, posadzki i instalacji elektrycznej, tak aby by³a to sala
z prawdziwego zdarzenia. W roku
2009 dyrektor otrzyma kolejn¹ pulê
pieniêdzy na remont parteru.

- Pod nadzór £DK przesz³y œwietlice wiejskie. Jak ocenia pan tê decyzjê po czasie?
- W opinii Rady Miasta by³o to
dobre posuniêcie. Zaoszczêdzone w
ten sposób pieni¹dze mog¹ byæ
przeznaczone na cele choæby renowacyjne. Widzê potrzebê budowy
nowych i remontów dotychczasowych œwietlic. Jako pierwszymi zajmiemy siê œwietlicami w Dobieszewie
i Ro¿nowie. W Prusinowie i Zagórzycach
œwietlice wiejskie
nie maj¹ toalet. T¹
kwestia musimy sie
zaj¹æ. Wprawdzie
w œwietlicach w
Grabowie i Worowie stan techniczny zosta³ trochê
prawiony, ale i one wymagaj¹ dofinansowania.
- Czy w planach jest poprawa
komunikacji w gminie?
- Na ulice w przysz³ym roku
przeznaczamy oko³o 3 mln z³. Kwota ta pozwoli na przebudowê wielu
dróg w £obzie np. ulice: £okietka,
Jagiellonki, Racibora, Bogus³awa,
Warcis³awa, Czcibora, Moniuszki,
Szymanowsiego, ³¹cznika ul. Kiliñskiego z ul. Spokojn¹. Wszelkie
prace drogowe bêdziemy zaczynaæ
od zak³adania mediów, a dopiero
póŸniej nawierzchni i chodników.
Prócz tego planujemy przebudowaæ
drogi w takich miejscowoœciach jak
Dalno, £ob¿any, Zagórzyce – Kolonia III. Poza tym chcemy przebudowaæ parkingi przy rondzie pomiêdzy ul. Obroñców Stalingradu i ul.
Kraszewskiego, pomiêdzy ul. Ko-

œciuszki a placem 3 Marca, czy przy
ul. Ogrodowej, by wymieniæ tylko
czêœæ planowanych inwestycji.
Prócz dróg i ulic mamy w planach
budowê przystani kajakowej wraz z
infrastruktur¹ rekreacyjn¹ oraz
œcie¿ek rowerowych wraz z infrastruktur¹ w Parku Miejskim w
£obzie.
- Przedstawione plany s¹ tylko
czêœci¹ zamierzeñ urzêdu. Czy
jest mo¿liwe, by po latach stagnacji, mog³o nast¹piæ tak wiele prac
zakrojonych przecie¿ na szeroka
skalê?
- Jest mo¿liwe. Jeœli jednak nie uda
nam siê wykonaæ wszystkiego, a tylko
chocia¿by po³owê z zaplanowanych
inwestycji, to i tak bêdzie dobrze.
Dziêkuje za rozmowê.
Rozmawia³a
Magdalena Mucha

Z ¯YCIA POWIATU
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PKS zmodernizowa³ stacjê paliw w £obzie

Konkurencja w tankowaniu
(£OBEZ) Wielu mieszkañców £obza i powiatu czeka³o
z niecierpliwoœci¹ na otwarcie odnowionej stacji
paliw prowadzonej przez PKS w Gryficach. Ceny
paliw na obu pozosta³ych stacjach Orlenu w £obzie
s¹ niestety wysokie. Tam gdzie pojawia siê
konkurencja, tam one siê obni¿aj¹.
Stacja paliw przy ul. Rolnej nie
spe³nia³a wymogów unijnych i grozi³o jej, ¿e od nowego roku bêdzie
musia³a byæ zamkniêta. Szef spó³ki
PKS Gryfice Zygmunt Dziewguæ
zdecydowa³ wiêc o modernizacji
stacji.
- Obecnie ka¿da stacja paliw
musi mieæ zbiorniki dwup³aszczowe, wiêc dokonaliœmy ich wymiany
na stacji w £obzie. - mówi Sebastian
Dziewguæ - dyrektor do spraw transportu w spó³ce. Prezes niestety by³
w podró¿y s³u¿bowej i nie móg³
dotrzeæ do £obza.
- Na pewno jest zadowolony z
tego kolejnego kroku w rozwoju firmy. - mówi zajmuj¹ca siê inwestycj¹
w £obzie prokurent spó³ki Halina
Gryczenko.
W miniony pi¹tek inwestycja
zosta³a zakoñczona i otwarta, co
wzbudzi³o spore zainteresowanie
mieszkañców, którzy skorzystali z
okazji tañszego tankowania. Teraz
stacja jest nowoczesna, a przy okazji dorobi³a siê kilku „drobiazgów”
wa¿nych dla kierowców – wreszcie
REKLAMA

mo¿na bêdzie tutaj pompowaæ powietrze do opon, jest odkurzacz,
zosta³ poszerzony sklep na stacji, a
wiêc i asortyment, s¹ ³adne toalety.
Na otwarciu pojawi³ siê równie¿
przewodnicz¹cy rady nadzorczej
spó³ki prof. Wojciech B¹kowski ze
Szczecina oraz przedstawiciele wykonawców; firmy ODRABUD ze
Szczecina, Protech Invest oraz firmy Mabud z Gryfic.
Teraz mieszkañcy przynajmniej
maj¹ wybór. Na efekty tego otwarcia nie trzeba by³o d³ugo czekaæ.
Jeszcze tego samego dnia w po³udnie Orlen obni¿y³ ceny paliw na
swoich stacjach w £obzie.
(r)

REKLAMA
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Kultura
po ³obesku
(£OBEZ). Od d³ugiego czasu pojawia³y siê
g³osy niezadowolenia mieszañców £obza
odnoœnie dzia³alnoœci £obeskiego Domu Kultury. W zwi¹zku z przydzieleniem pod zarz¹d
£DK œwietlic wiejskich, dyrektor tej jednostki
kulturalnej dosta³ czas na zapoznanie siê z
nowymi obowi¹zkami, ale i na wprowadzenie
zmian w dzia³alnoœci oœrodka.
Jedn¹ z wytycznych, jak¹ otrzyma³ dyrektor £DK, jest zorganizowanie choæby jednej imprezy miesiêcznie. Czy tak bêdzie w roku
przysz³ym? Zgodnie z kalendarzem
imprez ³obzianie mog¹ poszaleæ 13
stycznia podczas kwesty w ramach
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, ewentualnie - wystêpów jeszcze bardzo zagadkowych zespo³ów
muzycznych i solistów. Wielkiej
gwiazdy raczej nie bêdzie.
W lutym ³obzianie, maj¹ szansê
uczestniczyæ w koncercie Zespo³u
Pieœni i Tañca „Mazowsze”, który
zaplanowano w koœciele parafialnym
w £obzie. Swój kunszt malarski plastycy nieprofesjonalni bêd¹ mogli zaprezentowaæ w przeci¹gu niemal ca³ego miesi¹ca podczas wystawy zorganizowanej specjalnie dla nich.
W marcu £DK postanowi³ po³¹czyæ Dzieñ Kobiet z obchodami
wyzwolenia £obza. Podczas uroczystoœci przygrywaæ bêdzie orkiestra dêta pod pomnikiem Wdziêcznoœci. Byæ mo¿e organizatorzy w
ten sposób chcieli przekazaæ zakamuflowan¹ myœl, i¿ s¹ wdziêczni z
wyzwolenia ³obeskich kobiet i przenieœæ w zwi¹zku z tym ich œwiêto o
piêæ dni wczeœniej. To przesuniêcie
zdecydowanie odró¿nia³oby wyzwolone panie od tych mocno zwi¹zanych z tradycj¹ i œwiêtuj¹cych 8
marca. Jakkolwiek by nie by³o ju¿
16 marca jedne i drugie panie powinny piec baby wielkanocne i malowaæ jaja, by odbijaæ je najwy¿szymi palmami podczas korowodu. Dla
odmiany tym razem przygrywaæ
bêd¹ m. in. klarneciœci i cymbaliœci.
Jeœli w kwietniu ktoœ nie zakwalifikuje siê w Wojewódzkim Przegl¹dzie Zespo³ów Ludowych, rockowych i tañca wspó³czesnego, mo¿e
pobiec z £obza do Unimia i zdobyæ
tytu³ Mistrza £obza w biegu na 5 km.
W maju ³obzianie mog¹ wyszaleæ

siê pierwszego dnia tego miesi¹ca
podczas Wielkiej Majówki. Przez
kilka dni w £obzie rz¹dziæ bêd¹
orkiestry dête i big-bandy. W ostatnich dniach ponownie mo¿na zdobyæ mistrzostwa, tym razem w unihokeju, biegach, pi³ce pla¿owej, a
tak¿e szachach i tenisie sto³owym.
So³ectwa maj¹ szansê zagraæ w pi³kê no¿n¹. W czerwcu odbêdzie siê
bardzo tajemniczo brzmi¹ca Noc
Kupa³y. W lipcu szereg imprez sportowych ma przypomnieæ mieszkañcom miasta, i¿ nasta³ czas na poprawê kondycji. Ewentualnie jeœli sie
komuœ nie spodoba mo¿e sp³yn¹æ
Reg¹ do morza. Po wycieñczaj¹cych grach i zawodach sportowych balsamem na zakwasy stan¹
siê kapele podwórkowe. Po hucznych zabawach podczas Festynu
Ludowego bêdzie mo¿na pospieszyæ do Karwowa na odpust. We
wrzeœniu po ¿ywych i gor¹cych
do¿ynkach gminnych jest szansa
na spokojne zawody wêdkarskie.
W tym miesi¹cu zapewne ka¿dy
znajdzie coœ dla siebie. W paŸdzierniku ³obzianie bêd¹ mogli
zaszaleæ podczas turnieju bryd¿a
sportowego po³¹czonego z turniejem szachowym. Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci
jak zwykle bêd¹ mia³y miejsce pod
pomnikiem Wdziêcznoœci, a œpiewy patriotyczne w domu kultury.
¯adna radoœæ i euforia niedopuszczalna. Po tym wykañczaj¹cym
igrzysku dla ludu kolejne spotkanie dla zwyk³ych zjadaczy chleba
w ostatni dzieñ roku, podczas spotkania sylwestrowego na starym
boisku.
Ten iœcie nowatorski kalendarz,
pe³en twórczych innowacji, zapewne ka¿demu mieszkañcowi miasta
wielce przypadnie go gustu. W ka¿dym b¹dŸ razie tego siê spodziewaj¹
animatorzy ³obeskiej kultury. MM
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Sesja w Dobrej

Uchwal¹ bud¿et
i otworz¹ oœrodek
wsparcia
(DOBRA) Obrady sesji Rady
Miejskiej w Dobrej odbêd¹
siê 28 grudnia 2007 r. o
godz. 12.00 w budynku
Biblioteki Publicznej w
Dobrej, ul. Armii Krajowej
24.
Po sprawach regulaminowych
radni podejm¹ uchwa³y:
- w sprawie zmiany uchwa³y
okreœlaj¹cej zasady sprzeda¿y domów i lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ gminy Dobra dla
najemców,
- w sprawie nieodp³atnego przejêcia nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej na rzecz Gminy Dobra od Agencji Nieruchomoœci Rolnych Oddzia³ w Szczecinie,
- w sprawie upowa¿nienia Bur-

mistrza Dobrej do realizacji zadania
inwestycyjnego,
- w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Dobra w latach 2008 – 2012,
- w sprawie uchwalenia bud¿etu
Gminy Dobra na 2008 rok.
Po uchwa³ach radni bêd¹ mogli
sk³adaæ interpelacje, wnioski i zapytania oraz otrzymaæ odpowiedzi na
nie.
Po zakoñczeniu sesji odbêdzie
siê uroczyste otwarcie Oœrodka
Wsparcia i Punktu Konsultacyjnego
Gminnej Komisji Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
(r)

Sesja w £obzie

Zakoñczenie roku
i bud¿et na przysz³y

(£OBEZ) Sesja rady miejskiej
w £obzie odbêdzie siê 29 grudnia
br. o godz. 9.00 w sali nr 21 urzêdu
miejskiego.
Na pocz¹tku radni uchwal¹ bud¿et Gminy £obez na rok 2008. Nastêpnie podejm¹ uchwa³y:
a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdzia³ania Narkomanii
i Przemocy w Rodzinie na 2008 rok,
b) w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na
2008 rok,

c) w sprawie uchwalenia Regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom niektórych sk³adników
wynagrodzenia oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
d) w sprawie uchwalenia programu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami realizuj¹cymi zadania publiczne
na rok 2008,
e) w sprawie zwolnienia z obowi¹zku zbycia w drodze przetargu
nieruchomoœci po³o¿onej na terenie
miasta £obez, przeznaczonej pod
budowê stacji transformatorowej,
f) w sprawie poboru op³aty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i okreœlenia wysokoœci
wynagrodzenia za inkaso,
g) w sprawie zmiany bud¿etu
Gminy £obez na 2007 rok,
Po uchwa³ach burmistrz przedstawi informacjê o swojej pracy za
okres od 5 do 30 listopada br. Nastêpnie radni uchwal¹ plan pracy rady na
I pó³rocze 2008 roku. Sesjê zakoñcz¹
interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz mieszkañców i odpowiedzi na nie.
(r)

BENEFIS
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Wydarzenie kulturalne roku 2007

Benefis Zbigniewa Harbuza
(£OBEZ) Benefis Zbigniewa
Harbuza bez w¹tpienia by³ wydarzeniem kulturalnym mijaj¹cego roku.
Ze wzglêdu na osobê benefisanta, ale
tak¿e z tego wzglêdu, ¿e w jednym

ku³ o nadawaniu imion w ZSRR, a
chodzi³o o nadane imiê dziewczynce
– Rewolucji PaŸdziernikowej. Takie
rzeczy potrafi³ zachowywaæ w swoich zbiorach, a ma je ponoæ tak du¿e,

wiatowe w naszym województwie
mog³oby siê czymœ takim pochwaliæ.
To urok £obza. Henryk Musia³ wymyœli³ scenariusz i przygotowa³ pos³owie, a Czes³aw Szawiel poprowadzi³.
Ludwik Cwynar, w ramach lekcji geografii, ze swad¹ opowiedzia³ o Redze,
zaœ Adam Kogut z debiutanck¹ trem¹
przedstawi³ pradzieje tej ziemi opisuj¹c jak¿e znajome miejsca, z jak¿e
nieznanymi nam wykopaliskami i archeologi¹ ziemi ³obeskiej.
Zaplanowan¹ niespodziank¹, jak
przysta³o na benefis, by³a wizyta nauczycielki pana Zbyszka. Na sali pojawi³a siê przywieziona z Lekowa pani
Janina ¯abiñska, która wypowiedzia³a
wiele ciep³ych s³ów pod adresem swojego by³ego ucznia. Jej prawnuczka
Magda B³aszczyk przeczyta³a tekst o
pielgrzymowaniu, w nawi¹zaniu do
niestrudzonego
pielgrzymowania
pana Harbuza, a to do Czêstochowy, a
to do Brze¿an na zlot ziomków, a to do
Wilna, zawsze w drodze...
Na benefisie pojawi³o siê wielu
przyjació³ pana Zbyszka. By³y pre-

miejscu spotkali siê ludzie, którzy od
lat tworz¹ kulturê w £obzie i którzy
potrafili doceniæ i uhonorowaæ jednego z najskromniejszych jej twórców.
Tak mo¿na œmia³o powiedzieæ o
panu Zbigniewie Harbuzie, który zawsze cicho i skromnie istnieje obok
nas. A przecie¿ jest bardzo aktywny w
ró¿nych dziedzinach, od historii,
przez kulturê i sport, na dziennikarstwie skoñczywszy, bo w jakiœ sposób
pan Harbuz dziennikarstwo równie¿
uprawia opisuj¹c podró¿e, miejsca
zwi¹zane z £obzem, reaguj¹c na ró¿ne publikacje prasowe.
Zbigniew Harbuz urodzi³ siê 20
paŸdziernika 1932 roku w Brze¿anach na Podolu. Wiosn¹ 1946 roku
trafi³ do £obza. Studiowa³ na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu w latach 1954-57. Jest magistrem
geografii. Zami³owanie do geografii
pozosta³o mu do dziœ. Bierze udzia³ w
wycieczkach i rajdach pieszych. Od
1958 r., gdy wst¹pi³ do PTTK, jest niestrudzonym propagatorem turystyki.
Posiada kilkanaœcie odznak tej organizacji i odznaczeñ pañstwowych. W
tym roku zosta³ odznaczony medalem
„Zas³u¿ony dla Turystyki” podczas
wojewódzkich obchodów Œwiatowego Dnia Turystyki, jakie odby³y siê w
Drawsku Pomorskim.
Jest autorem ponad 200 artyku³ów
w ró¿nych czasopismach. Ma niebywa³¹ zdolnoœæ wy³apywania ró¿nych
ciekawostek i informacji zwi¹zanych
z £obzem. Przypomnê tylko, ¿e odszuka³ i opisa³ „³obeskie” ulice w
Polsce, min. niedawno na naszych
³amach Ulicê £obesk¹ w Poznaniu.
Pamiêtam, jak przys³a³ do redakcji „Gminy Pomorskiej” krótki arty-

Foto: Marcin Horbacz

¿e w mieszkaniu porusza siê miêdzy
stertami ksi¹¿ek i gazet. Niektórzy ju¿
teraz martwi¹ siê, co siê z nimi stanie,
gdy pana Zbyszka zabraknie... Oj,
przyda³a by siê izba regionalna, o jak¹
przed kilku laty zabiega³o ³obeskie
œrodowisko, ale bez skutku. Ile¿ naszej
kultury materialnej ginie bezpowrotnie. Na jakiej tradycji budowaæ ma
nasz¹ przysz³oœæ najm³odsze pokolenie, je¿eli sami jej nie szanujemy?
Kiedyœ z kolei pan Zbyszek wróci³ „z Polski” z wiadomoœci¹, ¿e widzia³ we wroc³awskiej gazecie przedruk mojego artyku³u o Wo³yniaku ze
Œwidwina. Nie wiedzia³em, ¿e go
przedrukowano, ale pan Zbyszek poœród takiej mnogoœci publikacji to
„wynalaz³”. Jest po prostu wyczulony
na „³obeskoœæ” w ka¿dej postaci.
Benefis zosta³ przygotowany
przez przyjació³ z prawdziw¹ fantazj¹. Nie wiem, czy jakieœ miasto po-

zenty, kwiaty, piosenki. Benefisant
otrzyma³ laptopa, na który zrzucili siê

Foto: Marcin Horbacz

przyjaciele i znajomi. Teraz przynajmniej bêdzie mia³ œwiadomoœæ, ¿e co
jak co, ale na pewno zostanie po nim
twardy dysk. Ten benefis to w jakiœ
sposób zwieñczenie drogi, jak¹ pan
Zbyszek przeby³, urodzony na Podolu, wyrzucony przez wojnê z domu,
osiad³y w £obzie, wci¹¿ niespokojny
duch wyrywaj¹cy siê w œwiat, ale wracaj¹cy, by zbieraæ okruchy pamiêci o
naszym tu ¿yciu.
A jaki jest okruch jego ¿ycia? Widzê go w tej charakterystycznej czapce, kuœtykaj¹cego w wytartej kurtce,
z teczk¹ pod pach¹, z uœmiechem na
twarzy. Chyba nikomu nie uda³o siê
zajrzeæ do tej teczki, zobaczyæ co jest
pod kurtk¹, jaki los jest wyryty i ukryty za tym uœmiechem. Mo¿e nie chce,
mo¿e nie trzeba, mo¿e... Ot, wêdrowiec znikaj¹cy bezszelestnie na horyzoncie, o którym powiemy, ¿e go znaliœmy, ale nikt nie bêdzie potrafi³ powiedzieæ nic wiêcej. Ale jeszcze jest
z nami, jeszcze mu siê k³aniamy, jeszcze nape³nia urokiem to nasze prowincjonalne miasteczko. W epoce,
gdzie w ka¿dym telewizorze s¹ te
same programy, na ulicach wszystkich miast te same samochody, te
same ubrania i zupki knorra, wyj¹tkowy pozostaje ju¿ tylko cz³owiek. I o
tym zaœwiadcza swoj¹ obecnoœci¹
Zbigniew Harbuz.
KAR
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BURMISTRZ £OBZA

Wszystkim Mieszkañcom Gminy £obez
¿yczymy mi³ych, radosnych i pogodnych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia oraz zdrowia, szczêœcia i
wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym 2008 Roku.
Jednoczeœnie mamy zaszczyt zaprosiæ Pañstwa 31 grudnia br. o pó³nocy na spotkanie Noworoczne, które odbêdzie siê na „starym boisku”
przy ul. Niepodleg³oœci w £obzie.
Ryszard Sola Burmistrz £obza.
Ireneusz Kabat zastêpca Burmistrza
oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego

OGRANICZENIA
PIROTECHNICZNE
Ze wzglêdu na zbli¿aj¹ce siê œwiêta Bo¿ego Narodzenia oraz Sylwestra, Stra¿ Miejska w £obzie informuje mieszkañców Gminy £obez, ¿e zgodnie z
Uchwa³¹ Nr X/75/99 Rady Miejskiej w £obzie z dnia
19 czerwca 1999 r. w sprawie ograniczania w u¿ywaniu i sprzeda¿y galanterii pirotechnicznej na terenie
Gminy £obez :
1. Zabrania siê u¿ywania galanterii pirotechnicznej w
miejscach publicznych na terenie miasta i gminy £obez.
2. Zakaz okreœlony w pkt.1 nie dotyczy u¿ywania
galanterii pirotechnicznej w dniach:
- Wigilia Bo¿ego Narodzenia
- Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
- 31 grudnia i 01 stycznia
- 03 marca -Wyzwolenie £obza
- Œwiêto Wielkanocne
- Œwiêto Niepodleg³oœci -11 listopada
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami nie wolno
sprzedawaæ galanterii pirotechnicznej osobom poni¿ej 18 roku ¿ycia.
W stosunku do osób naruszaj¹cych powy¿sze warunki zostan¹ zastosowane œrodki przewidziane prawem.

DOWODY
OSOBISTE
Wniosek o wymianê dowodu
osobistego nale¿y z³o¿yæ
w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31 grudnia 2007 r.
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o
czasowym pos³ugiwaniu siê dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001 r. (Dz.
U. Nr 191, poz. 1363) jeszcze do dnia 31 marca
2008 r. dowody „ksi¹¿eczkowe” stanowiæ bêd¹
dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ osoby oraz
poœwiadczaæ bêd¹ obywatelstwo.
Powo³ana ustawa z wrzeœnia 2007 r. nie
przed³u¿a terminu do wymiany dowodu osobistego, a jedynie jego wa¿noœæ do dnia 31 marca 2008
r. i tylko w zakresie wy¿ej wymienionym.
Po dniu 31 marca 2008 r. wa¿ny bêdzie tylko
„nowy” dowód osobisty, dlatego nale¿y jak najszybciej z³o¿yæ wniosek o wydanie nowego dokumentu.
Zwlekanie ze z³o¿eniem wniosku spowoduje
nadmiernie d³ugi czas oczekiwania na wydanie
nowego dokumentu.
Wniosek o wymianê dowodu osobistego
mo¿na z³o¿yæ w Urzêdzie Miejskim w £obzie w
pok. nr 34 ( I piêtro ) w poniedzia³ek od godz. 7.30
do godz. 17.00, a od wtorku do pi¹tku w godz. od
7.30 do godz. 15.30. Formularz wniosku mo¿na
pobraæ w Informacji (parter) oraz w pok. nr 34 (I
piêtro), tel. 091 397-61-64.

INFORMACJA O WYKAZACH I OG£ASZENIACH
WYWIESZONYCH DO ZBYCIA
Burmistrz £obza zawiadamia, ¿e na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzêdu Miejskiego i przy ul. Niepodleg³oœci wywieszono wykazy dotycz¹ce:
- sprzeda¿y lokali mieszkalnych na rzecz najemców, po³o¿onych w £obzie przy ulicy: Sawickiej 1A/3, Budowlana 18/8, Szkolna 7/7, Budowlana 18/8, Obr. Stalingradu 15/2, Obr. Stalingradu 15/5, Sawickiej 16/4,
Sawickiej 10/2, Koœcielne 5/8, Browarna 15/5, Murarska 6/9, Browarna 12/1, Browarna 12/2, Wojska Polskiego
4/2 oraz na terenie gminy : Prusinowo 15/4 i Zagórzyce 21/3,
- dzier¿awy lokalu u¿ytkowego po³o¿onego w £obzie przy ul. Niepodleg³oœci 66,
- dzier¿awy czêœci dzia³ki 1279/1 po³o¿onej w obr. 4 m. £obez.
Burmistrz £obza informuje, ¿e w dniu 04 stycznia 2008 r. odbêdzie siê przetarg ustny nieograniczony
na zbycie nieruchomoœci po³o¿onej:
- w obr. 1 m. £obez oznaczonej numerem 1117, 1118, 1119, 1098, 1722/19, 106/3, 248 oraz lokalu przy ul.
Konopnickiej 12/3
- w obr. 3 m. £obez oznaczonej numerem 667/8
- w obr. 4 m. £obez oznaczonej numerem 1268
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce przetargów zosta³y zamieszczone w og³oszeniach wywieszonych na
tablicach informacyjnych w siedzibie Urzêdu Miejskiego i przy ul. Niepodleg³oœci oraz na stronie internetowej
www.bip.lobez.pl.
Og³oszenie Burmistrza £obza z dnia 03 grudnia 2007 r.
Burmistrz £obza og³asza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomoœci oznaczonej numerem
geodezyjnym 1268 o pow. 3697 m², poùoýonej w obræbie 4 miasta Ùobez, przy ulicy Strumykowej, przeznaczonej na cele budowlane, stanowi¹cej u¿ytek rolny niezabudowany, dla której S¹d Rejonowy w £obzie prowadzi
ksiêgê wieczyst¹ Kw nr 21505. Cena wywo³awcza do przetargu - 78.934,00 z³ Wadium – 15.000,00 z³
Sprzeda¿ na w³asnoœæ - 100 % ceny gruntu uzyskanej w przetargu. P³atne najpóŸniej w dniu zawarcia umowy.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w terminie do dnia 28 grudnia 2007 r. do godz.
14 w kasie Urzêdu Miejskiego lub na konto nr 89 9375 1038 2600 4835 2000 0010 Bank Spó³dzielczy Goleniów
O/£obez. Zastrzega siê uniewa¿nienie przetargu bez podania przyczyn.
Przetarg odbêdzie siê dnia 04 stycznia 2008 r. o godz. 1100 w Urzêdzie Miejskim w £obzie w pokoju nr 21.

og³asza konkursy ofert na realizacjê zadania
publicznego:
1. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2008 rok na terenie gminy
£obez, wysokoœæ planowanych œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadania: 123.000,00 z³ (s³ownie: sto dwadzieœcia
trzy tysi¹ce z³otych).
2. w zakresie realizacji zadañ profilaktyki i
rozwi¹zywania problemów alkoholowych w
zakresie pomocy rodzinie oraz organizowania
zajêæ pozalekcyjnych dla dzieci na 2008 rok,
wysokoœæ planowanych œrodków publicznych
przeznaczonych na realizacjê zadania:
13 000,00 z³ (s³ownie: trzynaœcie tysiêcy z³otych).
3. w zakresie maj¹cym na celu reintegracjê
zawodow¹ i spo³eczn¹ osób dotkniêtych wykluczeniem spo³ecznym – utrzymanie ogólnie dostêpnych terenów zielonych w 2008 roku na terenie gminy £obez, zgodnie z za³¹cznikami Nr
1 i Nr 2 oraz prowadzenie szaletu publicznego
zlokalizowanego na dzia³ce o nr ewid. 483/2,
obrêb 2 miasta £obez zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 3. Przed przyst¹pieniem do konkursu ofert
oferent zobowi¹zany jest do rozeznania przedmiotu zamówienia poprzez weryfikacjê zakresu zadañ w terenie. Wysokoœæ planowanych
œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadania: 35.000,00 z³ (s³ownie: trzydzieœci piêæ tysiêcy z³otych).
Oferty nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Miejskim
w £obzie przy ul. Niepodleg³oœci 13 (pok. 24 sekretariat I piêtro) w zamkniêtej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie wspieranie wykonywania
zadania publicznego” w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od og³oszenia konkursu, tj. do
dnia 31.12.2007 roku do godz. 15.30.
oraz na realizacjê zadania publicznego:
1. w zakresie zadañ maj¹cych na celu reintegracjê zawodow¹ i spo³eczn¹ osób dotkniêtych wykluczeniem spo³ecznym na 2008 rok,
wysokoœæ planowanych œrodków publicznych
przeznaczonych na realizacjê zadania: 37
200,00 z³ (s³ownie: trzydzieœci siedem tysiêcy
dwieœcie z³otych).
Oferty nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Miejskim
w £obzie przy ul. Niepodleg³oœci 13 (pok. 24 sekretariat I piêtro) w zamkniêtej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie wspieranie wykonywania
zadania publicznego” w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od og³oszenia konkursu, tj. do
dnia 10.01.2008 roku do godz. 15.30.
Oferty nale¿y sk³adaæ wg wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra
Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia
2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264,
poz. 2207).
Druk oferty mo¿na otrzymaæ w Urzêdzie
Miejskim w £obzie ul. Niepodleg³oœci 13 (pok.
Nr 17 - parter); druk jest tak¿e dostêpny na stronie internetowej www.bip.lobez.pl – „Otwarty
konkurs ofert na realizacjê zadania publicznego”

Str
Str.. B

WIEŒCI Z £OBESKIEGO RATUSZA

Obowi¹zek przy³¹czania do sieci
kanalizacyjnej
Zgodnie z ustaw¹ o utrzymaniu czystoœci i
porz¹dku w gminach z dnia 13 wrzeœnia 1996r.
(Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.2008), w³aœciciele
nieruchomoœci maj¹ obowi¹zek ich przy³¹czenia do istniej¹cej kanalizacji.
W przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, nale¿y wyposa¿yæ nieruchomoœæ w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych lub w
przydomow¹ oczyszczalniê œcieków.
Obecnie Stra¿ Miejska w oparciu o dane
PWiK kontynuuje rozpoczête w latach ubieg³ych
kontrole gospodarki wodno – œciekowej na posesjach na terenie miasta i gminy £obez. Podstaw¹
do przeprowadzenia kontroli jest niekorzystny
bilans zu¿ycia wody i odprowadzania œcieków,
np. gospodarstwo domowe zu¿ywa rocznie 100
m3 wody, a na oczyszczalni przyjêto 5 m3 œcieków ze zbiornika bezodp³ywowego. W przypadku braku umów na wywóz nieczystoœci p³ynnych
oraz dowodów potwierdzaj¹cych ich wywóz,
zostaje wszczête postêpowanie administracyjne
prowadz¹ce do wydania decyzji nakazuj¹cej
pod³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej lub uszczelnienie zbiornika bezodp³ywowego.
Dofinansowanie uporz¹dkowania
gospodarki œciekowej i utylizacji azbestu
Wychodz¹c naprzeciw potrzebom mieszkañców Gminy £obez oraz w celu poprawienia stanu
lokalnego œrodowiska przyrodniczego, Burmistrz £obza podpisa³ wchodz¹ce w ¿ycie z
dniem 10 wrzeœnia 2007r. Zarz¹dzenia:
w sprawie przyjêcia „Regulaminu przyznawania dofinansowania ze œrodków Gminnego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej osobom fizycznym na pomoc w dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni
œcieków na terenie Gminy £obez”,
w sprawie przyjêcia „Regulaminu przyznawania dofinansowania ze œrodków Gminnego

Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej osobom fizycznym na pomoc w realizacji inwestycji zwi¹zanych z przy³¹czeniem do
istniej¹cej kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy £obez”,
w sprawie przyjêcia „Regulaminu przyznawania dofinansowania ze œrodków Gminnego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej osobom fizycznym na pomoc w utylizacji odpadów zawieraj¹cych azbest i/lub papê na
terenie Gminy £obez”.
Pe³na treœæ Regulaminów wraz z za³¹czonymi
wzorami wniosków dostêpne s¹ na stronach internetowych Urzêdu Miejskiego w £obzie:
www.bip.lobez.pl oraz w Biurze Obs³ugi Interesantów w siedzibie Urzêdu Miejskiego w £obzie
przy ul. Niepodleg³oœci 13.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego
Planu Gospodarki Odpadami
Zgodnie z art. 14 ust. 12b pkt 4 oraz art. 14 ust.
13 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póŸn. zm.)
organ wykonawczy gminy przygotowa³ i przed³o¿y³ radzie gminy oraz zarz¹dowi powiatu sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami, obejmuj¹ce okres dwóch lat kalendarzowych, wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia
roku koñcz¹cego ten okres tj. 31 grudnia 2006r.
W sprawozdaniu tym ujêto m.in. informacje o
iloœci zgromadzonych odpadów, sposobie postêpowania z nimi, wskaŸniki poziomu ich odzysku.
Ponadto omówiono sukcesywne wprowadzanie
systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz podnoszenie œwiadomoœci spo³ecznej w tym zakresie. Przedstawiony zosta³ monitoring nieczynnego sk³adowiska odpadów w Prusinowie, koszty
poniesione w zakresie gospodarki odpadami w
okresie sprawozdawczym, jak równie¿ poziom
osi¹gniêcia celów tzw. krótkookresowych, wynikaj¹cych z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE
Burmistrz £obza informuje mieszkañców gminy £obez, ¿e w ramach planowania
i zagospodarowania przestrzennego gminy
w bie¿¹cym roku zosta³a dokonana zmiana
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy £obez,
w zakresie obszarów obejmuj¹cych tereny
lokalizacji elektrowni wiatrowych, teren lokalizacji cmentarza wraz z obszarem przyleg³ym oraz tereny pod zalesienia. Ponadto,
zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono
ocenê aktualnoœci studium. Zakoñczono procedurê uchwalenia planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrêbie Be³czna, Poradz i Klêpnica, który z dniem 26 listopada
2007 r. wszed³ w ¿ycie.
Nadal trwaj¹ procedury opracowania
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrêbu

nr 1 miasta £obez, tj. dokonanie zmiany przeznaczenia terenów o dotychczasowym u¿ytkowaniu rolniczym na teren cmentarza komunalnego oraz zmiany terenów przy ul.
Szymanowskiego przeznaczonych dotychczas pod zieleñ na teren pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne. Projekt planu
zosta³ ju¿ pozytywnie zaopiniowany przez
gminn¹ komisjê urbanistyczno-architektoniczn¹ w Drawsku Pomorskim. Przewidywany termin zakoñczenia ca³ego postêpowania – kwiecieñ 2008 rok.

OG£OSZENIE O PRACY URZÊDU
W dniu 24 grudnia 2007 r. Urz¹d Miejski w
£obzie bêdzie nieczynny.
W dniu 29 grudnia 2007 r.( sobota) Urz¹d
Miejski w £obzie czynny bêdzie od godz. 7.30 do
godz. 15.30.
W dniu 31 grudnia 2007r. Urz¹d Miejski w £obzie
czynny bêdzie od godz. 7.30 do godz. 15.30.
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ZU¯YTY SPRZÊT
ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY
Burmistrz £obza przypomina mieszkañcom, ¿e z dniem 1 lipca 2006 r. wesz³a w ¿ycie
znowelizowana ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), która
nak³ada nowe obowi¹zki m.in. na:
- wprowadzaj¹cych zu¿yty sprzêt,
- u¿ytkowników sprzêtu,
- zbieraj¹cych zu¿yty sprzêt.
Najwa¿niejsze z nich to:
Obowi¹zki u¿ytkownika sprzêtu:
u¿ytkownik sprzêtu przeznaczonego dla
gospodarstw domowych jest obowi¹zany do
oddania zu¿ytego sprzêtu zbieraj¹cemu zu¿yty sprzêt, zabrania siê umieszczania zu¿ytego
sprzêtu ³¹cznie z innymi odpadami,
Obowi¹zki zbieraj¹cego sprzêt:
selektywne zbieranie zu¿ytego sprzêtu,
nieodp³atne przyjmowanie zu¿ytego
sprzêtu pochodz¹cego z gospodarstw domowych,
przekazanie wójtowi, burmistrzowi albo
prezydentowi miasta , na terenie którego dzia³a w terminie 30 dni od dnia podjêcia dzia³alnoœci, informacji zawieraj¹cej ( równie¿ w
przypadku zmiany lub zakoñczenia dzia³alnoœci ):
a) firmê oznaczenie siedziby i adres albo
imiê, nazwisko i adres zbieraj¹cego zu¿yty
sprzêt,
adresy punktów zbierania zu¿ytego sprzêtu, w tym punktów sprzeda¿y sprzêtu.
Obowi¹zki sprzedawcy detalicznego
i hurtowego:
informowanie zakupuj¹cych sprzêt o wysokoœci kosztów zwi¹zanych ze zbieraniem i
zagospodarowaniem zu¿ytego sprzêtu, je¿eli
tak¹ informacjê uzyska³ od wprowadzaj¹cego
sprzêt,
umieszczenie w punkcie sprzeda¿y informacji o punktach zbierania zu¿ytego sprzêtu,
sprzeda¿ sprzêtu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wraz z do³¹czon¹ informacj¹ o sposobie postêpowania z nim i odpowiednio oznakowanego, nieodp³atne przyjêcie zu¿ytego sprzêtu w iloœci nie wiêkszej ni¿
sprzedawany nowy sprzêt, je¿eli zu¿yty sprzêt
jest tego samego rodzaju, nieodp³atne przekazanie przyjêtego zu¿ytego sprzêtu prowadz¹cemu zak³ad przetwarzania - sprzedawca detaliczny mo¿e przekazaæ zu¿yty sprzêt równie¿ sprzedawcy hurtowemu ( nieodp³atnie ).
Z przepisów tych wynika, ¿e ka¿dy, kto dokonuje zakupu sprzêtu elektrycznego lub
elektronicznego, mo¿e w miejscu zakupu
oddaæ zu¿yty sprzêt bez wzglêdu na markê
sprzêtu oraz bez ponoszenia dodatkowych
kosztów.
Przepisy ww. ustawy reguluj¹ równie¿
kwestiê karania w przypadku niedostosowania siê do nowych przepisów.
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Szanowni Mieszkañcy Gminy £obez - mija rok od
przekazania Pañstwu pierwszego numeru Wieœci z £obeskiego Ratusza.
Mamy nadziejê, ¿e informacje w nich zawarte wzbogaci³y Pañstwa wiedzê o dzia³alnoœci ³obeskiego magistratu i niejednokrotnie by³y pomocne w za³atwieniu
spraw urzêdowych. ¯yczymy sobie i Pañstwu ¿eby informacje „Ratuszowe” przyczyni³y siê do sprawnego i efektywnego funkcjonowania samorz¹du lokalnego.
Koniec roku sk³ania nas do dokonania podsumowañ
i ocen tego, co dzia³o siê w ci¹gu minionych miesiêcy. Rok
2007 by³ rokiem wielu wydarzeñ inwestycyjnych, kulturalnych i sportowych w Gminie £obez.
Poni¿ej przedstawiamy realizacjê najwa¿niejszych
zadañ:
BUD¯ET – FINANSE
Na sesji 25 stycznia br. uchwalony zosta³ bud¿et na
2007 rok obejmuj¹cy:
Dochody - 27.598,7 tys. z³
Wydatki - 27.581,7 tys. z³
Nadwy¿ka - 17,0 tys. z³
W ci¹gu ca³ego roku bud¿et by³ wielokrotnie zmieniany i na 7 grudnia
zamyka siê w kwotach :
Dochody - 29.730,4 tys. z³
Wydatki - 31.283,4 tys. z³
Deficyt 1.553,0 tys. z³.
Z wy¿ej podanych kwoty wydatków – prawie 4,7 mln.
z³ (tj oko³o 15 %) przeznaczone jest na cele inwestycyjne. W 2007 roku Gmina (aby pokryæ deficyt) po przeprowadzeniu postêpowania przetargowego zaci¹gnê³a w
Nordea Bank Polska S.A. z siedzib¹ w Gdyni nowy kredyt inwestycyjny w kwocie 2.002 tys. z³, przeznaczony
na budowê dróg, kontynuacjê uzbrajania dzia³ek na os.
Ks. Pomorskich i na dokoñczenie infrastruktury na targowisku. Jednoczeœnie w ci¹gu roku zosta³y sp³acone
raty od kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych w latach
ubieg³ych na ³¹czn¹ wartoœæ 1.690,3 tys. z³. Na koniec
br. stan zad³u¿enia Gminy zamknie siê na poziomie
4.664,6 tys. z³ , co bêdzie stanowi³o 15,8 % dochodów
(przy dopuszczalnym poziomie 60 %).
Przez ca³y koñcz¹cy siê rok 2007 finanse Gminy by³y
kontrolowane zarówno przez Komisjê Rewizyjn¹ Rady
Miejskiej, jak i poprzez instytucje zewnêtrzne, w tym
dwukrotnie przez Specjalistów Najwy¿szej Izby Kontroli
(w zakresie wykonania zaleceñ pokontrolnych z 2004
roku – w lutym br. oraz stanu zad³u¿enia Gminy w latach
2005-2007 – we wrzeœniu i paŸdzierniku br.), a tak¿e
dwukrotnie przez Inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (w zakresie zarz¹dzania lokalami mieszkalnymi i u¿ytkowymi w 2005 roku – w styczniu br. oraz kompleksowo za lata 2003 – 2006 w okresie
od czerwca do sierpnia br.).
INWESTYCJE I ROZWÓJ LOKALNY
z zakresu mieszkalnictwa
Opracowano dokumentacjê projektowo-kosztorysow¹ budynku socjalnego w Worowie (dzia³ka nr 249) za
kwotê 18.300,00 z³. Projekt obejmuje wykonanie 20
mieszkañ socjalnych w tym 4 lokale dla osób niepe³nosprawnych Og³oszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane, które maj¹ siê rozpocz¹æ w marcu 2008
roku. Z³o¿ono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia
w wysokoœci 399.366,04 z³ tj. 30 % realizowanego przedsiêwziêcia.
Obecnie w opracowaniu znajduje siê dokumentacja
projektowa na budowê budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne przy ul. Budowlanej
9A (po by³ej kot³owni c. o.) 19 mieszkañ.
Wykonano remonty mieszkañ komunalnych na kwotê 263.000 z³. w tym:
przestawiono 41 pieców w lokalach komunalnych,
wykonano remont budynków komunalnych przy ul. Podgórnej 18, 19 i 21, ul. Komuny Paryskiej 1,2, Kraszewskiego 20 w £obzie, remont spalonego lokalu w £ob¿anach, obecnie trwa remont spalonego mieszkania w
Ro¿nowie, z zakresu uzbrojenia dzia³ek budowlanych
1. Opracowywana jest dokumentacja projektowa na
uzbrojenie dzia³ek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne w £obzie przy ul. Piastów i Jagiellonów. W zakres robót wchodzi dokumentacja na budowê sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazowej, a tak¿e oœwietlenie ulic. Wartoœæ projektu wynosi 27.938,00 z³.
2. Opracowywany jest projekt budowlany na:
a) budowê i przebudowê ulic Wêgrzyñskiej i Magazynowej, usytuowanych w m. £obez w tym:
- wykonanie koncepcji przebiegu trasy drogi od ul.
Waryñskiego przez ul. Wêgrzyñsk¹ i Magazynow¹ do ul
Drawskiej o ³¹cznej d³. ok. 2500mb (w tym nowoprojektowany odcinek drogi ok. 990 mb), wraz z odwodnieniem
drogi i jej oœwietleniem w czêœci nowo projektowanej,
- wykonanie projektu drogowego na ³¹cznik pomiêdzy ul. Waryñskiego i Drawsk¹,
b) budowê sieci wodoci¹gowej o d³ugoœci ok. 4500
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mb na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Œwiêtoborzec,
usytuowanych w m. £obez,
c) budowê sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wêgrzyñskiej, Podgórnej, Odnodze Wêgrzyñskiej, £¹kowej,
Strumykowej, Magazynowej o d³. ok. 6600 mb,
d) uzbrojenie dzia³ek usytuowanych w ulicach Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Lipowa i Sosnowa, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
w sieæ gazow¹, sieæ elektroenergetyczn¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji deszczowej i sieæ kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem koncepcji przebiegu trasy drogi oraz jej oœwietlenia i odwodnienia. £¹czna d³ugoœæ projektowanych sieci dla poszczególnych bran¿y wynosi ok.
650 mb i zostaæ zakoñczona przy³¹czami przed granic¹
ka¿dej dzia³ki (62 dzia³ki do uzbrojenia),
e) przebudowê kanalizacji sanitarnej w ul. Segala
o d³. ok. 450 mb,
f) projekt drogowy na przebudowê ul. Podgórnej,
Odnogi Wêgrzyñskiej, Strumykowej i £¹kowej.
3. Opracowywana jest dokumentacji budowlana i
wykonawcza na kompleksowe rozwi¹zanie gospodarki
wodno – œciekowej w gminie £obez. Dokumentacja bêdzie obejmowa³a nastêpuj¹ce inwestycje:
a) modernizacjê i rozbudowê sieci wodoci¹gowej
wraz z przy³¹czami w miejscowoœci Klêpnica,
b) budowê sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami w miejscowoœci Klêpnica wraz z przesy³em do
miejscowoœci Be³czna,
c) modernizacjê oczyszczalni œcieków w Be³cznej z
uwzglêdnieniem odbioru œcieków ze wsi Klêpnica,
d) budowê sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami w miejscowoœci Poradz wraz z przesy³em do
miejscowoœci Prusinowo,
e) budowê sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami w miejscowoœci Prusinowo,
f) budowê sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami w miejscowoœci Worowo wraz z przesy³em do
miejscowoœci Prusinowo,
g) budowê oczyszczalni œcieków w miejscowoœci
Prusinowo – zlewnia dla wsi Prusinowo, Poradz, Worowo,
4. Wykonano oœwietlenie czêœci targowiska miejskiego w £obzie przy ul. Niepodleg³oœci. Koszt robót
wyniós³ 37.673,49 z³.
Z zakresu oœwiaty
1. Wykonano remonty sto³ówek i kuchni w szko³ach,
na które wydano 58.589,18 z³., natomiast na remonty sal
lekcyjnych w szko³ach podstawowych i gimnazjum oraz
w przedszkolu wydatkowano kwotê 40.546,39 z³.
2. Wykonano obróbkê stolarki okiennej w Szkole
Podstawowej nr 2 w £obzie. Koszt 11.888,83 z³.
3. Og³oszono przetarg nieograniczony na wykonanie
dokumentacji projektowej na wykonanie termomodernizacji budynków Szko³y Podstawowej Nr 1 i Nr 2 oraz Przedszkola Miejskiego w £obzie oraz zagospodarowania terenów przyszkolnych wraz z budow¹ boisk.
4. Zamontowano instalacjê monitoringu wizyjnego w
Zespole Szkó³ Gimnazjalnych. Gmina uzyska³a z Kuratorium Oœwiaty dotacjê w wysokoœci 11.250,00 z³.
5. W Publicznej Szkole Podstawowej w Be³cznie Gmina £obez organizuje Centrum kszta³cenia na odleg³oœæ,
które zostanie wyposa¿one w 10 komputerów pod³¹czonych do sieci internetowej, telefaks, drukarkê i umeblowanie. Ca³oœæ wyposa¿enia zostanie sfinansowana ze œrodków programu „Centra kszta³cenia na odleg³oœæ na wsiach”.
Do kosztów Gminy £obez nale¿y przygotowanie odpowiedniego pomieszczenia w szkole.
Z zakresu gospodarki wodno-œciekowej
1. Wybudowano sieci kanalizacji sanitarnej, w nastêpuj¹cych ulicach:
a) Siewnej - ³¹czna wartoœæ robót 88.240,32 z³
b) Spokojnej i Mickiewicza - ³¹czna wartoœæ robót
95.252,00 z³.
c) Konopnickiej - ³¹czna wartoœæ robót 4.985,97 z³.
d) Doprowadzono kolektor sanitarny do targowiska
miejskiego oraz ustawiono i pod³¹czono szalet publiczny
nr 2. Koszt inwestycji 28.128,81 z³.
e) Wykonano przy³¹cze kanalizacji sanitarnej do
budynku przy ul. Komuny Paryskiej 1 Wartoœæ 14.000 z³.
2. Wybudowano sieæ wodoci¹gow¹ w nastêpuj¹cych
ulicach:
a). £¹cznik ulic Spokojnej – Kiliñskiego. £¹czna wartoœæ zadania wynios³a 31.350,93 z³.
b) Kolejowej dla budynków 3, 4 i 5 oraz stacji kolejowej – ³¹czna wartoœæ wynios³a 54.066,16 z³. Gmina zawar³a porozumienie z PKP, która zwróci 1/2 poniesionych
nak³adów zwi¹zanych z t¹ inwestycj¹.
c) Opracowano projekt na wykonanie przy³¹cza do
budynku przy ul. Kolejowej 7. Wartoœæ opracowania
8.540 z³. Roboty budowlane wykonane bêd¹ do koñca
grudnia 2007 r.
d) Trwaj¹ prace nad przygotowaniem dokumentacji
projektowej przy³¹czenia budynku Dalno 22 do sieci wodoci¹gowej £ob¿any – Trzeszczyna.
e) W styczniu br. dostarczono i zamontowano zespó³
pr¹dotwórczy w ramach zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w £obzie”. Zadanie zosta³o wykona-
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ne przez Firmê EkoWodrol z Koszalina za kwotê
81.116,95 z³
3. Obecnie trwaj¹ prace projektowe na:
- wykonanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Przyrzecznej w £obzie.
- wykonanie projektu na rozdzielenie sieci kanalizacji
ogólnosp³awnej w ulicach XXX lecia PRL, Kiliñskiego ,
Armii Krajowej, Przedmiejskiej, Pomorskiej i Kamiennej.
w £obzie.
Z zakresu gazyfikacji miasta
1. Wybudowano sieæ gazoci¹gu na odcinku ul. Rapackiego – ul. Szosa Œwidwiñska w £obzie. Wartoœæ
zadania brutto 36.903,10 z³.
2. Wyst¹piono do Zak³adu Gazowniczego o wydanie
warunków technicznych na przy³¹czenie budynku nr 9
przy ul. Niepodleg³oœci do sieci gazowej.
z zakresu œwietlic wiejskich
1. Opracowano dokumentacjê budowlan¹ na budowê œwietlic wiejskich w miejscowoœciach Dobieszewo i
Ro¿nowo. Wartoœæ prac 30.500,00z³.
z zakresu kultury fizycznej i sportu
1. W ramach poprawy akustyki hali widowiskowo –
sportowej wykonano now¹ instalacjê nag³aœniaj¹c¹.
Koszt inwestycji wyniós³ 24.985,60 z³.
2. Gmina £obez podpisa³a porozumienie wstêpne z
Zachodniopomorskim Zwi¹zkiem Pi³ki No¿nej w Szczecinie w sprawie realizacji programu pn. „Zachodniopomorski Program Szkolenia M³odzie¿y Pi³karskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej euroboiska – edycja II 2007 –
2013”. Program ma na celu budowê boiska ze sztuczn¹
nawierzchni¹ oraz szkolenie dzieci i m³odzie¿y uzdolnionej pi³karsko.
3. Wykonano roboty ziemne pod boisko do pi³ki no¿nej i siatkówki w miejscowoœci Rynowo. Zakoñczenie
robót przewidziano na 31 maja 2008r.
Z zakresu turystyki
1. W opracowaniu znajduje siê koncepcja zagospodarowania terenów wzd³u¿ rzeki Regi. Zakres opracowania obejmuje:
a) promenada piesza ze œcie¿k¹ rowerow¹,
b) k³adka nad Reg¹ dla pieszych ³¹cz¹ca wyspê z
pó³nocnym brzegiem Regi w rejonie dzia³ki nr 442/9,
c) obejœcie piesze wyspy œluz¹ na Redze, z dwoma
pomostami dla kajakarzy,
d) rampy dla wózków i dla rowerzystów (w rejonie
skrzy¿owania z ulic¹ Obroñców Stalingradu),
e) k³adka dla pieszych i rowerzystów nad ciep³oci¹giem w rejonie skrzy¿owania z ul. Segala,
f) boisko wielofunkcyjne i plac zabaw, w rejonie
gimnazjum,
g) koncepcje obiektów kubaturowych: scena z
muszl¹ koncertow¹, zaplecze biurowo socjalne sceny
koncertowej, budynek sanitarny (szalet publiczny z umywalni¹ na potrzeby imprez masowych przy scenie koncertowej i pola namiotowego), budynek biurowo socjalny
pola namiotowego, wiaty nad krêgiem ogniskowym i biwakowiskiem,
h) scate park,
i) biwakowisko,
j) przy³¹cze wodoci¹gowe do punktów czerpania wody,
k) przy³¹cza wodno – kanalizacyjne do obiektów
kubaturowych,
l) oœwietlenie projektowanych alejek, œcie¿ki rowerowej, ci¹gów pieszych,
m) linie kablowe 0,4 kV – zasilanie szaf oœwietlenia
ulic, sceny koncertowej, pola biwakowego (przyczep
kempingowych),
n) parkingi przy ul. Bocznej,
o) parkingi w rejonie targowiska,
p) droga dojazdowa do pola namiotowego i biwakowiska,
q) wizualizacje (jeden widok na projektowan¹ promenadê),
Z zakresu termomodernizacji
1. Wykonano ocieplenie stropodachu budynku
Œrodowiskowego Domu Samopomocy za kwotê
16,320,62 z³ oraz wykonano nowe pokrycie dachu za
kwotê 26,900 z³.
Z zakresu dróg
1. Przebudowano chodnik przy ulicy Budowlanej –
wartoœæ inwestycji 20.124,71 z³,
2. Wybudowano parking przy ul. Komuny Paryskiej
w £obzie – wartoœæ inwestycji 34.545,2 z³,
3. Przebudowano odcinek ul. Orzeszkowej wraz z
chodnikami – wartoœæ inwestycji 113,565,65 z³,
4. Wykonano nawierzchniê jezdni z p³yt „Jombo” w
miejscowoœci Pusinowo w ci¹gu drogi gminnej Prusinowo - £ob¿any oraz wyremontowano przepust drogowy wartoœæ robót 134,507,06 z³,
5. Wykonano remont nawierzchni jezdni 3 odcinków dróg gminnych w so³ectwie Zagórzyce – wartoœæ inwestycji 149,202,35 z³,
6. Odnowiono nawierzchniê jezdni i chodników
oraz wybudowano kanalizacjê sanitarn¹, na ulicy Nowe
Osiedle w mieœcie £obez - wartoœæ robót 719,036,92 z³.
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7. Wykonano prace zwi¹zane z wymian¹ nawierzchni jezdni i chodników na ulicy Dubois – wartoœæ
robót 268,438,23 z³,
8. Wykonano przebudowê nawierzchni ³¹cznika
ulicy Konopnickiej w mieœcie £obez – wartoœæ inwestycji
63,800,00 z³,
9. Zakoñczono prace zwi¹zane z utwardzeniem
nawierzchni na Targowisku Miejskim w £obzie – wartoœæ
inwestycji 149,408,44 z³.
10. Wykonano alejkê parkow¹ – chodnik w Parku
Miejskim w £obzie – wartoœæ robót 36.082,11 z³.
11. W ramach prac interwencyjnych odnowiono nawierzchniê przejœcia dla pieszych na ³¹czniku ulic Wêgrzyñska – Segala (pod tunelem) – pow. 115,00 m²,
12. W ramach prac interwencyjnych na podstawie
porozumienia z ZDP Ùobez odnowiono nawierzchniæ
chodników na ulicy Koúciuszki - pow. 1936,00 m² (kostka
polbruk, krawæýnik, obrzeýa – ZDP, materiaùy pomocnicze + robocizna gminy £obez),
13. W ramach prac interwencyjnych na podstawie
porozumienia z RDW Drawsko Pomorskie odnowiono
nawierzchniæ chodników na ulicach Rapackiego - pow.
452,00 m², Segala (przejúcie dla pieszych) pow. 53,00
m², Niepodlegùoúci (przejúcie dla pieszych) pow. 30,00
m² (kostka polbruk, krawæýnik, obrzeýa – RDW, materia³y pomocnicze + robocizna gminy £obez),
z zakresu oœwietlenia ulicznego
1. Wykonano nowe oœwietlenie uliczne w miejscowoœci Poradz dawny (PGR) – wartoœæ robót 7.442,60 z³,
2. Wykonano dodatkowe oœwietlenie uliczne na
³¹czniku ulic Kiliñskiego - Spokojna - wartoœæ robót
17.165,99 z³,
3. Wykonano oœwietlenie w tunelu przy ulicy Segala
- wartoœæ robót 5.066,49 z³
4. Wykonano nowe oœwietlenie uliczne w miejscowoœci Byszewo – wartoœæ robót 10.676,57 z³,
5. Wykonano dodatkowe oœwietlenie uliczne w miejscowoœci Unimie – wartoœæ robót 14.586,75 z³
6. Wykonano dodatkowe oœwietlenie uliczne w miejscowoœciach Suliszewie, Prusinowo, Przyborze i przy
pomniku Segala - wartoœæ robót 15.320,86 z³,
7. Wykonano dodatkowe oœwietlenie uliczne w miejscowoœci Wysiedle – wartoœæ robót 4.957,18 z³
8. Wykonanie dodatkowego oœwietlenie uliczne w
miejscowoœci Bonin i przy ulicy Krótkiej – wartoœæ robót
3.146,34 z³
Projekty i Programy
1. Realizacja zadania publicznego-Miêdzynarodowa wymiana i wspó³praca dzieci i m³odzie¿y-„Polska-Bia³oruœ- Muzykujemy razem”.Kwota projektu 19.106 z³.
Wnioskowana kwota dofinansowania 7.450 z³. Przyznana dotacja 7 450 z³
2. Wniosek o dofinansowanie programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y w 2007 r.Aktywizacja jednostek samorz¹du terytorialnego i organizacji pozarz¹dowych-„Wakacje na sportowo”. Kwota
projektu 28.700 z³. Wnioskowana kwota dofinansowania
19.300 z³. Przyznana dotacja 19 300 z³
3. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach
programu pn.- Pomoc finansowa dla jednostek samorz¹du terytorialnego na rozwój infrastruktury sportowej
na terenach wiejskich:” Budowa boiska w Rynowie,
gmina £obez”. Kwota projektu 37.791,78 z³ Wnioskowana kwota dofinansowania 18.895 z³. Przyznana dotacja 18.195 z³.
4. Wykonano „Plan odnowy wsi Be³czna, gmina
£obez”
5. Wykonano „Plan odnowy wsi Dobieszewo, gmina £obez”
6. Wykonano „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta £obez 2007 – 2013”
7. Wniosek w ramach dzia³ania „Odnowa wsi oraz
zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w ramach Sektorowego programu operacyjnego „Rozwój
sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich”
pn. „Zakup wyposa¿enia œwietlicy wiejskiej i urz¹dzenie
placu zabaw we wsi Be³czna, gmina £obez”. Wartoœæ
projektu 41 472 z³ Wnioskowana kwota dofinansowania
33 000 z³.
8. Wniosek o dofinansowanie projektu „Wprowadzenie monitoringu wizyjnego w szko³ach dla których organem prowadz¹cym jest Gmina £obez. Wnioskowana
kwota dofinansowania 23.250 z³Przyznana dotacja
11.250 z³.
9. Gmina £obez uczestniczy w wieloletnim programie „Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania” Na podstawie Porozumienia z Wojewod¹ Zachodniopomorskim
gmina otrzyma³a na 2007 r. dotacjê w kwocie – 550.000
z³ z czego 450.000 z³ z przeznaczeniem na do¿ywianie
dzieci, m³odzie¿y, osób bezrobotnych osób niepe³nosprawnych i chorych. Natomiast 100.000 z³ na remonty
i doposa¿enie punktów przygotowywania posi³ków w
szko³ach i przedszkolu.
INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I OCHRONA
ŒRODOWISKA
1. Og³oszono konkurs ofert na realizacjê zadania
publicznego w zakresie zadañ maj¹cych na celu reinte-

WIEŒCI Z £OBESKIEGO RATUSZA
gracjê zawodow¹ i spo³eczn¹ osób dotkniêtych wykluczeniem spo³ecznym na 2007 rok. Przedmiotowe zadanie obejmowa³o utrzymanie ogólnie dostêpnych terenów
zielonych w 2007 roku na terenie gminy £obez oraz prowadzenie miejskiego szaletu publicznego. Nadzór konsekwencji wybrano ofertê Centrum Integracji Spo³ecznej „Od Nowa” w £obzie, który nadzór okresie od 15
kwietnia do koñca br. wykonuje powy¿sze zadania. Celem projektu jest przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu osób d³ugotrwale bezrobotnych. Poprzez tzw. zatrudnienie socjalne oraz dzia³ania z zakresu reintegracji
spo³ecznej i zawodowej d¹¿ymy do usamodzielnienia
uczestników i wyprowadzenia ich poza system pomocy
spo³ecznej.
2. Prowadzono nadzór nad wykonywaniem nasadzeñ
wynikaj¹cych z wydanych decyzji administracyjnych:
a) ³¹cznik Sawickiej - Rapackiego,
b) zieleniec przy Polo- Markecie,
c) pasy drogowe:
- ul. Koœcielna (na wysokoœci baru Borko),
- ul. Bema (na wysokoœci posesji 1-2)
- ul. Niepodleg³oœci (przy ¯abce),
- ul. Obr. Stalingradu (wokó³ ronda),
- ul. Ogrodowa (na wysokoœci posesji 4e)
- ul. Kolejowa,
- ul. Chopina.
3. Zakupiono urz¹dzenia do fontanny miejskiej
(pompy, dysze, oœwietlenie).
4. Na cmentarzu komunalnym w £obzie:
a) zakupiono ch³odniê dwukomorow¹ dla potrzeb
kaplicy za kwotê brutto19154 z³.
b) wykonano i zamontowano 27 mb. barierki
(wzd³u¿ schodów prowadz¹cych od kaplicy na „now¹”
kwaterê) - za kwotê brutto 5891,38 z³
c) wykonano (alejkê) ci¹g pieszo – jezdny z kostki
polbruk za kwotê brutto 44.171.75
5. Prowadzono we w³asnym zakresie zbieranie liœci
kasztanowców pora¿onych szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Koordynowano równie¿ prace wykonywane
przez placówki oœwiatowe, CIS i Zarz¹d Dróg Powiatowych w £obzie.
6. Koordynowano przebieg wiosennej akcji Dzieñ
Ziemi oraz jesiennej akcji „Sprz¹tanie Œwiata” i zlecono
wywóz zebranych odpadów. W akcji bra³y udzia³ wszystkie placówki oœwiatowe gminy £obez.
GOSPODARKA NIERUCHOMOŒCIAMI
W roku 2007 zbyto:
1) 28 dzia³ek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w tym : na „osiedlu pomorskim” – 27 dzia³ek,
1 dzia³kê przy ul. Strumykowej, 1 w Poradzu
2) 1 dzia³kê w Zagórzycach – droga
3) 1 dzia³kê przy ul. Przyrzecznej pod budownictwo
4) 8 nieruchomoœci zabudowane :
a) przy ul. Sawickiej 29a funkcjonuje obecnie zak³ad krawiecki,
b) przy ul. Armii Krajowej 25 jest w trakcie adaptacji
na szko³ê zawodow¹ i technikum,
c) przy ul. Wojcelskiej 30 na cele mieszkaniowe,
d) przy ul. Strumykowej zabudowana budynkami
gospodarczymi,
e) przy ul. Rolnej zabudowana gara¿em,
f) w Zagórzycach zabudowana budynkiem gospodarczym,
g) w Suliszewicach zabudowana budynkami gospodarczymi,
h) w £ob¿anach zabudowana silosem.
5) 3 dzia³ki na poprawê warunków zagospodarowania przy ul. Siewnej i £¹kowej.
6) 4 dzia³ki na rzecz u¿ytkowników wieczystych oraz
przekszta³cono decyzj¹ 12 dzia³ek.
SPRAWY ORGANIZACYJNO ADMINISTRACYJNE
Budowa Spo³eczeñstwa Informacyjnego.
W dniu 3 lipca 2007 r. zosta³a podjêta uchwa³a Nr XI/
57/07 w sprawie przyst¹pienia Gminy £obez do realizacji
przedsiêwziêcia o nazwie „Budowa Spo³eczeñstwa Informacyjnego w Powiecie £obeskim ze szczególnym
uwzglêdnieniem terenów wiejskich”. Projekt powsta³ w
wyniku wstêpnych ustaleñ z przedstawicielami wymienionych samorz¹dów ( Powiat £obeski, Gmina £obez,
Gmina Resko, Gmina Radowo Ma³e, Gmina Wêgorzyno,
Gmina Dobra), którzy wyrazili wolê wspólnego przyst¹pienia do wy¿ej wymienionego przedsiêwziêcia.
Projekt zak³ada miêdzy innymi realizacjê nastêpuj¹cych zadañ:
a) budowê radiowej sieci szerokopasmowej,
b) rozwój e-us³ug publicznych spe³niaj¹cych specyficzne potrzeby obywateli (elektroniczna skrzynka podawcza, elektroniczne formularze, podpis elektroniczny,
archiwizacja dokumentów elektronicznych),
c) rozwój dostêpu do infrastruktury komunikacji
elektronicznej, w szczególnoœci na obszarach wiejskich,
bezprzewodowy dostêp do sieci internetowej za pomoc¹
publicznych kiosków internetowych,
d) uruchomienie monitoring miasta.
W œlad za podjêt¹ uchwa³¹ podpisano stosowne porozumienie.
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Dzieñ Otwarty w Urzêdzie Miejskim.
W dniu 15 wrzeœnia 2007 r. Burmistrz £obza zaprosi³
mieszkañców na Dzieñ Otwarty w Urzêdzie Miejskim w
£obzie. Dzieñ Otwarty zosta³ zorganizowany w sobotê
z myœl¹ o osobach, które w ci¹gu tygodnia nie maj¹ mo¿liwoœci odwiedzenia Urzêdu, uzyskania pe³nych informacji w interesuj¹cych ich sprawach. Zaproszenie spotka³o siê ze sporym odzewem, Urz¹d Miejski odwiedzi³o
ponad 150 osób.
„Cieszymy siê ¿e mogliœmy przybli¿yæ mieszkañcom
pracê urzêdników oraz pokazaæ, ¿e ³obeski Urz¹d nie
jest miejscem groŸnym i bezdusznym ale przejrzystym
i przyjaznym dla interesantów” – powiedzia³a dla Wieœci
z £obeskiego Ratusza Pani Monika Jarzêbska, sekretarz gminy £obez.
Lokalna Grupa Dzia³ania.
W dniu 5 paŸdziernika Gmina £obez podjê³a dzia³ania zmierzaj¹ce do powo³ania Lokalnej Grupy Dzia³ania
(LGD) na obszarze piêciu gmin Powiatu £obeskiego:
£obez, Wêgorzyno, Radowo Ma³e, Dobra i Resko. Powo³anie LGD w formie stowarzyszenia pozwoli na wykorzystanie œrodków finansowych Unii Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Celem stowarzyszenia, jako Lokalnej Grupy Dzia³ania
jest dzia³anie na rzecz obszarów wiejskich wy¿ej wymienionych gmin, a w szczególnoœci:
a) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju,
b) promocja obszarów wiejskich,
c) mobilizowanie ludnoœci do wziêcia aktywnego
udzia³u w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
d) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach zwi¹zanych z aktywizacj¹ ludnoœci na obszarach
wiejskich.
W wobec powy¿szego w dniu 6 grudnia 2007r.w
Urzêdzie Miejskim w £obzie odby³o siê spotkanie „Leader
– szanse lokalnych spo³ecznoœci”.
Celem spotkania by³o zdiagnozowanie obecnego
stanu przygotowañ do dzia³añ w ramach podejœcia Leader wœród dzia³aj¹cych obecnie Lokalnych Grup
Dzia³ania, jak i analiza stanu przygotowañ do utworzenia takich grup na obszarze pozostaj¹cym poza
obecnymi strukturami Lokalnych Grup Dzia³ania w
tym Gminy £obez.
Równoczeœnie omówiono sytuacjê potencjalnych
beneficjentów PROW w okresie poprzedzaj¹cym nabór
wniosków w ramach podejœcia Leader w roku 2008.
W spotkaniu uczestniczyli miêdzy innymi: W³adys³aw Husejko Wicemarsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego, £ukasz Myœliwiec p.o. Zastêpcy Dyrektora Wydzia³u Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych z terenu
powiatu £obeskiego oraz przedstawiciele istniej¹cych
Lokalnych Grup Dzia³ania.
SPORT
Rok 2007 to rok znacz¹cych sukcesów i du¿ego dorobku w dziedzinie kultury fizycznej Gminy £obez. Widoczna jest dzia³alnoœæ du¿ej iloœci stowarzyszeñ, klubów i organizacji promuj¹cych sport, turystykê i aktywnoœæ ruchow¹.
W ramach otwartego Konkursu Ofert na upowszechnianie kultury fizycznej w gminie £obez na rok 2007 dofinansowanie otrzyma³o 12 stowarzyszeñ i klubów sportowych dzia³aj¹cych na terenie gminy £obez na ogólna
kwotê 117.000 z³
Wiele ³obeskich imprez sportowo- widowiskowych
posiada d³ugoletni¹ tradycjê i maj¹ wyrobion¹ dobr¹ renomê, s¹ znane w kraju i zagranic¹. Pozwalaj¹ zatem zaprezentowaæ wysoki poziom organizacyjny i sportowy
naszej gminy.Do nich w szczególnoœci nale¿¹:
- Turniej szachowy o memoria³ im. Gabriela Bieñkowskiego,
- Halowy Turniej w Pi³ce No¿nej trampkarzy ( kat. wiekowa 10-14 lat) o memoria³ im. Witolda Markiewicza,
- Halowy Turniej w Pi³ce No¿nej o memoria³ im. Jerzego Machoñskiego,
- Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki No¿nej im. Miko³aja
Kondratowicza,
- £obeskie Biegi o memoria³ redaktora Tomasza Hopfera,
- Miêdzynarodowy Turniej UNIHOKEJA,
- Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej dla dzieci szkó³ podstawowych,
- Gimnazjada i licealiada dla m³odzie¿y starszej,
- SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN – I miejsce
w województwie, IX miejsce w Polsce,
- „Ferie na Sportowo i Weso³o”, „ Wakacyjna Liga”p. no¿na, siatkowa,
- £obeskie Ligi Pi³ki siatkowej, koszykowej, no¿nej (
stadion, hala),
- Festyny rekreacyjne,
- Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy,
- Œwiêto Radoœci,
- Imprezy integracyjne na sportowo organizowane z
zaprzyjaŸnionymi gminami- wojewódzkie letnie Igrzyska
LZS – III miejsce w województwie,
- Imprezy charytatywne organizowane na pomoc w
leczeniu mieszkañcom gminy £obez.
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Jest ju¿ zegar na wie¿y
OSTATNIA ODPRAWA
PROJEKT PARTNERSKI
GMIN I POWIATU
29 listopada oraz 5 grudnia 2007
roku odby³y siê spotkania kierowników, g³ównych ksiêgowych oraz
pracowników
merytorycznych
Oœrodków Pomocy Spo³ecznej z
terenu naszego powiatu. Inicjatorem tych niecodziennych odpraw
jest Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w £obzie, które pod swoim przewodnictwem jako lider skupia przysz³ych partnerów planowanego projektu. Do koñca br. powstanie wspólny projekt. Bardzo ma³o

czasu szybkie tempo prac. Kolejne
spotkanie odbêdzie siê 18 grudnia
br. i zaowocuje ju¿ konkretnymi
dzia³aniami z zakresu szeroko pojêtej pomocy spo³ecznej wpisanymi
we wniosek projektu.
Realizacja odbywaæ siê bêdzie
na terenie piêciu gmin powiatu od
marca do grudnia 2008 r. O wszystkich dzia³aniach zwi¹zanych z realizacj¹ bêdziemy Pañstwa na bie¿¹co
informowaæ.
(pcpr)

(WÊGORZYNO) Zapowiadane przez burmistrz Gra¿ynê
Karpowicz pojawienie siê na wie¿y koœcio³a w Wêgorzynie trzech
zegarów z kurantami nabra³o realnych kszta³tów. Zegary, po jednym z trzech widocznych stron
wie¿y, zosta³y zamontowane w
ubieg³ym tygodniu.
(r)

Policja prosi mieszkañców o pomoc

Odpowie przed
s¹dem za rozbój

Policja wykry³a sprawców

Za wybryki dzieci
odpowiadaj¹ rodzice
(£OBEZ) Policjanci w ostatnim
okresie czasu wykryli miêdzy innymi nieletnich sprawców zniszczenia
(z³amania) drzewa w £obzie przy ul.
Kolejowej. By³o to drzewo gatunku
platan klonolistny o wartoœci 1000
z³, które dla miasta nasadzi³a firma
Tesco w ramach wyciêtych drzew
wokó³ marketu. Sprawa zosta³a
skierowana do Sadu Rodzinnego
Wydzia³ Nieletnich, gdzie bêdzie
rozpatrzona. Przypominam rodzicom jak i najm³odszym, ¿e w takich
przypadkach tj. gdy nieletni pope³ni
REKLAMA

tego typu przestêpstwa jak zniszczenie mienia lub kradzie¿y, wszelkie koszty z tym zwi¹zane ponosz¹
rodzice.
Ponadto policjanci ujawnili
sprawczyniê zniszczenia elewacji
na budynku nr 12 w £obzie przy ul.
Niepodleg³oœci. Sprawc¹ by³a 18letnia mieszkanka £obza, która
farb¹ w aerozolu wykona³a napis.
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” wyceni³a swoj¹ stratê na
sumê 320 z³.
(r)

(RESKO) 22-letni mieszkaniec
Reska zosta³ zatrzymany do wyjaœnienia w sprawie rozboju na osobie
Daniela S., mieszkañca £obza. W
toku realizacji czynnoœci odzyskano utracony w wyniku rozboju telefon komórkowy marki Sony Ericson. Rozbój mia³ miejsce w £obzie
w dniu 2 grudnia br. przy ul. Orzeszkowej. Trwa ustalanie pozosta³ych
osób bior¹cych udzia³ w tej napaœci.
Policja nie wyklucza dalszych zatrzymañ. Trwaj¹ równie¿ bardzo intensywne dzia³ania policji dotycz¹ce dwóch pozosta³ych, podobnych
zajœæ na terenie £obza. W zwi¹zku
z tym policja zwraca siê do wszyst-

kich osób, które mog³yby dopomóc
przy prowadzonych dochodzeniach
o kontakt z dy¿urnym jednostki 112,
997 lub bezpoœrednio z Sekcj¹ Kryminaln¹ Komendy Powiatowej Policji w £obzie.
Wracaj¹c do 22 letniego
mieszkañca Reska, to w toku
przeszukania jego mieszkania
policjanci ujawnili oprócz skradzionego telefonu, 36 sztuk tabletek narkotyku ekstazy. Wymienionemu przedstawiono zarzut za
ich posiadanie. Trwa ustalanie
Ÿród³a ich pochodzenia oraz
ewentualnych kupuj¹cych. (r)
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Spotkanie op³atkowe chórzystów
„Dominanta” z kolêdami i op³atkiem
(£OBEZ) Chór koœcielny „Dominanta”, pomimo swoich piêciu
lat dzia³alnoœci, wrós³ w krajobraz kulturalny £obza. To nie tylko œpiewy w koœciele. Piêkn¹ tradycjê spotkañ op³atkowych „Dominanta” kultywuje od lat. W
minion¹ sobotê spotka³ siê w nowo
otwartej kawiarni przy ul. Niepodleg³oœci w £obzie.
W spotkaniu op³atkowym udzia³
wziê³o ponad dwudziestu chórzy-

stów. Spotkanie odby³o siê z ca³¹
ceremoni¹ nale¿n¹ takiemu spotkaniu. Dyrygent pan Les³aw Buczek
podawa³ tonacjê na elektrycznych
organach, zaœ chór posadowiony
wed³ug g³osów, na pocz¹tek zaœpiewa³ kilka kolêd.
Pani Danuta Jasku³a nawi¹zuj¹c
do tradycji ³amania siê op³atkiem
przypomnia³a, ¿e op³atek Polacy
nieœli i dzielili siê nim w ca³ej swojej
historii, na wszystkich kontynentach.

- Zabierali go ze sob¹ powstañcy
powstañ narodowych, ¿o³nierze
drugiej wojny œwiatowej walcz¹cy
na wszystkich frontach œwiata, zabierali go zes³añcy w daleki syberyjski step. Czêsto trudno by³o zdobyæ
go na tê okolicznoœæ, ale kiedy siê
nim ³amali, wracali zawsze myœlami
do Polski, do ojczyzny. Po wojnie
nie wszyscy jednak wrócili do kraju,
ale wszyscy zawsze w tê noc wracali
duchowo, myœl¹ i sercem tam, gdzie
ich korzenie. PóŸniej wszyscy ³ami¹c siê

Tradycja u w³odarzy
(POWIAT £OBEZ). Ludzie
piastuj¹cy wysokie stanowiska
urzêdowe czêsto s¹ postrzegani
jako ludzie poza zasiêgiem ¿ycia
zwyk³ego zjadacza chleba. Czy
œwiêta u w³odarzy powiatu
³obeskiego ró¿ni¹ sie od tych
spêdzanych w innych domach?
Czy ze szczególn¹ trosk¹
pielêgnuj¹ tradycje œwi¹teczne,
a mo¿e zamiast
w domu – œwiêta spêdzaj¹ na
Majorce? Na te i inne pytania
odpowiadaj¹ sami
zainteresowani.

£obez
Starosta Antoni Gutkowski
œwiêta spêdzi w gronie rodzinnym.
A. Gutkowski zapewnia, ¿e na stole
nie bêdzie powy¿ej szeœciu potraw,
jednak zdecydowanie nie zabraknie
ulubionego barszczu z uszkami oraz
sma¿onego karpia. Sianko pod sto³em siê znajdzie, natomiast jemio³y
jak sam zapewnia, ju¿ nie potrzebuje. Tradycyjnie u A. Gutkowskiego
bêd¹ œpiewane kolêdy. Starosta

³obeski ¿yczy³by wszystkim zdrowia, a mieszkañcom godniejszego i
spokojniejszego ¿ycia.

£obez
Burmistrz Ryszard Sola Wigiliê
rozpoczyna od „kolêdowania”. Obowi¹zkowo odwiedza wraz z rodzin¹
zarówno swoich jak i ¿ony rodziców.
W pierwszy dzieñ Bo¿ego Narodzenia tradycyjnie œwiêtuje u rodziców
¿ony, by w drugi dzieñ wszystkich
zaprosiæ do siebie. Dañ na stole wigilijnym nie liczy, ale jak zapewnia jest
ich oko³o dwunastu. Najsmaczniejsza
wydaje mu siê zupa grzybowa oraz
kluski z makiem. R. Sola nie wyobra¿a sobie œwi¹t bez czytania fragmentu
z Biblii oraz wspólnie œpiewanych kolêd w gronie rodzinnym. Szczególnie
upragnion¹ chwil¹, w szczególnoœci
dla dzieci, jest moment rozpakowywania prezentów.

Radowo Ma³e
Wójt Józef Wypijewski œwiêta
spêdzi w gronie rodzinnym, œciœle
przestrzegaj¹c tradycji Wigilijnoœwi¹tecznych. Jak zapewnia przy

stole nie zabraknie pustego miejsca
dla zb³¹kanego wêdrowca, sianka
pod obrusem, ani zawieszonej jemio³y. „Moja mama pochodzi z Wilna, tato natomiast z Gniezna, dlatego
na naszym stole wigilijnym jest zawsze powy¿ej dwunastu potraw,
tak aby zadoœæuczyniæ tradycjom
obu stron” - powiedzia³ J. Wypijewski. Dlatego na stole prócz karpia sma¿onego i w galarecie pojawi
siê pstr¹g oraz dorsz lub grenadier.
Tradycyjnie te¿ nie zabraknie kutii,
w domu J. Wypijewskiego zwanej
makie³kami. Magiê œwi¹t wzmagaæ
bêdzie ¿ywe drzewko i przyozdobione parapety.

Dobra
Burmistrz Barbara Wilczek na swoim stole Wigilijnym stawia dania w tradycji œl¹skiej oraz lubuskozielonogórkiej. Zdecydowanie nie mo¿e zabrakn¹æ ulubionej postnej zupy grzybowej z
ry¿em w wykonaniu
mamy mê¿a Pani Barbary, ziemniaków oraz

op³atkiem z³o¿yli sobie ¿yczenia.
W³aœciciele kawiarni podziêkowali
za kolêdy i obecnoœæ chórzystów w
tym miejscu. Chyba nie spodziewali
siê tak uroczystej inauguracji swojej dzia³alnoœci.
PóŸniej rozpoczê³a siê kolacja, a
na pocz¹tek podano barszczyk z
uszkami. By³y rozmowy, œpiewanie
kolêd, cieszono siê swoj¹ obecnoœci¹.
£obeziane bêd¹ mogli us³yszeæ
„Dominantê” w koœciele, 30 grudnia, po Mszy œw. o godz. 18.00, jeszcze w roku pañskim 2007.
KAR

kapusty z grochem. Poza tym na stole z pewnoœci¹ pojawi siê barszcz z
uszkami, ryba po grecku oraz sma¿ony karp. Tradycyjnie kolacja rozpoczyna siê wspólna modlitw¹,
wspominaniem zmar³ych a najm³odszy cz³onek rodziny czyta fragment z Biblii, odnosz¹cy siê do narodzenia Chrystusa. Podczas kolacji absolutnie nikt nie powinien
wstawaæ od sto³u, za to ka¿dy z chêci¹ œpiewa kolêdy, przy organowym
akompaniamencie w wykonaniu
córki.

Resko
Burmistrz Arkadiusz Czerwiñski wprawdzie nie liczy potraw na
Wigilijnym stole, jednak zapewnia,
¿e zawsze ich iloœæ siê zgadza, o co
dba ¿ona wraz z córk¹. Najistotniejsz¹ potraw¹ dla A. Czerwiñskiego jest karp w occie, przygotowywany na dwa-trzy dni przed Wigili¹. Drugim niezmiernie istotnym elementem dope³niaj¹cym atmosfery œwi¹tecznej
jest ¿ywe drzewko bo¿onarodzeniowe. W³aœciwie
nie ma wielkich marzeñ
odnoœnie siebie, w tej
chwili pragnie jedynie
spe³nienia marzeñ córki.
MM
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KOLEJ W POWIECIE £OBESKIM
Tr¹bki warte s¹ wiêkszej uwagi, bo
nastêpowa³o tam skrzy¿owanie z
„nasz¹” lini¹ normalnotorow¹. Nie
mo¿na by³o tego dokonaæ metod¹ rozjazdów, wiêc zrobiono w szerokiej szynie wg³êbienia wypi³owane na g³êbokoœæ ko³nierzy kó³ w¹skotorówki i tamtêdy przez oba tory „szerokie” krzy¿owa³ siê ruch, by po drugiej ju¿ stronie
zatrzymaæ siê na stacji w¹skotorowej. A
tam nie koniec rozwi¹zañ. Tor „szeroki” podtacza³ wagon ku torowi w¹skiemu na pewnej wysokoœci. I siê nagle
urywa³. Lecz po w¹skim torze podtaczano lorê (platformê), na której zbudowano szeroki tor. Wagon szerokotorowy bez prze³adunku wje¿d¿a³ ostro¿nie
na wspomnian¹ platformê w¹skotorow¹
i po zabezpieczeniu móg³ zaraz ruszaæ w
drogê do Iñska lub Dobrzan przez Kozy
Pomorskie. Tê ostatni¹ liniê rok póŸniej
przed³u¿ono do PoŸrzad³a Dworu na po³udniowe obrze¿a poligonu drawskiego.
Dziœ odcinek koñcowy nieczynnej linii
urywa siê nagle, na nasypie pamiêtaj¹cym dawny tor, we wsi Sulibórz nad
szos¹ z £obza do Recza.
A w Tr¹bkach mo¿emy zobaczyæ
jeszcze inne zastosowanie kolejki. Oto
w przystacyjnej cegielni u¿ywa siê torowiska do przetaczania wagoników
popychanych rêcznie.
Maj¹ jakiœ lokalny rozstaw i kszta³t
szyn, a na skrzy¿owaniach mo¿na zmieniæ kierunek ruchu na specjalnych obrotnicach. Obrotnicê normalnotorow¹
mo¿na zobaczyæ w Runowie przed parowozowni¹, gdzie lokomotywê podje¿d¿aj¹c¹ jednym torem mo¿na wprowadziæ do wielotorowej remizy na w³aœciwe stanowisko, stosownie j¹ obracaj¹c. Oczywiœcie podobne rozwi¹zania
maj¹ linie tramwajowe lub kopalniane.
Przez wspomniane Kozy Pomorskie (wêze³ kol.) od 1895 r. przechodzi³a tak¿e linia do Iñska, w dwa lata póŸniej przed³u¿ona do Jankowa Pom. tu¿
przy granicy naszego powiatu. Bieg³a
przez Trawno (Studnicê), Gulcz Kraiñski (Ziemsko), Woliczno, skrajem poligonu, a od 1910 roku, przecinaj¹c dwa
tory normalnotorówki do Drawska, pod¹¿a³a jeszcze kilometr do stacji Drawsko Pom. W¹sk. (Drawsko Kraiñskie tak! - do 1946 r.)
Do Dobrej Nowogardzkiej, zwanej
te¿ Dobrami Nowogardzkimi, trasa bieg³a przez Dobropole i Zap³ocie (w 1946
r. Szpitalnica) od po³udnia gminy. Jeszcze w 1896 roku wyd³u¿ono liniê dobersk¹ do £obza, a nawet do krochmalni wœlizguj¹c siê do krochmalnianej
bocznicy
normalnotorowej
wewnêtrzn¹ trzeci¹ szyn¹.
¯eby dzieci by³y dobre, wo¿ono w
latach siedemdziesi¹tych uczestników
kolonii letnich z £obza do Dobrej,
Jaka¿ to by³a radoœæ, gdy maszynista
pozwoli³ ca³ej kolonii przejœæ przez lokomotywê i zajrzeæ do rozpalonego
paleniska pod kot³em!
Trasa ³¹czy³a Karniszyn, Mieszewo, Zwierzynek (zwany do 1946 r.
Zwierzyno), Sielsko (Linki), Siedlice

(Siedliwice), Rekowo, Dobieszewo,
Unimie, £obez Œwiêtoborzec (uroczy
przystanek nad Jeziorem Miejskim),
trudny do zidentyfikowania przystanek
£obez P³d. i £obez W¹sk., który mia³
zupe³nie osobny ma³y dworzec pod
kasztanami, a którym to placem zaw³adn¹³ dworzec autobusowy. (Nie ma
¿adnej dokumentacji fotograficznej).
Jego zaœ funkcjê zacz¹³ pe³niæ blaszany
barak w odleglejszej czêœci peronu
pierwszego. Tu koñczy³ siê przerwany
tor, nie siêgaj¹c do osieroconej parowozowni w¹skotorowej (obecnie komis).
Mieszewo sta³o siê od razu stacj¹
wêz³ow¹, gdy uruchomiono 7-kilometrow¹ liniê do ¯elmowa (w rozk³adzie z
1946 r. Gostomino) z przystankami
Wyszogóra Mieszewska (to chyba Uklejki) i Dargomyœl. Stacj¹ wêz³ow¹ sta³
siê te¿ Œwidwin, gdy w 1897 roku uruchomiono odga³êzienie normalnotorowe do Po³czyna.
Jeszcze na koniec wieku XIX
(1899) zbudowano po³¹czenie Ko³obrzeskiej i Gryfickiej Kolei W¹skotorowej z wêz³em T¹pa³y ze Skrzyd³owa. W
ówczesnym powiecie Regenwalde
przyby³y nowe „kolejowe” wsie: Chronowo, Wyszobór, Natolewice, Wicimice, Pniewo £obeskie (potem zapisane w
rozk³adzie jako Reskie) .
W nowym wieku pierwsze na tym
terenie powsta³o normalnotorowe po³¹czenie Nowogardu z Dobr¹ Pó³nocn¹.
W 1902 r. linia ta bieg³a do Jarchlina,
jakby w stronê Reska, a potem doœæ
gwa³townie skrêca³a na po³udnie, by
przez przystanek B³¹dkowo dotrzeæ do
dworca w pó³nocnej czêœci miasta. Jej
d³ugoœæ: 20 km.
W latach 1901-1903 zbudowano
d³ug¹ liniê w¹skotorow¹ Popiele-Stepnica przez Golczewo. Tak wiêc z Gryfic
mo¿na by³o przez Popiele (w rogu naszej mapy) jeŸdziæ do Pogorzelicy nad
morze lub nad Zalew Szczeciñski do
Stepnicy, albo (od 1913 r.) krótkim jej
odga³êzieniem ok. 3 km do Trzyg³owia
przez Ko³om¹æ.
Wreszcie w 1906 roku zbudowano
normalnotorow¹ liniê Worowo-Resko
P³n. i zasypano animozje Resko-£obez.
W nastêpnym roku po³¹czono Resko
P³n. i Resko P³d., a Reska i Stargardzka
Kolej W¹skotorowa poda³a sobie rêce,
³¹cz¹c Resko z ¯elmowem. Linia worowska zosta³a przed³u¿ona w 1909
roku do Golczewa, a wkrótce do Wysokiej Kamieñskiej. Na linii worowskiej
wzniesiono stacje w Poradzu, Be³cznej,
Przemys³awiu, Starogardzie £obeskim,
powsta³ przystanek Maækowo. Resko
Pó³nocne œwieci³o dworcem ju¿ od
dawna, dalej poci¹g (zwany sympatycznie Micha³ek) zatrzymywa³ siê w Komorowie Pomorskim. Po Dobies³awiu
by³y ju¿ P³oty, wa¿ny teraz wêze³, a
dalej Mechowo £obeskie i Truskolas.
Na linii zaœ ¿elmowskiej by³y przystanki „w¹skotorowe”: Wo³kowo, Radowo
Wielkie (tamto bez kolei musia³o byæ
nazwane Radowo Ma³e), Karnice Reskie, choæ one do dziœ nie s¹ reskie, ani

nawet za bardzo Karnice,
gdy¿ le¿¹ prawie trzy kilometry od wsi, za to Lubieñ
mia³ dwa przystanki: Górny
i Dolny, potem ju¿ by³o
Resko P³d. i P³n.
¯eby ju¿ dokoñczyæ
dzie³a pojednania, wspomnijmy raz jeszcze „przed³u¿kê” z Jankowa Pom. do
Drawska w 1910 r. i tak¹¿ w
1913 r. do Trzyg³owia oraz
dodajmy po³¹czenie Dobrej
Nowogardzkiej Pó³noc i
Po³udnie w 1913 roku. Na
rozpoczêcie I wojny œwiatowej Niemcy mia³y linie
kolejowe w komplecie, dopiero podczas finalnej zimy
1944-45 w drugiej wojnie
œwiatowej zamknê³y liniê
P³oty-Goleniów, zmuszaj¹c cywilnych uciekinierów
niemieckich do brniêcia przez œniegi tej
mroŸnej zimy furami lub pieszo.
Zwyciêskie wojska radzieckie
w ramach kontrybucji wojennych rozebra³y i wywioz³y do siebie tory Nowogard-Dobra, Wyszogóra-Resko i jeden
tor Runowo-Bia³ogard. Stacjê £obez
przekaza³ radziecki komendant w protokole zdawczo-odbiorczym Zygmuntowi Butkiewiczowi 14 czerwca 1945
roku. Nie co dzieñ jeŸdzi³y pierwsze
nasze poci¹gi na wszystkich liniach.
Stopniowo jednak ukszta³towa³y siê
nasze kadry, nawet kszta³cone w ³obeskiej zawodówce, semafory przesz³y z
oœwietlenia naftowego na gazowe, potem elektryczne, wkroczy³a automatyzacja, niezawodna ³¹cznoœæ, zmala³y
kadry. Ju¿ w³aœciwie do legendy przeszli pionierzy kolei w £obzie: Lubowiecki, KoŸbia³, Wo³osz, Miko³aj S³odziñski i Julian Szatkowski - zawiadowcy, ale i organizatorzy oraz kapelmistrze orkiestr dêtych w £obzie i Runowie, Wysocki - nauczyciel kolejnictwa z pasj¹ modelarsk¹ (zbudowa³ model dworca £obez sprzed wieku, zburzonego 3 III 1945), czy Galasowie:
ojciec, synowie, a nawet wnuk, który
swój sentyment do kolei wyrazi³ na stronie internetowej.
Poza wiêc elektryfikacj¹ naszej trasy 15 XII 1987 r. na kolei przetoczy³o
siê wielkie zwijanie linii. Pora na samorz¹dy; gryficki uratowa³ liniê w¹skotorow¹ do Pogorzelicy. Internet pe³en jest
nostalgicznych westchnieñ.
Mapka ukazuje te¿ zmiany terytorialne powiatu Regenwalde-Resko£awiczka-Labes-£obez. Od po³owy
XIX w. obszar powiatu wynosi³ 1162
km kwadratowe, w 1933 roku odnotowano 1191 km kw., a w 1939 - o dwa km
kw. wiêcej. Po wojnie obwód £awiczka
liczy³ 1191 km kw. i kiedy przemianowano go na powiat £obez w 1946 roku,
powierzchnia siê nie zmienia³a. By³y 4
miasta (£obez, Resko, P³oty i Wêgorzyno) oraz 11 gmin wiejskich, a w nich
101 gromad (tj. wsi so³eckich). W 1954

r. utworzono gromady wiêksze i by³o
ich 19, a i liczbê tych zmniejszono
wkrótce do dziesiêciu. W latach 19541958 zmieni³a siê powierzchnia powiatu: z gromady Trzyg³ów (pow. Gryfice)
w³¹czono do nas Jasiel, a z powiatu nowogardzkiego - Truskolas (gr. Wo³owiec). Najwiêksz¹ zmian¹ by³ ubytek
miasta P³oty i gromad: Mechowo, Modlimowo, P³oty oraz Wicimice, które
w³¹czono do powiatu gryfickiego oraz
utrata na rzecz województwa koszaliñskiego wsi i wioseczek Zagozd, Olchowiec, Cianowo, Kumki, Zbrojewo,
Ustok I, Ustok II, Krêglin, Duszniki i
Krzynno (pow. Drawsko). Ostatecznie
powierzchnia naszego powiatu wynios³a 949 km kw. W 1975 roku powiaty
rozwi¹zano, a liczbê województw
zwiêkszono do 49. My jednak pozostaliœmy w województwie szczeciñskim,
mimo ¿e mniejszym, na pograniczu z
koszaliñskim, jeno rozdzieleni na cztery gminy; £obez, Resko, Wêgorzyno i
Radowo Ma³e. Teraz ju¿ kolej nie
kszta³towa³a pozycji miejscowoœci.
Reforma samorz¹dowa z 1999 roku
nie tylko wraca³a do du¿ych województw,
ale te¿ pozwala³a samorz¹dom gminnym
dobieraæ siê w wiêksze struktury terytorialne - powiaty. ¯eby sprawy przyspieszyæ, rz¹d administracyjnie uformowa³
now¹ mapê powiatów. Bez nas!
Gminy Resko i Radowo M³. w³¹czono do Gryfic, a Wêgorzyno i £obez
do Stargardu. Nowogard znalaz³ siê w
powiecie goleniowskim. Dobra wiêc
wola³a wejœæ do powiatu ³obeskiego,
ni¿ dzieliæ los Nowogardu. Doœæ zgodna postawa piêciu gmin (warunek wielkoœci powiatu) sprawi³a, ¿e rz¹d ust¹pi³,
tworz¹c w 2002 r. powiat ³obeski o powierzchni 1066 km kw. Wiemy jednak,
jak zawa¿y³a nasza trzyletnia nieobecnoœæ na mapie Polski powiatowej. Inne
powiaty uciek³y nam do przodu. I nie ma
co wymawiaæ Bia³ogardowi, ¿e tworz¹
go tylko trzy gminy; nie w ka¿dym mieœcie rodzi siê matka Matyldy (niegdyœ
Komorowskiej) - ¿ony Filipa, nastêpcy
tronu Belgii, ¿e o prezydencie nie wspomnê!
Ludwik Cwynar
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Wigilie w œwietlicach wiejskich

Chcemy, ¿eby o nas pamiêtano!
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia –
czas radoœci, wzajemnego
obdarowywania siê,
wybaczania i mi³osierdzia.
Czas, w którym nawet
najtwardsze serca otwieraj¹
siê na innych ludzi i kiedy
nikt nie chce byæ sam. Czas
choinki, op³atka i
wspólnego kolêdowania.
To w koñcu czas rodzinnych
spotkañ przy stole wigilijnym i
wspominania tych, których ju¿ przy
nim nie ma. Bo¿e Narodzenie to te¿
tradycja, która przekazywana jest
od wieków z pokolenia na pokolenie, a dla Polaków ma ona szczególne znaczenie. Dlatego te¿ coroczne
uroczystoœci wigilijne prze¿ywa siê
nie tylko w domach, ale organizuje
siê je w szko³ach czy zak³adach pracy. Tradycyjnie, o swoich ma³ych
podopiecznych nie zapominaj¹ tak¿e pracownicy œwietlic wiejskich,
którzy wraz z so³tysami i Rad¹ So³eck¹ przygotowuj¹ dzieciom i ich
rodzicom spotkania wigilijne. Poprzedzone s¹ one wspólnym przyozdabianiem sali, przygotowywaniem ozdób i ubieraniem choinki.
Rodzice gotuj¹ typowe œwi¹teczne
potrawy, takie jak: pierogi, krokiety, barszcz czy ryby oraz piek¹ ciasta. Wszyscy spotykaj¹ siê przy wigilijnym stole i wraz z zaproszonymi goœæmi, wœród których obowi¹zkowo s¹: Dyrektor Domu Kultury,
proboszcz oraz so³tys, wspólnie
dziel¹ siê op³atkiem i spo¿ywaj¹
przygotowane dzie³a kulinarne. Pod
choink¹ oczywiœcie stoj¹ prezenty,
na które z niecierpliwoœci¹ czekaj¹
dzieciaki. Œwi¹teczny i radosny nastrój towarzyszy wszystkim od po-

cz¹tku uroczystoœci, a¿ do
jej koñca, a mo¿e i pozostaje w nich o wiele d³u¿ej.
Spotkania te maj¹ szczególn¹ wartoœæ, bo z jednej
strony integruj¹ œrodowiska
wiejskie i udowadniaj¹ im,
¿e mo¿na coœ wspólnie oraz
w zgodzie zrobiæ – i ¿e jest
to wa¿ne. Z drugiej strony,
dla dzieci, które z ró¿nych
wzglêdów nie prze¿yj¹ w rodzinnych domach œwi¹t tak,
jak powinny, jest to namiastka tej œwi¹tecznej radoœci, a
tak¿e przekazywanie tradycji bo¿onarodzeniowych.
Szkoda tylko, ¿e œwietlice wiejskie s¹ tak bardzo zaniedbywane przez w³adze Podopieczni œwietlicy w Prusinowie
gminne, które przypominaj¹
¿e te instytucje skupiaj¹ wokó³ siesobie o nich od czasu do czasu – przy bie wiejskie dzieci, czêsto pochookazji ró¿nych uroczystoœci, takich dz¹ce z rodzin popegeerowskich i w
jak: do¿ynki, czy te¿ w³aœnie œwiêta. wiêkszoœci wymagaj¹ce opieki z zeWtedy to Burmistrz, czy te¿ któryœ wn¹trz, aby mog³y poprawnie siê
radny przyjedzie, pog³aszcze dzieci rozwijaæ i w przysz³oœci dumnie
po g³ówkach, powie kilka mi³ych reprezentowaæ ³obesk¹ gminê. Pos³ów i zapomni… Zapomni o tym , moc t¹ w³aœnie zapewniaj¹ œwietli¿e wiêkszoœæ œwietlic nie posiada ce, których pracownicy staraj¹ siê
zapleczy socjalnych, ¿e kilka z nich motywowaæ swych podopiecznych
– jak na przyk³ad Prusinowo – nie do nauki i pracy nad sob¹, rozwijaj¹
ma nawet ubikacji, ¿e dzieci na za- ich zdolnoœci i pokazuj¹, ¿e warto
jêciach siedz¹ w kurtkach, bo jeden walczyæ o lepsz¹ przysz³oœæ.
piec kaflowy nie ogrzeje du¿ej sali. Oprócz tego s¹ one tak¿e miejscem,
Zapomni o tym, jak ciê¿ko i w jak w którym dzieci mog¹ chocia¿ na
trudnych warunkach musz¹ praco- kilka godzin zapomnieæ o patologii
waæ opiekunowie œwietlic, aby po- rodzinnego domu i cieszyæ siê zabatem w³adze gminne mog³y chwaliæ wom, rysowaniem czy malowasiê ich osi¹gniêciami. Zapomni te¿, niem. Wa¿n¹ ich rol¹ jest tak¿e kul¿e ich p³ace s¹ ni¿sze ni¿ sta¿ystów tywowanie tradycji polskich, które
i pracowników interwencyjnych! coraz czêœciej przegrywaj¹ w zdeAle przecie¿ nie warto o tym pamiê- rzeniu z globalizmem i amerykanitaæ, bo to tylko œwietlice wiejskie – zmem. Wieœ polska od wieków ciebo jest wiele wa¿niejszych od nich szy³a siê i mog³a byæ dumna ze swoinwestycji. Jednak chcia³abym jej indywidualnoœci oraz niepowtaprzypomnieæ w³adzom gminnym, rzalnoœci. Sk³ada³y siê na ni¹ takie

elementy, jak oryginalny strój, muzyka, taniec, mowa czy te¿ przyrz¹dzane potrawy. Wspó³czeœnie to¿samoœæ narodowa Polaków umiera
œmierci¹ naturaln¹, bo coraz mniej
jest miejsc i instytucji, które o niej
przypominaj¹ i które j¹ przekazuj¹
oraz jej ucz¹. Tak¹ rolê mog³y by
pe³niæ œwietlice wiejskie – chocia¿by poprzez organizacjê Kó³ Gospodyñ Wiejskich, ale w wiêkszoœci nie
posiadaj¹ one odpowiednich do
tego warunków. No có¿, zbli¿a siê
Nowy Rok i nowy bud¿et. Mo¿e tym
razem bêdzie on bardziej korzystny
dla terenów wiejskich i funkcjonuj¹cych na nich œwietlic. Trzeba bowiem zacz¹æ wreszcie dbaæ o wiejskie dzieci, bo to przecie¿ nasza
wspólna przysz³oœæ i wszyscy powinniœmy o tym pamiêtaæ! ¯yjemy
w koñcu w XXI wieku – nie wracajmy wiêc do czasów Rzeczypospolitej Szlacheckiej!
Magdalena Œliwiñska

tygodnik ³obeski 18.12.2007 r.

OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
INNE

MIESZKANIA

£obez

£obez

£obez

£obez

n Nareszcie perfumy dla ka¿dego!
“FEDERICO MAHORA” Kupuj¹c
produkty Federico Mahora nie p³acisz ani za reklamê ani za opakowanie. FM GROUP WORLD wspó³pracuje z koncernem DROM – LIDEREM zaopatruj¹cym w olejki zapachowe wiêkszoœæ kreatorów perfum
na ca³ym œwiecie. Teraz! Mo¿esz
mieæ swoje ulubione perfumy, nie za
250, tylko za 30 z³otych, a nawet
taniej. Mo¿esz sobie pozwoliæ na
kupno o wiele czêœciej, nie tylko
symbolicznie raz do roku!. Zadzoñ,
dowiesz siê wiêcej: 601 088 446

n Sprzedam mieszkanie kawalerka
33 mkw w £obzie przy Placu 3 Marca, I piêtro. Tel. 606 407 028

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
£obzie 1/4 wspó³w³asnoœci tj. 2165
mkw., atrakcyjna lokalizacja. Tel.
503 128 313.

n Ogrodzenia kute, fakturowane
(grawerowane). £obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607 553 912.

n Polskie Radio Szczecin SA poszukuje korespondenta z £obza i
okolic. Szukamy osoby, która bardzo dobrze mówi i pisze po polsku.
Interesuje siê sprawami swojej
gminy. Jest niezale¿na i - oczywiœcie - bezpartyjna.
Po miesiêcznym okresie próbnym
podpisujemy umowê o wspó³pracy.
Mo¿na zarobiæ minimum kilkaset
z³otych miesiêcznie. Zainteresowani proszeni s¹ o kontakt mailem pod
adresem: wilk@radio.szczecin.pl

Drawsko Pom.
n Kupiê grunty rolne.
Tel. 692 883 670.

Gryfice
n Kupiê k¹townik stalowy zimnociêty 25x25x3 tel 0 888 790 657
n Sprzedam tanio nowy piec olejowy S-115U. Moc 21 kW, ze zbiornikiem o poj. 1000 litrów. Tel.
608595113.
n Elektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.

Region
n Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.
n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

Reklama
Tel. 091 39 73 730
e-mail wppp1@wp.pl

n Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza 60 mkw., 2 piêtro, po generalnym remoncie z umeblowaniem i
wyposa¿eniem RTV i AGD. Tel. 503
128 313.
n Wynajmê lub sprzedam mieszkanie w Radowie Ma³ym, 4 pokoje,
80 mkw + gara¿, czêœciowo umeblowany. 022 775 10 85, 00 49 17
06 38 21 53.

NIERUCHOMOŒCI

n Sprzedam w £obzie po³owê domu
bliŸniaczego wraz z budynkiem gospodarczym - stan idealny. Tel. 695
985 673.
n Sprzedam barak 20 mkw., stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 395 18 03.

n Sprzedam mieszkanie 62 mkw. w
Resku. Tel. 0 602 257 305.

n Zamieniê dom 180 mkw. na mniejszy
o po³owê w £obzie. Tel. 091 397 45 06.

n Pilnie poszukujê mieszkania do
wynajêcia w £obzie na d³u¿szy
okres. Tel. 505 963 166.

n Sprzedam dzia³kê handlowomieszkaniow¹ 535 mkw. w Wêgorzynie - centrum. Tel. 885 187 065.

Gryfice

Gryfice

n Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Gryficach. Dobra lokalizacja.
Tel. kontaktowy 505 587 360

n Sprzedam dom w Gryficach o powierzchni 78 mkw. + gara¿ na dzia³ce o powierzchni 289 mkw., ogrzewanie gazowe, ciep³a woda. Do
morza 22 km. Cena 190 tys. z³. Tel.
692 431 153, 091 384 64 41, 091 384
19 76.

n Zamieniê mieszkanie dwupokojowe w³asnoœciowe na kawalerkê
z rozliczeniem lub kupiê kawalerkê (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.

Region
n Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 2 pokojowe wraz z kuchni¹,
³azienk¹ i przedpokojem o ³¹cznej
pow. 46mkw. oraz dzia³kê o obszarze
727mkw. w miejscowoœci Dorowo w
woj. zachodniopomorskim. £¹czna
cena 50 000 z³. Tel. 0 698 423 512.

PRACA

£obez
n Firma w Wêgorzynie zatrudni
odpowiedzialn¹ i dyspozycyjn¹
osobê na stanowisko stró¿a. Tel.
502 770 760.

Gryfice
n Apteka „Rodzinna” w Gryficach
zatrudni magistra i technika farmacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel.
0 601 517 733 lub 091 384 05 40.
n Gospodarstwo o powierzchni 700
ha zatrudni brygadzistê, dzia³ uprawa roœlin, wymagania doœwiadczenie w zarz¹dzaniu produkcj¹ roœlinn¹, zdolnoœæ kierowania ludzmi,
komunikatywnoœæ, aktualne prawojazdy. Tel. 667 612 010
n Poszukujemy operatora koparki.
Osoba ta bêdzie odpowiedzialna za
ró¿nego rodzaju prace zwi¹zane z
kopark¹/traktorem.
Wymagania
znajomoœc pracy na roli doœwiadczenie w jeŸdzie traktorem, obs³uga
koparki - uprawnienia do obs³ugi
koparki. Tel. 667 612 010

n Sprzedam dom w Gryficach przy
ul. Sportowej 5. Cztery pokoje, kuchnia, ³azienka, korytarz i pom. strychowe. Dzia³ka ok 300 mkw. Cena do
uzgodnienia Tel. 798 832 679.
n Sprzedam gara¿ przy ulicy Sportowej. Tel. 091 384 46 72

Œwidwin
n Wydzier¿awiê halê w Po³czynie
Zdroju 1000 mkw. wszystkie media,
dobry dojazd, mo¿liwoœæ sprzeda¿y. Tel. 694 821 461

Region
n Poszukujê lokali handlowych w centrach miast: £obez, Œwidwin, Drawsko
Pom., Gryfice i miastach powy¿ej 10
tys mieszkañców. Tel. 693 417 398.
n Sprzedam dom w Karnicach - nowy
do zamieszkania, 200 mkw. na dzia³ce o pow 600 mkw., 5 pokoi, kuchnia,
2 ³azienki. Tel. 0 667 677 798.
n Sprzedam mieszkanie naro¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.

NAUKA
n £obez Korepetycje - szko³a
podstawowa pe³en zakres
przedmiotów, gimnazjum i
szko³a œrednia, przedmioty humanistyczne i jêzyk niemiecki.
TANIO! Tel. 691 307 442.

US£UGI

Gryfice
n Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.
n Dywanopranie - 0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

Drawsko Pom.
n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.
n Videofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

Region
n T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58
n Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
n Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

PRACA

Region
n Zatrudniê kierowcê z prawem jazdy kategorii C+E. Tel. 608 517 552
n Zatrudniê pracowników na umowê o pracê do treningu koni. Darmowe zakwaterowanie, pr¹d i gaz.
Wynagrodzenie netto 1500 z³. Tel.
kontaktowy 502 666 778.
n Potrzebne panie do opieki w
Niemczech. Tel. 091 392 15 38.

MOTORYZACJA

£obez
n Sprzedam samochód ¯UK A 11B.
Cena do uzgodnienia. ZUBiK Resko. Tel. 091 395 14 03.
n Sprzedam samochód Volkswagen Golf III Turbo Disel 1,9 rocznik
1993, stan bardzo dobry, gara¿owany. Cena 6800 z³ (do uzgodnienia).
Tel. 781 464 797.
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I Otwarty Wojewódzki Turniej Pi³ki Siatkowej Ognisk TKKF

NIEDZIELA NA SPORTOWO
W niedzielê 16 grudnia 2007 r.
na hali sportowo-widowiskowej
w £obzie odby³ siê I Otwarty
Wojewódzki Turniej Pi³ki
Siatkowej Ognisk TKKF. Zawody
rozegrano w dwóch kategoriach:
dziewczêta do lat 18 i mê¿czyŸni
od 18 lat.
Na turniej przyby³y gimnazjalistki
z Drawska Pom. (kpt. Angelika Janaszkiewicz), Golczewa (kpt. Iza Grocholska) i £obza (kpt. Gross). Ponadto
udzia³ wziê³y mêskie dru¿yny: Szczecin
(kpt. Bartosz Drula), SALS Stargard
Szcz. (kpt. Olek Król), Banda Mœcicieli
Drawsko Pom., Dobra (kpt. Pawe³ Za³êcki) oraz £obez I (kpt. Sebastian Pawlusiñski) i £obez II.
Wœród m³odziczek triumfowa³a dru¿yna z £obza przed reprezentacj¹ Golczewa i Drawska Pom. W kategorii mê¿czyzn
wygra³a ekipa ze Szczecina. Kolejne
miejsca zajê³y dru¿yny: £obez I, Stargard
Szcz., £obez II, Drawsko Pom. i Dobra.

Wyró¿nione zosta³y nastêpuj¹ce
zawodniczki: Aneta Bartniczuk (Golczewo), Monika Gralak (Golczewo),
Katarzyna G³uchowska (£obez) i Anna

TABELA ROZGRYWEK DALP (IV) 2007
1. GALAKTIKOS Dobra
2. NIED•WIADKI Dobra
3. DOBROPOLE
4. LZS OSTRZYCA
5. OLDBOJE Nowogard
6. ¯YWCZYK Bienice
7. OSOWO
8. DRAGON Krzemienna
9. YAMAYCA Dobropole

Mecze
6
5
6
5
5
5
5
6
5

pkt.
16
13
9
8
7
6
4
3
1

Termin III - 16.12.2007r.
GALAKTIKOS Dobra - OLDBOJE Nowogard
DRAGON Krzemienna - LZS OSTRZYCA
¯YWCZYK Bienice - OLDBOJE Nowogard
YAMAYCA Dobropole - GALAKTIKOS Dobra
OSOWO - pauza
OSOWO – DOBROPOLE
¯YWCZYK Bienice - DRAGON Krzemienna
LZS OSTRZYCA - YAMAYCA Dobropole
NIED•WIADKI Dobra – DOBROPOLE
NIED•WIADKI Dobra - pauza

bramki
32:9
28:3
17:14
12:10
11:9
8:18
7:22
4:10
4:26
5:1
1:1
1:3
1:10
1:3
1:0
6:1
4:1

Gimnazjum £obez zwyciêzcy

Liderzy bramek
19 - Padziñski Damian (NIED•WIADKI Dobra),
12 - Kamiñski Emilian (GALAKTIKOS Dobra),
10 - Dzierbicki Damian (DOBROPOLE),
8 - Borowik B³a¿ej (OLDBOJE Nowogard),
7 - Szkup Krzysztof (GALAKTIKOS Dobra)
Termin IV - 23.12.2007r.
OSOWO - YAMAYCA Dobropole
LZS OSTRZYCA - OLDBOJE Nowogard
¯YWCZYK Bienice - NIED•WIADKI Dobra
GALAKTIKOS Dobra - DRAGON Krzemienna
DOBROPOLE - pauza
OSOWO - ¯YWCZYK Bienice
YAMAYCA Dobropole - OLDBOJE Nowogard
NIED•WIADKI Dobra - LZS OSTRZYCA
DOBROPOLE - DRAGON Krzemienna
GALAKTIKOS Dobra - pauza

Gross (£obez). Wyró¿niono tak¿e Olka
Króla ze Szczecina.
W trakcie imprezy na hali rozegrano tak¿e quiz harcersko - zuchowy.
Udzia³ wziê³y: 1 DSH „£obeskie W³óczykije”, 99 DH „Trampy”, 44 DH
Agatra, 7 GZ „Pingwinki”, 3 GZ „Leœne
Zuchy”. Najlepszymi zawodnikami
byli: Karolina Ró¿yczka, Monika Rodak, Czarek Ma³ecki, Magda Kuczyñska i Mateusz £akomy. Quiz zosta³

REKLAMA

10.00
10.25
10.50
11.15
11.40
12.05
12.30
12.55

przeprowadzony przez dh Jakuba Zieniuka. Opiekunem harcerzy i zuchów by³a
Ma³gorzata Zieniuk. Organizatorzy imprezy: Urz¹d Miejski w £obzie, Starostwo Powiatowe w £obzie, Zachodniopomorski Zwi¹zek TKKF w Szczecinie,
Ognisko TKKF „B³yskawica” w £obzie,
Powiatowe Zrzeszenie LZS, £obeskie
Forum Organizacji Pozarz¹dowych.
Ze sportowym pozdrowieniem!
Adam Kogut
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ŒWIATOWID NA PÓ£METKU LIGI
10 listopada meczem
z Iskierk¹ Œmierdnica
zespó³ Œwiatowida
£obez zakoñczy³ rundê jesienn¹. Dru¿yna
prowadzona przez
Mariusza Poniewierê
na pó³metku sezonu
z 15 pkt. zajmuje 12
miejsce w lidze okrêgowej.
Œwiatowid od d³u¿szego czasu
gra zawodnikami m³odymi, niedoœwiadczonymi, dlatego nikt nie spodziewa³ siê cudów. Chocia¿ w meczach sparingowych przed sezonem
nasz zespó³ ogrywa³ teoretycznie
mocniejszych rywali, to ju¿ w lidze
bywa³o ró¿nie. Na pocz¹tku pora¿ka na w³asnym boisku z Iskierk¹,
nastêpnie przegrana 4:1 w Ko³baczu. Po tych dwóch meczach oczywiste sta³o siê, ¿e w tym sezonie
Œwiatowid nie bêdzie walczy³ o

awans. Nastêpny mecz to potyczka
z zespo³em Sarmaty i remis, jak to w
derbach. PóŸniej wyjazd do Stuchowa i znów ³obeska dru¿yna schodzi
z boiska pokonana.
Dopiero w V kolejce Œwiatowid
zgarn¹³ 3 pkt., po golach Wielgusa i
Micha³owskiego pokonuj¹c na w³asnym stadionie D¹browie Stara D¹browa (2:1). W Dobrej Szczeciñskiej remis z ówczesnym liderem
Ehrle. Zwyciêstwa w kolejnych
meczach u siebie z Zorz¹ Dobrzany
(4:0) i Jantarem (3:0), spowodowa³y, ¿e pojawi³ siê promyk nadziei
wœród ³obeskich kibiców na to, ¿e w
koñcu m³ody zespó³ Œwiatowida
„zaskoczy³”. Niestety rzeczywistoœæ okaza³a siê brutalna i w nastêpnych meczach bia³o-niebiescy nie
potrafili sprostaæ dru¿ynom Wichra
Brojce (1:0) i Masovii Maszewo
(0:1). Dru¿yna nie gra³a Ÿle, jednak
w kluczowych momentach zawodnikom brakowa³o doœwiadczenia,
tak jak w meczu z Vielgovi¹, gdzie
Œwiatowid zosta³ wypunktowany
4:1, a jedn¹ z bramek dla dru¿yny z
Wielgowa strzeli³ niedawno graj¹cy
w £obzie Jendrysiak. W meczu der-

M³odzi tenisiœci sto³owi
z Dobrej najlepsi w powiecie
(DOBRA) W szkole podstawowej w Dobrej odby³y siê w dniu 12
grudnia br. Mistrzostwa Powiatu
w tenisie sto³owym szkó³ podstawowych w kategorii ch³opców i
dziewcz¹t.
W zawodach startowa³o 6 zespo³ów ch³opców: Wêgorzyno, Runowo, £osoœnica, Be³czna, Starogard, Dobra (sk³ad zespo³u – Grzegorz Skorupski, Dawid Zapa³owski,
Adam Podemski) oraz 4 zespo³y

dziewcz¹t: £osoœnica, Runowo,
Wêgorzyno, Dobra (sk³ad zespo³u –
Magda Matera, Patrycja Stêpieñ,
Weronika Strojna). W kategorii
ch³opców zwyciê¿y³ zespó³ z Dobrej przed Wêgorzynem i Be³czn¹;
w rozgrywkach dziewcz¹t zwyciê¿y³ zespó³ z Dobrej przed Runowem
i Wêgorzynem. Najlepsze zespo³y w
obu kategoriach bêd¹ reprezentowa³y Powiat £obeski na zawodach
regionalnych.
(szk)

bowym z Mew¹ Resko mimo wyraŸnej przewagi tylko remis i po raz
enty widaæ brak doœwiadczenia.
Gdyby nasz¹ zdoln¹ m³odzie¿ uzupe³niæ dwoma czy trzema „boiskowymi wyjadaczami”, którzy w odpowiednich momentach braliby na
siebie ciê¿ar gry, to jestem pewien,
¿e ³obeski klub znajdowa³by siê w
górnej czêœci tabeli. Jednak jest jak
jest i nie zanosi siê poprawê sytuacji. Kolejny mecz o ligowe punkty
odby³ siê w Mostach. Niestety znów
przegrana (3:1), a honorow¹ bramkê dla Œwiatowida zdobywa Iwachniuk. Notabene zawodnik, który w
przesz³ym sezonie strzela³ jak na
zawo³anie, w tym marnuje wiele
100-procentowych sytuacji do
strzelenia gola. Chyba za szybko
okrzykniêto go „gwiazd¹”. Chocia¿
mimo to wraz z Kacprzakiem jest
najlepszym strzelcem zespo³u.

Na ten mecz od dawna czekali
³obescy kibice. Pojedynek z
Spart¹ Wêgorzyno zaliczany jest
do kategorii derbowych. By³o gor¹co na boisku jak i na trybunach.
By³ g³oœny, kulturalny doping,
by³y race, serpentyny, flagi. Widok doœæ rzadko spotykany na tym
szczeblu rozgrywkowym. Mecz
skoñczy³ siê podzia³em punktów
(0:0). Równie¿ dwa nastêpne mecze Œwiatowid remisowa³, z Radovi¹ Radowo Ma³e (1:1) i Iskierk¹
Œmierdnica (0:0).
Oprócz meczy ligowych Œwiatowid zagra³ jeszcze w Pucharze
Polski, gdzie w I rundzie wygra³ z
Pomorzaninem Przybiernów (1:6).
W drugiej rundzie ³obescy pi³karze
nie sprostali Polonii P³oty przegrywaj¹c na stadionie przy ulicy Siewnej 0:2.
(mak)

RUNDA JESIENNA W LICZBACH
Bramki strzelone: 18
Bramki stracone: 21
Mecze wygrane: 3
Remisy: 6
Mecze przegrane: 7
Najwy¿sze zwyciêstwo: 4:0 (z Zorz¹ Dobrzany)
Najwy¿sza pora¿ka: 4:1 (z Fagusem i Vielgovi¹)
Najlepsi strzelcy: Kacprzak 3, Iwachniuk 3
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ZAPOWIADA SIÊ FERMA
NOREK W POLICKU
(RESKO) Burmistrz Reska poda³
do publicznej wiadomoœci informacjê o
tocz¹cym siê postêpowaniu administracyjnym w sprawie o wydanie decyzji o
œrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacjê przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie fermy norek do
210 DJP .
Powy¿sza inwestycja bêdzie zlokalizowana na dzia³ce o nr ewidencyjnym
127, w obrêbie Policko.

Inwestorem przedsiêwziêcia jest
pan Dariusz Smagowski z Goleniowa.
Informacje na temat inwestycji mo¿na
uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Resku,
w pokoju nr 13, telefon – 39 51 503 wew.
14. Uwagi i wnioski mo¿na sk³adaæ w
terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomoœci obwieszczenia, w
Urzêdzie Miejskim w Resku w pokoju nr
13. Obwieszczenie zamieszczone zosta³o na okres 21 dni - od dnia 13 grudnia
br. do dnia 3 stycznia 2008 r.
(r)

tygodnik ³obeski 18.12.2007 r.

Bêdzie rentgen
(£OBEZ) Od kilkunastu dni w
budynku przychodni w £obzie trwa
remont pomieszczeñ po by³ej pracowni radiologicznej. Wydzier¿awi³a je pani Barbara Ko³osowska ze
Œwidwina, która po nowym roku ma
otworzyæ tutaj gabinet z rentgenem.
Prowadzi ju¿ taki w Œwidwinie i
wielu ³obezian jeŸdzi³o tam, by

wykonaæ potrzebne do leczenia
zdjêcia. Nie wiadomo jeszcze, czy
gabinet bêdzie mia³ umowê z NFZ,
czy te¿ wykonywanie zdjêæ bêdzie
p³atne, jak to mia³o miejsce w Œwidwinie (przynajmniej dla ³obezian
tam kierowanych). Jak tylko to ustalimy, poinformujemy o tym czytelników.
(r)

Sesja w Resku

Uchwal¹ bud¿et i zmieni¹
stawki za przejazdy radnych

ROZK£AD
JAZDY PKP
£obez - Szczecin G³ówny
godziny odjazdu
24.12.07- 05:48, 06:32, 07:25,
9.57, 13.22, 14.51, 16.48, 17.33,
19.46, 20.30
25.12.07- 05.48, 07.25, 09.57,
16.48, 17.33, 19.46, 20.30.

£obez - Stargard Szczeciñski
godziny odjazdu
24.12.07 - 04.29, 05.48, 06.32,
07.25, 09.57, 13.22, 14,51,
16.48, 17.33, 19.46, 20.30
25.12.07 – 05.48. 07.25, 09.57,
16.48, 17.33, 19.46, 20.30

£obez - Wa³cz
godziny odjazdu
24.12.7 - 20.30, 09.11, 09.57,
09.57, 11.52,
25.12.07 – 20.30, 11.52,

- wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy lokali z przeznaczeniem na
wynajem jako lokale socjalne oraz ustalenia czynszu za te lokale, - ustalenia
nale¿noœci z tytu³u zwrotu kosztów
przejazdu radnego, - wyra¿enia zgody
na udzia³ w za³o¿eniu i cz³onkostwo
Gminy Resko w stowarzyszeniu bêd¹cym Lokaln¹ Grup¹ Dzia³ania, - realizacji inwestycji dla celów rekreacyjnosportowych. Po przerwie odbêdzie siê
II czêœæ sesji – wigilijna.
(r)

List do redakcji

(RESKO) Dzisiaj, 18 bm. o godz.
16.00 odbêdzie siê w bibliotece sesja
rady miejskiej.
Radni wys³uchaj¹ wyst¹pienia Komendanta Ochrony Przeciwpo¿arowej.
Burmistrz przedstawi informacje o podjêtych dzia³aniach miêdzy sesjami.
Radni rozpatrz¹ projekt bud¿etu Gminy
na 2008 r. oraz bêd¹ mogli zadawaæ pytania i sk³adaæ interpelacje.
Podejm¹ uchwa³y w sprawie: uchwalenia bud¿etu Gminy na 2008 r.,

Bezdomny te¿ cz³owiek

W numerze 47 Tygodnika
Pojezierza Drawskiego pan redaktor Tadeusz Nosel opisuje
hostel dla bezdomnych w Z³ocieñcu. Jest to typowa „przechowalnia” bezdomnych. Zero
zainteresowania ich losem, pomocy ze strony psychologów
czy terapeutów. Pozostawieni
s¹ sami sobie. Wydawaæ by siê
mog³o, ¿e to i¿ maj¹ dach nad g³ow¹
i zapewnion¹ ciep³¹ strawê to ju¿ wystarczy. Czy tak jest i w innych placówkach w naszym kraju? Bezdomnym pomagaj¹ oœrodki zrzeszone w
Stowarzyszeniu Monar – Markot oraz
prowadzone przez inne stowarzyszenia i fundacje. Tak jest i w naszym powiecie. Istniej¹ce placówki nie zawsze spe³niaj¹ podstawowe warunki
socjalne. Stowarzyszenia otrzymuj¹
od gminy pozwolenie na prowadzenie swojej dzia³alnoœci w starych, wymagaj¹cych generalnego remontu
budynkach. Osoby podejmuj¹ce siê
prowadzenia takiej placówki najczêœciej nie posiadaj¹ odpowiednich
œrodków finansowych. I tu zaczyna
siê problem. Pozyskanie materia³ów
budowlanych w formie darowizny jest

w dzisiejszych czasach niezwykle trudne. A jeœli ju¿ siê to uda, to sk¹d zdobyæ
pieni¹dze na wynajêcie ekipy budowlanej? Wniosek nasuwa siê sam – osoby
podejmuj¹ce siê prowadzenia dzia³alnoœci charytatywnej na rzecz bezdomnych powinni mieæ solidne zaplecze finansowe.
Jest niestety inaczej. Dzia³alnoœci
takiej podejmuj¹ siê czêsto osoby
same bêd¹ce bezdomnymi, nie posiadaj¹cy dochodów na utrzymanie siebie
i w³asnej rodziny. Zak³adaj¹ Stowarzyszenie i wydaje siê im, ¿e je¿eli prowadzili przez parê lat oœrodek markotowski, to podo³aj¹ i temu zadaniu. Drugim
problemem jest sposób traktowania
osób przebywaj¹cych w oœrodkach dla
bezdomnych. Przyczyny bezdomnoœci
s¹ ró¿ne – uzale¿nienie od alkoholu,
narkotyków, utrata domu na skutek d³ugotrwa³ego braku pracy, a co za tym
idzie brak œrodków finansowych na
utrzymanie mieszkania, wypadki losowe itp. Najczêœciej osoba przybywaj¹ca do oœrodka na przywitanie s³yszy przyjecha³eœ, chcesz mieszkaæ, jeœæ –
musisz pracowaæ. Z jednej strony jest
to zrozumia³e, bo przecie¿ terapia poprzez pracê jest bardzo skuteczna i

przynosi efekty. Nie mo¿na jednak
traktowaæ tych ludzi jako tani¹ si³ê
robocz¹ i wykorzystywaæ ich do pracy ponad si³y. Wydawa³o by siê, ¿e
dzia³alnoœæ charytatywna, to chêæ
niesienia pomocy drugiemu cz³owiekowi p³yn¹ca z potrzeby serca, a nie
z wyrachowania, chêci zysku czy zaspokojenia chorych ambicji. Niestety zdarza siê i tak. I w³aœnie w takich
oœrodkach ludzie potrzebuj¹cy pomocy i wsparcia najczêœciej s¹ szykanowani - wypomina siê im, ¿e
mieszkaj¹ i jedz¹ za darmo, za ma³o
pracuj¹, nie zas³uguj¹ na szacunek.
Nie tak powinna wygl¹daæ pomoc dla
tych ludzi. Dobrze zorganizowany
oœrodek powinien zapewniæ fachow¹
opiekê psychologiczn¹, prowadziæ
terapiê i pomagaæ w wychodzeniu z
bezdomnoœci. Niestety rzeczywistoœæ jest inna. Wnioski nasuwaj¹
siê same – w³adze gminne i powiatowe muszê baczniej przygl¹daæ siê
istniej¹cym na ich terenie placówkom dzia³aj¹cym na rzecz ludzi bezdomnych. Nie mo¿na pozwalaæ na
to, by tym ludziom dzia³a siê krzywda. Przecie¿ bezdomny to te¿ cz³owiek!
(H.S.)
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POLICJA APELUJE!

GAZOWNIK
(RESKO) W okresie od dnia
06.12.2007 r. godz. 18.30 do dnia
07.12.2007 r. godz. 5.40 na terenie
stacji paliw „Orlen” w Resku nieznany sprawca, po uprzednim wy³amaniu drzwi od metalowej klatki znajduj¹cej siê przy budynku stacji dokona³ kradzie¿y 5 sztuk butli z gazem
propan butan, o ³¹cznej wartoœci
strat 829,50 z³, czym dzia³a³ na szkodê PKN „ORLEN”.
KIESZONKOWIEC W PRZYCHODNI
(DOBRA) W dniu 07.12.2007r.
godz. 13.00-15.00, w Dobrej, przy ul.
Pi³sudskiego, na terenie przychodni
lekarskiej nieznany sprawca dokona³
kradzie¿y portfela z zawartoœci¹ pieniêdzy w kwocie 150 z³ i dowodu osobistego na szkodê Paw³a Z.
WANDALE NA OSIEDLU
(£OBEZ) W dniu 07.12.2007r.
oko³o godz. 22:22 w £obzie, przy ul.
Orzeszkowej, nieznani sprawcy dokonali uszkodzenia samochodu VW
Passat zaparkowanego przed blokiem nr 1. Sprawcy wskoczyli na
przedni¹ pokrywê silnika i tyln¹ pokrywê baga¿nika samochodu, czym
spowodowali zadrapanie pow³oki
lakierniczej oraz wgniecenie powy¿szych elementów. Straty wycenione
przez pokrzywdzonego na kwotê
1.500 z³.
NIE BY£ OBOJÊTNY NA
Z£ODZIEJSTWO
(£OBEZ) Tomasz K. oraz
Krzysztof B., mieszkañcy £obza,
zostali zatrzymani do wyjaœnienia w
sprawie kradzie¿y dwóch sztuk burt
aluminiowych z samochodu Peugeot Boxer. Kradzie¿ mia³a miejsce
kilka dni wczeœniej. Sprawcy zostali
zatrzymani przez policjantów na
dzia³kach ogrodowych w momencie,
gdy zgniatali, niszczyli burty przygotowuj¹c je do sprzeda¿y w punkcie skupu z³omu. Zatrzymanie nast¹pi³o miêdzy innymi przy pomocy
jednego z mieszkañców £obza, który wykaza³ siê w³aœciw¹ postaw¹
obywatelsk¹.
PORACHUNKI?
(SIEDLICE) W dniu 08.12.2007
r. oko³o godz. 22:20 w Siedlicach,
Dariusz S. i Artur S. wspólnie z dwoma mê¿czyznami naruszyli mir domowy w ten sposób, ¿e si³¹ wtargnêli
do mieszkania uderzaj¹c przy tym w
twarz Paw³a M. i nie chcieli mieszkania opuœciæ. Sprawcy zatrzymani i
osadzeni w PdOZdo wyjaœnienia.
SZYBOT£UK
(RESKO)

W

okresie

od

07.12.2007 godz. 16.00 do
08.12.2007 r. godz. 9.45 w Resku,
przy ul. 1 Maja, w budynku Przedszkola Miejskiego nieznany sprawca
dokona³ wybicia dwóch szyb w
oknach budynku. Straty w wysokoœci
150 z³ ponios³o Przedszkole Miejskie w Resku.
NIE ZACHOWA£A OSTRO¯NOŒCI I
WYL¥DOWA£A W ROWIE
(WÊGORZYNO)
W
dniu
10.12.2007 r. oko³o godz.12:20 na
drodze Wêgorzyno – Winniki, Ma³gorzata Z., kieruj¹ca samochodem
Daeewoo Matiz, nie zachowa³a
ostro¿noœci podczas manewru wyprzedzania samochodu ciê¿arowego
MAN i uderzy³a w jego lewe przednie ko³o, po odbiciu siê zjecha³a na
lewe pobocze i dachowa³a. Uszkodzeniu uleg³ samochód Daewoo.
WYPADEK PRZY PRACY
(WÊGORZYNO)
W
dniu
10.12.2007 r. w Wêgorzynie, przy ul.
Runowskiej, podczas prowadzenia
prac budowlanych ³adowark¹ samobie¿n¹, jej ³y¿ka czerpakowa przygniot³a stopê pracownika Przemys³awa N., który dozna³ z³amania koœci œródstopia.
POCI¥GN¥£ KOBIECIE ROWER
(WÊGORZYNO)
W
dniu
09.12.2007 r. w godz. 19:20 - 20:30
w Wêgorzynie, przy ul. Drawskiej, w
okolicy sklepu TOP, nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y roweru
typu damka koloru niebieskiego z
napisem o treœci RETRO. Straty w
kwocie 200 z³ ponios³a Irena S.
KOMÓRKOWIEC
(RESKO) W dniu 05.12.2007r.
godz. 14.00-16.00 w Resku, nieznany sprawca wykorzystuj¹c nieuwagê Joanny K. z jej torebki dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego marki Nokia, wartoœci
500 z³, na szkodê Poczty Polskiej
O/Szczecin.
NAPROMILOWANY Z ZAKAZEM
(TROSZCZYNO) W dniu
12.12.2007 r. oko³o godz. 19:50 w
Troszczynie, Rados³aw S. kierowa³
samochodem Peugeot 807 znajduj¹c
siê w stanie nietrzeŸwoœci (1,37 mg/
l) oraz wbrew zakazowi kierowania
pojazdami orzeczonemu przez s¹d.
Zatrzymany i osadzony w PdOZ do
trybu przyspieszonego.
ROWERZYSTA NA BANI
(PORADZ)
W
dniu
12.12.2007 r. oko³o godz. 22:05
w Poradzu, Ryszard M, kierowa³
rowerem znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci (0,77 mg/l).

Za petardy mo¿na
dostaæ grzywnê!
W zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr X/75/
99 Rady Miejskiej w £obzie z dnia
19 czerwca 1999 r. w sprawie ograniczenia w u¿ywaniu i sprzeda¿y
galanterii pirotechnicznej na terenie gminy £obez, Komenda Powiatowa Policji w £obzie przypomina;
1. Zabrania siê u¿ywania galanterii pirotechnicznej w miejscach
publicznych na terenie miasta i
gminy £obez oraz sprzeda¿y osobom ma³oletnim do 18 roku ¿ycia.
2. Zakaz ten nie dotyczy nastêpuj¹cych terminów;
- 24 grudnia – Wigilia Bo¿ego
Narodzenia
- 25 i 26 grudnia – Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
- 31 grudnia i 1 stycznia
Ponadto na terenie ca³ego powiatu obowi¹zuj¹ przepisy mówi¹ce o tym, ¿e;
3. Galanteria pirotechniczna
mo¿e byæ u¿ywana w miejscach
publicznych w okreœlonych dniach
przez osoby, które ukoñczy³y 18 lat
z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeñstwa dla ¿ycia,
zdrowia i mienia osób trzecich.
4. Kto dokonuje sprzeda¿y albo
u¿ywa galanterii pirotechnicznej

wbrew okreœlonym warunkom w
sposób powoduj¹cy zagro¿enia dla
¿ycia, zdrowia lub mienia osób
trzecich, podlega karze grzywny
wymierzonej w trybie i na zasadach okreœlonych w prawie wykroczeñ. Dotyczy to równie¿ sytuacji,
gdy u¿ywanie œrodków zak³óca
spokój i porz¹dek publiczny.
5. Takiej samej karze podlega
osoba, która nak³ania lub udziela
pomocy w u¿ywaniu galanterii pirotechnicznej wbrew zakazowi a
tak¿e osoba dopuszczaj¹ca do u¿ywania œrodków pirotechnicznych
przez osobê, która nie ukoñczy³a
18 lat, pozostaj¹ca pod jej w³adz¹
rodzicielsk¹ b¹dŸ opiek¹.
Powy¿sze przepisy zosta³y
stworzone przede wszystkim w
celu ochrony ¿ycia i zdrowia dzieci i m³odzie¿y. Ze swojej strony
Policja bêdzie bardzo rygorystycznie traktowa³a prawo, natomiast ze strony rodziców, nauczycieli i ka¿dego mieszkañca oczekujemy rozwagi, wyobraŸni oraz
szeroko rozumianej wspó³pracy,
aby nadchodz¹cy okres Œwi¹t nie
sta³ siê rodzinnym dramatem.
St. asp. Robert Kazienko

Wyrok
Sygn. akt II K 550/07 Ds. 1023/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 31 paŸdziernika 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a przy udziale Asesora
Prok. Moniki Sarbiewskiej, po rozpoznaniu dnia 31.10.2007 r. sprawy

Jana Hasa
s. Boles³awa i Jadwigi z d. Orlenko, ur. 28 maja 1953 r. w Resku; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 05 sierpnia 2007 r. o godz. 17.20 w Resku na Al.
Wolnoœci kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,49 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o
czyn z art.. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Jana Hasa uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i na podstawie art. 178 a par. 2 kk wymierza mu karê grzywny
w wysokoœci 50 (piêædziesiêciu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres
roku;
III. Na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego wobec oskar¿onego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów
zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 22 sierpnia 2007 r.;
IV. Na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego œwiadczenie pieniê¿ne na rzecz Fundacji „Edukacja i Technika Ratownictwa” w
Warszawie w kwocie 100 (sto) z³otych;
V. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
VI. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca
1973 r. o op³atach w sprawach karnych – (jedn. tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 49,
poz. 223 z póŸn. Zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty
procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 50 (piêædziesi¹t) z³otych.

C MY K
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KRZY¯ÓWKA 51

KO L Ê DA
Nie by³o miejsca dla Ciebie
Nie by³o miejsca dla Ciebie
w Betlejem w ¿adnej gospodzie
i narodzi³eœ siê, Jezu,
w stajni, w ubóstwie i ch³odzie.
Nie by³o miejsca, choæ zszed³eœ
jako Zbawiciel na ziemiê,
by wyrwaæ z czarta niewoli
nieszczêsne Adama plemiê.
Nie by³o miejsca, choæ chcia³eœ
ludzkoœæ przytuliæ do ³ona
i podaæ z krzy¿a grzesznikom
zbawcze, skrwawione ramiona.

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 49 brzmia³o:
“Nie patrz jak ktoœ siê modli, ale co robi”.
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Telesfor Waliszewski (Rogowo), Antonina Kaczmarek (Dobra), Joanna Michniewicz (£obez),
Zofia Janicka (£obez), Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz
(£obez), Marianna Krzykalak (Przytoñ).
Nagrodê wylosowa³ pan Telesfor Waliszewski z Rogowa.
Gratulujemy.

Nie by³o miejsca, choæ szed³eœ
ogieñ mi³oœci zapaliæ
i przez sw¹ mêkê najdro¿sz¹
œwiat od zag³ady ocaliæ.
Gdy liszki maj¹ swe jamy
i ptaszki swoje gniazdeczka,
dla Ciebie brak³o gospody,
Tyœ musia³ szukaæ ¿³óbeczka.
A dzisiaj czemu wœród ludzi
tyle ³ez, jêków, katuszy?
Bo nie ma miejsca dla Ciebie

