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Fontanna œcieków
na podwórku
(BE£CZNA). Od dwóch lat ze studzienki, bêd¹cej czêœci¹ kolektora
odprowadzaj¹cego œcieki do oczyszczalni, na posesji pañstwa Witkowskich wyciekaj¹
nieczystoœci. W czasie opadów na podwórku tworzy siê ka³u¿a, bo ze studzienki
tryska fontanna œcieków.
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Z drugiej strony

Rz¹d zrobi³ cud i wynalaz³ raj

Kazimierz Rynkiewicz
Znane przys³owie nie kupuj kota
w worku mia³o na celu ostrzegaæ
przed transakcjami robionymi w
ciemno. Dzisiejszy „wolny rynek”
zaszed³ tak daleko, ¿e odwróci³ kota
ogonem i ju¿ nie kupuje siê kota w
worku, tylko sprzedaje siê kotowi w
worku. To oczywiœcie analogia do
sprzeda¿y naszych stoczni nieznanemu nabywcy. Rz¹d sprzeda³
stocznie w ciemno i teraz wszyscy
g³owi¹ siê – komu. I co na maj¹tku
stoczniowym powstanie. A przecie¿
nawet nasza lokalna Policja czêsto
przestrzega przed kupowaniem w
ciemno na Allegro, bo mo¿na trafiæ
na oszusta. Ale skoro rz¹d obieca³
cuda, to ich spe³nienie przybli¿a nas
do raju. Teraz przynajmniej wiemy,
¿e jest to – owszem – raj, ale podatkowy, na Antylach. To tam jest zarejestrowana firma pod nazw¹ United
International Trust (UIT), która kupi³a stocznie w Gdyni i Szczecinie
(a raczej jej g³ówne aktywa w postaci terenów, budynków, urz¹dzeñ
itp., a zdziwienie stoczniowców
wywo³a³o to, ¿e nie kupili np. rusztowañ, które s¹ niezbêdne do budowy statków).
Dziennikarze docieraj¹ do ró¿nych wiadomoœci na temat tajemniczej spó³ki, chocia¿ to rz¹d powinien poinformowaæ spo³eczeñstwo
o nowym w³aœcicielu. Ale byæ mo¿e
przyjêcie takiej formy przetargu –
licytacji mia³o zdj¹æ z rz¹du ten
obowi¹zek i móc otworzyæ drogê
takim spó³kom. Warto przypomnieæ, ¿e nie sprzedawano tony jab³ek, lecz strategiczne przedsiêbiorstwa pañstwowe. Rz¹d powinien
wiêc szukaæ nabywcy znanego i zaufanego na rynku, a nie sprzedawaæ
nie wiadomo komu.
Jak nic nie wiadomo, to szukaj¹
dziennikarze. Gazeta Wyborcza sugerowa³a, ¿e stocznie nabyli Arabowie. Chodzi o to, ¿e spó³ka, która
kupi³a stocznie, zajmuje siê transakcjami na rzecz innych klientów
(spó³ek). Nie kupi³a wiêc dla siebie,
tylko dla kogoœ. Dla kogo – nie wiadomo.
Gazeta Polska poinformowa³a,
¿e spó³ka United International Trust
zosta³a za³o¿ona przez Sapiens International Corporation NV, której
w³aœcicielem jest Emblaze Ltd.

(jednym z cz³onków zarz¹du tej
spó³ki jest Nahum Admoni, by³y
szef Mossadu).
Firma Sapiens International
Corporation NV notowana jest na
NASDAQ i w celach statutowych
wpisane ma zajmuje siê wdra¿aniem nowoczesnych technologii informatycznych dla biznesu. Z uwagi
na publiczny charakter spó³ki gie³dowej jak¹ jest Sapiens ³atwo mo¿na sprawdziæ kim s¹ osoby sprawuj¹ce funkcje zarz¹dcze w tej korporacji. I widzimy, ¿e nie s¹ to ¿adni
Arabowie.
W³adze Sapiens International
Corporation NV stanowi¹:
Roni Al-Dor - prezes zarz¹du –
s³u¿y³ w izraelskich si³ach powietrznych, ukoñczy³ te¿ presti¿ow¹
uczelniê informatyczn¹ podlegaj¹c¹ sztabowi si³ powietrznych Izraela, aktualnie tak¿e prezes TTI Telecom.
Martin Greenberg – wiceprezes
zarz¹du – pracowa³ w wojskowym
centrum komputerowym „Mamram”, firmie o kluczowym znaczeniu dla informatycznych jednostek
wojskowych i s³u¿b specjalnych
Izraela.
Rami Doron – by³ ekspertem od
spraw elektroniki w armii Izraela,
s³u¿y³ w izraelskich si³ach powietrznych gdzie odpowiedzialny by³ za
sprawy informatyczne, jest tak¿e
absolwentem Wy¿szej Hadassah,
studiowa³ równie¿ zarz¹dzanie na
Uniwersytecie Bar-Ilan.
Sagi Schliesser – osoba na kierowniczym stanowisku w Computer
Training School w izraelskich si³ach
zbrojnych
Z kolei w firmie Emblaze Group
najwy¿sze funkcje pe³ni¹ osoby,
które maj¹ aktualnie powi¹zania z
administracj¹ i s³u¿bami wojskowymi Izraela.
Naftali Shani - aktualnie prezes
firmy wczeœniej pracowa³ w kancelarii premiera Izraela.
Zvi Shur – genera³ brygady, szef
departamentu finansowego w Ministerstwie Obrony Izraela, jest aktywnym cz³onkiem kierownictwa
Unii Œwiatowej Maccabi.
Ilan Flato – w latach dziewiêædziesi¹tych pe³ni³ funkcjê doradcy
ekonomicznego premiera Izraela
Jednak na forach internetowych
ktoœ inny dementuje, jakoby UIT by³
spó³k¹ zale¿n¹, czyli za³o¿on¹ przez
wymienione spó³ki. Podaje, ¿e ta
firma pojawia siê w sprawozdaniu
Sapiens International Corporation
jako agent firmy w Curacao i cz³onek Rady Dyrektorów. Zgodnie z
prawem Antyli Holenderskich firma

mo¿e byæ cz³onkiem Rady Dyrektorów. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e
bycie UIT w Radzie Dyrektorów to
dzia³anie dla interesu zrzeszonych
w niej firm.
United International Trust zarejestrowana jest w raju podatkowym,
Antylach Holenderskich, powinna
mieæ wiêc ograniczon¹ reputacjê.
Jednak okaza³o siê, ¿e nieznani inwestorzy byli bardziej godni zaufania dla polskiego rz¹du ni¿ konkurenci UIT i jednoczeœnie uznani na
œwiecie potentaci w produkcji statków, tacy choæby jak: norweski holding AKER, czy koreañski Hyundai
Heavy. Za cenê jednego statku, izraelska firma zarejestrowana w raju
podatkowym za grosze kupi³a strategiczne miejsce do robienia biznesu w Europie, a Polski rz¹d siê cieszy.
Ktoœ inny wylicza, ¿e maj¹tek
Stoczni Gdynia sprzedano za 288
mln z³, a Stocznia Szczeciñska
Nowa posz³a za 162 mln z³. Razem
Skarb Pañstwa dosta³ ³¹cznie 449
mln z³. O tym jak wspania³y zrobiono biznes mo¿emy wydedukowaæ
sami. Powierzchnia podstawowego
terenu produkcyjnego Stoczni
Szczeciñskiej wynosi ok. 700.000
mkw. £¹czna powierzchnia u¿ytkowa w budynkach wynosi ok.
278.000 m2. Do tego dochodzi infrastruktura, park maszynowy, tradycja, ludzie, marka itp. Wygl¹da
wiêc na to, ¿e za 1 mkw. wraz zabudowaniami (nie licz¹c reszty infrastruktury) zap³acono 230 z³. Go³a
dzia³ka budowlana w Szczecinie
Gumieñcach, to przeciêtnie od 400
z³ do 500 z³ za 1 mkw.
Ktoœ inny przypomina, ¿e te dwa
zak³ady sprzedano ³¹cznie za tyle,
ile prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz chce wydaæ na
budowê stadionu pi³karskiego Legii
(500 mln).
To s¹ dziennikarskie dociekania, ale te¿ przy braku kompletnego
braku informacji ze strony rz¹du na
nich dzisiaj pozostaje nam siê opieraæ. Rz¹d wydaje siê zadowolony,
¿e pozby³ siê problemu i wiêcej go
nie bêdzie absorbowa³. Pozbêdzie
siê jeszcze kilku i wtedy bêdzie
móg³ spokojnie zaj¹æ siê budow¹
stadionów na Euro 2012 i boisk
„Orlików”.
Wmawia siê nam, ¿e 7 czerwca
powinniœmy œwiêtowaæ 20 rocznicê
„okr¹g³ego sto³u”, bo wtedy nasta³a
wolnoœæ i demokracja. To dwudziestolecie mo¿na porównywaæ do
dwudziestolecia Polski przedwojennej. Ten sam okres czasu, a jak¿e
trudniejszy wówczas start. Ale to
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wtedy naród budowa³ stocznie i
okrêgi przemys³owe. Zaledwie 9 lat
po uzyskaniu niepodleg³oœci, 6
stycznia 1927 r., w Gdyni odby³o siê
poœwiêcenie bander pierwszych
statków handlowych floty polskiej.
My przez te 20 lat nie tylko ¿e niewiele wybudowaliœmy, to wiêcej
wyprzedaliœmy lub doprowadziliœmy do ruiny. Co wiêc œwiêtowaæ,
gdy siê nie zna historii. Jak choæby
tego: „Rzeczpospolita to postaw
czerwonego sukna, za które ci¹gn¹
Szwedzi, Chmielnicki, Hiperborejczykowie, Tatarzy, elektor i kto ¿yw
naoko³o. A my z ksiêciem wojewod¹
powiedzieliœmy sobie, ¿e z tego sukna musi siê i nam tyle zostaæ w rêku,
aby na p³aszcz wystarczy³o; dlatego
nie tylko nie przeszkadzamy ci¹gn¹æ, ale i sami ci¹gniemy”. („Potop”, tom I, rozdzia³ 25. Ksi¹¿ê
Bogus³aw Radziwi³³ do Kmicica).
Teraz ju¿ takich lektur w szko³ach
nie ma, a i historiê ruguj¹. Czy¿by
najwiêkszym prorokiem okaza³ siê
wyœmiewany Kononowicz, który
twierdzi³, ¿e jak wygra wybory, nie
bêdzie niczego. Przy nim Dyzma to
panisko. No có¿, ka¿da epoka ma
swojego bohatera. Tylko czy musimy siê na to godziæ?

Gazeta Powiatowa
Redakcja:
Kazimierz Rynkiewicz - redaktor
naczelny (tel. 0504 042 532),
Magdalena Mucha (tel. 512 138 741)
Reklama: tel. 512 138 349
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (091) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
www.tygodniklobeski.go.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 £obez,
ul. S³owackiego 6, tel./fax (091)
3973730; e-mail: wppp1@wp.pl;
NIP 859-001-19-30;Konto:PKO
Bank Polski Oddzia³ 1 w £obzie 72
1020 2847 0000 1502 0067 0927
Nak³ad: 1300 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materia³ów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treœæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik ³obeski”, „tygodnik
pojezierza drawskiego”, tygodnik „gazeta gryficka”, „wieœci
œwidwiñskie”.
Sk³ad i druk: WPPP - £obez;
tel./fax (091) 39 73 730.

INFORMACJE - REKLAMA

tygodnik ³obeski 19.05.2009 r.

Str
Str.. 3

Stado sprzedane
(£OBEZ-ŒWIÊTOBORZEC). W pi¹tek 15 maja
zosta³ podpisany akt notarialny sprzeda¿y
Stada Ogierów w £obzie pomiêdzy SBS
Stado Ogierów £obez, Spó³k¹ z o.o. w
Grudzi¹dzu, a Agencj¹ Nieruchomoœci
Rolnych Oddzia³ Terenowy w Szczecinie.
Nieruchomoœæ w Œwiêtoborcu ma ³¹czn¹ powierzchniê
18,1922 ha, zabudowan¹ kompleksem zabytkowego zespo³u
stadniny koni.
Spó³ka SBS Stado Ogierów
£obez, która naby³a nieruchomoœæ,
podpisuj¹c umowê kupna, zobligowa³a siê miêdzy innymi do: ”…reorganizacji i rozwoju nabytego gospodarstwa rolnego zgodnie z programem i harmonogramem prac zgodnie z przepisami ustawy… o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami…, a w szczególnoœci:
- dbaæ o jego zachowanie i
u¿ytkowanie zgodne z wartoœci¹

obiektu, przeprowadziæ prace remontowe,
k o n s e r w a t o rskie, rewaloryzacyjne zabytku, udostêpniæ
zespó³ do celów
naukowych i dydaktycznych, tak
aby s³u¿y³ nauce oraz popularyzacji wiedzy o sztuce. ”.
Ponadto zobowi¹za³a siê do zatrudnienia 22., a docelowo, do

2012 r. 44. pracowników oraz do
„… zainwestowania w pierwszych 12 miesi¹cach po zakupie…kwoty oko³o 1.000.000 z³, w
kolejnych dwóch latach po
1.000.000 z³, tj. razem 3.000.000
z³.”
Nieoficjalnie dowiedzieliœmy
siê równie¿, ¿e nowy nabywca planuje z dotychczasowej kuŸni stworzyæ restauracjê, nad stajniami maj¹

znajdowaæ siê miejsca hotelowe dla
osób, które przybêd¹ tutaj np. na
zawody, a dotychczasowe boksy dla
koni przerobione zostan¹ zgodnie
ze wspó³czesnymi wymaganiami
(boksy musz¹ byæ wiêksze, tak aby
konie mog³y swobodnie przebywaæ
w nich bez przywi¹zywania).
W tym roku te¿ planuje zorganizowaæ trzy zawody w tym jedne
ogólnopolskie.
op
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Urzednicy oœwiadczyli
Dariusz Ledzion dyrektor
£obeskiego Domu Kultury posiada
dom o powierzchni 66 m. kw. o
wartoœci 120 tys. z³, którego jest
wspó³w³aœcicielem. Jest w³aœcicielem dzia³ki budowlanej o powierzchni 570 m. kw. o wartoœci
18.100 z³.
Dochody osi¹gane z tytu³u zatrudnienia – umowa o pracê w £obeskim Domu Kultury wynios³y za
2008 rok 59.676 z³, Gimnazjum
Resko – umowa o pracê 8.614,78 z³,
Œwidwiñski Oœrodek Kultury –
umowa o dzie³o – 150 z³. Samochodu o wartoœci powy¿ej 10 tys. z³ – nie
posiada.
Eugeniusz Szymoniak dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w £obzie jest wspó³w³aœcicielem
domu o powierzchni 123 m.kw. i o
wartoœci 185 tys. z³ oraz wspó³w³aœcicielem budynku gospodarczego
o powierzchni 30 m.kw. o szacunkowej wartoœci 10.500 z³, a tak¿e gruntu o powierzchni 1114 m.kw. O
wartoœci 16.900 z³.
Dochód osi¹gniêty z tytu³u zatrudnienia w MBP za 2008 rok wyniós³ 58.135 z³.
Samochodu o wartoœci powy¿ej
10 tys. z³. nie posiada.
Dyrektor M-GOPS El¿bieta
Graliñska w walucie polskiej
zgromadzi³a 10 tys. z³. Posiada
mieszkanie na w³asnoœæ o powierzchni 37, 71 m.kw., o wartoœci
56.565 z³.
Dochód z tytu³u zatrudnienia w
M-GOPS w £obzie wyniós³ za ubieg³y rok 72.632 z³. Dochód w Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej
oraz Komisji Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi – 776 z³.
Posiada samochód Nissan Micra,
rok prod. 1991 o wartoœci 4 tys. z³.
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych Ewa Pop³awska zgromadzi³a œrodki pieniê¿ne w walucie polskiej w wysokoœci 30 tys. z³.
Posiada mieszkanie o powierzchni 95,03 m.kw. o wartoœci 237.575
z³, gara¿ o powierzchni 15, 52
m.kw., piwnicê o powierzchni
26,20 m. kw., pomieszczenia gospodarcze 12,69 m.kw., 311/1000

czêœæ dzia³ki o powierzchni 1691
m.kw. o wartoœci 12.950 z³ (brak
aktualnej wyceny).
Dochody osi¹gniête z tytu³u zatrudnienia w ZSG w £obzie wynios³y w 2008 roku 80 805,44 z³, z
Przychodni Weterynaryjnej EkoWet Spó³ka Cywilna Przychodnia
dla Zwierz¹t 28 828,94 z³, umowa
zlecenie 25 295, 60 z³. Posiada samochód Skoda Octawia rocznik
2000.
Tadeusz Sikora Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie zgromadzi³ w walucie polskiej œrodki
finansowe w wysokoœci 68 tys. z³ a
w walucie obcej 27,27 euro. Posiada mieszkanie o powierzchni 56,23
m.kw. o wartoœci 100 tys. z³ oraz
mieszkanie bêd¹ce wspó³w³asnoœci¹ o powierzchni 20,60 o wartoœci
30 tys. z³.
Dochód osi¹gniêty z tytu³u pracy w Szkole Podstawowej nr 1 w
£obzie wyniós³ 72.149,77 z³,

Dyrektor Szko³y Podstawowej
nr 2 Jolanta Babyszko zgromadzi³a zasoby pieniê¿ne w wysokoœci 5
tys. z³. Posiada dom o powierzchni
98 m.kw. O wartoœci 220 tys. z³ wraz
z dzia³k¹ o powierzchni 506 m.kw.
o wartoœci 9.600 z³ oraz mieszkanie
o powierzchni 47 m.kw. o wartoœci
216 tys. z³.
Wynagrodzenie z tytu³u zatrudnienia w Szkole Podstawowej nr 2 w
£obzie wynios³o w roku 2008 –
67.072,24 z³, wynagrodzenie uzyskane w wyniku wykonania pracy na
podstawie umowy zlecenia wykonanej na rzecz Urzêdu Miejskiego w
£obzie 12.77,03 z³, Spó³dzielnia
Mieszkaniowa „Jutrzenka” w
£obzie 682,50 z³.
Piotr Kielan dyrektor szko³y
Podstawowej w Be³cznej posiada
mieszkanie o powierzchni 48,96
m.kw. o wartoœci 40 tys. z³, bêd¹ce
wspólnoœci¹ ustawow¹.
Wynagrodzenie z tytu³u pracy

Urzêdnicy pod lup¹
(£OBEZ). Na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego zosta³y
zamieszczone wyniki badania zadowolenia interesanta z dzia³alnoœci urzêdu. Na razie z danych
wynika, ¿e mieszkañcy gminy s¹
zadowoleni z dzia³alnoœci magistratu.
Badanie rozpoczê³o siê w styczniu w zwi¹zku z wdra¿aniem Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹. Dotychczas w badaniu ankietowym, przeprowadzanym przez Inspektora w
Wydziale Organizacyjno Administracyjnym, wziê³o udzia³ 31 interesantów, w tym 19 ankiet zosta³o
wype³nionych przez so³tysów.
Z uzyskanym odpowiedzi wynika, ¿e ponad 83,87 proc. interesantów odwiedzaj¹cych Urz¹d Miejski
w £obzie, uwa¿a, ¿e ich sprawy by³y
za³atwione w satysfakcjonuj¹cym
terminie. 16,13 proc. stwierdzi³o, i¿
ich zdaniem termin za³atwienia
spraw zosta³ przekroczony.
Respondenci oceniali równie¿
pracê urzêdników w skali od 1 do 3

(gdzie 1 stanowi o negatywnej ocenie), wskazuj¹c przy tym cechy, którymi charakteryzuj¹ siê pracownicy
magistratu. Najczêœciej wymieniano takie cechy jak: fachowa wiedza
(27 petentów), ¿yczliwoœæ (27),
szybkoœæ dzia³ania (25), umiejêtnoœæ wczucia siê w problemy interesanta (1), uwa¿ne wys³uchanie i
grzecznoœæ (1), sumiennoœæ (2),
uœmiech (2), niekompetencja (2),
lekcewa¿enie klienta (2), nieuzasadniona powolnoœæ (3), brak jakiekolwiek chêci obs³ugi (1).
83,87 proc. oceni³o kompetencje urzêdników na ocenê 3, a 3,23
proc. na 2. Ocenê niedostateczn¹
wystawi³o 12,9 proc. Œrednia ocena
pracy urzêdników to 2,7.
Korzystaj¹cy z us³ug urzêdu
ocenili, ¿e wartoœæ jakoœci œwiadczonych us³ug w 67,74 proc. jest
zadowalaj¹ca; 16,13 proc., ¿e nie
jest zadowalaj¹ca, 3,23 proc., i¿ nie
zawsze zadowalaj¹ca; natomiast
12,9 proc. ankietowanych nie wyrazi³o swojego zdania.
op

wynios³o w roku ubieg³ym 52
565,25 z³.
Mariola Kotowicz dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 1 w
£obzie posiada dom o powierzchni
106 m.kw. o wartoœci 265 tys. z³,
bêd¹ce wspó³w³asnoœci¹ ma³¿eñsk¹
oraz mieszkanie o powierzchni 38
m.kw. o wartoœci 152 tys. z³ równie¿
bêd¹ce wspó³w³asnoœci¹ ma³¿eñsk¹, lokal u¿ytkowy o powierzchni 68 m.kw. o wartoœci 272
tys. z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska).
Dochód uzyskany z tytu³u zatrudnienia w Przedszkolu Miejskim
nr 1 wyniós³ w roku ubieg³ym
57.855,61 z³, dochód uzyskany z
tytu³u umowy zlecenia Urz¹d Miejski w £obzie koordynator projektu
EFS – 6.295 z³, dochód uzyskany z
tytu³u pe³nienia kuratora spo³ecznego dla nieletnich S¹d Rejonowy w
£obzie 238 z³.
Posiada samochód osobowy
Alfa Romeo 147 rocznik 2004.

Kurs tañca dla niepe³nosprawnych

15 rodzin do
psychologa
(£OBEZ). Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej wraz z
Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w £obzie
z³o¿y³ wniosek z programu
Kapita³ Ludzki.
Zadanie dotyczy pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz
kursu komputerowego dla 15 osób,
które pozostaj¹ d³ugotrwale bezrobotne. Kwota dofinansowania wynosi ponad 120 tys. z³. Zadaniem
PCPR w tym samym projekcie, jest
dzia³alnoœæ na rzecz osób niepe³nosprawnych. Maj¹ byæ przeprowadzane szkolenia w domu œrodowiskowym m. in.: kurs witra¿u i kurs
tañca towarzyskiego dla osób niepe³nosprawnych.
mm
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Fontanna œcieków na podwórku
(BE£CZNA). Od dwóch lat ze studzienki, bêd¹cej czêœci¹
kolektora odprowadzaj¹cego œcieki do oczyszczalni,
na posesji pañstwa Witkowskich wyciekaj¹ nieczystoœci.
W czasie opadów na podwórku tworzy siê ka³u¿a, bo ze
studzienki tryska fontanna œcieków. O pomoc pañstwo
Witkowscy zwracali siê zarówno do gminy, jak i Spó³dzielni
„Nadzieja” zarz¹dzaj¹cej kolektorem. Problem przez dwa
lata nie zosta³ rozwi¹zany, a rodzina nie mo¿e korzystaæ
z w³asnego podwórka, za które p³aci podatki.
Gehenna rodziny Witkowskich
zaczê³a wraz z pod³¹czeniem posesji do sieci kanalizacyjnej Spó³dzielni Mieszkaniowej „Nadzieja”
w Dalnie. Wczeœniej mieli w³asne
szambo i sami dbali o jego oczyszczanie i sprawne dzia³anie. Obecnie, bêd¹c pod³¹czonymi pod
wspóln¹ kanalizacjê, nie mog¹ nic
zrobiæ we w³asnym zakresie. Jedynie – pisaæ pisma i prosiæ o interwencjê oraz op³acaæ za œcieki i podatek
od nieruchomoœci. Pisz¹ i prosz¹ od
dwóch lat, do dzisiaj nikt nie zaj¹³
siê ich spraw¹.
- Ca³a wioska jest pod³¹czona
pod spó³dzielniê „Nadzieja” w Dalnie. Zg³aszaliœmy naszej so³tys. Ona
powiedzia³a, ¿e to nie „Nadziei”, w
której pracuje, ale gminy. Posz³o
wiêc pismo do gminy. Otrzymaliœmy odpowiedŸ od burmistrza, ¿e
kanalizacja nie jest gminna tylko

„Nadziei”.
Poprosi³am syna, aby zrobi³
zdjêcia, jak wybija³a nam fontanna
na podwórku, ale powiedzia³, ¿e
wystarcz¹ takie zdjêcia, jakie s¹.
Œcieki podchodz¹ dzieciom pod
sam¹ piaskownicê, smród jest
straszny. Teraz jest jeszcze zimno,
ale gdy przyjd¹ upa³y, to nie da siê
wytrzymaæ – powiedzia³a Mariola
Witkowska.
Pan Jerzy jeŸdzi na wózku inwalidzkim. Choruje na stwardnienie
rozsiane. Jedyn¹ jego przyjemnoœci¹ by³aby mo¿liwoœæ wyjazdu na
taras. W tej sytuacji jednak jest to
niemo¿liwe, ciep³e dni w po³¹czeniu ze zbieraj¹cymi siê œciekami na
posesji tworz¹ odór nie do wytrzymania. Jedyne co mo¿e zrobiæ, to
zamkn¹æ szczelnie okna i drzwi.
– Teraz ju¿ nie mogê wyjechaæ
wózkiem na taras, bo smród, z dru-

giej strony droga. Siedzê wiêc w
domu, ciê¿ko mi, a w tej telewizji
nic nie ma. Czujê siê zamkniêty i
nikomu niepotrzebny. Sk³adaliœmy
pismo do so³tysa, do burmistrza.
Jedno od drugiego odsuwa – powiedzia³ Jerzy Witkowski.
Pan Jerzy prowadzi nas do
³azienki. Spuszcza wodê w toalecie,
wskazuj¹c na wybijaj¹c¹ przy tym
wodê w brodziku prysznica.
Mieszkañcy Be³cznej maj¹ ju¿
dosyæ. Mimo próœb o pomoc nikt nie
podj¹³ ¿adnych dzia³añ.
– Siedzieliœmy jak na bombie,
cierpliwie. Ale to nie tylko nam
przeszkadza. S¹siadom te¿. W tamtym roku lecia³o na trzy posesje, u
nas zalewa³o ca³kowicie. Ile¿ mo¿na prosiæ i t³umaczyæ? Syn jeŸdzi³
do pani so³tys, zg³asza³. Wys³a³a
pana, który ma nadzór nad tym
wszystkim, dwa dni by³ spokój, ale
tutaj do studzienki nikt nie zagl¹da³.
Burmistrz wo³a od nas o podatek za
ziemiê, a tu nas zalewa i z podwórka
nie mo¿emy korzystaæ. Nie ma ¿adnego odzewu, ja ju¿ nie wiem co
robiæ, za³amujê rêce. Gdy bêd¹
deszcze padaæ, woda w stawie automatycznie siê podniesie, to tu bêdzie zalane. W tamtym roku by³o
tak, ¿e ju¿ nam wybija³o pod samym
domem. Tutaj nie mogê wjechaæ
nawet samochodem. Za œcieki p³aci-

my do Spó³dzielni Mieszkaniowej.
Zgodziliœmy siê na to, by nas pod³¹czono do jednego kolektora. Kiedyœ
mieliœmy w³asne szambo. U nas jest
piêcioro ma³ych dzieci, one non
stop choruj¹, s¹ alergikami. Nawet
nie mog¹ wyjœæ na podwórko – doda³a pani Mariola.
W koñcu, nie maj¹c nadziei na
jakiekolwiek dzia³ania urzêdników,
syn pañstwa Witkowskich wykopa³
rowek odprowadzaj¹cy wybijaj¹ce
œcieki na s¹siedni¹, nieu¿ytkowan¹
posesjê. Zrobi³ tak, aby móc przejœæ
na drug¹ stronê podwórka. Ziemia,
nasi¹kniêta œciekami, i tak zmieni³a
siê ju¿ w grzêzawisko.
Jak siê dowiedzieliœmy w Be³cznej nast¹pi³a awaria przepompowni.
Obecnie nie pracuje i œcieki trzeba
wybieraæ i wywoziæ wozem asenizacyjnym do oczyszczalni. Po naszej interwencji gmina, jako w³aœciciel sieci, zakupi³a pompê oraz
dwa zestawy naprawcze. Jednak,
jak zauwa¿y³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat, to Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Nadzieja” zarz¹dza t¹
sieci¹ oraz pobiera op³aty za œcieki, tote¿ ona jest odpowiedzialna
za stan urz¹dzeñ i jej naprawê.
Niebawem, aby ta kwestia by³a
ca³kowicie jasna, kanalizacja sanitarna zostanie przekazana spó³dzielni w dzier¿awê.
mm
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Pieni¹dze z radaru
(WÊGORZYNO). W marcu
zakoñczy³a siê umowa jak¹ gmina
podpisa³a z firm¹ obs³uguj¹c¹ radar. Kwieciem by³ miesi¹cem porz¹dkowania tytu³ów egzekucyjnych i wezwañ do zap³aty.
Podczas sesji Rady Miasta zosta³a przedstawiona informacja, z
której wynika³o, ¿e do 31 grudnia
by³o 328 mandatów z fotoradaru.
Od jedne go wyegzekwowanego
mandatu gmina p³aci firmie 39,04
z³. W 2008 roku do kasy miasta z
tytu³u mandatów wp³ynê³o 38 680
z³, z tego dla osoby obs³uguj¹cej
radar gmina przeznaczy³a 5.153,28.
Pozosta³a kwota zasili³a bud¿et
gminy.
– Wesz³a ju¿ w ¿ycie ustawa,
¿e gminy nie bêd¹ mog³y ju¿ kupowaæ od firm mierzenia prêdkoœci
fotoradarem. Okazuje siê, ¿e ustawa
ma okres wejœcia w ¿ycie dopiero od
czerwca 2010 roku, z tego wynika,
¿e gminy jeszcze do czerwca przysz³ego roku bêd¹ mog³y kupowaæ
tego typu us³ugi. W zwi¹zku z tym
zastanawiam siê nad podpisaniem
nowej umowy z firm¹ Meron. Je-
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Kto odpowie za brak wody w razie po¿aru

Hydranty na pokaz?

stem przekonana, ¿e mogê tak¹
umowê zawrzeæ, bo jest to dodatkowy dochód do bud¿etu gminy.
Raz, ¿e mamy dodatkowe dochody, dwa na pewno, gdy stoi fotoradar, bezpieczeñstwo jest wiêksze.
Widzia³am listê mandatów, jest na
niej mo¿e 15-20 proc. mieszkañców
gminy, reszta to osoby, które przeje¿d¿aj¹ przez gminê, to jest przep³yw kierowców z terenu ca³ej Polski – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
mm

¯ywnoœæ dla £DK najwiêcej
najubo¿szych (£OBEZ). W roku ubieg³ym
(WÊGORZYNO). Ju¿
niebawem ¿ywnoœæ
dla najbiedniejszych
w tej gminie nie bêdzie
wydawane przez Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej.
Dotychczas ¿ywnoœæ dla najubo¿szych wydawana by³a w lokalu, w którym znajduje siê OPS, aby
mieszkañcy gminy nie musieli jeŸdziæ po ni¹ do £obza. Teraz ¿ywnoœæ
bêdzie rozwo¿ona po œwietlicach
wiejskich.
mm

£obeski Dom Kultury wyda³
na swoj¹ dzia³alnoœæ kwotê
w wysokoœci - 566.812,62
z³, z dodatnim wynikiem
finansowym w wysokoœci
84.689,82 z³.

Miejskie Przedszkole nr 1 w
£obzie natomiast– 368. 357,90 z³,
zamykaj¹ce siê ujemnym wynikiem
finansowym w wysokoœci 38. 374,
42 z³. Najmniej na swoj¹ dzia³alnoœæ mia³a Miejska Biblioteka Publiczna w £obzie, bo 346,802, 53 z³,
rok zakoñczy³a wynikiem ujemnym
w wysokoœci 4.520,55 z³.
mm

(WÊGORZYNO). Podczas sesji Rady Miasta radny Eugeniusz
Ko³odyñski zwróci³ uwagê, aby
operator sieci wodoci¹gowych
wraz ze stra¿akami dokona³ przegl¹du hydrantów na terenie miasta i gminy. Jego zdaniem spora
czêœæ hydrantów nie dzia³a.
S¹ zardzewia³e, nie mo¿na
ich odkrêciæ, najbardziej tyczy
siê to hydrantów podziemnych,
trzeba siê dokopaæ do zasuwy.

Wszystkim, którzy wziêli
udzia³ w pogrzebie,
odprowadzaj¹c na wieczny spoczynek

œ.p. Feliksa Górskiego,
sk³adamy serdeczne podziêkowania.
¯ona z Rodzin¹.

Nie chcia³bym braæ na siebie odpowiedzialnoœæ, ¿e w razie nieszczêœcia, nie bêdzie mo¿na pobraæ wody, bo hydranty po prostu
nie dzia³aj¹. Prosi³bym o przegl¹d hydrantów i potraktowaæ to
jako sprawê piln¹ – argumentowa³.
Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna
Karpowicz zauwa¿y³a, ¿e przegl¹dy
by³y robione w roku ubieg³ym i ¿adnych zastrze¿eñ wobec hydrantów
nie by³o.
mm

Brakuje
chêtnych
do pracy
(WÊGORZYNO).
Podczas
ostatniej sesji burmistrz Wêgorzyna
Gra¿yna Karpowicz zauwa¿y³a, ¿e
wprawdzie gmina wykorzystuje
prace publiczne, interwencyjne, ale
wci¹¿ s¹ wolne miejsca, poniewa¿
brakuje chêtnych, a so³tysi maj¹
problemy ze znalezieniem ludzi do
racy na terenie swoich so³ectw. mm
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Remiza grozi zawaleniem

(WÊGORZYNO). Po raz kolejny radny Eugeniusz Ko³odyñski apelowa³ podczas sesji o poprawê warunków bytowych wêgorzyñskich stra¿aków.
Tym razem zwróci³ uwagê, by
nie planowaæ rozbudowy remizy
stra¿ackiej, a budowê nowej.
– Rozbudowa od razu zostanie
z góry skreœlona jako zadanie, dlatego, ¿e nigdy nikt nie do³o¿y pieniêdzy do czegoœ, co siê rozbudowuje. Zmiana nazwy zadania na
„budowê” jest bardzo istotna przy
wystêpowaniu o œrodki finansowe
do ró¿nych instytucji. Na spotkaniu,

które odby³o siê niedawno u komendanta stra¿y po¿arnej, mówi³a pani
burmistrz, ¿e 19 stycznia wp³ynê³o
pismo do Rady Miejskiej w sprawie
zajêcia stanowiska w sprawie poprawy naszych warunków lokalowych. Rada jasno wyrazi³a siê, ¿e
przy akceptacji zadania ten dokument jest zbêdny, to jest spychologia. Pani proponuje dwa warianty
– budowa nowej remizy i przebudowa. Pani jest w³aœcicielem tego
terenu i pani decyduje co tam robiæ. Ja mogê jedynie do pani wnioskowaæ, prosiæ wrêcz, ¿eby przyst¹piæ do zadania pod nazw¹ „Budowa nowej remizy stra¿ackiej”.
Nie bawmy siê w rozbudowê, trzeba by³oby zagwarantowaæ panu,
który tam mieszka inny lokal, to s¹
kolejne koszty. Proszê podejœæ do
tego powa¿nie, bo cierpliwoœæ
nasza stra¿aków, delikatnie mówi¹c, koñczy siê. Bêd¹c na komisji bud¿etowej, sprawê przedstawi³em jasno, szanowni pañstwo,
szanowni radni my nie mamy jak
skorzystaæ z toalety! Nie mówi¹c
nic o innych rzeczach – powiedzia³
radny.

Podejœcie do zagadnienia warunków, w jakich pracuj¹ wêgorzyñscy stra¿acy wydaje siê co najmniej
zastanawiaj¹ce. Na obiekcie s³u¿¹cym jako remiza stra¿acka widniej¹
dwie tablice. Jedna z informacj¹, ¿e
obiekt grozi zawaleniem, druga, ¿e
zosta³ zbudowany przy wsparciu
ZUS. Za toaletê s³u¿y obiekt, który
tê funkcjê móg³ pe³niæ za przys³owiowego króla Æwieczka, ale nie w

Bez zabójstw, ale z marihuan¹
(£OBEZ). Wprawdzie powiat
³obeski jest bezpieczny, jeœli chodzi
o ciê¿kie przestêpstwa typu: zabójstwa i rozboje, jednak coraz bardziej atrakcyjny dla przestêpców,
którzy w³aœnie tutaj zak³adaj¹
plantacje marihuany.
Odnoœnie iloœci postêpowañ prowadzonych przez prokuraturê, prokurator rejonowy Klaudia KarpiñskaGêsikiewicz zauwa¿y³a, ¿e ich liczba
zbli¿ona by³a do roku 2007. Na terenie gminy i powiatu od kilku lat nie
by³o ciê¿kich przestêpstw, czyli: zabójstw, czy rozbojów. Zdaniem pani
prokurator dzieje siê tak dziêki dzia³aniom prewencyjnym policji.
Jak zauwa¿y³a, ciê¿kie przestêp-

stwa bra³y siê z przemocy domowej.
W powiecie jest tylko jedna instytucja wyspecjalizowana w kierunku pomocy takim rodzinom – jest to PCPR,
prokuratura nie ma takich narzêdzi
ani specjalistów. Pomoc udziela³a
równie¿ policja. Zauwa¿y³a jednak,
¿e czêsto osoby poddawane przemocy w rodzinie nie zg³aszaj¹ siê same o
pomoc. Dlatego te¿ zaapelowa³a o to,
¿e istnieje du¿a potrzeba wychodzenia z pomoc¹ pokrzywdzonym,
szczególnie z - psychologiczn¹.
– Bol¹czk¹ gminy s¹ wypadki drogowe ze skutkiem œmiertelnym. To nie
wynika ze stanu dróg. Winê ponosz¹
ludzie, którzy kierowali pojazdami.
Jeœli nie zmienimy tego, jako spo³eczeñstwo, bêdzie to plaga. W roku

ubieg³ym zatrzymano 89. pijanych
rowerzystów i 41. kierowców. Ka¿dy z
nich by³ potencjalnym zagro¿eniem i
sprawc¹ wypadków ze skutkiem
œmiertelnym – powiedzia³a prokurator
Klaudia Karpiñska Gêsikiewicz.
Jednak, jak zauwa¿y³ zastêpca komendanta powiatowego KPP w
£obzie nadkom. Robert Gaj – spad³a
przestêpczoœæ przeciwko mieniu,
zwiêkszy³a siê natomiast liczba zatrzymanych nietrzeŸwych. Widaæ to
po wynikach zatrzymanych kierowców bêd¹cych po spo¿yciu alkoholu.
W pierwszym kwartale tego roku zatrzymano o 10. osób wiêcej ni¿ w tym
samym okresie w roku ubieg³ym. Jest
coraz wiêcej osób, które ³ami¹ zakazy
s¹dowe, jad¹ w stanie nietrzeŸwoœci,

XXI wieku. Remiza s³u¿y stra¿akom ochotnikom, którzy poœwiêcaj¹ swój czas i zapa³ ratuj¹c ¿ycie
i dobytek mieszkañców gminy. Pytanie jak d³ugo rzeczywiœcie starczy
si³ ochotnikom na ponawianie kolejnych próœb o poprawê warunków
socjalnych i bytowych. Bo w³aœciwie, to kto bêdzie ratowa³ stra¿aków, jeœli zawali siê remiza z ochotnikami w œrodku?
mm
mimo wyroku s¹du o zakazie prowadzenia pojazdów.
- Chcia³bym podziêkowaæ w imieniu mieszkañców osiedla Hanki Sawickiej za to, ¿e wreszcie nas dostrze¿ono, za to, ¿e zobaczyliœmy patrole
piesze i w samochodach. Bezpieczeñstwo tam u nas bardzo znacznie wzros³o
– powiedzia³ radny Henryk Stankiewicz podczas obrad jednej z sesji
Rady Miasta.
Zastêpca komendanta zauwa¿y³
równie¿, ¿e efektem pracy policjantów operacyjnych jest wykrycie du¿ej liczby przestêpstw o charakterze
narkotykowym. Na terenie gminy w
tym roku policja zlikwidowa³a dwie
uprawy œrodków odurzaj¹cych o
charakterze przemys³owo-handlowym. W tej chwili wykonywane s¹
czynnoœci wobec trzeciej. Teren
gmin z powiatu ³obeskiego upodobali sobie przestêpcy ze Szczecina. mm
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Bomba z opóŸnionym
zap³onem
(WÊGORZYNO).
Przewodnicz¹ca Rady
Monika KuŸmiñska
ponownie zaapelowa³a
do burmistrz Gra¿yny
Karpowicz o zorganizowanie
spotkania mieszkañców
gminy z przedstawicielami
Wodoci¹gów.
- S¹ problemy z umowami, z
rozliczeniem, inaczej jest na umowie, inaczej na fakturach, s¹ doliczane dodatkowe metry szeœcienne.
Przyk³adowo jednej osobie naliczono 15 m. szeœc. Jest napisane
tylko, ¿e s¹ to dodatkowe metry, ale
nie jest wyjaœnione za co i z czego
one wynikaj¹. Wiem, ¿e mieszkañcy p³ac¹ tyle, ile oni uwa¿aj¹, zgod-

nie z umow¹, ale to mo¿e byæ bomba
z opóŸnionym zap³onem, bo firma
nie pozwoli sobie na ponoszenie
jakichkolwiek strat. Zacznie siê
windykacja i to bardzo ostra.
Tym razem burmistrz zmieni³a
zdanie odnoœnie spotkania i obieca³a, ¿e zostanie ono zorganizowane.
Jak powiedzia³a, tak uczyni³a - spotkanie z przedstawicielem Przedsiêbiorstwa Us³ug Wodoci¹gowych i
Sanitarnych w Nowogardzie odbêdzie siê 20 maja (œroda) o godz.
17.tej w Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie (sala konferencyjna -I piêtro).
Tematem spotkania bêd¹ sprawy zwi¹zane z zaopatrzeniem
mieszkañców w wodê, w tym wystawianie faktur, odczyty wodomierzy oraz rozliczenia z przedsiêbiorstwem.
mm

Tydzieñ Bibliotek w Resku

Ksi¹¿ki o nietypowym
kszta³cie
12 maja w Bibliotece Publicznej
im. W³. Broniewskiego w Resku
odby³o sie rozstrzygniêcie konkursu
czytelniczo-plastycznego
„Ksi¹¿ka o nietypowym kszta³cie”.
W konkursie brali udzia³ uczniowie Szko³y Podstawowej w Resku.
Samodzielnie wykonane ksi¹¿ki
zawieraj¹ wiersze poetów polskich
i posiadaj¹ ciekawy, niestandardowy kszta³t. Wykonane s¹ dowoln¹
technik¹. Wystawê prac konkursowych mo¿na ogl¹daæ w czytelni
Oddzia³u dla Dzieci.
W konkursie uczestniczyli: Da-

mian Leszczyñski (kl. Ia), Hubert
Mi³ek i Oliwia Antczak (IVa), Micha³ Marcinkowski i Klaudia Bakunowska (Va), z klasy Vb – Oskar
£ydziñski, B³a¿ej Ostrycharczyk,
Sandra Leszczyñska, Katarzyna
Mieczaniec; z klasy Vc - Bart³omiej
Kukliñski, Dominika Ram; z VIa –
Weronika Janowska, Natasza Czura, And¿elika Dziuba, Aleksandra
Leszczyñska; z klasy VIc – Martyna
Kot, Katarzyna Mañka, Adrianna
Sie³acz i Karolina Leszczyñska.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody ksi¹¿kowe.
Barbara Raniewicz

Remontu nadal nie bêdzie
DOBRA. Po raz kolejny zosta³
uniewa¿niony przetarg na remont
nawierzchni ul. Zielonej na odcinku
298 mb. W kwietniu uniewa¿niono
z powodu braku chêtnych do reali-

zacji tego zadania, a 15 maja,
wprawdzie wp³ynê³a oferta firmy ze
Stargardu Szczeciñskiego, jednak
zosta³a odrzucona ze wzglêdu na
zbyt wysok¹ cenê.
mm
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Zarz¹dzenie Nr 8/2009 Burmistrza Dobrej z dnia 11 maja 2009
r. w sprawie powo³ania sk³adów Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Dobra do przeprowadzenia wyborów pos³ów do
Parlamentu Europejskiego zarz¹dzonych na dzieñ 07 czerwca
2009 roku.
Na podstawie art. 48 ust.1 ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.
Nr 46, poz.499 z p.zm./ w zwi¹zku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia
2004r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego /Dz.U. Nr
25, poz. 219/
zarz¹dzam co nastêpuje:
§1
Powo³uje siê 3 obwodowe komisje wyborcze dla przeprowadzenia
wyborów pos³ów do Parlamentu Europejskiego zarz¹dzonych na dzieñ
07 czerwca 2009 r. w sk³adach:
I. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzib¹ w Szkole
Podstawowej w Dobrej w sk³adzie:
1. S³owiñska Józefa
2. Soborska Jadwiga
3. Strzêpka Renata
4. Kopacz Jolanta
5. Czapiewski Sebastian
6. Wilczañska Marta
7. Nowicka Joanna
II. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzib¹ w Urzêdzie
Miejskim w Dobrej w sk³adzie:
1. Dziapa Bo¿ena
2. Storta Edyta Ewa
3. Wojna Beata Barbara
4. Drapikowska Krystyna
5. Stanis³awczyk Edward
6. Szczepaniak Anna
7. Grzesiak Beata
III. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzib¹ w Szkole
Podstawowej w Wojtaszycach w sk³adzie:
1. Dziapa Anna
2. Czerkawski Marcin
3. Miko³owska Jolanta
4. Albiniak Barbara
5. Wojciechowska Teresa
6. Krzak Zenobia Józefa
7. Gizewska Krystyna
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
BURMISTRZ DOBREJ BARBARA WILCZEK

tygodnik ³obeski 19.05.2009 r.
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Opieka kontra d³u¿nicy
(WÊGORZYNO). OPS coraz
bardziej restrykcyjnie podchodzi do d³u¿ników alimentacyjnych. Do niektórych z nich puka
komornik, niektórym zajmowane s¹ nieruchomoœci, innym –
prawo jazdy.
Komornicy na d³u¿ników
Podczas obrad ostatniej sesji
kierownik OPS Halina Jagie³ka
omówi³a na wniosek radnego Adama Hliba dzia³ania jakie podj¹³ OPS
w stosunku do d³u¿ników alimentacyjnych.
– Kontynuacj¹ zaliczki jest fundusz alimentacyjny, który wszed³ od
paŸdziernika bie¿¹cego roku. Ustawa wyraŸnie reguluje postêpowanie
z tymi d³u¿nikami. To s¹ te same
osoby i dochodz¹ nowi. Z ustawy o
funduszu alimentacyjnym wynika,
¿e d³u¿ników jest wiêcej, bowiem
wzros³o kryterium pomocowe. W
tej chwili jesteœmy na etapie zapraszania d³u¿ników na wywiady, pracownicy sporz¹dzaj¹ z nimi wywiady, zbieraj¹ oœwiadczenia maj¹tkowe, przeprowadzaj¹ informacje z
komornikami i zg³aszaj¹ do banku
informacji gospodarczej. Taki d³u¿nik, jeœli zostaje zg³oszony do tej
jednostki gospodarczej, ma utrudnienia, nie mo¿e dostaæ kredytu,
zrobiæ zakupów na raty. W tej chwili
kierujemy wnioski do prokuratury i
do starostwa o zatrzymanie prawa
jazdy, gdy d³u¿nik odmawia nam
przyjœcia i z³o¿enia tego oœwiadczenia. Je¿eli jest bezrobotny, bêdzie-

my wystêpowaæ o zorganizowanie
prac na zasadach robót publicznych.
W tej chwilki jednak jesteœmy na
etapie rozmów ze starostwem, niestety gmina musia³aby wyst¹piæ o te
prace na swoim terenie.
Œci¹galnoœæ jest coraz wiêksza,
komornicy przesy³aj¹ na nasze konto coraz wiêksze kwoty, w pierwszym kwartale tego roku by³o to ju¿
8 tys. z³, w porównaniu do 2 tys. z³
z ubieg³ego roku. Spora czêœæ osób
jest bezrobotna, ale czêœæ pracuje,
komornicy zajmuj¹ te¿ nieruchomoœci – powiedzia³a kierownik.
Pracownika nie bêdzie
Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna
Karpowicz wyjaœni³a, ¿e w porównaniu do danych za 2008 rok liczba
podopiecznych korzystaj¹cych z
funduszu o pomocy spo³ecznej spada. Jej zdaniem jest to spowodowane wy¿szymi dochodami mieszkañców.
– Wiele rodzin przechodzi na
zasi³ki unijne. Tendencja jest taka,
¿e zmniejsza siê liczba podopiecznych, równoczeœnie zmniejsza siê
te¿ liczba podopiecznych przypadaj¹cych na jednego pracownika OPS.
Dlatego nie widzê potrzeby dodatkowego zatrudnienia. Pani kierownik symbolicznie co roku ponawia
ten wniosek i zawsze siê uœmiecha,
¿e mo¿e kiedyœ siê uda, ale nie ma
takiej mo¿liwoœci. Ponadto korzysta pani z programów unijnych,
gdzie s¹ fundusze na obs³ugê zadañ
i na zatrudnienie pracowników i

wiem, ¿e realizowa³a pani program,
z którego byli zatrudnieni dodatkowi pracownicy. Pani wniosek jest na
wyrost, nie ma takiej potrzeby.
Oœrodek Pomocy dobrze realizuje
swoje zadania. Faktycznie sytuacja
lokalowa OPS jest trudna. Dwóch
pracowników OPS ma siedzibê w
Urzêdzie Gminy, przy najbli¿szej
mo¿liwoœci te warunki dla OPS nale¿y poprawiæ – powiedzia³ burmistrz.
– Ze zdaniem G. Karpowicz nie
zgodzi³a siê kierownik OPS. Argumentowa³a to faktem, i¿ zgodnie z
ustaw¹ zatrudnienie pracownika socjalnego nie odnosi siê do iloœci
osób korzystaj¹cych z pomocy, tyl-

Obwodnicy ci¹g dalszy
(WÊGORZYNO). Pisaliœmy niedawno, ¿e w zwi¹zku z tym, i¿ Ministerstwo Infrastruktury w ramach
ciêæ wykreœli³o z planów na rok bie¿¹cy budowê
obwodnicy w Wêgorzynie w ci¹gu drogi krajowej
nr 20 – II etap. Podawaliœmy wówczas, ¿e burmistrz Wêgorzyna wraz z burmistrzem Drawska
Pomorskiego wybiera siê do Ministra, by walczyæ
o pozostawienie drogi w planach remontu.
Podczas obrad ostatniej radny
Jan Mazuro spyta³ o etap dzia³añ w
tym kierunku.
- Prowadzimy rozmowy z burmistrzem Drawska. W tej chwili s¹
dopiero plany do wyjazdu na spotkanie Ministerstwa Infrastruktury.
Rozmawia³am z szefem departamentu Inwestycji Regionalnych w
Ministerstwie. Okazuje siê, ¿e po
ciêciach, jakie dokona³ minister, w
ca³ym kraju podnios³o siê larum.

Samorz¹dy zaczê³y protestowaæ. Te
wszystkie ciêcia jeszcze raz id¹ do
weryfikacji. Teraz dyrektorzy regionalnych oddzia³ów Dyrekcji
Dróg i Autostrad maj¹ przedstawiæ
ministrowi co mo¿e wypaœæ, a co
musi wróciæ do planu inwestycji. W
zwi¹zku z tym wraz z burmistrzem
Drawska zg³osiliœmy do dyrektora
oddzia³u w Szczecinie, ¿e droga
krajowa nr 20 z tymi zadaniami,
jakie by³y planowane: przebudowa

ronda w ul. Podgórnej, przebudowa
drogi od Wiewiecka do Drawska i
przez ca³e Drawsko musi wróciæ do
planu inwestycji. Dyrektor ponownie uj¹³ to zadanie w planach, które
przeka¿e do Ministra Infrastruktury. Dopiero gdy plany wraz poprawkami wp³yn¹ do ministra, udamy siê
do dyrektora departamentu odpowiedzialnego za inwestycje regionalne i bêdziemy próbowaæ to za³atwiaæ. Pilnujê tej sprawy, generalnie mimo tego, ¿e ta inwestycja
jest pod znakiem zapytania, uda³o mi siê uzgodniæ z dyrektorem
monta¿ œwiate³ pulsuj¹cych na
przejœciach dla pieszych w Ginawie i Wiewiecku. NajpóŸniej w
czwartym kwartale sygnalizacja
pulsuj¹ca zostanie zamontowana
dla poprawy bezpieczeñstwa –
wyjaœni³a burmistrz Wêgorzyna
Gra¿yna Karpowicz podczas obrad sesji Rady Miasta.
mm

ko do liczby mieszañców gminy.
Ustawa dok³adnie precyzuje, ¿e na
2 tysi¹ce mieszkañców przypada 1
pracownik.
– Korzystamy z pracownika socjalnego w ramach projektu Kapita³
Ludzki, który w zesz³ym roku realizowaliœmy, podejrzewam, ¿e w tym
roku te¿. Tak bêdzie do 2013, do
tego czasu bêdziemy mogli korzystaæ z tego pracownika zatrudnianego w ramach projektu pod warunkiem, ¿e póŸniej bêdziemy musieli
zatrudniæ go ze œrodków w³asnych –
wyjaœni³a kierownik.
– Na tym stwierdzeniu dyskusja
na temat dzia³alnoœci OPS zakoñczy³a siê.
mm

Ze zrywki
na dziury
(SIELSKO-kolonia). Radni
po rozmowie z dyrektorem Zarz¹du Dróg Powiatowych w
£obzie i po aprobacie so³tysa wsi
postanowili, ¿e podczas remontu
drogi od banku do przejazdu
kolejowego w Runowie, jaki ma
mieæ miejsce w tym roku, ca³a
zrywka starego materia³u i podbudowy zostanie przetransportowana do Sielska o ile oczywiœcie uda siê taki manewr.
- Na razie nie ma szans, ani kalkulacji finansowej, aby robiæ tam
cokolwiek nowego. Materia³ pozyskany ze zrywki trafi do Sielska. Pan
so³tys powiedzia³, ¿e jak siê materia³ da, to mieszkañcy sami sobie
za³atwi¹ sprawê prostowania drogi
– wyjaœni³ radny Adam Hlib podczas sesji.
mm
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Œmieci
na œwiêta
(RESKO). Podczas obrad sesji
so³tys Siwkowic Franciszek
¯ukowski zwróci³ uwagê, ¿e podczas œwi¹t pojemniki, w których
mieœci³y siê odpady komunalne,
nie zosta³y opró¿nione. Piotr Rewucki Prezes ZUBiK zasugerowa³, ¿e czêœæ œmieci mog³a pochodziæ od osób prywatnych.

INFORMACJE
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Zainwestuj czas
(RESKO). Radni, podczas
kwietniowej sesji Rady Miasta jednog³oœnie udzielili pe³nomocnictwa
dyrektorowi Gimnazjum w Resku
Adamowi Szatkowskiemu do zatwierdzania sk³adania oœwiadczeñ
woli oraz realizacji programu w ramach programu Kapita³ Ludzki
2007 - 2013.
Dziêki temu gimnazjum w Resku bêdzie mog³o przyst¹piæ do realizacji projektu: Dzia³anie 9.1

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoœci us³ug edukacyjnych œwiadczonych w systemie oœwiaty, w pododdziale wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostêpie do edukacji oraz
zmniejszenie ró¿nic w jakoœci us³ug
edukacyjnych pod nazw¹ – „Zainwestuj czas, zwróci siê z zyskiem”.
Jest to kontynuacja rz¹dowego
programu wyrównywania szans

edukacyjnych pt. „Aktywizacja
Jednostek Samorz¹du Terytorialnego i Organizacji Pozarz¹dowych”,
która pozwala na sfinansowanie zajêæ pozalekcyjnych, wycieczek i
warsztatów, z których korzystaj¹
dzieci i m³odzie¿.
W bie¿¹cym roku na projekty wy³onione do realizacji przyznana kwota
wynosi 11 280 362 z³, przy czym szko³a, ubiegaj¹c siê o pieni¹dze, nie musi
mieæ wk³adu w³asnego.
mm

- Na œwiêta zostaliœmy ze œmieciami. Interweniowa³em w tej sprawie. Mia³y byæ wywiezione przed
œwiêtami, a zosta³y na œwiêta. Wiatr
to rozwia³. Staramy siê jak mo¿emy,
aby ta czystoœæ na wioskach by³a.
Brzydko to wygl¹da³o, wiatr roznosi³ œmieci, pojemniki by³y pe³ne.
Tak nie mo¿e byæ, to ju¿ nie pierwszy raz. Niech ktoœ siê tym zajmie –
apelowa³ so³tys.
W odpowiedzi us³ysza³, ¿e ludzie nagminnie wyrzucaj¹ swoje
œmieci do koszy, i tak te¿ mog³o byæ
w tym wypadku, bo jak argumentowa³ prezes Piotr Rewucki „wiadomo s¹ œwiêta, ludzie robi¹ porz¹dki”. Poinformowa³ te¿, ¿e na wsiach
bywa 2-3 razy w tygodniu.
mm

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
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Z ¯YCIA POWIATU
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Fundusze so³eckie

Prezesem po raz trzeci

(RESKO). Podczas sesji burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski omówi³ zagadnienie funduszy
so³eckich. Zwróci³ uwagê, aby nie przegapiæ
terminu. Jednak o tym, czy w ogóle taki fundusz
wejdzie w ¿ycie, bêdzie zale¿a³o od radnych.

(IÑSKO-£OBEZ). 25
kwietnia w Iñsku odby³o
siê III wyborcze walne zebranie cz³onków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Ksiêgarzy, podczas którego ju¿ po raz trzeci z rzêdu
Jerzy Mechliñski zosta³
wybrany na prezesa Stowarzyszenia.

Od 1 kwietnia gminy mog¹ tworzyæ na swoim terenie fundusze so³eckie. Na podjêcie decyzji w tej
sprawie radni bêd¹ mieli czas do 30
czerwca br. Zgodnie z ustaw¹ o wyodrêbnieniu funduszu so³eckiego z
bud¿etu gminy bêdzie decydowaæ
ka¿dego roku rada gminy. Stosown¹
uchwa³ê bêdzie musia³a podj¹æ do
31 marca. Przy czym w tym roku ten
termin przed³u¿ono do 30 czerwca.
Jeœli radni zdecyduj¹ siê przeznaczyæ œrodki na inicjatywy lokalne, to
gmina bêdzie musia³a podzieliæ
kwoty na poszczególne so³ectwa.
Wysokoœæ kwot zale¿na bêdzie od
liczby mieszkañców so³ectwa oraz
od tego jaki jest wskaŸnik dochodów bie¿¹cych gminy.
Otrzymane pieni¹dze so³ectwa
bêd¹ mog³y wydaæ na drobne zadania s³u¿¹ce poprawie warunków
¿ycia mieszkañców, pod warun-

kiem, ¿e s¹ one zgodne ze strategi¹
rozwoju gminy. Œrodki finansowe
so³ectwo bêdzie musia³o wydaæ do
koñca roku bud¿etowego, w innym
wypadku wróc¹ do gminy.
Gminy, które zdecyduj¹ siê
wdro¿yæ na swoich terenach fundusz so³ecki, otrzymaj¹ z bud¿etu
pañstwa zwrot czêœci wydatków
poniesionych na ten cel.
Aby so³ectwo w ogóle mog³o
otrzymaæ œrodki finansowe, musi
najpierw
uchwaliæ dokument na zebraniu
wiejskim, podczas którego zostan¹
okreœlone zadania na dany rok. Taki
wniosek so³ectwo bêdzie musia³o
z³o¿yæ do gminy do 30 wrzeœnia
roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, tak aby gmina zdo³a³a zagwarantowaæ œrodki bud¿etowe w bud¿ecie gminy na rok, którego dotyczy wniosek.
mm

– Wczeœniej za³o¿y³em, ¿e zdam urz¹d, dwie
kadencje, to i tak d³ugo. Nie
powinno siê byæ d³u¿ej szefem organizacji, bo wpada
siê w rutynê. Jednak, ze
wzglêdu na to, ¿e dotychczas nie wywalczyliœmy
Ustawy o ksi¹¿ce, to wszyscy stwierdzili, ¿e mam obowi¹zek
doprowadziæ do koñca ten temat.
Wydaje siê, ¿e to ju¿ jest koñcówka
batalii o ustawê. Równo rok temu,
pod Katowicami, w miejscowoœci
Lêdziny odby³o siê spotkanie z wiceszefem klubu parlamentarnego
PO pos³em RP Grzegorzem Dolniakiem oraz senatorem RP Zbigniewem Szaleñcem, podczas którego
obaj panowie stwierdzili, ¿e ustawa
musi byæ. Przed³o¿yliœmy im doku-

menty, pokazuj¹ce jak wygl¹da polski rynek ksi¹¿ki oraz w jaki sposób
kwestia ta rozwi¹zana jest na zachodzie Europy – powiedzia³ J. Mechliñski z £obza.
O ile prezesowi OSK wraz z innymi organizacjami i instytucjami
uda siê przeforsowaæ Ustawê o
ksi¹¿ce, polski rynek sprzeda¿y
podrêczników i ksi¹¿ek znacznie siê
zmieni.
mm

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI
Powiat drawski
Kawalerka do wynajêcia w nowo
wybudowanym budynku przy ul.
Z³ocienieckiej w Drawsku Pom.Tel.
604 564 418.

INNE

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

Lokal do wynajêcia na komunie,
wesela, imprezy okolicznoœciowe w £obzie. Tel. 781 933 521.

Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza 67 mkw. – 3 pokoje, drugie
piêtro, przy ul. Wybickiego. Cena do
uzgodnienia. Tel. 691 853 909.

Powiat gryficki

Lokal u¿ytkowy do wynajêcia w
£obzie, w Resku (centrum). Tel. 091
3976470.

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

Sprzedam dzia³ki budowlane +
media w ZagoŸdziu przy trasie
Drawsko-£obez. 5 km od Drawska.
Tel. 696 972 337
Sprzedam dzia³kê budowlan¹,
uzbrojon¹ o pow. 602 mkw. w
£obzie, ul. Czcibora 2. Cena 58 tys.
Tel. 600 295 316 lub 666 839 356.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Region
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.

Powiat gryficki
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojona o pow. 5.082 mkw. z
mo¿liwoœci¹ podzia³u i czêœciowej
sprzeda¿y w P³otach przy ul. £ukasiewicza, Oœ. przy wyjeŸdzie w kierunku Szczecina. Tel. 515 455 868.
Sprzedam pó³ domu, parter, o pow.
73 mkw. wraz z dzia³k¹ o pow. 304
mkw. w Gryficach przy ul. 1 Maja 31.
Tel. 693 140 441 lub 601 823 831.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Volvo 340 po kapitalnym
remoncie cena do uzgodniania . Tel.
696 972 337

Reklama
Tel./fax 091
3973730

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

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

W centrum £obza ul. Koœcielna 6F
do wynajêcia lokal pow. 60 m2 na
dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹.
Niska
cena
wynajmu.
Tel.
601212335.
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Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

Powiat drawski
Drawsko Pom. - sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 4-pokojowe,
nowe budownictwo, 3 piêtro, c.o.
Kuchnia, ³azienka, wc, balkon. £adnie po³o¿one, zadbane. Tel. kom:
692-515-479.

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudniê kierowcê kat. C + E na
paszowóz do firmy w £obzie. Wszelkie informacje tel. 661-879-011.

Region
Kupiê ka¿dy ci¹gnik i maszyny rolnicze oraz belarkê.
Tel. 607809288.
Grzejniki panelowe c.o., niemieckie, u¿ywane, nowe. Ró¿ne rozmiary. Tel. 691 686 772.
Piece gazowe c.o., u¿ywane z gwarancj¹, do mieszkania. Niemieckie Vaillant. Cena 1200 z³. Tel. 691 686
772.

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

ROLNICTWO

Szybka po¿yczka.
£obez, tel. 666063420.

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

Region
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Wypo¿yczalnia przyczepek. £obez,
tel. 503560756.
Gara¿e blaszane, bramy uchylne - najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis. Tel. 0598
334 536, 605 286 058, 660 385 917.
Wideofilmowanie – Tel. 0605 732 267.

Powiat œwidwiñski

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

Autoryzowany Partner ORANGE
zatrudni Przedstawiciela Handlowego dzia³aj¹cego w rejonie Œwidwina i okolic. Zg³oszenia proszê
kierowaæ na adres: Krzysztof.wisnik@top-orange.pl lub telefonicznie 501626953.

T³umacz przysiêg³y - francuski, Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel. 094
352 10 58.
Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl

Mogilniki do likwidacji
(REGION). W tym roku maj¹
zostaæ zlikwidowane
wszystkie mogilniki
znajduj¹ce siê na terenach
Agencji Nieruchomoœci
Rolnych.
Na pocz¹tku kwietnia br. zosta³
podpisany list intencyjny w sprawie
likwidacji mogilników w województwie zachodniopomorskim.
Sygnatariuszami porozumienia s¹
Oddzia³ Terenowy Agencji Nieruchomoœci Rolnych w Szczecinie,
Zachodniopomorski Urz¹d Marsza³kowski, WFOŒiGW w Szczecinie oraz zainteresowane gminy i starostwa.
W ramach projektu przewiduje
siê: likwidacjê odpadów przeterminowanych œrodków ochrony roœlin,
likwidacjê ska¿onego gazu, trans-

port niebezpiecznych odpadów na
specjalne sk³adowiska.
Agencja Nieruchomoœci Rolnych zobowi¹za³a siê do wykonania
inwentaryzacji i dokumentacji mogilników znajduj¹cych siê w Zasobie Agencji. Ju¿ w paŸdzierniku
2008 r. za kwotê 161 tys. z³. przygotowano dokumentacjê techniczn¹.
Ocenia siê, ¿e szacunkowy koszt
fizycznej likwidacji mogilników
wraz z niezbêdn¹ rekultywacj¹ terenu wyniesie 5,3 mln z³.
Koszty dotycz¹ likwidacji 7
mogilników po³o¿onych w miejscowoœciach: Nowa Dobrzyca (gm. Resko), Brojce (gm. Brojce), B¹dkowo (gm. P³oty), Ko³om¹æ (gm. Gryfice), Wierzbnica (gm. Œwidwin),
Starzyce (gm. Stargard Szczeciñski) i Niemierzyn (gm. Œwidwin).
Agencja Nieruchomoœci Rolnych z 39 mogilników zlikwidowa³a
ju¿ 32. W pierwszej kolejnoœci dzia-

³ania te dotyczy³y najbardziej niebezpiecznych sk³adowisk.
W mogilnikach przechowywane s¹ przede wszystkim przeterminowane œrodki chemiczne ochrony
roœlin, odczynniki chemiczne i
opakowania po tych œrodkach.
Mogilniki istniej¹ce w Zasobie
Agencji objête s¹ sta³¹ kontrol¹
Wojewódzkiej Stacji Ochrony
Roœlin oraz Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roœlin i zabezpieczone zgodnie z wymogami
sanitarnymi.
Od 2011 r. planuje siê likwidacjê pestycydowych ska¿eñ terenu
spowodowanych przez mogilniki, zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu u¿ytkowych wód podziemnych oraz do 2018 r. zakoñczenie
likwidacji zagro¿eñ powodowanych przez sk³adowiska poprodukcyjnych odpadów pestycydowych.
op
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Odebrano mu broñ, chêæ zabijania zwierz¹t zosta³a

Zastrzeli³ syna na polowaniu
Tragedia rozegra³a siê na
polu rzepaku w Makowicach w pobli¿u P³otów;
Lech P. polowa³ z 26-letnim
synem Grzegorzem P. Gdy
ten wszed³ w rzepak chc¹c
wyp³oszyæ dziki, pad³ strza³.
Pocisk trafi³ mê¿czyznê w
g³owê. Wszystko wskazuje
na to, ¿e strzela³ ojciec. Syn
zmar³ po kilku dniach w
gryfickim szpitalu. Prokuratura chce postawiæ ojcu
zarzut nieumyœlnego spowodowania œmierci syna,
ale nie tylko. Ojciec nie mia³
prawa strzelaæ, bo wczeœniej odebrano mu broñ za
k³usownictwo. Jednak chêæ
zabijania okaza³a siê silniejsza.
Tragedia wydarzy³a siê 6 maja
wieczorem. W tym dniu Lech P.
wybra³ siê z synem na polowanie, a
raczej mo¿na powiedzieæ, ¿e syn z
ojcem, gdy¿ tylko syn posiada³ pozwolenie na broñ. Ojcu zosta³o odebrane kilka lat wczeœniej za k³usownictwo. Syn zabra³ ze sob¹ sztucer i
dubeltówkê. Na polu wszed³ w rzepak, by wyp³oszyæ dziki. Zapada³
zmierzch, wiêc trodno by³o rozró¿niæ, co w rzepaku siê rusza. Pad³
strza³. Kula trafi³a Grzegorza P. w
g³owê. Nieoficjalnie us³yszeliœmy,
¿e mog³a to byæ jedna z trzech kul

o³owianych, jakie trafi³y mê¿czyznê, gdy¿ nabój móg³ zawieraæ dziewiêæ takich kulek. Takie naboje s¹
dostêpne ma rynku, ale nie wolno
nimi strzelaæ. Tê wersjê potwierdzi
lub wykluczy sekcja zw³ok, jaka
mia³a byæ wczoraj przeprowadzona.
Tak czy inaczej, œmiertelne okaza³o
siê trafienie w g³owê. Po dwóch
dniach Grzegorz P. zmar³ w gryfickim szpitalu.
Dy¿urny Komendy Powiatowej
Policji w Gryficach otrzyma³ zg³oszenie o wypadku oko³o godz. 22.
Dzwoni¹cy nie poda³ nazwiska, poinformowa³ tylko o postrzeleniu
myœliwego. Dopiero póŸniej policjanci ustalili, ¿e dzwoni³ Lech P.
Jedna z nieoficjalnych wersji mówi,
¿e w tym samym czasie Lech P. zadzwoni³ równie¿ po pomoc do znajomego myœliwego, który polowa³ w
pobliskim rewirze. Lech P. mia³ zeznaæ, ¿e tylko odwióz³ syna na polowanie i odjecha³. Zawróci³, gdy
us³ysza³ wystrza³. Ta wersja kierowa³a by uwagê na to, ¿e albo syn sam
siê postrzeli³ lub zosta³ postrzelony
przez innego myœliwego.
Szef prokuratury gryfickiej nie
chcia³ ujawniaæ ¿adnych szczegó³ów, zas³aniaj¹c siê tajemnic¹ œledztwa. Zapytany, czy Lech P. przyzna³
siê do postrzelenia syna powiedzia³
tylko, ¿e nie neguje on faktu postrzelenia. Jednak po tym tragicznym
zdarzeniu zosta³ mu postawiony
zarzut nieumyœlnego spowodowania ciê¿kich obra¿eñ cia³a. Po zgonie mê¿czyzny ma zostaæ przekwalifikowany na nieumyœlne spowo-

dowanie œmierci. Grozi za to do 5 lat
wiêzienia. Prawdopodobnie dojd¹
do tego inne zarzuty – bezprawne
u¿ycie broni i k³usownictwo.
Lech P. nie mia³ prawa polowaæ
i pos³ugiwaæ siê broni¹, gdy¿ w
ubieg³ym roku zosta³ skazany na
pó³tora roku wiêzienia z zawieszeniem na 4 lata. S¹d wymierzy³ mu
wówczas po pó³ roku za trzy sprawy:
k³usownictwo w paŸdzierniku 2005
roku, spowodowanie obra¿eñ cia³a
policjanta Janusza Dêbi w styczniu
2006 roku, który równie¿ przy³apa³
Lecha P. na k³usownictwie oraz za
nielegalne przechowywanie broni
gazowej w domu. S¹d wówczas zarekwirowa³ mu sztucer, a Policja
odebra³a mu pozwolenie na broñ.
O poturbowaniu policjanta Janusza Dêbi Gazeta Gryficka informowa³a wówczas na bie¿¹co,
przedstawiaj¹c równie¿ wersjê Lecha P. By³ on wówczas radnym.
Zwo³a³ nawet wtedy spotkanie z
mieszkañcami P³otów, na którym
broni³ siê przed zarzutami. To w³aœnie w trakcie tamtej kadencji ktoœ
przypomnia³, ¿e Lech P. by³ karany
ju¿ nawet w latach dziewiêædziesi¹tych, m.in. za sk³adanie fa³szywych
zeznañ. Lech P. mia³ zawsze w³asn¹
wersjê zdarzeñ i oczywiœcie we
wszystkich tych przypadkach uwa¿a³ siê za niewinnego. To wszystko
nie przeszkadza³o mu pe³niæ funkcji
szefa Komisji Bezpieczeñstwa w
radzie miejskiej w P³otach. Mia³
tam mocne poparcie, nie pomog³y
apele o to, by zrzek³ siê tej funkcji,
a gdy chciano go odwo³aæ wniosek

nie uzyska³ wiêkszoœci.
- Wiedzia³em, ¿e to kiedyœ mo¿e
siê tak skoñczyæ, ¿e dojdzie do tragedii. Gdyby wczeœniej ktoœ zareagowa³ bardziej zdecydowanie, byæ
mo¿e Grzegorz by dziœ ¿y³. To by³
dobry ch³opiec. Nie lubi³ polowañ i
dziwiê siê, ¿e zosta³ myœliwym.
Podejrzewam ¿e zrobi³ to dla ojca.
Gdy ten straci³ pozwolenie na broñ,
syn zapisa³ siê do Zwi¹zku £owieckiego, by móc j¹ kupiæ i dawaæ ojcu
postrzelaæ. Zupe³nie nie rozumiem
tej chêci zabijania zwierz¹t. - ocenia
tê ca³¹ sytuacjê jeden z naszych rozmówców dobrze znaj¹cy tutejsze
œrodowisko.
W zwi¹zku z ró¿nymi wersjami
œmierci Grzegorza P. i mo¿liwoœci¹
matactwa w tej sprawie gryficka
prokuratura zastanawia siê, czy nie
z³o¿yæ do s¹du wniosku o tymczasowe aresztowanie Lecha P. Decyzja
mo¿e zapaœæ w najbli¿szych dniach.
Kazimierz Rynkiewicz
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Cichy bohater spoczywa na ³obeskim cmentarzu

PI£SUDCZYK ¯Y£ WŒRÓD NAS
Piotr Zawada 1902-1988

Piotr Zawada od 1945 roku
mieszka³ w Wysiedlu. Zmar³
w 1988 roku. Pochowany
zosta³ na ³obeskim
cmentarzu. Gdy przyby³ na
te ziemie z rodzinnych £êg
spod Warszawy i obj¹³
gospodarstwo rolne, nikt
nie domyœla³ siê nawet,
¿e ojciec wielodzietnej
rodziny, to by³y kawalerzysta
Legionów Pi³sudskiego.
Do dziœ zapewne ma³o kto
wie we wsi, ¿e jego s¹siad,
wieloletni mieszkaniec Ziemi
£obeskiej, bra³ udzia³
w Cudzie nad Wis³¹
i goni³ na swym Gniadym
Moskali niemal pod sam¹
Moskwê. Ma³o kto wie,
a mo¿e nikt poza najbli¿sz¹
rodzin¹, ¿e ten sam
pi³sudczyk, który kocha³
swego Wodza i poszed³by
w ogieñ, aby tylko nasz kraj
odzyska³ niepodleg³oœæ,
podczas II wojny œwiatowej
by³ w szeregach AK i walczy³
w Powstaniu Warszawskim.

Odznaczenie z rêki Wodza
Piotr Zawada urodzi³ siê w 1902
roku w £êgu pod Warszaw¹.
– Oni tak tych Ruskich gonili, ¿e
do Moskwy by doszli, tylko Zachód
siê zdenerwowa³ (szczególnie oburzenie Francji wywo³a³a ofensywa
na Kijów, Wielka Brytania równie¿
nie by³a przychylna). Polska by³aby
za du¿a i za mocna i nakazali odwrót, musieli siê cofn¹æ. Gdy ojciec,
wraz z kolegami, zaci¹gn¹³ siê do
Legionów Pi³sudskiego, mia³ 18 lat.
Tutaj nikt nie wie, ¿e by³ pi³sudczykiem. Ba³ siê do tego przyznawaæ,
bo kiedyœ nie honorowano tego.
Bra³ udzia³ w dwóch wojnach. O
Pi³sudskim mówi³, ¿e to bardzo porz¹dny m¹¿ stanu, rzetelny. By³ za
¿o³nierzami. Ojciec opowiada³, ¿e
strasznie by³ za Polsk¹. On jeden...
By³ wielkim patriot¹. Ojciec zosta³
odznaczony za odwagê i walecz-

noœæ Krzy¿em Walecznych. Opowiada³, ¿e pocz¹tkowo pod Warszaw¹ by³y bardzo ciê¿kie walki, ale
potem Pi³sudski zastosowa³ manewr taktyczny wobec wojsk rosyjskich, okr¹¿y³ ich i jak ju¿ poszed³,
to nie by³o odwrotu. Szli a Ruscy
uciekali, gubili karabiny, do samej
Moskwy by doszli.
Ojciec opowiada³, ¿e w ¿o³nierzach by³ wielki duch walki, szli za
Pi³sudskim, rzucali siê w wir walki.
Wódz mia³ podejœcie do tych ¿o³nierzy, mia³ taki zapa³, ¿e w ogieñ by
za nim poszli. Taki by³ przywódca,
taki by³ patriota. To wszystko przez
to, ¿e Polska by³a zniewolona i Pi³sudski chcia³ wyzwoliæ z tego jarzma. Ojciec te¿ opowiada³ o Kasztance Pi³sudskiego – wspomina syn
Waldemar Zawada.
Z opowiadañ pana Waldemara –
syna pi³sudczyka, wynika, ¿e jego
ojciec wraz z innymi ¿o³nierzami
otrzyma³ medal za wolê, za mêstwo
i odwagê od Józefa Pi³sudskiego
podczas przyjêcia wydanego dla
najwierniejszych ¿o³nierzy.
- Wszyscy byli wierni, ale on
mia³ w sobie hart walki. Nigdy nie
by³ ranny, choæ tyle siê dzia³o, ¿adna
kula go nie drasnê³a. O wojsku rosyjskim bardzo Ÿle siê wypowiada³,
to byli kator¿niki. Okrutnie siê z
Polakami obchodzili, dlatego Polacy byli tak na nich ciêci.
PóŸniej ojciec by³ w Armii Krajowej. Bra³ udzia³ w Powstaniu
Warszawskim. Opowiada³ jak by³y
zrzucane posi³ki dla walcz¹cej Warszawy, otrzymywali broñ, ¿ywnoœæ,
ale wiêkszoœæ przechwytywali
Niemcy. Dosta³ siê do niewoli niemieckiej, zosta³ skierowany do obozu (prawdopodobnie chodzi o Pawiak) i ju¿ mieli ich wywoziæ do
Majdanka czy innego obozu œmierci, ale zd¹¿y³ uciec - mówi Waldemar Zawada.

Ucieczka i Wysiedle
Do koñca wojny ukrywa³ siê
przed Niemcami. Dopiero w 1945
roku, gdy posz³a wieœæ, by zasiedlaæ
Ziemie Zachodnie, przyjecha³ tutaj
wraz z ca³¹ rodzin¹. Osiedli³ siê w
Wysiedlu, pod³obeskiej wsi, gdzie
obj¹³ ponad 12-hektarowe gospodarstwo i gdzie spêdzi³ ¿ycie. W
£êgu zostawi³ gospodarstwo, trudni³ siê te¿ szewstwem. Mia³ oœmiu
synów i jedn¹ córkê, trzech urodzi³o
siê ju¿ tutaj.
Piotr Zawada ba³ siê przyznawaæ do tego, ¿e by³ pi³sudczykiem i
AKowcem. Wszak ci, co to zrobili

Piotr Zawada 1920 r.
byli wywo¿eni na przes³uchania i
œlad po nich gin¹³. Jednak, w d³ugie
zimowe wieczory opowiada³ dzieciom, jak przeszed³ szlak bojowy.
Po wojnie, dosta³ od Bieruta
medal XX-lecia PRL – nigdy go nie
nosi³.
Nikogo tu nie zna³, z £êgu wyjecha³ sam. Mo¿e dziêki temu nikt go
nie rozpozna³ i nie wyda³.
Piotr Zawada obj¹³ gospodarstwo indywidualne w 1945 roku, a w
1950 roku ju¿ namawiano do wst¹pienia do PGR-ów. Nasta³ czas kolektywizacji.
- Ludzie nie chcieli wstêpowaæ
do spó³dzielni produkcyjnej. W
tym czasie ju¿ siê czegoœ dorobili.
Na wsi by³o siedem m³ocarñ, snopowi¹za³ki, maszyny rolnicze.
Gdy siê ko³choz zaczyna³, ludzie
musieli czêœæ maszyn wyci¹gn¹æ
na rampê do £obza, by³y tam m³ocarnie, œrutowniki, snopowi¹za³ki, prasy – to mia³o jechaæ do Cen-

trali. Na wsi zosta³y trzy maszyny,
do jednej by³o kilka osób, a na wsi
by³o 30 gospodarstw. Te wszystkie
maszyny zamiast do Centrali, pojecha³y do Rosji. Przecie¿ oni nic
nie mieli, kosili kosami, sierpami.
By³y tu niemieckie trzy snopowi¹za³ki, na m³ocarni pisa³o Maschinefabrik Labes. Przewojenna fabryka maszyn rolniczych by³a w
£obzie przy obecnej ul. Szkolnej,
tam gdzie teraz GS ma biura. Gdy
chodzi³em do Szko³y Podstawowej nr 1, to by³o tam ju¿ rumowisko. Sta³y tam jeszcze wielkie
hale. W czasie dzia³añ wojennych
Rosjanie wszystko rozwalali.
Jeden gospodarz mieszka³ na
koñcu naszej wsi. Nie chcia³ wst¹piæ do spó³dzielni. Tak go gnêbili,
tak gnêbili, to wszystko zostawi³ i
przeprowadzi³ siê do £obza, nazywa³ siê Ludwik Trapszo – rodzina ze
s³ynn¹ Mieczys³aw¹ Æwikliñk¹. opowiada Zawada.
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migali siê, ¿e chory, a to ¿e tylko
koniem potrafi jeŸdziæ... Przewodnicz¹cy wiêc kaza³ nam iœæ pracowaæ przy wi¹zaniu snopków – mieliœmy chyba po 12 lat. Do 18.00 trzeba by³o pracowaæ. Dok³adnie wiem,
co to znaczy praca na roli, od ma³ego dzieciaka.

Warszawskie Dzieci

Uczniowie szko³y w Wysiedlu 1955 rok
Socjalistyczna
rzeczywistoœæ
- Gdy mia³em 12 lat, chodzi³em
ju¿ do ko³chozu snopki stawiaæ. Nas
z Centrali by³y tylko trzy rodziny,
reszta przyby³a ze Wschodu. Oni byli
zasobni, poprzywozili stamt¹d konie, krowy – ale ci, którzy dobrowolnie sami chcieli tu przyjechaæ. Bo
ludzie, którzy wrócili z Syberii, nie
mieli nic. Ojciec przyjecha³ tylko z
walizk¹, akurat by³y ¿niwa. Opowiada³, ¿e by³o tu mnóstwo maszyn i
porozbijanych samochodów.
Gdy ojciec przyjecha³, to prawie
ca³a wioska by³a zasiedlona, tylko
jeden dom z muru pruskiego zosta³.

Zofia i Piotr Zawada 1956 r.

Rozwaliliœmy go póŸniej i postawiliœmy nowy dom. Ojca dom jest w
ksi¹¿ce „Z Dziejów Ziemi £obeskiej”, jako przyk³ad budownictwa
indywidualnego na wsi. Dom kosztowa³ 150 tys. z³, PZU do³o¿y³o 10
tys. z³ bezzwrotnej po¿yczki, ale na
domu wisi tablica z napisem: „Dom
zbudowany przy pomocy PZU”, co
to by³o przy kosztach budowy?
Ojciec strasznie siê denerwowa³, gdy ówczesne w³adze przeœladowa³y Pi³sudskiego, szczególnie
gdy œpiewano „Legiony” - „My
pierwsza brygada” i kazali zmieniaæ
na „Pi³sudskiego dziada”. No jak
tak mo¿na? Nie mogli darowaæ, ¿e
Ruskich tak gnêbi³, bo to „przyjacie-

le”, a Pi³sudski ich wygoni³.
Gdy zawi¹za³a siê „Solidarnoœæ”, wierzy³, ¿e komunizm ma siê
ku upadkowi, bo to nie mog³o byæ ju¿
tak dalej i ludzie mieli tego dosyæ.
Wiadomo by³o, ¿e wszystko by³o na
kredyt, a haki w sklepach by³y puste.
Do szko³y chodzi³em w Wysiedlu. Pocz¹tkowo by³o tam 7 klas,
potem 6 klas, by³o coraz mniej
uczniów, to zrobili 3 klasy, a¿ zlikwidowali ca³kiem. Ja chodzi³em
do pi¹tej klasy w Wysiedlu, a od szóstej ju¿ do „Jedynki” w £obzie. To
by³o w latach piêædziesi¹tych. By³o
bardzo ciê¿ko. Przewodnicz¹cy
ko³chozu wszystkich zagania³ do
pracy, a niektórzy unikali pracy,

Grób na cmentarzu w £obzie

Pan Waldemar niewiele pamiêta
z opowieœci ojca. Trudno mu dzisiaj
okreœliæ, w jakim pu³ku s³u¿y³ ojciec
i jaki mia³ stopieñ, jeœli w ogóle go
posiada³. Dziœ mo¿na tylko domniemywaæ na podstawie strzêpków informacji i zdjêcia, ¿e Piotr Zawada
móg³ s³u¿yæ w 211 Pu³ku U³anów.
Ka¿dy pu³k posiada³ charakterystyczne dla siebie barwy proporczyków umieszczane na ko³nierzach,
barwy otoków, guziki, krój mundurów itd.
Kawaleria jesieni¹ 1920 roku
wynosi³a 40 tysiêcy ¿o³nierzy skupionych w 35 pu³kach. W okresie
walk o granice pañstwa oddzia³y
kawalerii powstawa³y spontanicznie, w atmosferze ogólnonarodowego entuzjazmu. Dlatego nie brakowa³o ochotników, zaci¹gaj¹cych siê
do wojska z ró¿nych regionów.
Zdjêcie Piotra Zawady zosta³o
zrobione w 1920 roku. Umundurowanie wskazuje na ochotniczy 211
Pu³k U³anów sformowany na Polu
Mokotowskim miêdzy 26 lipca a 12
sierpnia 1920, w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. PóŸniej sta³ siê
czêœci¹ 3 Pu³ku U³anów. 16 paŸdziernika 1921 r. pu³k otrzyma³ sztandar
oraz miano „Dzieci Warszawy”.
211 Pu³k U³anów bra³ udzia³ w
wyzwoleniu Wilna, tam po zakoñczeniu dzia³añ wojennych Marsza³ek Józef Pi³sudski nada³ odznaczenia dla najodwa¿niejszych ¿o³nierzy. Piotr Zawada otrzyma³ Krzy¿
Walecznych.
Nastêpnie w sk³adzie 3 Armii
dowodzonej przez gen. Edwarda
Rydza-Œmig³ego pu³k wzi¹³ udzia³
w wyprawie kijowskiej przeciwko
oddzia³om bolszewickim. Pocz¹tkowo stanowi¹c jej stra¿ przedni¹, a
od momentu rozpoczêcia odwrotu
przez 3 Armiê stra¿ tyln¹. Stoczy³
krwawe walki m.in. pod Now¹
Hebl¹, Kniahininem. Nastêpnie
wzi¹³ udzia³ w polskiej kontrofensywie w sk³adzie IV Brygady Jazdy
staczaj¹c w dniach 15-16 sierpnia
1920 ciê¿k¹ walkê pod Cycowem.
Po bitwie wzi¹³ udzia³ w poœcigu za
wojskami przeciwnika na kierunku
Bia³a Podlaska – Bia³ystok – Augustów. W rejonie Augustowa dosz³o
do walk z wojskami litewskimi.
Pu³k wzi¹³ tam udzia³ w bitwie
nad Niemnem, a po zawarciu rozejmu pozosta³ na linii demarkacyjnej
do po³owy 1921.
Mo¿ na powiedzieæ, ¿e Potr i Zofia Zawada byli polsk¹ sol¹ tej ziemi,
któr¹ „uprawiaj¹” ich dzieci. mm
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O CHWILÊ REFLEKSJI

Z du¿ym opóŸnieniem
przeczyta³am artyku³ Magdaleny Muchy (T£ nr 14, z
dnia 21.04.2009) pod bardzo trafnym tytu³em „Zagubina kanalizacja?” (pe³ny
tekst w archiwum gazety pod
adresem: www.tygodniklobeski.go.pl). W obszernym tekœcie, szczegó³owo relacjonuj¹cym nasze obrady na temat projektowania kanalizacji w gminie, zawartych jest ca³y szereg
informacji, które powinny
wzbudziæ powa¿ny niepokój
mieszkañców gminy Wêgorzyno, a przede wszystkim mieszkañców Runowa Pomorskiego.
Problem dostarczania wody
oraz oczyszczania œcieków w
naszej gminie ma swoj¹ d³ug¹ i
czêsto nie najlepsz¹ historiê.
Najlepszym tego przyk³adem
jest chocia¿by planowana w
najbli¿szym czasie przebudowa
ul. Runowskiej, przebudowa
ulicy, któr¹ ponad 20 lat temu
wybudowano niemal¿e od nowa
przy okazji budowy kanalizacji
sanitarnej. Czas pokaza³, ¿e inwestycja ta wykonana zosta³a
wyj¹tkowo nierzetelnie, czego
skutki odczuwaj¹ do dziœ
mieszkañcy i u¿ytkownicy tej
ulicy. A zatem, by mówiæ o dzisiejszych problemach nie sposób pomin¹æ pewnych zasz³oœci. Wybudowane w latach 80.
oczyszczalnia œcieków oraz
czêœæ kanalizacji sanitarnej
przez lata by³y nieczynne. Uruchomione na pocz¹tku lat 90. od
samego pocz¹tku wymaga³y
znacznych nak³adów finansowych na usuniêcie powa¿nych
b³êdów. Podstawowym zadaniem by³o wówczas udro¿nienie sieci (miejscami Ÿle u³o¿ona
uniemo¿liwia³a przep³yw œcieków) i przynajmniej czêœciowe
zmodernizowanie
samej
oczyszczalni. Kolejnym zadaniem by³o pe³ne skanalizowanie
miasta.
Niestety, rozpoczête wówczas prace nie by³y systematycznie kontynuowane. Natomiast w 2002 roku podpisana
zosta³a umowa na wybudowanie kanalizacji sanitarnej na terenie ca³ej gminy. To ogromne
zamierzenie na kwotê 40 milionów z³otych w mojej ocenie
by³o niewykonalne i dlatego
gmina nie przyst¹pi³a do jego
realizacji. O zasadnoœci tej oceny mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e w
ramach tej samej umowy mia³y
te¿ byæ wybudowane kanalizacje w gminach Iñsko, Dobra i

Chociwel. Nigdzie nie wybudowano planowanych sieci, a prowadz¹cy tê inwestycjê Zwi¹zek Gmin Iñskiego Parku Krajobrazowego zarz¹dzany przez Gra¿ynê Karpowicz
jest dziœ za d³ugi œcigany przez komornika.
Po wypl¹taniu siê z tej umowy, w
roku 2004 gmina – jakby od nowa –
rozpoczê³a prace nad narastaj¹cym
problemem gospodarki wodnoœciekowej. Nie bêdê w tym miejscu
odnosi³a siê do ca³ej gminy pomimo
tego, ¿e wykonano wówczas ca³oœciow¹ koncepcjê rozwi¹zania problemu. Z koniecznoœci ograniczê siê
jedynie do Wêgorzyna, stanowi¹cego fragment wspomnianej koncepcji. Fundamentem ca³ego systemu
jest oczywiœcie sprawna i kompletna oczyszczalnia œcieków, zapewniaj¹ca docelowy odbiór okreœlonej
iloœci œcieków po mo¿liwie najni¿szych kosztach. Obni¿enie kosztów
mo¿na osi¹gn¹æ jedynie poprzez jak
najtañszy proces oczyszczania oraz
mo¿liwie szybkie zwiêkszenie liczby pod³¹czonych do sieci podmiotów (dostawców œcieków), ale spe³nienie tych warunków wi¹¿e siê z
potê¿nymi inwestycjami. Dla osi¹gniêcia za³o¿onych celów istnia³a
pilna koniecznoœæ dokoñczenia modernizacji oczyszczalni, no i oczywiœcie budowa nowych odcinków
sieci kanalizacji sanitarnej. Dlatego
te¿ w 2005 roku w pierwszej kolejnoœci opracowany zosta³ projekt
obejmuj¹cy m.in.:
- rozbudowê oczyszczalni o
punkt wstêpnego oczyszczania œcieków oraz punkt osuszania osadów
powstaj¹cych w wyniku procesu
oczyszczania;
- wykonanie nowego systemu
zasilania energetycznego;
- przebudowê przepompowni
zlokalizowanej przy ul. Runowskiej.
Plan by³ taki, ¿e inwestycja ta, o
wartoœci ponad 2 milionów z³otych,
bêdzie wnioskowana o finansowanie z Funduszu Norweskiego, który
dawa³ szansê na pozyskanie dofinansowania w wysokoœci nawet
85% kosztów. W zwi¹zku z tym
burmistrz Konarski zleci³ poznañskiej firmie wykonanie – niezbêdnego dla z³o¿enia wniosku – studium
wykonalnoœci. W 2007 roku gmina
z³o¿y³a odpowiedni wniosek do
Funduszu. Niestety procedury te s¹
tak rozwlek³e w czasie, i¿ mimo
up³ywu lat koñca ich nie widaæ.
Mam jedynie przekonanie i nadziejê, ¿e plan jest dobry i dobrze prowadzony, a gmina uzyska oczekiwan¹ pomoc finansow¹. Wykonanie
tej inwestycji nie tylko zabezpieczy
funkcjonowanie istniej¹cej sieci,

ale te¿ pozwoli na przy³¹czenie nowych odcinków kanalizacji. Dlatego te¿ w latach 2005-2006 przygotowany zosta³ projekt budowy kanalizacji dla „Aglomeracji Wêgorzyno”. Wielkie s³owa, ale nazewnictwo to spowodowane zosta³o koniecznoœci¹ dostosowania zamierzeñ gminy do kryteriów stawianych
w krajowym programie ochrony
wód. Rzecz jednak nie w nazewnictwie, lecz w efektach jakie zamierza
siê osi¹gn¹æ. Cel: mo¿liwie najni¿sza cena za 1 metr szeœcienny œcieków, osi¹galny jest m.in. poprzez
skanalizowanie obszarów o najwiêkszej koncentracji mieszkañców. Oczywiste jest, ¿e takie kryterium spe³niaj¹ przede wszystkim
budynki wielorodzinne, a te skoncentrowane s¹ g³ównie w Wêgorzynie, Runowie Pomorskim i Po³chowie. Ponadto nieub³aganie zbli¿a
siê czas karania za brak kanalizacji
na takich obszarach, co w oczywisty
sposób obci¹¿y kieszenie mieszkañców gminy. Wobec tej sytuacji
w³aœnie, latem 2006 roku, tak¿e
burmistrz Konarski zleci³ wykonanie projektu technicznego budowy
sieci dla nieskanalizowanej czêœci
Wêgorzyna oraz dla Runowa Pomorskiego i Po³chowa. W toku prac
projektowych do uzgodnienia pozosta³o wykonanie brakuj¹cych map i
ocena istniej¹cej sieci w Po³chowie,
a opisywanej w w/w artykule. By³y
to jednak elementy prac projektowych do omówienia w toku realizacji i wzajemnej korelacji dzia³añ
firmy projektowej i gminy. Problemy te, poruszane w czasie obrad
sesji, winny byæ za³atwione ju¿ 2
lata temu przez przedstawicieli
Urzêdu Miejskiego oraz przez operatora obs³uguj¹cego sieæ wod-kan,
a nie przez radnych.
Niestety, mimo up³ywu 3 lat okazuje siê, ¿e do zakoñczenia prac
projektowych droga jeszcze bardzo
daleka. Obawiam siê, ¿e w prowadzeniu inwestycji gminnych istnieje
powa¿ny ba³agan i brak jasno okreœlonych celów. Do tak mocnego
sformu³owania mo¿e upowa¿niaæ
te¿ fakt, ¿e ju¿ w lutym br., na stronie internetowej gminy Wêgorzyno,
ukaza³a siê informacja burmistrz
Karpowicz, i¿ projektant z³o¿y³ w
Starostwie Powiatowym wniosek o
pozwolenie budowlane. Przykro mi
to mówiæ, ale by³a to informacja
nieprawdziwa i wprowadzaj¹ca
mieszkañców w b³¹d. Wniosek ten
z³o¿ony zosta³ dopiero teraz, w
maju. I to nie dla „Aglomeracji
Wêgorzyno”, lecz tylko dla miasta
Wêgorzyna. Mieszkañcy Runowa
Pomorskiego i Po³chowa musz¹
jeszcze poczekaæ przez bli¿ej nie-

okreœlony czas. Póki co musz¹
¿yæ z szambami i woni¹ œcieków
zrzucanych do pobliskiej rzeki,
nad któr¹ tworzy siê teraz miejsce wypoczynku mieszkañców
naszej osady. W przypadku
mieszkañców Runowa dolegliwoœæ oczekiwania jest tym wiêksza, ¿e przy okazji tej inwestycji
mia³a byæ wykonana nowa sieæ
wodoci¹gowa. Szkoda straconego czasu i kolejnych mo¿liwoœci
pozyskania pieniêdzy. Og³oszony przez Marsza³ka Województwa na dzieñ 5 czerwca br. termin
naboru wniosków o dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego inwestycji z zakresu zaopatrzenia w wodê i
oczyszczania œcieków stawia
mo¿liwoœæ skorzystania z tych
pieniêdzy przez gminê Wêgorzyno pod du¿ym znakiem zapytania. Szczególnie przykre jest to,
¿e nadzieje mieszkañców Runowa Pomorskiego zosta³y unicestwione z powodu niekompetencji i nieudolnoœci nieodpowiedzialnych urzêdników.
Podsumowuj¹c relacjê red.
Muchy z obrad rady miejskiej na
temat kanalizacji mo¿na jedynie
stwierdziæ, ¿e my mieszkañcy
gminy Wêgorzyno ¿yjemy nieustaj¹c¹ dyskusj¹ o potrzebie
dostarczania wody i oczyszczania œcieków, a tylko w przerwie
dla nabrania oddechu udaje siê
dokonaæ czegoœ po¿ytecznego.
Smutny jest fakt, ¿e ekscytujemy
siê sprawami drugorzêdnymi,
podczas gdy fundamentalne dla
¿ycia mieszkañców problemy
pozostaj¹ nierozwi¹zane, a nieraz wrêcz pogarszane. Zamiast
pracy u podstaw wa¿niejsze s¹
igrzyska i zabawa za pieni¹dze
podatnika. Nie jesteœmy zamo¿nym œrodowiskiem, a przez to
tym bardziej konieczna jest ciê¿ka praca dla w³asnego rozwoju.
Temu celowi s³u¿y przede
wszystkim sta³e i konsekwentne,
podkreœlam sta³e i konsekwentne
inwestowanie w infrastrukturê
komunaln¹ i edukacjê. Nie wolno nam traciæ czasu i skromnych
zasobów finansowych na wydatki przez chwilê os³adzaj¹ce
smutki codziennoœci, a w istocie
rzeczy s³u¿¹ce zapewnieniu popularnoœci sprawuj¹cym w³adzê.
Zastanówmy siê, co w ostatnich
latach tak naprawdê zosta³o zrobione dla dobra mieszkañców
gminy, a co jest wy³¹cznie blichtrem i gr¹ przed- i powyborcz¹.
CZYTELNIK
(dane do wiadomoœci
Redakcji)
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Dla lekkoatletów z Dobrej

Wyniki i tabele

Puchar od Starosty Powiatu
Choszczno
Uczniowski Klub Sportowy w
Pe³czycach zaprosi³ naszych lekkoatletów na Biegi Bursztynowe im. W.
Ekierta. Pojechaliœmy na te zawody w
liczbie 23 zawodników w dniu
16 maja. Zawody odbywa³y siê
sportowej atmosferze, przy kapryœnej deszczowej aurze. Zawodnicy
biegali w ró¿nych kategoriach wiekowych, na zró¿nicowanych dystansach.
Nasi zawodnicy nale¿eli do wyró¿niaj¹cych siê w tych zawodach,
zajmowali miejsca na podium (I miejsca: Szymon Sad³owski, And¿elika
Awgul, Milena Sadowska i Kacper
£akomy, II miejsca: Karolina Szymczak, Filip £akomy, III miejsca: Oliwia Œmi³owska Dagmara Szymanek).
Ponadto du¿a grupa naszych zawodników znalaz³a siê w pierwszej dziesi¹tce najlepszych zawodników danego biegu, na miejscach 4-10 (9 zawodników).
W ³¹cznej klasyfikacji zawodów
reprezentacja naszej szko³y zajê³a III
miejsce, za Reczem
oraz Bêdargowem i zosta³a nagrodzona pucharem ufundowanym
przez Starostê Powiatu Choszczno.
Przed naszymi zawodnikami zosta³o
kilka startów w zawodach, ¿yczymy
podobnych osi¹gniêæ. UKS „Arbod”

TURNIEJ UNIHOKEJA
ZESPO£ÓW CH£OPCÓW
SZKÓ£ PODSTAWOWYCH

Szko³a Podstawowa w Dobrej
oraz Zarz¹d Uczniowskiego
Klubu Sportowego „ ARBOD” w Dobrej organizuj¹ w
dniu 25 maja 2009 r. na hali sportowej w Dobrej:
TURNIEJ UNIHOKEJA ZE-

Wizja awansu
i widmo spadków
Ta kolejka pi³karska przynios³a
dwa zwyciêstwa: Sarmaty Dobra i
Œwitowida £obez. Sarmata rozgromi³a GKS Mierzyn 6:0, po bramkach Bonifrowskiego, Grochulskiego, Klisia, Dudka i dwóch Kieruzela. Szkoda, ¿e nie móg³ cieszyæ siê
tym zwyciêstwem wierny kibic i
rzecznik klubu Edward Stanis³awczyk, który w tym czasie walczy³ z
zawa³em i trafi³ do szpitala w Szczecinie. ¯yczymy mu szybkiego powrotu do zdrowia, a Sarmacie mniej
nerwowych meczów. Po remisie
Sparty Gryfice Sarmata znów
zwiêkszy³a dystans do wicelidera i
mo¿e graæ spokojniej.
Drugim zwyciêzc¹ kolejki jest
Œwiatowid, który w derbach wysoko pokona³ Radoviê 4:0. Bramki
strzelili: Zielonka, Borejszo i dwie
Iwachniuk. Radovii zagl¹da w oczy
widmo spadku do klasy A. Tego tu
jeszcze nie by³o. Pogarsza siê sytuacja Sparty Wêgorzyno, która po
przegranej na w³asnym boisku 0:1 z
Mieszkiem (do tej pory ostatni¹ dru-

SPO£ÓW CH£OPCÓW SZKÓ£
PODSTAWOWYCH
rozgrywany w ramach realizowanego programu:
„Warto byæ aktywnym-rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez zajêcia pozalekcyjne w Gminie Dobra”
W turnieju wyst¹pi 6 zespo³ów
szkó³ podstawowych z województwa zachodniopomorskiego.
Pocz¹tek turnieju o godzinie
10.00

¿yn¹ w tabeli) znalaz³a siê w zagro¿onej strefie spadkowej. Mewa jak
zwykle w okolicach stanów œrednich. Dla przypomnienia - teraz
mecze w œrodê. (r)
24 kolejkaV liga
Granie
20 maj
18:00 Kluczevia Stargard – Sparta Wêgorzyno
18.00 Mieszko Mieszkowice – Woda Piast II Rzecko
18.00 K³os Pe³czyce – Polonia P³oty
18.00 Arkonia Szczecin – Sarmata Dobra
18.00 GKS Mierzyn – Odra Chojna
18.00 Œwit Szczecin – Orze³ Trzciñsko-Zdrój
18.00 Iskierka Szczecin – Osadnik Myœlibórz
18.00 Stal Lipiany – Sparta Gryfice

w planie

Klasa okrêgowa
20 maj
18.00 Pogoñ II Szczecin – KP Chemik II Police
18.00 Korona Stuchowo – Ina Iñsko
18.00 Fagus Ko³bacz – Masovia Maszewo
18.00 Ehrle Polska Dobra Szcz. - Mewa Resko
18.00 D¹browa Stara D¹browa – Pomorzanin Nowogard
18.00 Vielgovia Szczecin – Radovia Radowo Ma³e
18.00 Œwiatowid £obez – Wicher Brojce
18.00 Flota II Œwinoujœcie – Promieñ Mosty

V liga
Sparta Gryfice – Kluczevia Stargard
0:0, Osadnik Myœlibórz – Stal Lipiany 4:0, Sarmata Dobra – GKS
Mierzyn 6:0, Polonia P³oty – Arkonia Szczecin 2:5, Woda-Piast II
Rzecko – K³os Pe³czyce 1:4, Sparta
Wêgorzyno – Mieszko Mieszkowice 0:1, Odra Chojna – Œwit Szczecin
2:0, Orze³ Trzciñsko-Zdrój – Iskierka Szczecin 7:2.
1. Sarmata Dobra
50 55:26
2. Sparta Gryfice
45 31:25
3. Kluczevia Stargard 42 46:27
4. Arkonia Szczecin
40 39:18
5. Œwit Szczecin
37 41:24
6. K³os Pe³czyce
34 33:33
7. GKS Mierzyn
30 38:44
8. Osadnik Myœlibórz 30 37:36
9. Orze³ Trzciñsko-Zdrój 30 55:48
10. Woda-Piast II Rzecko 28 31:45
11. Odra Chojna
27 27:38
12. Sparta Wêgorzyno 25 28:33
13. Polonia P³oty
24 27:39
14. Iskierka Szczecin 24 35:52
15. Mieszko Mieszkowice 22 21:32
16. Stal Lipiany
21 23:47
Klasa okrêgowa
Promieñ Mosty – Pogoñ II Szczecin
2:1, Wicher Brojce – Flota II Œwinoujœcie 2:1, Radovia Radowo Ma³e –
Œwiatowid £obez 0:4, Pomorzanin
Nowogard – Vielgovia Szczecin
9:0, Mewa Resko – D¹brovia Stara
D¹browa 2:2, KP Chemik II Police
– Korona Stuchowo 4:4, Masovia
Maszewo – Ehrle Polska Dobra
Szcz. 3:2, Ina Iñsko – Fagus Ko³bacz 1:0.
1. Pomorzanin Nowogard 53 66:16
2. Masovia Maszewo 44 61:38
3. Ehrle Dobra Szcz. 43 52:31
4. Korona Stuchowo
43 50:35
5. KP Chemik II Police 41 52:33
6. Flota II Œwinoujœcie 39 65:44
7. Wicher Brojce
36 45:36
8. Ina Iñsko
34 43:33
9. Pogoñ II Szczecin
33 53:40
10. Promieñ Mosty
32 41:52
11. Mewa Resko
30 21:30
12. D¹brovia Stara D¹b.29 38:39
13. Œwiatowid £obez 24 37:46
14. Fagus Ko³bacz
24 30:43
15. Radovia Radowo M.11 21:90
16. Vielgovia Szczecin 3 18:87
Oldboje I liga
Ina Iñsko – Olimp Z³ocieniec 7:1, Unia
Bia³ogard – Œwiatowid £obez 2:2,
Drink Team Szczecin – Amator Ko³obrzeg 3:0, Bukowina Wa³cz – Konsorcjum Bia³ogard 0:3, Bajcar Gryf 95
S³upsk – Sarmata Dobra 1:3, Pamet
Œwidwin – Zryw Kretomino 2:3.
1. Zryw Kretomino
37 43:16
2. Konsorcjum Bia³ogard29 31:16
3. Bukowina Wa³cz
25 34:33
4. Amator Ko³obrzeg
25 32:30
5. Sarmata Dobra
24 34:28
6. Œwiatowid £obez
24 30:24
7. Drink Team Szczecin 21 27:36
8. Ina Iñsko
20 30:33
9. Pamet Œwidwin
20 44:48
10. Bajcar Gryf S³upsk 18 28:34
11. Unia Bia³ogard
15 27:43
12. Olimp Z³ocieniec
13 34:53
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Ksi¹¿ka
to jest
pamiêæ...

(£OBEZ). W ubieg³ym tygodniu odby³o siê spotkanie z okazji
60-lecia Biblioteki Miejskiej w
£obzie. Tak wznios³a rocznica odby³a siê w œciœle zamkniêtym i kameralnym gronie urzêdników bez
udzia³u czytelników, dzieci i m³odzie¿y. Zdjêcia tortu i lampek szampana mo¿na obejrzeæ na stronie
Urzêdu Miejskiego.
mm

Cecylia Pokomeda

Pomo¿e a
nie zaszkodzi
Mniszek lekarski –
pospolicie nazywany
mleczem
Sama nazwa wskazuje, ¿e jest to
roœlina, któr¹ ludzie spo¿ywali od
dawna. Dzisiaj zaproponujê Pañstwu sporz¹dzenie wina z kwiatów
mniszka (najlepsza konserwacja
wartoœci leczniczych). Pijemy w
ma³ych iloœciach i tylko wówczas,
gdy nam smakuje.

Przepis na wino:

300 sztuk czystych, wydmuchanych kwiatów (nie mytych!) zaparzyæ w 5.litrach wody, po ostygniêciu odcedziæ, p³yn os³odziæ 1,8 kg
cukru. P³yn wlaæ do 5.litrowego s³oja, dobrze mieszaæ, dodaæ 0,5 kg
rodzynek, zamkn¹æ rurk¹, otuliæ
przed wych³odzeniem, czekaæ do
fermentacji. Rodzynki spe³niaj¹
rolê dro¿d¿y. (Sprzeda¿ wina jest w
Polsce zabroniona). Dzia³a dodatnio na drogi oddechowe.

ROZMAITOŒCI

tygodnik ³obeski 19.05.2009 r.

PROGRAM RODZINNY DZIEÑ DZIECKA na KÓ£KACH,
KAJAKACH lub KONIACH przy MUZYCE ORKIESTR
DÊTYCH i BIG BANDÓW IMPREZA INTEGRACYJNA
Zapraszamy ca³e rodziny na rowerach, motocyklach, skuterach, motorowerach, pojazdach terenowych
i z kajakami
OBOWI¥ZUJE STRÓJ SPORTOWY
NIEDZIELA 31 maj 2009 r. w godzinach od 10:00 do 18:00
(Przy braku pogody imprezy sportowe mog¹ zostaæ przesuniête w czasie, a nawet prze³o¿one na 01.06.09
r. na godz. 18:00. Decyzja w tej sprawie zostanie podjêta o godz. 16:00 w niedzielê 31.05.2009 r. na Parkingu
POLO MARKETU)
ORGANIZATORZY: £obeski Klub Motorowy - Jerzy Sola, Wspó³organizatorzy: Burmistrz £obza,
£obeski Klub Rowerowy, £obeski Klub Motocyklowy, £obeskie Bractwo Rycerskie, MONAR, £obeski
Dom Kultury, Liga Obrony Kraju, Polski Czerwony Krzy¿, Parafia Rzymsko-katolicka w £obzie.
PROGRAM
1. Godzina 10:00 Wojewódzki Przegl¹d Orkiestr Dêtych i Big Bandów
2. Godzina 16:00 - Zawody Kajakowe Amatorów – „1 MILA £OBESKA” na czas (od elektrowni wodnej
(miejsce zbiórki uczestników) do mostu na ul. Waryñskiego wyœcig indywidualny) o PUCHAR BURMISTRZA £OBZA
3. Godzina 16:00 - ZLOT POJAZDÓW MOTOROWYCH (motocykle, skutery, itp.) i ZLOT ROWERÓW na PARKINGU POLO MARKETU (obok koœcio³a).
4. Godzina 16:00 – ZLOT POJAZDÓW TERENOWYCH ( quady i samochody terenowe) na pocz¹tku
ul. Koœcielnej od strony ul. Bema (po zatrzymaniu ruchu przez Policjê)
4. PO£¥CZONE PARADY: MOTOROWA, ROWEROWA i POJAZDÓW TERENOWYCH (z zachowaniem ma³ego odstêpu)
- Godzina 16:10 - PARADA MOTOROWA ulic¹ Niepodleg³oœci do Œwiêtoborca na imprezy sportowe
w ramach „II BIESIADY MOTOROWEJ”
- Godzina 16:11 –PARADA ROWEROWA ulic¹ Niepodleg³oœci do STAREGO
STADIONU na ,,I BIESIADÊ ROWEROW¥” przy muzyce.
- Godzina 16:12 – PARADA POJAZDÓW TERENOWYCH ulic¹ Niepodleg³oœci
do Swiêtoborca na imprezy sportowe w ramach ,,II BIESIADY
MOTOROWEJ”
5. Godzina 16:20 - ,,II BIESIADA MOTOROWA” w Œwiêtoborcu na SPORTOWO
PROGRAM - mecze pi³ki no¿nej- motocykliœci kontra skuterowy i inne,
- konkursy sprawnoœciowe (rzut opon¹ motocyklow¹, przeci¹ganie
liny, podnoszenie ciê¿arka na czas),
- WYSTAWA POJAZDÓW, POKAZY JAZDY KONNEJ
- JAZDA KONNA
Organizator zapewnia grilla i ognisko do pieczenia przyniesionych wêdlin.
Po zakoñczeniu BIESIADY odbêdzie siê „PARADA MOTOROWA” z Œwiêtoborca do parkingu Polo
Marketu w £obzie, gdzie nast¹pi ZAKOÑCZENIE.
6. Godzina 16:20 - „I BIESIADA ROWEROWA” przy muzyce - STARY STADION
oraz WYSTAWA MOTOCYKLI ZABYTKOWYCH I DAWNYCH
oraz ZDJÊCIE RYCERSKIE – mo¿liwoœæ zrobienia pami¹tkowego zdjêcia w przebraniu RYCERZA.
Konkurencje rowerowe
- ROWEROWY TOR PRZESZKÓD - (jazda indywidualna AMATORÓW po torze bez podzia³u na
grupy wiekowe, limit czasu na przejazd, obowi¹zkowy kask zapewnia organizator, dzieci obowi¹zkowo
pisemna zgoda rodziców - opiekunów lub ich obecnoœæ) - który zostanie rozegrany na utwardzonej czêœci
STAREGO STADIONU i polegaæ bêdzie na bezb³êdnym (bez podpórek, wywrotek, ominiêæ itp. gdzie ka¿dy
b³¹d to 1 punkt karny, a ominiêcie przeszkody to 10 punktów karnych) przejechaniu toru, na którym ustawiono kilka przeszkód (bramka, równowa¿nia, rynna, przewo¿enie kubka z wod¹) i kilka odcinków jazdy
obserwowanej (ósemka, slalom, zawracanie itp.). Nagroda PUCHAR i tytu³ „Mistrz Toru Przeszkód”.
- ROWEROWA JAZDA TERENOWA – (jazda indywidualna AMATORÓW na czas na trasie prawie
1 kilometra w terenie z przeszkodami bez podzia³u na grupy wiekowe, obowi¹zkowy kask zapewnia organizator, dzieci- obowi¹zkowo pisemna zgoda rodziców- opiekunów lub ich obecnoœæ) - polegaæ bêdzie na
pokonaniu wyznaczonej trasy z przeszkodami (slalom, zawracanie, podbieg itp) na nieutwardzonej czêœci
STAREGO STADIONU, nastêpnie wzd³u¿ rzeki Regi do mostu (ul. Segala) i z powrotem na STARY STADION w mo¿liwie krótkim czasie. Nagroda PUCHAR i tytu³ ,,Mistrz Jazdy Terenowej”
- WYŒCIG KOLARSKI – indywidualna jazda na czas dla AMATORÓW na trasie STARY STADION
- ŒWIÊTOBORZEC- STARY STADION (oko³o 3 km) w otwartym ruchu drogowym (zabezpieczony startmeta i nawrót w Œwiêtoborcu).
Kategorie wyœcigu:
- szko³a podstawowa (obowi¹zkowa karta rowerowa lub motorowerowa, pisemna zgoda rodziców-opiekunów lub ich obecnoœæ i kask ochronny),
- gimnazjum i liceum (nieletni - obowi¹zkowa karta rowerowa lub motorowerowa, pisemna zgoda rodziców lub ich obecnoœæ i kask ochronny),
- doroœli do 40 roku ¿ycia (obowi¹zkowy kask),
- seniorzy powy¿ej 40 lat (obowi¹zkowy kask).
Nagroda PUCHAR i tytu³ „Mistrz Kolarski” w danej kategorii.
Po zakoñczeniu BIESIADY odbêdzie siê „PARADA ROWEROWA” do parkingu POLO Marketu, gdzie
nast¹pi ZAKOÑCZENIE.
PATRONAT MEDIALNY: Kurier Szczeciñski, Tygodnik £obeski, Nowy Tygodnik £obeski.
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Trzy kolizje drogowe
na terenie powiatu
W dniu 12 maja br. na terenie
powiatu ³obeskiego dosz³o do
trzech kolizji drogowych. Pierwsza z nich mia³a miejsce w £obzie
o godz. 13.30 na ulicy Niepodleg³oœci, gdzie kieruj¹cy samochodem marki BMW Zbigniew M. nie
zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci i
odleg³oœci od poprzedzaj¹cego
go samochodu marki Fiat, którego kierowc¹ by³a pani Ma³gorzata U. Kierowca BMW uderzy³ w
Fiata, który w wyniku zderzenia
uderzy³ w kolejny pojazd marki
Ford Fiesta, kierowany przez
Agnieszkê O.
Druga z kolizji te¿ mia³a miejsce w £obzie, dwie godziny póŸniej, przy ul. Konopnickiej, gdzie
kieruj¹cy pojazdem marki Renault Clio Daniel Z. tak¿e nie
zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci i
uderzy³ w poprzedzaj¹cy go samochód marki Seat Cordoba, kierowany przez Dorotê B.
O 15.30 w D³usku kieruj¹cy
samochodem marki Nissan na
³uku drogi straci³ panowanie nad
pojazdem i dachowa³.

NietrzeŸwi kieruj¹cy
i zakazy
W dniu 12 maja br. policjanci
znów zatrzymali nietrzeŸwych kieruj¹cych, którzy dodatkowo posiadali zakazy prowadzenia pojazdów
mechanicznych.
O godz. 13.40 na drodze Radowo Ma³e - Borkowo policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego
KPP £obez zatrzymali Józefa
B., który kierowa³ rowerem w
stanie po spo¿yciu alkoholu.
Wynik to 0,231 mg/l.
Na tej samej trasie policjanci
zatrzymali Krzysztofa S., który
kierowa³ rowerem po spo¿yciu alkoholu, a dodatkowo naruszy³ s¹dowy zakaz kierowania pojazdami.
Policjanci z Posterunku Policji
w Wêgorzynie o godz. 16.30 na ulicy Podgórnej zatrzymali Jaros³awa
S., który kierowa³ motorowerem po
spo¿yciu alkoholu - 0,15 mg/l i tak¿e naruszy³ sadowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych.
Wieczorem na drodze Mielno Sielsko policjanci zatrzymali Wiktora B., który kierowa³ rowerem w
stanie nietrzeŸwym. Tym razem
wynik badania na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu
wskaza³ 0,98 mg/l.

Zatrzymano sprawców
kradzie¿y linii
telekomunikacyjnej
W dniu 13 maj¹ br. policjanci z
Posterunku Policji w Wêgorzynie
zatrzymali sprawców kradzie¿y linii telekomunikacyjnej. Kradzie¿
mia³a miejsce w dniu 2 maja przy
drodze Wêgorzyno - Po³chowo.
Sprawcami okazali siê trzej mieszkañcy gminy Wêgorzyno w wieku
od 15 do 19 lat.

Kolizja drogowa
W dniu 13 maj¹ br. oko³o godz.
9.10 w £obzie, przy ul. Rolnej, kieruj¹cy samochodem Ford Eskort
podczas manewru cofania uderzy³ w
zaparkowany samochód Ford
Transit. Uszkodzeniu uleg³y oba
pojazdy.

sz³o do kolizji drogowej. Kieruj¹cy
samochodem Renault wymusi³
pierwszeñstwo kieruj¹cemu motorowerem, doprowadzaj¹c do zderzenia pomiêdzy pojazdami, a nastêpnie motorower uderzy³ w przeje¿d¿aj¹cy obok samochód osobowy marki Mercedes. Na szczêœcie
oby³o siê bez ofiar.

Zatrzymana pijana matka
W dniu 16 maj¹ br. do dy¿urnego Komendy Powiatowej Policji w
£obzie zadzwoni³ anonimowy mê¿czyzna, który poinformowa³, ¿e jedna z mieszkanek gminy £obez sprawuje opiekê nad dwójk¹ swoich
ma³oletnich dzieci bêd¹c pod wp³ywem alkoholu. Na miejsce udali siê
natychmiast policjanci, którzy potwierdzili ten fakt.
Matka opiekowa³a siê dwójk¹
dzieci w wieku 2 lat oraz 9 miesiêcy,
maj¹c we krwi blisko 2 promile alkoholu. Kobieta zosta³a zatrzymana
do wytrzeŸwienia, natomiast dzieci
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przewieziono do szpitala.
W dniu 17 maja br. policjanci
przedstawili jej zarzut z art. 160 par
2 k.k. mówi¹cy o nara¿eniu innej
osoby na bezpoœrednie niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia lub ciê¿kiego
uszczerbku na zdrowiu w przypadku, gdy na sprawcy ci¹¿y obowi¹zek
opieki, a za ten czyn kodeks przewiduje karê od 3 miesiêcy do 5 lat
pozbawienia wolnoœci. Kobieta po
wyjœciu na wolnoœæ nie otrzyma
dzieci celem sprawowania opieki,
gdy¿ o tym bêdzie musia³ dopiero
zdecydowaæ S¹d Rodzinny.

Zatrzymani poszukiwani
W dniu 16 maja br. policjanci z
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie na terenie naszego powiatu
zatrzymali ³¹cznie 3 osoby poszukiwane. Zatrzymani mê¿czyŸni byli
poszukiwani do odbycia kar pozbawienia wolnoœci. Wszyscy trzej zostali przewiezieni do Zak³adu Karnego w Nowogardzie.

Naruszy³ zakaz s¹dowy
W dniu 13 maj¹ br. o godz. 9.10
policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w £obzie na ul. Niepodleg³oœci zatrzymali kieruj¹cego rowerem
Patryka Sz. Jak siê okaza³o, po
sprawdzeniu w komputerowej bazie
policyjnej, mê¿czyzna jecha³
wbrew zakazowi kierowania wszelkimi pojazdami, który zosta³ orzeczony przez S¹d Rejonowy w
£obzie.

Pijani rowerzyœci
W dniu 14 maja br. na terenie
powiatu ³obeskiego policjanci zatrzymali ³¹cznie czworo kieruj¹cych rowerami bêd¹cych pod wp³ywem alkoholu.
Pierwszy z nich zosta³ zatrzymany o godz. 17.55 w £obzie przy ul.
Niepodleg³oœci, gdzie kieruj¹cy rowerem Tomasz K. mia³ 0.62 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu. Pozosta³a trójka zosta³a zatrzymana jednoczeœnie o godz.
13.50 na drodze Cieszyno - Trzebawie. Tutaj kieruj¹cy Bogus³aw B.
mia³ 0.24 mg/l, rowerzystka Alicja
D. 0.32 mg/l i rowerzystka Katarzyna D. - 0.82 mg/l.

Roztargniony rowerzysta
W dniu 14 maja br. na drodze
Starogard - Resko kieruj¹cy rowerem wjecha³ nagle pod przeje¿d¿aj¹cy samochód Skoda Oktawia.
Uszkodzeniu uleg³ samochód, kierowca roweru nie odniós³ obra¿eñ.

Kolizja drogowa w Resku
W dniu 14 maja br. w Resku,
przy ul. Jednoœci Narodowej, do-
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