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Pañstwo Jasiñscy nie mog¹ zrobiæ ³azienki, bo...

Gmina rozbi³a
siê o dzwonek

Katarzyna Drapa³a
z Wêgorzyna
Miss Pojezierza
(ŒWIDWIN) Wybory Miss Lata Pojezierza Drawskiego „przywióz³”
do Œwidwina Arkadiusz Antecki, w³aœciciel Agencji „Harcownik” ze
Z³ocieñca. Dziewiêæ dziewcz¹t startuj¹cych w konkursie to trochê
ma³o jak na wybory, ale t³umy œci¹gn¹³ zespó³ Feel.
str. 10
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Kazimierz Ziêba

Cud nad Wis³¹
Bolszewicy pr¹ na Polskê
Od po³udnia, wschodu i pó³nocy
Kraj nasz m³ody, niepodleg³y
Nie mamy skutecznej pomocy.
Mamy jednak dzielne wojsko
M³odzi ch³opcy z ró¿nych stron
A na czele tej m³odzie¿y
Wódz naczelny - tak, to On.
I ta m³odzie¿ pe³na wiary
W swe zwyciêstwa z Bolszewikiem
Mimo wielkich ran i ofiar
Walczy dzielnie z napastnikiem.
Ju¿ podchodz¹ do Warszawy
Zagro¿ona stolica i kraj nasz ca³y
Mobilizacjê Wódz og³asza
Polacy id¹ w pole chwa³y.
Wstrzymano nawa³ê trzech frontów
I armiê konn¹ Budionnego
Przegonili wroga z rubie¿y Polski
Cenimy to do dnia dzisiejszego.
W legionach walczy³ te¿ mój ojciec
Tu, po lewej na fotografii stoi
Dwukrotnie w walkach odniós³ rany
Za mêstwo otrzyma³ Virtuti Militari.

Micha³ Ziêba (z lewej)

Reklama
Tel./fax 091
3973730
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Najwiêkszym sukcesem
promocyjnym roku jest Miss
Polski i prywatyzacja £EC

Kazimierz Rynkiewicz
Mamy wreszcie jakieœ sukcesy! Obrodzi³y nam misski. Klaudia Ungerman z Wysiedla zosta³a
Miss Polski, zaœ Kasia Drapa³a z
Wêgorzyna - Miss Pojezierza
Drawskiego. G³owiê siê nad tym,
bo szukam ojców tych osi¹gniêæ,
ale za ka¿dym razem wychodzi mi,
¿e byli nimi prawdziwi ojcowie i
matki, czyli rodzice. ¯adna tam w
pocie czo³a pracuj¹ca administracja, dotacje unijne, programy kulturalne i takie tam podobne. Ot,
naturalny skarb urody i autentycznoœci.
W ci¹gu jednego dnia o £obzie
i Wêgorzynie (no, mo¿e trochê
ni¿sza ranga), zrobi³o siê g³oœno w
ca³ej Polsce. Ta darmowa promocja ma niestety wy³¹cznie walor
obyczajowy i towarzyski, bo raczej trudno bêdzie prze³o¿yæ go na
inne. Takie dziewczyny to los na
loterii, ale w przyziemnych sferach wiadomo, ¿e na sukcesy trzeba ciê¿ko pracowaæ i tu loterii nie
ma. Nawet jak ma siê naturalne
per³y, to trzeba je oszlifowaæ.
Kilka dni temu do redakcji zajrza³a znajoma spod Drawska, która prowadzi³a sp³yw kajakowy od
Œwidwina do morza. Wpad³a z pytaniem, czy mamy mapê Regi, bo
ludzie p³yn¹ i chcieliby wiedzieæ
gdzie co jest. Nie mieliœmy, bo i
sk¹d. Wziê³a mapê powiatu wydan¹ przez starostwo i pomknê³a
do Prusinowa, gdzie utknêli kajakarze. Pan Tadziu Korzeniewski
na wieœæ o tym szuka³ w archiwum, a¿ znalaz³; taka mapa by³a
kiedyœ wydana, o czym przypomina w naszej gazecie. Wydana
przez Uniê Miast i Gmin Dorzecza
Regi. Kiedyœ nale¿a³y do niej chyba wszystkie gminy po³o¿one
wzd³u¿ rzeki, ale z czasem Unia
przesta³a cokolwiek znaczyæ i nawet nie potrafiê powiedzieæ, czy
jeszcze którakolwiek z naszych
gmin do niej nale¿y. Bo jak nale¿y,
to powinna spowodowaæ, by mapê
wydano ponownie, a jak nie, to
ktoœ z promocji powinien zaj¹æ siê
wydaniem takiej mapy, uzupe³nionej o walory powiatu lub gmin.
Rega jak Klaudia – urokliwy skarb
naturalny. O ile Klaudia za po-

moc¹ telewizora b³yskawicznie
sta³a siê s³awna, to raczej trudno
liczyæ, ¿e telewizja zainteresuje
siê rzek¹. Ci co dostrzegaj¹ jej
urodê p³yn¹ nie zwa¿aj¹c na ¿adne
przeszkody. Ale jest ich niewielu.
Na to, by by³o ich wiêcej, trzeba
ciê¿ko zapracowaæ. A z tym jest
ju¿ gorzej.
Mo¿na promowaæ siê przez turystykê, ale mo¿na te¿ przez kulturê, o czym nieodmiennie utwierdza mnie obecnoœæ na imprezach
kulturalnych w Ko³obrzegu, bo
przecie¿ w £obzie na takowych
serwuj¹ g³ównie piwo. Dlatego
nie bardzo rozumiem, co ma na
myœli radna Helena Szwemmer,
mówi¹c na ³amach drugiej gazety,
¿e dyrektor £obeskiego Domu
Kultury jest doskona³ym propagatorem kultury na tym terenie. Na
obronê dyrektora (przed g³osem
ludu z ulicy) dodaje, ¿e ten zak³ad
pracy dzia³a w sposób reprezentatywny na zewn¹trz propaguj¹c
kulturê i £obez i st¹d festiwal orkiestr i chór Uœmiech s¹ ju¿ znane
poza miastem. W ustach radnej
dyrektor zosta³ animatorem kultury, zna temat i wywi¹zuje siê ze
swojego zadania “doskonale”.
Przyznaje, ¿e jest to jej prywatne
zdanie, bo jako szefowa Komisji
Rewizyjnej musia³a sygnowaæ raport pokontrolny, który sporz¹dzi³a ta komisja w trochê innym
tonie, ni¿by to wynika³o z zachwytu radnej Szwemmer. Wynika z niego, ¿e w £DK najlepiej
udaj¹ siê woja¿e zagraniczne dyrektora z orkiestr¹, a najgorzej
przejmowanie œwietlic wiejskich,
których przez rok przejêto sztuk –
dwie! Woja¿owanie po ciep³ych
krajach jest z powodów oczywistych przyjemniejsze, ni¿ œlêczenie nad wiejskimi œwietlicami, ale
promocja £obza w odleg³ych krajach jest przecie¿ bardzo wa¿na. A
nu¿ po koncertach w Rosji lub
Grecji zwal¹ siê do £obza t³umy
rosyjskich i greckich inwestorów.
A ¿e taka promocja kosztuje, to
pokazuje raport z kontroli, jak¹
przeprowadzi³a Komisja Rewizyjna, której radna Szwemmer
szefuje. I a¿ dziwne, ¿e ani s³owem radna do pieniêdzy siê nie
odnios³a, na czym siê zna, za to
peroruje o kulturze, na której siê
nie zna, chyba ¿e za kulturê uwa¿a

festyny z piwem i muzyczk¹. A
wszystko pod tytu³em – ka¿dy powinien robiæ to, co umie najlepiej.
Raport niestety nie odpowiada
na pytanie – co w tych œwietlicach
siê dzieje i czy w zwi¹zku z tym,
¿e przej¹³ je dom kultury, zawita³a
na wieœ kultura.
O osi¹gniêciach promocyjnych dyrektora £DK zagranic¹
nic nie wiem, bo i sk¹d, dlatego
mogê oceniaæ tylko sukcesy promocyjne w kraju. Najwiêkszym
jest ³obeska Miss Polski, a po nim
prywatyzacja £EC. Ojcem pierwszego sukcesu s¹ rodzice i sama
Klaudia – jak na wstêpie. Dlaczego prywatyzacja £EC mia³aby byæ
sukcesem promocyjnym? A któ¿
po us³yszeniu w kraju, ¿e w³adze
£obza odda³y £EC za darmo (a
mo¿e i dop³aci³y), nie zechce
przyjechaæ tutaj licz¹c, ¿e mo¿e
te¿ dostanie coœ za darmo. Ojców
tego sukcesu te¿ znamy.
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Most od ministra
(RESKO). Dziêki otrzymanej dotacji z Ministerstwa Infrastruktury w wysokoœci 1.090
tys. z³ Zarz¹d Dróg Powiatowych móg³ rozpocz¹æ remont mostu na Redze.
Obecnie wy³oniono ju¿ wykonawcê, ale procedura nie zosta³a
jeszcze zakoñczona, bowiem nie
zosta³a podpisana umowa. Termin
wykonania remontu zosta³ przed³u-

¿ony do przysz³ego roku, bowiem
¿adna z zainteresowanych firm nie
chcia³a siê podj¹æ wykonania remontu do koñca obecnego roku.
2008 r.
mm
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Wojewoda
do s¹du?

Bez
pozwolenia?

(£OBEZ).Wojewoda
Zachodniopomorski
stwierdzi³ niewa¿noœæ
uchwa³y, jak¹ podjê³a rada
miejska w £obzie w
sprawie uchwalenia
regulaminu cmentarzy
komunalnych gminy
£obez.

(ZWIERZYNEK). Budowa
drogi do remizy stra¿ackiej
w Zwierzynku zosta³a
rozpoczêta w roku 2002.

W zwi¹zku z tym rada miasta ma
postanowiæ, czy wnieœæ skargê do
s¹du administracyjnego na rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego. Rozstrzygniêcie to zapad³o 16 lipca 2008 r.
W projekcie uchwa³y, jak¹ maj¹
podj¹æ radni podczas sesji 13 sierpnia, jej wykonanie powierza siê burmistrzowi £obza, b¹dŸ pe³nomocnikowi procesowemu, jakiego ustanowi w³odarz gminy.
mm

Gmina uzyska³a dofinansowanie z PSP w wysokoœci 30 tysiêcy
do placu manewrowego. Realizacja zadania ma siê rozpocz¹æ we
wrzeœniu. Równoczeœnie adaptacja
budynku remizy teoretycznie zakoñczy³a siê w grudniu 2007 r. Do
tej pory jednak nie z³o¿ono wniosku do Nadzoru Budowlanego na
uzyskanie pozwolenia na u¿ytkowanie, a jest taki obowi¹zek, bowiem w tym wypadku nast¹pi³a
zmiana sposobu u¿ytkowania.
Tote¿ prawnie adaptacja nie zosta³a jeszcze zakoñczona.
mm

Reklama
Tel./fax 091
3973730
Nadleœnictwo Resko

poszukuje kandydata na stanowisko Sekretarz
Nadleœnictwa ds. administracyjnych.
Wymagania: wykszta³cenie wy¿sze leœne, administracyjne
lub budowlane i co najmniej 3 letni sta¿ pracy.
Oczekiwania: znajomoœæ prawa zamówieñ publicznych, prawa budowlanego i zagadnieñ zwi¹zanych z administrowaniem nieruchomoœciami.
Ewentualne oferty mo¿na sk³adaæ w sekretariacie Nadleœnictwa Resko
lub przes³aæ na adres: Nadleœnictwo Resko ul. ¯eromskiego 1,
72-315 Resko, do dnia 31 sierpnia 2008 r.
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Wspólnie wykonali Udana wspó³praca
(RADOWO MA£E). Zakoñczono ju¿ remont
nawierzchni w tej miejscowoœci.
Wykonano j¹ w technologii
powierzchniowego utrwalenia, co ma
przed³u¿yæ ¿ywotnoœæ drogi o dziesiêæ
lat. Czy tak siê stanie, czas poka¿e.
W Radowie nawierzchniê wykonano na ca³ym
skrzy¿owaniu z drog¹ wojewódzk¹ 147, na odcinku
od skrzy¿owania, do granicy miejscowoœci. Dodatkowo wykonano nak³adki na przyleg³ych parkingach. Koszt remontu ostatecznie zamkn¹³ siê kwot¹
83.630,39 z³, i by³ stosunkowo niski, dziêki wspó³pracy z gmin¹ Radowo Ma³e, która to w ramach porozumienia, od ubieg³ego roku wykonywa³a prace
przygotowawcze: krawê¿niki i chodniki z materia³u, który otrzyma³a od Zarz¹du Dróg Powiatowych.
Prace przygotowawcze obejmowa³y równie¿ wyciêcie zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu ruchu drogowego
drzew, karczowanie pni, poszerzenie parkingu. op

(DOBRA). Remont ulicy B³otnej kosztowa³ niemal 92
tys. z³. Za tê kwotê wyregulowano studzienki
kanalizacyjne i deszczowe oraz czêœciowo zniwelowano
zani¿enia na skrzy¿owaniu ulic B³otnej i S³owackiego.
Gmina wraz z ZDP wykona³a równie¿ chodniki na ul.
Zielonej, Traugutta, ZDP zagwarantowa³ materia³, natomiast gmina zorganizowa³a ekipê remontow¹, która wbudowa³a powierzony materia³.
mm

Dla kogo mieszkania
(WÊGORZYNO). W tym roku rozpocznie siê budowa mieszkañ przy ul. Grunwaldzkiej. Mieszkania na
sprzeda¿ budowane bêd¹ przez firmê z Nowogardu.
W bloku zamieszkaj¹ 24 rodziny. Budowa ma siê rozpocz¹æ we wrzeœniu. Póki co, gmina nie planuje budowy mieszkañ komunalnych, a jedynie lokale socjalne dla osób, które nie
p³ac¹ czynszu, b¹dŸ posiadaj¹ wyroki o eksmisjê.
op

Bêdzie droga Miejsce na sk³ad opon?
(£OB¯ANY). Ju¿ zosta³ rozstrzygniêty przetarg na przebudowê nawierzchni drogi w tej
miejscowoœci, wygra³a go firma z
Warszawy. Zadanie bêdzie realizowane przy wspó³pracy gminy i
powiatu.
- Specjalnie tak staraliœmy siê
zgraæ przetargi, aby wspólnie i równoczeœnie wykonaæ zadanie – powiedzia³ dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych Wies³aw Bernacki.
Wprawdzie odcinek remontowany
przez powiat bêdzie wynosi³ jedynie 100 mb. za kwotê 43 tys. z³, a
gmina £obez - 1.930,00 m.b., jednak dziêki temu asfalt bêdzie po³o¿ony równoczeœnie, a mieszkañcy
nie bêd¹ musieli borykaæ siê z utrudnieniami podczas prac drogowych. mm

(£OBEZ).Agencja Rynku Rolnego niezbyt dba o swoje mienie.
Mimo i¿ burmistrz £obza Ryszard Sola ju¿ kilka miesiêcy temu zwróci³ siê z proœb¹ o uporz¹dkowanien terenu przy ul. Bema, do dziœ
wysokie trawy zarastaj¹ plac, przy budynkach agencyjnych.
Tu¿ przy obiektach agencyjnych, przeznaczonych na sprzeda¿, rosn¹
krzewy swoimi korzeniami niszczac mury. Spory plac manewrowy sta³ siê
znakomitym miejscem do sk³¹dowania opon. Pozostaje tylko pytanie, czy
miejsce, którym rozporz¹dza ANR stanie siê kolejnym wysypiskiem œmieci, zgodnie z zasad¹, ¿e skoro nikt nie pilnuje i nie dba, to mo¿na wszystko?
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Szerszenie pod strzech¹ Agnieszka Mañkowska
kierownikiem OPS

(REGION) £obescy stra¿acy codziennie po kilka razy wyje¿d¿aj¹
w teren, by likwidowaæ gniazda os
i szerszeni. Coraz czêœciej zauwa¿a
siê je w pobli¿u zabudowañ i alejek.
Tylko z okolicy cmentarza w £obzie
stra¿acy w ostatnich tygodniach
zlikwidowali dwa gniazda tych
owadów.

Szerszenie najbardziej aktywne
s¹ w sierpniu. Niegdyœ szerszenie
zamieszkiwa³y przede wszystkim
lasy. Obecnie coraz czêœciej
gnie¿d¿¹ siê w miastach, zak³adaj¹c
swoje kokony na strychach, w pobli¿u domów, czy alejek w parkach.
Nieprawd¹ jest te¿, ¿e owady te nie
zaatakuj¹ w nocy. Do mieszkañ
zwabia ich œwiat³o.
mm

Do walki z tymi owadami stra¿acy wyposa¿eni s¹
w strój ochronny.

Boisko bez zaplecza
(WÊGORZYNO). Najpierw
mia³o byæ Euroboisko, jednak
gmina wycofa³a siê z tego projektu ze wzglêdu na wysoki koszt.
Obecnie ma byæ Orlik 2012, ale
jego budowa te¿ do koñca nie jest
pewna, a jeœli ju¿, to raczej bez
zaplecza socjalnego.
Drastycznie rosn¹ce koszty budowy boiska Orlik 2012 zmusi³y
wiele gmin do rezygnacji z budowy
zaplecza socjalnego. Czêœæ gmin to
zadanie przek³ada na czas póŸniej-

szy, czêœæ, jak gmina Wêgorzyno,
chce wykorzystaæ istniej¹c¹ bazê.
W tym celu urz¹d zwróci³ siê do
Ministra Sportu o wyra¿enie zgody
na odst¹pienie od wykonania bazy
socjalnej dla Orlika. Wszak zaplecze socjalno-sanitarne znajduje siê
w nowo wybudowanym gimnazjum.
Sama budowa jednak zale¿eæ
bêdzie od oferty przetargowej. Jeœli
potencjalni wykonawcy przed³o¿¹
zbyt wysokie ceny na wykonanie
boiska, rada miasta wycofa siê z
projektu.
mm

(RESKO). Wraz z
rozpoczêciem sierpnia
stanowisko kierownika
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Resku objê³a Agnieszka Mañkowska.
Nowa szefowa OPS, jako zodiakalny Lew, twardo st¹pa po ziemi i stanowczo broni swoich racji.
Do odmiennego zdania da siê
przekonaæ, o ile rozmówca bêdzie
posiada³ solidne argumenty. Ma
naturê sportowca, o ile czas jej pozwala, to z chêci¹ pogra w pi³kê
siatkow¹, a nawet no¿n¹; ostatnio
jednak pozostaje kibicowanie polskiej
reprezentacji. Jest
równie¿ mi³oœniczk¹
morza i Karkonoszy,
a ulubionym miejscem - Szklarska Porêba. Na szlaku jeszcze nie spotka³a Ducha Gór “Liczyrzepy”, ale nigdy nic nie
wiadomo,
wszak
mieszkañcy tamtych
rejonów wiedz¹ i
ostrzegaj¹, by kobiety mia³y siê na bacznoœci przed stra¿nikiem Karkonoszy. Bo
jak mówi legenda, nie
tylko rzepy Liczyrzepa liczy³.
Sportowe i turystyczne podejœcie do
¿ycia nakazuje uczciwoœæ. Ta z kolei nie

znosi intryg. Dlatego lepiej powiedzieæ Pani Agnieszce prosto w oczy
w³asne zdanie, ni¿ “knuæ za plecami”. Tego bowiem nie znosi.
Po ciê¿kim dniu siêga po ksi¹¿ki
mówi¹ce o ¿yciu. Lubi rozwi¹zywaæ
zagadki, dochodziæ prawdy, dlatego
te¿ czêst¹ pozycj¹ ksi¹¿kow¹ s¹ krymina³y.
Obecnie Agnieszka Mañkowska
koñczy studia na Uniwersytecie
Szczeciñskim o kierunku pedagogika ogólna.
Przez ostatnie dziewiêæ lat pracowa³a w reskim Domu Pomocy
Spo³ecznej, przez dwa miesi¹ce w
Gdañskiej Fundacji Innowacji Spo³ecznej, a obecnie przyjdzie jej stawiæ czo³o ludzkim dramatom i problemom.
mm
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Pañstwo Jasiñscy nie mog¹ zrobiæ ³azienki, bo...

Gmina rozbi³a siê o dzwonek

(£OBEZ) Od oko³o dwóch lat w
budynku przy ul. Bema trwa spór w
ma³ej wspólnocie mieszkaniowej o
wydawa³oby siê b³ahe sprawy. Pañstwo Jasiñscy chcieliby czêœæ pokoju
przeznaczyæ na ³azienkê, ale mieszkaj¹cy obok pañstwo Ha³aszkiewiczowie nie chc¹ wyraziæ na to zgody.
Zgodz¹ siê, pod warunkiem, ¿e Jasiñscy za³o¿¹ dzwonek. Ale ci z kolei nie
chc¹ dzwonka, wiêc ko³o siê zamyka.
Wszystkiemu przygl¹da siê urz¹d
miejski, który jest w³aœcicielem
trzech mieszkañ w tym budynku, ale
nie potrafi sprawy rozwi¹zaæ.
Dlaczego dzwonek? Otó¿ po wejœciu do budynku jest korytarz, z którego
przez drzwi wchodzi siê do mniejszego
korytarza. W nim s¹ trzy drzwi; jedne do
mieszkania Jasiñskich oraz dwa do
mieszkania Ha³aszkiewiczów, po lewej
stronie korytarza do pokoju, a po prawej
do kuchni. Ich mieszkanie rozdziela
wiêc ów korytarz. Ich problem polega na
tym, ¿e przez trzydzieœci lat przechodz¹c
z pokoju do kuchni i odwrotnie musz¹
zamykaæ jedno z pomieszczeñ na klucz,
bo bêd¹c w kuchni ktoœ mo¿e wejœæ im
do pokoju, a bêd¹c w pokoju musz¹ zamykaæ kuchniê na klucz. Przy drzwiach
do korytarzyka jest dzwonek z ich nazwiskiem, wiêc kto przychodzi do nich,
mo¿e zadzwoniæ. Jasiñscy dzwonka nie
maj¹, wiêc drzwi korytarzyka s¹ otwarte
przez ca³y dzieñ, a zamykane na noc. Ha³aszkiewiczowie domagaj¹ siê, by Jasiñscy te¿ za³o¿yli dzwonek i wtedy drzwi
do korytarzyka mog³yby byæ zamkniête
przez ca³y dzieñ. Mówi¹, ¿e to dla bezpieczeñstwa. Mieszkanie wykupili, wiêc
s¹ w³aœcicielami, tak jak s¹siad na górze.
Pozosta³e trzy lokale nale¿¹ do gminy.
Co prawda gmina ma wiêkszoœæ procentow¹ w tej wspólnocie, ale nie mo¿e decydowaæ sama, gdy¿ w tzw. ma³ych
wspólnotach, do 7 lokali, decyzje musz¹
zapadaæ jednomyœlnie. By wiêc Jasiñscy
zrobili ³azienkê, Ha³aszkiewiczowie
musz¹ wyraziæ zgodê (je¿eli budowa
narusza czêœci wspólne).
Pañstwo Jasiñscy mieszkaj¹ tu ponad 40 lat. S¹ lokatorami. W³aœcicielem
jest gmina, a to znaczy, ¿e ona powinna
wystêpowaæ w interesie swoich lokatorów. Jasiñscy zrobili kiedyœ ³azienkê w
piwnicy. Teraz chcieliby zrobiæ j¹ przeznaczaj¹c na to czêœæ pokoju. Staraj¹ siê

o to od dwóch lat, ale ci¹gle bezskutecznie. Pani Jasiñska jest chora, jest inwalid¹, i coraz trudniej jest jej schodziæ do
piwnicy. Ostatnio upad³a i pot³uk³a siê.
M¹¿ staje na g³owie, by ul¿yæ ¿onie.
Dlaczego wiêc nie zgadza siê na zainstalowanie dzwonka?
Uwa¿a, ¿e w dzieñ ka¿dy mo¿e
przyjœæ do domu, a po zainstalowaniu
dzwonka ¿ona, gdy go nie bêdzie w
domu, bêdzie musia³a wychodziæ do
korytarza i otwieraæ drzwi, a z chodzeniem ma coraz wiêksze problemy. Byæ
mo¿e za jakiœ czas w ogóle nie bêdzie
mog³a wstawaæ.
- Kto wtedy otworzy drzwi w korytarzu? – pyta pan Jasiñski.
Z s¹siadem przesta³ rozmawiaæ, a
jak zapewnia ¿yli zgodnie i pomagali
sobie, gdy dowiedzia³ siê, ¿e ten poszed³, jeszcze w latach siedemdziesi¹tych, do komitetu partii poskar¿yæ siê i
chcia³ odgrodziæ korytarz i wymóc, by
Jasiñscy mieli wyjœcie na podwórko.
Zgniewa³o go to i od tamtej pory stosunki s¹siedzkie s¹ bardzo ch³odne. Pani
Ha³aszkiewicz przyznaje, ¿e chodzili
do naczelników i innych instancji, by
coœ z tym zrobiæ, ale t³umaczy to chêci¹
polepszenia ¿ycia, bo m¹¿ kolejarz,
wiêc musia³ siê wyspaæ przed prac¹ w
nocy, a czasami by³ ha³as. Panu Ha³aszkiewiczowi dopiek³o to mieszkanie.
Wspomina, ¿e mieszkali w R¹binie, w
Bia³ogardzie; - Nawet z ojcem prezydenta Kwaœniewskiego byliœmy w zarz¹dzie... – urywa i milknie. Wszystko
przewróci³o siê po roku 80.
Dzisiaj, po tylu latach ¿ycia z jednym
dzwonkiem, przyzwyczaili siê do zamykania drzwi na klucz, ale jak pojawi³ siê
pomys³ na ³azienkê, to jako w³aœciciele
maj¹cy prawo g³osu we wspólnocie skorzystali z okazji i zawetowali go.
W tej sprawie urz¹d miejski, w³aœciciel trzech mieszkañ we wspólnocie –
niestety – nie wykaza³ siê operatywnoœci¹. Zreszt¹ nie po raz pierwszy. Dawno temu pisaliœmy o walce Jasiñskich o

odgrzybienie mieszkania. Natrafili na
opór i musieli stoczyæ z urzêdem kilkuletni¹ (!) walkê, by za³atwiæ b³ah¹ dla
urzêdu, a wa¿n¹ dla nich sprawê.
Jasiñski - Mieliœmy grzyb w mieszkaniu, poszed³em do pani Kobia³kowej,
powiedzia³a, ¿e grzyb jest tam, gdzie
jest ciep³o. Potem pan Kabat przyszed³
z komisj¹ i powiedzia³, ¿e nie wietrzone
mieszkanie, a ja mam ca³y czas otwarte
okno, w którym za³o¿y³em siatkê. Powiercili mi dziury w drzwiach. Ja nie
chcia³am daæ, ale zrobili to.
Jasiñska - Pani Kobia³kowa powiedzia³a: Panie Jasiñski, zbijemy panu ten
tynk, po³o¿ymy nowy, a z drugiej strony
zrobimy izolacjê. Nie bêdzie grzyba ani
nic. Spyta³a czy zgodzimy siê przy tym
na podwy¿szenie czynszu. Po uzgodnieniu z ¿on¹ poszed³em do biura i powiedzia³em, ¿e siê zgodzimy. Ona siê teraz
wypiera, ¿e ona ¿adnych takich rzeczy
nie obiecywa³a. Remont w konsekwencji wygl¹da³ tak, ¿e urz¹d da³ ludzi, a my
zap³aciliœmy za farbê. Posz³am do radcy
prawnego. On mi powiedzia³, ¿e czeœæ
mogê p³aciæ za mieszkanie, a czêœæ odliczyæ i ja sobie za te farby potr¹ci³am.
Kiedyœ mnie spotka³a pani Wawrzo³a,
powiedzia³a ¿e mam zaleg³oœci. Powiedzia³am ¿e nie mam, nigdy nie mia³am i
nie mam. Posz³am do niej wraz z rachunkami, sprawdzi³a i okaza³o siê, ¿e jest
dobrze. Przyszli ci panowie remontowaæ
i powiedzieli, ¿e jak damy materia³y, to
oni bêd¹ robiæ, bo tak powiedzia³ ktoœ,
ale nie powiedzieli nam kto to powiedzia³. Porozmawia³am z mê¿em i mówiê
– musimy daæ. Kupiliœmy te¿ silikon do
okien, ale co tu uszczelniaæ okna jak s¹
poniemieckie. Mia³am im napisaæ pismo, ja wtedy powiedzia³am, ¿e jak chc¹,
to niech napisz¹ do mnie, a ja im odpiszê.
Do tej pory nic nie dosta³am. Oni nie
odpisuj¹ na pisma. – mówi.
Nie tylko na tym przyk³adzie widaæ,
¿e tzw. komunalka by³a i jest mocno
zaniedbywana. Je¿eli chodzi o budowê
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ulic na nowo powstaj¹cych osiedlach,
to urz¹d robi je w tempie iœcie b³yskawicznym wydaj¹c ogromne pieni¹dze.
Tam ludzie nie musz¹ czekaæ latami.
Tak samo b³yskawicznie zrobiono kanalizacjê do buduj¹cego siê obok marketu. Tu¿ pod nosem tych¿e lokatorów.
Lokatorzy mieszkañ komunalnych okazuj¹ siê ludŸmi drugiej kategorii. Jak
widaæ, musz¹ kupowaæ nawet farbê.
Czy ktoœ wyobra¿a sobie, ¿e buduj¹c ul.
Szymanowskiego urz¹d da pracowników, a mieszkañcy kupi¹ polbruk? Zosta³by wyœmiany. Tutaj kupno farby
przez lokatorów traktuje siê szalenie
powa¿nie. Po tym widaæ, jak g³êboko
rozpad³o siê myœlenie urzêdników o
ludziach. A przecie¿ to s¹ tacy sami
obywatele jak inni. I o wiele d³u¿ej
p³ac¹ czynsze i podatki, za które ktoœ z
³aski im coœ - z ca³¹ powag¹ tak bêdzie
uwa¿a³ - “da”.
Henryk Jasiñski – Pan Sola ju¿ nas
nie przyjmuje, bo zawsze musi gdzieœ
wyjechaæ. Bardzo go uwa¿a³em jak by³
leœniczym, teraz nie wiem. Inaczej uwa¿aj¹ ludzi ze wspólnoty, a inaczej nas –
my jesteœmy œmieci. Nawet nie ma na
korytarzu regulaminu, co nale¿y do
nich, co do nas. Ja mam 77 lat, bojê siê
o ¿onê, ona wstaje w nocy, p³acze, nic
nie jest za³atwione. 40 lat tak mieszkamy, ja siê o ni¹ tylko bojê. Ja siê mogê
umyæ w piwnicy, gdzie zrobi³em ju¿
dawno temu ³azienkê, napalê w centralnym i mam ciep³¹ wodê. Z ¿on¹ jest
coraz gorzej. W pi¹tek upad³a na dworze, ma chorobê Parkinsona, a choroba
pog³êbia siê. By³em u burmistrza po
trzech miesi¹cach jego urzêdowania.
Wtedy powiedzia³: bêdziemy robiæ
³azienki w starym budownictwie tym ludziom, którzy nie maj¹, a ze wzglêdu na
pana ¿onê, ¿e jest bardzo chora, to w
pierwszej kolejnoœci zaczniemy od was.
– przypomina powyborcze obietnice.
Pan Jasiñski wspomina, ¿e w kwietniu 2007 roku wiceburmistrz Ireneusz
Kabat zebra³ wszystkich na podwórku i
powiedzia³, ¿eby wyrazili zgodê na
budowê ³azienki, bo inaczej za 14 dni
skieruje sprawê do s¹du. Minê³o 14
miesiêcy i nadal nic. Gdy wczoraj
rozmawia³em z inspektor Ew¹ Ciechañsk¹, powiedzia³a, ¿e dokumenty do
s¹du s¹ ju¿ szykowane.
W roku ubieg³ym Jasiñscy mieli
przyznane z PCPR (PFRON) 10 tys. z³
na ³azienkê (dla osoby niepe³nosprawnej). Przepad³y. W tym roku przyznano
im 8 tys. Urz¹d zrobi³ nawet projekt. Ale
czy do¿yj¹ jego realizacji?
Kazimierz Rynkiewicz

tygodnik ³obeski 12.08.2008 r.

INFORMACJE - REKLAMA

Str
Str.. 7

Nowy autobus
Wymiana m³odzie¿y
dla niepe³nosprawnych
(£OBEZ). Burmistrz £obza
Ryszard Sola podpisa³ w Szczecinie w PFRON dokumenty, w
zwi¹zku z którymi gmina otrzyma³a dofinansowanie na zakup
samochodu do przewozu osób niepe³nosprawnych.
Gmina £obez otrzyma³a 170 tys.
z³ dofinansowania. Burmistrz zamierza zakupiæ nowe auto dla osób
niepe³nosprawnych ju¿ w tym roku.
Jak nam powiedzia³ - przy zakupie
bêdzie zwracaæ uwagê przede
wszystkim na to, by nowy pojazd
móg³ pomieœciæ oko³o 20 pasa¿erów. Wa¿ne te¿ bêdzie, by autobus
mia³ du¿y baga¿nik i by³ wyposa¿o-

ny w najazdow¹ platformê dla niepe³nosprawnych poruszaj¹cych siê
na wózkach inwalidzkich. Nowy autobus ma zast¹piæ dotychczasowy.
- Ju¿ mam chêtnych do jego kupna. Nie ma potrzeby, abym utrzymywa³ dwa tego typu pojazdy. Jeden
nowy bêdzie s³u¿y³ nam przez kolejnych kilka lat. Obecny jest w ca³kiem przyzwoitym stanie, by³ zadbany ca³y czas – powiedzia³ burmistrz.
Do nowego pojazdu burmistrz
jest w stanie do³o¿yæ oko³o 80 tys.
z³. Za tê kwotê, jak zapewnia, urz¹d
jest w stanie zakupiæ „ca³kiem przyzwoity samochód”.
mm

Reszczanin podejrzany o
sprzeda¿ kradzionych czêœci
(WYBRZE¯E) Patrol z Komisariatu Policji w Rewalu zatrzyma³ 25-letniego Dawida B.,
mieszkañca Reska, który podej-

rzany jest o sprzeda¿ kradzionych
czêœci samochodowych. Postêpowanie prowadzi Komisariat Policji w Rewalu.
(kp)

(£OBEZ-Affing). Burmistrz Affing
Rudi Fux zaproponowa³, aby przywróciæ wymianê m³odzie¿y gimnazjalnej
pomiêdzy naszymi gminami. Pierwsza
grupa gimnazjalistów mia³aby pojechaæ do partnerskiej gminy w Bawarii w
przysz³ym roku na prze³omie lipca i
sierpnia. Burmistrz Affing jest w stanie
przyj¹æ grupê oko³o 20.osobow¹ i goœciæ j¹ przez dwa tygodnie na w³asny
koszt. W ten sposób nasza m³odzie¿ mog³aby szlifowaæ znajomoœæ jêzyka niemieckiego i angielskiego. Prócz tego
mog³aby poznaæ przepiêkne tereny Bawarii, w tym s³ynn¹ skoczniê narciarsk¹
w Garmisch-Parkenkirchen.

– Myœlê, ¿e zaproponujê rewizytê,
by w jakiœ sposób siê zrewan¿owaæ. Pod
koniec tego roku Niemcy przygotuj¹
plan, w jaki sposób chcieliby przyj¹æ
nasze dzieci – powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
Jeszcze dok³adnie nie wiadomo,
którzy gimnazjaliœci zostan¹ wybrani
na wyjazd do Bawarii, z pewnoœci¹ jednak bardzo istotna oka¿e siê znajomoœæ
jêzyka i wyniki w nauce w wybranych
przedmiotach. Wyjazd ma byæ nagrod¹
za ciê¿k¹ pracê podczas roku szkolnego. W ramach rewan¿u burmistrz £obza
zaproponuje goœcinê niemieckiej m³odzie¿y na terenie gminy £obez.
mm

Bêdzie oczyszczalnia, czy skoñczy siê na planach

Czekaj¹ na wsparcie
(WÊGORZYNO). Od 2004 roku
trwaj¹ prace nad budow¹ oczyszczalni œcieków przy ul. Runowskiej.
Póki co wytyczono plac. Gmina czeka w kolejce na wsparcie finansowe
z Mechanizmu Norweskiego.
Zadanie warte 2,5 miliona z³,
mimo up³ywu czterech lat od rozpoczêcia inwestycji, wci¹¿ jest w powijakach. Dotychczas wykonano projekt i otrzymano pozwolenie na budowê: oczyszczalni œcieków, budyn-

ku stacji odwodnienia osadu, przebudowê przepompowni przy ul. Runowskiej, budowê przewodu t³ocznego œcieków surowych i linii kabla
energetycznego zasilaj¹cego urz¹dzenia przepompowni œcieków wraz
z opracowaniem i wdro¿eniem projektu zagospodarowania osadów. W
tej chwili urz¹d czeka na dofinansowanie z Mechanizmu Norweskiego.
Wêgorzyno jest na 8 miejscu na liœcie rezerwowej.
mm
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Dostan¹ samochód
i... podlej¹ kwiatki
(ZAGÓRZYCE). Do stra¿aków w tej miejscowoœci najprawdopodobniej ju¿ w przysz³ym roku
trafi samochód gaœniczy podarowany im przez po¿arników niemieckich.
Samochód typowo gaœniczy,
wprawdzie stary, ale zadbany i w
pe³ni wyposa¿ony wypatrzy³ za zachodni¹ granic¹ burmistrz Ryszard
Sola.
- Rozgl¹da³em siê za samochodem, który mia³by napêdy na przynajmniej dwie osie, bra³by udzia³ w
akcjach ratowniczo-gaœniczych i
który wszêdzie by wjecha³. Ten samochód, który widzia³em w Affing,
porusza siê po drogach asfaltowych,
polnych i leœnych. Komendant stra¿y po¿arnej w Affing poinformowa³
mnie, ¿e gmina s¹siednia sprzeda³a
ca³kiem niedawno taki sam wóz bojowy za 500 euro Polakowi, który
trudni siê skupowaniem samochodów stra¿ackich do swojego komisu
samochodowego. Jak siê dowiedzia³em kupi³ za 500 euro, a po niewielkim dozbrojeniu sprzeda³ za oko³o
70 tys. z³. Powiedzia³em komendantowi, ¿e jak bêdzie sprzedawa³, to ja
mu dam 1000 euro, tylko niech zostawi go dla naszej gminy. Samochód
firmy Ikarus, to zdrowa maszyna, z
pe³nym wyposa¿eniem, niewielki
przebieg, utrzymany elegancko.
Niemcy deklarowali siê, ¿e przed
przekazaniem samochód trafi do stacji diagnostycznej, przejdzie przegl¹d. Komendant zadeklarowa³ równie¿, ¿e zrobi kompletny przegl¹d
pompy, bêd¹cej sercem samochodu i
sprzêtu. Zu¿yty sprzêt zostanie wymieniony, by samochód w pe³ni
sprawny i po przegl¹dach móg³ trafiæ
do nas - powiedzia³ burmistrz Sola.
Okaza³o siê, ¿e tej rozmowie
przys³uchiwa³ siê burmistrz Lorenz.
Po konsultacji z burmistrzem Fuxem, postanowiono, ¿e wóz trafi do
Polski w formie przekazania przez
stowarzyszenie, dzia³aj¹ce na rzecz
wspó³pracy pomiêdzy gminami. Nast¹pi to w roku przysz³ym, gdy gmina
Affing zakupi nowe auto.
Na samochodzie siê jednak nie
skoñczy. Ambicj¹ burmistrza jest, by

³obescy stra¿acy byli wyposa¿eni w
nowy i sprawny sprzêt. Na to jednak,
jak twierdzi, trzeba jeszcze czasu.
- Bêdziemy aplikowaæ o œrodki
na rozbudowê remizy. Œci¹gniemy
samochód i w Zagórzycach bêd¹
dwa. Jelcz, który jest, pos³u¿y jako
magazyn wody, dostarczaj¹c j¹ tam,
gdzie siê pali: do lasu czy na pola.
Drugi samochód bêdzie s³u¿y³ jako
typowy samochód bojowy. Tak, czy
inaczej myœla³em o kupnie samochodu stra¿ackiego.
Jak powiedzia³ burmistrz jeszcze
do niedawna ³obescy stra¿acy nie
mieli czym i w czym gasiæ. Wê¿e
by³y dziurawe, a ochotnicy nie mieli
rêkawic. Ta sytuacja powoli siê
zmienia. Wprawdzie podstawowe
wyposa¿enie stra¿acy ju¿ maj¹, jednak jest jeszcze wiele do zrobienia.
Sikawkami w roœliny
Burmistrz £obza, jak twierdzi,
ma k³opot z podlewaniem roœlin na
terenie miasta.
- Dlaczego nie wykorzystaæ tego
naszego samochodu stra¿ackiego?
Po¿arnicy mog¹ zarobiæ. Beczka ma
6 tys. litrów. Stra¿akom okreœlê
dniówkê, przyjad¹ do £obza, podlej¹
trawniki i roœliny. 6 tys. litrów za³atwia problem œwie¿ych nasadzeñ –
powiedzia³ burmistrz.
Stra¿aków wykorzystuje równie¿
jako ochronê imprez, o czym mieszkañcy ju¿ siê przekonali. Zamiast
wynajmowaæ drog¹ firmê ochroniarsk¹ miasto wykorzystuje w tym
celu przeszkolonych ju¿ ochotników.
- Ja schodzê z kosztów, a oni maj¹
mo¿liwoœæ zarobienia paru groszy.
Przede wszystkim na funkcjonowanie OSP. Stra¿ jest widoczna, swoj¹
rolê spe³nili. Pilnuj¹ przejœæ i porz¹dku. A co w tym dziwnego, jeœli
przyjedzie samochód stra¿acki i bêdzie podlewa³ roœliny na terenie miasta. Co w tym z³ego? – pyta.
W³aœciwie nic. Do stra¿aków pilnuj¹cych porz¹dku ka¿dy siê ju¿ przyzwyczai³, tak jak niegdyœ do stra¿aków organizuj¹cych ¿ycie sportowe i
kulturalne na wsiach. Mo¿liwoœæ zarobienia pieniêdzy na rzecz OSP te¿
siê przyda, choæby po to, by w dziurawych butach nie chodzili.
mm
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W Prusinowie punkt prze³adunkowy

Zamiast do PUK, do lasu

(£OBEZ). Z problemem œmieci wci¹¿ borykaj¹ siê nasze
gminy. We wrzeœniu ma ruszyæ Regionalny Program
Operacyjny, wówczas to gmina z³o¿y dokumentacjê
na pozyskanie œrodków unijnych, by na bazie starego
wysypiska w Prusinowie otworzyæ punkt prze³adunkowy,
sortowniê, a byæ mo¿e kompostowniê. W tej chwili stare
wysypisko jest rekultywowane.
- By³oby to miejsce, w którym
œmieci by³yby segregowane. Wówczas to, co niemo¿liwe jest do odzyskania pakowane bêdzie na samochód i zostanie wywiezione na wysypisko do Rymania – mówi burmistrz £obza Ryszard Sola.
Na razie wokó³ £obza tworz¹ siê
na potêgê dzikie wysypiska. Ludzie
nie korzystaj¹ z mo¿liwoœci oddawania sprzêtu zu¿ytego AGD bezpoœrednio do PUK. Wszak mo¿na tu
zostawiæ lodówki, pralki itp., a nie
jechaæ obok zak³adu i wywoziæ
sprzêt do lasu, jak na za³¹czonym
zdjêciu. Œmietnisko ktoœ zrobi³ sobie tym razem przy ul Wêgorzyñskiej, w ma³ym zagajniku.
Inni, nie maj¹cy umowy z PUK,
musz¹ zap³aciæ 2,50 z³ od kilograma
przywiezionego sprzêtu. P³aciæ
musz¹ równie¿ firmy. Zdaniem Zbigniewa Rokosza œmieci s¹ podrzu-

cane nie tylko do lasów, rzek, jezior,
rowów, gara¿y ale i... samego PUKu dobrymi autami, przez ludzi, których staæ na wiele wiêcej, ni¿ przeciêtnie zarabiaj¹cego mieszkañca
regionu. Problem wiêc nie tkwi w
braku pieniêdzy, bowiem jak zapewnia kierownik, to w³aœnie ci najbiedniejsi najlepiej wywi¹zuj¹ siê z
p³atnoœci. Problem tkwi w wychowaniu i kulturze.
Na œmietniskach czêsto spotkaæ
mo¿na rozebrane z czêœci lodówki i
telewizory. ¯aden prywatny w³aœciciel nie trzyma u siebie w mieszkaniu dziesi¹tek sztuk takiego sprzêtu.
Tajemnic¹ Poliszynela jest kto wywozi takie œmieci do lasów, omijaj¹c Przedsiêbiorstwo z daleka.
Mo¿e najwy¿szy czas sprawdziæ,
dok¹d trafia sprzêt przywieziony z
Niemiec, a nie nadaj¹cy siê do
sprzeda¿y?
mm

Z ¯YCIA POWIATU

Klaudia wróci³a do domu
(WYSIEDLE) Przed przyjazdem Klaudii Ungerman mieszkañcy dopytywali siê, kiedy i o
której godzinie Miss Polski zawita w swe rodzinne progi. S¹siedzi
dla Kaludii szykowali przyjêcie
przy torcie i szampanie.
W pi¹tek spore grono osób wybiera³o siê do Wysiedla, by na w³asne oczy zobaczyæ najpiêkniejsz¹
Polkê. Zastanawiano siê przy tym,
co przygotowano na przyjêcie Miss.
M³odzie¿ liczy³a na dyskotekê, która mia³aby uczciæ przyjazd Kalaudii. Ka¿dy spodziewa³ siê czegoœ
innego, gdy tymczasem w³odarze
zachodzili w g³owê, sk¹d tu wzi¹æ
muzyków, skoro wiêkszoœæ jest albo
na delegacjach, albo na urlopach.
Przed œwietlic¹ wykonano bramê
powitaln¹, zawieszono transparent
z napisem: „Witamy Klaudiê, nasz¹
Miss Polski”, przyozdabiaj¹c j¹
brzozowymi ga³¹zkami i ca³kiem
nieœwiadomie nawi¹zuj¹c do pras³owiañskiej Wielkiej Bogini.
O poczêstunek postara³a siê rodzina Klaudii wraz z so³tysem Antonim Ku¿elem. Na salê trafi³y torty i
szampan, natomiast mama Klaudii
upiek³a ciasta.
Gdy minê³a 19.00 niektórzy zaczêli siê niecierpliwiæ, bowiem
oczekiwana Miss nie nadchodzi³a.
Okaza³o siê jednak, ¿e spóŸnienie
nie by³o planowane ani wyrafinowane. Wrêcz przeciwnie, Klaudia kilkanaœcie minut po przyjeŸdzie ze
Szczecina, szybciutko podjecha³a
pod salê. Wszak tam czekali na ni¹
ci, wœród których dorasta³a oraz
w³adze £obza. Na salê wprowadzi³

Klaudiê jej ojciec. Przypominamy,
¿e w³aœnie on ani przez chwilê nie
straci³ wiary w swoj¹ córkê i do
koñca wierzy³, ¿e koronê najpiêkniejszej w³o¿y w³aœnie ona. Ale to
nie Klaudia ze swoim ojcem pierwsza przekroczy³a próg œwietlicy.
Wprowadzi³a ich orkiestra z £obeskiego Domu Kultury.
So³tys wsi Antoni Ku¿el przywita³ j¹ s³owami
- Nadesz³a wiekopomna chwila.
Nasza Klaudia zosta³a miss.
S¹siedzi, znajomi a nawet obcy
ludzie odœpiewali Klaudii „sto lat”.
I tutaj nie obesz³o siê bez b³ysków
fleszy, bowiem ka¿dy chcia³ mieæ
pami¹tkowe zdjêcie z „nasz¹ Miss”
i oczywiœcie autograf. Klaudia jeszcze nie przywyk³a do b³ysku fleszy,
wywiadów i szampañskich powitañ,
a skrêpowanie wywo³ane takim zainteresowaniem dodawa³o jej tylko
uroku.
W Wysiedlu Klaudia pozostanie
tylko tydzieñ. PóŸniej czeka j¹ ciê¿ka praca przed wyborami Miss
World na Ukrainie.
mm
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Bêd¹ siê szkoliæ
(WÊGORZYNO). Gmina
Wêgorzyno w partnerstwie
z Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹
w Runowie, Sielsku
i Wêgorzynie przygotowa³a
i z³o¿y³a do Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy w Szczecinie
cztery wnioski na
dofinansowanie z funduszów
unijnych projekty
szkoleniowe, koncentruj¹c
siê na podnoszeniu poziomu
wykszta³cenia oraz
kwalifikacji zawodowych
mieszkañców terenów
wiejskich.
Jeden z projektów bêdzie aktywizowa³ lokalne œrodowiska wiejskie w celu powo³ania stowarzyszenia dzia³aj¹cego na rzecz edukacji
oraz rozwoju spo³ecznego i ekonomicznego w ca³ej gminie Wêgorzyno. Projekty s¹ w ca³oœci finansowane ze œrodków Unii Europejskiej.
OSP Sielsko bêdzie realizowa³o
projekt pod nazw¹ „Stowarzyszenie
szans¹ naszego rozwoju – aktywizacja œrodowisk wiejskich w Gminie
Wêgorzyno”. W ramach projektu 28
osób bêdzie siê szkoliæ, w okresie od
stycznia do marca 2009 roku w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz
bêd¹ braæ udzia³ w warsztatach stowarzyszeniowych. Celem projektu
jest utworzenie lokalnego stowarzyszenia o charakterze edukacyjnym
oraz aktywnie wspieraj¹cego rozwój spo³eczny, kulturalny oraz eko-

nomiczny obszarów wiejskich w
ca³ej Gminie Wêgorzyno. Wartoœæ
projektu to wynosi 35. 150 z³. Równie¿ ochotnicy z tej miejscowoœci
zrealizuj¹ program o nazwie „Mali
poligloci – kursy jêzyk angielskiego dla dzieci w wieku 8 i 9 lat pochodz¹cych z terenów wiejskich”.
Wsparciem zostan¹ objête wy³¹cznie dzieci w wieku 8 i 9 lat, pochodz¹ce z obszarów wiejskich. Szkolenia z jêzyka angielskiego odbywaæ siê bêd¹ od stycznia do czerwca 2009 roku. Koszt projektu to
45.940 z³.
OSP Runowo z kolei bêdzie realizowa³o projekt pn. „Aktywni i
Mobilni – kurs komputerowy podnosz¹cy kwalifikacje zawodowe
mieszkañców wsi Runowo”. Tutaj
mieszkañcy wezm¹ udzia³ w komputerowym szkoleniu ICT podnosz¹cym umiejêtnoœci obs³ugi komputera oraz korzystania z Internetu.
Kurs bêdzie realizowany od stycznia do maja 2009 roku. Koszt projektu to 45.342 z³.
OSP Wêgorzyno z kolei zrealizuje program „Nauka jêzyków obcych inwestycj¹ w rozwój zasobów
ludzkich – kurs jêzyka niemieckiego i angielskiego w miejscowoœci
Wêgorzyno. Projekt zak³ada przeprowadzenie dwóch, równoleg³ych
kursów z jêzyka niemieckiego i angielskiego na poziomie pocz¹tkuj¹cym. W okresie od stycznia do sierpnia 2009 roku wsparciem zostanie
objêtych 30 osób doros³ych, g³ównie pochodz¹cych z miejscowoœci
Wêgorzyno. Ca³kowity koszt projektu wynosi 49.600 z³.
op

Gimnazjum
prawie gotowe
(WÊGORZYNO). Pod koniec lipca
zosta³ rozstrzygniêty przetarg na
wyposa¿enie nowego gimnazjum.
Przypominamy, ¿e jego budowa
rozpoczê³a siê w 2004 roku.
Wartoœæ inwestycji wynios³a prawie 6 milionów, w tym 4 miliony z³ stanowi kredyt. 30
czerwca wykonawca zg³osi³ zakoñczenie budowy, dokonano ju¿ odbioru i gromadzona jest
dokumentacja do uzyskania pozwolenia na
u¿ytkowanie.
W tym miesi¹cu zostan¹ wykonane nasadzenia drzew i krzewów, ogrodzenie oraz zatoka dla autobusów szkolnych, tak aby 1.
wrzeœnia uczniowie mogli ju¿ w pe³ni korzystaæ ze swojej nowej szko³y.
mm
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Feel œci¹gn¹³ t³umy

Katarzyna Drapa³a z Wêgorzyna Miss Pojezierza
(ŒWIDWIN) Wybory
Miss Lata Pojezierza
Drawskiego „przywióz³” do Œwidwina
Arkadiusz Antecki,
w³aœciciel Agencji
„Harcownik” ze Z³ocieñca. Dziewiêæ
dziewcz¹t startuj¹cych w konkursie to
trochê ma³o jak na
wybory, ale t³umy
œci¹gn¹³ zespó³ Feel.
Do tej pory fina³y Miss Lata
odbywa³y siê w Z³ocieñcu. W tym
roku po raz pierwszy zosta³y zorganizowane w Œwidwinie. O tytu³ i koronê najpiêkniejszej dziewczyny Po-

I wicemiss Angelica Lizak z £abêdzi (z numerem 6)
jezierza Drawskiego ubiega³o siê
dziewiêæ dziewcz¹t z naszego województwa. Zaprezentowa³y siê publicznoœci w kilku uk³adach choreograficznych i w ró¿nych kreacjach,
chocia¿ zestaw - odkryta góra (biustonosz) i spodnie nie przypad³y nam
do gustu. Dziewczêta chêtnie pozowa³y do zdjêæ tak¿e poza scen¹.
Jednak t³umy publicznoœci
œci¹gn¹³ na stadion w Œwidwinie
przede wszystkim zespó³ Feel –
gwiazda tego wieczoru, który niestety lekko siê spóŸni³, co trochê
zdezorganizowa³o przebieg imprezy. Jednak publicznoœæ okaza³a siê
cierpliwa. Tak jak w kwestii parkowania aut, bo zabrak³o miejsc dla
przyjezdnych, parkingi by³y zapchane, a informacja o nich ma³o
czytelna.

Miss Pojezierza
Katarzyna Drapa³a
z Wêgorzyna

W trakcie imprezy zaprezentowa³o siê kilka zespo³ów muzycznych: Talisman, Mistic (chór gregoriañski wykonuj¹cy polskie
przeboje muzyki popularnej),
Exaited. Wyst¹pili równie¿ tancerze ze œwidwiñskiej szko³y tañca
„Iskra”, w której zaczyna³a obecna Miss. A tytu³ ten zdoby³a 17letnia Katarzyna Drapa³a z Wêgorzyna. Swoje tytu³y przyznali jej
równie¿ sponsorzy, dziennikarze i
publicznoœæ. Tytu³ pierwszej wicemiss jury przyzna³o Angelice
Lizak z £abêdzi (powiat drawski),
a tytu³ drugiej wicemiss przypad³
Katarzynie Leszkowicz ze Œwidwina.
(r)

SAMORZ¥D
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8 urzêdników i 4 pracowników – czy uda siê to w £obzie?

Jak daleko nam do Bawarii
(£OBEZ-AFFING). Niedawno burmistrz £obza powróci³ z
Affing – partnerskiej gminy, do
której uda³ siê w ramach rewizyty. Do Bawarii burmistrz wyjecha³ wraz z radnym Leszkiem
Gajd¹ i Jarkiem Œwirskim t³umaczem, który zna w³adze i œrodowisko w Affing.
Gospodarze na miejscu pokazali goœciom z Polski urocze zak¹tki
Bawarii, w tym Garmisch-Parkenkirchen, gdzie odbywa siê m.in.
Turniej Czterech Skoczni. Ale nie
to najbardziej interesowa³o w³odarza gminy £obez.
- W drugim dniu poprosi³em, by
by³ to dzieñ bardziej roboczy.
Chcia³em zobaczyæ jak funkcjonuje
urz¹d, w jaki sposób dzia³aj¹ jednostki, nale¿¹ce do gminy, interesowa³y mnie przedszkola, szko³y, dystrybucja wody, stra¿ po¿arna i gospodarstwo pomocnicze funkcjonuj¹ce na zasadzie naszego PUK-u.
Interesowa³o mnie jak tam zosta³a
rozwi¹zana gospodarka œmieciowa.
W urzêdzie pracuje 8 urzêdników,
ale i zakres obowi¹zków jest znacznie mniejszy w stosunku do zakresu
obowi¹zków, jakie maj¹ gminy polskie.

Woda lepsza ni¿ z butelki
Gmina posiada nowoczesn¹ stacjê uzdatniania wody; obiekt zosta³
oddany do u¿ytku w roku ubieg³ym.
Na terenie gminy maj¹ trzy takie stacje. Prócz tego, na wypadek powodzi lub innych klêsk Bawarczycy
maj¹ zbiorniki rezerwowe o pojemnoœci kilku tysiêcy litrów. Obs³uga
stacji jest jednoosobowa. Wszystko
jest skomputeryzowane i zautomatyzowane.
- Wodê kosztowa³em bêd¹c w
stacji uzdatniania, bezpoœrednio ze
zbiornika. Odkrêcono kranik i nalano mi do szklanki. Twierdz¹, ¿e ich
woda z sieci jest du¿o lepsza, ni¿ ta
któr¹ kupuj¹ w butelkach. Woda jest
naprawdê smaczna. Czerpi¹ j¹ z
g³êbokoœci 76 metrów. Ich sieæ wodoci¹gowa równie¿ jest nowa. Najstarsze odcinki s¹ z 1974 roku. W
duchu pomyœla³em, czy te¿ przyjdzie nam do¿yæ takiej chwili, gdy
bêdziemy mieæ tak now¹ sieæ i tak
ma³e straty – powiedzia³ burmistrz.
Delegacja wst¹pi³a równie¿ do
przedszkola, wybudowanego przy
najwiêkszej wiosce w odleg³oœci
nieca³ego kilometra od zabudowañ.
Nowy obiekt i jego wyposa¿enie
sprawi³o, ¿e burmistrz postanowi³
kilka rozwi¹zañ przenieœæ na grunt
³obeski.

Ochotnicy w centrum
Równie¿ nowa jest remiza stra¿acka, której budowê rozpoczêto w
roku ubieg³ym. Ochotnicy (a jest ich
w samym Affing 76 cz³onków, a w
ca³ej gminie 250) brali udzia³ w etapie projektowania pomieszczeñ
wewn¹trz; stra¿acy sami wykañczaj¹ budynek wewn¹trz.
- Tam stra¿ organizuje ¿ycie
kulturalne, wiele rzeczy dzieje siê
wokó³ stra¿y, która skupia wokó³
siebie m³odzie¿, ³¹cznie z dziewczêtami, które te¿ s¹ ochotniczkami
- powiedzia³ burmistrz.

Czteroosobowy zak³ad
O czystoœæ w gminie i odœnie¿anie oraz drobne naprawy dba czterech pracowników, w tym dwóch na
etatach. Zajmuj¹ siê one wykonaniem wszystkich drobnych prac na
terenie gminy. W ich gestii jest utrzymanie ulic, chodników w dobrym
stanie, utrzymanie czystoœci, utrzymanie zieleni, koszenie trawników,
podcinanie drzew, zajmuj¹ siê oznakowaniem ulic, w momencie gdy
trwaj¹ prace na drogach krajowych i
na drogach gminnych. Gospodarstwem pomocniczym, jak nazwa³ je
burmistrz Sola, zarz¹dza i kieruje
jedna osoba z ramienia urzêdu. Pracê
tê traktuj¹, jako s³u¿bê spo³eczeñstwu. Jest to ma³e RPG, który u nas
kiedyœ funkcjonowa³, a wyposa¿ony
jest we wszelki mo¿liwy sprzêt: koparki fadromy, kosiarki, furgony. Oni
to traktuj¹ to jako s³u¿bê. Dwóch
pracowników dzia³a na zasadzie pogotowia, gdy dane prace nale¿y wykonaæ w trybie nag³ym.
- Firma jest s³u¿ebna wobec
gminy i dzia³a non profit (bez zysku). Nie wolno im wykonywaæ te¿
jakichkolwiek zleceñ podmiotów
prywatnych, nie mog¹ byæ podwykonawcami – oni maj¹ pracowaæ za
darmo. Wykonywaæ us³ugi na rzecz
spo³eczeñstwa – w ramach zadañ
statutowych – wyjaœni³ burmistrz.

Œmieci w lasach nie le¿¹
Mieszkañcy gminy Affing maj¹
mo¿liwoœæ skorzystania z wydzielonego boxu, w którym znajduje siê
ponad dwadzieœcia pojemników
ró¿nej wielkoœci. Raz w miesi¹cu
mieszkañcy mog¹ na teren tego
ma³ego przedsiêbiorstwa przyjechaæ, w wyznaczony dzieñ i nieodp³atnie zostawiæ tam odpadki. Mo¿na tam oddaæ wszystko - pocz¹wszy
od ¿arówki na samochodzie skoñczywszy i to nieodp³atnie.
- Te wszystkie œmieci, sprzêt
AGD, plastik, papier, s¹ przez pracownika sortowane, trafiaj¹ do od-

powiednich boxów, jeœli nie mog¹
siê zmieœciæ s¹ rozbierane, ponownie sortowane i wk³adane do odpowiednich pojemników. Gmina póŸniej to odsprzedaje. Odpadów nie
ma w lasach, ani rowach. – opowiada szef £obza.
Pracownicy zarabiaj¹ po 3 tys.
euro brutto. Musz¹ jednak posiadaæ
wiele umiejêtnoœci, potwierdzonych dokumentami m.in.: umiejêtnoœæ prowadzenia fadromy, prawo
jazdy na ci¹gnik, ci¹gniczki do odœnie¿ania, sprz¹tania i na pilarkê,
umiejêtnoœæ obs³ugiwania elektronarzêdzi i ich naprawy.

Gmina rolnicza,
ale z lotniskiem
Gmina ma oko³o 5 tys. mieszkañców, jest to typowo rolnicza
gmina. Przemys³ zacz¹³ rozwijaæ siê
od oko³o 5 lat, od momentu gdy na
granicy tej gminy zosta³o zlokalizowane lotnisko, obs³uguj¹ce ten teren i do Augsburga. To spowodowa³o, ¿e ludzie, którzy chcieli dotrzeæ
do Augsburga trafiali najpierw do
Affing. Teren ten ich zainteresowa³,
zaczêli stawiaæ ró¿nego rodzaju
zak³ady. Gmina w tej chwili boryka
siê z problemem braku gruntów do
inwestycji.
- Pokazywano nam tereny gminy, które na tê chwilê siê zape³ni³y.
Maj¹ podzia³ - w obrêbie miasta jest
tylko jeden teren przeznaczony pod
inwestycjê i teren przeznaczony pod
budownictwo. Plan jest prosty –
mog¹ rozwijaæ siê w jednym okreœlonym kierunku. Gmina generalnie
jest rolnicza, a uprawa rolna na
wysokim poziomie. Du¿y area³ to
pastwiska i ³¹ki kilka razy koszone
w ci¹gu roku – bo s³yn¹ z hodowli
krów mlecznych, kukurydzy i zbo¿a
– doda³ R. Sola.
Teren jest bardzo ³adny, choæ
wiele jest rzeczy kontrowersyjnych
Jak zapewnia burmistrz przy
urzêdzie gminy jest gnojownik.

Urz¹d graniczy z gospodarstwem
rolnym, hoduj¹cym krowy, nikomu
to nie przeszkadza. Gnojownik wype³niony jest obornikiem.
- Hotel, w którym nocowaliœmy,
by³ przerobiony z budynku gospodarczego. Vis a vis werandy by³
obornik. Rano wypêdzane by³y krowy. Pracowa³a tam trzypokoleniowa rodzina. Prócz tego gospodarz
mia³ ma³e przedsiêbiorstwo. Wszyscy pracuj¹, maj¹ swój podzia³ ról.
Wieczorem krowy mucz¹, gospodarze je doj¹, nikomu to nie przeszkadza. Ci mieszkaj¹cy wysoko maj¹
ma³e gospodarstwa. Ci ni¿ej maj¹
gospodarstwa od kilkunastu do kilkudziesiêciu hektarów – powiedzia³
R. Sola.
Nieprawd¹ jest wiêc, jak starano
siê wmówiæ polskim rolnikom, ¿e na
zachodzie s¹ tylko du¿e gospodarstwa i koniecznie nale¿y ³¹czyæ siê
w spó³dzielnie rolnicze.

8.osobowy urz¹d w £obzie?
- Na grunt ³obeski nie da siê
przenieœæ niektórych rozwi¹zañ,
które zastosowa³a gmina Affing,
chocia¿by gospodarstwa pomocniczego, w którym pracuj¹ 4 osoby. W
gminie Affing mieszka oko³o 5 tys.
ludzi, obszarowo jest znacznie
mniejsza, oni wykonali szereg prac
inwestycyjnych typu: drogi, chodniki infrastruktura. W tej chwili tylko
utrzymuj¹ to, co zosta³o zrobione.
Zazdroœciliœmy im ulic i oœwietleñ.
Oni ju¿ to wszystko zrobili, wiêc
pozosta³o im tylko utrzymywaæ to
wszystko. Nie mo¿emy porównywaæ stanu technicznego infrastruktury drogowej naszych gmin. Mamy
szereg prac innych do wykonania.
Nie ma szans, by czterech ludzi
utrzyma³o czystoœæ na terenie naszej gminy. Nie da siê. W¹tpiê, by
nawet oœmiu ludzi by³o w stanie
zapanowaæ nad utrzymaniem zieleni w naszej gminie. Gmina te¿ ma
inny zakres obowi¹zków, ni¿ nasze
– wyjaœni³ burmistrz.
mm
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Porz¹dkuj¹ w³asne podwórko
(PRZEMYS£AW). Zaanga¿owanie mieszkañców w tworzenie
swojego piêknego miejsca na ziemi
jest godne podziwu. Ta miejscowoœæ zmienia siê z dnia na dzieñ. Ci,
którzy byli tu rok temu, mog¹ byæ
zaskoczeni zmianami. Nowe nasadzenia i architektura ogrodowa nadaje wiosce niepowtarzalnego uroku i klimatu. O wizerunek staraj¹ siê
nie tylko doroœli, ale i najm³odsi.
Oni te¿ zwracaj¹ uwagê na czystoœæ.
Od roku mieszkañcy wsi pracuj¹
nad popraw¹ wizerunku swojego
miejsca zamieszkania. W roku ubieg³ym wygrali konkurs na najpiêkniejsz¹ wieœ. Otrzymane pieni¹dze
zainwestowali w poprawê wizerunku. Zosta³y zakupione nowe nasadzenia: krzewy i kwiaty. Mieszkañ-

cy wykorzystuj¹ ka¿dy skrawek zieleni, jaki posiadaj¹, by sta³ siê on
miejscem rekreacji i spotkañ. W ten
sposób powsta³y zgrabne zadaszenia i miejsca do siedzenia, altanka a
w przysz³oœci bêd¹ tu jeszcze ³awki.
Równoczeœnie trwaj¹ prace nad remontem œwietlicy – w tej chwili
zosta³a pomalowana, niebawem i
kominek nabierze nowego wygl¹du.
Pod œwietlic¹ trwaj¹ z kolei intensywne prace nad zagospodarowaniem przepiêknej piwnicy, w której
mieszkañcy planuj¹ stworzyæ salê
do spotkañ i zabaw, a w jednej z jej
czêœci – si³owniê. W pracê chêtnie
anga¿uj¹ siê najm³odsi, same prosz¹c o mo¿liwoœæ pomocy. Dzieci i
m³odzie¿, widz¹c, ¿e ich rodzice
pracuj¹ na rzecz w³asnej wioski,

sami nie tylko pomagaj¹, ale zwracaj¹ uwagê na zachowanie czystoœci
i estetyki.
To nie wszystkie prace, jakich
podjêli siê mieszkañcy Przemys³awia. Tu¿ obok wsi jest zaniedbany

park. Tam spotkaliœmy grupê osób,
które oczyszczaj¹ ten zak¹tek z
krzewów i chwastów, jakie zd¹¿y³y
narosn¹æ tu poprzez lata zaniedbañ.
Ju¿ w tej chwili widaæ efekty prac
przemys³awian.
mm

Cieplej i oszczêdniej
(WÊGORZYNO). W roku
ubieg³ym rozpoczêto, wraz z pozosta³ymi gminami powiatu ³obeskiego, starania o œrodki unijne na
termomodernizacjê obiektów
u¿ytecznoœci publicznej.
Gmina do projektu wytypowa³a: szko³ê podstawow¹, przedszkole, bibliotekê, œwietlice wiejskie w
Runowie (stacja), Sielsku, Miesze-

wie, Mielnie. W dokumentacji przewidziano rozdzia³ instalacji grzewczej szko³y podstawowej w Wêgorzynie od Domu Nauczyciela. Planuje siê w ramach termomodernizacji szko³y wykonaæ odrêbne wejœcie
do sto³ówki szkolnej. Wartoœæ projektu wspólnego wynosi ponad 20
milionów, w tym dla dla gminy
Wêgorzyno - ok. 1.200 tysiêcy.
Zabezpieczeniem finansowania

bêd¹ œrodki w³asne oraz po¿yczka z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-

nej. Wniosek oraz studium wykonalnoœci ma byæ opracowany do
wrzeœnia.
mm
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Per³a i korona
O tej wiosce ostatnio jest g³oœno, a to za spraw¹
tegorocznej Miss Polski Klaudii Ungermann. Wysiedle
le¿y oko³o 3,5 km na po³udniowy-wschód od £obza.
Ta niewielka miejscowoœæ kryje w sobie per³ê wœród
architektury sakralnej, a jest ni¹ koœció³ filialny
p.w. œw. Trójcy.
Z zewn¹trz koœcio³ek w Wysiedlu niczym nie ró¿ni siê od tych,
jakich wiele na Pomorzu. Wewn¹trz
jednak oszo³amia przepychem form
dekoracyjnych, malowanych, rzeŸbionych i wycinanych w stylu póŸnego renesansu. Bogactwo kolorów
i form zapiera dech w piersiach.
Nowe, na ówczesne czasy, inspiracje wprowadzili w ¿ycie w³oscy,
saksoñscy i holenderscy artyœci.
Wiele tego, co mieœci³o siê w reper-

tuarze holenderskich artystów zosta³o wykorzystane przez rzeŸbiarzy, stolarzy i malarzy, którym zlecono wykonanie wnêtrza koœcio³a w
Wysiedlu. Pojawiaj¹ siê tu g³owy
lwów, anio³ów, owoce, girlandy
owocowe oraz pokutne postacie
kobiece, których nagoœæ nie jest
zmys³owa, a ma charakter jedynie
symboliczny.
PóŸnoœredniowieczny (po³owa
XVI stulecia) tryptyk zosta³ prze-

kszta³cony w pentaptyk (1606 r. –
1609 r.) oraz emporê organow¹. W
konsekwencji koœcio³ek w Wysiedlu prezentuje historiê sztuki z XVI
wieku, a jego bogaty wystrój typowy jest dla wiejskich koœcio³ków.
Pocz¹tki Wysiedla siêgaj¹ œredniowiecza. Miejscowoœæ by³a lennem rodziny Borcków. To tutaj w
roku 1557 Joachim von Borcke z
Wêgorzyna za³o¿y³ siedzibê dla
nowej linii rodu, gdzie od 1565 roku
byli zarówno w³aœcicielami, panami
i sêdziami. Joachim von Borcke rozbudowa³ wieœ, zak³adaj¹c w niej
dwór i folwark oraz wzniós³ murowan¹ œwi¹tyniê. Objêli oni równie¿
patronat nad koœcio³em i szko³¹.
Joachim bardzo wczeœnie znalaz³ siê wœród zwolenników Marcina
Lutra okreœlaj¹c siebie jako „jednego z pierwszych wyznawców boskiej
prawdy”. Koœció³ zosta³ wybudowany w 1600 r. Wprawdzie budowla
by³a ewangelicka, jednak jej wystrój
zasadniczo odbiega³ od surowych
trendów obowi¹zuj¹cych w takich
koœcio³ach. Bogatym wystrojem bardziej przypomina³ œwi¹tynie katolickie. Wyposa¿enie koœcio³a pochodzi
z pocz¹tku wieku XVII w stylu póŸnego renesansu (manieryzmu). Bez
wiêkszych strat przetrwa³ do czasów
wspó³czesnych.
Chrzcielnica pochodzi z roku
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1623 i zosta³a ufundowana przez
Catharinê von Winterfeld, wdowê po
Henningu. Ambona zosta³a ufundowana rok póŸniej, natomiast empory:
pó³nocna i po³udniowa w 1627 r.
W roku 1689 dobra przesz³y w
posiadanie rodu Podewilsów. Wiêksza czêœæ cmentarza po po³udniowej
stronie koœcio³a pochodzi z XVIII
w. Zosta³ on wykonany na zlecenie
nowych w³aœcicieli. Cz³onkowie
rodziny zostali tu pochowani we
wspólnym grobowcu. Ich trumny
przetrwa³y bez uszczerbku.
Po roku 1945 w zabudowaniach
folwarcznych utworzono PGR, a
pierwszym kierownikiem szko³y
zosta³ Jan Uczciwek.
Obecnie Wysiedle to urocza
wioska wspaniale nadaj¹ca siê na
niedzielne spacery. Z £obza warto
wybraæ siê do Wysiedla ul. Wojcelsk¹ (Woitzel – niem. Wysiedle).
Przy dró¿ce rozwidlaj¹cej siê za
leœniczówk¹ mo¿na spotkaæ sarny,
¿urawie i bociany.
***
Wykorzystano: Koœció³ w Wysiedlu pod wezwaniem Przenajœwiêtszej Trójcy (po niemiecku
Woitzel). Monografia: Historia koœcio³a, jego fundatorzy i wystrój,
opracowanie Wulf-Dietrich v. Borcke, 2006. (T³umaczenie Gabriela
Rutkowska).
mm

OG£OSZENIA DROBNE
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Og³oszenie
mo¿na
nadaæ
wppp1@wp.pl
Adres redakcji:
£obez
ul. emailem:
S³owackiego
6, tel. 091 39 73 730
INNE

MOTORYZACJA

US£UGI

£obez

Citroen po wypadku sprzedam.
Ogl¹daæ: PHU “Daniel” £obez. Tel.
601 856 615.

Region

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. Tel.
091 397 59 24, 505 972 167.

Region
QSprzedam ¿yto paszowe 30 ton,
tel: 0601 587 438
QSprzedam kontenery plastikowe
1000 l w atrakcyjnej cenie od 120 z³
Tel. 091 397 62 21.
QSprzedam wannê, kuchenkê gazow¹, lodówkê, szafkê pod zlewozmywak, pralkê automatyczn¹
(uszkodzony modu³), cena do
uzgodnienia, tel. 0784 792 270, 091
39 22 783.
Q Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
QSprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Q Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

MIESZKANIA

£obez
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 2-pokojowe, 45,8 mkw. w bloku
przy ul. Orzeszkowej, 2 piêtro. Tel.
695 113 822 po godz. 19.00.
Q Poszukujê mieszkania lub kawalerki na terenie £obza, Reska, Wêgorzyna i okolic. Mogê zap³aciæ za
kilka miesiêcy z góry. Zainteresowanych proszê o kontakt tel. 798
557 318, 500 415 486.

Gryfice

Q Sprzedam kombajn zbo¿owy
CLASS MERCUR, szerokoœæ koszenia 2,5 metra. Cena do uzgodnienia.
Tel. 0601 587 438, 091 392 16 07.
Q Sprzedam ci¹gnik C902, C355,
C330 oraz p³ug Overum 4.skibowy
produkcji szwedzkiej, zagonowy.
Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 587
438, 091 392 16 07.
Q Sprzedam alufelgi 15” z oponami
letnimi fulda 205 55 R 15 w bardzo dobrym stanie do Mercedesa E – klasse,
W – 124, 190. Cena 790 z³ za komplet.
Tel. 0605 522 340.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki 195
65 r 15 goodrich, przebieg 5000 km,
cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.
Q Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.

Sprzedam Opel Vectra C Kombi,
poj. 1,9 CDTi (diesel), 6 bieg., bordowy metalik, rok prod 12.2004,
przeb. 105000 km, bezwypadkowy,
ksi¹¿ka serwisowa, pierwszy w³aœciciel, zadbany. Nowe: tarcze,
klocki hamulcowe przód i ty³, kompletny rozrz¹d, olej, filtry, przegl klimat., opony letnie, cena 47500 z³,
tel: 0605 522 340

US£UGI

Gryfice
Pogotowie komputerowe, serwis
komputerów na miejscu u klienta, w
domu, firmie. kontakt: 515-950-999
/ www.f4.net.pl

Zamienie mieszkanie w³asnoœciowe 40 mkw z ogrzewaniem gazowym na kawalerkê w³asnoœciow¹ w
Trzebiatowie lub Gryficach (z rozliczeniem). Tel. 091 384 48 64.

Cyklinowanie, uk³adanie parkietów
oraz paneli pod³ogowych i œciennych, malowanie. Tel. 782 606 907.

Poszukujê do wynajêcia mieszkania min. 2 pokoje, lub domku w Gryficach lub okolicy. Kontakt: 509431-781

Q Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.

MIESZKANIA

Drawsko Pom.
Q Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 80 m.kw. Cena 2750 z³ za m.kw.
+ gara¿ lub zamieniê na mniejsze w
Drawsku. Tel. 609 116 616.

Q Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.

Q Dywanopranie - 0604 373 143.
Q Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

US£UGI

Drawsko Pom.
Niemiecki – t³umaczenia przysiêg³e
i zwyk³e - Drawsko Pom. Tel. 0600
164 426, 094 363 33 75.

US£UGI ZIEMNO-BUDOWLANEus³ugi minikopark¹, przy³¹cza wodno-kanalizacyjne, elektryczne, równanie terenu, okopywanie i izolowanie fundamentów, uk³adanie polbruku, elewacje.
tel. 602 43 69 72
Tynki maszynowe, cementowo wapienne, gipsowe. Tel. 512 765 501.
Wynajmê pokoje (1,2,3 osobowe) w
Ko³obrzegu 40z³/osoba lub wynajmê mieszkanie 3 pokojowe (150 z³/
doba) i 4 pokojowe (200 z³/doba).
Tel. 0 692 683 475.
Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972.
QWideofilmowanie - Tel. 0 605 732
267.
Q Domy drewniane pod zamówienie. Tel. 692 405 612 lub 091 395
21 88.

NIERUCHOMOŒCI

£obez
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.
Sprzedam gara¿ w Wêgorzynie ul.
3 Maja. Tel. 608 813 947.

Œwidwin
QSprzedam budynek gospodarczy
w Œwidwinie o pow. 135 mkw. z przeznaczeniem zabudowy mieszkalnej
z us³ugami. Tel. 503 741 513.
QSprzedam 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.

Drawsko Pom.
Q Kupiê grunty rolne, gospodarstwo
rolne w powiecie Gryfice lub £obez.
Tel. 0692 883 670.

Q T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58.

Gryfice

QDywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.

Dzia³kê 3300 mkw. –50,00 z³ za 1
mkw. sprzedam, Gryfice Osada
Zdrój. Tel. 091 384 39 52.

QZespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl

Wynajmê lokal po remoncie w Kamieniu Pomorskim 33 mkw. na gabinet, us³ugi lub kancelariê. Lokal
po³o¿ony w centrum miasta, cena
do uzgodnienia, nr kontaktowy:
607-525-247.

Q Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

PRACA

£obez

Poszukujê do wynajêcia niedu¿ego
lokalu na dzia³alnoœæ w Gryficach.
Kontakt: 515-950-999.
Wynajmê lub sprzedam halê w Gryficach, pow. 2400 mkw., wszystkie
media. Tel. 509 431 779.

Zatrudniê kierowcê z kategoria prawa jazdy B. Tel. 515 139 596.

Udostêpniê do dzia³alnoœci wielobran¿owy dzier¿awiony kiosk w
Gryficach, sprzedam towar w kiosku. Tel. 513 045 352.

Poszukuje osoby odpowiedzialnej
do opieki nad 11-sto miesiêcznym
dzieckiem. Tel. 669 901 107.

Q Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.

Zatrudniê emerytkê do pracy w sklepie odzie¿owym. Tel. 602 252 730.
Zatrudniê opiekunkê do dziecka.
Tel. 513 067 900.
Poszukujê pracownika do renowacji sprzêtu AGD. Umowa zlecenie.
Tel. 509 760 110.

Q Firma Profil w Gryficach przy ul.
Broniszewskiej 34 poszukuje pilnie
pracownika do produkcji i monta¿u
okien PCV i aluminium, preferowane doœwiadczenie zawodowe. Tel.
091 387 71 20.
Q Zatrudniê kelnerkê najchêtniej na
sta³e (oœrodek i restauracja), mile
widziana znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Rewal tel. 091 386 28 20
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Topole wyciête, droga w kolejce do remontu
Wies³awa Bernackiego ogólnie a¿
90 proc. drzew w powiecie roœnie
zbyt blisko skrajni jezdni. Nie
wszystkie jednak ulegn¹ wyciêciu
ze wzglêdu na czêsto zabytkowy
charakter alej.
W przysz³ym roku na tê drogê
zostanie z³o¿ony wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów. Jeœli zo-

(SOSNOWO). Na trasie Gardzin - Resko, na wysokoœci miejscowoœci Sosnowo zosta³y wyciête
wszystkie topole. Zadanie to zosta³o zrealizowane w zwi¹zku z
przysz³¹ odnow¹, a byæ mo¿e i poszerzeniem drogi.

PRACA

Region
Eurojob Polska zatrudni do
pracy we Francji pracowników
budowlanych, spawaczy i
elektryków oraz kucharzy,
pokojowe i kelnerów. Kontakt:
Ko³obrzeg, ul. E. Gierczak 38,
kolobrzeg@eurojobpolska.pl, tel. 662 195 036.

Bliskoœæ drzew skrajni jezdni
powodowa³a spore niebezpieczeñstwo dla pojazdów poruszaj¹cych
siê t¹ w¹sk¹ i krêt¹ drog¹. St¹d decyzja, by wyci¹æ 179 drzew. Wyciête topole na tym odcinku mia³y do
kilkudziesiêciu lat. Zdaniem dyrektora Zarz¹du Dróg Powiatowych

stanie zakwalifikowany, wówczas
droga zostanie poszerzona do minimum 4 metrów.
Najbli¿sze prace nast¹pi¹ jednak nie wczeœniej, ni¿ w roku 2010.
W pierwszej kolejnoœci jednak
Zarz¹d Dróg Powiatowych zadba o
drogê Mo³dawin - Maliniec w gminie Radowo Ma³e.
mm
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By by³o kolorowo
(BE£CZNA) I w tej miejscowoœci zakoñczy³ siê program, maj¹cy na celu zaktywizowanie dzieci i m³odzie¿y w poprawê estetyki
wsi. Dzieci i m³odzie¿, pod nadzorem doros³ych, posadzili kwiaty i
krzewy wzd³u¿ przystanku i przy
placu zabaw.
W programie wziê³o udzia³ 20
dzieci, w tym czworo przychodzi³o
z Poradza.
- Program pisa³am pierwszy raz.
Nie mia³am czasu na zastanowienie,
bowiem na napisanie by³o tylko kilka dni. Kocham swoj¹ wioskê, chcê
by by³o tutaj ³adnie i by osoby przeje¿d¿aj¹ce przez wioskê zapamiêtali j¹ jako ³adn¹, ukwiecon¹ i kolorow¹. Program zatytu³owa³am “Bajeczne miejsce”, poniewa¿ pragnê
stworzyæ takie przy placu zabaw. W
tej chwili posadziliœmy tam kwiaty
i krzewy, w przysz³oœci bêd¹ ³awki.
Plac zabaw równie¿ bêdzie rozbudowany – powiedzia³a Barbara Kordyl, so³tys wsi Be³czna.
Dzieci, pod opiek¹ doros³ych sadzi³y krzewy i sia³y trawê, kwiaty posadzi³y same. W sumie mieszkañcy Be³cznej i Poradza posadzili oko³o 100 krzewów. B. Kordyl obawia
siê jednak, ¿e ich wysi³ek pójdzie na
marne, a to ze wzglêdu na... psy.
Przypominamy, ¿e Be³czna z programu otrzyma³a oko³o 3 tys. z³. Z
tego na krzewy wydano 500 z³, a na
kwiaty - 100 z³. Na cmentarzu przy

krzy¿u, zamiast dotychczasowych
sztucznych kwiatów pojawi³y siê
cztery tuje. Do samego projektu, jak
zapewnia so³tys, ludzie podeszli
pozytywnie, ale jak wszêdzie w realizacjê jego w³¹czy³a siê tylko niewielka grupa. Reszta patrzy³a z
boku. W nagrodê zaanga¿owani
mieszkañcy Be³cznej, wraz z dzieæmi pojechali do parku dendrologicznego w Przelewicach. Wprawdzie doroœli za bilet do parku musieli zap³aciæ, jednak sam przejazd
mieli darmowy.
W ramach programu nie zabrak³o konkursów i zabaw a tak¿e wycieczki na basen. Dwutygodniowe
wakacje pod okiem pañ œwietliczanek i rodziców okaza³y siê strza³em
w dziesi¹tkê. Ju¿ teraz dzieci podpowiadaj¹ pani so³tys, dok¹d chcia³yby udaæ siê w przysz³ym roku. One
te¿ przypominaj¹ szefowej wsi, by
nie zapomnia³a napisaæ nastêpnego
projektu.
Na zakoñczenie programu dzieci otrzyma³y upominki w postaci
piórników i dyplomów. Fina³em
by³o ognisko i pieczone kie³baski
zorganizowane tylko dla uczestników konkursu.
Kwiatów i zieleni w Be³cznej z
pewnoœci¹ nie brakuje. Tym we w³asnym zakresie mog¹ zaj¹æ siê mieszkañcy. Inaczej, jeœli chodzi o stan
drogi. Niegdyœ piêkna, brukowana
ulica dziœ jest pofa³dowana i grozi
przynajmniej skrêceniem kostki. mm

Miss z
Tragiczne wyniki w nauczaniu
kapelami
A nauczyciele wyje¿d¿aj¹ z powiatu

(£OBEZ). 17 sierpnia, podczas Festiwalu Kapel Podwórkowych, mieszkañcy powiatu bêd¹
mieli okazjê spotkaæ siê z Miss
Polski Klaudi¹ Ungerman.
Ju¿ wiadomo, ¿e Klaudia Ungerman 17 sierpnia zostanie ugoszczona podczas spotkania otwartego w
Urzêdzie Miejskim w £obzie. A
skoro jest to spotkanie otwarte,
mo¿e w nim uczestniczyæ ka¿dy
chêtny. Oko³o godziny 16.00 Klaudia Ungerman otworzy oficjalnie
Festiwal Kapel Podwórkowych,
który odbêdzie siê na starym boisku.
Tam przywita siê z mieszkañcami
powiatu i podziêkuje za oddane na
ni¹ g³osy. Wówczas te¿ bêdzie chwila, by porozmawiaæ z Miss Polski. O
godzinie 21.00 wrêczy nagrody dla
zwyciêskich kapel.
mm

(RESKO). Wyniki w szkole
podstawowej w Resku by³y
w tym roku bardzo
niezadowalaj¹ce. Okaza³y
siê ni¿sze, ni¿ w pozosta³ych
szko³ach na terenie gminy.
Równoczeœnie dodatki dla
nauczycieli s¹ bardzo du¿e
w porównaniu z pozosta³ymi
gminami powiatu
³obeskiego.

Jak zauwa¿y³a radna Renata
Kulik ju¿ podczas czerwcowej sesji, 19 uczniów ukoñczy³o rok
szkolny z wyró¿nieniami a tylko 3
przesz³y pozytywnie testy gimnazjalne. Ta œrednia mo¿e zaskoczyæ
ka¿dego. Dlatego te¿ radni wraz z
burmistrzem miasta postanowili
zmieniæ coœ w edukacji szkolnej.

Pomys³em by³o utworzenie szko³y
sportowej i wprowadzenie wiêkszej iloœci zajêæ z wychowania fizycznego. Zajêcia sportowe zamierza siê wprowadziæ ju¿ w klasach 1-3.
Problemem, na który zwróci³
uwagê radny Adam Seredyñski,
to braki w kadrze nauczycielskiej. Okaza³o siê, ¿e wychowania fizycznego od pewnego czasu ucz¹ nauczyciele od nauczania pocz¹tkowego. Dariusz
Kêsy, który jeŸdzi z reskimi
dzieæmi na zawody sportowe,
potwierdzi³ fatalny poziom
dzieci z zakresu wychowania fizycznego. Stanis³aw Buczek z
kolei doda³, i¿ nie tylko wychowanie fizyczne kuleje w reskiej
podstawówce. Uzna³, ¿e nauczyciele nie interesuj¹ siê przedmiotami, których ucz¹ i nie s¹
wyedukowani w tym przedmio-

cie. Doda³, ¿e nie przyk³adaj¹ siê
do nauczania danego przedmiotu,
a przecie¿ w nauczaniu nauczyciel
spe³nia wa¿n¹ rolê.
W tej chwili nauczyciele odpoczywaj¹ po ciê¿kim roku szkolnym i zbieraj¹ si³y na nastêpny.
Czy czas wakacji bêdzie wystarczaj¹cy, by zmieniæ coœ w systemie
nauczania i zwiêkszenia kadry nauczycielskiej odnoœnie specjalistów w swojej dziedzinie, oka¿e
siê ju¿ we wrzeœniu. Póki co, m³odzi nauczyciele z powiatu ³obeskiego szukaj¹ pracy poza jego
granicami, nie znajduj¹c miejsca w
murach tutejszych szkó³.
Przypominamy, ¿e w reskiej
szkole najwiêcej uczniów podczas
egzaminu zaprezentowa³o poziom
niski. Na takim samym poziomie,
od dwóch lat, utrzymuj¹ siê œrednie wyniki szko³y na tle wyników
szkó³ z ca³ego kraju.
mm

SPORT
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Dobry prognostyk przed lig¹
Hutnik Szczecin – Sarmata Dobra 3:10 (2:5)
W miniony pi¹tek o godz. 20.30,
przy sztucznym œwietle, pi³karze
Sarmaty Dobra rozegrali ostatni
mecz sparringowy w ramach przygotowañ do rozgrywek o mistrzostwo V ligi w sezonie 2008/2009.
Mecz zosta³ rozegrany na stadionie IV ligowego Hutnika Szczecin, który po niedawnej modernizacji jest jednym z ³adniejszych obiektów pi³karskich województwa.
Mimo, i¿ by³ to ju¿ 9 mecz kontrolny
Sarmaty w ramach przygotowañ do
tegorocznego sezonu, to po raz
pierwszy dru¿yna zagra³a w praktycznie optymalnym sk³adzie (z
podstawowych zawodników zabrak³o tylko Dawida Dudka). Sarmata
w konfrontacji z wy¿ej notowanym
przeciwnikiem zagra³ bardzo dobry
mecz, a co najwa¿niejsze skutecznie, odnosz¹c przekonywuj¹ce
zwyciêstwo 10:3. Sarmata w pierwszej po³owie, któr¹ wygra³ 5:2, zagra³ w optymalnym sk³adzie, natomiast w II po³owie trener Tomasz
Surma da³ szansê gry zawodnikom
rezerwowym (podobnie post¹pi³
trener Hutnika), którzy tak¿e spisali siê bardzo dobrze wygrywaj¹c

5:1. Uzyskany wynik, a przede
wszystkim dobra gra zespo³u, pozwalaj¹ z optymizmem patrzeæ na
kolejne wystêpy Sarmaty tym razem ju¿ w meczach mistrzowskich.
Uwa¿ny czytelnik z pewnoœci¹ zauwa¿y³, ¿e w bramce Sarmaty nie
wystêpuje Damian Brodowicz, zawodnik który wystêpowa³ w niej
przez ostatnie 2 sezony. Z przykroœci¹ muszê to napisaæ, ale to postawa tego sympatycznego zawodnika
wobec Klubu spowodowa³a, ¿e zarówno trener jak i w³adze Klubu
musia³y podj¹æ tak drastyczn¹ decyzjê jak¹ jest usuniêcie z dru¿yny
tego zawodnika. Jest to tym bardziej
przykre, ¿e taka decyzja zapad³a
chyba po raz pierwszy w historii
Klubu.
Sk³ad Sarmaty: M. Kamiñski,
Pacelt, Jaszczuk, Mêdrek, Za³êcki,
Olechnowicz, D. Dzierbicki, Bonifrowski, Kieruzel, Padziñski, E.
Kamiñski oraz Marciniak, Olejnik,
M. Dzierbicki, Miko³owski, Gude³ajski,
Bramki dla Sarmaty: Wojtek Bonifrowski 4, Damian Padziñski i
Emilian Kamiñski po 3.
estan
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GRANIE W PLANIE
V liga
16 sierpieñ
GKS Mierzyn – Kluczevia Stargard Szcz.
K³os Pe³czyce – Iskierka Szczecin
Mieszko Mieszkowice – Stal Lipiany
Woda Piast II Rzecko – Osadnik Myœlibórz
Polonia P³oty – Orze³ Trzciñsko-Zdrój
Sarmata Dobra – Odra Chojna (17.30)
Arkonia Szczecin – Œwit Szzcecin
Sparta Wêgorzyno – Sparta Gryfice (17.00)
Klasa okrêgowa
16 sierpieñ
D¹brovia Stara D¹browa – Pogoñ II Szczecin
Ehrle Polska Dobra Szcz. - Vielgovia Szczecin
Korona Stuchowo – Flota II Œwinoujœcie
KP Chemik II Police – Promieñ Mosty
Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard
Masovia Maszewo – Radovia Radowo Ma³e
17 sierpieñ
Ina Iñsko – Wicher Brojce
Fagus Ko³bacz – Œwiatowid £obez

Tydzieñ u stra¿aków
(POWIAT). W minionym tygodniu
stra¿acy wyje¿d¿ali do akcji 32 razy. W
ci¹gu minionych dni w powiecie pali³o
siê 6 razy. Ka¿dorazowo pali³a siê s³oma i œcierniska. Sezon na podpalanie
skoszonych pól widocznie jeszcze na
dobre nie rozpocz¹³ siê. Inaczej jest
odnoœnie likwidacji gniazd os i szerszeni. W³aœnie teraz stra¿acy zbieraj¹ najwiêksze ¿niwa. Do likwidacji kokonów
po¿arnicy wyruszali 21 razy.

Podczas ostatnich wiatrów najbardziej poszkodowana zosta³a gmina
Wêgorzyno. Tutejsi stra¿acy cztery razy
usuwali powalone drzewa.
Tylko raz stra¿acy wzywani byli do
wypadku. Ten zdarzy³ siê 10 sierpnia w
Wêgorzynie o godz. 19.47. Kierowca
samochodu marki Ford Fokus nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków atmosferycznych (pada³ deszcz) i na ³uku
drogi uderzy³ w barierê.
mm

Rowerowa wyprawa do Iñska

NAD WODÊ …. PRZEZ WZGÓRZA, POLA I LASY
10 sierpnia w niedzielê Klub Turystyki Rowerowej w £obzie i Drawska
Grupa Rowerowa zorganizowali rajd
turystyki rowerowej do Iñska. Obie grupy spotka³y siê w Wêgorzynie i razem
ruszy³y przez Po³chowo, Winniki, D³usko, Sarnikierz i Wierzchucice nad jezioro Iñsko. W D³usku wjechaliœmy do
Iñskiego Parku Krajobrazowego. Zalesiony teren charakteryzuje siê urozmaicon¹ rzeŸb¹ terenu z licznymi wzniesieniami, jeziorami i oczkami wodnymi
po³o¿onymi w malowniczych dolinach.
Niew¹tpliwie by³ to najciekawszy odcinek naszej wêdrówki.
W Iñsku mieliœmy okazjê pop³ywaæ
w jeziorze, zobaczyæ zmagania stongmanów i zjeœæ smaczn¹ rybê w sma¿alni
nad wod¹. Dalej ruszyliœmy przez Studnicê do Ziemska, gdzie zatrzymaliœmy
siê, aby upiec kie³baski. Gdy ugaszono
ognisko, pora ju¿ by³a póŸna. Nasta³
moment rozstania drawszczan i
³obzian. Czas ju¿ by³o wracaæ do domu.
Do zobaczenia na nastêpnym rajdzie !!
adamku@vp.pl
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INFORMACJE

By³a kiedyœ mapa Regi

tygodnik ³obeski 12.08.2008 r.

Kronika powiatu ³obeskiego

Nawi¹zuj¹c do artyku³u Pani autorstwa „Piêkna i urocza Rega”,
przesy³am dwa skany stron z wydanego przez Uniê Miast i Gmin Dorzecza Regi, 72-300 Gryfice, Plac Zwyciêstwa 37, opracowania „Z biegiem
Regi. Szlak Kajakowy”. Opracowanie posiada opis poszczególnych
miejscowoœci, przez które Rega
przep³ywa, bazê noclegow¹, gastronomiczn¹ na szlaku oraz 13 map
poszczególnych odcinków rzeki.
Trudno mi jest okreœliæ, w którym roku zosta³o ono wydane. Ale
jednak by³o. A, ¿e pewnie dzisiaj nie
mo¿na go nabyæ, to osobny temat. Ja
ten egzemplarz zawdziêczam Panu
Jerzemu Mechliñskiemu z Ksiêgarni „Wspó³czesna” w £obzie. Artyku³ zawiera wiele cennych informacji o rzece. Pozdrawiam.
Tadeusz Korzeniewski
Wystarczy przestawiæ lub zdj¹æ

Znak myl¹cy kierowców
Chrzest And¿eliki Samal - 26.07.2008
Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

BEZPIECZNE WAKACJE

(DALNO) Wczoraj po raz kolejny natkn¹³em siê na kierowcê,
którego zmyli³ znak stoj¹cy przy
drodze do Dalna. Kierowca widz¹c napis „£obez” i strza³kê w
lewo, skrêci³ do Dalna.
Nikomu by nie warto by³o zawracaæ g³owy, gdyby nie fakt, ¿e
takie pomy³ki zdarzaj¹ siê tutaj
czêsto, zw³aszcza kierowcom
przeje¿d¿aj¹cym przez powiat
³obeski, bo tutejszy drogê zna na
pamiêæ. Otó¿ z drogi £obez – Strzmiele odchodzi w prawo droga do
Dalna. Na tym skrzy¿owaniu, wyje¿d¿aj¹c z Dalna stoi du¿y znak
informuj¹cy, w któr¹ stronê jest
£obez, a w któr¹ Nowogard. Dla
mieszkañców Dalna to „pestka”,
bo oni wiedz¹. Problem polega na

tym, ¿e jad¹c od strony Nowogardu, ze Strzmieli, pod „dalnowsk¹”
górkê, kierowca jak byk widzi
znak informuj¹cy, ¿e droga do
£obza jest w lewo, wiêc skrêca w
lewo i wje¿d¿a do Dalna. Dopiero
jak wyje¿d¿a zrozumie, ¿e ten
znak nie by³ „przypisany” dla jego
drogi, tylko dla drogi dalnowskiej.
Ale jad¹c sk¹d mo¿e o tym wiedzieæ. Widzi i skrêca. Zdarza³o
siê, ¿e wje¿d¿a³y tu nawet tiry i
póŸniej mia³y problemy z wyjechaniem. Je¿eli znak mia³by pozostaæ (choæ niekoniecznie, bo jak
powiedzia³em, mieszkañcom Dalna jest niepotrzebny), to trzeba go
cofn¹æ o kilka – kilkanaœcie metrów wczeœniej, by nie by³ widoczny z szosy g³ównej i nie wprowadza³ przejezdnych w b³¹d. KAR

BEZPIECZNIE NA ROWERZE - zasady bezpiecznej jazdy
1. U¿ywaj sprawnego i w pe³ni wyposa¿onego roweru.
2. W czasie jazdy u¿ywaj zawsze kasku.
3. Dok³adnie rozejrzyj siê zanim ruszysz.
4. W miarê mo¿liwoœci korzystaj z drogi dla rowerów.
5. Przestrzegaj przepisów drogowych, obowi¹zuj¹ one tak¿e rowerzystów.
6. Trzymaj d³oñ na hamulcu przed skrzy¿owaniami, wyjazdami z podwórek i bocznych ulic.
7. Nie wymuszaj pierwszeñstwa przejazdu.
8. Sygnalizuj odpowiednio wczeœniej wszystkie skrêty.
9. Nigdy nie œcinaj zakrêtów.
BEZPIECZNIE W DOMU I NA PODWÓRKU
Zabawa - mieszkanie jest wspania³ym miejscem do organizowania ciekawych i bezpiecznych zabaw. Pamiêtaj jednak, ¿e s¹ rzeczy, których musisz
bezwzglêdnie siê wystrzegaæ w swoich zabawach:
- gaz - mo¿esz siê nim zatruæ lub spowodowaæ wybuch,
- pr¹d elektryczny - mo¿e ciê poraziæ,
- ogieñ - mo¿esz spowodowaæ po¿ar,
- ostre przedmioty - gro¿¹ zranieniem,
- lekarstwa - mo¿esz siê nimi zatruæ.
Obcy puka do Twoich drzwi
Zawsze, gdy us³yszysz dzwonek lub pukanie do drzwi, sprawdŸ: kto to?
Wyjrzyj przez okno lub spójrz przez wizjer w drzwiach. Jeœli jest to osoba,
której nie znasz - NIE otwieraj drzwi!!! Nie wierz obcemu, ¿e jest urzêdnikiem, panem z gazowni, listonoszem, hydraulikiem, koleg¹ rodziców.
Jeœli masz w domu telefon zadzwoñ do rodziców lub na Policjê. Je¿eli
nie masz w domu telefonu, a coœ Ci zagra¿a - zaalarmuj s¹siadów.

POLICJA
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To m³odzie¿ coraz gorsza, czy my nie pamiêtamy

Rozmowa z komendantem KPP w £obzie
Zbigniewem Podgórnym
Coraz czêœciej s³ychaæ narzekania, ¿e bezstresowe wychowanie
daje siê we znaki ludziom starszym.
S³ychaæ opinie, ¿e jest coraz gorzej
i niebezpiecznej, bowiem m³odzie¿
przestaje przestrzegaæ zasad norm
spo³ecznych. Czy tak jest w rzeczywistoœci?
- Jeœli nieletni jeœli dokona jakiegoœ przestêpstwa, to sprawa trafia
do s¹du. S¹d patrzy na charakter zagro¿enia. Jeœli nie dochodzi do zagro¿enia mienia, s¹d orzeka adekwatn¹
karê. Patrz¹c na uszkodzenie rzeczy, a
wiêc powy¿ej 250 z³, to mamy spadek
takich zdarzeñ. Najwiêcej takich rzeczy mia³o miejsce na terenie £obza.
Nale¿y mieæ pewne zrozumienie
dla pewnych zachowañ, sam by³em
m³ody.
Kwestia jest z³o¿ona. Problem jest
otwarty i nie ma z³otego œrodka, jak
¿ycz¹ sobie niektórzy. Nie mo¿na surowo karaæ np. za to ¿e ktoœ, gdzieœ
g³oœno krzyknie. Co innego jeœli dochodzi do aktów wandalizmu.
W takim razie gdzie s¹ rodzice?
- Do rodziców w pierwszym
rzêdzie nale¿y dojœæ. M³odzie¿ gimnazjalna w wieku 13 lat przebywa
poza domem do 2, 3 w nocy w ró¿nym
towarzystwie i w ró¿nych sytuacjach,
o których rodzice nie maj¹ pojêcia.
Nie wnikaj¹ w to.
Jak rodzice reaguj¹, gdy przywozicie 13 latka w nocy?
- Podczas Dni £obza odwieŸliœmy kilkanaœcie m³odych osób. Rodzice reaguj¹ ¿alem pod adresem policji. Mówi¹: “przecie¿ moje dziecko
nie mo¿e tego robiæ. No có¿ wypi³o
piwo, ale moje dziecko tego nie robi:
nie krzyczy, nie kopie w kosze, nie roz³adowuje emocji w taki sposób. Dopiero, gdy jest za póŸno zaczynaj¹ siê
interesowaæ.
Czy m³odzie¿ nie za du¿o mo¿e?
- To jest kwestia wychowania i
zainteresowania rodziców. Najwa¿niejsza jest rodzina, nabycie pewnej
kultury i to co wynika z ¿ycia rodzinnego. Nie ma tu podzia³u na ludzi,
których moglibyœmy nazwaæ wysoko usytuowanych czy inteligencja,
czy te¿ rodziny ska¿one patologi¹.
Nie ma podzia³u, bo jeœli nie ma zainteresowania odnoœnie nieletnich,
to bêd¹ takie a nie inne efekty. Tutaj
nie ma czegoœ takiego, jak recepta
jak nale¿y postêpowaæ. Kiedyœ poza
rodzicami by³a jeszcze szko³a, która
poza rodzicami wskazywa³a jak nale¿y postêpowaæ.

Nie oszukujmy siê. Dziœ nie ma
zajêæ pozalekcyjnych, SKS-ów, kó³
zainteresowañ itp.
- Niegdyœ szko³a zdecydowanie
interesowa³a siê nieletnimi, organizowa³a ró¿ne zajêcia pozalekcyjne. Kiedyœ mo¿na by³o jeszcze doje¿d¿aæ,
dziœ nawet nie ma czym. Nie wnika siê
w to, co siê robi w trakcie szko³y i poza
ni¹.
Jaka jest alternatywa dla m³odzie¿y w £obzie?
- Konia z rzêdem temu, kto wska¿e
mi, gdzie m³odzie¿ mo¿e siê spotykaæ
na terenie £obza po godzinie 18.00.
Mamy od razu odpowiedŸ, dlaczego
grupuj¹ siê w ró¿nych dziwnych miejscach typu: klatka schodowa, parki,
³awka. Jeœli jednak powstan¹ miejsca,
w których m³odzie¿ bêdzie mog³a siê
spotykaæ, jakiœ klub na przyk³ad, to
œmiem twierdziæ, ¿e bêdzie oburzenie
spo³eczne, ¿e jest zak³ócenie ³adu i
porz¹dku o np. 21.00, gdy m³odzi ludzie bêd¹ wracaæ do domu. Musz¹ byæ
takie miejsca. Kiedyœ by³y ró¿ne kawiarenki, nie by³o alkoholu, bo to czasy kartkowe, ale by³o dok¹d pójœæ. Jeœli ktoœ krzykn¹³, albo by³ t³umiony
przez znajomych, albo przyje¿d¿a³a
milicja. Takich miejsc, gdzie siê mo¿na by³o spotykaæ by³o wiêcej. Takie
jest moje odczucie. Nawet na wsiach
by³y kluby i klubokawiarnie. Teraz
tego nie ma. M³odzi ludzie nie maj¹
dok¹d pójœæ. Ale nie tylko o m³odzie¿,
doroœli równie¿. Przypomnê ile by³o
problemów, gdy powstawa³ barek
piwny. To jest coœ œmiesznego. Powstaje miejsce, gdzie mo¿na usi¹œæ na
œwie¿ym powietrzu i od razu ludzie
wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e stwarza siê
jakieœ niebezpieczeñstwo. A przecie¿,
jak siê okaza³o, jest cisza i spokój,
mo¿na sobie swobodnie posiedzieæ.
Powinny byæ takie miejsca, gdzie
mo¿na siê spotkaæ po godzinie 18.00.
Nawet niech bêd¹ to ciesz¹ce siê z³¹
s³aw¹ salony gier. To zawsze jest jakaœ
odskocznia, tam m³odzi ludzie siedz¹
pod kontrol¹ tych, którzy o to dbaj¹.
Miasto ma jakieœ projekty, by o¿ywiæ
to w jakiœ sposób. Ale najwa¿niejsze
jest to, ¿e jest niechêæ osób doros³ych
do tego, by takie miejsca tworzyæ. Bo
uwa¿aj¹, ¿e to dopiero bêdzie patologia, a wbrew pozorom w³aœnie tam,
gdzie s¹ takie miejsca, to dzieje siê
najmniej.
Skoro rodzice nie maj¹ czasu dla
dzieci, klubów nie ma, szko³a nie
wnika, to co pozostaje? Wymiar
sprawiedliwoœci?
-

S¹d wybiera w stosunku do

nieletnich œrodki wychowawcze. Czasami reakcja m³odych bywa nieprzewidywalna. S¹d ostrzega, a mo¿e to
byæ oddanie pod szczególn¹ opiekê
kuratora, niektórzy m³odzi s¹ ju¿ tak
wyedukowani przez ulicê, ¿e maj¹ to
w powa¿aniu. Rozmawia³em z m³odym cz³owiekiem, który nie mia³ jeszcze 15 lat. Jego kolega trafi³ do m³odzie¿owego oœrodka adaptacji spo³ecznej, wiêc i on za wszelk¹ cenê
chcia³ tam iœæ. Robi³ wiêc wszystko na
przekór matce, by siê tam dostaæ.
Czy nieletnich za akty wandalizmu nale¿y karaæ, zamykaæ? A
mo¿e mog¹ naprawiæ to, co zepsuj¹?
- S¹d cywilny mo¿e nakazaæ
sprz¹tanie, s¹d rodzinny - nie. Przyk³adowo sprz¹tanie 40 godz. na rzecz
gminy, to jest ograniczenie wolnoœci.
Wielokrotnie siê tak zdarza, ¿e m³ody
cz³owiek po raz pierwszy naruszy³ porz¹dek prawny, ka¿dy z nas by³ m³ody

Kradzie¿ z w³amaniem
(£OBEZ) W dniu 4.08.2008 r. w
godz. 10.00 - 14.50 w £obzie, na terenie
Zak³adu Nowamyl, nie znany sprawca
dokona³ w³amania do szafki pracowniczej, sk¹d zabra³ telefon komórkowy
Nokia wartoœci 650 z³ na szkodê Piotra
W
.
NietrzeŸwi rowerzyœci
(£OBEZ) 4.8.2008 r. w £obzie,
przy ul. G³owackiego, oko³o godz.
1.50, policjanci zatrzymali do kontroli
drogowej kieruj¹cego rowerem Krzysztofa S. Wymieniony kierowa³ rowerem
w stanie nietrzeŸwoœci; 0.93 mg/l.
Tego samego dnia, o godz. 21.15 w
£obzie, przy ul. Spokojnej, zatrzymano
równie¿ kieruj¹cego rowerem Dariusza
B. Tym razem kieruj¹cy mia³ 1.03 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Obaj panowie odpowiedz¹ przez s¹dem
za pope³nione przestêpstwo.
Ale cofka
(WÊGORZYNO) 6.08.2008 r. oko³o godz. 11.15 w Wêgorzynie, na ul.
Grunwaldzkiej, Jan P. kieruj¹c samochodem marki Mitsubishi podczas manewru cofania uderzy³ w samochód
marki Citroen, powoduj¹c uszkodzenia
pojazdów.
Kradzie¿ roweru
(£OBEZ) 6.08.2008 r. oko³o godz.
12.00 w £obzie, przy ul. Bocznej, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y ro-

i kiedyœ pope³ni³ b³¹d. Nie mo¿na doprowadzaæ do czegoœ takiego, ¿e grupa m³odych gimnazjalistów, którzy
postanowili sobie zaszaleæ, byæ mo¿e
jedyny raz w ¿yciu, za zniszczenie
kosza trafia do oœrodka wychowawczego. Mamy do czynienia z dzieæmi.
Gdy taki m³ody cz³owiek jest w s¹dzie,
to jest to dla niego szok. PóŸniej ktoœ
taki uwa¿a na to, co robi i jak siê zachowuje. Gdyby mia³ jeszcze za karê
pracowaæ na rzecz miasta, to takie
prze¿ycie mo¿e byæ zbyt traumatycznym. PóŸniej mo¿e zdecydowaæ siê na
krok, którego moglibyœmy nie przewidzieæ. S¹dy rodzinne wiedz¹ co maj¹
robiæ i jak postêpowaæ, by ukierunkowaæ m³odego cz³owieka. Ale my z
naszej strony nie mo¿emy wychodziæ
z za³o¿enia, ¿e nale¿y tylko karaæ.
M³ody cz³owiek musi mieæ miejsce, w
którym mo¿e spêdzaæ wolny czas.
Dziêkujê za rozmowê
Magdalena Mucha

weru górskiego marki Mackenzi wartoœci 500 z³ oraz roweru turystycznego.
£¹czna suma strat to 800 z³ na szkodê
Dariusza R.
Kradzie¿ z w³amaniem
(£OBEZ) W nocy z 5 na 6.08.2008
r. w £obzie, przy ul. Hanki Sawickiej,
nieznany
sprawca
dokona³ kradzie¿y z w³amaniem do samochodu marki Peugeot Boxer, zabieraj¹c 2 skrzynki i 2 zgrzewki piwa.
£aczne straty 220 z³ na szkodê S³awomira K.
NietrzeŸwi kieruj¹cy
(RESKO) 7.08.2008 r. o godz.
10.30 w Resku, przy ul. Wojska Polskiego, policjanci zatrzymali kieruj¹cego rowerem Ryszarda W. Okaza³o siê,
¿e zatrzymany mia³ 1.05 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu.
(DOBRA) Drugim zatrzymanym
by³ mieszkaniec Dobrej Marcin R., który o godz. 22.20 kierowa³ rowerem w
stanie nietrzeŸwoœci; 0.69 mg/l. Obaj
panowie zostali zatrzymani i odpowiedz¹ przed s¹dem w przeci¹gu 478
godz. Za pope³nione przestêpstwo, które jest zagro¿one kar¹ do 2 lat pozbawienia wolnoœci.
Zniszczenie mienia
(£OBEZ) W nocy z 6 na 7.08.2008
r. w £obzie, przy ul. Ogrodowej, nieznany sprawca dokona³ wybicia przedniej
szyby w samochodzie marki Opel Vektra. Straty w kwocie 800 z³ na szkodê
Krzysztofa P.
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Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 31 brzmia³o:
“Przez trudy ku gwiazdom”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Telesfor Waliszewski (Rogowo), Zofia Janicka (£obez), Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez).
Nagrodê wylosowa³ pan Telesfor Waliszewski z Rogowa.
Gratulujemy.
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Konkurs
czytelników

Jaki styl reprezentuje wnêtrze koœcio³a w Wysiedlu?
..................................................................
Imiê ............................................................
Nazwisko......................................................
Adres zamieszkania ........................................
..................................................................
Nagrodê: mapê powiatu ³obeskiego oraz torbê ekologiczn¹ w tym
tygodniu wygra³ Bohdan Kêdzierski z £obza.
Gratulujemy.
Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

