C MY K

Kto ile zarobi³ w radzie powiatu?

GAZETA POWIATOWA Nr 18 (383) Rok VII 05.05.2009 r. Cena 2,00 z³ (w tym 0% VAT) ISSN 1643-5761

Dwa wypadki przy pracy
(£OBEZ) Ratownicy przez
prawie godzinê reanimowali i
przysposabiali do przewiezienia do szpitala mê¿czyznê,
który wczoraj po po³udniu
spad³ z drabiny na posadzkê i
straci³ przytomnoœæ. Str. 15
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Z DRUGIEJ STRONY

Odsun¹æ Dzieñ S¹du

Prof. Jerzy Przystawa
Oko³o 16 lat chodzi po Polsce
Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych (JOW), postuluj¹cy wprowadzenie w naszym kraju brytyjskiego
systemu „pierwszy na mecie”. Dlaczego? Dlatego, ¿e jest to nie tylko
najprostszy, najbardziej przejrzysty
i naturalny system wyborczy, ale tak¿e taki, który jest skuteczny i sprawdzony w ponad dwustuletniej praktyce krajów demokratycznych, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka
Brytania, Kanada i inne.
System ten sprowadza siê do kilku prostych zasad. (1) Okrêgi s¹ jednomandatowe, a wiêc z danego okrêgu wybiera siê tylko jednego pos³a.
(2) Kandydowaæ mo¿e ka¿dy, kto siê
czuje na si³ach i uzyska poparcie 10 –
15 wyborców z tego okrêgu. (3) Mandat uzyskuje ten, kogo poprze najwiêcej wyborców z okrêgu. (4) Wybory
odbywaj¹ siê w jednej turze, a wiêc
jak w zawodach sportowych bez kwalifikacji i bara¿y: mandat dostaje
pierwszy na mecie, choæby rywali
wyprzedzi³ tylko jednym g³osem.
Naturalnie, to s¹ tylko g³ówne
elementy. Amerykanie, Anglicy i
inni dodaj¹ do tego wymóg wp³acenia przez ka¿dego kandydata kaucji,
np. 1000 dol., która przepada, jeœli
kandydat nie zdobêdzie poparcia
wiêkszego ni¿ trzy proc. lub piêæ
proc. To bardzo dobra zasada i warta
zastosowania w Polsce. Innym elementem jest zasada losowania, jeœli
znajdzie siê dwóch kandydatów, którzy uzyskali identyczne poparcie.
Wtedy nie przeprowadza siê dodatkowych wyborów, tylko po prostu
losuje!
Przy takich wyborach rz¹d powstaje z regu³y na drugi dzieñ po podliczeniu g³osów, nie s¹ bowiem potrzebne targi koalicyjne, które w Polsce, i innych krajach, w których g³osuje siê na listy partyjne, trwaj¹ miesi¹cami, a nawet latami. Kraj uzyskuje stabilny rz¹d, który z regu³y sprawuje w³adzê przez ca³¹ kadencjê.
Za propozycj¹ JOW systematycznie opowiadaj¹ siê obywatele
RP w kolejnych sonda¿ach opinii
publicznej, a Platforma Obywatelska ju¿ prawie 4 lata temu z³o¿y³a w
Sejmie wniosek o referendum w tej
sprawie, poparty ponad 700 tysi¹cami podpisów. Odbywaj¹ siê konfe-

rencje, happeningi i manifestacje
uliczne – takie manifestacje zapowiedziane s¹ na 23 maja w Warszawie, 16 maja w Wa³brzychu, na 19
maja zapowiedziana jest debata w
siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich. 19 marca br., w Rudzie Œl¹skiej, za postulatem JOW opowiedzia³o siê zdecydowanie XXX Zgromadzenie Ogólne Zwi¹zku Miast
Polskich. Wszystko to zdaje siê
wskazywaæ, ze taka reforma prawa
wyborczego jest nieunikniona i ¿e
prêdzej czy póŸniej dzieñ wyborów
parlamentarnych w Polsce przestanie mieæ charakter œwi¹teczno-rytualny, a stanie siê tym czym byæ powinien, a wiêc tym co Karl Popper w
swoich tekstach o demokracji nazwa³ dniem s¹du nad klas¹ polityczn¹ i sposobem sprawowania
przez ni¹ w³adzy.
To, ¿e wybory JOW oznaczaj¹
Dzieñ S¹du nie podlega w¹tpliwoœci. Dowiod³y tego dwukrotnie ju¿
przeprowadzone wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast. W
2002 roku wszystkie partie polityczne razem wziê³y tylko 25% mandatów, a w 2006 roku ju¿ tylko 18%!
Obywatele, jak Polska d³uga i szeroka, gdy tylko dostali mo¿liwoœæ pokazania, co s¹dz¹ o obecnych partiach politycznych, wypowiedzieli
siê w sposób niepozostawiaj¹cy
w¹tpliwoœci.
W tej sytuacji przed partiami
politycznymi stoi dylemat: jak zrobiæ uk³on w stronê spo³eczeñstwa –
pokazaæ, ¿e siê z jego oczekiwaniami liczy, a jednoczeœnie uciec spod
gilotyny i zachowaæ beneficja i przywileje w³adzy? Trwaj¹ wiêc nieustaj¹ce poszukiwania systemu wyborczego, który robi³by wra¿enie zasadniczej zmiany, a w którym wszystko
pozosta³oby na swoim miejscu.
W „Polska The Times” z 21
kwietnia w sukurs partyjnym reformatorom przychodzi uczony politolog-socjolog dr Jaros³aw Flis i wzywa: Skopiujmy system wyborczy
zza Odry. Najlepiej tak, jak to ju¿
kilka lat temu zaproponowa³ Ludwik
Dorn: podzielmy miejsca w Sejmie
na dwie nierówne po³owy - mniejsz¹
po³owê dla wybranych w jednomandatowych okrêgach, a wiêksz¹, ju¿
poza kontrol¹ obywateli, wed³ug
uznania partyjnych szefów. Dr Flis
nie wchodzi w szczegó³y, ale mo¿e
warto dopowiedzieæ, ¿e nowelizacja
Dorna polega³a na tym, ¿e w przeciwieñstwie do systemu niemieckiego
te „po³owy” mog³y byæ wiêksze i
mniejsze oraz na tym, ¿e mo¿na by
wygraæ wybory w JOW, a dostaæ figê
z makiem. Szkoda te¿, ¿e uczonyspecjalista nie próbuje dokonaæ ana-

lizy, jak takie „kopie” sprawdzi³y siê
w krajach nam bliskich: na Ukrainie,
na Wêgrzech, w Czechach, na Litwie, £otwie, a tak¿e w Rosji, a ostatnio w Rumunii? Wszêdzie tam, w
ramach demokratycznego eksperymentu wypróbowano ró¿nych „kopii” systemu niemieckiego i co one
przynios³y?
Jaros³aw Flis pisze niedwuznacznie: Obecny system jest bardzo
kiepski i wymaga zmiany. Karmi siê
z³udzeniami, poniewa¿ partie wystawiaj¹ kandydatów w nadmiarze, a
ich g³ównymi konkurentami s¹ koledzy z listy. To zjawisko nie wystêpuje w przypadku okrêgów jednomandatowych. To wszystko prawda.
Szkoda tylko, ¿e dr Flis, który z racji
swojej pozycji zawodowej powinien
– tak mi siê przynajmniej wydaje –
mieæ na oku przede wszystkim dobro
spo³eczeñstwa i pañstwa, martwi siê
g³ównie zmartwieniami partyjnych
gremiów. Pisze wiêc, ¿e wprowadzenie JOW w Polsce wydaje siê bardzo
ma³o realne i dodaje zaraz, ze z kilku
powodów. Z tych „kilku powodów”
wymienia tylko jeden: rozwi¹zanie
to narusza interesy cz³onków
wszystkich klubów parlamentarnych. I s³usznie, bo ten jeden rozstrzyga, a dr Flis jest realist¹ i wie, ¿e
polityka jest gr¹ interesów. Konkluduje wiêc, ¿e „system niemiecki” ma
w Polsce szansê, natomiast „system
amerykañski” takiej szansy nie ma.
I dalej: Natomiast kompletnie
nie widzê w Polsce mo¿liwoœci
stworzenia systemu dwupartyjnego,
jaki jest w Stanach Zjednoczonych.
Aby mog³y istnieæ wy³¹cznie dwie
partie, musz¹ siê ca³kowicie ró¿niæ
od tych które znamy. Musz¹ byæ
znacznie bardziej elastyczne i zezwalaæ na wiêksze wewnêtrzne zró¿nicowanie. D¹¿enie do uk³adu dwupartyjnego za pomoc¹ sztuczek instytucjonalnych jest pogoni¹ za z³udzeniami, a koszty takiego przedsiêwziêcia by³yby ogromne.
W³aœnie o to chodzi ludziom,
którzy domagaj¹ siê wprowadzenia
w Polsce JOW na wzór brytyjskoamerykañski: ¿eby mog³y powstaæ
INNE PARTIE POLITYCZNE, nie
na wzór „partii nowego typu W. I.
Lenina”, tylko takie partie, jakie
system JOW wytworzy³ w Stanach
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii,
Kanadzie, a wiêc zró¿nicowane wewnêtrznie, szerokie, elastyczne partie obywatelskie.
Wypada tu uczyniæ jedn¹ uwagê,
aby unikn¹æ typowego nieporozumienia. System amerykañski nie powoduje, ¿e istnieæ mog¹ wy³¹cznie
dwie partie, jak to napisa³ dr Flis.
Mam nadziejê, ¿e na polskich poli-
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tologiach, przynajmniej od czasów
Maurycego Duvergera, ucz¹ ¿e brytyjski system „pierwszy na mecie”
prowadzi do „dwupartyjnej sceny
politycznej”, ale nie przeszkadza istnieniu wielu partii, zarówno poza
parlamentem jak i w parlamencie.
Zauwa¿a to sam dr Flis, pisz¹c o
Kanadzie, a w Brytyjskiej Izbie
Gmin mamy dzisiaj przedstawicieli
ok.10 partii politycznych. Istot¹
sprawy jest to, ¿e s¹ to INNE partie
polityczne, tylko z nazwy przypominaj¹ce twory, jakie niepodzielnie
króluj¹ w Polsce. Partie te zbudowane s¹ na innych zasadach i dzia³aj¹
inaczej, aczkolwiek w statystykach
to siê nie rzuca w oczy. Trzeba pojechaæ do Anglii, Szkocji czy Kanady,
¿eby zobaczyæ jak funkcjonuje parlamentarzysta brytyjski czy kanadyjski i jak to jest ró¿ne od tego, z
czym maj¹ do czynienia wyborcy w
Polsce przez ca³e minione dwudziestolecie.
Pytanie jest takie: czy jesteœmy
ju¿ do koñca naszych dziejów skazani na system partyjny, jaki nam mi³oœciwie zapanowa³, poniewa¿ to
jest „w interesie wszystkich klubów
parlamentarnych”, czy te¿ doczekamy siê prawdziwej reformy, zamieniaj¹cej rytua³ g³osowania na S¹d
Obywatelski nad partiami politycznymi – bo to jest w interesie obywateli Rzeczypospolitej?
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Chcia³ tylko œwiat Bud¿et w rêkach
poogl¹daæ
Pani Olgi
(£OBEZ). W miniony wtorek
s³u¿by mundurowe w tym mieœcie
zosta³y postawione w stan gotowoœci. Na komin przy ciep³owni
miejskiej ju¿ po raz drugi wszed³
oko³o 30. letni mieszkaniec £obza.
– Ale ja chcia³em tylko œwiat z
góry poogl¹daæ, a narobi³em wam
k³opotu – krzycza³ z najwy¿szego
tarasu ³obzian, gdy wokó³ komina
pojawili siê policyjni negocjatorzy.
– By³o po godzinie 20.00, gdy
mê¿czyzna, po spo¿yciu alkoholu,
postanowi³ podziwiaæ ³obeskie widoki. Na terenie ciep³owni pojawi³a
siê policja, stra¿ po¿arna oraz karetka pogotowia. Stra¿ po¿arna nie
posiada jednak wystarczaj¹co wysokiej drabiny, która by³aby w stanie dosiêgn¹æ górnego tarasu komina. Pozostawa³o wiêc czekaæ na
efekty pracy policji i mieæ nadziejê,
¿e ³obzianin nie bêdzie mia³ ochoty
zejœæ na skróty – czyli przez barierkê. Gdy okaza³o siê, ¿e ³obzianin nie
jest zbyt skory do zejœcia, przeszkoleni w negocjacji ³obescy policjanci, poprosili o pomoc zespó³ negocjatorów z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Szczecinie. Zanim jednak
zawodowcy przyjechali – amator
wspinaczek zszed³ z komina.
– £obzianin trafi³ do szpitala na
oddzia³ psychiatryczny, a policja
z³o¿y³a wniosek do s¹du o ukaranie
za zak³ócanie porz¹dku publicznego. S¹d ma prawo wymierzyæ karê
do 5 tys. z³ grzywny. –
mm

(£OBEZ). Od minionego
wtorku skarbnikiem gminy jest
Olga Radziwanowska, która zast¹pi³a dotychczasowego skarbnika Piotra Szymczaka, który
odszed³ na emeryturê.
W zwi¹zku z tym, ¿e na tak odpowiedzialnym stanowisku w gminie nie mo¿e byæ wakatu, to podczas
sesji Rady Gminy postanowiono
odwo³aæ dotychczasowego skarbnika, by po chwili powo³aæ nowego.
Skarbnika gminy na wniosek burmistrza musi odwo³aæ Rada Miejska.
Uczyni³a to, aczkolwiek niechêtnie,
trzech radnych zag³osowa³o przeciw, daj¹c bardziej w ten sposób
wyraz swojej sympatii, ni¿ chêci
autentycznego sprzeciwu wobec
decyzji skarbnika. Piotr Szymczak
jest bowiem nie tylko doskona³ym
fachowcem w swojej dziedzinie, ale

zawsze bardzo mi³ym, uœmiechniêtym i ¿yczliwym cz³owiekiem. Ryszard Sola prezes £EC-u nazwa³ go,
wrêczaj¹c kwiaty - „urzêdnikiem z
ludzk¹ twarz¹”. Jego miejsce zajê³a
Olga Radziwanowska, która w
tutejszym Urzêdzie Miasta i
Gminy rozpoczê³a pracê w 2003
roku. W tym czasie wykonywa³a
obowi¹zki w Wydziale Finansowo-Bud¿etowym. Radni nie mieli zastrze¿eñ odnoœnie kandydatury, przyjmuj¹c wniosek burmistrza jednog³oœnie.
mm

Szukamy kandydatów
na drukarza
Wydawnictwo Polska Prasa Pomorska w £obzie
zatrudni osobê do przyuczenia na drukarza
w drukarni w £obzie przy ul. S³owackiego.
Podania nale¿y sk³adaæ w redakcji
Tygodnika £obeskiego, ul. S³owackiego 6, £obez.
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Redakcja „ Tygodnik £obeski”
73-150 £obez ul. S³owackiego 6

Redaktor Naczelny Szanowny Pan Kazimierz Rynkiewicz
Zgodnie z art. 31 i 32 Ustawy
z dnia 26.01.1984 r. Prawo Prasowe, proszê o zamieszczenie w najbli¿szym wydaniu Pañstwa Tygodnika sprostowania dotycz¹cego
nieprawdziwych i nieœcis³ych informacji zawartych w oœwiadczeniu Zarz¹du Powiatu w £obzie z
dnia 24.04.2009 r., zamieszczonego na str. 4 wydania gazety nr.
17 z dnia 28.04.2009 r.
OŒWIADCZENIE
W imieniu INTERMED Sp. z
o.o. oœwiadczam, i¿ informacje
zawarte
w oœwiadczeniu
Zarz¹du Powiatu w sprawie przywrócenia prawid³owego funkcjonowania oddzia³u chirurgicznego
szpitala w Resku, podpisanego
przez Wiceprzewodnicz¹cego
Zarz¹du Powiatu Ryszarda Brodziñskiego nie s¹ w pe³ni prawdziwe i s¹ nie œcis³e.
Stwierdzam, ¿e nieprawd¹ jest
w szczególnoœci, i¿ wypowiedzenia umowy dokonane przez likwidatora SPZZOZ w £obzie dotycz¹
tylko czêœci odnosz¹cej siê do pomieszczeñ u¿ytkowanych dla potrzeb oddzia³u chirurgicznego.

Wypowiedzenia, które przesy³amy do wiadomoœci redakcji w za³¹czeniu, dotycz¹ ca³ego szpitala w
Resku, co oznacza, i¿ godnie z tymi
wypowiedzeniami NZOZ INTERMED ma opuœciæ wszystkie najmowane pomieszczenia z dniem
31.05.2009 r. Wypowiedzenia te nie
dotycz¹ wiêc, tak jak to pisze autor
oœwiadczenia, tylko pomieszczeñ
chirurgii.
Jak wobec tego faktu uznaæ za
wiarygodn¹ rzekom¹ „troskê” wyra¿an¹ przez Pana Wiceprzewodnicz¹cego Zarz¹du o pragnieniu dalszego, niezak³óconego dzia³ania
szpitala w Resku ?.
Nieprawdziwe jest stwierdzenie, ¿e Zarz¹d NZOZ INTERMED
uchyli³ siê od spotkania z przedstawicielami CHIRURG w dniu
21.04.2009 r.
Mimo oczekiwania w tym dniu
na Zarz¹d CHIRURGA nikt siê z tej
spó³ki nie pojawi³, celem podpisania stosownego porozumienia, a
wrêcz zosta³y nasilone wrogie dzia³ania wobec INTERMED. W tym
samym dniu Zarz¹d INTERMED po
godz. 16 otrzyma³ zawiadomienie o
zamiarze spotkania, które mia³o siê

Odznaka dla ZNMR
(£OBEZ). Zak³ady Naprawcze
Mechanizacji Rolnictwa w £obzie
w miniony wtorek otrzyma³y Odznakê
Honorow¹ Gryfa Zachodniopomorskiego.
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Przed rozpoczêciem sesji Rady Miasta w sali obrad wicemarsza³ek województwa zachodniopomorskiego Jan Krawczuk uroczyœcie wrêczy³ Odznakê Honorow¹ Gryfa Zachodniopomorskiego dla Zak³adu Naprawczego Mechanizacji
Rolnictwa. Odznakê, w imieniu zarz¹du i za³ogi przyj¹³ Jan
Paszkiewicz.
– Chcia³bym bardzo serdecznie podziêkowaæ w mieniu
ca³ej za³ogi: panu marsza³kowi, burmistrzowi i staroœcie, za
ujrzenie nas na rynku pracy. W tym roku minie 60 lat, jak dzia³amy na tym terenie, tak jak wspomnia³ pan marsza³ek – przechodziliœmy ro¿ne koleje losu, kilka razy byliœmy blisko dna,
ale uda³o siê zak³ad wyprowadziæ i jesteœmy na rynku 15 lat
po zmianach systemowych. Od 1994 roku dzia³aliœmy jako
spó³ka akcyjna, w tej chwili jest to spó³ka ca³kowicie prywatna, ale w tej spó³ce mamy dwa zwi¹zki zawodowe, z którymi
bardzo dobrze wspó³dzia³amy – powiedzia³ prezes zarz¹du
ZNMR w £obzie Jan Paszkiewicz.
mm

odbyæ 22.04.2009 r. o godz.
8.30. Z uwagi na wczeœniej ustalone bardzo wa¿ne spotkanie w
Urzêdzie Wojewódzkim, a dotycz¹ce funkcjonowania laboratorium szpitala w Resku, potwierdziliœmy mo¿liwoœæ spotkania w
tym dniu, lecz w póŸniejszych
godzinach. Pomimo tego, bez
udzia³u Zarz¹du INTERMED
doprowadzono do spotkania na
terenie szpitala, a ponadto
³ami¹c wszelkie zasady i dobre
obyczaje w zakresie suwerennoœci pracodawcy zorganizowano
spotkanie
z pracownikami
INTERMED, w czasie którego
sk³adano nierozwa¿ne i niemaj¹ce mo¿liwoœci, w naszej opinii,
zrealizowania deklaracje.
Oœwiadczamy równie¿, i¿ w
tej sytuacji i wobec przytoczonych faktów zarzucanie przez
Zarz¹d Powiatu £obeskiego, dla
NZOZ INTERMED braku dobrej woli w rozwi¹zaniu zaistnia³ych nieporozumieñ jest pozbawione jakichkolwiek podstaw.
Jacek Kargul Prezes Zarz¹du
NZOZ INTERMED

INFORMACJE - REKLAMA

tygodnik ³obeski 5.05.2009 r.

Wczorajsze tematy z jêzyka polskiego

Rozpoczê³y siê matury
(POWIAT) Ponad dwustu
absolwentów szkó³
œrednich w naszym
powiecie przyst¹pi³o
wczoraj do egzaminu
maturalnego. Wczoraj
pisali na wybrane tematy
z jêzyka polskiego,
dzisiaj zdaj¹ jêzyk
angielski.
W Zespole Szkó³ w £obzie maturê z jêzyka polskiego pisa³o 159
uczniów. W Zespole Szkó³ w Resku
do egzaminu maturalnego przyst¹pi³y dwie klasy trzecie, czyli 47
uczniów. W tym roku Kurator Zachodniopomorski Artur Ga³êski
wprowadzi³ obostrzenia w zakresie
dyscypliny podczas matur. Ju¿ na
godzinê przed egzaminem szko³y s¹
zamykane i nikt obcy nie wejdzie na
ich teren.
Poni¿ej przedstawiamy tematy z
jêzyka polskiego, na jakie wczoraj
pisali maturzyœci. Na poziomie podstawowym mieli na pisanie 170 minut. Za rozwi¹zanie czêœci I mog¹
otrzymaæ 20 pkt., za czêœæ II – 50 pkt.,

³¹cznie – 70. W czasie egzaminu
wszyscy mogli korzystaæ ze s³ownika
poprawnej polszczyzny i s³ownika
ortograficznego.
Poziom podstawowy
Czêœæ I – rozumienie pisanego
tekstu. Przeczytaj uwa¿nie tekst, a
nastêpnie wykonaj zadania umieszczone pod nim. Odpowiadaj tylko na
podstawie tekstu i tylko w³asnymi
s³owami – chyba ¿e w zadaniu polecono inaczej. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteœ proszona/y.
Hipnoza – pomost do podœwiadomoœci (Na podstawie: Maciej Nowakowski, Hipnoza-pomost do podœwiadomoœci. „Focus”, 08/08/
2003).
Czêœæ II – pisanie w³asnego tekstu w zwi¹zku z tekstem literackim
zamieszczonym w arkuszu. Wybierz temat i napisz wypracowanie
nie krótsze ni¿ dwie strony (oko³o
250 s³ów).
Temat 1. Na podstawie fragmentu I tomu powieœci W³adys³awa S.
Reymonta Ch³opi scharakteryzuj
Bylicê i jego relacje z córkami. Co
mówi los Bylicy o losie starych ludzi
w spo³ecznoœci lipieckiej?
Temat 2. Na podstawie podanych
fragmentów poematu Adama Mickie-

wicza Pan Tadeusz scharakteryzuj i
porównaj postacie Zosi i Telimeny.
Poziom rozszerzony
Na tym poziomie uczniowie na
pisanie mieli 180 min. i mogli otrzymaæ 50 pkt. (10 za cz. I i 40 za drug¹).
Czêœæ I – rozumienie pisanego
tekstu. Przeczytaj uwa¿nie tekst, a
nastêpnie wykonaj zadania umieszczone pod nim. Odpowiadaj na podstawie tekstu i tylko w³asnymi s³owami – chyba ¿e w zadaniu polecono
inaczej. Udzielaj tylu odpowiedzi, o
ile jesteœ proszona/y.
Sztuka jako schody ruchome (Jerzy Sosnowski, Sztuka jako schody
ruchome, „WiêŸ”, 6/2006).
Czêœæ II – pisanie w³asnego tekstu
w zwi¹zku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Wybierz temat i napisz wypracowanie nie krótsze
ni¿ dwie strony (oko³o 250 s³ów).
Temat 1. Na podstawie Pieœni
XXII i Trenu IX Kochanowskiego,
przedstaw ró¿nice w postawie poety
wobec Rozumu i M¹droœci. Zwróæ
uwagê na sposób poetyckiej refleksji.
Temat 2. Na podstawie fragmentu powieœci Wies³awa Myœliwskiego
Kamieñ na kamieniu przedstaw metaforyczne znaczenia drogi. Zwróæ
uwagê na kreacjê narratora.
(r)
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Konkurs na
dyrektorów
podstawówek
w £obzie
Burmistrz £obza og³osi³ konkurs na dyrektorów szkó³ w £obzie:
Szko³y Podstawowej Nr 1 oraz
Szko³y Podstawowej Nr 2. Oferty
mo¿na sk³adaæ do 19 maja na adres
urzêdu miejskiego w £obzie.
(r)

Otwieraj¹
boiska
„Orlik 2012”
Na najbli¿szy pi¹tek
zapowiadane s¹ w
naszym powiecie dwa
otwarcia boisk typu
„Orlik 2012”, ze
sztuczn¹ nawierzchni¹.
O godz. 12.00 nast¹pi otwarcie
obiektu przy Szkole Podstawowej
Nr 2 w £obzie, przy ul. Spokojnej,
a o godz. 14.00 otwarcie boiska przy
Szkole Podstawowej, w Resku, przy
ul. Wojska Polskiego.
(r)

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl

Str
Str.. 6

SAMORZ¥D

tygodnik ³obeski 5.05.2009 r.

Absolutorium dla burmistrz Karpowicz
(WÊGORZYNO). W minion¹
œrodê odby³a siê tu sesja absolutoryjna. Przeciw udzielenia absolutorium burmistrz Wêgorzyna g³osowa³a radna Jadwiga Kamiñska.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wêgorzynie na posiedzeniu
8 i 16 kwietnia 2008 roku dokona³a
oceny wykonania bud¿etu gminy za
rok 2008 i ustali³a, ¿e na 31 grudnia
2008 roku powsta³y zobowi¹zania
wymagalne na kwotê ³¹czn¹
10.621,47 w tym:
Szko³a Podstawowa w Runowie
Pomorskim -1.016 z³, 146 za pomoce dydaktyczne, 870 - polisa ubezpieczeniowa. Gimnazjum – 370,02
z³, abonament za telefon 261,44
oraz 108,58 - faktura za us³ugi internetowe.
Komisja Rewizyjna w przed³o¿onym sprawozdaniu nie dopatrzy³a siê przekroczeñ w przyjêtym
przez Radê Miejsk¹ planem bud¿etowym na 2008 r. i pozytywnie zaopiniowa³a, z zastrze¿eniami, wykonanie bud¿etu za rok 2008.
Bud¿et po uwzglêdnieniu zmian
w ci¹gu roku, przewidywa³ realizacjê dochodów w kwocie 18.511.
953,88 z³. Dochody wykonano w
kwocie 18.513.963,32 z³ co stanowi³o 100,01 proc. planu, w tym planowane dochody w³asne na kwotê
7.047.078,06 z³, wykonanie w kwocie 7.268.904,13 z³, co stanowi
103,15 proc.

Uchwalony przez Radê Miejsk¹
plan wydatków bud¿etowych po zmianach dokonanych w ci¹gu roku przewidywa³ kwotê 22.295.668,64 z³. Wydatki zrealizowano w kwocie 19.125.
133,34 z³ co stanowi 85,78 proc. ogó³u
planu. Wydatki bie¿¹ce bud¿etu zaplanowano na kwotê 16.496.447,64 z³,
zrealizowano wydatki w kwocie
15.648.399,74 co stanowi 94,86 proc.
ogó³u planu.
Na realizacjê inwestycji zaplanowano w bud¿ecie Gminy kwotê
5.799.221 z³ co stanowi 26,01 proc.
ogó³u planu wydatków. Wydatkowano
kwotê 3.476.733,60 z³, co stanowi
59,95 proc. planowanych wydatków na
inwestycje a 18,18 proc. wydatków
ogó³em i 18,78 proc. dochodów gminy
ogó³em. Na 2008 rok zaplanowano
deficyt bud¿etowy w wysokoœci
3.783.714,76 z³, który zasta³ wykonany
w wysokoœci 611.170,02 z³ czyli nast¹pi³a poprawa wyniku finansowego.
W rozliczeniu rocznym dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów bud¿etowych wypracowano œrodki w wysokoœci 1.245.
544,74 z³ pozostaj¹ce do wykorzystania w przysz³ych latach bud¿etowych. Œrodki pieniê¿ne na rachunku bankowym wynosz¹ 1.003.
680,14 z³ w tym lokaty 914.212,60
z³. Ze œrodków bud¿etu gminy w
2008 roku sp³acono raty zaci¹gniêtych kredytów w kwocie 796.870 z³
na plan 796.870 z³. Zad³u¿enie gminy na koniec 2008 roku z tytu³u za-

ci¹gniêtych kredytów wynios³o
3.288.289,93 z³. Gmina na 31 grudnia 2008 roku posiada³a wymagalne
zobowi¹zania z terminem p³atnoœci
do 31 grudnia 2008 roku z tytu³u dostaw towarów i us³ug w kwocie
10.621,47 z³. Skutki obni¿enia górnych stawek podatków za 2008 rok
wynios³y 1.635.545,31 z³. Skutki
udzielonych ulg i zwolnieñ w podatkach i op³atach za 2008 rok wynios³y 241.110,49 z³. Skutki decyzji
wydanych przez organ podatkowy
na podstawie ustawy Ordynacja
podatkowa wynios³y 44.704,50 z³.
£¹cznie stanowi to kwotê
1.921.360,30 z³, tj. 10,38 proc. zre-

Bud¿et wykonany bez zastrze¿eñ
(£OBEZ). Sesja Rady Miejskiej w miniony wtorek obfitowa³a
w wiele wa¿nych wydarzeñ. Jednym z nich by³o udzielenie absolutorium burmistrzowi £obza Ryszardowi Soli. Radni nie mieli zastrze¿eñ odnoœnie wykonanego bud¿etu, jedynie radny Henryk Stankiewicz wstrzyma³ siê od g³osu.
Bud¿et w roku 2008, po
uwzglêdnieniu zmian przewidywa³
realizacjê dochodów w wysokoœci
34 167578,15 z³, dochody wykonano w kwocie – 34 554 489,30 z³ co
stanowi 101,13 proc. planu. Dochody w³asne gmina zaplanowa³a w
wysokoœci 15974.840,03 a wykonano w wysokoœci – 16 593 932,15, co
stanowi 103,03 planu. Z kolei wydatki zaplanowano w wysokoœci 42
213 986,15 z³, a zrealizowano w
wysokoœci 41552330,43 z³, co stanowi 98,43 proc. planu. Na inwestycje zaplanowano w roku ubieg³ym
12339023,34 z³ a zrealizowano 12
295051,16 z³ co stanowi 99,64 proc.
Niemal 30 proc. wydatków w

roku ubieg³ym stanowi³y wydatki
maj¹tkowe.
Zad³u¿enie gminy z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów na pocz¹tku roku
bud¿etowego wynosi³ 4 395 222 z³,
sp³aty w 2008 roku – 2463506 z³,
emisja obligacji komunalnych 6,5 miliona z³, stan zad³u¿enia na 31.12. 2009

roku wyniós³ – 8431716 z³ co stanowi
24,4 proc. osi¹gniêtych dochodów
rocznych, przy dopuszczalnym poziomie 60 proc. Na 31 grudnia nie wyst¹pi³y zobowi¹zania wymagalne.
Absolutorium zosta³o udzielono
przy 12. g³osach za i jednym wstrzymuj¹cym siê.
mm

alizowanych dochodów. Z planowanych na 2008 rok wydatków niewygasaj¹cych na 15 zadañ zosta³o
wykonanych w terminie 4.
Zanim radni przyst¹pili do g³osowania nad udzieleniem absolutorium g³os zabra³a burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz, która
stwierdzi³a mi.in., ¿e odmienne zdania i szerokie dyskusje owocuj¹
podejmowaniem uchwa³ i realizacj¹
a tych jest sporo, bo zdecydowanie
wiêcej ni¿. np. w £obzie.
– Bud¿et wykonanie dochodów
i wydatków ocenia³a Komisja Rewizyjna i wyst¹pi³a z wnioskiem o
udzielenie absolutorium, równie¿
RIO wyda³a pozytywn¹ opiniê.
Ogólnie ten bud¿et oceniam wysoko, bo wszystkie planowane dochody wykonano, celowo nie sprzeda³am udzia³ów w Bioetanolu, bo nie
by³o takiej potrzeby, dochody nie
by³y zagro¿one. Dochody w³asne
przekroczy³y kwotê 7 milionów i
wynosz¹ 39 proc. w strukturze dochodów (wiêcej od subwencji ogólnej). Stosujemy ³agodn¹ politykê
podatkow¹. WskaŸnik zad³u¿enia
gminy wynosi ponad 17 proc. i jest
niski w stosunku do obowi¹zuj¹cego progu, a nie mo¿e przekroczyæ 60
proc. wykonanych dochodów. Dobrze oceniam wspó³pracê z so³tysami i radami so³eckimi, ich zaanga¿owanie w przygotowanie i udzia³ w
imprezach lokalnych i ponadlokalnych. Podsumowuj¹c rok 2008
stwierdzam, ¿e burmistrz oraz kierownicy wydzia³ów urzêdu i kierownicy jednostek do³o¿yli starañ,
aby bud¿et 2008 wykonaæ jak najlepiej, osi¹gaj¹c wiele korzyœci dla
mieszkañców gminy – powiedzia³a
m.in. burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
Po krótkiej dyskusji burmistrz
otrzyma³a absolutorium.
Magdalena Mucha
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Wiêcej na roboty publiczne

Jednog³oœnie
zatwierdzone
(RESKO). W miniony wtorek
radni jednog³oœnie udzielili
absolutorium burmistrzowi
reska Arkadiuszowi
Czerwiñskiemu.

(RADOWO MA£E). W minion¹ œrodê radni gminni jednog³oœnie podjêli uchwa³ê dotycz¹ca
zmian w bud¿ecie gminy na bie¿¹cy rok.
W zwi¹zku z tym do kasy gminy
wp³ynê³o o 77.200 z³ wiêcej, ni¿
zak³adano, skarbnik gminy przed³o¿y³a radnym projekt uchwa³y, w którym podzieli³a te œrodki na zatrudnienie 16 pracowników w ramach
robót publicznych na okres 6 miesiêcy oraz na opracowanie doku-

mentacji oznakowania dróg gminnych w wysokoœci 11 tys. z³.
Zwiêkszenie dochodów wynika³o ze zwiêkszonych wp³ywów z tytu³u: refundacji wynagrodzeñ i pochodnych od wynagrodzeñ z roku
ubieg³ego z Powiatowego Urzêdu
Pracy w wysokoœci 22 tys. z³, dochodów ze sprzeda¿y mienia komunalnego w wysokoœci 30.200 z³ oraz
dochodów realizowanych przez
Urzêdy Skarbowe w wysokoœci 25
tys. z³. Uchwa³a zosta³a podjêta jednog³oœnie.
mm

Jednog³oœnie za

(RADOWO MA£E). Tutaj
radni nie mieli najmniejszych
w¹tpliwoœci odnoœnie udzielenia
absolutorium dla wójta Radowa
Ma³ego Józefa Wypijewskiego.
Komisja rewizyjna, wraz z komisj¹ bud¿etowo-gospodarcz¹ jednog³oœnie przyjê³a wykonanie bud¿etu za 2008 rok. Równie¿ pozostali radni nie mieli najmniejszej

w¹tpliwoœci w kwestii udzielenia
absolutorium z tytu³u wykonania
bud¿etu za rok 2008 wójtowi gminy
za rok 2008, za – zag³osowali wszyscy radni.
– Widaæ tê nasz¹ wspó³pracê
widaæ, ¿e pracujemy, przeobra¿amy
tê nasz¹ gminê i ¿ebyœmy nastêpny
rok tak przepracowali – powiedzia³
wójt Radowa Ma³ego Józef Wypijewski.
mm

Regionalna Izba Obrachunkowa
nie mia³a zastrze¿eñ odnoœnie
przed³o¿onego jej sprawozdania finansowego gminy Resko za rok
2008.
W rozliczeniu rocznym dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów bud¿etowych gmina wypracowa³a œrodki w wysokoœci 1
777 799 z³, pozostaj¹ce do rozdysponowania w przysz³ych latach bud¿etowych. W ci¹gu roku bud¿etowego gmina dysponowa³a œrodkami
pochodz¹cymi z: kredytów bankowych – 1 milion z³, po¿yczki
101,223 z³, nadwy¿ki bud¿etowej z
lat ubieg³ych 902 387 z³ i wolnych
œrodków pieniê¿nych, które na
dzieñ 31.12 2007 wynosi³y 329,069
z³.
Uzyskane dochody z op³at za
korzystanie z wydanych przez gminê zezwoleñ na sprzeda¿ napojów
alkoholowych nie zosta³y w pe³ni
wykorzystane zgodnie z apisem
ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
Na wydatki zwi¹zane z realizacj¹
Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia³aniu Narkomanii nie zrealizowano wydatków na kwotê 2 828 z³. D³ug gminy
na koniec roku bud¿etowego 2008
wyniós³ 3 928 590 z³, co stanowi
18,6 proc. wykonanych dochodów.
Na koniec 2007 roku d³ug publiczny
wynosi³ 3 791 210 z³ i stanowi³ 19,6
proc. dochodów.
£¹czna kwota d³ugu jednostki
bud¿etowej na koniec roku bud¿etowego nie mo¿e przekroczyæ 60
proc. wykonywanych dochodów.
Na koniec 2008 roku stan pozosta³ych zobowi¹zañ gminy wynikaj¹cych z zawartych umów (o terminie p³atnoœci d³u¿szych ni¿ 6 miesiêcy) wynosi³ 4 262 020 z³, który
³¹cznie z d³ugiem publicznym stanowi 38,7 proc. wykonanych dochodów, dla porównania na koniec
2007 roku wynosi³ on 43,9 proc.
wykonanych dochodów.
Przy tak zrealizowanym bud¿ecie i pozytywnej opinii zarówno
Komisji Rewizyjnej jak i Regionalnej Izby Obrachunkowej radni nie
mieli najmniejszych w¹tpliwoœci i

udzielili absolutorium jednog³oœnie, przy czym w obradach uczestniczy³o 14 radnych na 15 w tej gminie. Po udzielonym absolutorium
przewodnicz¹ca Rady Barbara Basowska z³o¿y³a na rêce burmistrza
Arkadiusza Czerwiñskiego kwiaty i
gratulacje.
Myœlê, ¿e ta dobra wspó³praca
przynosi dobry owoc, nie ma bud¿etu, nad którym by nie dyskutowano,
nie szukano lepszych, rozwi¹zañ.
Proszê przyj¹æ ten skromny bukiet i
tak nas prowadziæ dalej – powiedzia³a przewodnicz¹ca.
Dziêkuj¹c za udzielone absolutorium burmistrz Reska powiedzia³
m.in.:
- Szefowie innych gmin zazdroszcz¹ mi, bo u nas naprawdê
pracuje siê spokojnie, merytorycznie, nie jest tak, ¿e siê k³ócimy.
Generalnie panuje demokracja.
¯yczy³bym sobie tak dalej. Szczególne podziêkowania sk³adam wysokiej radzie i dla moich pracowników. Przy okazji wyniki kontroli
NIK pokaza³y, ¿e najlepiej pracuje
nasza jednostka Oœrodka Opieki
Spo³ecznej, praktycznie nie by³o
tutaj ¿adnych zastrze¿eñ – powiedzia³.
mm
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Pierwszy krok do wiatraków
(RADOWO MA£E). Goœciem
na obradach sesji Rady
Gminy w minion¹ œrodê
by³ Christoph Sowa
reprezentuj¹cy firmê
ENERTRAG, planuj¹c¹ na
tym terenie postawiæ farmê
wiatrow¹. Nim rozpoczêto
rozmowy, dotycz¹ce
lokalizacji na tym terenie
wiatraków, przewodnicz¹cy
Rady Gminy Zygmunt
B³awzdziewicz odczyta³
pismo zredagowane przez
rolników.
„Zwracamy siê z proœb¹ do Rady
Gminy w Radowie Ma³ym o niewyra¿enie zgody na odrolnienie naszych dzia³ek rolnych pod ewentualne elektrownie wiatrowe, gdzie s¹
podpisane umowy z firm¹ Enertrag
Szczecin. Proœbê sw¹ motywujemy
tym, niech firma Enertrag najpierw
okreœli siê w którym miejscu, na jakiej dzia³ce powstan¹ elektrownie
wiatrowe, bo w naszym przekonaniu
nie mo¿na odrolniæ wszystkie dzia³ki, które nie spe³niaj¹ wymogów, aby
postawiæ na nich wiatraki”.
– Mamy z konkretnymi w³aœcicielami gruntów podpisane umowy
na przygotowanie inwestycji pod
elektrownie wiatrowe, na konkretne
dzia³ki, które w tych umowach s¹
zawarte. To zale¿y te¿ od wielkoœci
dzia³ek, generalnie nie jest tak, ¿e
elektrownia potrzebuje ca³¹ tê dzia³kê, najczêœciej jest konieczna tylko
czêœæ tej dzia³ki pod elektrownie
wiatrowe. Tym niemniej na obecnym
etapie planowania nie mo¿na jeszcze
w stu procentach okreœliæ dok³adnego po³o¿enia tej dzia³ki. W ramach
planowania przestrzennego z³o¿yliœmy wniosek do Rady Gminy o rozpoczêcie zmiany w studium i rozpoczêcie procedury przygotowania
planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach tych procedur
zostan¹ ustalone niejako obszary
zmiany planu. Na koñcu tej procedury Rada Gminy musi ponownie siê w
tym temacie wypowiedzieæ. Na dziœ
ta procedura ma stworzyæ dodatkow¹ funkcjê do funkcji rolniczej,
która bêdzie przewidywaæ granice
zabudowy dzia³ki, odrolnienie, ale
nie ca³ych dzia³ek. Np. je¿eli w danej
umowie jest dzia³ka 10.hektarowa,
to te¿ nie bêdzie przewidziane odrolnienie ca³ej dzia³ki, tylko odrolnienie konkretnego, okreœlonego w
metrach kwadratowych obszaru na
tej dzia³ce, który rzeczywiœcie bêdzie bezpoœrednio wykorzystany
pod budowê elektrowni wiatrowej i
pod budowê drogi. Tak to siê po-

wszechnie w Polsce robi, ¿e uchwa³a
przewiduje mo¿liwoœæ odrolnienia
ale nie ca³ej dzia³ki, tylko pewnej jej
czêœci. Najczêœciej potrzebujemy
0,2-04 ha pod fundament konkretnej
elektrowni wiatrowej, pod plac
dŸwigowy i pod dojazd do tej elektrowni, tak wiêc ta czêœæ musi byæ
utwardzona, nie mo¿na jej wiêc wykorzystywaæ dla celów rolniczych.
Pozosta³a ziemia pozostaje w dalszym ci¹gu w u¿ytkowaniu rolniczym i tutaj siê niejako nic nie zmienia. Nie ma ¿adnych zmian, te tereny
nadal s¹ rolnicze, s¹ w zwi¹zku z tym
w dalszym ci¹gu dop³aty, tak jakby to
by³ teren rolny. Uchwa³a Rady Gminy o zmianie planu albo o uchwaleniu planu bêdzie przewidywaæ tê
w³aœnie dodatkow¹ funkcjê. Dla nas
to jest bez sensu, je¿eli chcielibyœmy
odrealniaæ wiêkszy teren, ni¿ taki,
który potrzebny jest bezpoœrednio
pod elektrownie. Jest ustawa o
ochronie gruntów rolnych i leœnych,
która stwarza bariery przed takimi
dowolnymi odrolnieniami, w szczególnoœci na gruntach lepszej klasy.
Prowadzi to do wysokich op³at za
wy³¹czenie z produkcji rolnej, co z
kolei dla nas nie jest ¿adnym celem,
bo po prostu te op³aty nie maj¹ dla
nas ¿adnego sensu – powiedzia³ Ch.
Sowa.
Pytania odnoœnie elektrowni
mia³ Stanis³aw Adamski, który z
firm¹ podpisa³ umowê na kilka dzia³ek.
- U mnie kwalifikuje siê tylko
jedna z dzia³ek. Robimy studium, np.
mam kilka dzia³ek, które nie ³api¹ siê
w tym pu³apie 800 metrów, co z tymi
dzia³kami? Ja siê zgodzê na odrolnienie swojej dzia³ki, ale niech ta
wasza firma sprawdzi wszystkie procedury, ekologów itd., bo wie pan –
Rospudê te¿ chcieli robiæ, ekolodzy
zabronili, taka jest prawda. Chodzi
mi o to, ¿e na mojej dzia³ce w tym i
w tym punkcie bêdzie sta³a si³ownia
firmy Enertrag - ja wtedy wyra¿ê
zgodê na odrolnienie. Ale co z pozosta³ymi dzia³kami, które s¹ bli¿ej ni¿
300 metrów, a u mnie s¹ dodatkowo
4 czy 5 arów takich. Czy one bêd¹
ujête w studium na zablokowania
jakieœ rozbudowy? - dopytywa³.
Ch. Sowa wyjaœni³, ¿e gdy firma
na okreœlonym terenie widzi mo¿liwoœæ budowania elektrowni wiatrowej, to wówczas aby mog³a cokolwiek uczyniæ, aby tam wejœæ, musi
byæ przewidziana mo¿liwoœæ odrolnienia. Inny obszar wokó³ tego potencjalnego obszaru nie bêdzie odrolniony. W ramach uchwa³y musi
byæ wyznaczona strefa oddzia³ywania.
- Elektrownia jest pewnym elementem krajobrazu oraz elementem
emisji np. ha³asu, która powoduje, ¿e
ma wokó³ siebie jakiœ obszar oddzia-

³ywania i owszem odrolnienie musi
byæ w tym momencie, w którym ta
elektrownia stoi. Wokó³ tej elektrowni w dalszym ci¹gu dzia³alnoœæ
rolnicza nie podlega ¿adnemu ograniczeniu. Oczywiœcie nie mo¿e siê
zdarzyæ tak, ¿e pan w pobli¿u tej
elektrowni wybuduje sobie dom jednorodzinny, bo z kolei przepisy o
emisji ha³asu na to nie pozwalaj¹.
Dlatego konieczna jest strefa oddzia³ywania, nie powoduj¹ca odrolnienia tego terenu – doda³ p. Sowa.
S. Adamski dopytywa³ jednak,
czy dzia³ki, które „nie ³api¹ siê” s¹
przekszta³cane w studium. Ch. Sowa
wyjaœni³, ¿e w studium zaznaczane
s¹ te dzia³ki, na których mog¹ powstaæ elektrownie i na które firma
ma podpisane umowy. Je¿eli dzia³ki
s¹ w tej strefie oddzia³ywania, to s¹
objête w studium, je¿eli poza ni¹ – to
nie. Je¿eli s¹ poza obszarem studium, albo planu, to w tym terenie nic
siê nie bêdzie dzia³o, nie bêdzie tam
¿adnych obostrzeñ, ani zmian. W
uchwale bêdzie wyznaczona dok³adnie granica obszaru.
Stefan Remiœko równie¿ mia³
wiele w¹tpliwoœci przed g³osowaniem.
– Jako przewodnicz¹cy komisji rolnictwa jestem tym tematem
bardzo zainteresowany. Zaczynamy
ju¿ odralniaæ ziemiê, ale jeszcze nie
wiemy, w którym miejscu bêdzie sta³
wiatrak. Je¿eli przystêpujemy do
odrolnienia tej dzia³ki, a pañstwo nie
wiecie, w którym miejscu na tej
dzia³ce bêdzie sta³ wiatrak, czy w tej
chwili ca³¹ dzia³kê odralniamy, czy
tylko czêœæ? Z projektu uchwa³y
wynika przyst¹pienie do odrolnienia. Na do³¹czonej mapce zaznaczone s¹ ogromne pola w Radowie Ma³ym i Radowie Wielkim. Macie podpisan¹ umowê z panem Kowalskim
na 5 ha, byæ mo¿e tam nawet nie
bêdzie sta³ wiatrak. Podjêta uchwa³a
upowa¿nia nas do odrolnienia.– powiedzia³ S. Remiœko.

Ch. Sowa wyjaœni³ jednak, ¿e w
takim wypadku nie bêdzie ¿adnego
odrolnienia. Zaznaczone obszary, to
jedynie ziemie, dla których bêdzie
uchwa³a o zmianie studium. Wójt
Józef Wypijewski doda³, ¿e
obecnie gmina przystêpuj¹c do
zmiany, otwiera jedynie furtkê do
projektowania dla firmy.
- Dopiero jak bêdziemy podejmowaæ ju¿ uchwa³ê o zmianie, to
bêd¹ bardzo ma³e area³y 30-40 arów.
To jest dwustopniowa uchwa³a. Na
razie przystêpujemy i musimy wzi¹æ
wiêkszy obszar do projektowania.
Ale to nie znaczy, ¿e ju¿ zmieniamy
ten plan. Zmiana planu bêdzie nastêpnymi uchwa³ami.
Na razie mamy tylko obszar, który siê nadaje, ale potrzebne s¹ jeszcze konkrety. Najpierw bêdzie projekt, przed³o¿one projekty uchwa³.
Bez dzisiejszej uchwa³y firma nie
mo¿e tam wchodziæ i cokolwiek
dzia³aæ. Dopiero gdy dokumenty
bêd¹ szczegó³owo opracowane, to
bêd¹ podjête nastêpne uchwa³y –
wyjaœni³ wójt.
Ostatecznie obiekcje wyjaœni³
przewodnicz¹cy Rady stwierdzaj¹c,
¿e podjête podczas sesji uchwa³y nie
odrealniaj¹ i nie decyduj¹, które area³y bêd¹ wyznaczone pod budowê.
Dopiero w planie zagospodarowania
przestrzennego bêd¹ konkretne
wskazania, nad którymi radni bêd¹
mogli póŸniej dyskutowaæ, zatwierdzaæ je, b¹dŸ nie.
W zwi¹zku z tym uchwa³y: w
sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany w studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego w gminie Radowo
Ma³e oraz uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pod lokalizacjê elektrowni wiatrowych w gminie Radowo Ma³e zosta³y podjête jednog³oœnie tym bardziej,
¿e wszystkie koszty zwi¹zane z procedur¹ pokrywa firma Enertrag. mm
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Kto ile zarobi³ w radzie powiatu?
(POWIAT). Radni powiatowi
ju¿ z³o¿yli swoje oœwiadczenia
maj¹tkowe za rok ubieg³y. Poni¿ej przedstawiamy ich oœwiadczenia. Podane kwoty dotycz¹ zarobków w roku 2008.

Henryk Musia³
– emerytowany nauczyciel
Posiada dom o powierzchni 71
m.kw. o wartoœci 75 tys. z³, tytu³
prawny – w³asnoœæ.
Inne dochody osi¹gane z tytu³u
zatrudnienia lub innej dzia³alnoœci
zarobkowej lub zajêæ, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka¿dego tytu³u:
23.646,12 z³ - emerytura ZUS
14, 760 z³ - dieta radnego powiatowego.
Sk³adniki mienia ruchomego o
wartoœci powy¿ej 10.tys. z³ – nie
dotyczy.

Jan Zdanowicz
– nauczyciel w Zespole Szkó³
Gimnazjalnych w £obzie.
Œrodki pieniê¿ne zgromadzone
w walucie polskiej – 20 tys. z³. Posiada mieszkanie o powierzchni
67,9 m.kw. o wartoœci 100 tys. z³, tytu³ prawny akt notarialny, wspó³w³asnoœæ maj¹tkowa.
Inne dochody osi¹gane z tytu³u
zatrudnienia lub innej dzia³alnoœci
zarobkowej lub zajêæ, z podaniem

kwot uzyskiwanych z ka¿dego tytu³u:
56.150,93 z³ – Zespó³ Szkó³
Gimnazjalnych w £obzie,
843,8 z³ – Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie,
20.664 z³ – dieta radnego powiatowego,
1.440 z³ – Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szko³om
„Przyjazna Szko³a”.
Sk³adniki mienia ruchomego o
wartoœci powy¿ej 10.tys. z³ – Fiat
Sienna, 2000 r.

Mieczys³aw Fojna
– zatrudnienie Urz¹d Miejski w
£obzie - kierownik Wydzia³u.
Posiada mieszkanie o powierzchni 120 m. kw. o wartoœci 200
tys. z³, tytu³ prawny: w³asnoœciowe
z udzia³em 1/2 udzia³u w domu
mieszkalnym. Inne nieruchomoœci –
5, 6391 ha nieu¿ytki i zadrzewienia
w udziale czêœci o wartoœci 35 tys.
z³, tytu³ prawny – w³asnoœæ w udziale.
Inne dochody osi¹gane z tytu³u
zatrudnienia lub innej dzia³alnoœci
zarobkowej lub zajêæ, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka¿dego tytu³u:
55.500,32 – praca w Urzêdzie
Miejskim w £obzie,
2.337,92 z³ – Wojskowe Ko³o
³owieckie „Cyranka”,
9.840 z³ – dieta radnego powia-

towego. Sk³adniki mienia ruchomego o wartoœci powy¿ej 10.tys. z³ –
Ford Fiesta 2006 r., sp³ata rat do
2011 r.

Pawe³ Bot
– Urz¹d Miejski w Wêgorzynie
Inspektor Wydzia³u Infrastruktury
Komunalnej, Inwestycji i Remontów.
Posiada mieszkanie o powierzchni 46,6 m. kw. o wartoœci 60
tys. z³, tytu³ prawny – w³asnoœæ.
Dzia³alnoœæ gospodarcza, sklep
„Bocik” - z tego tytu³u przychód w
wysokoœci 101. 786,40 z³, dochód –
12 tys. z³.
Inne dochody osi¹gane z tytu³u
zatrudnienia lub innej dzia³alnoœci
zarobkowej lub zajêæ, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka¿dego tytu³u:
23 337,48 z³ - wynagrodzenie ze
stosunku pracy,
240 z³ – za pe³nienie obowi¹zków spo³ecznych,
9040 z³ – za pe³nienie obowi¹zków obywatelskich (dieta radnego).
Sk³adniki mienia ruchomego o
wartoœci powy¿ej 10 tys. z³ – Citroen Xara Picasso – 2002 rok.

Ryszard Sarna
emerytura, nauczyciel w Szkole
Podstawowej w Wojtaszycach na
15/18 etatu.

Czy barak socjalny zostanie zburzony?
(WÊGORZYNO). W tym mieœcie znajduje siê budynek socjalny przy ul. Kopernika 11. O problemach, z jakimi borykaj¹ siê
mieszkañcy, pisaliœmy ju¿ na
³amach tygodnika. Tragedia w
Kamieniu Pomorskim przyczyni³a siê do g³êbszego przyjrzenia siê
obiektowi – przez decydentów.
To, czy budynek w ogóle nadaje
siê jeszcze do zamieszkania oka¿e
siê ju¿ niebawem.
Podczas sesji przewodnicz¹ca
Rady Miasta zwróci³a siê do burmistrz Wêgorzyna z pytaniem o
wnioski inspekcji przeprowadzonej
w baraku.
- Mieszkañcy z³o¿yli wniosek,
by zapobiec wilgoci i pleœni, zrobiæ
otwory wentylacyjne z dwóch stron.
Pod spodem znajduje siê pustka,
jest tam piach, a jest to wszytko
szczelnie zabudowane. Wszystko
siê kisi, paruje, mo¿e to jest przyczyn¹ tej wilgoci. Pytanie równie¿,
co z remontem dachu. Ju¿ kolejny
rok rada przeznacza na remont tego
dachu pieni¹dze na. Pani burmistrz
informowa³a mieszkañców w pi-

smach, ¿e remont dachu zostanie
przeprowadzony do koñca roku
2007. Mamy 2009, a remontu jak nie
by³o, tak nie ma – powiedzia³a przewodnicz¹ca Monika KuŸmiñska.
W odpowiedzi burmistrz Gra¿yna Karpowicz wyjaœni³a, ¿e obecnie
s¹ dwie decyzje na obiekt przy ul.
Kopernika. Jedna decyzja jest z rygorem natychmiastowej wykonalnoœci, nakazuj¹ca usuniêcie z korytarza mebli, uzupe³nienie gaœnic i
zamurowanie wejœcia do kot³owni
od strony korytarza. To ju¿ zosta³o
wykonane. Druga decyzja, jaka zosta³a na³o¿ona na gminê, dotyczy
wykonania ekspertyzy technicznej
budynku na Kopernika 11.
- Po weekendzie ekspert przyjedzie i wszytko bêdzie zale¿a³o od
tego, jaka bêdzie ekspertyza. Budynek osiada, s¹ pêkniêcia fundamentów. Inspekcja absolutnie zabroni³a
przystêpowania do wymiany dachu,
poniewa¿ to mo¿e dodatkowo obci¹¿yæ budynek. Do 20 czerwca mamy
mieæ ekspertyzê i wtedy bêdziemy
wiedzieli co dalej robiæ. Jeœli bêdzie
pozytywna – wykonujemy remont
dachu i oczywiœcie zalecenia inspek-

Posiada mieszkanie o powierzchni 85,9 m.kw. o wartoœci
220 tys. z³, tytu³ prawny – wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska, inne nieruchomoœci – mieszkanie o powierzchni 69
m.kw. w Szczecinie o wartoœci 320
tys. z³, tytu³ prawny – wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska.
Inne dochody osi¹gane z tytu³u
zatrudnienia lub innej dzia³alnoœci
zarobkowej lub zajêæ, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka¿dego tytu³u:
26.051,88 z³ – emerytura,
8.023,66 z³ - Szko³a Podstawowa w Wojtaszycach,
20.664 z³ – diety cz³onka zarz¹du powiatu.
Sk³adniki mienia ruchomego o
wartoœci powy¿ej 10 tys. z³ – samochód osobowy Citroen Xara 1,6, rok
prod. 2000.

Waldemar Konefa³
– Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie - wicedyrektor.
Œrodki pieniê¿ne zgromadzone
w walucie polskiej – 4.468,71 z³ na
rachunkach bankowych.
Posiada mieszkanie o powierzchni 68,60 m.kw. o wartoœci
100 tys. z³, tytu³ prawny – wspó³w³asnoœæ.
Inne dochody osi¹gane z tytu³u
zatrudnienia lub innej dzia³alnoœci zarobkowej lub zajêæ, z podaniem kwot
uzyskiwanych z ka¿dego tytu³u:
69.344,30 z³ - z tytu³u zatrudnienia,
1073, 86 z³ - umowa zlecenie,
14 760 z³ - dieta radnego powiatu.
Sk³adniki mienia ruchomego o
wartoœci powy¿ej 10 tys. z³ – Ford
Fokus, rok 2004 (maj¹tek wspólny).

Zdzis³aw Trojga

torów, jeœli bêdzie negatywna, to
bêdziemy siê zastanawiaæ co dalej –
powiedzia³a burmistrz.
Podczas dyskusji wyp³ynê³a
równie¿ mo¿liwoœæ budowy obiektu socjalnego z wykorzystaniem
œrodków zewnêtrznych. W kuluarach natomiast pojawi³y siê g³osy,
¿e nawet jeœli oka¿e siê, ¿e budynek
ma zostaæ rozebrany, to do ewentualnego nowego obiektu zostan¹
przeniesieni ludzie mieszkaj¹cy
obecnie przy Kopernika 11, a osoby
oczekuj¹ce na mieszkania socjalne
nadal bêd¹ czekaæ w kolejce. Bez
wzglêdu na decyzjê inspekcji przed
radnymi prêdzej czy póŸniej postawiony zostanie problem budowy
mieszkañ socjalnych.
mm

„Bamor” Sp. z o.o. Resko, cz³onek zarz¹du, posiada 93 udzia³y (5,3
proc.). Posiada dom o powierzchni
150 m. kw. o wartoœci 250 tys. z³,
tytu³ prawny – w³asnoœæ; inne nieruchomoœci – 408 m.kw. dzia³ka letniskowa (dom letniskowy w budowie)
o wartoœci 90 tys. z³, tytu³ prawny –
w³asnoœæ.
Dzia³alnoœæ gospodarcza, spó³ka cywilna „Diagnosta”, cz³onek
zarz¹du (25 proc. udzia³u), dochód
z tego tytu³y wyniós³ – 42.893, 60 z³.
Inne dochody osi¹gane z tytu³u
zatrudnienia lub innej dzia³alnoœci
zarobkowej lub zajêæ, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka¿dego tytu³u:
2943,20 z³ – wycena szkód
³owieckich,
86,40 z³ – za pozyskan¹ zwierzynê,
18 294,97 z³ – dieta cz³onka zarz¹du powiatu.
Sk³adniki mienia ruchomego o
wartoœci powy¿ej 10 tys. z³: Toyota
RAW-a – 2003 r., Opel Astra 2003 r.
Cdn.
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Majówka integracyjna w Rynowie
(RYNOWO). W minion¹ sobotê odby³a siê tu pierwsza majówka integracyjna dla mieszkañców
wsi i mieszkañców oœrodka dla
bezdomnych
prowadzonego
przez Stowarzyszenie „Diogenes”
w Rynowie.
W godzinach popo³udniowych
g³oœno graj¹ca muzyka oraz zapach
kie³basek i kaszanki z grilla zwabia³
coraz wiêcej osób chc¹cych spêdziæ
wolny czas na ³onie natury. O organizacjê prosi³y dzieci, które nie
mog³y siê ju¿ doczekaæ harców i zabaw na wolnym powietrzu. Jak siê
okaza³o nie tylko dzieci by³y spragnione zabawy.
Pocz¹tkowo doœæ nieœmia³o
mieszkañcy oœrodka dla bezdomnych pojawiali siê na placu. Przyjêci jednak ciep³o i serdecznie przez
mieszkañców wsi po chwili bawili
siê ju¿ wspólnie przy dŸwiêkach
muzyki. O muzykê, wikt i napoje

Absolutorium
dla burmistrz Dobrej
(DOBRA). W tej gminie zag³osowanie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrz Barbarze
Wilczek sprawi³o problem dwóm
radnym: Grzegorzowi Mi³kowi
oraz Markowi Kowalczykowi,
którzy wstrzymali siê od g³osu
podczas g³osowania, bo jak t³umaczyli – nie mieli czasu na zapoznanie siê z materia³ami. Takiego
problemu nie mia³a Komisja Rewizyjna, Regionalna Komisja
Obrachunkowa, ani pozostali
radni.
W rozliczeniu rocznym dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów bud¿etowych nadwy¿ka

wynosi 272 812 z³, wypracowane
œrodki pozostaj¹ce do rozdysponowania w latach nastêpnych wynosz¹
314 705,86 z³. D³ug gminy Dobra na
koniec roku bud¿etowego wyniós³ 1
615 172 z³, co stanowi 14,43 proc.
wykonanych dochodów. Dla porównania na koniec roku bud¿etowego 2007 d³ug publiczny gminy
stanowi³ 20,75 proc.; ³¹czna kwota
d³ugu nie mo¿e przekroczyæ 60
proc. wykonanych dochodów.
Absolutorium z wykonania bud¿etu za rok 2008 dla burmistrz
Dobrej Barbary Wilczek zosta³o
podjête jednog³oœnie przy dwóch
g³osach wstrzymuj¹cych siê. mm

zadba³ so³tys wsi, o organizacjê –
mieszkañcy, kierownik oœrodka
„Diogenes” Andrzej Krajewski z
kolei – o s³odycze dla najm³odszych.
Dla mnie jest bardzo wa¿ne, aby
mieszkañcy oœrodka zintegrowali
siê z mieszkañcami wsi. Zawsze to
powtarza³em, jeszcze wtedy, gdy
kierownikiem by³ J. Sabatowicz.
Tam s¹ te¿ dzieci. Zale¿y mi na tym,
aby ci ludzie przychodzili. Oni maj¹
siê integrowaæ. Podejrzewam, ¿e to
te¿ du¿o lepiej wp³ynie na ich zachowanie, na ich psychikê, ¿eby nie
byli odalienowani od tego spo³eczeñstwa. Nie chcê, ¿eby siê czuli
odrzuceni. Chcia³bym, aby oœrodek
w Rynowie by³ takim, do którego
naprawdê ciê¿ko siê dostaæ, a osoby
wychodz¹ce st¹d by³y w pe³ni przygotowane do ¿ycia. Bardzo chcia³em, aby przychodzili ludzie a
szczególnie dzieci, one s¹ bowiem
bardzo wa¿ne dla mnie . Teraz
chcia³bym zrobiæ Dzieñ Dziecka,

ale taki prze³omowy – powiedzia³
so³tys Rynowa Maciej Walkowiak.
Na placu bawili siê jednak nie
tylko mieszkañcy Rynowa. Przybyli
tu równie¿ mieszkañcy okolicznych
wsi oraz £obza. Dlaczego? Bo tutaj
nie ma agresji, a jeœli ju¿ komuœ
przyjdzie ochota na rêkoczyny –
mieszkañcy odprawiaj¹ go do
domu.
Przy okazji godnym uznania jest
fakt, ¿e plac, na którym organizowane s¹ imprezy oraz obecny plac zabaw – mieszkañcy wykonali we w³asnym zakresie. A mieli co robiæ,
bowiem jeszcze niedawno ros³y tu
krzewy i m³ode drzewka, a teren by³
znacznie pofa³dowany. Równie¿ we
w³asnym zakresie wybudowali grilla, wiatê i wykonali ³awki. Jak zapewnia so³tys – to nie koniec planów
odnoœnie wspólnego miejsca rekreacji. Dziêki w³asnej pracy dzisiaj
mieszkañcy maj¹ siê gdzie spotkaæ,
porozmawiaæ, pobawiæ, a dzieci –
maj¹ swój plac zabaw.
mm
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Obchody œwi¹t i majówka w £obzie

(£OBEZ). Pogoda na majówkê w tym roku dopisa³a. Czêœæ
mieszkañców miasta spêdzi³a j¹
we w³asnym zakresie – czêœæ skorzysta³a z programu przygotowanego przez urz¹d i £DK.
1 maja o godzinie 12 przed marketem Polo odby³ siê zlot pojazdów
motorowych - motocykli i skuterów.
Nastêpnego dnia nast¹pi³a powtórka zlotu motorowego, który wyru-

szy³ na II pielgrzymkê motorow¹ do
Sanktuarium Maryjnego w Resku.
Pielgrzymka nie by³a zbyt efektowna zwa¿ywszy na to, ¿e by³o tylko
kilka jednoœladów z przewag¹ skuterów. Po po³udniu rozpocz¹³ siê
program dla dzieci i m³odzie¿y na
starym boisku. Tam po weso³ej magii rozpoczê³y siê prezentacje artystyczne w wykonaniu uczniów szkó³
³obeskich oraz seniorów. Tu¿ przed

zmierzchem ³obzian bawi³ zespó³
coverowy The Dee Zee Bans z Goleniowa, a oko³o 21.00 rozpoczê³a
siê zabawa taneczna przy zespole
Key Band ze Szczecina.
W niedzielê obchody 218 rocz-

nicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
rozpoczê³y siê Msz¹ œwiêt¹ w koœciele parafialnym, a zakoñczy³y
tradycyjnym przejœciem pod pomnik i z³o¿eniem kwiatów.
mm
Foto: mm oraz www.lobez.pl
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

ROLNICTWO

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

NIERUCHOMOŒCI

Region

Powiat ³obeski

Powiat drawski

Sprzedam kawalerkê w S³awoborzu; parter, balkon. Cena do
uzgodnienia. Tel. 603301819.

Zatrudniê kierowcê kat. C + E na
paszowóz do firmy w £obzie. Wszelkie informacje tel. 661-879-011.

Powiat ³obeski

Poszukujê osoby do pomocy przy
odrabianiu lekcji. Zakres: szko³a
podstawowa, gimnazjum. Mile widziana znajomoœæ j. angielskiego.
Tel. 509760110.

Kawalerka do wynajêcia w nowowybudowanym budynku przy ul. Z³ocienieckiej w Drawsku Pom.Tel. 604
564 418

Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 69 mkw., 3 pokoje, budynki gospodarcze, gara¿. Wêgorzyno. Tel. 662657982.
Sprzedam mieszkanie ko³o
£obza, 2 pokoje, ogród. Tel. 503
409 272.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe (2 pokoje, ³azienka, przedpokój) pow. 54 mkw, I piêtro, ogrzewanie gazowe. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 397 58 43 - do godz.
17.00, 0669 763 551, 669 838 921 po godz. 17.00.

US£UGI
Powiat ³obeski
Szybka po¿yczka.
£obez, tel. 666063420.

Powiat gryficki

NIERUCHOMOŒCI
Powiat œwidwiñski
Œwidwin – lokal do wynajêcia, 45
mkw. z zapleczem, ul. Niedzia³kowskiego 6/1 (poprzedni dzier¿awcy:
Salon GSM Plus, Kredyty, Fryzjer).
Tel. 603-944-999.

Projekty budowlane, adaptacje,
kierownictwo budowy, inwentaryzacja. Tel. 785793000.

Region

Powiat gryficki

Region

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.

Wypo¿yczalnia przyczepek. £obez,
tel. 503560756.

Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

Gara¿e blaszane, bramy uchylne - najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis. Tel. 0598
334 536, 605 286 058, 660 385 917.

£obez Bema 27b Lokal u¿ytkowy
w pawilonie handlowym Nieruchomoœæ sprawdzona, nabycie
nie wymaga umowy poœrednictwa
i wynagrodzenia Tel. 0 91 397 43
42, 0 600 265 547 www.polskienieruchomosci.net

INNE

Wideofilmowanie – Tel. 0605 732 267.

Powiat ³obeski

Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

Szukam opiekunki dla dwójki ma³ych dzieci. £obez tel. 505 972
167.

Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972.

Korepetycje z matematyki,
£obez, tel. 694427990 – 15 z³/
godzina.

Region
Kupiê ka¿dy ci¹gnik i maszyny rolnicze oraz belarkê.
Tel. 607809288.
Sprzedam wagê dziesiêtn¹ i pompy
ró¿ne. Tel. 604 997 741

Owczarki niemieckie 8-tygodniowe, zaszczepione, rodzice do
obejrzenia na miejscu – Dobros³aw, sprzedam. Cena 400 z³. Tel.
506-577-017

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa
2. (kierunek na Dalno) Tel. 091
397 59 24, 505 972 167.

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

Poszukujê do wynajêcia lokali
na sklep o pow. 50 mkw. w miastach powiatowych. Tel. 0507
070 430.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
0,15 ha z rozpoczêt¹ budow¹
domu drewnianego w leœnej osadzie. Cena 20.000,00 z³. Tel. 091
395 21 88.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Mercedesa-Benz 210,
rok prod.1993, poj.2,9 cena do
uzgodnienia. Tel. 500264338
Sprzedam Opel Vectra hatchback,
rok prod. 1996, LPG, poj. 1,6. Tel.
601429991.

Daj¹c og³oszenie
do Tygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych naszych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ sam;
wype³nij kupon i wylicz sam - 1 z³ za linijkê.
tel. 091 397 37 30; e-mail: wppp1@wp.pl

Sprzedam dzia³ki, jedna 21 arów,
dwie po 32 ary w ZagoŸdzie, 5 km
od Drawska, przy trasie Drawsko £obez, przy hydroforni, pr¹d,
woda, gaz przez drogê. Tel. 696
972 337.
Wynajmê lokal w Z³ocieñcu, przystosowany na dzia³alnoœæ, gabinet, biuro. Lokal polo¿ony na ul.
Miros³awieckiej 38, teren by³ego
POMu, obok Stacja Kontroli Pojazdów. 45 mkw., 2,8 mkw. ubikacja, miejsce parkingowe. Kontakt:
094 - 36 71543 lub 694476882.

Powiat ³obeski
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.
Sprzedam dzia³kê w centrum £obza
na dzia³alnoœæ handlowo - us³ugow¹ z budynkiem mieszkalnym do
remontu – 205 tys. z³. Tel. 727 307
077
Sprzedam dom jednorodzinny w
zabudowie bliŸniaczej, budynki gospodarcze, gara¿, na dzia³ce o pow.
503 mkw. w £obzie przy ul. Konopnickiej. Tel. 662 012 049
Sprzedam; Stara Dobrzyca, wieœ
letniskowa nad jeziorem, okolice
Reska – ma³¹ dzia³kê rekreacyjn¹ z
kontenerem i ca³ym wyposa¿eniem.
Tel.
091
3951532,
603982345.
Sprzedam dom jednorodzinny w
zabudowie szeregowej – segment
skrajny. £obez, ul. Konopnickiej.
Cena do uzgodnienia. Tel. 609-989843.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹,
uzbrojon¹ o pow. 602 mkw. w
£obzie, ul. Czcibora 2. Cena 58 tys.
Tel. 600 295 316 lub 666 839 356.

Sprzedam dzia³kê budowlano-roln¹
3500 mkw. z dojœciem do rzeczki z
mo¿liwoœci¹ za³o¿enia stawów. Rogowo 10, gm. Radowo Ma³e. Tel.
091 39 78 451.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.
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INFORMACJE

To s¹ zmarli,
powinniœmy ich czciæ
(RYNOWO). Jakiœ czas temu
napisaliœmy o cmentarzu w Karnicach, na którym urz¹dzono sobie lokalne sk³adowisko œmieci.
Po tym artykule mieszkañcy Rynowa zwrócili uwagê, ¿e nie wszêdzie jest tak Ÿle, bo w Rynowie
ludzie zaczêli o stary cmentarz
dbaæ i maj¹ wobec niego plany.
Koordynatorem dzia³añ we wsi
jest so³tys Maciej Walkowiak.
– Je¿eli 90 proc. spo³eczeñstwa polskiego jest wierz¹ca, to
nie mo¿emy na grobach zmar³ych, jakichkolwiek, robiæ takich
rzeczy. Nawet jeœli ktoœ jest ateist¹, nie chcia³by, aby na grobie
jego matki ktoœ sobie kury puszcza³. To s¹ zmarli, powinniœmy
ich czciæ, bo jesteœmy w takiej
kulturze wychowani. To nie jest
tak, ¿e kogoœ k³adziemy do piachu i koniec. Pomyœlmy te¿ o tych
ludziach, którzy mog¹ tutaj przyjechaæ. Jeœli ktoœ mi mówi, ¿e nie

wiedzia³, ¿e tam jest cmentarz, a
stoj¹ tam nagrobki i je wyrywa, to
dla mnie jest to chore. Wierzysz,
czy nie wierzysz, chocia¿ czcij to.
W ubieg³ym roku postawi³em pomnik, który sta³ tutaj. By³ to pomnik ch³opaków z tej wsi i okolic,
którzy zginêli podczas I wojny
œwiatowej. To by³y równie¿ polskie nazwiska. Podejrzewam, ¿e
gdyby siê jeszcze dobrze rozejrzeæ, to znajdzie siê jeszcze parê
polskich nazwisk. To s¹ Pomorzanie, to nie s¹ Niemcy. Zawsze mówimy – to Niemcy, hitlerowcy,
myœlimy o wojnie. Tak jakby
wci¹¿ siedzia³ w tym samym bagnie, to jest bez sensu, kiedyœ
trzeba z tego wyjœæ, to s¹ po prostu zmarli ludzie. To my zostaliœmy przesiedleni na ich tereny.
Równie dobrze moglibyœmy pojechaæ na Ukrainê i powiedzieæ, ¿e
ktoœ tam zaora³ sobie pole na polskich grobach. Tak jest robione, ale
nie b¹dŸmy tacy jak oni! Od¿egnuj-

my siê od takich sytuacji. Wiem, ¿e
rodziny osób tu pochowanych s¹ zainteresowani, aby tu przyjechaæ, oni
siê do tej pory po prostu bali. Jeden
z cz³onków rodziny Borka, jak zobaczy³ pa³ac, dosta³ zawa³u pod granic¹. Tak nie mo¿e byæ. Mieszkamy
w Unii, b¹dŸmy unistami. Mam tak¹
grupê znajomych, którzy podjêliby
siê tego, by odnawiaæ ten cmentarz.
Jest parê pomników, parê grobowców, chcemy wytyczyæ œcie¿ki pomiêdzy nimi. Zale¿y mi na tym, aby
by³a to wieœ europejska. Groby, to
historia – powiedzia³ so³tys.
Wielu ludzi podchodzi jednak z
ca³kiem odmiennego za³o¿enia.
Sami chcieliby odwiedziæ groby
swoich bliskich na wschodzie i s¹
pe³ni oburzenia, ¿e miejsca spoczynku s¹ niszczone, a sami nie
potrafimy uszanowaæ cudzej pamiêci. Warto czasem wzi¹æ przyk³ad z
ludzi, którzy patrz¹ na cmentarze
jako miejsca pochówku – po prostu
zwyk³ych ludzi.
mm
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Nowe stare
kryterium
(RADOWO MA£E). Radni
podjêli uchwa³ê ustalaj¹c¹
kryterium przyznawania
nagród dla nauczycieli
szkó³, dla których organem
prowadz¹cym jest gmina
Radowo Ma³e.
W kwestii ustalania kryterium przyznawania nagród dla
nauczycieli szkó³ nic siê nie
zmieni³o w stosunku do poprzednich lat, tote¿ zarówno stawki
procentowe, jak i kryteria s¹
identyczne, jak w latach ubieg³ych. Jedyna zmiana, jaka nast¹pi³a w tej gminie, to fakt, i¿ w
poprzednich latach kryterium to
wprowadzane by³o zarz¹dzeniem wójta, a obecnie – uchwa³¹
rady.
Uchwa³a zosta³a podjêta jednog³oœnie.
mm
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Wspomnienia sprzed 20 lat
Zbigniew Harbuz
Im wiêcej mam lat, tym czêœciej
wspominam ró¿ne epizody z przesz³oœci. Jak przebiega³y dni przed
20 laty w okresie od po³owy kwietnia do po³owy maja 1989 roku podajê poni¿ej.
W sobotê kwietniow¹ zorganizowano Walne Zgromadzenie
Przedstawicieli ³obeskiej Powszechnej Spó³dzielni Spo¿ywców
w istniej¹cej wówczas restauracji
„Kosmos”, przy ulicy Koœcielnej.
Wœród uczestnicz¹cych byli zaproszeni goœcie reprezentuj¹cy lokalne
instytucje, miêdzy innymi: Czes³aw
Burdun, Roman Ciesiñski, Eligiusz
Kêdzierski i Edmund Smulski.
Przyby³ tak¿e nowy nastêpca Stañczyka, prezes Gminnej Spó³dzielni.
Wtedy to kole¿anka z lat szkolnych,
Helena S. zg³osi³a moj¹ kandytaturê
i zosta³em wybrany do Rady Spó³dzielni.
***
Jeszcze tego samego dnia w pi³karskim meczu klasy okrêgowej
„Œwiatowid” £obez zwyciê¿y³
„Flotê” Œwinoujœcie 4:2.
***
Za dwa dni znalaz³em siê w drodze do Wa³brzycha na rajd tury-

styczny. We wczesnych godzinach
rannych, id¹c ulic¹, dostrzeg³em
grupkê osób stoj¹cych pod zadaszeniem jakiegoœ fabrycznego budynku. Okaza³o siê, ¿e to ludzie czekaj¹cy w kolejce do stoj¹cego obok
sklepu gospodarstwa domowego. Ja
by³em w bardzo wczesnych godzinach rannych, by³o jeszcze pusto na
ulicach, a ludzie czekali do godziny
8 na otwarcie sklepu. Musieli mieæ
rozeznanie, ¿e tego dnia dostarcz¹
atrakcyjny towar.
***
W godzinach popo³udniowych, przy ulicy Po³chowskiej w
Runowie nast¹pi³o uroczyste
otwarcie klubu. Przy budynku realizowano doœæ znaczne i d³ugotrwa³e roboty remontowe i miejscowi dzia³acze uznali za celowe,
by temu wydarzeniu nadaæ rozg³os. Na uroczystoœæ przybyli
mieszkañcy, a tak¿e so³tys Helena
Roœlik, prezes Gminnej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” i jednoczeœnie mieszkaniec wsi Henryk Jaremko oraz I Sekretarz Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR.
Przyby³ równie¿ miejscowy
ksi¹dz proboszcz. Po czêœci oficjalnej dzieci wyst¹pi³y z repertuarem artystycznym, tañcami oraz
sztuk¹ „Kaktusik”. Sztukê przedstawi³a m³odzie¿ starsza, a wœród
nich syn prezesa GS.
***
Im by³o bli¿ej 1 maja, tym wiêcej organizowano ró¿nego rodzaju
imprezy rozrywkowe. Jedna z nich

by³a w Wêgorzynie - bieg uliczny
dla m³odzie¿y o Puchar I Sekretarza
Komitetu
Miejsko-Gminnego
PZPR. Meta znajdowa³a siê na Rynku, przed budynkiem Urzêdu Miasta i Gminy.
***
Dzieñ 1 maj¹ czczono w 1989
roku z du¿o mniejszym rozmachem,
ani¿eli przed laty. £obez by³ ju¿
skromniej udekorowany. O godzinie 10, na stare boisko sportowe
przyby³o trochê ludzi z miasta i okolicy. Po stosunkowo krótkim przemówieniu I Sekretarza rozpocz¹³ siê
przemarsz poszczególnych grup z
zak³adów pracy oraz m³odzie¿y
szkolnej.
***
Dzieñ 3 maja œwiêtowa³o Stronnictwo Demokratyczne. £obez nie
posiada³ du¿ej organizacji i dlatego
uroczystoœæ by³a skromnie zorganizwana. Odby³a siê przy pomniku o
godzinie 17 z udzia³em orkiestry. Z
boku pomnika sta³a delegacja ze
sztandarem Stronnictwa. Przemówienia by³y krótkie. Ludzi uczestniczy³o bardzo ma³o.
***
W niedzielê przed 1 majem, o
godzinie 11, w koœciele ksi¹dz
proboszcz odprawi³ Mszê œwiêt¹
za „Solidarnoœæ” oraz za zaginionych w Katyniu. Podczas Mszy
trzy osoby sta³y z boku ze sztandarem ³obeskiej „Solidarnoœci”. Po
zakoñczeniu jeden z dzia³aczy,
nauczyciel, z³o¿y³ proboszczowi
podziêkowanie.

***
Sobota i niedziela w po³owie
maja 1989 roku stanowi³y wa¿ne dni
dla Zjednoczonego Stronnictwa
Ludowego. W sobotê nast¹pi³o uroczyste poœwiêcenie sztandaru Miejsko-Gminnego Komitetu ZSL
£obez. Podczas Mszy towarzyszy³a
delegacja Miejsko-Gminnego Komitetu SD. Nastêpnego dnia przypada³o Œwiêto Ludowe. Zorganizowano je w Resku. Na wzgórzu zamkowym odprawiono Mszê. W trakcie
kazania ksi¹dz zwróci³ uwagê, ¿e
jest to pierwsza Msza po wojnie w
tym miejscu i w ogóle poza koœcio³em. Tu¿ po wojnie, w 1945 roku,
odprawiono tak¹ tylko dla wojska.
Zorganizowano równie¿ spotkanie
z kandydatami do sejmu i senatu – S.
Grzybowskim, S. NiedŸwiedziem
oraz J. Zaniemojskim.
***
Opisuj¹c wspomnienia z prze³omu kwietnia i maj¹ podam jeszcze
jak kszta³towa³y siê wtedy ceny niektórych towarów i us³ug.
- skromne obiady: od 309 do
660 z³,
- bu³ka - 45 z³
- cukier 1 kg – 210 z³,
- ziemniaki 1 kg – 90 z³,
- fryzjer mêski – 500 z³,
- butla z gazem 1.787 z³,
- przejazd autobusem PKS
£obez – Nowogard - 110 z³,
- przejazd kolej¹, poci¹g osobowy, ulga 50 %, £obez – Runowo
Pomorskie 40 z³, £obez – Szczecin
360 z³.

Dzieñ Ziemi w SP 1

Wysprz¹taliœmy okolice szko³y
W ramach tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej nr 1 w £obzie zaplanowano szereg ró¿norodnych dzia³añ.
W klasach pi¹tych i szóstych
nauczyciele przyrody I. Osieczko i
A. Poczykowska-Œwirska przeprowadzi³y testy ekologiczno-przyrodnicze. W klasach czwartych odby³
siê konkurs na krzy¿ówkê z has³em
„Dzieñ Ziemi”. Bardzo ciekawe
efekty przyniós³ konkurs fotograficzny, w którym zadaniem uczniów
by³o udokumentowaæ „dzikie” wysypiska œmieci znajduj¹ce siê na terenie naszej gminy. Prace konkursowe wyeksponowano na wystawie
pod has³em „Odpady na tle zieleni”.
Uczniowie klas I-III uczestniczyli w
lekcjach i pogadankach o tematyce
ekologicznej. Pod has³em wiosennych porz¹dków wysprz¹taliœmy

okolice szko³y, m.in. rejon ulic Pó³nocnej i Bocznej oraz park przy ulicy Przemys³owej.
W obchody Dnia Ziemi zaanga-

¿owani byli wszyscy uczniowie naszej szko³y, wykorzystany zosta³
ca³y sprzêt przekazany na ten cel
przez Urz¹d Miejski w £obzie.

Dziêki takim akcjom z ka¿dym rokiem wzrasta œwiadomoœæ ekologiczna naszych uczniów.
Ewa Górny i Ilona Osieczko
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Z OSTATNIEJ CHWILI

Pracownicze dramaty

Dwa wypadki przy pracy w jednym dniu

(£OBEZ) Ratownicy przez prawie godzinê
reanimowali i przysposabiali do przewiezienia do szpitala mê¿czyznê, który wczoraj po
po³udniu spad³ z drabiny na posadzkê i straci³ przytomnoœæ.
Do wypadku dosz³o wczoraj po
godz. szesnastej na budowanym
budynku firmy Dekor przy ul. Bema
w £obzie. Powiadomione Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe wys³a³o helikopter, który bardzo szybko wyl¹dowa³ na stadionie przy ul. Siewnej.
Swoim przylotem wzbudzi³ spore
zainteresowanie
okolicznych
mieszkañców. Jak nam powiedzia³
pilot, z bazy na lotnisku w Goleniowie do £obza przylecieli w 16 minut. Stra¿acy przewieŸli ratowników na miejsce wypadku, gdzie ju¿
by³y dwie karetki Pogotowia Ratunkowego i stra¿acy. Niektórzy na stadionie dziwili siê, dlaczego helikopter nie odlatuje, ale ten czeka³ na
przywóz rannego w wypadku. W
tym czasie trwa³a walka o ¿ycie bu-

dowlañca, jak siê okaza³o - mieszkañca £obza. Wykonuj¹c prace przy
budowie dachu spad³ na betonow¹
posadzkê na piêtrze i straci³ przytomnoœæ. Reanimacja trwa³a oko³o
godziny. Na szczêœcie powiod³a siê
i dopiero wtedy ratownicy zaczêli
znosiæ rannego z piêtra. Jeden ze
stra¿aków zapytany, czy ranny bêdzie ¿y³, odpowiedzia³ – bêdzie ¿y³.
Rannego umieszczono w karetce, która zawioz³a go do helikoptera. Dopiero wtedy móg³ odlecieæ.
Jak nam wczeœniej powiedzia³
pilot – by³ to jego drugi w tym dniu
przylot do naszej gminy. Wczeœniej,
przed po³udniem, dosz³o do wypadku przy pracy w Tarnowie i stamt¹d
helikopter równie¿ zabra³ rannego
pracownika.
KAR

Skarby medycyny ludowej – dobre rady Cecylii

Pomo¿e a nie zaszkodzi
Spotykam siê z Pañstwem po
d³u¿szej przerwie. W poprzednich
wydaniach pisa³am o w³aœciwoœciach oraz mo¿liwoœciach stosowania rumianku, ¿ywokostu oraz o
metodzie zlikwidowania skazy –
znamienia wystêpuj¹cego czasami u
rodz¹cego siê dziecka.
W obecnym tygodniu omówiê
moczenie nocne u dzieci oraz u osób
doros³ych s¹ to przypadki doœæ
rzadkie, ale bardzo uci¹¿liwe. Medycyna ludowa ma prosty sposób na
uleczenie tej uci¹¿liwoœci. Jest to
roœlina nazwana ¿urawin¹.
¯urawina rozmiêkcza wszystkie
kamienie woreczka ¿ó³ciowego i
nerek. Moim zdaniem ¿urawina ma
w³aœciwoœci wspomagania leczenia
stwardnienia rozsianego.
Roœlina ta wystêpuje przy naszych jeziorkach na terenie £obza
na stawach hyclowskich (miêdzy
szos¹ drawsk¹ a Œwiêtoborcem). Z
listków sporz¹dza siê herbatê, (najlepiej majowe), któr¹ nale¿y piæ
wieczorem po posi³kach oraz rano
przed posi³kami. Na szklankê wody
wsypaæ ³y¿kê pokrojonych ³ody¿ek
wraz z listkami. Lepsze w³aœciwoœci
herbata posiada przy drugim parzeniu.
Przy zbieraniu nale¿y zwróciæ

szczególn¹ uwagê, by nie zerwaæ
wraz z ¿urawin¹, roœliny bagno, która wystêpuje razem. Roœlina bagno
w tym wypadku jest skar³owacia³a.
£atwiejszym sposobem na kuracjê jest ¿urawina w postaci owoców,
z których przemys³ produkuje drzemy, napoje oraz w postaci suszonej.
W postaci suszonej mo¿na kupiæ
obecnie nawet markecie.
Przeciwwskazania
Pomimo, i¿ ros³a ta jest bardzo
smaczna, nale¿y j¹ konsumowaæ w
ograniczonej iloœci, gdy¿ jak ka¿dy
lek, mo¿e powodowaæ skutki
uboczne. Konsumujemy j¹ dot¹d,
dopóki nam smakuje, gdy przestanie – nie konsumujemy. Tym ró¿ni
siê leczenie poprzez zio³a od innego.
Nie smakuje - przerywamy
kuracjê.
Podawane przeze mnie metody
leczenia, zanim podam do druku,
sprawdzam na sobie. Mam zasadê –
lepiej mniej, jak za du¿o, mo¿na
dodaæ, ale odj¹æ siê nie da.
Nastêpnym tematem bêdzie pokrzywa i jej szerokie zastosowanie
w medycynie niekonwencjonalnej.
Cecylia Pokomeda
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Wtorki dla podstawówek, pi¹tki dla gimnazjów

Pierwszy Sejmik Sportowy
(£OBEZ). W minion¹ œrodê
w hali widowiskowosportowej odby³ siê I Sejmik
Sportowy. Pomys³odawc¹
jest Zdzis³aw Bogdanowicz.
Pomys³ organizowania corocznego spotkania dyrektorów szkó³,
samorz¹dowców oraz nauczycieli
kultury fizycznej okaza³ siê przys³owiowym strza³em w dziesi¹tkê.
Zaproszeni goœcie pod przewodnictwem Janusza Skrobiñskiego, w
zastêpstwie Zdzis³awa Bogdanowicza, wyznaczyli dni tygodnia, w
których mia³yby odbywaæ siê zawody sportowe dla poszczególnych typów szkó³. O ile przedstawiciele szkó³ podstawowych i gimnazjalnych bardzo szybko i sprawnie doszli do porozumienia, o tyle
przedstawiciele dwóch szkó³ licealnych – mieli z tym problemy.
Najbardziej oponowa³a szko³a
³obeska, nie chc¹c zgodziæ siê, aby
w pi¹tki zawody mia³y mieæ szko³y
gimnazjalne, bo... tradycyjnie w
tym dniu liceum korzysta z hali
widowiskowo-sportowej. Przedstawiciele gimnazjum szybko znaleŸli wyjœcie – na zawody zaprosili
do Reska, skoro £obez nie potrafi
zrezygnowaæ z pi¹tku. Wszystko
zaczê³o siê od informacji przedstawionej przez Ewê Radanowicz.
Ale zanim do tego dosz³o sejmik
rozpocz¹³ krótkim przemówieniem wicestarosta ³obeski Ryszard
Brodziñski.
Tê kadencjê rozpoczêliœmy powo³aniem Powiatowej Rady Sportu. Powiatowa Rada Sportu funkcjonuje dwa lata i myœlê, ¿e jej
dzia³alnoœæ spotka³a siê z bardzo
dobrym odzewem, a przede

wszystkim przynios³a pozytywne
skutki. W³adze powiatu postawi³y
sobie za cel realizacjê zadañ w zakresie kultury fizycznej jako animatora sportu, by to, czym siê zajmujecie, mo¿na by³o pokazaæ. Bo
có¿ to wyæwiczyæ biegacza, który
nie mo¿e realizowaæ swoich umiejêtnoœci w konfrontacji z innymi?
Có¿ to za dru¿yna siatkarska, która
bêdzie gra³a tylko sama z sob¹?
Rywalizacja jest istot¹ sportu.
Chcielibyœmy pokazaæ najlepszych sportowców i temu s³u¿y doroczna Gala Sportu, która przyci¹ga ju¿ tylu widzów, ¿e najwiêksza
hala sportowa na terenie powiatu
przestaje wystarczaæ, bo jest tylu
zainteresowanych. Podejmujemy
kolejny krok – dzisiaj rozpoczynamy pierwszy Sejmik Sportowy Powiatu. Na dzisiejszym spotkaniu
nie ma najwa¿niejszej osoby –
Zdzis³awa Bogdanowicza, niestety
zmog³a go choroba, ale on jest najlepszym duchem te go spotkania.

Jego autorstwa s¹ wyniki sportowe, które pokazuj¹ jakim dorobkiem mog¹ siê Pañstwo cieszyæ. S¹
równie¿ p³aszczyzn¹ odniesienia,
jakie s¹ wyniki podopiecznych na
niwie, któr¹ uprawiacie. Zapraszam do dyskusji, czego pañstwo
oczekuj¹ od powiatu, od siebie
nawzajem, jak¹ widzicie formu³ê
organizacji imprez sportowych,
organizacji sportu dla m³odzie¿y
szkolnej – powiedzia³.
G³os nastêpnie zabra³ Janusz
Skrobiñski, który wyjaœni³, ¿e celem sejmiku jest wspólne wypracowanie dzia³añ.
- Nie mamy przedstawicieli
wszystkich szkó³, ale to, co wypracujemy na tym pierwszym sejmiku bêdzie obowi¹zuj¹ce dla
nas na najbli¿sze 12 miesiêcy.
Mam nadziejê, ¿e sejmik wejdzie
w nasz kalendarz na sta³e, ¿ebyœmy siê spotykali i razem próbowali rozwi¹zywaæ problemy. My
jako powiat nie chcemy niczego
narzucaæ. Staramy siê tylko wypracowaæ mo¿e nie tyle „z³oty
œrodek”, bo czegoœ takiego nie
ma, ale najlepsze rozwi¹zania.
Zabezpieczamy dla was, jeœli
chodzi o zawody powiatowe,
œrodki bud¿etowe, staramy siê
zapewniæ dojazd na zawody na
wy¿szych szczeblach dla zespo³ów sportowych. Okres kwietnia i
maj¹, to czas, kiedy najwiêcej zawodów siê odbywa, w tym czasie
odbywaj¹ siê równie¿ testy dla
gimnazjalistów, wycieczki itp. i
pojawiaj¹ siê problemy. Dlatego
zrodzi³ siê pomys³, by znaleŸæ odpowiednie rozwi¹zanie, je¿eli
chodzi o kalendarz imprez. Rozgrywane s¹ zawody w trzech
p³aszczyznach: szko³y podsta-

wowe – jako igrzyska m³odzie¿y
szkolnej, gimnazjada oraz licealiada.
Chcielibyœmy zachêciæ was do
czêstszego brania udzia³u w zawodach. My nie wymagamy od tych
dzieci wiele, chodzi o to by bra³y
udzia³ w zawodach – taki jest nasz
cel, a np. Szko³a Podstawowa w
Wojtaszycach by³a tylko raz na zawodach powiatowych, Szko³a
Podstawowa z Siedlic z kolei nie
by³a ani razu, ze Starogardu np.
dwa razy -powiedzia³.
W zwi¹zku z tym, ¿e od przysz³ego roku bêdzie obowi¹zywa³a
podstawa realizacji programowej,
która musi byæ w okreœlonym czasie zrealizowana przez ka¿dego nauczyciela ka¿dego przedmiotu,
dyrektor szko³y bêdzie mia³ obowi¹zek sprawdziæ, czy wszystkie lekcje
siê odby³y. Nauczyciel nie bêdzie
mia³ mo¿liwoœci powtarzania w nieskoñczonoœæ tej samej lekcji, jeœli
np. 50 proc. klasy nieoczekiwanie
wyjedzie na zawody, a nauczyciel w
tym czasie zaplanowa³ wprowadzenie nowego tematu, albo przeprowadzenie pracy klasowej.
Zaczê³am siê zastanawiaæ jak
to rozwi¹zaæ, aby nauczyciele nie
denerwowali siê, ¿e dziecko, które
jest sprawne fizycznie i uczestniczy w wiêkszoœci imprez sportowych, reprezentuje szko³ê i wci¹¿
jest nieobecny na lekcji, nie odrabia prac klasowych, nie ma szans
nadgonienia. Wymyœli³am sobie,
czy nie uda³oby siê nam ustaliæ
jednego, dwóch dni w ci¹gu miesi¹ca, które nazywane by³yby dniami sportowymi w szko³ach, by³yby
to dni sportowo-wychowawczowycieczkowe. Pomijam, ¿e czêœæ
pojecha³aby tylko na zawody, inni
mogliby w tym czasie mieæ programy wychowawcze. Nauczyciel w
tym dniu uwzglêdni³by, ¿e na pewno nie planuje wtedy pracy klasowej, nie wprowadza³by nowego
tematu lekcji, by dzieci, które w
tym czasie s¹ nieobecne mia³y
szansê, byæ ci¹gle na czasie. Wtedy
wiemy, ¿e tylko w tym czasie mo¿emy organizowaæ imprezy, a dyrektorzy, bêd¹ wiedzieæ jak zorganizowaæ zastêpstwa – powiedzia³a
Ewa Radanowicz.
W konsekwencji dniem zawodów dla szkó³ podstawowych
ustalono wtorki, a dla gimnazjów – pi¹tki. Terminy zawodów
w szko³ach œrednich, jako ¿e s¹
tylko dwie, bêd¹ ustalane na bie¿¹co.
mm
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Wyniki 21 kolejki i tabele

Sarmata umacnia siê,
derby dla Mewy
Sarmata w V lidze umocni³
swoj¹ pozycjê lidera pewnie wygrywaj¹c z Iskierk¹ ze Szczecina 3:0
(0:0). Bramki dla zespo³u strzelili:
Damian Padziñski i Krzysztof Kieruzel – 2.
W najbli¿szy weekend Sarmatê
czeka trudny pojedynek w Szczecinie z tamtejszym Œwitem. Zwyciêstwo z tym zespo³em prawie zagwarantowa³oby awans do IV ligi.
Drugi pi¹toligowiec – Sparta
Wêgorzyno – zremisowa³ bezbramkowo podejmuj¹c u siebie Arkoniê
Szczecin. Zwa¿ywszy na ró¿nicê
miejsc w tabeli, ten remis nale¿y
uznaæ za sukces gospodarzy, którzy
ciu³aj¹ punkty. A musz¹ je zbieraæ,
bo od przedostatniego (spadkowe-

go) miejsca w tabeli dzieli Spartê
zaledwie 5 punktów. To zbyt ma³o,
by spaæ spokojnie.
W klasie okrêgowej dosz³o w
Resku do meczu derbowego pomiêdzy Mew¹ a Œwiatowidem. Reszczanie okazali siê skuteczniejsi
wygrywaj¹c 2:0 (1:0). Co prawda
obu dru¿ynom nie zagra¿a spadek i
zespo³y mog³yby odpuœciæ wynik,
ale jak widaæ w derbach nie ma litoœci. I dobrze – zyskuj¹ kibice na widowisku. Bramki dla Mewy strzelili
Cichy i Grygiel. Nie popisa³ siê
Iwachniuk, który zamiast lobowaæ
bramkarza, zacz¹³ go kiwaæ i jak ju¿
strzeli³, z bramki wybi³ pi³kê nadbiegaj¹cy obroñca. Mo¿e to i fajne,
ale ma³o skuteczne.

V liga
MKS Osadnik Myœlibórz – Kluczevia Stargard 0:2, Orze³ Trzciñsko-Zdrój
– Sparta Gryfice 5:2, Woda-Piast II
Rzecko – GKS Mierzyn 1:0, Sparta
Wêgorzyno – Arkonia Szczecin 0:0,
Mieszko Mieszkowice – K³os Pe³czyce
3:1, Odra Chojna – Stal Lipiany 2:0,
Sarmata Dobra – Iskierka Szczecin 3:0,
Polonia P³oty – Œwit Szczecin 1:1.

Krzysztof Kieruzel
Radovia po druzgoc¹cej klêsce
nie z³o¿y³a broni i mog³a nawet
wygraæ, ale ju¿ nawet nie wiadomo,
czego jej brakuje, by to robiæ. Tylko
punkt po strzale Gradusa, chocia¿
na os³odê – w okienko. (r)

Mistrzostwa Miasta i Gminy Resko
w tenisie sto³owym i ¿onglerce pi³karskiej
18 kwietnia br. w hali sportowej w Resku odby³y siê pierwsze
po kilkunastoletniej przerwie Mistrzostwa Reska i Gminy w tenisie
sto³owym.
Imprezê swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili: Arkadiusz Czerwiñski –
Burmistrz Reska i Tomasz Paciejewski – Zachodniopomorskie
Zrzeszenie LZS Szczecin.
Po uroczystym otwarciu, którego dokona³ burmistrz Czerwiñski,
g³os zabra³ p. Tomasz Paciejewski
¿ycz¹c zawodnikom piêknej walki i
sukcesów. Nastêpnie burmistrz Reska wrêczy³ nagrodê w postaci sto³u
do tenisa sto³owego ufundowan¹
przez Urz¹d Miejki w Resku za zdobycie 1 miejsca w Lidze Wiejskiej w
Tenisie Sto³owym w rozgrywkach
trwaj¹cych od grudnia do lutego.
Otrzyma³ j¹ zespó³ tenisistów z Lubienia Dolnego w sk³adzie: Przemys³aw Romaszko, Damian £a¿ewski,
Adrian Mucha, Patryk Imianowski,
Nikola Romaszko oraz Paulina
Mucha.
Przed przyst¹pieniem do rozgrywek wyst¹pili m³odzi gimnastycy w pokazach akrobatycznych.
Mogliœmy podziwiaæ szereg ciekawych æwiczeñ w wykonaniu nastêpuj¹cych uczniów: Kuby i Macieja
Wêzików, Tomasz i Paw³a Olbrichów, Adriana Rama, Darii £a¿ewskiej oraz uczennicy z klasy 4 szko³y podstawowej Nikoli Romaszko.
W tym te¿ czasie odby³y siê Mistrzostwa Reska w ¿onglerce pi³karskiej. Wygra³ Daniel Czy¿ przed
Norbertem Harasimowiczem i Konradem Lewickim.

Po pokazach przyst¹piono do
gier. Po pasjonuj¹cych i zaciêtych
pojedynkach w konkurencji mê¿czyzn (open) zawodnicy zdobyli nastêpuj¹ce miejsca:
1. Aleksander Ge³omej (Resko)
2. Adrian Mucha (Lubieñ Dolny)
3. Przemys³aw Romaszko (Lubieñ
Dln.)
4. Norbert Harasimowicz (Resko)
5. Krystian Ostrycharczyk (Resko)
W konkurencji dziewcz¹t nie
by³o niespodzianek. Pierwsze miejsce wywalczy³a Anna Nowicka (Tacza³y) – wicemistrz powiatu w kategorii szkó³ gimnazjalnych. Kolejne
miejsca zajê³y: Monika Wawrzyniak i Karolina Wawrzyniak (obie z
Lubienia Dolnego).
Mistrzostwa Miasta i Gminy w
tenisie sto³owym sponsorowali:
Urz¹d Miasta i Gminy Resko, firma
„Zambet” – Ostrowski, Zenon
Miszczyszyn, dyrektor szko³y Podstawowej w Jastrzêbiu Zdroju. Puchary dla zwyciêzców ufundowa³o

Zachodniopomorskie Zrzeszenie
LZS – Szczecin. Wszystkim sponsorom bardzo serdecznie dziêkujê.
Jacek Sêkowski

1. Sarmata Dobra
47 49:22
2. Sparta Gryfice
41 29:24
3. Kluczevia Stargard
38 43:26
4. Œwit Szczecin
34 37:22
5. Arkonia Szczecin
34 30:16
6. GKS Mierzyn
30 37:36
7. Woda-Piast II Rzecko 28 30:37
8. K³os Pe³czyce
28 27:31
9. Osadnik Myœlibórz
27 32:34
10. Orze³ Trzciñsko-Zdr. 26 46:44
11. Sparta Wêgorzyno
25 27:30
12. Odra Chojna
23 25:38
13. Iskierka Szczecin
23 33:45
14. Polonia P³oty
21 23:33
15. Stal Lipiany
20 21:41
16. Mieszko Mieszkowice 19 19:29
Klasa okrêgowa
Mewa Resko – Œwiatowid £obez
2:0, Wicher Brojce – Pogoñ II Szczecin
3:0, KP Chemik II Police – Ehrle Polska
Dobra Szcz. 4:1, Korona Stuchowo –
Fagus Ko³bacz 2:2, Radovia Radowo
Ma³e – Promieñ Mosty 1:1, Pomorzanin Nowogard – Flota II Œwinoujœcie
4:1, Masovia Maszewo – Vielgovia
Szczecin 6:0, Ina Iñsko – D¹brovia Stara D¹browa 0:0.
1. Pomorzanin Nowogard
2. Ehrle Dobra Szcz.
3. KP Chemik II Police
4. Korona Stuchowo
5. Masovia Maszewo
6. Flota II Œwinoujœcie
7. Wicher Brojce
8. Pogoñ II Szczecin
9. Ina Iñsko
10. D¹brovia Stara D¹b.
11. Mewa Resko
12. Promieñ Mosty
13. Œwiatowid £obez
14. Fagus Ko³bacz
15. Radovia Radowo M.
16. Vielgovia Szczecin

V liga 9 maj

47 53:15
40 49:28
40 45:24
39 44:30
38 55:34
36 61:40
33 42:32
33 51:36
31 42:32
28 34:34
26 17:27
26 36:50
21 32:42
21 25:39
11 19:83
3 17:76

Granie w planie

Kluczevia Stargard – Mieszko Mieszkowice
K³os Pe³czyce – Sparta Wêgorzyno
Arkonia Szczecin – Woda-Piast II Rzecko
GKS Mierzyn – Polonia P³oty
Sparta Gryfice – Osadnik Myœlibórz
13.30 Iskierka Szczecin – Odra Chojna
15.00 Œwit Szczecin – Sarmata Dobra
17.00 Stal Lipiany – Orze³ Trzciñsko-Zdrój

Klasa okrêgowa 9 maj
Œwiatowid £obez – Pomorzanin Nowogard
Flota II Œwinoujœcie – Radovia Radowo Ma³e
Promieñ Mosty – Wicher Brojce
12.00 Fagus Ko³bacz – KP Chemik II Police
13.30 Ehrle Polska Dobra Szcz. – Ina Iñsko
10 maj
11.00 Pogoñ II Szczecin – Korona Stuchowo
16.00 D¹brovia Stara D¹browa – Masovia Maszewo
16.00 Vielgovia Szczecin – Mewa Resko
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M£ODZIE¯ Z LICEUM
W RESKU NA SESJI
RADY GMINY

W ramach programu Jak dzia³a
moja gmin@?, realizowanego przy
wsparciu udzielonym przez Islandiê,
Liechtenstein i Norwegiê ze œrodków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz bud¿etu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz¹dowych oraz przy wspó³pracy z Fundacj¹ Schumana, uczniowie
LO w Resku uczestniczyli 28 kwietnia
bie¿¹cego roku, w sesji Rady Gminy
Resko.
G³ównym celem udzia³u w sesji
by³o zmobilizowanie m³odzie¿y do samodzielnego poszukiwania informacji
na temat pracy samorz¹du lokalnego,
zapoznania siê z prawami mieszkañców, zachêcenie do osobistego kontaktu z w³adzami gminy i radnymi, dowiedzenie siê, jakie s¹ najpilniejsze potrzeby w gminie i jak z ich zaspokajaniem
radz¹ sobie urzêdnicy oraz samorz¹dowcy Reska.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej –
Pani Barbara Basowska otworzy³a obrady sesji, przywita³a radnych, so³tysów oraz zaproszonych goœci. Na stan
15 radnych obecnych by³o 14, co
uprawnia³o do podejmowania prawomocnych decyzji. Pierwszym i najwa¿niejszym punktem posiedzenia by³o
przyznanie absolutorium dla Burmi-

strza Reska – Pana Arkadiusza Czerwiñskiego z tytu³u wykonywania bud¿etu za rok 2008. Wniosek przeg³osowano 14 - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzyma³o
siê.
Kolejnymi punktami obrad by³y:
- informacje w sprawie nieruchomoœci (sprzeda¿, wynajem lokali),
- sprawa dotycz¹ca szpitala powiatowego w Resku (wypowiedzenia do
koñca maja),
- proœba o realizacjê wszystkich
wniosków w terminie,
- zmiany w bud¿ecie (zwiêkszenie
przychodów i wydatków),
- informacja w sprawie zwolnienia
od podatków,
- fundusz so³ecki na rok 2010,
- ró¿norakie problemy gminnych
wsi (stan dróg, wywózka œmieci itp.).
Wobec wyczerpania porz¹dku obrad sesji, Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej podziêkowa³a za udzia³ w obradach sesji i zakoñczy³a spotkanie.
Dla nas - uczniów po raz pierwszy
uczestnicz¹cych w sesji gminy, by³o to
zupe³nie nowe doœwiadczenie, pozwoli³o na poznanie mechanizmów lokalnego sprawowania w³adzy. Okaza³o siê, ¿e
podejmowanie decyzji nie jest wcale
takie ³atwe i oczywiste, wymaga ze strony radnych wielu kompromisów.
M. Bia³y, N. Wróblewska,
M. Jaworski, A. So³onyna LO Resko

PUP informuje
W zwi¹zku ze zmianami do ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z póŸniejszymi zmianami) zgodnie z art. 75
ust. 6, bezrobotny jest obowi¹zany do
sk³adania lub przesy³ania powiatowemu urzêdowi pracy pisemnego oœwiadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej oraz innych dokumentów niezbêdnych do ustalenia
jego uprawnieñ do œwiadczeñ przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od
dnia uzyskania przychodów. W razie
niedokonania tych czynnoœci zasi³ek
lub inne œwiadczenie z tytu³u bezrobocia przys³uguj¹ od dnia z³o¿enia
oœwiadczenia i innych wymaganych dokumentów.
Art. 76 ust. 1 ww. ustawy stanowi:
„Osoba, która pobra³a nienale¿ne
œwiadczenie pieniê¿ne, jest obowi¹zana do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia
dorêczenia decyzji, kwoty otrzymanego
œwiadczenia wraz z przekazan¹ od tego
œwiadczenia zaliczk¹ na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz

sk³adk¹ na ubezpieczenia zdrowotne”.
Zgodnie z powy¿szym nie ma ju¿
obowi¹zku sk³adania co miesi¹c
oœwiadczenia o dochodach i Powiatowy
Urz¹d Pracy w £obzie przesuwa terminy wizyt z 1 miesi¹ca dla osób z prawem
do zasi³ku do 3 miesiêcy.
Osoby bezrobotne zarówno z prawem do zasi³ku jak i bez prawa do zasi³ku dla bezrobotnych w razie choroby
musz¹ dostarczaæ zaœwiadczenia lekarskie na druku ZUS ZLA (potocznie L4).
Zaœwiadczenia wystawiane na innych
drukach nie bêd¹ honorowane.
Bezrobotni, którzy odmówi¹ bez
uzasadnionej przyczyny przyjêcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej
formy pomocy okreœlonej w ustawie
zostan¹ pozbawieni statusu osoby bezrobotnej na okres 120 dni w przypadku
pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy i 270 dni w przypadku trzeciej i kolejnej odmowy. Takie
same okresy wyrejestrowañ obowi¹zuj¹ równie¿ w przypadkach przerywania przygotowania zawodowego, sta¿u
czy szkolenia.
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Bêdzie nowy wóz
Pijany kierowca Audi
W dniu 29.04.2009 r. oko³o godz.
22.30 w Wêgorzynie przy ul. Drawskiej, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej Micha³a D., kieruj¹cego
samochodem marki Audi. Przeprowadzone badanie stanu trzeŸwoœci wykaza³o, ¿e kierowca mia³ 0.99 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Teraz
odpowie przed s¹dem za pope³nione
przestêpstw, grozi mu do 2 lat pozbawienia wolnoœci.
Oderwane ko³o rozbi³o parapet
W dniu 29.04.2009 r. o godz. 15.30
w Resku, przy ul. Wojska Polskiego,
dosz³o do niecodziennej kolizji. Z
siewnika ko³owego, który by³ ci¹gniêty przez ci¹gnik rolniczy, oderwa³o siê
ko³o, które nastêpnie uszkodzi³o parapet pobliskiego budynku, dwie przyczepy ci¹gnikowe oraz zaparkowany
samochód VW Golf. Na szczêœcie nikt
nie odniós³ obra¿eñ.
Kradzie¿ pasów
W okresie do 27 do 29.04.2009 r.
w rejonie stacji PKP Runowo Pomorskie nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y czterech pasów œci¹gaj¹cych
do mocowania drewna na wagonach.
Wartoœæ strat kolejarze wycenili na
kwotê 800 z³ na szkodê PKP Cargo
Szczecin.
Nie zauwa¿y³ samochodu
W dniu 29.04.2009 r. oko³o godz.
10.50 w £obzie, przy ul. Œwiêtoborzec, kieruj¹cy samochodem marki
Audi wykonuj¹c manewr cofania nie
zauwa¿y³ prawid³owo zaparkowanego Fiata Brovo. W wyniku uderzenia
uszkodzeniu uleg³ Fiat.
Skradziono rower
W nocy z 28 na 29.04.2009 r. w
£obzie, przy ul. Wojcelskiej, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y roweru
marki Biltema. Rower w³aœciciel pozostawi³ na noc na terenie posesji,
swoje straty wyceni³ na kwotê 600 z³.
Zniewa¿y³ policjantów
W dniu 1.05.2009 r. oko³o godz.
19.20, w miejscowoœci Rogówko, policjanci podjêli interwencjê na terenie
jednej z posesji. W tym czasie zaszed³
tam nietrzeŸwy mieszkaniec Rogówka, który zacz¹³ przeszkadzaæ policjantom w jej przeprowadzeniu. Pomimo wydanych mu poleceñ, aby opuœci³ teren posesji i uda³ siê do domu,
mê¿czyzna zacz¹³ ubli¿aæ policjantom i w pewnym momencie szarpaæ za
mundur jednego z nich. Policjanci byli
zmuszeniu zatrzymaæ mê¿czyznê do
wyjaœnienia w Komendzie Powiatowej Policji w
£obzie. Teraz odpowie za zniewa¿enie funkcjonariuszy oraz naruszenie ich nietykalnoœci. Za pope³nione
przestêpstwo grozi mu do 3 lat pozbawienia wolnoœci.

NietrzeŸwy rowerzysta
W dniu 1.05.2009 r. o godz. 18.30,
na drodze Winniki – D³usko, policjanci z Posterunku Policji w Wêgorzynie
zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego rowerem Stanis³awa R. W
trakcie badania rowerzysty okaza³o
siê, ¿e mia³ on 1.44 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu. Teraz mê¿czyznê czeka rozprawa przed s¹dem,
a za pope³nione przestêpstwo kara
mo¿e wynosiæ nawet 2 lata pozbawienia wolnoœci.
Kradzie¿ linii telekomunikacyjnej
W dniu 2.05.2009 r. na odcinku
Wêgorzyno - Po³chowo ujawniono
kradzie¿ napowietrznej linii telekomunikacyjnej o ³¹cznej d³ugoœci 300
m. Kradzie¿y dokonano na szkodê Telekomunikacji Polskiej S.A w Szczecinie.
Kolizja drogowa
W dniu 2.05.2009 r., o godz.
15.55, w £obzie przy ul. Murarskiej,
kieruj¹cy samochodem marki Opel, w
trakcie manewru cofania na parkingu
nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci, w
wyniku czego uderzy³ w stoj¹cy za nim
samochód Opel. Oba pojazdy uleg³y
uszkodzeniu.
Usi³owanie wrêczenia ³apówki
policjantom
W dniu 3.05.2009 r. o godz. 0.15,
w Starej Dobrzycy, podczas podjêtej
przez policjantów interwencji mieszkaniec miejscowoœci Lipce usi³owa³
wrêczyæ korzyœæ maj¹tkow¹ tzw.
³apówkê w kwocie 100 z³, w zamian za
odst¹pienie ukarania go mandatem.
Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany do wyjaœnienia w Komendzie Powiatowej
Policji w £obzie.
NietrzeŸwi rowerzyœci
W dniu 3.05.2009 r. policjanci na
terenie powiatu ³obeskiego zatrzymali dwóch nietrzeŸwych kieruj¹cych rowerami. Pierwszy z nich zosta³ zatrzymany o godz. 13.50 w miejscowoœci
BrzeŸniak. Edward K. mia³ 1.60 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Drugiego policjanci zatrzymali o
godz. 14.25 w Wêgorzynie, przy ul.
Drawskiej. Tym razem kieruj¹cy rowerem Wies³aw L. mia³ 0.35 mg/l.
Obaj odpowiedz¹ teraz przed s¹dem
za pope³nione przestêpstwo, za które
grozi im do 2 lat pozbawienia wolnoœci.
Zgon mê¿czyzny w parku
W dniu 3.05.2009 r., oko³o godz.
3.30 w Dobrej, przy ul. Sportowej, na
terenie parku zmar³ Dawid Sz., lat 18.
Jak wstêpnie ustalili policjanci, prawdopodobn¹ przyczyn¹ œmierci by³o zad³awienie siê. M³ody mê¿czyzna - wed³ug œwiadków - mia³ wczeœniej spo¿yæ znaczn¹ iloœæ alkoholu. Na polecenie prokuratury cia³o zosta³o zabezpieczone do dalszych badañ.

(WÊGORZYNO). Niebawem
gmina ta bêdzie mia³a kolejny samochód stra¿acki z pe³nym wyposa¿eniem i to za niewielk¹ kwotê. Radni
zgodzili siê przeznaczyæ na jego zakup 150 tys. z³, do pe³nej kwoty zabrak³o 32 tys. z³ – te ma znaleŸæ burmistrz
Wêgorzyna.
Podczas sesji Rady Miasta komendant Krzysztof Paluch powiedzia³, ¿e
istnieje mo¿liwoœæ kupienia samochodu dla OSP.
– Kiedy dowiedzia³em siê, ¿e jest
mo¿liwoœæ zakupu samochodu, znalaz³em taki, który spe³nia³by nasze warunki przede wszystkim finansowe plus
sprzêt. Osoba, która ma do sprzedania
samochód nie mo¿e ju¿ opuœciæ ceny,
dlatego proœba z mojej strony, aby radni
przeznaczyli na samochód albo ca³oœæ,
albo czêœæ pieniêdzy, bowiem w³aœciciel jest w stanie roz³o¿yæ zap³atê na
raty. W tej chwili mamy 150 tys. z³,
brakowa³oby 32 tys. z³. Samochód jest
dobrej klasy i w pe³ni wyposa¿ony, gdy

pozosta³e samochody oferowane do
sprzeda¿y nie s¹ wyposa¿ane w sprzêt –
powiedzia³ K. Paluch.
Radny Jan Mazuro powiedzia³, ¿e
tematy dla stra¿y rz¹dz¹ siê swoimi prawami i jest zdziwiony, ¿e burmistrz
wygospodarowa³a 150 tys. z³ z nadwy¿ki bud¿etowej, a 32 tys. z³ sama znajdzie.
Radny Tomasz Mielcarek zawnioskowa³, aby od razu dodaæ brakuj¹ce 32
tys. z³, jednak burmistrz Wêgorzyna
Gra¿yna Karpowicz zaoponowa³a,
twierdz¹c, ¿e w ci¹gu roku poszuka tych
pieniêdzy, a jeœli ich nie znajdzie, to
wówczas dop³aci siê za samochód z
przysz³orocznego bud¿etu. W tym roku
pozosta³e pieni¹dze z nadwy¿ki s¹ potrzebne na inne cele. Za wnioskiem radnego T. Mielcarka zag³osowa³o 5 radnych, natomiast 10. by³o przeciw. W
zwi¹zku z tym na wóz stra¿acki w tym
roku Rada Miasta przeznaczy³a 150 tys.
z³, a pozosta³a kwota zostanie dop³acona w innym terminie.
mm

Wspólna akcja policjantów
i celników w szkole
Na zaroszenie dyrekcji Zespo³u
Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki w
£obzie, w dniu 29 kwietnia br., policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w £obzie oraz funkcjonariusze Izby
Celnej w Szczecinie przeprowadzili
spotkania z uczniami, podczas których poruszali tematy dotycz¹ce zagro¿eñ zwi¹zanych z narkotykami.
Miêdzy innymi omówiono odpo-

wiedzialnoœæ za posiadanie i handel
oraz za przemyt œrodków odurzaj¹cych.
Policjanci i celni przybli¿yli swoj¹ pracê, zachêcali uczniów do wst¹pienia w
swoje mundurowe formacje. W trakcie
pogadanek wykorzystano psa wyszukuj¹cego narkotyki, który prezentowa³
swoje umiejêtnoœci. Piesek o imieniu
„Beti” nie znalaz³ œladów œwiadcz¹cych, ¿e któryœ z uczniów móg³ mieæ
przy sobie substancje narkotyczne. (kp)
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