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Boisko za 650 tysiêcy?
(£OBEZ). Gmina zamierza z³o¿yæ wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki
o dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego z syntetyczn¹
nawierzchni¹ o wymiarach 28x44 m. Boisko bêdzie siê znajdowaæ z ty³u budynku
Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych. Ju¿ na wstêpie jego cena wzrasta z 450 na 650 tys. z³.
Czy wzrost ten jest konieczny?

Drzewa wyciêto,
winnych nie ma!
Burmistrz Karpowicz
bez absolutorium
Matura bez amnestii
Nagrody dla dyrektorów
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Niez³omni obroñcy
praw obywatelskich
Prof. Jerzy Przystawa
My, Polacy, doskonale rozumiemy co znaczy ludzka solidarnoœæ,
jak wa¿ne jest poczucie wspólnoty
losu i gotowoœæ niesienia bezinteresownej pomocy tym, którzy s¹ w
potrzebie, którzy s¹ przeœladowani,
których ludzkie i obywatelskie prawa s¹ naruszane i gwa³cone. Sam
doœwiadczy³em w swoim ¿yciu niema³o wzruszaj¹cych przyk³adów
takich postaw. Kiedy srogi re¿im Jaruzelskiego wys³a³ mnie, wbrew
mojej woli, na wypoczynek w, sympatycznym sk¹din¹d, opolskim
mieœcie Nysa, wielu moich kolegów
– fizyków, z ca³ego niemal œwiata,
pisa³o listy do Genera³a, w których
domagali siê mego uwolnienia. Interweniowa³y zarówno ca³e towarzystwa fizyczne, jak i pojedynczy
ludzie. W czasie stanu wojennego
pod niemal ka¿d¹ parafi¹ stawa³y
potê¿ne tiry z darami z ca³ej Europy,
a oprócz tego nieoczekiwana pomoc trafia³a wprost do naszych domów. Dociera³y paczki zarówno od
znanych, jak i najzupe³niej obcych.
Pamiêtam wzruszenie, jakie mnie
ogarnê³o, kiedy przysz³a paczka od
jednego z profesorów fizyki na Uniwersytecie w Lipsku! Niemniej
wzruszaj¹ce by³y dowody solidarnoœci i pomocy od ludzi najzupe³niej nieznanych. Lista tych prze¿yæ
i doœwiadczeñ by³aby naprawdê
bardzo d³uga.
Od 19 lat mamy nowe pañstwo
polskie i to pañstwo czyni wra¿enie,
jakby naprawdê poczuwa³o siê, w
imieniu tysiêcy Polaków, do jakiejœ
wdziêcznoœci za to wszystko i biegnie z pomoc¹ i solidarnoœci¹ we
wszystkie kierunki œwiata. Nasi niezawodni dziennikarze i ministranci
s³u¿by publicznej, nie przeocz¹ naruszenia praw cz³owieka, gdziekolwiek by nie mia³y miejsca, od razu
podnosz¹ alarm, a w œlad za tymi
alarmami wyrusza natychmiast pomoc i ofiarnoœæ Rzeczypospolitej.
Nasi ¿o³nierze, jak za dawnych czasów, gin¹ za wolnoœæ Afganistanu,
Iraku, Boœni, Libanu itd., itp. Reprezentanci wszystkich opcji politycznych natychmiast wyruszyli na
Kijowski Majdan, aby tam stan¹æ
po s³usznej stronie Ukraiñców walcz¹cych o prawa cz³owieka. Polska
finansuje Radio Wolna Bia³oruœ, a
nasi politycy, nie zwa¿aj¹c na szy-

kany i przeciwdzia³ania re¿imu,
nieub³aganie wspieraj¹ walkê bia³oruskich demokratów. Polska by³a
pierwsza w uznaniu niepodleg³oœci
Kosowa, nie podobna zapomnieæ o
Czeczenii, a teraz znowu jesteœmy
na czele walki o niepodleg³y Tybet
itd., itp.
Jest w Polsce Stowarzyszenie
Wolnego S³owa, a w nim zrzeszy³a
siê liczna grupa znanych dziennikarzy i ludzi pióra. Mo¿e to trochê
dziwne, ¿e w kraju, w którym wolnoœæ s³owa jest powszechnie przestrzegana zak³ada siê takie stowarzyszenia, ale… strze¿onego Pan
Bóg strze¿e! Na czele tego Stowarzyszenia stoi Miros³aw Chojecki,
legendarny bohater walk o wolne
s³owo, twórca niezapomnianej
„Nowej”, a potem organizator solidarnoœciowej emigracji i paryskiego „Kontaktu”. Z tego okresu mamy
miêdzy sob¹ nieza³atwione porachunki i to jest, byæ mo¿e, powód,
dla którego Prezes tej powa¿nej instytucji, zaszczyca mnie, od czasu
do czasu, jak¹œ obywatelsk¹ korespondencj¹. Ostatnio dotar³o do
mnie jego wyst¹pienie do Prezydenta Wroc³awia z propozycj¹ zorganizowania w moim mieœcie wielkich, miêdzynarodowych obchodów 60. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka. W tym liœcie pisze Chojecki:
Wydaje siê nam, ¿e obchody 60.
rocznicy uchwalenia Powszechnej
Deklaracji Praw Cz³owieka winny
ogniskowaæ siê na tych regionach,
gdzie Prawa Cz³owieka s¹ gwa³cone. Mamy na myœli kraje afrykañskie, kraje œrodkowej Azji (np. Azerbejd¿an, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan) i wschodniej Azji
(Birma, Korea Pó³nocna, Wietnam), Kubê, Bia³oruœ.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e w³adzom RP mog³oby byæ niewygodne
organizowanie takich obchodów,
których celem jest wskazywania na
³amanie praw cz³owieka w krajach, z którymi RP chce utrzymywaæ poprawne stosunki gospodarcze i polityczne. Dlatego, wykorzystanie do tego celu organizacji pozarz¹dowe wydaje siê jak najbardziej wskazane.
Na ten sympatyczny apel o miêdzyludzk¹ i miêdzynarodow¹ solidarnoœæ pozwoli³em sobie odpisaæ:

Drogi Mirku,
Dziêkujê Ci za podzielenie siê ze
mn¹ Twoj¹ inicjatyw¹. Uwa¿am, ¿e
jest to znakomity pomys³ i Wroc³aw
jest znakomitym miejscem na zorganizowanie takiej konferencji.
Jest jednak wa¿ne, ¿eby konferencja taka porusza³a nie tylko problemy krajów, które wymieniasz, ale
¿eby w jej programie, na w³aœciwym
miejscu, znalaz³o siê i omówienie
sytuacji praw cz³owieka i obywatela w Polsce. Nie s¹dzê, ¿eby by³o dla
Ciebie tajemnic¹, ¿e zwi¹zany jestem z Ruchem Obywatelskim na
rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych. Ruch ten od lat
podnosi sprawê naruszenia praw
obywatelskich w Polsce, w szczególnoœci poprzez ordynacjê wyborcz¹ do Sejmu, która odbiera
nam nasze bierne prawo wyborcze
i gwa³ci fundamentaln¹ zasadê demokracji, jak¹ jest równoœæ obywateli wobec prawa, w szczególnoœci
wobec tego najwa¿niejszego prawa
ustrojowego, jakim jest ordynacja
wyborcza do Izby Ustawodawczej.
Ma to ogromne i op³akane konsekwencje dla rozwoju pañstwa i spo³eczeñstwa polskiego. W tej sprawie
Ruch nasz, na konferencji samorz¹dowej wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – Patronów Honorowych Ruchu (patronami Ruchu jest
oko³o 300 wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast, ³¹cznie z Prezydentem Wroc³awia), jaka odby³a siê
w £ochowie w dniach 21 – 23 wrzeœnia 2007, skierowa³ w tej sprawie
wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym oczekuje jego
interwencji w tej sprawie. Jak na
razie RPO nie znalaz³ czasu, aby na
nasz wniosek odpowiedzieæ, ale to
mo¿e byæ tylko dodatkowy powód
do podjêcia tematu na proponowanej przez Ciebie konferencji.
Jest d³uga lista naruszeñ praw
obywatelskich w Polsce. Przypomnê chocia¿by bulwersuj¹c¹ sprawê zebrania przez obywateli ponad
750 tysiêcy podpisów pod wnioskiem o referendum „4 razy TAK”,
gdzie, miêdzy innymi, znalaz³ siê
postulat JOW.
Nie bêdê w mojej odpowiedzi tej
listy wyd³u¿a³ – uwa¿am, ¿e tyle wystarczy. W ka¿dym razie, gdyby konferencja, jak¹ masz zamiar zorganizowaæ tu, lub gdzie indziej, tymi

sprawami siê mia³a nie zaj¹æ, to
by³oby w³aœciw¹ rzecz¹ przypomnieæ s³ynn¹ fraszkê „Na matematyka”, jak¹ wieki temu z³o¿y³ ksi¹¿ê
polskich poetów, przypadkowo o
tym samym nazwisku, co obecny
Rzecznik Praw Obywatelskich.
Z wszystkimi najlepszymi ¿yczeniami œwi¹tecznymi i noworocznymi, Jurek.
Poniewa¿ ani Miros³aw Chojecki, ani Prezydent Wroc³awia nie
znaleŸli czasu, aby na mój list odpowiedzieæ, wiêc przypomnienie tej
fraszki wydaje mi siê na czasie:
NA MATEMATYKA
Ziemiê pomierzy³ i g³êbokie morze,
Wie jako wstaj¹ i zachodz¹ zorze,
Wiatrom rozumie, praktykuje
komu,
A sam nie widzi, ¿e ma kurwê w
domu
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Zwyrodnialec „œwiêtowa³”

Chcia³a go pog³askaæ

Pies ugryz³ dziewczynkê Rzuci³ butelk¹,
okaleczy³ kobietê
(RESKO) W dniu 28 kwietnia br.,
na stadionie sportowym Mewa w Resku, podczas trwaj¹cego Turnieju Mistrzostw Powiatowych w Pi³ce No¿nej,
11-letnia Patrycja M., podbieg³a do
bêd¹cego na ³añcuchu psa, który niespodziewanie ugryz³ j¹ w œrodkow¹
czêœæ uda. Poszkodowan¹ odwieziono
do szpitala w Resku, gdzie zaopatrzono
ranê i za³o¿ono opatrunek. Dziewczyn-

ka zosta³a nastêpnie przewieziona do
domu pod opiekê rodziców.
Policja przypomina wszystkim rodzicom maj¹cym dzieci, aby t³umaczyli
swoim pociechom, ¿e ³adnie wygl¹daj¹cy pies, który jest na ³añcuchu – mo¿e
byæ groŸny i nie mo¿na do niego nagle
podchodziæ oraz wykonywaæ gwa³townych ruchów. Nigdy bowiem nie wiemy
jak zwierzê zareaguje.
(kp)

Akcja „Nieletni”

Dzieci pij¹!
(POWIAT) W nocy z 1 na 2 maja
br. policjanci na terenie ca³ego powiatu ³obeskiego przeprowadzili
akcjê „Nieletni”, skierowan¹ na
ujawnianie dzieci i m³odzie¿y bêd¹cej pod wp³ywem alkoholu, narkotyków, zagro¿onej demoralizacj¹ oraz

Butelka uderzy³a w twarz 20pope³niaj¹cej przestêpstwa. £¹cznie
policjanci zatrzymali 9 nieletnich bêd¹cych pod wp³ywem alkoholu. Teraz skieruj¹ w ich sprawach wnioski
do S¹du Rejonowego w £obzie Wydzia³ Nieletnich oraz powiadomi¹
szko³y, do których uczêszczaj¹. (kp)

Zmieniony sk³ad
„alkoholówki”
(£OBEZ). Od kwietnia Gminna
Komisja Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych pracuje w nowym
sk³adzie.
Zmiany w Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych nast¹pi³y w wyniku odejœcia na
emeryturê kilku dotychczasowych
cz³onków. Obecnie w sk³ad GKRPA
wchodz¹: Dorota Jagie³ka – przewodnicz¹ca komisji, Danuta Ligêza – zastêpca przewodnicz¹cej oraz cz³onkowie: El¿bieta Graliñska, Wies³awa Rogaczewska, Andrzej Sarnowski, Zbigniew Pude³ko, Dorota £ykowska,
Ma³gorzata Bukato, Miros³awa Turbak.

(RESKO) W dniu 4 maja br. o
godz. 1.00 w Resku, w Parku
Borków, podczas trwaj¹cego
festynu, nieznany sprawca
rzuci³ butelk¹ w kierunku
sceny.

Komisja alkoholowa zbiera siê
œrednio raz na dwa-trzy miesi¹ce. Za
ka¿dorazowe posiedzenie cz³onkowie
komisji otrzymuj¹ po 80 z³. Prócz tego
raz w miesi¹cu zbiera siê podkomisja
w sk³adzie: Danuta Ligêza, Wies³awa
Rogaczewska, Dorota Jagie³ka oraz
Miros³awa Turbak. Rozmowy wyjaœniaj¹co-motywuj¹ce podkomisja
przeprowadza bezpoœrednio z osobami skierowanymi do leczenia. Jak poinformowa³ wiceburmistrz Ireneusz
Kabat, ka¿dorazowo w rozmowach
uczestniczy oko³o 20 osób. Za posiedzenie cz³onkowie podkomisji otrzymuj¹ równie¿ po 80 z³.
(mm)

letni¹ mieszkankê miasta. W wyniku uderzenia kobieta dozna³a
obra¿eñ w postaci rozciêcia
nosa, jego obrzêku, a ponadto
zas³ab³a na miejscu. Policja
zwraca siê z proœb¹ o pomoc w
ustaleniu sprawcy tego brutalnego czynu. Zapewnia anonimowoœæ.
(kp)

Nagrody dla dyrektorów
(£OBEZ). Radni przyznali
nagrody roczne dla
dyrektorów Miejskiej
Biblioteki Publicznej oraz
£obeskiego Domu Kultury.

£DK Dariusza Ledziona. Podczas sesji radni jednak g³osowali jednomyœlnie za przyznaniem nagród.
Zapytany o ich wysokoœæ burmistrz Ryszard Sola powiedzia³, ¿e
nie wyliczy³ jeszcze wysokoœci kwoty,
jak¹ otrzymaj¹ dyrektorzy.
(mm)

Nagroda roczna wyliczana jest
bardzo podobnie jak tzw. trzynastka.
Do jej przyznania konieczna jest zgoda rady miejskiej. Tê dyrektorzy otrzymali niemal bez zastrze¿eñ.
Nagrodê dla dyrektora MBP Eugeniusza Szymoniaka rada przeg³osowa³a jednog³oœnie. Natomiast podczas obrad komisji dwóch radnych
mia³o w¹tpliwoœci i wstrzyma³o siê od
g³osu odnoœnie nagrody dla dyrektora
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Porz¹dki z Agencj¹
(£OBEZ). 24 kwietnia
burmistrzowie £obza
spotkali siê z
przedstawicielem Agencji
Nieruchomoœci Rolnej.
Podczas obrad Rady Miasta radny Marek Rokosz poprosi³ burmistrza £obza Ryszrda Solê o sprawozdanie ze spotkania.
- Omawialiœmy temat zwi¹zany
ze œrodowiskiem wiejskim, poniewa¿ zabiegamy o przejêcie kolejnych
nieruchomoœci i dzia³ek, które znajduj¹ siê na terenie naszych wiosek.
Jest to potrzeba budowy placów zabaw i boisk. Chcemy te¿ inwestowaæ,
ale mamy ograniczone mo¿liwoœci z
uwagi na to, ¿e nie dysponujemy terenem na wsiach Na dziœ z³o¿yliœmy
do Agencji Nieruchomoœci Rolnych
siedem wniosków o przejêcie dzia³ek. Dowiedzia³em siê, ¿e z tych siedmiu dzia³ek na piêæ otrzyma³em
wstêpn¹ zgodê. Te nieruchomoœci s¹
po prostu potrzebne naszej Gminie –
powiedzia³ burmistrz.
Przejêcia gruntów, o których
mówi³ burmistrz dotycz¹: Klêpnicy, w
której Gmina chcia³aby pozyskaæ trzy
dzia³ki: cmentarz, park i dzia³kê znajduj¹c¹ siê wewn¹trz wioski; Przyborza, gdzie w grê wchodzi Wzgórze
Lotniarzy. Ze wzglêdu na to, ¿e jest to
teren atrakcyjny Gmina chcia³aby postawiæ tam urz¹dzenia turystyczne.
- Poruszyliœmy te¿ sprawy zwi¹zane z dalszym wyburzaniem budynków, które obecnie stwarzaj¹ zagro¿enie dla mieszkañców wiosek. W
miejscowoœci Be³czna zosta³ wyburzony obiekt po murowanej oborze/
stodole. Przypomina³em o miejscowoœci Dalno. Tam te¿ s¹ groŸne zabudowania, niezabezpieczone studnie. Mówiliœmy o ewentualnym,
przejêciu boiska, które znajduje siê
w s¹siedztwie Œwiêtoborca. Rozma-

wialiœmy równie¿ o dzia³kach znajduj¹cych siê na terenie miasta oraz o
nieruchomoœciach znajduj¹cych siê
w £obzie na skrzy¿owaniu ul. Bema
i Przemys³owej, nale¿¹cych kiedyœ
do kombinatu rolnego. Czeœæ budynków jest w z³ym stanie technicznym,
niektóre s¹ niebezpieczne. Teren
wokó³ budynków od ubieg³ego roku
jest zaniedbany - doda³ burmistrz.
Ponowne spotkanie ma nast¹piæ
6 maja. Wówczas burmistrz obwiezie przedstawiciela ANR po okolicy
i wska¿e miejsca, o których przejêcie
wnioskowa³. Dodatkowo R. Sola ma
w planie spotkaæ siê z nowo powo³anym dyrektorem Agencji.
WypowiedŸ burmistrza nie usatysfakcjonowa³a so³tysa Waldemara
Zakrzewskiego.
– Czy pan pamiêta o terenie gdzie
jest studnia? – pyta³ so³tys.
– Bonin, Unimie, Przyborze,
Klêpnica – wyliczy³ burmistrz – o
wszystkim pamiêtam – powiedzia³
burmistrz, koñcz¹c dyskusjê w tym
temacie.
Radny Henryk Stankiewicz poprosi³ z kolei o wyjaœnienie kwestii

w³asnoœci w osiedlu H. Sawickiej.
- To historia siêgaj¹ca kilkanaœcie lat wstecz. Tam jest sprawa bardzo z³o¿ona jeœli chodzi o prawo
w³asnoœci. Czêœci¹ dysponuje likwidator, czêœci¹ Agencja, a kolejn¹ - ma gmina. Na ten temat te¿
rozmawia³em z przedstawicielem
Agencji. W okresie kilkunastu lat
nast¹pi³o szereg dzia³añ agencyjnych, w wyniku których bezprawnie
powsta³y budowle. Wybudowano
gara¿e, nie ma tam dojazdu, s¹ problemy z sieci¹ wodno-kanalizacyjn¹, nie wspomnê o nawierzchni
ulic i chodników. Bêdê siê zastanawia³ nad ewentualn¹ w³aœciwoœci¹ i
uporz¹dkowaniem przejêcia tego
terenu, ale dopiero po wyjaœnieniu
sobie wszystkich w¹tpliwoœci –
wyjaœni³ burmistrz.
Zapewni³ równie¿, ¿e w tej kwestii nast¹pi kolejne spotkanie z
przedstawicielem oddzia³u terenowego Agencji. Wiele te¿ zale¿y od
stanowiska likwidatora
Po tych wyjaœnieniach radni
przyjêli informacjê burmistrza jednog³oœnie.
(mm)

Drogi zamiast remizy
(£OBEZ). Podczas
kwietniowej Rady Miasta
rajcy przyjêli poprawki do
uchwa³y bud¿etowej na rok
2008.
Poprawki do uchwa³y bud¿etowej na rok bie¿¹cy radni przyjêli
jednog³oœnie i bez zastrze¿eñ, nie
poœwiêcaj¹c ju¿ jej miejsca w dyskusji, skoro z projektem zaznajomili siê ju¿ podczas posiedzeñ komisji
i tam wyjaœnione zosta³y wszelkie
niejasnoœci. Jedyna poprawka, jak¹
wniesiono podczas sesji – to przesuniêcia w dzia³ach odnoœnie ewentualnej koniecznoœci dofinansowania
budowy boiska za Gimnazjum w
£obzie. Zmiany zosta³y przyjête
jednog³oœnie.
W poprawionym bud¿ecie
zmniejszy³ siê plan wydatków m.in.
na: rozbudowê remizy stra¿ackiej w
Zagórzycach wraz zakupem samochodu bojowego. Radni zmniejszy-

li równie¿ plan wydatków na urz¹dzenie placu zabaw oraz wyposa¿enie œwietlicy wiejskiej w Be³cznej,
budowê sortowni oraz punktu prze³adunkowego w Prusinowie wraz z
rekultywacj¹ sk³adowiska odpadów. Jako ¿e w tym roku nie ma
szans na budowê euroboiska z planu
wydatków gminy wypad³a równie¿
kwota 500 tys. pierwotnie przeznaczona na ten cel.
Natomiast zwiêkszy³y siê o 78
tys. z³ wydatki na budowê dróg w
ulicach: Szymanowskiego, Moniuszki, ³¹cznik ul. Szymanowskiego i Chopina – 10 tys. z³, na przebudowê ul. Orzeszkowej - 18. 693 z³
oraz na przebudowê drogi od skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹ do koñca wsi £ob¿any – na ten cel radni
przeznaczyli kolejne 50 tys. z³. Na
modernizacjê £obeskiego Centrum Rehabilitacji Rada przeznaczy³a 53 tys. z³, a na modernizacjê
oddzia³u integracyjnego w Przedszkolu Miejskim w £obzie kolejne
15 tys. z³.
(mm)
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Boisko za 650 tysiêcy?
(£OBEZ). Gmina zamierza
z³o¿yæ wniosek do Ministerstwa
Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego
boiska sportowego z syntetyczn¹
nawierzchni¹ o wymiarach 28x44
m. Boisko bêdzie siê znajdowaæ z
ty³u budynku Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych. Ju¿ na wstêpie jego
cena wzrasta z 450 na 650 tys. z³.
Czy wzrost ten jest konieczny?
Gmina potrzebowa³a zgody
Rady Miejskiej na zawarcie przez
burmistrza £obza umowy na dofinansowanie budowy boiska ze œrodków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej. Wysoki wzrost kwoty
budowy zaskoczy³ radnych. Zaistnia³o niebezpieczeñstwo, ¿e za dotychczasow¹ cenê boisko mo¿e nie
powstaæ.
– Nikogo nie ucieszy³a informacja, ¿e koszt tej inwestycji wzrós³ o
tak znacz¹c¹ sumê. Natomiast
wnioskujê, abyœmy poszli dalej w
kwestii budowy boiska, tym bardziej, ¿e jest taka potrzeba. Skoro
burmistrz powiedzia³, ¿e budowa
drugiego boiska jest nierealna, to
nie nale¿y robiæ pó³œrodków, ale
wybudowaæ boisko z prawdziwego
zdarzenia, tak by s³u¿y³o na wiele lat
– powiedzia³ radny Marek Rokosz.
Tê wypowiedŸ szybko sprostowa³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
- W najbli¿szych trzech latach
jest nierealna budowa drugiego boiska, a nie w ogóle. Koszty inwestycji wzrastaj¹ tak naprawdê dlatego,
¿e kiedyœ mia³o byæ tam boisko trawiaste, nawieziono gruz, teraz po
badaniach geologicznych okaza³o
siê, ¿e ten gruz trzeba wywieŸæ.
Czêœæ prac ziemnych wykonamy we
w³asnym zakresie, co w znacznym
stopniu ograniczy koszty – wyjaœni³.
Z t¹ opini¹ z kolei nie zgodzi³a
siê przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
El¿bieta Kobia³ka.
- Równie¿ uwa¿am, ¿e to boisko
jest bardzo potrzebne, natomiast

sposób wykonania tego boiska,
a co za tym idzie i koszty, powinny byæ jeszcze raz przeanalizowane przed podpisaniem
umowy z wykonawc¹ i z Ministerstwem. Powinien byæ te¿
rozstrzygniêty podstawowy
problem – potrzeby wywiezienia olbrzymich mas ziemi, który powiêksza ten kosztorys o
kolejne 200 tys. z³. To jest 1/3
kosztów. Na technice i na budownictwie nie znam siê, ale
mam jak¹œ wiedzê. Opinia geologiczna, jak¹ otrzyma³am dzisiaj do wgl¹du i przeczyta³am,
nie rozstrzyga takiej ewidentnej potrzeby. Na tym placu zosta³y zrobione i opisane dwa
odwierty, a w podsumowaniu
Na tej ³¹ce, na ty³ach budynku gimnazjum
czytamy: „omawiany teren
mo¿e byæ wykorzystany do
ma powstaæ boisko ze sztuczn¹ nawierzchni¹
budowy boiska, nale¿y jednak
przeanalizowaæ czy wierzchniewiadomo jakich i gwarancji na fi¹ podpowiedzieæ, gdzie unikn¹æ
nia warstwa (...) nie powinna byæ przysz³oœæ – powiedzia³a wiceprze- kosztów. Ró¿ne s¹ opinie. Czêsto
wymieniona, b¹dŸ uzdatniona” czy- wodnicz¹ca.
jest tak, ¿e takie ekspertyzy napêtaj - zagêszczona. Byæ mo¿e s¹ w
Poprosi³a równie¿ o inne opinie, dzaj¹ koszty. Chodzi o to, aby nieurzêdzie inne dokumenty typowo o ile s¹, aby wp³ynê³y do biura Rady, du¿ym nak³adem wybudowaæ dotechniczne, które jednoznacznie to aby radni mogli zapoznaæ siê ze bre, funkcjonalne boisko. To musi
rozstrzygaj¹. Dla mnie ten doku- wszystkimi dokumentami. Wyjaœni- byæ przemyœlane. Komisja ma byæ
ment nie jest jednoznaczny, nie s¹- ³a równie¿, ¿e w ekspertyzie geolo- wsparciem dla burmistrza - doda³a.
dzê, by by³a potrzeba wydania ko- gicznej jest napisane, ¿e woda grunWniosek E. Kobia³ki przeszed³
lejnych 200 tys. z³. To jest bardzo towa jest na g³êbokoœci 1,90 m, gdy przy dwóch g³osach wstrzymuj¹ostro¿ny g³os geologa, oparty o dwa równoczeœnie domy w £obzie wy- cych siê.
przypadkowe odwierty. Teren nie budowane s¹ na dzia³kach, gdzie
G³os w dyskusji zabra³a równie¿
jest du¿y pod inwestycjê, ale jest woda gruntowa znajduje siê na g³ê- dyrektor Gimnazjum Ewa Popa³awbardzo zró¿nicowany, bo nie jest to bokoœci 0,70 m. Odnoœnie boiska ska.
teren macierzysty. Wiemy te¿, ¿e zauwa¿y³a, ¿e grunt tam ju¿ jest
– Chcia³am apelowaæ do pañinwestycja boiska wielofunkcyjne- zagêszczony z uwagi na to, ¿e gruz stwa o g³osowanie za budow¹, bogo 44x28 m nie jest ¿adn¹ wielk¹ zosta³ nawieziony ju¿ dawno. Z tego wiem jest to najwiêksza szko³a w
inwestycj¹ i nie bêdzie na nim takie- te¿ wzglêdu wiceprzewodnicz¹ca gminie, a nie ma w³asnego boiska.
go obci¹¿enia, aby teren musia³ byæ postawi³a wniosek formalny o po- Uczniowie nie maj¹ gdzie graæ w
w taki sposób przygotowany. Autor wo³anie komisji problemowej do pi³kê, æwiczyæ. Proszê o aprobatê tej
tego opracowania wskazuje, ¿e inny monitorowania tematu przygotowa- budowy. M³odzie¿ by³aby wam
ekspert od boisk i odprowadzenia nia dokumentacji technicznej i ca³e- ogromnie wdziêczna – powiedzia³a.
wody z boiska powinien siê wypo- go przedsiêwziêcia, jako zadania
Mimo dyskusji i wniosków, radwiedzieæ. Mnie przera¿a 200 tys. wa¿nego dla mieszkañców gminy, a ni przeg³osowali projekt uchwa³y
wyrzucone w ziemiê na tak ma³ym z drugiej strony tak kosztownego i jednog³oœnie. Równoczeœnie jedboisku. Jestem przekonana, ¿e to tak problematycznego, jak z dnia na nak bêd¹ monitorowaæ i podpowiaboisko mog³oby powstaæ w za³o¿o- dzieñ wynik³o.
daæ burmistrzowi, w którym miejnych kwotach przy odwa¿nym i roz- Wykorzystajmy opinie ³obe- scu szukaæ oszczêdnoœci i alternawa¿nym podejœciu do tematu, a nie ziaków i innych osób, którzy potra- tywnych rozwi¹zañ.
(mm)
szukania problemów, zabezpieczeñ

Statut poprawiony
(£OBEZ). Podczas sesji radni
przyjêli zmiany w Statucie Gminy.
Kosmetyczne poprawki mia³y za zadanie u³atwiæ i uaktualniæ, a w niektórych sytuacjach uszczegó³owiæ
Statut, w celu regulacji pracy samorz¹du gminnego.
Podczas styczniowej sesji radni
podjêli uchwa³ê w sprawie powo³ania
doraŸnej Komisji Statutowej w sk³adzie: Bogdan Górecki przewodnicz¹cy, cz³onkowie: Marcin Bas, Leszek
Gajda, Marek Rokosz, El¿bieta Kobia³ka. Komisja Statutowa zmieni³a

zapisy Statutu oraz uszczegó³owi³a
niektóre jego postanowienia m.in.:
tryb zwo³ania i przewodniczenia
wspólnych posiedzeñ komisji, czy
wspó³pracê komisji sta³ych z Komisj¹
Rewizyjn¹.
Propozycje przedstawione przez
Komisjê Statutow¹ zosta³y przedyskutowane podczas pozosta³ych komisji. I tak Komisja Terenów Wiejskich
przyjê³a projekt przy jednym g³osie
wstrzymuj¹cym siê. Taki sam wynik
g³osowania by³ podczas sesji Rady
Miasta.
(mm)
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Mieszkañcy skar¿¹ urz¹d, rada rozpatruje
(£OBEZ). Do Rady Miasta
wp³ynê³y kolejne skargi na dzia³alnoœæ burmistrza £obza oraz
dyrektor
Miejsko-Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
£obzie. Skargi wnieœli Zbigniew
Harbuz oraz Józef Ciociorko.

Co z t¹ numeracj¹ - pyta
Zbigniew Harbuz
16 marca Zbigniew Harbuz z³o¿y³ do Rady Miejskiej skargê na
burmistrza £obza. Z. Harbuz zwróci³ uwagê na to, ¿e numeracja budynków w £obzie prowadzona jest
nieprawid³owo. Zarzuci³ magistratowi ba³agan i opiesza³oœæ. W tej
kwestii po raz pierwszy zwróci³ siê
do urzêdu ju¿ 27 paŸdziernika 2005
r. Po wielokrotnych pismach w tej
sprawie i osobistej interwencji, nic
siê jednak nie zmieni³o.
Skarga Z. Harbuza dotyczy numeracji trzech ulic: Wojcelskiej,
Wojska Polskiego oraz Niepodleg³oœci. Z uzasadnienia podjêtej
uchwa³y wynika, ¿e 9 kwietnia pracownicy Urzêdu Miejskiego wraz
ze Stra¿¹ Miejsk¹ dokonali sprawdzenia prawid³owej numeracji po-

rz¹dkowej budynków na ulicach, na
które zwróci³ uwagê Z. Harbuz. Nie
stwierdzono podwójnej numeracji
budynków, ani nieprawid³owoœci.
Dwa miesi¹ce wczeœniej, na
wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie prowadzona by³a kontrola prawid³owoœci
numeracji porz¹dkowej nieruchomoœci w mieœcie i gminie £obzie.
Kontroluj¹cy stwierdzili, ¿e postêpowanie w sprawie nadawania numerów porz¹dkowych prowadzone
jest w sposób planowy, przejrzysty,
staranny i zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Tote¿ Rada Miejska uzna³a, i¿
stwierdzenie Z. Harbuza, ¿e w dokumentacji dotycz¹cej ewidencji
numeracji porz¹dkowej „z pewnoœci¹ panuje ba³agan” jest nieuzasadnione.
W uzasadnieniu Rada Miejska
podaje: „Numeracja przy ul. Wojcelskiej i Wojska Polskiego nie jest
przemienna (numery parzyste i nieparzyste), lecz nie jest to uchybieniem, gdy¿ numeracja ta by³a nadawana w latach 1950-1960.”
I dalej: „W £obzie najczêœciej

numeracja by³a nadawana kilkadziesi¹t lat temu. Obecnie formalnie
zmiana jest mo¿liwa, jednak¿e
zwi¹zana by³aby z poniesieniem
du¿ych kosztów zarówno przez
Gminê jak i mieszkañców Gminy,
którzy zmuszeni byliby do aktualizacji w³asnego numeru w ró¿nych
dokumentach na w³asny koszt”.
Podczas dyskusji w Komisji Terenów Wiejskich trzech cz³onków
uzna³o, ¿e skarga jest nieuzasadniona, piêciu wstrzyma³o siê od g³osu.
Podczas obrad komisji po³¹czonych
radni uznali skargê za niezasadn¹;
jeden radny wstrzyma³ siê od g³osu.
Podczas sesji dwóch radnych
wstrzyma³o siê od g³osu, pozostali
uznali skargê za nieuzasadnion¹.

Józef Ciociorko oskar¿a
Kolejne skargi wniesione pod
obrady radnych by³y autorstwa Józefa Ciociorko. Dotyczy³y one dzia³alnoœci burmistrza oraz dyrektora
Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.
Prokuratura Rejonowa w £obzie
przekaza³a do Rady Miejskiej skar-

gi Józefa Cieciorko z 6 marca, 3
kwietnia i 10 kwietnia na dzia³alnoœæ dyrektora MGOPS oraz burmistrza £obza. Dodatkowo na dzia³alnoœæ burmistrza £obza J. Ciociorko
wniós³ skargi 12 kwietnia, 17 kwietnia oraz 21 kwietnia.
W skargach na burmistrza £obza
J. Cieciorko zarzuca burmistrzowi
tworzenie „fa³szywych i szkaluj¹cych pism”, fa³szowanie dokumentów, nara¿ania skar¿¹cego na pope³nianie przestêpstwa, gdy¿ skar¿¹cy
nie wymieni³ dowodu osobistego
oraz szereg innych przestêpstw.
Po wys³uchaniu wyjaœnieñ burmistrza Rada Miejska w £obzie
uzna³a zarzuty zawarte w skargach
za nieuzasadnione, natomiast skargê na dzia³alnoœæ dyrektora Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej za uzasadnion¹. Przekroczony bowiem zosta³ termin do
za³atwienia sprawy wyznaczony
postanowieniem Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego w Szczecinie oraz przekroczony zosta³ termin do przekazania odwo³ania od
decyzji OPS.
Uchwa³a Rady Miejskiej zosta³a
podjêta jednomyœlnie.
(mm)
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Burmistrz Karpowicz do absolutorium zabrak³o 1 g³osu

Radny Artur Furman by³ przeciw

Gor¹ca sesja

Podwy¿szyli sobie diety

(WÊGORZYNO). Ponad siedem godzin trwa³a sesja absolutoryjna w tym mieœcie. Podczas obrad, oprócz projektu uchwa³y dotycz¹cej udzielenia absolutorium
burmistrz G. Karpowicz, przygotowanych zosta³o szereg innych projektów. Ju¿ na pocz¹tku sesji radni
czêœæ projektów przesunêli na inny
termin. Po gor¹cych obradach
wiêkszoœæ radnych zag³osowa³a za
udzieleniem absolutorium za wykonanie bud¿etu za rok ubieg³y, ale
okaza³o siê, ¿e jest to wiêkszoœæ niewystarczaj¹ca, by uchwa³a by³a
wa¿na.

(RESKO) Radni Reska na
ostatniej sesji najpierw
podwy¿szyli diety sobie,
a póŸniej pensjê
burmistrzowi. Radni - nie
wiadomo dlaczego - przyjêli
doœæ skomplikowany sposób
obliczania diet, raczej
nie spotykany gdzie indziej.
Przewodnicz¹ca rady
dostaje rycza³t, radni diety
za ka¿de posiedzenie.

Tylko nad projektem uchwa³y,
dotycz¹cej zmiany bud¿etu na 2008
rok dyskusja trwa³a 2 godziny. Odnosi³o siê wra¿enie, ¿e czêœæ radnych
by³a zaskoczona propozycjami wnoszonymi przez Komisjê Bud¿etowoGospodarcz¹. W przerwie okaza³o
siê, ¿e rzeczywiœcie tak by³o. Mimo
i¿ komisje pracowa³y dwa dni nad
poprawkami do projektu uchwa³y, to
radni spoza opozycji nie s¹ cz³onkami komisji. Z tego te¿ powodu dyskusja dotycz¹ca bud¿etu odby³a siê
od nowa na sesji.
W pewnym momencie trudno
by³o ju¿ dociec, czy proponowane
wydatki i przesuwanie ich w dzia³ach
mieszcz¹ siê w kwocie, któr¹ radni
mieli do dyspozycji.
Podczas sesji nie brakowa³o wzajemnych z³oœliwoœci i uszczypliwoœci typu: „Pani powinna byæ aptekarzem”, czy póŸniej - „Pan Bot jest
Pani oblubieñcem” – s³owa skierowane przez burmistrz Gra¿ynê Karpowicz do przewodnicz¹cej rady – Moniki KuŸmiñskiej.
Tego typu wypowiedzi nie przynosz¹ chluby osobie publicznej.

Zabrak³o 1 g³osu
Po kilku godzinach dyskusji i
wzajemnych oskar¿eñ radni przyst¹pili do g³osowania nad udzieleniem
absolutorium dla burmistrz Gra¿yny
Karpowicz za wykonanie bud¿etu za
rok ubieg³y. 7 radnych by³o za udzie-

leniem absolutorium, dwóch by³o
przeciw (Jadwiga Kamiñska oraz
Zbigniew Wilk), a piêciu wstrzyma³o
siê od g³osu. W wyniku takiego g³osowania na sali powsta³a konsternacja,
gdy¿ co prawda wiêkszoœæ popar³a
uchwa³ê, ale zapis w ustawie o samorz¹dzie mówi, ¿e do udzielenia absolutorium wymagana jest wiêkszoœæ
bezwglêdna ustawowego sk³adu
rady, w tym przypadku 8 radnych.
Zabrak³o wiêc 1 g³osu, by uchwa³a
by³a wa¿na.
Radca prawny dzwoni³ do Szczecina, by uzyskaæ informacjê w jaki
sposób zinterpretowaæ taki wynik
g³osowania. Otrzyma³ odpowiedŸ, ¿e
wynik jest nierozstrzygniêty. Przewodnicz¹ca rady Monika KuŸmiñska
stwierdzi³a jednak, ¿e skoro nie ma
wiêkszoœci g³osów za udzieleniem, to
oznacza, zgodnie z Art. 28 a ust.2
Ustawy o samorz¹dzie gminnym, ¿e
absolutorium nie zosta³o udzielone.
Zapisy Ustawy mówi¹, ¿e nie udzielenie absolutorium jest równoznaczne z podjêciem dzia³añ, zmierzaj¹cych do og³oszenia referendum w
sprawie odwo³ania burmistrza. Tak
siê nie stanie i burmistrz Gra¿yna Karpowicz nadal pozostanie szefem gminy, jednak bez udzielonego absolutorium. Dlaczego?
- Chcieliœmy, aby organy rz¹dowe
administracji nadzoru zauwa¿y³y, ¿e
coœ jest nie tak. Jesteœmy stopowani, a
burmistrz ma wszystko umarzane, tym
bardziej, ¿e jest jedynym reprezentantem gminy na zewn¹trz – wyjaœni³a
przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej. (mm)

Radni na sesji podwy¿szyli sobie diety przy jednym g³osie sprzeciwu i dwóch wstrzymuj¹cych. Dyskusji w tej sprawie nie by³o. Radni
stosuj¹ doœæ skomplikowany sposób obliczania swoich
diet, raczej nie spotykany gdzie indziej. Nigdy nie wiadomo, ile
dostan¹ na koniec miesi¹ca, bo to zale¿y od
iloœci posiedzeñ.
Przewodnicz¹ca
rady Barbara Basowska otrzymuje dietê
zrycza³towan¹. Jej wysokoœæ to 50% pó³torakrotnoœci kwoty bazowej okreœlonej w ustawie bud¿etowej pañstwa dla osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska pañstwowe.
Trzeba wiêc znaæ kwotê bazow¹, pomno¿yæ
j¹ pó³tora razy i podzieliæ na pó³. Ile
to wynosi? Zapytana o to przewodnicz¹ca rady poda³a wysokoœæ swojego rycza³tu miesiêcznego w kwocie 1225 z³.
Pozostali radni dostaj¹ diety za
ka¿dy udzia³ w sesji lub komisji. Ich
dieta zale¿y wiêc od iloœci posiedzeñ
w miesi¹cu. Ale sposób ich obliczania jest równie skomplikowany.
Wiceprzewodnicz¹cy
rady
otrzymuj¹ diety w wysokoœci „11krotnoœci pe³nej diety przys³uguj¹cej pracownikowi zatrudnionemu w
pañstwowej lub samorz¹dowej jed-

nostce sfery bud¿etowej z tytu³u
podró¿y s³u¿bowej odbywanej na
obszarze kraju, ustalonej na podstawie odrêbnych przepisów”.
Tutaj równie¿ musieliœmy zapytaæ – jak to liczyæ. Okaza³o siê, ¿e
owa dieta z tytu³u podró¿y s³u¿bowej wynosi 23 z³, wiêc jak pomno¿ymy j¹ 11 razy, to wyjdzie nam, ¿e
wiceprzewodnicz¹cy dostaj¹ 253 z³
za ka¿de posiedzenie. Licz¹c sesjê i
œrednio dwa posiedzenia komisji
otrzymaj¹ w miesi¹cu 759 z³. Tyle
samo otrzymuj¹ przewodnicz¹cy
komisji rady.
Pozostali radni otrzymuj¹ 10krotnoœæ diety przys³uguj¹cej za
podró¿ s³u¿bow¹, czyli 230 z³ za
ka¿de posiedzenie. Licz¹c jak wy¿ej, za sesjê i dwie komisje, daje to
690 z³ miesiêcznie.

Radny Furman przeciw
W radzie, je¿eli chodzi o podwy¿ki diet, znika podzia³ na rz¹dz¹c¹ wiêkszoœæ i opozycjê. Jedynym radnym, który zag³osowa³
przeciw podwy¿ce diet by³ radny
Artur Furman (na zdjêciu). Zapytaliœmy go o powody takiego g³osowania. Powiedzia³, ¿e od dawna by³
zdania, ¿e dieta powinna wynosiæ 1
z³, bo jest to praca spo³eczna. Dieta
w tej wysokoœci wyeliminowa³a by
kandydatów ubiegaj¹cych siê o
mandat radnego dla celów dochodowych.
KAR
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Sukces czy pora¿ka?
(GARDNO). Sprawa drogi
do Gardna wraca jak
bumerang. Niby jest,
ale tak jakby jej nie by³o.
Samochody ciê¿arowe,
wje¿d¿aj¹ce do tej
miejscowoœci nie mieszcz¹
siê na ³uku drogi. Poboczy
nie ma, nie ma te¿
odwodnienia. Przy tym
asfalt koñczy siê w
najmniej oczekiwanym
miejscu, akurat tam, gdzie
s¹ najwiêksze dziury i
wypaczenia drogi
brukowanej, na której mia³
siê znaleŸæ. Ale go nie ma.
Nie znalaz³ siê, bo burmistrz Wêgorzyna zamiast poprosiæ Radê Miasta o kolejne œrodki na dokoñczenie
budowy, po prostu zmniejszy³a zakres
budowy. Sprawa drogi powróci³a pod
obrady Rady Miasta. Sprawê przebudowy drogi do Gardna bada³a powo³ana w grudniu ub. roku Komisja
DoraŸna w sk³adzie: Jan Szymko –
przewodnicz¹cy, oraz cz³onkowie:
Hieronim Cierpisz i Miros³aw K³osiñski. Komisja przeprowadzi³a kontrole
w Urzêdzie Miejskim oraz na drodze.

Zabrak³o, wiêc uciêli
Z dokumentów urzêdowych wynika, ¿e we wrzeœniu 2006 roku do Urzêdu Marsza³kowskiego w Szczecinie
zosta³ z³o¿ony wniosek na przebudowê
800 mb nawierzchni asfaltowej i 400
mb nawierzchni brukowej. Z wniosku
wynika³o, ¿e wartoœæ zadania mia³a
wynosiæ 221.552 z³. Udzia³ kosztów
w³asnych wynosi³ 125.552 z³. Zgodnie
z wyjaœnieniem Kierownika Wydzia³u
Infrastruktury Komunalnej, Inwestycji
i Remontów Bogdana Idzika, kwota

wykazana we wniosku okaza³a siê
zbyt ma³a na wykonanie pe³nego zadania. Z tego powodu w lutym 2007 roku
z³o¿ono uzupe³nienie do wniosku do
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Urzêdu Marsza³kowskiego, w
którym zmniejszono zakres zadania
do 890 mb.
Wówczas to burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz zawar³a umowê na 890 mb d³ugoœci i 4 m szerokoœci drogi. Dofinansowanie udzielono
wiêc do kwoty 71.200 z³. Do tej umowy sporz¹dzono aneks na dofinansowanie do 91 tys. z³.
Ju¿ na podstawie kosztorysu inwestorskiego kierownik Bogdan
Idzik stwierdzi³, ¿e nie wystarczy pieniêdzy na wykonanie drogi. Z tego te¿
wzglêdu pobocza mia³ wykonaæ
urz¹d.

Komisja w akcji
Po kontroli dokumentów w urzêdzie komisja stwierdzi³a, ¿e wed³ug
projektu wstêpnego uœredniony koszt
1m kw. drogi wynosi³ oko³o 46 z³,
natomiast koszt 1 mkw. wykonanej
drogi – niemal 72 z³. Komisja po¿yczy³a drogomierz z Zarz¹du Dróg
Powiatowych w £obzie. Po pomiarach okaza³o siê, ¿e wyremontowany
odcinek drogi ma 888 m d³ugoœci.
Szerokoœæ drogi powinna wynosiæ 4 m, natomiast na odcinkach prostych waha siê ona od 3,87 do 3,95
mb, natomiast na ³ukach od 4,12 do
4,49. Pobocza drogi s¹ wykonane
niestarannie, s¹ s³abo wyrównane i
nieutwardzone.
Komisja zawnioskowa³a podczas
sesji, aby w trybie pilnym wykonaæ
nowe urz¹dzenia melioracyjne (rowy
i przepusty) odbieraj¹ce wodê opadow¹ z drogi, a istniej¹ce oczyœciæ.
Niewykonanie tych urz¹dzeñ ma bowiem bezpoœredni wp³yw na ¿ywotnoœæ drogi. Na odcinku oko³o 130 mb
drogi, tj. od zakoñczenia drogi w kierunku Gardna nale¿y po³o¿yæ now¹
nawierzchniê asfaltow¹ lub przebu-

dowaæ kostkê brukow¹. Na pozosta³ej czêœci tj. oko³o 180 mb. drogê brukow¹ nale¿y oczyœciæ z piachu przywracaj¹c pierwotn¹ formê drogi oraz
zniwelowaæ wystêpuj¹ce kamienie.
Na jednym z zakrêtów drogi nale¿y
wyci¹æ brzozê, która jest pochylona
na jezdniê, co stanowi zagro¿enie dla
ruchu pojazdów.

Pomiary „na oko”
Bogdan Idzik w odpowiedzi na
protokó³ Komisji poinformowa³ na
piœmie, ¿e w projekcie budowlanym
œrednia szerokoœæ drogi wynosi³a 4,47
m, a we wniosku pierwotnym - 4 m.
Za³o¿enia projektowe do pierwszego wniosku oparte by³y na wizualnych oglêdzinach istniej¹cych nawierzchni drogowych, natomiast projekt budowlany - w oparciu o inwentaryzacjê geodezyjn¹ drogi.
- Brak jest jakichkolwiek danych,
na jakiej podstawie sporz¹dzono szacowanie przewidywanej wartoœci robót, która okreœlona zosta³a w z³o¿onym wniosku na 221 552 z³. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e wniosek z³o¿y³ pracownik urzêdu miejskiego w Wêgorzynie bez konsultacji z in¿ynierem
drogownictwa – czytamy w wyjaœnieniu kierownika i burmistrz.

Spychologia

Budowê drogi zakoñczono tu¿ przed wiosk¹;
na drodze stoi woda a pobocza s¹ rozje¿d¿one

Burmistrz zrzuca winê na poprzedni¹ kadencjê i tajemniczego
pracownika, który dokona³ pomiarów
„na oko” i z³o¿y³ wniosek. Równoczeœnie w zakoñczeniu wyjaœnienia
jest napisane, ¿e inwestycja zakoñczona zosta³a zgodnie z planem i niew¹tpliwie mo¿na zaliczyæ j¹ do sukcesu inwestycyjnego gminy.
- Powrót do tej drogi dzisiaj
œwiadczy o tym, ¿e niestety tak nie
jest. Po zwiêkszeniu dotacji do 91 tys.
z³ mo¿na by³o do³o¿yæ do niej i zrobiæ
j¹ za jednym podejœciem. Dziœ musimy do tego wróciæ, jest to pilna sprawa – powiedzia³ wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Jan Szymko.

Burmistrz stara³a siê podwa¿yæ
pomiary wykonane przez komisjê,
bowiem jak twierdzi³a, nie uczestniczy³ w nich pracownik urzêdu.
- Mam ¿al do Komisji DoraŸnej,
¿e pomiary na drodze odby³y siê bez
pracownika merytorycznego, bez in¿yniera Bogdana Idzika. Jeœli komisja
sk³ada siê z trzech osób o ró¿nych
kwalifikacjach zawodowych, to ja
mogê podj¹æ w¹tpliwoœæ, czy ta droga zosta³a dobrze pomierzona. Co ja
mam teraz zrobiæ? Zamówiæ in¿yniera, aby to wszystko jeszcze raz przebada³ i wystawi³ opiniê? – pyta³a Gra¿yna Karpowicz.
W temacie g³os zabra³a z kolei
Jadwiga Kamiñska
- Uwa¿am, ¿e niepotrzebny by³ w
komisji pan Idzik, bo on by³, gdy p³acono za to. Nie zgadzamy siê z faktem,
¿e pocz¹tkowy zakres prac zosta³ skrócony. Pani burmistrz wyt³umaczy³a to
tym, ¿e ma takie ma prawo. Do takich
inwestycji inne urzêdy dok³adaj¹, gdy
im brakuje. Gdyby nam powiedziano,
¿e trzeba na drogê do³o¿yæ, na pewno
radni szukaliby pieniêdzy, a nie skracaliby inwestycjê. Teraz to co to za inwestycja i co to za sukces w Gardnie?
¯aden. – powiedzia³a radna.
W konsekwencji Rada Miasta na
drogê w Gardnie przyzna³a 20 tys. z³.
Czy to wystarczaj¹ca kwota, aby
doprowadziæ drogê w Gardnie do
u¿ytku? Czas poka¿e.

Z dziurami do inwestorów
W Gardnie funkcjonuje firma produkuj¹ca karmy dla psów. Aby mówiæ
o dobrej logistyce konieczna jest droga, trudno mówiæ o czymkolwiek, jeœli
jest jedynie œlad po drodze. W przysz³oœci powstanie kolejna firma, w
miejscu po by³ym PGR. Obecnie ju¿
trwaj¹ parce remontowo-budowlane.
Ma tu powstaæ oœrodek konny i hotel.
Trudno jednak wymagaæ od wszystkich przyjezdnych i mieszkañców, by
zakupili samochody terenowe w ramach uczczenia sukcesu gminy. (mm)
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Czy burmistrz stanie w obronie mienia mieszkañców?

Drzewa wyciêto, winnych nie ma!
(£OBEZ) G³oœna przed kilku
laty sprawa wyciêtych drzew w parku leœnym za cmentarzem ma swój
„pogrzebowy” fina³. Prokuraturze
w £obzie œledztwo zajê³o a¿ 4 lata.
Mimo tak d³ugiego czasu nie uda³o
siê jej ustaliæ, kto wyci¹³ nielegalnie
prawie 800 drzew, zaœ w uzasadnieniu asesor napisa³a, ¿e nawet gdyby
ustalono, to i tak zarzutu pod adresem podejrzanego Jana B. nie uda³o
by siê postawiæ, gdy¿... w œwietle
umowy zawartej z Gmin¹ móg³ wyci¹æ ile chcia³. To jednak nie jest
prawd¹.
Kiedyœ gdzieœ napisa³em, ¿e nasze
pañstwo to dryfuj¹cy wrak po komunie
i poni¿sza sprawa w ca³ej rozci¹g³oœci
potwierdza tak¹ diagnozê. - Akt oskar¿enia trafi do s¹du prawdopodobnie na
pocz¹tku przysz³ego roku. - mówi³ Tygodnikowi w grudniu 2006 roku prowadz¹cy sprawê wycinki drzew w parku asesor Bartosz Tymosiewicz. Po
dwóch latach nie tylko ¿e nie trafi³ do
s¹du, ale w ogóle nie trafi, bo Tymosiewicz wyjecha³ do Szczecina, a prokuratura sprawê umorzy³a.
Przypomnijmy – W lipcu 2002
roku ówczesny zarz¹d gminy w osobach burmistrza Haliny Szymañskiej i
wiceburmistrza Henryka Musia³a podpisa³ umowê w firm¹ ogólnobudowlan¹ Jana B. umowê na „przeœwietlenie” parku leœnego przy ul. Wojska
Polskiego (za cmentarzem). Mia³ on
wyci¹æ chore, s³abe i uszkodzone drzewa i w ramach zap³aty zabraæ pozyskane drewno. W umowie nie okreœlono
zakresu prac. Kierownik wydzia³u
urzêdu miejskiego Ewa Ciechañska
uzgodni³a z Leœnictwem Unimie, ¿e
pomocy udzieli pan Leonard Zieliñski,
który spo³ecznie oznakowa³ drzewa do
wycinki. Pod koniec 2002 r. odby³y siê
wybory i burmistrzem zosta³ Marek
Romejko. Na pocz¹tku 2003 r. ekolodzy ³obescy wszczêli alarm, ¿e w parku
gin¹ nielegalnie wycinane drzewa. Po
ich protestach wycinkê wstrzymano 13

marca 2003 r. Od tamtej pory z t¹
spraw¹ dzia³y siê ró¿ne dziwne rzeczy.
Najpierw S¹d w £obzie odrzuci³
apelacjê ekologów na umorzenie przez
³obesk¹ prokuraturê sprawy „spowodowania zniszczenia w œwiecie roœlinnym” stwierdzaj¹c, ¿e - owszem - mogli oni z³o¿yæ zawiadomienie do prokuratury, ale ju¿ nie mog¹ apelowaæ, bo
to mog¹ czyniæ tylko strony, czyli
oskar¿ony i pokrzywdzony, a mieszkañców – ekologów S¹d za pokrzywdzonych nie uzna³. Owszem – pañstwo
wrak po komunie zapisa³o w ustawie o
samorz¹dzie, ¿e „Mieszkañcy gminy
tworz¹ z mocy prawa wspólnotê samorz¹dow¹” oraz „Ilekroæ w ustawie jest
mowa o gminie, nale¿y przez to rozumieæ wspólnotê samorz¹dow¹ oraz odpowiednie terytorium”, ale ju¿ ci mieszkañcy nie maj¹ ¿adnych praw wzglêdem obrony swojego maj¹tku.
Drugie zawiadomienie z³o¿y³a
NIK, która po zawiadomieniu ekologów zbada³a wycinkê w parku. By³ to
w¹tek „urzêdniczy”, a dotyczy³ umowy i formy jej zawarcia, a póŸniej jej
realizacji. Prokuratura odmówi³a
wszczêcia œledztwa przeciwko
urzêdnikom uznaj¹c, ¿e zawieraj¹c
tak¹ umowê nie przekroczyli uprawnieñ. Przyjêto nieumyœlnoœæ w dzia³aniu.
- Trudno zak³adaæ, ¿e w³adze
umyœlnie dzia³a³y na szkodê gminy. powie póŸniej Tygodnikowi prowadz¹cy sprawê asesor Bartosz Tymosiewicz, obecnie urzêduj¹cy w Szczecinie, ale te¿ doda: - Wnioski z tej kontroli (NIK) s¹ druzgoc¹ce. Apelacja
NIK-u nie zosta³a uwzglêdniona.
Pozosta³a sprawa kradzie¿y drzewa z parku, któr¹ w³aœnie, po 4 latach,
prokuratura umorzy³a. Janowi B. zarzucono, ¿e zabra³ w celu przyw³aszczenia drzewa (buk, grab, sosna, modrzew, klon, d¹b, brzoza, lipa, jesion)
o wartoœci 96.757 z³; dokona³ wycinki
w wiêkszych iloœciach, ni¿ wyznaczono i drzewa te zabra³ dla siebie, czym
dzia³a³ na szkodê Gminy £obez.

W uzasadnieniu do umorzenia asesor Monika Sarbiewska odnosz¹c siê
do umowy Gminy z Janem B. napisa³a,
¿e nie okreœlono w niej wartoœci zleconych robót ani wartoœci pozyskanego
drzewa, nie nak³ada³a obowi¹zku prowadzenia kontroli przez Gminê nad
prawid³owoœci¹ realizacji robót. W
urzêdzie odpowiada³a za to Ewa Ciechañska. Pracuje do dzisiaj.
Co ciekawe, NIK badaj¹ sprawê w
2004 r. stwierdzi³, ¿e umowa zlecenia
z Janem B. nie zosta³a przez Gminê wypowiedziana, a prace przez niego wykonane odebrano 24.10.2005 r., co pos³u¿y asesor jako argument korzystny
dla podejrzanego.
„Analiza materia³u dowodowego
zgromadzonego w toku œledztwa wiedzie do wniosku, i¿ nie sposób jest
stwierdziæ w sposób pewny i jednoznaczny, czy oraz ewentualnie ile
drzew nieoznakowanych usun¹³ i zabra³ z parku Jan B. Nadto podnieœæ
nale¿y, ¿e Urz¹d Miejski w £obzie nie
dopatrzy³ siê w dzia³aniach Jana B.
nieprawid³owoœci. Umowa nie zosta³a
wypowiedziana w trybie natychmiastowym, nie z³o¿ono przeciwko Janowi B. zawiadomienia o przestêpstwie
kradzie¿y. Okolicznoœæ, ¿e przedstawiciele Gminy – w³aœciciele parku, nie
zakwestionowali prac Jana B. i niejako
wykluczyli mo¿liwoœæ dokonania
przestêpstwa kradzie¿y przez niego,
znanego im z realizacji ju¿ wczeœniej
prac na rzecz Gminy ma równie¿ znaczenie w tej¿e sprawie – korzystne dla
podejrzanego”.
Podejrzany Jan B. nie przyzna³ siê
do postawionych zarzutów. Jak wynika z uzasadnienia, sam zg³osi³ na policjê kradzie¿ drzewa z parku. „Wskaza³,
¿e to Urz¹d Miejski w £obzie jako w³aœciciel drzew w parku winien czuwaæ
nad tym, co siê w nim dzia³o i inicjowaæ postêpowania karne. Podniós³, ¿e
na pracach w parku nie zarobi³ nic, a
straci³, g³ównie w zwi¹zku z kosztem
sadzonek”.
Z ca³ego uzasadnienia wynika, ¿e

Kobiety rz¹dz¹ so³ectwami Reska

Nowa so³tys Gardzina z now¹ diet¹
(RESKO) Na ostatniej sesji rady
miejskiej Reska, przewodnicz¹ca
rady Barbara Basowska powita³a w
gronie so³tysów nowego so³tysa Gardzina Elwirê Pieszczeniewicz. Jest to
kolejna kobieta wœród so³tysów reskich so³ectw. Co siê dzieje z panami
– nie poinformowano.
Dotychczasowy so³tys Gardzina
Dariusz B³êdowski z³o¿y³ rezygnacjê.
W wyborach w jego miejsce mieszkañcy powo³ali Elwirê Pieszczeniewicz. Na sesji zasiad³a wœród innych
pañ so³tysów i od razu dostanie dietê
w nowej wysokoœci. Na tej w³aœnie
sesji radni ustalili, ¿e so³tysi bêd¹
pobieraæ diety za ka¿dy udzia³ w po-

siedzeniach Rady Miejskiej w wysokoœci „8% pó³torakrotnoœci kwoty
bazowej okreœlonej w ustawie bud¿etowej pañstwa dla osób zajmuj¹cych
kierownicze stanowiska pañstwowe”.
To taki kwiatek uchwa³odawczy w tej
gminie, jakby so³tys zajmowa³ kierownicze stanowisko w pañstwie. Z
naszych wyliczeñ wynika, ¿e so³tysi
bêd¹ pobieraæ dietê w wysokoœci 196
z³ za udzia³ w sesji.
Na zdjêciu od lewej so³tysi: Mariola
Jurzysta – £osoœnicy, Iwona Wawrzyniak –
Lubienia Dolnego, Iwona Wierzbowska –
Przemys³awia, Elwira Pieszczeniewicz –
Gardzina i Anna So³onyna – Iglic.
(r)

g³ówn¹ winê za tê sprawê ponosi
Urz¹d Miejski w £obzie. Jednak asesor pisz¹c uzasadnienie nie pofatygowa³a siê nawet podaæ, ile drzew zginê³o. Podaje równie¿ rozbie¿n¹ kwotê, o
jak¹ oskar¿ono Jana B. Wed³ug niej to
96.757 z³, wed³ug prowadz¹cego
wczeœniej sprawê Tymosiewicza jest to
58 tys. z³.
Jednak ju¿ kuriozalna wydaje siê
koñcowa sentencja uzasadnienia,
gdzie asesor napisa³a: „Ponadto wskazaæ nale¿y, i¿ nawet w przypadku pewnego ustalenia, ¿e podejrzany Jan B.
wyci¹³ i rozporz¹dzi³ drzewami nieoznakowanymi, nie sposób by³oby go
poci¹gn¹æ do odpowiedzialnoœci karnej za przestêpstwo kradzie¿y. A to z
tego wzglêdu, i¿ umowa zawarta z nim
przez przedstawicieli Urzêdu Miejskiego w £obzie nie okreœla³a, ile
drzew ma za zadanie usun¹æ wykonawca robót oraz stanowi³a, ¿e pozyskane w trakcie wycinki drzewo
(wszelkie) bêdzie zap³at¹ za realizowane prace. Stwierdziæ nale¿y, ¿e
sformu³owana ogólnikowo umowa
zlecenia by³a de facto zgod¹, przyzwoleniem dla Jana B., na zabranie
ka¿dego uzyskanego w wyniku wycinki drzewa”.
W³os siê je¿y na g³owie, co by po
parku zosta³o, gdyby de facto tak by³o.
To ¿e w umowie nie by³ wyznaczony
zakres prac, nie znaczy, ¿e nie by³o innych wyznaczników. By³o nim stwierdzenie, ¿e maj¹ byæ wyciête drzewa
oznakowane. Te zaœ wyznaczy³ leœniczy Leonard Zieliñski w liczbie 1074
sztuki, „na co sporz¹dzi³ dwa raptularze”, o czym pani asesor chyba nie ma
pojêcia. Najlepiej ca³¹ winê zwaliæ na
urz¹d, a z³odziei niech œcigaj¹ obywatele. Urz¹d w tej sprawie nie popisa³
siê, ale ma przynajmniej szansê uratowaæ twarz sk³adaj¹c za¿alenie na postanowienie o umorzeniu i powalczyæ
o mienie gminne, czyli mieszkañców.
Ma na to 7 dni. Czekamy na decyzjê,
panie burmistrzu – leœniczy.
Kazimierz Rynkiewicz
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To dla tych, którzy uwa¿aj¹, ¿e Dom Kultury nie potrafi obchodziæ œwi¹t

Dla kogo majówka?
¯enuj¹cy 1 Maj

(£OBEZ). Organizacja
majówki w tym mieœcie
ods³oni³a ¿enuj¹ce
umiejêtnoœci organizatorów.
£obeski Dom Kultury,
zatrudniaj¹cy kilkanaœcie
osób oraz maj¹cy pod sob¹
wiejskie oœrodki kultury nie
zaproponowa³ mieszkañcom
gminy niczego, co mo¿na
by³oby nazwaæ co najmniej
interesuj¹cym.
£obeski Dom Kultury 1 maja
zaproponowa³ ³obzianom koncert
nowogardzkiego zespo³u, który to
mia³ bawiæ publicznoœæ do nocy.
Oczywiœcie zaproponowana muzyka, to nieœmiertelne disco polo. Po
tylu latach pracownicy Domu Kultury mogliby wyci¹gn¹æ wnioski, ¿e

nie jest to preferowana muzyka
przez mieszkañców miasta. Brak
frekwencji œwiadczy o chybionym
wyborze. Publicznoœci zabrak³o i
zapewne nie dlatego, ¿e rano pada³
deszcz. Ci, którzy przyszli nie zabawiali d³ugo na starym boisku, bowiem nie by³o i po co. Z zapowiadanego hucznego kiermaszu nie by³o
nic, z koncertu równie¿. Jedynie kilku podpitych, chyba z rozpaczy,
osób udawa³o, ¿e tañczy na tafli
boiska. O skorzystaniu z toalety
równie¿ nie by³o mowy, bowiem
klucz znajdowa³ siê przy prowadz¹cym Januszu Zareckim.
Nie chodzi o œci¹ganie wielkich
gwiazd, na które nie staæ miasta, ale
zorganizowanie pikniku, zabaw dla
dzieci i publicznoœci. Nie powinno
to byæ trudnym zadaniem, szczególnie dla, zdawa³oby siê, wykwalifikowanej kadry, co jest czêsto podkreœlane.

3 Maja - coraz liczniejszy

(£OBEZ). Obchody 217
rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja by³y
w tym roku niezwykle
kolorowe, a uroczystoœæ
zorganizowana w sposób
przemyœlany.
Po mszy œwiêtej w koœciele parafialnym, poczty sztandarowe,
Kompania Honorowa Wojska Polskiego z 21 Bazy Lotniczej w Œwidwinie oraz publicznoœæ powoli zaczê³a ustawiaæ siê w pochodzie. Z
przodu pochodu policyjny radiowóz gotowy ju¿ by³ do asekuracji.
Nagle na balkonie z jednego z
mieszkañ przy ul. Niepodleg³oœci
pojawi³a siê mocno zaspana postaæ.
Spyta³a:
- Przepraszam, a co siê tam dzieje?
- Œwiêto Konstytucji 3 Maja - odpowiadam.
- Czego?
- Konstytucji 3 Maja.
- A 1 maj ju¿ by³?
- By³.
- A to chyba przespa³em. A co to ta
Konstytucja? To ta od Pi³sudskiego?
- Nie.

- Dzieci g³odne po œmietnikach
grzebi¹, a tu wydaje siê pieni¹dze na
takie coœ. Wie pani, smutne to jest...
Pochód powoli ruszy³. Prowadzi³y go mar¿onetki. Pod pomnikiem
Wdziêcznoœci ju¿ czeka³a spora
czêœæ mieszkañców £obza, by
wspólnie uczestniczyæ w 217. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Tam krótki rys historyczny oraz program artystyczny przygotowa³y
dziewczêta z ³obeskiego Liceum
Ogólnokszta³c¹cego. Po apelu poleg³ych Kompania Honorowa Wojska
Polskiego z 21 Bazy Lotniczej w
Œwidwinie odda³a salwê honorow¹.
Wi¹zanki
okolicznoœciowe
sk³adali pod pomnikiem przedstawiciele zak³adów pracy, organizacji
pozarz¹dowych oraz samorz¹du.
Podczas obchodów M³odzie¿owa
Orkiestra Dêta £obeskiego Domu
Kultury wykona³a melodie wojskowe.
Na zakoñczenie obchodów 217
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja, prowadz¹cy je Janusz Zarecki powiedzia³, ¿e to dla tych, którzy
twierdz¹, ¿e £obeski Dom Kultury
nie potrafi uczciæ œwiêta. Zapomnia³
jednak dodaæ, ¿e to nie £DK by³ organizatorem uroczystoœci, ale
Urz¹d Miasta. £DK jedynie wspó³uczestniczy³ w obchodach.
(mm)
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Matura bez amnestii
(POWIAT) W poniedzia³ek
oko³o 150 maturzystów
przyst¹pi³o do egzaminu
pisemnego z jêzyka
polskiego. Kilku
abiturientów zrezygnowa³o
z próby zdania egzaminu
dojrza³oœci, w tym byli
równie¿ drugoroczni
maturzyœci, którzy
wczeœniej wyrazili chêæ
podwy¿szenia wyników
egzaminu.
Pisemny egzamin z jêzyka polskiego rozpocz¹³ niemal miesiêczny maraton maturalny. W tym roku,
aby otrzymaæ œwiadectwo dojrza³oœci, maturzyœci musz¹ zdaæ wszystkie egzaminy.
Matura rozpoczê³a siê punktualnie o godzinie 9.00. W £obzie, tu¿
przed rozpoczêciem egzaminu dojrza³oœci, powodzenia oraz pomyœlnie zdanej matury ¿yczyli abiturientom starosta powiatu ³obeskiego
Antoni Gutkowski oraz burmistrz
£obza Ryszard Sola. Burmistrz
uspokoi³ maturzystów, ¿e nie s¹ oni
pierwszym pokoleniem, zdaj¹cym
maturê, i ¿e ten egzamin nie jest taki
straszny. Proponowa³ w zwi¹zku z
tym bezsteresowe podejœcie do egzaminu.
Maturzyœci, którzy wybrali
czêœæ podstawow¹, mieli do rozwi¹zania test ze zrozumienia tekstu, a
by³ nim fragment „Nieznoœnej szybkoœci bloga” autorstwa Igora Jankego.
Tematy do wyboru w czêœci drugiej brzmia³y: „Analizuj¹c fragment „Ody do m³odoœci” Adama
Mickiewicza i wiersz „Któ¿ nam
powróci” Kazimierza Przerwy-Tetmajera, porównaj przedstawione w
nich obrazy m³odego pokolenia
oraz stosunek m³odych do pokole-

nia ojców. Wykorzystaj konteksty historycznoliterackie” oraz temat
drugi: „Sen jako sposób prezentowania postaci literackiej. Analizuj¹c i interpretuj¹c podany fragment
„Lalki” Boles³awa Prusa, wyjaœnij,
co marzenie senne mówi o bohaterce powieœci i jej stosunku do wa¿nych w jej ¿yciu osób – ojca i Wokulskiego”.
Maturzyœci, którzy wybrali poziom rozszerzony w czêœci ze zrozumienia czytanego tekstu, odpowiadali na pytania z tekstu Czes³awa
Mi³osza pt. „Historia literatury polskiej do roku 1939”. W czêœci drugiej mieli do napisania esej na jeden
z dwu tematów do wyboru: „Zanalizuj i zinterpretuj opowiadanie S³awomira Mro¿ka „Lato” zwracaj¹c
uwagê na sposób kreowania bohaterów i paraboliczny charakter sytuacji przedstawionej w tekœcie”
oraz „Rola s³ów w relacjach miêdzyludzkich. Analizuj¹c i interpretuj¹c fragment powieœci Wies³awa
Myœliwskiego „Kamieñ na kamieniu” oraz wiersz Tadeusza Ró¿ewicza „S³owa”, zwróæ uwagê na
przedstawione sytuacje i sposoby
kreowania podmiotu mówi¹cego”.
Poza jêzykiem polskim maturzyœci bêd¹ zdawaæ jeszcze dwa

obowi¹zkowe egzaminy pisemne - z
jêzyka obcego i z wybranego przedmiotu (biologii, chemii, fizyki i
astronomii, informatyki, geografii,
historii, historii muzyki, historii
sztuki, matematyki, wiedzy o spo³eczeñstwie i wiedzy o tañcu) oraz
dwa egzaminy ustne (z jêzyka polskiego i jêzyka obcego). Oprócz
tego chêtni bêd¹ mogli wybraæ nawet kilka innych przedmiotów.

Czêœæ pisemna matur zakoñczy siê
21 maja, natomiast egzaminy ustne
potrwaj¹ do koñca miesi¹ca. Œwiadectwa dojrza³oœci maturzyœci
otrzymaj¹ ostatniego dnia czerwca.
Tegoroczna matura ró¿ni siê zarówno od ubieg³orocznej, nie ma ju¿
Giertychowskiej amnestii, oraz od
przysz³orocznej, podczas której
matematyka bêdzie przedmiotem
obowi¹zkowym na egzaminie.(mm)
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Drogi ju¿ naprawiane

Wolnostoj¹ce zamiast
szeregowej
(£OBEZ). Radni miejscy
zmienili plan zagospodarowania
przestrzennego dla czêœci osiedla
Chopina.
Podczas kwietniowej sesji pod
obrady Rady Miasta zosta³ przedstawiony projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
dla miasta £obez.
- Chodzi o czêœæ osiedla Chopina. W pierwotnym planie uchwalonym w 2001 roku osiedle Chopina w
ca³oœci zaplanowane by³o pod zabu-

(POWIAT). Zarz¹d Dróg Powiatowych rozpocz¹³ ju¿ naprawê dróg. W pierwszej kolejnoœci
pracownicy ZDP rozpoczêli ³atanie dziur na drogach w Wêgorzynie, Resku i £obzie.
Zgodnie ze s³owami dyrektora
ZDP w £obzie Wies³awa Bernackiego - prace naprawcze w £obzie, o ile
nie bêdzie opadów atmosferycznych, maj¹ siê zakoñczyæ jeszcze w
tym tygodniu. W pozosta³ych miastach maj¹ trwaæ najpóŸniej do koñca przysz³ego tygodnia. £atanie

dziur zakoñczy³o siê natomiast na
drodze Dobra - B³¹dkowo, do drogi
przez Nowogard.
- W tej chwili zajêliœmy siê najbardziej zniszczonymi drogami i
miastami, gdzie jest najwiêkszy
ruch. W nastêpnej kolejnoœci zajmiemy siê drog¹ w Runowie.
Mieszkañcy, którzy widz¹, ¿e stan
danej drogi zagra¿a bezpieczeñstwu, proszeni s¹ o zg³aszanie tego
faktu do nas. Sukcesywnie bêdziemy naprawiaæ kolejne drogi – powiedzia³ W. Bernacki.
(mm)

Dzieñ Zwyciêstwa
(£OBEZ). 8 maja odbêd¹ siê
tu uroczystoœci zwi¹zane z rocznic¹ Dnia Zwyciêstwa.
Obchody rozpoczn¹ siê o godz.
11.50 ustawieniem pocztów sztandarowych, orkiestry dêtej, m³odzie¿y, przedstawicieli zak³adów pracy
i organizacji spo³ecznych pod £obeskim Domem Kultury. Nastêpnie

pochód przejdzie pod pomnik
Wdziêcznoœci. W samo po³udnie
zostanie odœpiewany hymn pañstwowy, a piêæ minut póŸniej delegaci z³o¿¹ wi¹zanki kwiatów pod
pomnikiem. Uroczystoœæ uœwietni
koncert orkiestry, po czym poczty
sztandarowe zostan¹ odprowadzone pod £obeski Dom Kultury.
(op)

Majówka w Dobrej
(DOBRA). 10 maja na stadionie miejskim rozpocznie siê Rodzinna Majówka. Organizatorzy
oferuj¹ mieszkañcom gminy wiele atrakcji sportowo-rekreacyjnych.
W programie zaplanowany jest
m.in.: turniej siatkówki, turniej koszykówki, mecz pi³ki no¿nej juniorów Sarmata - Radovia, mecz pi³ki
no¿nej seniorów Sarmata - Radovia.
Prócz meczów zaplanowane s¹ rodzinne zabawy rekreacyjne m.in.:
pi³ka w tunelu, rzuty pi³eczkami do

tarczy, bieg ze szklank¹, wyœcigi
braci syjamskich, winni nawijacze,
ukryte tytu³y, rozmna¿anie s³ów,
wyrazowa drabinka. Wieczorem
odbêdzie siê koncert zespo³u „Jesienni”, konkurs karaoke, a na zakoñczenie – dyskoteka.
Proponujemy pracownikom
£obeskiego Domu Kultury udaæ siê
na tê Majówkê, ale za w³asne fundusze (pieniêdzy podatników ju¿ doœæ
zmarnowanych), by zobaczyæ w jaki
sposób Biblioteka organizuje imprezy dla mieszkañców.
mm

tygodnik ³obeski 6.05.2008 r.

dowê szeregow¹. W tej chwili zapotrzebowanie pod zabudowê jednorodzinn¹ przekroczy³o zapotrzebowanie pod zabudowê szeregow¹.
Zmiana planu umo¿liwi zabudowê
na istniej¹cych dzia³kach – wyjaœni³a kierownik Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska Ewa Ciechañska. Rada Miasta
podjê³a uchwa³ê jednog³oœnie. Naszym zdaniem inicjatywa bardzo
pouczaj¹ca, bo domy ju¿ stoj¹, a
plan dopiero zmieniono.
(mm)

tygodnik ³obeski 6.05.2008 r.
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Z ¯YCIA SZKÓ£
PODSUMOWANIE PROGRAMU CEO „Pomagam innym”
w LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CYM w RESKU

Gimnazjaliœci
na tropie leœnej zagadki „Pomagam innym”

M³odzie¿ naszego gimnazjum,
zainspirowana ciekawym pomys³em ks. Krzysztofa Bartoszewskiego, rozpoczê³a niezwyk³e
przedsiêwziêcie. Chc¹ uporz¹dkowaæ pewne zapomniane przez
ludzi miejsce.

zg³aszanie siê chêtnych. Ka¿da
pomoc bêdzie mile widziana.
El¿bieta Kuc
Gimnazjum w Resku

Niewielu z nas wie o tym, ¿e w
Œwiêciechowie ( malutkiej miejscowoœci po³o¿onej 6 km od Reska)
znajduj¹ siê œredniowieczne ruiny
koœcio³a i klasztoru. Miejsce to jest
bardzo tajemnicze i ciekawe, wiêc
warto ustrzec je przed ca³kowitym
zniszczeniem.
Razem z ks. Krzysztofem i pobliskimi mieszkañcami uczniowie
rozpoczêli pierwsze prace. Wybrali
siê 25. 04. 2008 o godz. 15:30 na
wycieczkê do tego zak¹tka, aby zobaczyæ, co zosta³o z sakralnych budowli
i doprowadziæ, w miarê mo¿liwoœci,
teren do porz¹dku, czyli powycinaæ
dziko rosn¹ce drzewa i krzewy, wyzbieraæ œmieci itp. Oczywiœcie kilka
spêdzonych tam godzin to tylko kropla w morzu, ale dobry pocz¹tek to
podobno po³owa sukcesu.
Po efektywnej pracy by³o ognisko, przy którym sma¿yli kie³baski.
Najedzeni i przekonani, ¿e wykonali
po¿yteczn¹ pracê, wrócili do Reska.
Warto propagowaæ takie szczytne akcje, poznawaæ i chwaliæ siê
piêknem swoich miejscowoœci,
chroniæ od zapomnienia miejsca,
które s¹ czêœci¹ naszej lokalnej historii, miejscowego dziedzictwa
kulturowego.
Akcja trwa! Za poœrednictwem
„Tygodnika £obeskiego” prosimy o

(RESKO). Ju¿ po raz drugi
Przedszkole Miejskie w Resku
by³o organizatorem Gminnego
Konkursu Ekologicznego dla dzieci przedszkolnych, który odby³ siê
z okazji obchodzonego 22 kwietnia
Dnia Ziemi.

Có¿. Wszystko co fajne szybko siê
koñczy. Pamiêtam dzieñ, w którym nieœmia³o zaproponowa³am Wam udzia³ w
programie CEO. Na szczêœcie odpowiedzieliœcie na propozycjê pozytywnie. Dobrze siê sta³o, ¿e podjêliœcie
wyzwanie i na dodatek z sukcesem :).
Oczywiœcie pojawi³y siê b³êdy, nieporozumienia, ktoœ o czymœ zapomnia³,
ale generalnie wszystko zakoñczy³o siê
pomyœlnie.
Myœlê, ¿e udzia³ w programie nauczy³ Was, ¿e nie mo¿na zostawiaæ realizacji zadañ na ostatni¹ chwilê, ¿e
trzeba sprawy zaplanowaæ wczeœniej.
Obserwuj¹c Wasze zaanga¿owanie
i pracê, dostrzegam wiele pozytywnych
zmian. Przede wszystkim wielu z Was
sta³o siê bardziej pewnymi siebie, otworzy³o siê na innych. Nie boicie siê publicznie prezentowaæ swoich sukcesów, osi¹gniêæ. Wa¿n¹ kwesti¹ jest z
pewnoœci¹ umiejêtnoœæ pracy w zespole, branie odpowiedzialnoœci za podjête
decyzje.
Potraficie œwietnie rozwi¹zywaæ
pojawiaj¹ce siê problemy. To dowód na
samodzielnoœæ, przebojowoœæ. Szczególnie cieszê siê z tego, ¿e niektóre z
uczennic same szukaj¹ pomys³ów na
dzia³anie, wyje¿d¿aj¹ na obozy, szkolenia, zdobywaj¹ nowe doœwiadczenia.
To mnie naprawdê cieszy, mam w tym
swój malutki udzia³.

Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e wielu
z Was poœwiêci³o mnóstwo czasu na
wyszukanie informacji, wykonanie ulotek, prezentacji. I za to bardzo Wam
dziêkujê. Pokazaliœcie, ¿e mogê na Was
liczyæ. Poza tym nie jest to tylko moja
opinia. Grono Pedagogiczne naszej
szko³y tak¿e potwierdza moje spostrze¿enia. Dowodem s¹ s³owa uznania, które us³yszeliœcie podczas prezentacji
koñcowej, ze strony w³adz samorz¹dowych, pani dyrektor, pochwa³y od nauczycieli.
Dziêki podjêciu szeregu akcji, dzia³añ na rzecz innych staliœcie siê tak¿e
bardziej rozpoznawalni w œrodowisku
szkolnym.
Mogê byæ dumna z moich uczniów,
którzy pokazali siê z jak najlepszej strony. Gazetki, artyku³y prasowe, ulotki,
prezentacje multimedialne stanowi¹
dowód Waszej pracy, ale najwa¿niejsze
jest to, ¿e nie musia³am nikogo zmuszaæ
do dzia³ania, poza tym widzia³am, ¿e
nieŸle siê przy tym bawiliœcie, sprawia³o to Wam frajdê i przyjemnoœæ.
O po¿ytku dla ludzkoœci nie wspomnê.

A. Popielarz
http://www.szkolazklasa.pl/wizytowka-szkoly.dhtml?szkolaID=712
http://www.blogi.szkolazklasa.pl/
?blog=3414

Najm³odsi chroni¹ œrodowisko

Konkurs jest jedn¹ z form realizacji zagadnieñ z programów wychowania przedszkolnego, dotycz¹cych ochrony œrodowiska oraz
kszta³towania œwiadomoœci dzieci w
zakresie roli cz³owieka w procesie
przekszta³cania œrodowiska przyrodniczego. Dziêki takim formom
pracy dziecko kszta³tuje znaczenie
pojêæ: ekologia, myœlenie ekologiczne, dzia³anie ekologiczne.
Do konkursu przyst¹pi³y dzieci z
przedszkola w Resku oraz z oddzia³ów „0” przy Szko³ach Podstawowych w £abuniu Wielkim, £osoœnicy i Starogardzie.
Warunkiem uczestnictwa by³o
zespo³owe wykonanie pracy przestrzennej, plakatu, albumu z materia³ów odpadowych oraz wykazanie siê
wiedz¹ na temat przyrody i œrodowiska podczas spotkania fina³owego.
Komisja konkursowa w sk³adzie:
Inspektor do Spraw Oœwiaty z Celowego Zwi¹zku Gmin R XXI z siedzib¹ w Nowogardzie pani Monika
Olechnowicz-Krakowska, dyrektor

Centrum Kultury w Resku pani Anna
Bogdañska, dyrektor Szko³y Podstawowej w £abuniu Wielkim pani
Anetta Kulesza, dyrektor Szko³y
Podstawowej w Starogardzie pani
Wioletta Pieñczakowska, przedstawiciel Nadleœnictwa Resko pan Mariusz Borowski z zainteresowaniem
uczestniczyli w spotkaniu fina³owym.
Wszyscy cz³onkowie wyrazili
uznanie dla wiedzy dzieci oraz ich
umiejêtnoœci artystycznych, zawartych w wykonanych pracach przestrzennych, albumach, plakatach.
Po potyczkach umys³owych
dzieci z³o¿y³y œlubowanie ekologa,
po czym nast¹pi³o rozdanie nagród

oraz pami¹tkowych dyplomów. Ka¿da placówka otrzyma³a symboliczne
drzewka do wysadzenia w ogrodzie
oraz czeki pieniê¿ne, których fundatorem by³o Nadleœnictwo Resko.
W ogrodzie przedszkolnym odby³a siê druga czêœæ konkursu, w
której dzieci uczestniczy³y w sadzeniu sadzonek, drzew i krzewów oraz
pikniku.
Dyrekcja Przedszkola oraz organizatorzy konkursu sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie sponsorom konkursu Celowemu Zwi¹zkowi Gmin R
- XXI z siedzib¹ w Nowogardzie, dyrektorowi Centrum Kultury oraz
Nadleœnictwu Resko za ufundowanie
nagród konkursowych.
(op)
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OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
NIERUCHOMOŒCI

£obez
n Sprzedam dzia³kê ogrodow¹ w³asnoœciow¹, po³o¿on¹ na terenie
miasta Wêgorzyna przy obwodnicy
Wêgorzyno – Drawsko. Dzia³ka nr
582/2 o pow. 668 mkw. Tel. 091 397
41 02.
n Sprzedam gara¿ ko³o nadleœnictwa. Cena do uzgodnienia. Tel. 607
038 722.
n Sprzedam lub wynajmê pomieszczenia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹
w £obzie, ul.Magazynowa 1 (by³a
mleczarnia). Tel. 091 397 32 50 lub
602 580 995.
n Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê przy
ul. Rolnej o pow 836 mkw. zabudowan¹ budynkiem u¿ytkowym o pow.
72,10 mkw. Tel. 607 588 175.

Gryfice
n Sklep sprzedam 50 mkw., parking
2 okna wystawowe w Gryficach ul
Ks. Ruta 88. Cena 8900 za mkw. do
uzgodnienia. Tel. 509 307 753.
n Dom wolnostoj¹cy, gmina Gryfice, 200 mkw. ocieplony w fazie wykoñczenia wnêtrz. Teren 4400 mkw.
Cena do uzgodnienia. Tel. 0 518 048
339.
n Wynajmê lokal oraz plac w Niechorzu przy ul. Kolejowej. Tel. 091
386 34 80.

Drawsko Pom.
n Kupiê grunty rolne, gospodarstwo
rolne w powiecie Gryfice lub £obez.
Tel. 0692 883 670.
n Wynajmê lokal o pow. 70 mkw.
pod dzia³alnoœæ biurow¹, us³ugow¹
itp. Tel. 604 091 137.
n Wynajmê lokal handlowo us³ugowy o pow. 80 mkw. w centrum Drawska Pom., wiêcej informacji tel. 604
091 137.

Œwidwin
n Sprzedam nieruchomoœæ po³o¿on¹ pomiêdzy Œwidwinem a Po³czynem (4 km od Po³czyna) o pow.
2,350 ha z budynkami gospodarczymi, z placem manewrowym wybetonowanym - „Nieruchomoœæ po
by³ym tartaku”. Tel. 512 326 195.

Reklama
w TTygodniku
ygodniku
£obeskim
tel. 512 138 349
wppp
wppp1@wp.pl

ODZYSKAJ VAT!
Budowa³eœ dom?
Remontowa³eœ po 1 maja 2004 r. mieszkanie?
Odzyskaj VAT od zakupionych materia³ów budowlanych.
Potrzebujesz pomocy - dzwoñ - 609 221 664.

MOTORYZACJA
n Skup - sprzeda¿ u¿ywanych czêœci samochodowych do marek VW,
Audi, Seat, Skoda i inne. W ofercie
silniki, skrzynie biegów, maski, lampy, zderzaki, opony itp. „TOMEX”
Prusinowo - 7 km od £obza. Tel. 609
202 412.
n Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg 5000
km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.
n Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.
n Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.
n Sprzedam Opel Vectra C Kombi,
poj. 1,9 CDTI (diesel 120 KM), 6
biegów, kolor bordowy metalik,
rok. prod. 12.2004, model 2005
(po liftingu), przebieg 97000km,
bezwypadkowy, ksi¹¿ka serwisowa. Zadbany, bezwypadkowy, nie
wymaga ¿adnego wk³adu finansowego. Nowe tarcze i klocki hamulcowe, olej, filtry. Wyposa¿enie:
ABS, ESP, 6* airbag, 4 el.* szyby,
el. podgrzew. lusterka, RO/CD/
Mp3 sterowane przy kierownicy,
alarm, immobiliser, wspom. kierow., reg. kierow. , reflektory soczewkowe, zestaw g³oœnom. NOKIA, halogeny, relingi, roleta baga¿nika, ciemne wnêtrze, alufelgi
16" + nowe opony letnie, drewniane wykoñczenia, komputer pok³adowy, centralny zamek z pilotem,
klimatronik dwustrefowy. Cena
45900 do negocjacji, tel: 0605
522 340.

PRACA

Gryfice
n Zatrudniê kelnerkê najchêtniej na
sta³e (oœrodek i restauracja), mile
widziana znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Rewal tel. 091 386 28 20

Drawsko Pom.
n PROFI CREDIT poszukuje przedstawicieli kredytowych. Osoby samodzielne i operatywne. Wysokie
zarobki, nienormowany czas pracy.
0608 139 590

US£UGI

£obez
n T³umacz przysiêg³y - niemiecki.
£obez. Ul. Warcis³awa 2. Tel. 091
397 59 24, 505 972 167.

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.

Region
Tanio udzielam korepetycji oraz t³umaczê ró¿ne pisma w jêzyku niemieckim. Tel. 512 927 003.
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.

INNE

£obez
n Pianina dobrych marek zachodnich ju¿ od 1600 z³ z gwarancj¹,
transportem i strojeniem. Tel. 091
397 53 81 lub 604 569 342 lub 514
585 319.
n Zak³ad ogólnobudowlany „ELEDACH” poleca: budowy, przebudowy, remonty, wykoñczenia mieszkañ wewn¹trz i zewn¹trz, dachy,
wypo¿yczanie sprzêtu - rusztowanie, drabiny, zagêszczarka. Kontakt
tel. 501 044 302.
n Eksluzywne perfumy w przystêpnej
dla ka¿dego cenie. Mo¿liwoœæ wspó³pracy. Zadzwoñ: 0 601 088 446.

Gryfice
n Gara¿e blaszki - najtaniej. Transport, monta¿ gratis. Tel 0 598 334
536 lub 605 286 058

MIESZKANIA

£obez
nSprzedam mieszkanie w Uniemiu,
3 pok. 70 mkw. + gara¿ 40 mkw.,
bezczynszowe, po remoncie . Cena
125 tys. z³. Tel. 887 256 755.
n Kupiê dom o pow. ok. 100 mkw. w
£obzie, Wêgorzynie lub okolicy. Tel.
(091) 3973940.
n Sprzedam mieszkanie o pow. 77
mkw. (4 pokoje + kuchnia + ³azienka
+ WC) I piêtro, œrodkowa klatka, po
remoncie, niskie op³aty. Tel. 0 601
882 795.
n Sprzedam mieszkanie w £obzie
58 mkw., 3 pokoje, bardzo ³adne
rozk³adowo du¿e pokoje, s³oneczne, opomiarowane, ciep³e, po remoncie, niski czynsz - tanio. Tel.
091 397 44 85, 0 606 492 409.

Gryfice
n Sprzedam mieszkanie o powierzchni 40 mkw., 2 pokoje. ³azienka, z ogrzewaniem gazowym, niski
czynsz; informacja: 091 384 48 64,
w godz. od 12 do 16.

Drawsko Pom.
n Sprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. 71 mkw. Cena do uzgodnienia. Tel. 502 031 501.
n Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 80 mkw. Cena 2750 z³ za mkw.
+ gara¿ lub zamieniê na mniejsze w
Drawsku. Tel. 609 116 616.

INNE

Region
n Sprzedam kontenery plastikowe
1000 l w atrakcyjnej cenie od 120 z³
Tel. 091 397 62 21
n Sprzedam wannê, kuchenkê gazow¹, lodówkê, szafkê pod zlewozmywak, pralkê automatyczn¹
(uszkodzony modu³), cena do
uzgodnienia, tel. 0784 792 270, 091
39 22 783.
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.

Œwidwin
n Sprzedam u¿ywane urz¹dzenia
sanitarne, junkersy, okna plastikowe, kaloryfery. tel. 698 640 762.

OG£OSZENIA - INFORMACJE
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Fina³ wojewódzki Turnieju „M³odzie¿ zapobiega po¿arom”

£obzianie na podium
(£OBEZ-GRYFICE) W Gryficach odby³y siê 26 kwietnia br. XXXI
eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej
„M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom”.
Startuj¹cy w niej ³obzianie zajêli
wysokie miejsca.
Jury eliminacji wojewódzkich w sk³adzie: starszy kpt. Piotr Sawczyszyn –
przewodnicz¹cy, str. kpt. Janusz Architekt, Stanis³aw Gulbas, Jan Lenart,
Krzysztof Paluch, Zbigniew Lewandowski ustali³o kolejnoœæ miejsc w finale:
I grupa fina³owa (szko³a podstawowa)
1. Tomasz Chmielewski powiat
myœliborski 64 pkt.

Wiosenna akcja
szczepienia lisów
(REGION) Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformowa³, ¿e 5 maja
rozpoczê³a siê akcja wiosennego szczepienia lisów przeciwko wœciekliŸnie. Szczepionka dla
lisów bêdzie rozrzucana z samolotów przez kolejne szeœæ dni na lasy, ³¹ki, pola i nieu¿ytki.
W tych dniach zaleca siê: nie urz¹dzaæ polowañ, nie wprowadzaæ wycieczek grup szkolnych
oraz innych grup zorganizowanych na obszar
objêty szczepieniem, nie dotykaæ, nie zbieraæ i
nie niszczyæ przynêt zawieraj¹cych szczepionkê,
zwierzêta gospodarskie trzymaæ pod kontrol¹,
nie wypuszczaæ psów i kotów poza w³asne gospodarstwo, pouczyæ dzieci o koniecznoœci unikania kontaktu ze szczepionk¹.
W razie kontaktu cz³owieka ze szczepionk¹
nale¿y niezw³ocznie zg³osiæ siê do najbli¿szej
placówki s³u¿by zdrowia. W przypadkach kontaktu zwierz¹t domowych ze szczepionk¹ nale¿y
niezw³ocznie poddaæ je obserwacji w najbli¿szej
Lecznicy dla Zwierz¹t. W trakcie trwania akcji
mo¿na dzwoniæ na pod nr tel. 508 171 260. (r)

2. Berenika Nabywaniec powiat
gryfiñski 48 pkt.
3. Malwina Kwiatkowska powiat ³obeski 45 pkt.
4. Mateusz Adamczyk powiat gryficki 39 pkt.
5. Tomasz Lachowicz powiat stargardzki 30 pkt.
II grupa fina³owa (gimnazja)
1. Przemys³aw Podhajski powiat
szczecinecki 75 pkt.
2. Karolina Pude³ko powiat
³obeski 57 pkt.
3. Ernest Bukiewicz powiat
choszczeñski 47 pkt
4. Jacek Grabowski powiat gryficki 35 pkt.

5. Przemys³aw Wiaderski powiat
stargardzki 29 pkt.
III grupa fina³owa (szko³y ponadgimnazjalne)
1. Micha³ Hummer powiat szczecinecki 84 pkt.
2. Rafa³ Kosikowski powiat wa³ecki 54 pkt.
3. Amelia Paw³owska powiat
drawski 30 pkt
4. Katarzyna Kowalczyk powiat
œwidwiñski 28 pkt.
5. Marcin £unkiewicz powiat
³obeski 15 pkt.
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy i statuetki sowy – symbolu
m¹droœci. £obzianom gratulujemy! (r)
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Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

4 bramki
Bonifrowskiego, ale
Samalów na wagê V ligi
Derby dla Sparty!!! Sarmacie chyba
jeszcze nigdy nie udało się wygrać w
Węgorzynie i tym razem też nie. Co
prawda Wojtek Bonifrowski w dwóch
meczach strzelił 4 bramki, i osiągnął
już niebywały wynik 29 strzelonych
goli, ale w tym najważniejszym, ze
Spartą Węgorzyno, trafił tylko raz, a
Sparta – 3, za sprawą braci Samalów
i to oni zostali bohaterami kolejki. To ich
gole w perspektywie dają szansę Sparcie na zajęcie pierwszego miejsca w
tabeli. Ma ona jeszcze dwa zaległe
pojedynki i gdy je wygra, wyprzedzi
Sarmatę w walce o lidera, bo praktycznie Iskierka przestała się liczyć o porażce z Radovią na boisku w Śmierdnicy, co trzeba uznać za rewelacyjny
wynik uzyskany przez radowian. Radovia ucieka w górę tabeli, Mewa znowu dołuje, ale w najgorszej sytuacji jest
Światowid, który przegrał dwa mecze,
i to wysoko, bo aż 0:3. Obudziła się
Korona Stuchowo, która wygrywa
ostatnio ze wszystkimi i na nią muszą
zwrócić uwagę węgorzynianie, których
czeka zaległy mecz właśnie z tą drużyną.
STRZELCY
29 bramek - Wojtek Bonifrowski (Sarmata),
19 bramek - Wojtek Kliś (Sparta)
13 bramek - Marek Gradus (Radovia)
12 bramek - Dawid Dudek, Damian
Padziński (Sarmata)
10 bramek - Łukasz Grygiel (Mewa),
8 bramek - Piotr Grochulski (Sparta)
7 bramek - Emil Pilichowski (Radovia),
Krzysztof Kieruzel (Sarmata), Paweł
Samal, Artur Samal (Sparta)
6 bramek - Mariusz Błaszczyk, Mirosław Pietrowski (Mewa),
5 bramek - Łukasz Olechnowicz (Sarmata)
4 bramki - Krzysztof Gwóźdź, Daniel
Romańczyk (Sparta), Kamil Iwachniuk
(Światowid), Dariusz Kęsy (Mewa),
Emilian Kamiński (Sarmata)
3 bramki - Kamil Kacprzak (Światowid),
Jacek Talarowski, Tomasz Kmieć,
Rafał Rosiak (Radovia), Krzysztof
Kopka (Mewa)
2 bramki - Marcin Pawłowski (Mewa),
Paweł Wielgus, Grzegorz Momot, Piotr
Kulczyński, Marcin Grzywacz, Michał
Koba (Światowid), Mateusz Rylling,
Marek Drożdżewski (Radovia)
1 bramka - Jarek Konieczny, Tomasz
Sideł, Artur Sadowski, Andrzej Nadkierniczny (Sparta), Norbert Harasiemowicz, Klaudiusz Wasiak, Czyż
(Mewa), Łukasz Brona, Sylwester Michałowski, Łukasz Zielonka, Sławek
Nowak (Światowid), Igor Drapikowski,
Marcin Stosio, Irek Kulik (Radovia),
Tomasz Surma, Damian Dzierbicki
(Sarmata).
ZESPOŁY
Bramki zdobyte
71 bramek - Sarmata
55 bramek - Sparta
44 bramki - Mewa
29 bramek - Radovia
22 bramek - Światowid

SPORT
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Derby i tytu³
dla Sparty
SPARTA Wêgorzyno – SARMATA Dobra 3:1 (0:0)

Sparta: Jonatan Sawka – Ryszard
Jarzyna, Edward Tondrik, Zbigniew
Nadkierniczny, Andrzej Nadkierniczny,
Jaros³aw Konieczny, Piotr Grochulski,
Artur Samal, Pawe³ Samal, Micha³
Szwalec (Damian Szubert), Daniel Romañczyk (£ukasz Rzepka) oraz Marcin
Nadkierniczny i Dominik Raj. Trener
Ryszard Jarzyna.
Sarmata: Damian Brodowicz – Jarek
Jaszczuk, Kamil Pacelt (Tomasz Surma), Pawe³ Za³êcki, Damian Dzierbicki,
Grzegorz Mêdrek, £ukasz Olechnowicz, Wojtek Bonifrowski, Emilian
Kamiñski, Damian Padziñski, Dawid
Dudek (Mateusz Dzierbicki). Trener
Tomasz Surma.
Bramki: dla Sparty: Artur Samal – 2
i Pawe³ Samal; dla Sarmaty: Wojtek
Bonifrowski z karnego.
Widzów – du¿o.
W sprawie widzów kr¹¿¹ ró¿ne szacunki, w tym taki, ¿e na mecz z Dobrej
przyjecha³o oko³o 70 kibiców, a miejscowych by³o oko³o 600 a nawet wiêcej.
Wiadomo by³o, ¿e bêdzie gor¹co i z tego
powodu œci¹gniêto policyjne posi³ki.
Mecz zakoñczy³ siê pora¿k¹ obu ekip –
pi³karzy i kibiców. Ci pierwsi chyba nie
wytrzymali psychicznie napiêcia walki
o lidera i przegrali 3:1, zaœ kilku kibiców
z Dobrej wyjecha³o z Wêgorzyna z mandatami. Policja poinformowa³a, ¿e wrêczy³a ich cztery. Jednak by³o doœæ spokojnie.
Na boisku za to toczy³ siê za¿arty bój
o prymat w lidze. Sarmata nie ma szczêœcia do boiska w Wêgorzynie, gdzie
przegra³a do tej pory wszystkie pojedynki i tak by³o tym razem. Boiska nie odczarowali. Trudno powiedzieæ, co zdecydowa³o o pora¿ce, ale Sparta jest konsekwentna i chyba bardziej doœwiadczona, maj¹c bardziej rutynowanych zawodników.
W skrócie: w pierwszej po³owie
g³ow¹ strzela Dudek, ale sêdzia boczna
sygnalizuje spalonego. Tu¿ po przerwie
faul na Dudku i Bonifrowski uzyskuje

prowadzenie strzelaj¹c z karnego. Kilka minut póŸniej wyrównuje Artur Samal. Kilka minut póŸniej powtarza wyczyn i uzyskuje prowadzenie. Sarmata
próbuje odrobiæ straty, ale za bardzo
chce i jej nie wychodzi. Ju¿ w czasie
doliczonym Pawe³ Samal dobija Sarmatê strzelaj¹c „do szatni” na 3:1. Ale
jakby co, to gra toczy siê dalej, bo zosta³o jeszcze kilka kolejek.
(r)

W œrody mecze zaleg³e

Wyniki i tabela
Klasa okrêgowa gr. I
Wyniki z 1 maja (czwartek)
Zorza Dobrzany - Jantar Dziwnów 3:0, Œwiatowid £obez - Wicher
Brojce 0:3, GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. - Masovia Maszewo 3:2,
D¹brovia Stara D¹browa - Vielgovia Szczecin 2:0, Korona Stuchowo
- Mewa Resko 1:0, Sarmata Dobra Promieñ Mosty 6:2, Fagus Ko³bacz
- Sparta Wêgorzyno 0:1, Iskierka
Œmierdnica - Radovia Radowo
Ma³e 0:1.
Wyniki z 3 - 4 maja (sobota niedziela)
Radovia Radowo Ma³e - Fagus
Ko³bacz 1:1, Sparta Wêgorzyno Sarmata Dobra 3:1, Promieñ Mosty
- Korona Stuchowo 2:3, Mewa Resko - D¹brovia Stara D¹browa 2:3,
Masovia Maszewo - Œwiatowid
£obez 3:0, Wicher Brojce - Jantar
Dziwnów 7:0. Iskierka Œmierdnica Zorza Dobrzany 2:1, Vielgovia
Szczecin - GOK Ehrle Polska Dobra
Szcz. 0:3.
1. Sarmata Dobra
25 56 71-30
2. Iskierka Œmierdnica25 54 58-22
3. Sparta Wêgorzyno 23 53 54-21
4. GOK Ehrle Dobra 25 49 57-28
5. Korona Stuchowo 24 38 37-43
6. Masovia Maszewo 25 36 38-36
7. Mewa Resko
24 30 46-45
8. Wicher Brojce
25 30 42-45
9. Promieñ Mosty
24 30 36-41
10. Zorza Dobrzany 25 28 22-39
11. D¹brovia Stara D. 25 28 32-45
12. Radovia Radowo M. 24 26 28-44
13. Fagus Ko³bacz
25 26 29-46
14. Vielgovia Szczecin 24 24 28-41
15. Jantar Dziwnów 25 22 19-57
16. Œwiatowid £obez 24 17 23-37

GRANIE W PLANIE

Klasa Okrêgowa gr. I
ZZPN poinformowa³, i¿ prze³o¿one mecze z terminu 19/20.04.2008
r. i kolejek wczeœniejszych odbêd¹ siê w œrody 7 oraz 14.05.2008 r. w
nastêpuj¹cych godzinach:
Radovia Radowo Ma³e – Sparta Wêgorzyno 07.05. godz. 15.3018.00
Promieñ Mosty – Mewa Resko 07.05. godz. 15.30-18.00
Œwiatowid £obez – Korona Stuchowo 07.05. godz. 15.30-18.00
Sparta Wêgorzyno – Vielgovia Szczecin (zaleg³y z 22.03.08 r.) 14.05.
godz. 15.30-18.00
Mecze bie¿¹ce; termin 26
10 maja (sobota)
13:30 GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. - Mewa Resko
15:00 Zorza Dobrzany - Wicher Brojce
16:00 Korona Stuchowo - Sparta Wêgorzyno
16:30 Jantar Dziwnów - Masovia Maszewo
17:00 Œwiatowid £obez - Vielgovia Szczecin
17:00 D¹brovia Stara D¹browa - Promieñ Mosty
17:30 Sarmata Dobra - Radovia Radowo Ma³e
11 maja (niedziela)
17:00 Fagus Ko³bacz - Iskierka Œmierdnica
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Œmieciarze „leœni” bêd¹ œcigani
(POWIAT). Spaceruj¹c po lasach coraz czêœciej mo¿na napotkaæ ha³dy œmieci, ale nie tylko.
Mieszkañcy powiatu podrzucaj¹
odpady tak¿e do pojemników,
które maj¹ s³u¿yæ tylko i wy³¹cznie dla turystów i pracowników
leœnych.
Nadleœnictwo wystawia na swoim terenie - w lasach lub parkingach
przydro¿nych - kontenery, w których z za³o¿enia maj¹ znaleŸæ siê
œmieci wyrzucane przez turystów.
Pracownicy leœni zatrudnieni w Lasach Pañstwowych, w ramach zielonych miejsc pracy, co jakiœ czas
zbieraj¹ œmieci znajduj¹ce siê przy
drogach. Odpady, zebrane do worków, maj¹ trafiaæ do wystawionych
w tym celu kontenerów. Czêsto jednak, zanim pracownicy zd¹¿¹ posprz¹taæ, kontenery s¹ ju¿ pe³ne.
Bynajmniej nie korzystaj¹ z nich
turyœci. Do pojemników trafiaj¹
zu¿yte lodówki, opony, gruz poremontowy a nawet tapczany. Z tego
powodu Nadleœnictwo musi a¿ dwa
razy w tygodniu wywoziæ œmieci i
ka¿dorazowo p³aciæ 400 z³. Za takie
podrzucane kuku³cze jaja mo¿na
zap³aciæ mandat nawet do 500 z³, a
jeœli sprawa zostanie skierowana do
s¹du - 5 tys. z³ grzywny. Z³apanemu
trudno udowodniæ, ¿e ma podpisan¹
umowê z Nadleœnictwem na wywóz
odpadów. Sprawcy t³umacz¹ siê
najczêœciej, ¿e nie wiedzieli, i¿ kontenery nie s³u¿¹ do wysypywania do
nich swoich œmieci. Rekordzista
wyrzuca³ ³opat¹ gruz prosto z samochodu do pojemnika.
Jak zapowiada komendant stra¿y
leœnej Gerard Knieæ - w razie z³apania na takim incydencie stra¿nicy nie
bêd¹ stosowaæ taryf ulgowych. Chyba, ¿e osoba, która podrzuci³a œmieci
natychmiast po sobie posprz¹ta.
Wówczas kara bêdzie l¿ejsza.
- Ludzie reaguj¹ bardzo agre-

Komendant stra¿y
leœnej Gerard Knieæ

sywnie, gdy siê ich z³apie. Uwa¿aj¹,
¿e nie robi¹ wykroczenia. S¹ zdziwieni, ¿e nie wolno wyrzucaæ œmieci do lasu, czy kontenerów – mówi
komendant stra¿y leœnej Gerard
Knieæ.
Zdaniem stra¿ników leœnych
najwiêcej œmieci podrzucanych jest
do starej ¿wirowni k. Poradza. Jest
to teren Agencji Nieruchomoœci
Rolnych. Ha³dy œmieci spotkaæ

mo¿na te¿ w ka¿dym kompleksie
leœnym, nieczynnych ¿wirowniach,
a nawet w ma³ych kêpach drzew.
Sukcesywnie zaœmiecane s¹ równie¿ œcie¿ki ekologiczne oraz trasy

turystyczne, mimo i¿ pracownicy
leœni dbaj¹ o to, aby w lasach, w
miejscach wyznaczonych do odpoczynku, znajdowa³y siê pojemniki,
b¹dŸ worki na œmieci.
(mm)

Sesje absolutoryjne

Bud¿ety za rok ubieg³y wykonane
(POWIAT) Co roku do koñca
kwietnia rady podejmuj¹ uchwa³y o udzieleniu absolutorium wójtom i burmistrzom za wykonanie
bud¿etów gmin w roku minionym.
Kiedyœ spory o wykonanie bud¿etów by³y doœæ czêste. Jak wynika
z obecnych g³osowañ, absolutoria
sta³y siê formalnoœci¹.
Tak by³o na sesji w Resku, gdzie
burmistrzowi Arkadiuszowi Czerwiñskiemu absolutorium udzielono
bez dyskusji i prawie jednog³oœnie.
Wstrzyma³ siê tylko radny Adam
Seredyñski. Podobnie by³o w Dobrej, chocia¿ tutaj wstrzyma³o siê
dwóch radnych – Marek Kowalczyk
i Grzegorz Mi³ek. Burmistrz £obza
Ryszard Sola otrzyma³ absolutorium jednog³oœnie. Podobnie wójt
Radowa Ma³ego Józef Wypijewski.

Tylko w Wêgorzynie burmistrz Gra¿yna Karpowicz nie otrzyma³a absolutorium, bo do tego zabrak³o jednego g³osu. Kiedyœ nie udzielenie

absolutorium skutkowa³o odwo³aniem zarz¹du gminy, gdy jeszcze
taki by³, obecnie mo¿na rz¹dziæ
gmin¹ bez absolutorium.
(r)

Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski otrzymuje
gratulacje od przewodnicz¹cej rady Barbary Basowskiej

Rowerowa majówka

DESZCZOWE TRZEBAWIE

W czwartek 1 maja 2007 r. Klub
Turystyki Rowerowej £obez i Grupa Rowerowa Drawsko Pom. Ruszy³y w kolej¹ rowerow¹ wêdrówkê.
Naszym celem by³o Trzebawie i jezioro Woœwin (Cieszyñskie). Na
jeziorze rozgrywane by³ Regaty o
Z³ot¹ Szablê - Asprod Cat 2008.
Entuzjastów wycieczek rowerowych nie zrazi³a nie najlepsza pogoda. Majowy deszcz doœc uparcie
towarzyszy³ nam podczas rajdu.
ZaprzyjaŸnione grupy rowerowe spotka³y siê w BrzeŸniaku.
Wspólnie ruszyliœmy nad jezioro
Woœwin przez Wiewiecko, Granicê,
Wêgorzyno, Po³chowo, Winniki,
Cieszyno i Trzebawie. Zatrzymali-

œmy siê w oœrodku wczasowym
NaturaPark nad jeziorem. Pragniemy podziêkowaæ w³aœcicielowi za
umo¿liwienie skorzystania z miejsca na ognisko.
W drodze powrotnej, gdy deszcz
ju¿ ustawa³, obie grupy rozdzieli³y
siê w Runowie. £obziacy ruszyli
przez Kraœnik, K¹kolewice i Lesiêcin do £obza, a rowerzyœci z Drawska skierowali siê do swojego miasta przez Runowo Pom., Wêgorzyno i Wiewiecko.
Dystans: £obez – 69 km, Drawsko Pom. – 76 km.
Do zobaczenia na szlaku!!!
Adam Kogut - Klub Turystyki
Rowerowej £obez.
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Nieodpowiedzialni kajakarze

(SULISZEWICE) W dniu 29
kwietnia br., oko³o godz. 19.00, w
parku w miejscowoœci Suliszewice,
piêciu mê¿czyzn dokona³o pobicia
Paw³a K. Sprawcy po przewróceniu
pokrzywdzonego na ziemiê kopali
go po ca³ym ciele. W wyniku uderzeñ Pawe³ K. dozna³ obra¿eñ cia³a
w postaci obrzêków twarzy i koñczyn. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie ustalili i zatrzymali do chwili obecnej trzech
sprawców pobicia, w tym jednego
nieletniego. Przestêpstwo, którego
dokonali zagro¿one jest kar¹ do 8 lat
pozbawienia wolnoœci. Nieletni bêdzie natomiast odpowiada³ przez
S¹dem Rejonowym Wydzia³ III
Rodzinny i Nieletnich.

dosz³o do trzech kolizji drogowych.
Pierwsza z nich mia³a miejsce oko³o
godz. 19.00 na drodze Suliszewice
- Rynowo, gdzie kieruj¹ca Fordem
Anna N. i kieruj¹cy Peugeotem
Mariusz S. nie zachowali nale¿ytej
ostro¿noœci w trakcie manewru wymijania, w wyniku czego uszkodzili
lusterka w pojazdach.
Druga kolizja mia³a miejsce na
drodze Starogard – Przemys³aw,
gdzie Przemys³aw R., kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym marki Renault, uderzy³ skrzyni¹ ³adunkow¹
w przydro¿ne drzewo.
Ostatnia z kolizji mia³a miejsce
w Wêgorzynie na stacji Paliw BLISKA. Marek J. kieruj¹c samochodem marki Toyota przy podje¿d¿aniu na stanowisko tankowania uderzy³ w stoj¹cy tam pojazd.

Sprawca przemocy
za kratami

NietrzeŸwi rowerzyœci

Pobili w Suliszewicach

(WÊGORZYNO) W dniu 29
kwietnia br. S¹d Rejonowy w
£obzie, na wniosek Komendanta
Powiatowego Policji w £obzie, zastosowa³ œrodek zapobiegawczy w
postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesiêcy wobec
Andrzeja O., mieszkañca gminy
Wêgorzyno. Jest on podejrzany o
znêcanie siê psychiczne i fizyczne
nad rodzin¹. Aresztowanie nast¹pi³o bezpoœrednio po interwencji domowej Policji.

Nierozwa¿ni kierowcy
(POWIAT) W dniu 29.04.2008
r. na terenie powiatu ³obeskiego

(STRZMIELE) W dniu 28
kwietnia br. o godz. 19.35 w Strzmielu, policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w £obzie dokonali zatrzymania dwóch nietrzeŸwych rowerzystów. Jeden z nich Andrzej Z., lat 47, kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci. Pierwsze badanie wykaza³o
0,90 mg/l, drugie natomiast 1,05
mg/l w wydychanym powietrzu.
Drugi kieruj¹cy Marek M., lat 46,
te¿ jecha³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci. Tym razem pierwsze
badanie wykaza³o 0,87 mg/l, II badanie - 0,85 mg/l. Teraz panowie
odpowiedz¹ za jazdê rowerem w
stanie nietrzeŸwoœci.

K³usownik zatrzymany
na gor¹cym uczynku
(SIELSKO) W dniu 2 maja br.
oko³o godz. 21.00 na jeziorze w
Sielsku, Stra¿nicy Spo³ecznej
Stra¿y Rybackiej przy wspó³udziale policjantów zatrzymali
na gor¹cym uczynku k³usownic-

twa Zbigniewa J. W momencie zatrzymania sprawca rozstawi³ ju¿
jedn¹ z siatek, trzy pozosta³e zosta³y zabezpieczone. Zatrzymanemu grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

A rozbiórka trwa
(£OBEZ) Obiekt po by³ej gorzelni
zosta³ wystawiony na sprzeda¿ za kwotê 250 tys. z³, a mimo to wci¹¿ trwa rozbiórka czêœci gospodarczej. Z zapewnieñ jakie otrzymaliœmy wynika³o, i¿
nie bêdzie dalszej dewastacji. Tak siê
jednak nie dzieje.
Przypominamy, ¿e obecni w³aœciciele gorzelni w 2006 r. kupili obiekty
od Agencji Nieruchomoœci Rolnych za
177 tys. z³ wraz z wyposa¿eniem i co

wa¿ne – w znacznie lepszym stanie
technicznym. Wówczas dachy by³y
ca³e, œciany równie¿. Dalsza rozbiórka
z pewnoœci¹ nie uatrakcyjni zabudowañ
i nie przysporzy grona chêtnych na ich
zakup.
(mm)

Zaginêli w Resku,
odnaleŸli siê w Poznaniu
(£OBEZ) W dniu 2 maja br.
oko³o godz. 21.00, dy¿urny Komendy Powiatowej Policji w
£obzie zosta³ powiadomiony, ¿e
na rzece Rega, w odleg³oœci oko³o
1 km w kierunku P³otów, zaginê³o
2 kajakarzy bior¹cych udzia³ w
sp³ywie.
Kajakarze z województwa wielkopolskiego p³ynêli w grupie licz¹cej
42 osoby. Ostatni raz byli widziani
oko³o godz. 12.15, gdy ich kajak siê
wywróci³ i usi³owali go wydostaæ na
brzeg. Podjête dzia³ania poszukiwawcze w pierwszym momencie nie
doprowadzi³y do ich odnalezienia.

Znaleziony kajak wbity pod konar w
dnie rzeki sugerowa³, ¿e mog³o
dojœæ do tragedii. Do ich poszukiwañ policjanci u¿yli psów tropi¹cych, poproszono o pomoc stra¿aków z Reska. Jak siê okaza³o, o
godz. 5.00 rano dwaj zaginiêci dotarli do swoich domów ko³o Poznania cali i zdrowi, nie powiadamiaj¹c
o tym fakcie wczeœniej nikogo. Poczynione przez policjantów ustalenia daj¹ podstawy do stwierdzenia,
¿e obaj panowie w momencie zdarzenia byli pod wp³ywem alkoholu.
Ich niefrasobliwoœæ i brak wyobraŸni zas³uguj¹ na s³owa oburzenia i
potêpienia.
(kp)

Nie dali stra¿akom
(WÊGORZYNO). Radni miejscy nie przyznali Komendzie
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w £obzie
dofinansowania na zakup specjalistycznego sprzêtu,
s³u¿¹cego do ratowania ¿ycia.
W imieniu ³obeskich
stra¿aków z KPPSP wyst¹pi³ podczas sesji komendant Krzysztof Paluch. Poprosi³ radnych o
zabezpieczenie w bud¿ecie gminy 6 tys. z³ na zakup zestawu hydraulicznego, który mog¹ mieæ w
posiadaniu tylko komendy powiatowe. Zestaw
ten jest podstawowym
sprzêtem wykorzystywanym wówczas, gdy istnieje koniecznoœæ
uwolnienia zakleszczonych w samochodzie ofiar wypadków. Szacunkowy koszt zakupu wynosi 80
tys. z³. Powiatowa stra¿ po¿arna
otrzyma z funduszy pañstwowych
50 proc, o ile zdo³a sama uzbieraæ
pozosta³¹ kwotê. KPPSP nie mo¿e
w ¿aden sposób zarabiaæ, pozostaje
jej jedynie zwracaæ siê do samorz¹dów i sponsorów o dofinansowanie
sprzêtu. Ten, na którym pracuje
obecnie, nie przejdzie ju¿ nastêpnego przegl¹du. Komenda otrzyma³a
nakaz zakupu nowego. Wyjaœnienia
te zdawa³y siê nie trafiaæ do przekonania radnych.
- Nie jestem przeciwna, aby
stra¿ dosta³a pieni¹dze, ale nasza
stra¿ – gminna. Jeœli nie damy pieniêdzy dla pañstwowej stra¿y oni
nadal bêd¹ pracowaæ. My mamy
stra¿ z Wêgorzyna. Nasi stra¿acy s¹
ochotnikami i jeœli ich nie bêdziemy
dotowaæ, to mog¹ zrezygnowaæ ze

s³u¿by. Potem odtworzenie OSP
bêdzie niemo¿liwe – powiedzia³a
przewodnicz¹ca rady Monika KuŸmiñska.
Zdanie przewodnicz¹cej popar³
jej zastêpca Jan Szymko i zawnioskowa³ za wykreœleniem punktu z
projektu zmiany bud¿etu na 2008
rok. Za wnioskiem stra¿aków ujê³a
siê natomiast burmistrz Gra¿yna
Karpowicz.
- To nie jest tak. To nie jest dla
stra¿aków. Ten sprzêt nie mo¿e pracowaæ dla OSP. Mog¹ go u¿ywaæ
tylko stra¿e powiatowe, a s³u¿y on
przy ratowaniu ¿ycia wszystkich
poszkodowanych na terenie ca³ego
powiatu, nie tylko w £obzie.
Mimo argumentów komendanta
Krzysztofa Palucha, ¿e no¿yce, które posiadaj¹ ochotnicy czêsto s¹
niewystarczaj¹ce, by uratowaæ
¿ycie osobom uwiêzionym we wraku samochodu, za odrzuceniem
wniosku g³osowa³o 9 radnych, przeciw -– 5.
mm
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Kronika ³obeska
Dominik Macioszek w dniu I komunii œw.
Zajezierze 3.05.2008r

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie
Renata i Marek Pyrczak tel. 604 121 569

Natalia Szczepañska
w dniu I komunii œw.
Radowo Ma³e
4.05.2008r

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 17 brzmia³o:
“Krzysztof Kolberger”, “Maj bez Œwiêta Pracy”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Karolina P³ocka (£obez),
Maria Szylinowicz (£obez), Miros³awa Bednarczyk (£obez), Zofia
Janicka (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Miros³awa Bednarczyk z £obza.
Gratulujemy.
Prenumerata do odebrania w siedzibie Tygodnika £obeskiego ul.
S³owackiego 6 £obez.

