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Obiecanki
pani burmistrz
(WÊGORZYNO). Podczas
sesji Rady Miejskiej
poruszono kilka
zagadnieñ, zwi¹zanych
z kwesti¹ lokali
mieszkalnych
w tym mieœcie. Wszystkie
dotyczy³y niezrozumia³ych
dzia³añ burmistrz
Wêgorzyna na tym polu.

Reklama
Tel./fax 091 973730
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Pañstwo
nie odzyskane
Kazimierz Rynkiewicz

W

czorajsza „Rzecz
pospolita” przynio
s³a pora¿aj¹ce informacje w sprawie Olewników.
Minê³o kilka lat i wci¹¿ nie by³o
wiadomo, kto sta³ za zabójstwem Krzysztofa Olewnika,
dlaczego w tej sprawie by³o tyle
matactw i to tak potê¿nych, ¿e
najlepsze si³y policyjne i prokuratorskie delegowane do jej wyjaœnienia nie da³y rady. Teraz okazuje siê, ¿e okrzykniêty super
œledczym prokurator Piotr Jasiñski, prowadz¹cy postêpowanie
w sprawie nieprawid³owoœci
przy tym œledztwie, przekazywa³
informacje lokalnemu biznesmenowi, który w opinii innych œledczych i œwiadka koronnego by³
w Olsztynie rezydentem mafii
pruszkowskiej. Dzisiaj jest ju¿
szacownym, bogatym lokalnym
biznesmenem. CBŒ pods³uchuj¹c biznesmena nagra³o prokuratora, który z nim siê kontaktowa³
i przekazywa³ informacje o
œledztwie. Taœmy utknê³y w bia³ostockiej Prokuraturze Apelacyjnej i nie ujrza³y œwiat³a dziennego.
dyby opublikowane
informacje okaza³y siê
prawdziwe (prokurator zaprzecza), to mog³yby one
wywo³aæ szok, gdyby nie fakt, ¿e
ju¿ przyzwyczailiœmy siê do podobnych doniesieñ medialnych.
W³aœciwie to 20 lat nas przyzwyczajano i oswajano z rzeczywistoœci¹ tak¹, w której nic nie
wiadomo na pewno. W takiej
rzeczywistoœci z obywatelami
mo¿na zrobiæ wszystko. Komu
zale¿y na tym, by pañstwo nie
dzia³a³o? Grupom ró¿nych interesów. To one krêc¹ obywatelami tak jak chc¹. Z tego ¿yj¹, bo
krêcenie obywatelami przynosi
ogromne dochody. Na przeszkodzie tym grupom i temu krêceniu
mog³oby stan¹æ pañstwo, po to
przecie¿, przez nas – obywateli –
powo³ane. Ale coraz wiêcej faktów z tego dwudziestolecia
mówi, ¿e te grupy pañstwem te¿
krêc¹. Jedna jedyna sprawa
Olewników, dobrze opisana, po-
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kaza³aby nam mechanizm tego
krêcenia, ale kto j¹ opisze? Przecie¿ nie dziennikarze, którzy musieliby najpierw opisaæ mechanizmy w³asnego krêcenia; czyli
musieliby ods³oniæ kulisy powstawania stacji telewizyjnych i
gazet, ¿yciorysy ich za³o¿ycieli,
transferowane pieni¹dze itp.
Przecie¿ do dzisiaj ma³o kto wie
o mechanizmach FOZZ (Fundusz Obs³ugi Zad³u¿enia Zagranicznego), a przecie¿ wydaje siê
on za³o¿ycielski dla niby wolnej
ju¿ Rzeczpospolitej. Przez 20 lat
wypada³oby siê czegoœ nauczyæ
o mechanizmach korupcyjnych,
lobbingu, praniu pieniêdzy i przestêpstwach trenowanych na RP.
Wcale nie dziwi afera zwi¹zana
ze sprzeda¿¹ stoczni, je¿eli choæ
trochê wnikliwiej obserwujemy
nasz¹ codziennoœæ przez 20 lat. I
oczywiœcie nie mamy sklerozy
(politycznej).
Otó¿ Micha³ Falzmann, który
wykry³ aferê FOZZ, ju¿ w roku
1989 tak opisa³ proceder transferowania pieniêdzy za granicê, do
prywatnych spó³ek, kieszeni i
miêdzynarodowych grup przestêpczych, najczêœciej powi¹zanych z rosyjskimi s³u¿bami i wykonuj¹cych dla niej ró¿ne zlecenia.
„Universal udzieli³ i przekaza³
do Siciete Generale de Banque
Suisse, Lausanne (Szwajcaria)
w dniu 2 maj¹ 1989 r. kwoty 750
tys. i jeden milion siedemset
piêædziesi¹t tysiêcy USD do organizacji pod nazw¹ Altex International Ltd., Trident Company
Ltd., z siedzib¹ w Lille i adresem
pocztowym (…) Tortola, British
Virgin Island (Brytyjskie Wyspy
Dziewicze) jako po¿yczkê, któr¹
za³atwi³ ze strony polskiej pracownik Uniwersalu ob. Krzytszof P., bêd¹cy jednoczeœnie
pe³nomocnikiem Altexu. Porêczenia dla Altexu udzieli³ FOZZ,
pomimo ¿e ze statutu Altexu
wynika kapita³ za³o¿ycielski w
wysokoœci zaledwie 50 tys.
USD, uzyskany w wyniku emisji
akcji.
S¹ tworzone dowody na to,
¿e spó³ka Texal z Warszawy
kupi za te 2,5 mln USD liniê od
dostawcy w³oskiego Meccaniche Moderne, Busto Arsizio dla

Chemitex Wiskor Szczecin.
Brak kontraktu, umów, a pozwolenie przewozu wyda³ ob.
K. z Ministerstwa Handlu Zagranicznego.
Wskazuje to na istnienie
dwóch poœredników pomiêdzy
PHZ Universal (Przedsiêbiorstwo
Handlu Zagranicznego) a Chemitex Wiskor, przy umieszczaniu
2,5 mln USD poza granic¹ kraju.
Spó³ka Texal jest tworzona przez
spó³kê Altex i Chemitex co wskazywa³oby na przygotowanie
dwukrotnego zap³acenia dostaw
– raz poprzez po¿yczkê dla Altex,
a raz przez Chemitex, o ile tu chodzi w ogóle o jakiekolwiek dostawy.”
zy¿ nie znajomo brzmi
dzisiaj informacja o
próbach kupienia stoczni przez poœredników dla nieznanej firmy nie wiadomo sk¹d,
wchodz¹cej w sk³ad konsorcjum
kapita³owego o nieujawnionych
udzia³owcach? Wtedy Falzmann
okaza³ siê geniuszem, dzisiaj o takich rzeczach powinni uczyæ w
szko³ach, ale nie ucz¹. Grupom
krêc¹cym obywatelami jest na
rêkê, ¿e nie przyby³o nam wiedzy
z procesów transformacji. Gdy
widzê na naszym lokalnym rynku
biznesmena, który ma 17 spó³ek,
to myœlê, ¿e dziecko powinno
wiedzieæ, ¿e to pralnia pieniêdzy.
Mo¿e i dzieci wiedz¹, ale nie nasze
urzêdy kontroli skarbowej. Kto
by siê chcia³ bawiæ w Falzmanna?
apiski Falzmann poka
zuj¹, ¿e ju¿ wtedy zo
rientowa³ siê w mechanizmie wyprowadzania pieniêdzy z pañstwa polskiego do firm
tzw. polonijnych. Zak³ada³y je
s³u¿by specjalne do ró¿nych operacji, czêsto nielegalnych. Pieni¹dze s³u¿y³y do ró¿nych celów; wykupowania polskich d³ugów, prowadzenia akcji szpiegowskich, ale g³ównie do finansowania miêdzynarodowego ruchu komunistycznego i oczywiœcie walki z kapitalistycznym
Zachodem. Gdy ZSRR rozpad³
siê, firmy te zosta³y „osierocone”; zapewne czêœæ wesz³a w
nowe struktury s³u¿bowe, ale
czêœæ „usamodzielni³a” siê (np.
Vogel, ¯agiel, Kuna, Mazur).
Ludzie tych firm do wolnej Pol-
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ski wracali ju¿ jako zagraniczni
biznesmeni. Tam mieli pieni¹dze,
w kraju stare znajomoœci. Mogli
wiêc rozpoczynaæ biznesy, bo
Polska w³aœnie zaczyna³a siê wyprzedawaæ.
o informacji o prokuratu
rze przekazuj¹cym infor
macje biznesmenowi o
sprawie Olewników, chcia³em napisaæ, ¿e nasze pañstwo jest w
rozk³adzie. Ale ¿eby siê rozk³ada³o, musia³o byæ wczeœniej zdrowe, a przecie¿ nigdy, za mojego
¿ycia, takie nie by³o. Myœlê wiêc
sobie, ¿e po prostu wci¹¿ jeszcze
pañstwa nie odzyskaliœmy. W takim sensie, by wiedzieæ kto jest
kim i dlaczego krêci. Czy jest
jakaœ nadzieja? Cz³owiek bez nadziei ju¿ jest martwy, wiêc nawet
specjalnie nie musi o tym myœleæ.

P

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

tygodnik ³obeski 27.10.2009 r.

Sesja Rady Miejskiej w Resku

Gmina z wekslami
(RESKO) Tutejsi radni
zbior¹ siê na obradach
w czwartek, 29
paŸdziernika, o godz.
16., w Centrum Kultury
w Resku.
Sesjê rozpocznie przedstawienie informacji o z³o¿onych
oœwiadczeniach maj¹tkowych, a
po niej o realizacji zdañ oœwiatowych w gminie. Burmistrz przed-

stawi informacjê o swojej pracy, a
po nim radni bêd¹ mogli sk³adaæ
interpelacje i zapytania.
Nastêpnie radni rozpatrz¹ projekty uchwa³, dotycz¹cych m.in. weksla
in blanco, czyli zaci¹gniêcia po¿yczki, umorzenia op³at za lokal mieszkalny, porêczenia kredytu spó³ce Wodoci¹gi i Kanalizacje oraz rozpatrz¹
skargê na dyrektora przedszkola
miejskiego w Resku. Na zakoñczenie
obrad wys³uchaj¹ odpowiedzi na zadane wczeœniej pytania.
(r)

Nabór na ksiêgow¹ bud¿etu

Du¿o chêtnych
do urzêdu

Remiza
do dzier¿awy
(DOBRA) Burmistrz Dobrej
og³osi³a przetarg na dzier¿awê budynku remizy OSP. Dzier¿awca bêdzie musia³ wspó³pracowaæ ze stra¿akami.
Lokal w Dobrej, przy ul. Ofiar
Katynia 25, ma powierzchniê 259
mkw. i zosta³ przeznaczony na dzia³alnoœæ komercyjn¹ kulturalno-rozrywkow¹. Dzier¿awca zobowi¹zany
bêdzie dostarczaæ ciep³o do pomieszczeñ gara¿owych OSP, a tak¿e
do udostêpniania stra¿akom dzier¿awionych pomieszczeñ na zadania
statutowe, po wczeœniejszym opracowaniu zasad korzystania, uzgodnionych z Zarz¹dem OSP w Dobrej.
Przetarg odbêdzie siê 17 listopada br. o godz. 10., w urzêdzie miejskim. Stawka wywo³awcza miesiêczna czynszu dzier¿awnego wynosi
4,50 z³/mkw. Wadium nale¿y wp³aciæ
do 10 listopada. Dodatkowe informacje: tel 091 3914535.
(r)

Zarz¹d Dróg Powiatowych
w £obzie informuje

(RESKO) A¿ dziesiêæ kobiet
ubiega³o siê o stanowisko do
spraw ksiêgowoœci bud¿etowej,
w og³oszonym przez burmistrza
Reska konkursie na wolne
miejsce w urzêdzie miejskim.

Konkurs na wolne stanowisko w
urzêdzie wywo³a³ du¿e zainteresowanie. Aplikacje z³o¿y³o a¿ dziesiêæ
pañ: Anna Dobkowska-Muszler,
Magdalena Kurszewska, Kinga
WoŸniak, Katarzyna Cha³upka, Edyta Majda, Aleksandra Poniecka i Irena Siwicka-Misieczko, wszystkie z
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¿e istnieje mo¿liwoœæ
nieodp³atnego pozyskania ¿ywop³otu
Reska oraz Agnieszka Podlawska z
P³otów, a tak¿e Kamila Michalska i
Krystyna Kasprzak z Radowa Ma³ego.
W wyniku zakoñczenia procedury naboru wybrana zosta³a pani Irena Siwicka-Misieczko z Reska. (r)

Powstanie miejsce spotkañ
mieszkañców Radowa Ma³ego

(rosn¹cego wzd³u¿ drogi powiatowej nr 0136 Z Modlimowo - Resko w km 22+555 - 22+990 na d³ugoœci 435 mb na dzia³ce nr 243/25)

w zamian za jego
trwa³e usuniêcie.
Zainteresowanych prosimy o
sk³adanie podañ do siedziby Zarz¹du Dróg Powiatowych w
£obzie przy ul. Niepodleg³oœci 35
dodnia06.11.2009r.dogodz.15.00.

Reklama
Tel./fax 091 973730

(RADOWO MA£E) W ubieg³¹
œrodê, 21 paŸdziernika, zosta³a podpisana umowa pomiêdzy Gmin¹ Radowo Ma³e a Urzêdem Marsza³kowskim w Szczecinie, na dofinansowanie projektu pod nazw¹ „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych budowa ma³ej sceny wraz z trybunami, wiat rekreacyjnych i wiaty na
ognisko, pomostu oraz utwardzenie drogi dojazdowej”.
Celem projektu jest poprawa jakoœci ¿ycia mieszkañców poprzez
stworzenie warunków do rekreacji
dla spo³ecznoœci lokalnej i goœci
oraz funkcji turystycznych. Ma to
nast¹piæ poprzez zagospodarowanie tzw. patelni oraz przyleg³ego je-

ziora, stwarzaj¹c atrakcyjne miejsce
do spotkañ i dzia³añ kulturalno - rozrywkowych w plenerze.
Wartoœæ inwestycji okreœlono
na 723.212 z³; kwota dofinansowania
- 444.598 z³. Prace maj¹ byæ zakoñczone do 25 czerwca 2010 r.
(u)
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Gaz nie dla wszystkich?
(WÊGORZYNO). Spor¹
konsternacjê wzbudzi³o
pytanie radnego
Tomasza Mielcarka,
który podczas
interpelacji zada³
pytanie, czy to prawda,
¿e na ul. Nowy Œwiat,
Mickiewicza, Zielona i w
po³owie ul. Drawskiej nie
jest uwzglêdnione w
planie po³o¿enie
instalacji gazowej.
– Czy to prawda, ¿e tam nie ma
byæ gazu, jeœli tak, to o co tutaj chodzi? Dla kogo gaz ma byæ robiony?
Dla po³owy miasta? Je¿eli to jest
prawda, to koniecznie trzeba winnych do odpowiedzialnoœci poci¹gn¹æ. Nie mo¿e tak byæ, aby jedne
ulice gaz mia³y, inne – nie. – mówi³.
Po tym pytaniu w sali powsta³
szum, ktoœ nazwa³ tê sytuacjê skandalem. Zebrani na sali czekali na informacje, jakie ma do przekazania w
tej sprawie burmistrz Wêgorzyna
Gra¿yna Karpowicz.
Jak siê okaza³o, firma ju¿ wesz³a
do miasta i realizuje zadanie.
- Gazownicy na moj¹ proœbê
przerwali prace w polu, na odcinku z
£obza do Wêgorzyna, do ul. Koœciuszki i weszli do miasta, aby przed
zim¹ zrobiæ miasto – generalnie s¹ to
ulice: Drawska, Grunwaldzka, Koœciuszki, Runowska i Kopernika. W

toku uzgadniania korzystania z dróg
gminnych, powiatowych wojewódzkich i krajowych wysz³o, ¿e
brakuje w dokumentacji kilku ulic.
Pyta³am siê, dlaczego nie ma ulic
Nowy Œwiat – zasilanie gazu koñczy
siê na ul. Runowskiej, nie ma ul. Zielonej, koñczy siê w po³owie Drawskiej, na wysokoœci ujêcia wody, i
równie¿ nie ma ulicy Mickiewicza,
koñczy siê na wysokoœci bloku przy
ul. Jagielloñskiej. Wykonawca
mówi, ¿e to nie jego sprawa, bo wykonuje zgodnie z projektem, który
zamówi³ inwestor. Inwestorem jest
Zak³ad Gazownictwa w Koszalinie,
który z kolei twierdzi, ¿e dokumentacja by³a uzgadniana z w³adzami lokalnymi. Dokumentacjê robi Petrus,
czyli ta sama pracownia, która wykonuje projekt kanalizacji. Teraz nie
wiem, czy projektant, w ramach rycza³tu, skróci³ sobie o trzy uliczki, bo
uzna³, ¿e tam gaz jest niepotrzebny,
czy mia³ takie zlecenie. Inwestor
twierdzi, ¿e zawsze projektowanie
gazowe jest uzgadniane z w³adzami,
które okreœlaj¹, jakie s¹ potrzeby i
mówi, ¿e to niemo¿liwe, ¿eby nie
by³o uwzglêdnionych ulic w mieœcie, tym bardziej, ¿e nie mówimy o
peryferiach, ale o centrum Wêgorzyna. Na moje pytanie, jakie widzi
szanse, ¿eby to szybko doprojektowaæ, odpowiedzia³, ¿e nie widzi takiej mo¿liwoœci. Do doprojektowania jest 2,5 km, wraz z wybudowaniem to jest milion z³, a on nie ma
takich pieniêdzy. Dzisiaj nie umiem
powiedzieæ, gdzie powsta³ b³¹d.
Równie¿ dyrektor Nowak by³ tym
zaskoczony. Dokumentacja by³a ro-

Podpal¹ za
parkowanie?
(WÊGORZYNO). Tereny
zachodniej Polski w latach
90. nazywano „Dzikiem
Zachodem”. W niektórych
sprawach niewiele siê
zmieni³o. Podpalanie
samochodów, okaza³o siê
sposobem na to, aby nie
parkowaæ pod nie swoim
blokiem.
Podczas sesji tutejszej Rady
Miejskiej jej przewodnicz¹ca Monika KuŸmiñska poprosi³a o interwencjê w zwi¹zku z sytuacj¹, jaka ma
miejsce na ulicy Kopernika, przy bloku z numeracj¹ 14-17. Przed tym blokiem postawiony jest znak zakazu
wjazdu. W zwi¹zku z tym mieszkañcy parkuj¹ swoje samochody pod
œcian¹ bloku obok, 12A i B, niszcz¹c
przy okazji trawê i krawê¿niki.

– Mam proœbê. Proszê sprawdziæ,
czy taki znak powinien tam byæ i proszê spowodowaæ, aby pod œcian¹
bloku obok nie stawiaæ samochodów, bo wiemy i mieszkañcy podkreœlaj¹, ¿e by³y próby podpalenia samochodów. Gdyby taki samochód
wybuch³, zaj¹³by siê blok. W ich interesie by³oby, aby tak siê nie dzia³o.
Mo¿e przymusiæ Spó³dzielniê, aby
wytyczy³a jakieœ parkingi dla samochodów osób mieszkaj¹cych w tych
blokach – powiedzia³a KuŸmiñska.
Czasami wraz ze znakami rzeczywiœcie przyda³yby siê wskazania
nowych miejsc parkingowych. Przyk³ady wprowadzania ró¿nych zakazów rzadko id¹ w parze z równoczesnym wskazywaniem alternatywnych rozwi¹zañ. Jednak próby podpalenia samochodów za zniszczony
trawnik, nie nale¿¹ chyba do dzia³añ
proekologicznych.
mm

Radny Mielcarek pyta o gaz
biona w 2004-05 roku. Musz¹ dokopaæ siê do zlecenia i zobaczyæ, kto
pope³ni³ b³¹d. Jest to sprawa, która
wysz³a dopiero w ostatnim tygodniu i to dlatego, ¿e przyszed³ do
mnie mieszkaniec ul. Zielonej z pytaniem, czy to prawda, ¿e tam nie bêdzie gazu.
Postaram siê pojechaæ do Koszalina, do Poznania, mo¿e uda siê wyrwaæ te pieni¹dze i doprojektowaæ.
Wykonawca mówi, ¿e jest do marca.
Jeœli uda siê trzy uliczki doprojektowaæ, to w marcu mo¿e jeszcze to wykonaæ. Mo¿e by³y wytyczne w³adz,

¿e te ulice powinny byæ. Jak to siê
sta³o, ¿e ich teraz nie ma – nie umiem
powiedzieæ. Mo¿e jest tak, jak mówi
dyrektor Nowak – projektant przechytrzy³ inwestora w ramach rycza³tu. Nie doprojektuje teraz na w³asny
koszt. Wykona³ dzie³o cztery lata
temu, dosta³ pieni¹dze, odda³ projekt
z pozwoleniem na budowê. Bêdê stara³a siê to wyjaœniæ. Jesteœmy na
pocz¹tku tej inwestycji, praktycznie
zosta³o dopiero pod³¹czonych kilka
ulic – powiedzia³a burmistrz.
Pozostaje czekaæ, co wyka¿e
analiza dokumentów.
mm

Praca na Orliku
(WÊGORZYNO).
Poszukiwana jest osoba
do pracy na Orliku
w charakterze
gospodarza.
Do podstawowych obowi¹zków
gospodarza bêdzie nale¿a³o: utrzymanie porz¹dku, czystoœci na boisku, stadionie oraz otoczeniu Orlika, dba³oœæ o mienie, a szczególnie
wyposa¿enie w sprzêt (siatki, pi³ki,
kosze itp.), utrzymanie czystoœci w
pomieszczeniach kontenerka, pilno-

wanie korzystania z boiska zgodnie
z regulaminem, drobne naprawy i
konserwacje na obiekcie.
Praca w systemie zmianowym od
godz. 8.00 do 21.00. Proponowane
wynagrodzenie 1.250 brutto miesiêcznie. Preferowane wymagania:
minimum zawodowe wykszta³cenie,
co najmniej 5 lat sta¿u zawodowego,
nienaganna opinia z ostatniego
miejsca pracy, wymagane cechy to:
odpowiedzialnoœæ, sumiennoœæ,
starannoœæ. Kandydaci spe³niaj¹cy
ww. wymagania mog¹ sk³adaæ oferty w sekretariacie urzêdu, w terminie
do 28 paŸdziernika br.
um

Sieæ w Klêpnicy
(KLÊPNICA).
Trwa
przebudowa sieci wodoci¹gowej w tej miejscowoœci. Wykonawc¹ robót jest firma P. H.
„AN-SAN” Anna, Robert

Golczyk z siedzib¹ w Œwidwinie. Termin zakoñczenia robót
ustalono na koniec paŸdziernika. Wartoœæ zadania wynosi
343.243 z³ brutto.
um

List do redakcji
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OŒWIADCZENIE PREZESA INTERMED

W imieniu INTERMED Sp. z o.o. oœwiadczam, i¿ informacje zawarte w liœcie do redakcji przes³anym przez lekarzy NZOZ CHIRURG, zawieraj¹ oczywist¹ nieprawdê i pomówienia w stosunku do
NZOZ INTERMED, a tak¿e
mojej osoby i s¹ prób¹ zrzucenia z siebie odpowiedzialnoœci
za nieprawid³owoœci w dzia³alnoœci NZOZ CHIRURG sp.
z o.o.
Panowie podpisuj¹cy siê
pod tym listem, z wyj¹tkiem
Pana W. Guli, s¹ udzia³owcami spó³ki CHIRURG, natomiast mo¿na mieæ w¹tpliwoœci, czy s¹ uprawnionymi do
reprezentowania spó³ki cz³onkami zarz¹du, który jak mi
wiadomo nie zosta³ formalnie
powo³any.
- Zarzuty o rzekomym wypowiedzeniu „prywatnej wojny” lekarzom z NZOZ CHIRURG przez Prezesa NZOZ
INTERMED, jak równie¿ tzw.
„czarnej liœcie” innych lekarzy
s¹ oczywistym oszczerstwem
nie maj¹cym ¿adnego potwierdzenia w faktach.
- Od miesi¹ca kwietnia b.r.
wspó³praca pomiêdzy IN-

TERMED a CHIRURG w zakresie
wszelkich œwiadczeñ, w tym
m.in. RTG i laboratorium zosta³a
zakoñczona wy³¹cznie z winy
Panów podpisuj¹cych siê pod listem, z których Panowie J. Gromowski i P. Hawryluk to ówczeœni cz³onkowie Zarz¹du tej spó³ki.
Dziwiæ mo¿e wiêc fakt podnoszenia tej sprawy dopiero teraz.
- Nale¿y równie¿ stwierdziæ, i¿
firma NZOZ CHIRURG naszym
zdaniem bezprawnie od kwietnia
b.r. nadal zajmuje pomieszczenia
Szpitala w Resku i korzysta ze
sprzêtu, którego dzier¿awc¹ jest
INTERMED i który ponosi koszty z tym zwi¹zane. Spór o bezprawne korzystanie przez CHIRURG z infrastruktury Szpitala w
Resku z udzia³em SPZZOZ w
£obzie toczy siê zreszt¹ przed s¹dem.
- Firma NZOZ INTERMED
rzetelnie i sumiennie wykonuje
wszelkie us³ugi, w tym badania
diagnostyczne na rzecz wszystkich podmiotów, z którymi ma
zawarte stosowne umowy. Z
firm¹ CHIRURG nie mo¿na by³o
jednak dojœæ do porozumienia i
takiej umowy nie ma obecnie zawartej. Wed³ug naszej wiedzy
NZOZ CHIRURG ma podobno
zawarte takie umowy z innymi
podmiotami.

Niezale¿nie od tego kieruj¹c siê
dobrem pacjentów, wykonujemy
jednak badania diagnostyczne zlecane przez lekarzy CHIRURGA,
stosuj¹c zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami op³aty, które pacjentom powinien refundowaæ CHIRURG jako zlecaj¹cy te badania.
Informujemy przy tym, ¿e wobec
NZOZ CHIRURG stosowany jest
taki sam cennik jak wobec innych
podmiotów nie posiadaj¹cych zawartych z nami umów na takie
us³ugi. Nasz Zak³ad równie¿ ponosi takie koszty w wielu przypadkach zlecaj¹c badania podmiotom zewnêtrznym.
- Stwierdzono przy tym , ¿e ze
strony NZOZ CHIRURG próbowano nadu¿ywaæ zaufania naszych pracowników, poprzez pozyskiwanie badañ RTG i laboratoryjnych poza obowi¹zuj¹cymi zasadami.
- Nale¿y równie¿ stwierdziæ, i¿
tak¿e inne dzia³ania Panów wspólników spó³ki CHIRURG podpisanych pod opublikowanym listem
zwi¹zane z prowadzeniem Oddzia³u Chirurgicznego w Szpitalu
w Resku , które w razie potrzeby
mo¿emy wskazaæ, wyraŸnie dowodz¹ braku przygotowania tych
osób do prowadzenia Zak³adu
Opieki Zdrowotnej. Potwierdzeniem tych faktów mog¹ byæ rów-

nie¿ wyniki szeregu prowadzonych ostatnio w NZOZ
CHIRURG kontroli, a tak¿e
wp³ywaj¹ce do nas, jako administracji szpitala, skargi pacjentów.
- Naszym zdaniem, ju¿ od
wielu miesiêcy NZOZ CHIRURG nie spe³nia wymogów koniecznych okreœlonych stosownymi przepisami prawa, w tym Prezesa
NFZ, które s¹ niezbêdne do
prowadzenia oddzia³u chirurgicznego.
- Istniej¹ca wokó³ szpitala
w Resku atmosfera i podsycanie kolejnych antagonizmów utwierdzaæ mo¿e natomiast w przekonaniu, i¿ dalsze prowadzenie szpitala nale¿y powierzyæ w przysz³oœci
raczej jednemu, odpowiedzialnemu i sprawdzonemu
ju¿ podmiotowi, jak jest powszechnie praktykowane,
bowiem jak siê okazuje na
przyk³adzie wspó³pracy z
firm¹ CHIRURG tzw. wielopodmiotowoœæ nie sprawdzi³a siê w praktyce funkcjonowania tutejszego szpitala.
Jacek Kargul

Prezes Zarz¹du
NZOZ INTERMED

Znalezione w internecie
Pytanie:
Witam Pani Burmistrz ostatnio
mój kuzyn Wincent jecha³ rowerem z
Po³chowa do Kraœnika i dwie lampy
nie dzia³a³y proszê o natychmiastow¹ naprawê. By³ to odcinek na
odcinku drogi (Po³chowo-Kraœnik)
A tam zwierzyny niema³o. Ch³op by
waln¹³ w dzika i O. Masz Ci babo
placek.
Pozdrawiam. Kazek z Kraœnika
2009-10-16 15:47:34
OdpowiedŸ:
Cieszê siê, ¿e kuzyn Wincent ze
spotkania z dzikiem wyszed³ ca³o.
Lampy energetyka naprawi, ale nie
bêdzie to tak natychmiast, poniewa¿
jeszcze w ubieg³ym tygodniu naprawiali szkody po ostatniej wichurze.
Pozdrawiam.
www.wegorzyno.pl

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Nie chcieli takiego prezentu
(WÊGORZYNO). PKP
chcia³y oddaæ gminie
11 lokali w Runowie
Pomorskim. Radni nie
chcieli prezentu,
argumentuj¹c,
¿e lokale s¹ zad³u¿one
i w z³ym stanie.
Pod obrady sesji Rady Miasta
wp³yn¹³ projekt w sprawie wyra¿enia
woli nabycia od Polskich Kolei Pañstwowych S.A. w Warszawie prawa
w³asnoœci 11 lokali mieszkalnych,
po³o¿onych przy ul. Kolejowej w
Runowie Pomorskim wraz z udzia³em
w gruncie stanowi¹cym prawo u¿ytkowania wieczystego.
Proces komunalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje
Pañstwowe” skutkuje czêœciowym
wyzbywaniem siê maj¹tku na rzecz
jednostek samorz¹du terytorialnego.
Nabycie lokali mieszkalnych mia³o nast¹piæ z przeznaczeniem ich na
cele mieszkalne oraz infrastruktury
komunalnej.
Czêœæ radnych przyjê³a stanowisko, aby nie przejmowaæ od Kolei
mieszkañ znajduj¹cych siê w Runowie. Argumentowali, i¿ mieszkania
s¹ w bardzo z³ym stanie i gmina
musia³aby w³o¿yæ w nie sporo pie-

niêdzy. Kolejnym argumentem by³
fakt, i¿ tylko jeden z tych lokali nie
jest zad³u¿ony. Zaproponowali, aby
wstrzymaæ siê, to byæ mo¿e Kolej
wykonana ze swojej strony remonty.
Radny Stanis³aw Kaliciñski zaapelowa³, aby radni przyjêli projekt
uchwa³y, argumentuj¹c, ¿e gmina nie
posiada zbyt du¿o lokali mieszkalnych, a przejêcie dodatkowych od
Kolei Pañstwowych pozwoli³oby na
rotacje.
- Ludzie nie maj¹ gdzie mieszkaæ,
a my nie przyjmujemy prezentu? Nie
rozumiem przejêcia na rzecz gminy
lokali po by³ym MEL-u, gdzie trzeba
w³o¿yæ sporo pieniêdzy w remont, a
tu nie chce siê mieszkañ, które mog¹
byæ przeznaczone na zamianê. Ci, co
maj¹ mieszkania ma³e i p³ac¹, otrzymaliby mieszkanie 70.metrowe, a ci
co nie p³ac¹ – przeszliby do kawalerek – mówi³ radny.
So³tys Runowa powiedzia³a, aby
radni nie oczekiwali jakichkolwiek
remontów w lokalach znajduj¹cych
siê w ewidencji Kolei.
– Nie oszukujmy siê, ¿e Koleje cokolwiek tam zrobi¹. Nie dadz¹ ani
z³otówki. Od piêciu lat nic nie robili,
tylko tam gdzie by³y dziury, to za³atali. Chc¹ siê tego jak najszybciej
pozbyæ – powiedzia³a.
Radny Jan Mazuro zauwa¿y³,
¿e wszystkich mieszkañ jest 40. W
tej transzy Koleje chc¹ przekazaæ
na rzecz gminy jedenaœcie, z pew-

noœci¹ to samo chc¹ uczyniæ z nastêpnymi.
Za przejêciem by³a równie¿ burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz, która powiedzia³a, ¿e ¿ycie nie
znosi pró¿ni, a lokale i tak prêdzej czy
póŸniej przejd¹ na barki gminy. Lepiej wiêc dla gminy bêdzie, jeœli przejêcie to nast¹pi wczeœniej. Radny
Adam Hlib zauwa¿y³, ¿e Kolej zapowiedzia³a, ¿e albo gmina przejmie

lokale, albo na jej barki spadn¹ egzekucje komornicze. Mimo wszystko
radni nie przyjêli projektu uchwa³y.
Za przejêciem lokali od PKP by³o
tylko 3 radnych, szeœciu by³o przeciw.
Radni opozycyjni stwierdzili, ¿e
lepiej by³oby, gdyby lokatorzy wykupili mieszkania od kolei, bowiem dziêki temu bêd¹ mogli skorzystaæ z wy¿szych zni¿ek.
mm

ZAWIADOMIENIE
Starosta £obeski zawiadamia, ¿e w siedzibie Wydzia³u Geodezji i
Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4 (pokój
nr 11 - I piêtro) w terminie od 09.11.2009 r. do 30.11.2009 r., w godzinach od
9:00 do 14:00 w dni robocze, zostanie wy³o¿ony do wgl¹du osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów i budynków
obrêbów ewidencyjnych Anielino i Krzemienna, po³o¿onych w jednostce
ewidencyjnej gmina Dobra.
Dokumentacja tego projektu, sk³adaj¹ca siê z:
• rejestru gruntów,
• rejestru budynków,
• rejestru lokali,
• kartotek budynków,
• kartotek lokali,
• mapy ewidencyjnej,
opracowana zosta³a na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz.
2027 ze zm.) oraz przepisów rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. Nr 38, poz. 454).
Wszyscy zainteresowani maj¹ prawo zapoznaæ siê w podanym terminie z
ww dokumentacj¹, uzyskaæ niezbêdne wyjaœnienia i zg³osiæ do protoko³u
ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa le¿y w
interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postêpowania zwi¹zanego z modernizacj¹ ewidencji gruntów i budynków ujawniæ ewentualne b³êdy i nieprawid³owoœci.
Niestawienie siê w terminie i miejscu okreœlonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postêpowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych
danych w ewidencji gruntów i budynków.
Starosta £obeski - Antoni Gutkowski
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Tu zaczyna siê wszechstronne kszta³cenie
Pierwsze miesi¹ce pobytu, kiedy
dziecko poraz pierwszy przekroczy
próg przedszkola, s¹ okresem trudnym, ze wzglêdu na nowe œrodowisko, nieznane otoczenie. Zmiana dla
wiêkszoœci z nich stanowi ogromne
prze¿ycie, a czas przystosowania siê
do nowej sytuacji nie zawsze jest wype³niony radoœci¹ i dobrym samopoczuciem.
Aby dzieci mia³y poczucie bezpieczeñsta, a rodzice pewnoœæ, ¿e
przedszkole jest tym miejscem, gdzie
bez obawy mog¹ pozostawiæ swoje
pociechy, nauczyciele i pracownicy
czyni¹ wiele starañ, otaczaj¹c najm³odszych fachow¹ opiek¹ i ¿yczliw¹ atmosfer¹.
Wspania³¹ okazj¹ do tworzenia
„przedszkolnej rodziny” s¹ organizowane w Przedszkolu Miejskim w
Resku spotkania i uroczystoœci. Niezwyk³ym wydarzeniem dla dzieci
by³a uroczystoœæ „Pasowania, na
przedszkolaka”, która odby³a siê 4
paŸdziernika br., w przedszkolu, w
dwóch turach: grupy m³odsze i grupy starsze.

Odœwietne stroje, okolicznoœciowe birety na dzieciêcych g³ówkach sprawi³y, i¿ uroczystoœæ mia³a
podnios³y charakter. W tym niezwyk³ym dniu do Aktu pasowania przystapi³y dzieci pierwszoroczne. Na
¿yczenie Rady Rodziców, przed z³o¿eniem œlubowania, dzieci wykaza³y
siê wiedz¹, umiejêtnoœciami wokalnymi, recytatorskimi oraz odpornoœci¹ emocjonaln¹ w popisach artystycznych.
Aktu pasowania dokonali wraz z
pani¹ dyrektor Barbar¹ Woszczyñsk¹ zaproszeni goœcie: Barbara
Basowska - przewodnicz¹ca Rady
Miasta Reska, Jolanta Furman - dyrektor Centrum Kultury, Mariusz
Borowski - przedstawiciel Nadleœnictwa Resko.
Przyjêcie nowo przyjêtych dzieci
do grona przedszkolaków uhonorawali koledzy i kole¿anki uczêszczajacy ju¿ wczeœniej do przedszkola,
ofiarowuj¹c im w³asnorêcznie wykonane upominki w postaci „misiowych medali”. Po czêœci oficjalnej
wszyscy goœcie, rodzice i dzieci za-

proszeni zostali na degustacjê owocowo-warzywn¹, po³aczon¹ z kampani¹: „SMACZNIE, ZDROWO,
KOLOROWO”, przygotowan¹
przez przedszkolaków, rodziców,
nauczycieli, pracowników przedszkola.Nie zabrak³o zabaw muzyczno-tanecznych,
integruj¹cych
wszystkich uczestników uroczystoœci.
Kolejn¹ okazj¹ do wzmocnienia
wi¹zi emocjonalnych dzieci z nauczycielami i pracownikami by³
Dzieñ Edukacji Narodowej.
Mi³ym akcentem tego spotkania
by³o wreczenie wszystkim pracownikom okolicznosciowych upominków, wykonanych w³asnorêcznie
przez dzieci m³odsze i starsze.Bogaty repertuar programu artystycznego, przedstawionego przez dzieci,
wyrazi³ w pe³ni uznanie i szacunek
dla trudnej pracy nauczycieli i pracowników przedszkola.

Okazj¹ do integracji œrodowiska
rodzinnego dzieci z przedszkolem
by³ „Rambit sportowy z udzia³em
rodziców, w dniu 21 paŸdziernika br.,
pod has³em „Radoœæ ruchu”. Dzieci
3-4-5 letnie wykaza³y siê swoist¹
sprawnoœci¹ ruchow¹, uczestnicz¹c
wraz z rodzicami w æwiczeniach i zabawach ruchowych.
Konkurencje sportowe wprowadzi³y wszystkich w radosny nastrój
i dobre samopoczucie. Uczestnicy
mogli wykazac siê sprawnoœci¹ w
zakresie chodu, biegu, wspinania,
pokonywania przeszkód, podnosz¹c przy tym swój stan zdrowotny
poprzez czynny wypoczynek.
Pomoc rodziców w tych uroczystoœciach jest nieoceniona, pomaga
dzieciom w procesie adaptacji oraz
wspomaga pracê nuauczycieli i pracowników placówki.
Wszystkim rodzicom i goœciom
serdecznie dziêkujemy. K. Kaczor

tygodnik ³obeski 27.10.2009 r.

Str
Str.. 9

INFORMACJE

Przytoñ najlepsza
(WÊGORZYNO). Zakoñczy³a siê II edycja
gminnego konkursu „Aktywne so³ectwo”.
Do konkursu zg³osi³y swój udzia³ so³ectwa:
Cieszyno, Lesiêcin, Mieszewo, Przytoñ,
Sielsko i Winniki.

W konkursie pracowa³a komisja
w sk³adzie: Adam Hlib, Miros³aw
K³osiñski, £ukasz ¯aba, Janina
Mazuro, Ró¿a Durkowska, powo³ana Zarz¹dzeniem Nr 346/2009 Burmistrza Wêgorzyna z dnia 4 sierpnia
2009r., która ocenia³a zarówno walory estetyczne, jak te¿ dzia³alnoœæ
kulturaln¹ danego so³ectwa.
Komisja og³osi³a wyniki konkursu i przyzna³a nagrody: I miejsce zajê³o So³ectwo Przytoñ i uzyska³o 842 punkty – nagroda 1.500

z³, II miejsce zajê³o So³ectwo Cieszyno i uzyska³o 765 punktów –
nagroda 1.000 z³, III miejsce zajê³o
So³ectwo Mieszewo i uzyska³o 716
punktów – nagroda 500 z³. Wyró¿nienia otrzyma³y so³ectwa: Sielsko, Winniki i Lesiêcin – nagrody w
wysokoœci 250 z³.
Dyplomy dla zwyciêskich i wyró¿nionych so³ectw burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz wrêczy³a podczas sesji Rady Miasta w
dniu 22 paŸdziernika.
um

Dzieñ Edukacji Narodowej w Szkole
Podstawowej nr 1 w £obzie
(£OBEZ). 14 paŸdziernika, jak
co roku, obchodziliœmy Dzieñ Edukacji Narodowej. W SP 1 z tej okazji
odby³ siê uroczysty apel.
Wœród zaproszonych goœci
znaleŸli siê emerytowani pracownicy dydaktyczni i administracyjni
szko³y. Uroczystoœæ uœwietni³y
wystêpy uczniów przygotowanych przez pani¹ Zofiê Potoczek,
S³awomirê Kiwa³ê, Ma³gorzatê Zieniuk, Danutê Szymanek oraz Bo¿enê Korniluk, piêkn¹ dekoracjê wykona³y panie Ma³gorzata Janczura i
Ma³gorzata Zieniuk.
Œwiêto jest te¿ okazj¹ do nagrodzenia wyró¿niaj¹cych siê pracow-

ników szko³y i tak: Nagrodê Burmistrza otrzyma³a dyrektor Beata Zapaska, nagrody Dyrektora Szko³y
przyznano: Krystynie Mozolewskiej, Bo¿enie Korniluk, Piotrowi
B³a¿ejowskiemu, Danucie Hamerze,
Gra¿ynie Tymoszczuk, Ma³gorzacie
Zieniuk, Ma³gorzacie ¯aczek, oraz
pracownikom obs³ugi: Annie Micha³owskiej, Gra¿ynie Górskiej, Andrzejowi Zapalskiemu i W³adys³awowi Koœciukiewiczowi. Mi³ym akcentem uroczystoœci by³y podziêkowania i ¿yczenia od Zwi¹zku Sybiraków w £obzie. Wielk¹ satysfakcj¹
jest zawsze pamiêæ uczniów i rodziców o naszym œwiêcie.
Ewa Górny
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Obiecanki pani burmistrz
(WÊGORZYNO).
Podczas sesji Rady
Miejskiej poruszono
kilka zagadnieñ,
zwi¹zanych z kwesti¹
lokali mieszkalnych
w tym mieœcie.
Wszystkie dotyczy³y
niezrozumia³ych dzia³añ
burmistrz Wêgorzyna
na tym polu.

Rotacje bez zgody
– W naszej gminie mamy tak¹ zasadê, ¿e jeœli najemca lokalu komunalnego, który jest d³u¿nikiem, chce
zap³aciæ czêœæ d³ugów, to drug¹
czêœæ umarza siê, a resztê dzieli siê na
raty. Dlaczego wiêc mieszkaniec,
który chce skorzystaæ z tego przywileju, chce zap³aciæ swój d³ug, zmuszany jest do przejœcia na jednopokojowe mieszkanie? Dlaczego wyrzuca siê go z tego mieszkania, mimo
¿e wyra¿a chêæ uregulowania swoich d³ugów? W ogóle dziwi¹ mnie te
nowe zasady wprowadzone przez
pani¹ burmistrz, odnoœnie mieszkañ
komunalnych. Mam bardzo du¿o
skarg od mieszkañców na temat traktowania ich przez pani¹ burmistrz.
Na temat lokowania osób w mieszkaniach, w których tego nie chc¹, nie
wyra¿aj¹ zgody – mówi³a przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Monika KuŸmiñska.
Rada Miejska otrzyma³a pismo
od mieszkañców z ul. Kopernika 11,
którzy stanowczo sprzeciwiaj¹ siê
wprowadzania do budynku osób,
które nie dbaj¹ o stan mieszkañ. Jak
pisz¹ w swoim piœmie: „obecnie lokatorami bloku s¹ osoby porz¹dne,
dbaj¹ce o swoje lokale, nie chcemy
tych osób, którzy nie dbaj¹, s¹ uci¹¿liwi”. Prosz¹ o wprowadzenie w miejsce takich osób, rodziny dbaj¹ce o
mieszkania. W zwi¹zku z tym zwracaj¹ siê z proœb¹ do burmistrz Wêgorzyna, aby zgodnie z obietnic¹ „za³atwi³a” tê sprawê.
Kolejn¹ skarg¹ by³o pismo Magdaleny Strycharczyk.
- Znalaz³y siê dwie osoby, które
chcia³y siê zamieniæ. Burmistrz na
pocz¹tku by³a zadowolona i wrêcz
sama podsunê³a pomys³ i mo¿liwoœæ
zamiany. W momencie, gdy osoby te
chcia³y sfinalizowaæ sprawê, pani
bardzo krzycza³a na naszych mieszkañców, wygania³a z gabinetu. Nie
wiem, ale pani burmistrz chyba zapomina, kto dla kogo tu jest. Gmina
powinna byæ dla naszych mieszkañców, a nie odwrotnie.

Mieszkanie
w po³owie gminne
Skarga pani Magdaleny dotyczy
„pokrêtnych, niezrozumia³ych (…)
dzia³añ, dotycz¹cych zamiany
mieszkania (…), znajduj¹cego siê w
Wêgorzynie przy ul. Mickiewicza na
mieszkanie wiêksze, znajduj¹ce siê
równie¿ w Wêgorzynie na ul Sosnowskiego, które obecnie jest zajmowane przez pani¹ B. D.”
W swoim piœmie pani Magdalena
wyjaœnia przyczynê skargi. Wynika
z niego, ¿e problemy zaczê³y siê w
po³owie sierpnia. W tym czasie
otrzyma³a pismo, z którego wynika³o, i¿ zmuszona jest opuœciæ jeden
pokój z dwóch obecnie zajmowanych. Okaza³o siê bowiem, ¿e jest on
w³asnoœci¹ s¹siadki. Lokal, w którym aktualnie mieszka, wraz z dwójk¹
dzieci (6 lat i 22 miesi¹ce) i mam¹
sk³ada siê z dwóch pokoi, kuchni,
toalety.
„W przypadku oddania jednego
pokoju moje mieszkanie bêdzie zdecydowanie za ma³e i niewystarczalne, aby zapewniæ mojej rodzinie
godne ¿ycie. W szczególnoœci dotyczy to mojego synka, który jest po
skomplikowanej operacji selekcji jelit, podczas której usuniêto mu 45
proc. jelita grubego. Pod koniec
sierpnia zg³osi³am siê w tej sprawie
do burmistrz Wêgorzyna Gra¿yny
Karpowicz. Po wspólnej rozmowie i
przedstawieniu swojej sytuacji pani
burmistrz przysz³a obejrzeæ zajmowane przeze mnie mieszkanie, po
czym równoczeœnie stwierdzi³a, ¿e

lokal ten ju¿ teraz jest za ma³y i nie ma
mowy, abyœmy dalej tam mieszkali i
dodatkowo zwalniali jeden pokój.
Przedstawi³a mi wówczas dwie mo¿liwoœci. Pierwsza dotyczy³a wyp³aty
odszkodowania dla s¹siadki, która
kupi³a pokój i dalsze zajmowanie
ca³ego mieszkania przez moj¹ rodzinê. Druga mo¿liwoœæ, jak¹ mi przedstawi³a, to zamiana mieszkania. Pani
burmistrz wówczas uzna³a, ¿e drugie
rozwi¹zanie bêdzie bardziej odpowiedzialne.
Ustnie umówi³a siê ze mn¹, ¿e
je¿eli osoba mieszkaj¹ca w mieszkaniu dwupokojowym wyrazi zgodê
na zamianê mieszkañ, to wówczas
tak siê stanie. W po³owie wrzeœnia
zg³osi³a siê do mnie pani, która mia³aby zamieniæ siê ze mn¹ na lokale.
Poinformowa³a mnie, ¿e przysy³a j¹
pani Gra¿yna Karpowicz; chcia³a
obejrzeæ mieszkanie. Wszystko by³o
na dobrej drodze.” - pisze w swoim
piœmie pani Magdalena.

sytuacji, w jakiej siê znajdujê. Okaza³o siê jednak, ¿e by³am w b³êdzie.
Burmistrz Gra¿yna Karpowicz by³a
bardzo niezadowolona, ¿e dosz³yœmy do porozumienia w sprawie zamiany lokali. Us³ysza³am wówczas
wiele ostrych s³ów w moim kierunku
oraz rozkaz opuszczenia jej biura,
pomimo wczeœniejszych zapewnieñ
udzielenia pomocy. Zamiana mieszkania okaza³a siê niemo¿liwa. Powody tego s¹ dla mnie ca³kowicie niezrozumia³e – napisa³a w piœmie do
Rady Miejskiej z proœb¹ o pomoc w
rozwi¹zaniu problemu i podjêcia
dzia³añ maj¹cych na celu zapobie¿enie w przysz³oœci podobnym sytuacjom.
Do swojego pisma do³¹czy³a
kserokopie odwo³añ od nowej propozycji pani burmistrz, odnoœnie
dzia³añ na polu mieszkaniowym.
Sprawa mieszkania, zajmowanego przez pani¹ Magdalenê ma swój
pocz¹tek jeszcze w latach 90.

Krzycza³a i wyrzuci³a za drzwi

Gmina sprzeda³a
pokój z lokatorami

12 paŸdziernika Magdalena Strycharczyk wraz z pani¹, która wyrazi³a
zgodê na zamianê mieszkania, uda³y
siê do urzêdu, aby dope³niæ niezbêdnych formalnoœci, dziêki którym
dosz³oby do zamiany.
– S¹dzi³am, ¿e nie powinno byæ
¿adnych przeszkód, gdy¿ przy wczeœniejszych spotkaniach pani burmistrz zapewnia³a mnie o ogromnej
chêci pomocy. Jak sama uzna³a, nie
mo¿e mnie zostawiæ w tak trudnej

Wówczas to dwupokojowe
mieszkanie zajmowa³a mama pani
Magdaleny wraz z trójk¹ dzieci.
Równoczeœnie gmina sprzeda³a zajmowany przez nich pokój, osobie
mieszkaj¹cej po s¹siedzku. Lokatorzy mieszkania nie byli o tym poinformowani i nadal byli zobowi¹zani
do p³acenia za wynajem dwupokojowego mieszkania. Dopiero w 2005
roku, podczas poprzedniej kadencji,
pani Magdalena, która zosta³a g³ów-
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Przez opiesza³oœæ urzêdników straci³ 5 tys. z³

Ze skarg¹ do Rady

Magdalena Strycharczyk
nym najemc¹ mieszkania, dowiedzia³a siê, ¿e jeden z zajmowanych
przez ni¹ pokojów jest w³asnoœci¹
s¹siadki. Ca³y ten czas s¹siadka p³aci³a podatki do gminy za ten pokój, a
p. Magdalena by³a zobowi¹zana p³aciæ za niego czynsz. Mieszkanie p.
Magdaleny jest zad³u¿one.
– Mama sama wychowywa³a
trójkê dzieci i nie by³o jej staæ na
op³aty. Gdy spyta³am pani¹ burmistrz, dlaczego wci¹¿ by³o naliczane za najem pokoju, burmistrz powiedzia³a, ¿e mogê potraktowaæ to
jak coœ w rodzaju czesnego. Gdy
spyta³am, dlaczego wobec tego p³aci³am do gminy, a mieszkam tu od 11
lat, a nie w³aœcicielce pokoju, burmistrz odpar³a, ¿e to nie moja sprawa,
w jaki sposób gmina siê rozliczy.
Jednak to moja sprawa, bo ja nie
wiem teraz, czy powinnam sp³acaæ
zad³u¿enie za jeden pokój, czy za
dwa i co z tymi latami, w których p³aci³am za dwa – powiedzia³a pani
Magdalena.

S³owa na wietrze
Podczas sesji wywi¹za³a siê
awantura. Radni uznali skargê za
zasadn¹, burmistrz jednak postanowi³a, ¿e nie zmieni swojej decyzji i
obiecanego wczeœniej lokalu nie
przydzieli rodzinie pani Magdaleny.
Lokal ten otrzyma rodzina, w której
niedawno pojawi³y siê bliŸniaki, a
osobie, która mia³a przejœæ na mieszkanie p. Magdaleny – zostanie przydzielone lokum w „baraku”. A pani
Magdalena? Mo¿e sobie poczekaæ
w jednym œciêtym pokoju na poddaszu, z chorym dzieckiem, wilgoci¹ i
niebezpieczeñstwem kolejnych zachorowañ dziecka.
Okazuje siê, ¿e obietnice i rzekome zaanga¿owanie nie zawsze id¹ w
parze z rzeczywistoœci¹. Los ludzi,
ich nadzieje, s¹ niczym, a honor danego s³owa? To tylko relikt przesz³oœci w ¿aden sposób nie przyst¹j¹cy
do naszych wspó³czesnych, demokratycznych czasów, gdzie przecie¿
obywatele rzekomo maj¹ tyle do
powiedzenia, natomiast ¿ycie i zdrowie ludzi jest priorytetem.
mm

(BRZE•NIAK). Mieszkaniec
tej miejscowoœci przez dwa lata prosi³ urz¹d o zajêcie siê jego spraw¹.
Na brak odpowiedzi i poniesione
szkody postanowi³ zareagowaæ po
mêsku. Albo gmina zajmie siê
spraw¹ i zap³aci za szkody, albo on
zleci dzia³ania i gmina zap³aci jeszcze wiêcej.
O tym, ¿e wiele spraw musi nabraæ „mocy urzêdowej” wie ka¿dy,
kto musia³ za³atwiæ jak¹kolwiek
sprawê w urzêdach. Jednak odk³adanie dokumentów na „du¿o póŸniej”
mo¿e skoñczyæ siê dla urzêdu Ÿle.
Mieszkaniec BrzeŸniaka Andrzej
Sak ju¿ dwa lata temu zwróci³ siê do
wêgorzyñskiego urzêdu, aby ten
zaj¹³ siê przywróceniem drogi, która
stanowi granicê jego pola. Z braku
reakcji magistratu, zwróci³ siê do
przewodnicz¹cej Rady Miejskiej w
Wêgorzynie o interwencjê. Dotyczy
ona „wyrz¹dzenia szkody polegaj¹cej na zaniechaniu podjêcia czynnoœci administracyjnych doprowadzaj¹cych do uaktualnienia stanu drogi
na dzia³ce 232 obrêb BrzeŸniak. Mija
drugi rok braku podjêcia stosownej
decyzji administracyjnej w celu
przywrócenia drogi. Dzia³ka nr 232
stanowi¹ca granicê mojego pola
(dzia³ka nr 72/1) co spowodowa³o, i¿
rolnicy, w³aœciciele dzia³ek przyleg³ych do przeciwnej strony drogi
dokonali bezprawnego jej zajêcia.
Ponadto worali siê w moje pole na
powierzchniê oko³o 1 ha. Jak zazna-

czy³em, droga ta jest granic¹ mojego
pola, a w³aœcicielem drogi odpowiedzialnym za jej stan jest gmina. Wzywam niniejszym gminê do przywrócenia granic zgodnie z dokumentacj¹ geodezyjn¹ w terminie jednego
miesi¹ca. Z tytu³u braku odpowiednich decyzji administracyjnych oraz
lekcewa¿enia moich uwag ponios³em szkodê z tytu³u braku dop³at
unijnych za 1 ha pola przez oko³o 3
lata na oko³o 5 tys. z³. Jeœli nie zostanie dotrzymany termin przywrócenia granic drogi i nadal trwaæ bêdzie
stan obecny, zlecê wykonanie wzno-

wienia granic i bêdê dochodzi³ od
gminy zwrotu poniesionych strat i
koszów zwi¹zanych ze wznowieniem
granic.” - pisze w swoim piœmie
mieszkaniec BrzeŸniaka. Czy tego
typu podejœcie do sposobu „za³atwiania” spraw mieszkañców coœ
pomo¿e, czas poka¿e. Póki co, to nie
urz¹d traci, ani tym bardziej urzêdnik, który powinien byæ odpowiedzialny za tak podstawowe kwestie,
jak dba³oœæ o w³asne mienie. A to, ¿e
wyborcy trac¹? Có¿, do kolejnych
wyborów jeszcze trochê czasu zosta³o...
mm

Danuta Kamiñska doceniona
(WÊGORZYNO). Podczas paŸdziernikowej sesji nie zabrak³o
uroczystej chwili, podczas której
Zygmunt Dziewguæ, wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, wrêczy³ Danucie Kamiñskiej Srebrn¹ Odznakê Honorow¹ Gryfa Zachodniopomorskiego.
Odznakê, w imieniu radnych samorz¹du województwa zachodniopomorskiego, wrêczy³ Zygmunt
Dziewguæ wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Województwa.
W krótkich s³owach z³o¿y³ pani
Danucie Kamiñskiej serdeczne
¿yczenia.
– Przez 44 lata by³a pani pedagogiem Szko³y Podstawowej w Runowie i w tym czasie by³a pani autork¹
wielu spotkañ w czytelni. Prowadzi³a pani dru¿yny harcerskie, rozwijaj¹c postawy patriotyczne wœród
m³odych obywateli. Pe³ni³a pani
funkcje opiekuna szkolnego PCK,
LOK-u, ucz¹c zasad niesienia po-

mocy przedmedycznej. Uczy³a pani
zainteresowania œrodowiskiem naturalnym i najbli¿szym otoczeniem
– po prostu uczy³a pani, jak nale¿y
¿yæ. To tylko niektóre przyk³ady
szeroko zakrojonej dzia³alnoœci
pani na rzecz swoich mieszkañców
i naszego województwa. „S³u¿y³am
swojej Ma³ej OjczyŸnie” - jak to w

skrócie mo¿na powiedzieæ, to
wszystko zas³uguje na najwy¿sze
uznanie. I dobrze, ¿e akurat s¹
wœród was tacy ludzie, nie trzeba siê
tego wstydziæ, trzeba pokazywaæ
takich ludzi, ¿eby i inne osoby o tym
wiedzia³y. ¯yczê pani satysfakcji i
wszystkiego co najlepsze – powiedzia³ Z. Dziewguæ.
mm
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam meble kuchenne, mo¿liwoœæ sprzeda¿y pojedyñczych
czêœci. Tel. 501 894 828

Sprzedam w Wêgorzynie dwie
dzia³ki budowlane po 916 mkw.
Razem lub osobno przy ul. Kopernika. Media przy dzia³kach. Tel. 502
079 240.

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego; £obez, ul. Warcis³awa 2 (os. Ks. Pomorskich). Tel.
091 397 5924, 505-972-167.

Tanie meble KA-MAR – nowoczesne meble u¿ywane, du¿y wybór.
Zapraszamy do sklepu £obez ul.
Bema (by³y plac POM). Tel. 885 310
483.
Do sprzedania w £obzie dobrze
prosperuj¹ca hurtownia lodów i
¿ywnoœci mro¿onej wraz z sieci¹
zaopatrzenia i zbytu. Dystrybutor
produktów firm KORAL, ALGIDA,
HELA. Tel. 604 214 766
Tanio sprzedam ciuszki dzieciêce
12-18 m-cy, do obejrzenia w Radowie Ma³ym. Tel. 508 591 529.
Sprzedam biurko o wym. 100 cm x
50 cm (cena 120 z³), 2 ³awy (140 z³/
szt.), szafkê na buty (cena 80 z³). Tel.
508 591 529.
Sprzedam drewno opa³owe, suche, sosnowe, odpad poprodukcyjny w postaci klepek d³ugoœci 2040 cm. Tel. 727-666-385.
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Powiat gryficki
W Rzêskowie b³¹ka siê bia³a kotka
w ³aty czarno rude z obro¿¹ na szyi.
Tel. 514 011 379.
Sprzedam tanio ³adne pianino. Tel.
601 587 438.

Region
Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel.503 045 960.

MOTORYZACJA

Region
Sprzedam Citroena Berlingo 1,9 D,
rok. prod. 2000 lub zmieniê na
busa, tel. 503 - 045 - 960

Powiat ³obeski
Sprzedam Chevroleta Aveo rok.
produkcji 2005 poj. 1.2. Cena 16
tys. z³. Tel. 91 44 20 614, kom. 605
106 281.

Wynajmê lub sprzedam dom,
£obez ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557
Lokal u¿ytkowy o pow. 30 mkw. w
œcis³ym centrum £obza, na parterze, wynajmê razem z meblami
(najlepiej na dzia³alnoœæ biurow¹
lub us³ugow¹) lub przyjmê propozycjê wspó³pracy. Wszystkie media
+ klimatyzacja + monitoring. Du¿e
szklane witryny. Tel. 501 894 828

Powiat drawski
Sprzedam gara¿ na Osiedlu Toruñskim w Drawsku Pom. Tel. 796 662
957.

ROLNICTWO

Powiat gryficki
Gara¿e blaszane, bramy uchylne
– najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis.
Tel. 0 59 833 4536, 605 286 058,
660 385 917.

Region
Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.
Wykonujemy: certyfikaty energetyczne, projekty budowlane, kolorystyki budynków. Tel. 515 175 819.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.
Zlecaj¹c og³oszenie drobne
uka¿e siê ono w tej samej cenie w 4
gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku
£obeskim, Tygodniku Pojezierza Drawskiego i
Wieœciach Œwidwiñskich

tygodnik ³obeski 27.10.2009 r.
(wp³ata na konto)
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MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie w Dalnie, 3
pokoje, 58 mkw. Tel. 782 488 695.
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe 58,75 mkw., 3
pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, balkon, IV piêtro £obez ul.
Ogrodowa 4E/8. Tel. 609 810 368.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Resku, osiedle Wichrowe Wzgórze. Parter, 69,6 mkw., 3pokojowe, gaz, niski czynsz 53 z³/
mc. Tel. 502 079 240.

Powiat gryficki
Wynajmê mieszkanie w Gryficach .
Tel. 502 732 295

PRACA
Powiat ³obeski
Szukam opiekunki dla starszej
osoby w £obzie. Tel. 792-576-827.
Skopiemy dzia³kê, ogródek; posprz¹tamy wokó³ domy, zgrabimy liœcie; a tak¿e podejmiemy siê
wszelkich inny prac porz¹dkowych
na terenie gminy £obez. Tel. 886508-763

Powiat gryficki
Praca w Danii, sprz¹tanie mieszkañ prywatnych, dojazd do klienta
rowerem, znajomoœæ jêzyka nie
jest wymagana. Jeœli nie znasz jêzyka angielskiego lub duñskiego
wyœlij SMS lub meila – oddzwonimy
po polsku. Tel. 45 287 722 22, email
fa/rhjemmesery/ceqgma/
l.com .
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Piêkno ukryte

Z jednej strony zdajê sobie sprawê z faktu, ¿e w naszej mentalnoœci le¿y docenianie tego, co cudze, i ignorowanie tego, co „w³asne”.
Wokó³ siebie czêsto widzimy
tylko to, co z³e, brudne i kompromituj¹ce. Wzdychamy
wówczas, z zawiœci¹ myœl¹c, ¿e
inni maj¹ lepiej. Zapominamy jednak, ¿e inni równie¿ maj¹ swoje
z³o, swoje brudy i swoje kompromitacje - i oni równie¿ komuœ zazdroszcz¹, niektórzy byæ mo¿e...
nam. Bezsensowna spirala zawiœci. Kiedy my widzimy na w³asnym podwórku tylko puszki po
piwach i zardzewia³y trzepak,
mieszkañcy wielkich, nowoczesnych metropolii zazdroszcz¹
nam kameralnoœci, spokoju i
wszystkich tych wyró¿niaj¹cych
ma³e miejscowoœci aspektów, których nam ju¿ nie chce siê zauwa¿aæ i doceniaæ.
Sk³ama³bym, pisz¹c, ¿e £obez
jest piêkny. A u wielu czytaj¹cych
te s³owa wywo³a³bym pewnie ironiczny uœmiech. Bo piêkno to
pewne nienaruszalne, niepodlegaj¹ce dyskusji kanony. Wiêc
obiektywnie piêkne miasta to Florencja, Kraków, Pary¿, ale, na
Boga, przecie¿ nie £obez. Z pewnoœci¹ jednak nie sk³amiê, pisz¹c,
¿e £obez ma swój niepowtarzalny
urok. Ukryty, niewidoczny na
pierwszy rzut oka, zakurzony
przez lata, ale wci¹¿ ¿ywy i oczekuj¹cy na wybudzenie ze œpi¹czki.
Bardziej wra¿liwe oczy dostrzeg¹
w nim coœ metafizycznego. Coœ,
obok czego nie da siê przejœæ obojêtnie i do czego zawsze chce siê
wracaæ. Swoj¹ ma³¹ ojczyznê.
Co „zawdziêczamy” Niemcom,
wiadomo powszechnie. Nie ma
sensu, ¿ebym rozpisywa³ siê teraz
na temat niezagojonych jeszcze
ran. Pomorza Zachodniego nie
oddali nam dobrowolnie, w ramach rekompensaty za zbrodnie
wojenne. Nie ma jednak sensu
oszukiwaæ samych siebie i œwiadomie zapominaæ o fakcie, ¿e
kszta³t i charakter obecnego
£obza zosta³ stworzony jeszcze
przez Niemców. Niezale¿nie od
sympatii lub antypatii wobec naszych zachodnich s¹siadów, trzeba przyznaæ, ¿e na architekturze i organizacji urbanistycznej znali siê
jak ma³o kto w tamtych czasach.
Pompatyczne, pe³ne przepychu i
majestatu budynki, pomniki i inne
tego typu konstrukcje, w bardzo
wielu - obecnie polskich - miastach

zachowa³y siê do dziœ, w ca³oœci lub
œladowo. £obez jest jednym z nich.
Po legendarnym pomniku na
wzgórzu Rolanda zosta³y dziœ jedynie gruzy i wspomnienia. Gdyby
przetrwa³ do dziœ, z pewnoœci¹ jego
obecnoœæ budzi³aby spore kontrowersje, bo przecie¿ czci³ pamiêæ niemieckich, a nie polskich ¿o³nierzy
walcz¹cych w pierwszej wojnie
œwiatowej, a na uroczystoœci ods³oniêcia pomnika by³ obecny sam prezydent Niemiec, Paul von Hindenburg (po którym w³adzê w Rzeszy
przej¹³ Adolf Hitler). Kiedyœ okolica
ta têtni³a ¿yciem i by³a jednym z ulubionych miejsc spacerowiczów, z
uwagi na ukszta³towanie terenu,
du¿o zieleni, funkcjonalne œcie¿ki,
piêkne widoki. Dziœ zosta³y jedynie
zaniedbane ruiny, budz¹ce raczej
grozê ni¿ podziw w tym uroczym
przecie¿ zak¹tku miasta. Szkoda, ¿e
miejsce mog¹ce stanowiæ jedn¹ z
atrakcji i wizytówek £obza, obecnie
zarasta mchem. Mo¿na jednak mieæ
nadziejê, ¿e w najbli¿szych latach
coœ siê w tej kwestii zmieni.
Kompleksowe przedstawienie
wszystkich ciekawostek architektonicznych nie jest celem tego artyku³u. W internecie, dziêki uprzejmoœci
kilku mieszkañców, mo¿na znaleŸæ
coraz wiêcej zdjêæ przedstawiaj¹cych dawny £obez, powstaj¹ tak¿e
prezentacje multimedialne, wiêc zainteresowani niemieck¹ czêœci¹ historii miasta mog¹ sami dotrzeæ do
tych materia³ów. Chcia³em jedynie
zwróciæ uwagê i uczuliæ na to, co w
£obzie piêkne, ale najlepiej by by³o,
gdyby ka¿dy sam zdecydowa³, gdzie
to piêkno dostrzega. Ja na przyk³ad
¿a³ujê, ¿e niedawno trzeba by³o pozbyæ siê sympatycznego pomnikasamolotu, którego stan techniczny
ponoæ zagra¿a³ bezpieczeñstwu
spacerowiczów. Niby nie by³ to ani
zabytek, ani cud techniki, a jednak
na swój sposób robi³ wra¿enie, mia³
swoj¹ wartoœæ sentymentaln¹. Nie
móg³bym nie wspomnieæ równie¿ o
bajkowej promenadzie nad Reg¹,
idealnej na randkê lub spacer z rodzin¹. Czytelnik móg³by z pewnoœci¹ wskazaæ inne ulubione miejsca
i obiekty. Ka¿dy cz³owiek jest inny, a
skoro nie ma dwóch dok³adnie takich samych ludzi, to nie ma na œwiecie dwóch takich samych miast.
Spogl¹daj¹c na te zagadnienie z innej perspektywy - ka¿da miejscowoœæ jest wyj¹tkowa. Niektóre miasta potrafi¹ tê swoj¹ unikalnoœæ
uwypukliæ w lepszym stopniu, inne
w gorszym, ale w tej kwestii zawsze
mo¿na coœ udoskonaliæ.

Ale akurat mieszkañcy
£obza maj¹ prawo do poczucia
wyj¹tkowoœci swojej ma³ej ojczyzny nie tylko z racji tej nieco
naci¹ganej definicji, któr¹
przedstawi³em w poprzednim
akapicie. Ta wyj¹tkowoœæ wynika z historii, tej odleg³ej i tej ca³kiem niedawnej. Nie ka¿de ma³e
miasto „po przejœciach” staæ na
to, ¿eby wypromowaæ daleko
poza swoje w¹skie mury w³asne
czasopismo literackie. Nie ka¿de
jednoczy ludzi, którzy przy minimalnych dostêpnych œrodkach
bardzo aktywnie staraj¹ siê o
rozwój kulturalny i artystyczny
jego mieszkañców. Nie ka¿de
mo¿e pochwaliæ siê posiadaniem pasjonatów, którzy skutecznie walcz¹ o to, ¿eby „ocaliæ
od zapomnienia” to, co tego
warte. Wreszcie, ma³o które
mo¿e poszczyciæ siê ,,wychowaniem” najpiêkniejszej kobiety w
kraju... To wszystko, i wiele innych aspektów, stanowi o niepowtarzalnoœci £obza. Tej niepowtarzalnoœci, któr¹ coraz rzadziej chcemy dostrzegaæ pod
grub¹ warstw¹ b³êdów, konfliktów i niedoskona³oœci. Tak, one
istniej¹, nie mo¿na ich ignorowaæ. Ale nie powinniœmy ignorowaæ i omijaæ równie¿ tego, co
wokó³ nas dobre i godne uwagi.
Dla naszego w³asnego dobra.
A jeœli tym tekstem nie przekona³em czytelnika do spojrzenia na
otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ bardziej wyczulonym, ale i mniej wymagaj¹cym okiem, to na szczêœcie
przys³uguje mi prawo do obronienia swojej teorii star¹, sprawdzon¹
prawd¹ - jak siê nie ma co siê lubi, to
siê lubi co siê ma...
£ukasz Wierzbi³o
Od Redakcji.
Pan £ukasz ma 22 lata i jest
studentem Wy¿szej Szko³y Humanistycznej w Szczecinie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja spo³eczna.
Jak sam o sobie napisa³ - moje
zainteresowanie £obzem wynika
w du¿ej mierze z sentymentu, jakim
darzê tê miejscowoœæ. Tutaj wychowa³a siê moja mama, w najbli¿szej okolicy mam liczn¹ rodzinê,
któr¹ odwiedzam przy ka¿dej
nadarzaj¹cej siê okazji. £obez i
okolice zawsze bêd¹ mi siê kojarzyæ z latami beztroskiego dzieciñstwa i zawsze bêdê tu wracaæ z
takim samym entuzjazmem.
Prawda, ¿e ³adnie...
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Be³czna - jak trawa

W „Tygodniku £obeskim”, pana Kazimierza Rynkiewicza z dnia 20.10.2009r.
Przeczyta³am artyku³ „Dwójka najlepsza, Be³czna w
ogonie”, który mnie, matkê
dzieci koñcz¹cych tê szko³ê,
ogromnie zbulwersowa³. Ile¿
nietaktu mieæ trzeba, by na
podstawie „suchych” liczb zawartych w zestawieniu tabelarycznym zawyrokowaæ o pracy
nauczycieli tej¿e szko³y. Po przeprowadzonej analizie tabeli Pani
mm stwierdza: Wyniki pracy nauczycieli mówi¹ same za siebie.
Szanowna Pani mm - szko³a w
Be³cznie istnieje 60 lat. Koñczy³am j¹ przed laty, a w ubieg³ym
roku mój syn. Jego wyniki mia³y
równie¿ wp³yw na podane przez
Pani¹ liczby. Szkoda, ¿e poza cyframi nie widzi Pani ludzi. W szkole w Be³cznie w latach 2006/2007,

2007/08 uczniowie osi¹gnêli najwy¿sze wyniki w testach kompetencyjnych. Na g³owê bili kolegów z
³obeskich szkó³. Szkoda, ¿e wówczas nie siêgnê³a Pani za pióro i nie
napisa³a niczego dobrego o tamtych uczniach. W ogonie by³ ktoœ
inny, i nie mam zamiaru go rozliczaæ.
W ubieg³ym roku od wrzeœnia
uczniowie z klasy mojego syna zostali podzielenie na dwuosobowe
grupy, z którymi raz w tygodniu
spotykali siê nauczyciele i rozwi¹zywali testy. Zostawali po lekcjach,
nie liczyli swojego czasu. W ostatni
pi¹tek ka¿dego miesi¹ca nasze dzieci pisa³y próbne testy, które po
sprawdzeniu by³y omawiane i znów
nauczyciele wyjaœniali im to, z czym
by³y trudnoœci. Ile pracy w naszych
uczniów w³o¿yli pedagodzy z Be³czny, wiemy tylko my sami. Zdajemy
sobie sprawê z tego, ¿e gdyby byli
w wielkiej ³obeskiej szkole nikt nie

by³by w stanie poœwiêciæ im tyle
czasu. Moi krewni z £obza, których
dzieci by³y równie¿ szóstoklasistami, byli zszokowani tym, jak pracuj¹
nauczyciele w Be³cznie.
W ogólnym rozliczeniu nale¿y
wzi¹æ pod uwagê œrodowisko i
mo¿liwoœci rodziców. W £obzie
mnóstwo uczniów pobiera korepetycje z ró¿nych przedmiotów. To w
du¿ej mierze przynosi efekty. Na
wsi ludzi na to nie staæ. Chcia³abym dodaæ, ¿e klasa szósta minionego roku szkolnego nie nale¿a³a
do wybitnie zdolnej. Takie roczniki
te¿ siê trafiaj¹.
Odnoszê wra¿enie, ¿e posiada
Pani kompleks wsi. W³aœciwie
wszyscy pochodzimy z wiêkszej lub
mniejszej wsi, ale to nie ma nic do
rzeczy. Nie wszystko co ma³e nale¿y
likwidowaæ. Uwa¿am, ¿e gazeta,
któr¹ Pani reprezentuje, te¿ nie nale¿y do wielkich i ambitnych. A nie

Be³czna - jak trawiasta
Na ³amach naszego Tygodnika
(Nr 26 (339) z 24.06.2008 r.) w artykule pod tytu³em „Jak odmieniaæ nazwy wsi” cytowaliœmy odpowiedŸ
na nasze zapytanie, odnoœnie odmiany m.in. nazwy Be³czna.
Przytaczam cytat autorstwa
prof. dr hab. Miros³awa Skar¿yñskiego z Poradni Jêzykowej Wydzia³u Polonistyki Uniwersytetu
Jagielloñskiego: „Nazwy Be³czna,
Meszne odmieniaj¹ siê tak, jak i
przymiotniki, a wiêc Be³cznej,
Mesznego, w Be³cznej, w Mesznem. W¹tpi¹cych proszê odsy³aæ
do „Wykazu urzêdowych nazw
miejscowoœci w Polsce”. Tote¿ droga Pani I.P. - Be³cza odmieniamy, nie
jak trawa, ale jak - trawiasta.
To, ¿e szko³a w Be³cznej upiera
siê przy b³êdnej odmianie, to ju¿ nie
moja wina, jak równie¿ nie moj¹ win¹
jest, ¿e nikomu, odpowiedzialnemu
za poprawn¹ polszczyznê, przez tyle
lat nie chcia³o siê sprawdziæ odmiany, to tak¿e nie jest moj¹ win¹. Podobnie jak nie moj¹ win¹ jest fakt, ¿e
szko³a ta mia³a najni¿sze wyniki w
nauczaniu w minionym roku szkolnym na terenie gminy £obez.
Szanowna Pani I.P zarzuca mi
nietakt, bowiem jakoby jedynie na
podstawie tabeli zawyrokowa³am o
pracy nauczycieli. Ile¿ nietaktu ma
wobec tego Zachodniopomorski
Kurator Oœwiaty, który zobowi¹za³
Szko³ê Podstawow¹ w Be³cznej do
opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywnoœci
kszta³cenia?
Mój tekst nie mia³ na celu obra¿ania nauczycieli ze Szko³y Podstawowej w Be³cznej. By³a to krótka anali-

za wyników. Pytanie - czy ja jestem
bezlitosna, czy liczby?
Nieprawd¹ jest te¿, ¿e mam jakoby jakiœ kompleks wsi. Gdyby tak
by³o, nie pisa³abym o Centrum,
Kszta³cenia, o dzieciach i m³odzie¿y,
która z takim zaanga¿owaniem sadzi³a kwiaty i krzewy w tej miejscowoœci, nie pisa³abym o rodzicach, którzy jako bodaj¿e jedyni w ca³ej gminie zaanga¿owali siê w sprz¹tanie po
remoncie szko³y, aby zd¹¿yæ przed
pierwszym dzwonkiem. Artyku³ów o
Be³cznej by³o sporo, przewa¿nie
pozytywne. To w³aœnie na ³amach
Tygodnika prezentowaliœmy sukcesy dziewcz¹t z Be³cznej.
Pyta Pani, dlaczego w ubieg³ym
roku nie napisa³am o sukcesie szko³y. Zapewne dlatego, ¿e w ogóle nie
odnosi³am siê do wyników nauczania szkó³ podstawowych na terenie
³obeskiej gminy, w 2007 – nie pracowa³am w Wydawnictwie, tote¿ nie
by³o to mo¿liwe.
Wiele placówek oœwiatowych
wspó³pracuje z nami, informuje nas
o ró¿nych uroczystoœciach, sukcesach swoich uczniów, przesy³ane s¹
informacje o tym, co dzieje siê na ich
terenie. Zawsze jesteœmy otwarci na
wspó³pracê i zawsze publikujemy
nadsy³ane teksty. Ze Szko³y Podstawowej w Be³cznej takich informacji
nie otrzymujemy, a przecie¿ czasami
wystarczy podnieœæ s³uchawkê.
Nie jestem za tym, aby zamykaæ
szko³ê, wrêcz przeciwnie. Sama
uczy³am siê w niewiele liczniejszej
szkole wiejskiej. Dziêki temu nauczyciele z powodzeniem mogli wykorzystywaæ ró¿ne formy nauczania, poza
lekcjami wyk³adowymi, skupiaj¹cy-

mi siê na przekazywaniu wiedzy, notatkach i sprawdzaniu jej w formie
pytañ, kartkówek czy sprawdzianów.
Nie wyró¿niam te¿ szczególnie jakiejkolwiek szko³y na terenie powiatu ³obeskiego, do ¿adnej nie mam
sentymentu, ani nie jestem w jakikolwiek sposób zwi¹zana z ¿adn¹ placówk¹ oœwiatow¹, z tego prostego
wzglêdu, ¿e do ¿adnej z nich nie
uczêszcza³am. Nie mam wiêc ani sentymentów, ani tym bardziej - uprzedzeñ.
Nie wiem jak jest w Be³cznej, ale,
niestety, czêsto jest tak, ¿e w wielu
szko³ach spora grupa nauczycieli
preferuje jeden-dwa rodzaje nauczania, a przecie¿ jest ca³y wachlarz do
wyboru, bo nie jest ¿adn¹ tajemnic¹,
¿e ludzie dziel¹ siê na 3 grupy pod
wzglêdem wykazywanych sk³onnoœci w procesie uczenia siê. S¹ to: s³uchowcy, wzrokowcy i czuciowcy,
którzy nie lubi¹ s³uchaæ, wol¹ dzia³anie i zapamiêtuj¹ to, co sami wykonali; dla nich najlepsz¹ metod¹ nauczania jest drama, lekcje, w których
dzia³aj¹ emocje, zajêcia praktyczne,
doœwiadczenia.
Wed³ug Dale,a najwiêcej uczeñ
zapamiêtuje podczas praktyki i dzia³ania, bo a¿ 70 proc. materia³u, w trakcie gier dyskusyjnych - 50 proc., demonstracji 30 proc., przekazu audiowizualnego 20 proc., czytania 10
proc., gdy popularnego tak bardzo
wyk³adu zaledwie 5 proc.
Czy uczniowie w szko³ach maj¹
mo¿liwoœæ pracy za pomoc¹ dramy?
Czy na zwyk³ych lekcjach ucz¹ siê
dziêki inscenizacjom, kalamburom,
poprzez zabawê i dzia³anie? Nie

mam nic przeciwko niej. Nawet tu,
na wsi, j¹ kupujemy. Ka¿dy ma
gdzieœ swoje miejsce. Pani nie
uczyni³a najmniejszej chêci, by do
tej szko³y zajrzeæ. Nie zainteresowa³a siê Pani jej ¿yciem. Bezmyœlnie wyda³a Pani krzywdz¹c¹ opiniê o ludziach, którzy nie pracuj¹
lecz haruj¹. A my jesteœmy im za to
wdziêczni. Nasze dzieci s¹ doceniane, zauwa¿ane, osi¹gaj¹ równie¿ dobre wyniki w innych dziedzinach.
I s¹ có¿ – naszymi dzieæmi, nie
nauczycieli, i to my wiemy na co
ich staæ.A przy okazji szanowna
Pani mm - nazwa Be³czna odmienia siê przez przypadki tak jak trawa. Mieszkamy wiêc w Be³cznie –
nie w Be³cznej, Szko³a Podstawowa równie¿ jest w Be³cznie, a jedziemy do Be³czny. To tak na przysz³oœæ.
Z powa¿aniem I.P.
wiem – ja mia³am to szczêœcie, ¿e
moje lekcje w³aœnie tak wygl¹da³y,
tzw. s³abi uczniowie dziêki temu
szybko kojarzyli wiedzê z dzia³aniem, co pozwala³o im na szybkie
zapamiêtywanie treœci nauczania.
Dziêki temu, ¿e by³o nas od kilku
do kilkunastu uczniów w klasie, mieliœmy wp³yw na to, co dzia³o siê na
lekcji, wspó³tworzyliœmy j¹, czêsto
sami prowadziliœmy zajêcia. Nauczyciel spokojnie czuwa³ jedynie
nad przebiegiem. Czêsto by³y to lekcje, w których o ciszê by³o trudno,
efekty jednak mówi³y same za siebie.
Uczyliœmy siê przez dzia³anie,
wspó³pracê i co najwa¿niejsze przez prze¿ywanie. Jest takie przys³owie: „Powiedz, a zapomnê. Poka¿,
a zapamiêtam. Pozwól wzi¹æ udzia³, a
zrozumiem” - warto je zapamiêtaæ.
Czy w tutejszych podstawówkach prowadzone s¹ lekcje bez u¿ycia ksi¹¿ek, zeszytów i w pustej sali
bez ³awek, a czasem i krzese³? Nie
wiem. Wiem jedynie, ¿e nauczyciel
ma sporo narzêdzi, które mo¿e wykorzystaæ w swojej pracy dydaktycznej, w³aœnie w zale¿noœci od
uczniów w danej grupie. Dlatego nie
przemawia do mnie gorszy-lepszy
rocznik, ale – inna grupa z inn¹
sk³onnoœci¹ procesów nauczania.
Pytanie tylko, czy to uczeñ powinien
dostosowaæ siê do nauczyciela, czy
mo¿e nauczyciel – do ucznia? Nie
sztuk¹ przecie¿ byæ dumnym z wyników nauczania, gdy klasa „jest mocna”, sztuk¹ jest nauczaæ tak, aby
uczeñ poj¹³, zrozumia³ i zapamiêta³.
Byæ mo¿e w przysz³ym roku
Be³czna bêdzie mia³a najwy¿sze wyniki, a w „ogonie” bêdzie inna szko³a. Jeœli tak, to napiszê: „Be³czna
najlepsza”, czego wszystkim nauczycielom, rodzicom i uczniom tej
szko³y szczerze ¿yczê.
Magdalena Mucha
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£obeski produkt lokalny? Jaki?
(£OBEZ). Jeszcze kilka
lat temu do ³obeskiego
magistratu pukali
inwestorzy
zainteresowani
wybudowaniem du¿ej
fabryki artyku³ów
spo¿ywczych, w której
mia³y byæ produkowane
s³odycze. Wówczas
interesowa³ ich teren
o obszarze oko³o
15- 20 ha. Inny myœla³
o ulokowaniu fabryki
galanterii budowlanej,
ale jego interesowa³
obszar 4-5 ha.
Inwestorzy pojechali dalej, bo
tutaj takich terenów nie by³o. Obecnie, po wielu rozmowach, dyskusjach i wyjaœnieniach, radni w koñcu zgodzili siê na zmianê granic administracyjnych. Teraz rozpocznie
siê procedura, która trwaæ bêdzie
dwa lata. Po tym czasie tereny w kierunku do Bonina i przy trasie na
Drawsko Pomorskie znajda siê w
granicach administracyjnych miasta (a¿ do szkó³ki drzew). Te tereny
s¹ ju¿ czêœciowo uzbrojone i miasto
bêdzie mog³o je wskazaæ potencjalnemu inwestorowi. Teren ten w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod przemys³.
Obszar objêty planem to 72 ha, z
czego 57 ha to w³asnoœæ gminy. Ca³y
obszar objêty zmian¹ to oko³o 107
ha. Czêœæ terenów, nie objêtych planem, wed³ug projektu znajdzie siê w
granicach miasta. W tym przypadku
bêdzie mo¿liwoœæ wydania decyzji o
warunkach zabudowy na zasadzie
s¹siedztwa.
Plan bêdzie obejmowa³ ma³e dzia³ki z mo¿liwoœci¹ ich ³¹czenia, bêdzie
wiêc elastyczny. W zale¿noœci od
potrzeb bêdzie mo¿na „ulokowaæ” na
omawianym terenie zarówno mniejszego, jak i wiêkszego inwestora.
Przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy patrzy siê na
mo¿liwoœæ uzbrojenia terenu. Je¿eli nie ma mo¿liwoœci uzbrojenia,
jest wiercona studnia i budowa
oczyszczalni.
Na tym terenie czêœæ gruntów
nale¿y do Skarbu Pañstwa, w tej
chwili dzier¿awionych przez rolników. Jeœli jednak jest plan dla tego terenu, to gmina mo¿e przej¹æ teren
pod inwestycje celu publicznego.
Dopóki rolnik bêdzie u¿ywa³ te-

renu, jako rolny, bêdzie p³aci³ podatek rolny.
Koszt przedsiêwziêcia bêdzie
wynosi³ w granicach 80-100 tys.
z³otych. Dotyczyæ bêdzie wytyczenia dzia³ek z dok³adnoœci¹ do 1
mkw., zmianê w ksiêgach wieczystych, zmianê numeracji dzia³ek.
Koszty bêd¹ poniesione w
2011roku. Wniosek sk³adany jest
do wojewody do koñca marca.
Wojewoda przekazuje wniosek do
MSWiA, które do koñca lipca podejmuje w tej sprawie decyzjê.
Zmiana granic administracyjnych
wchodzi w ¿ycie z nowym rokiem.
Wiele w¹tpliwoœci, jeszcze podczas ostatniej komisji, mia³a przewodnicz¹ca Rady Miejskiej El¿bieta
Kobia³ka, która pyta³a, czy wydanie
100 tys. z³otych i wprowadzenie na
planach zmiany omawianych terenów jako przemys³owo-us³ugowe
œci¹gnie inwestorów... Wskazywa³a, ¿e na terenie miasta istniej¹ tereny, które mog¹ byæ wykorzystane
pod inwestycje us³ugowo-przemys³owe, bez wydawania œrodków finansowych na dokonanie omawianej zmiany, przyk³adowo: Nowamyl,
Zak³ady Naprawcze Mechanizacji
Rolnictwa, teren nad torami przy ul.
Waryñskiego do Œwiêtoborca, Unimie, a inwestorów i tak nie ma. Doda³a, i¿ ziemie te nie wymagaj¹ zaanga¿owania znacznych œrodków finansowych do tego, aby mog³a byæ realizowana na nich inwestycja.
Wskazywa³a te¿, ¿e w chwili kryzysu nie nale¿y oczekiwaæ du¿ego
zainteresowania inwestorów.

A przecie¿, jak argumentowali
urzêdnicy, plan robiony jest w³aœnie
po to, aby œci¹gn¹æ inwestorów,
przecie¿ inwestor, jeœli ju¿ siê pojawi,
to bêdzie chcia³ od razu wejœæ na
gotowy grunt, a nie czekaæ latami a¿
gmina poradzi sobie z d³ugotrwa³ymi procedurami.
Na omawianym terenie jest sieæ
redukcyjna gazu wysokiego ciœnienia, wkrótce bêdzie wykonane odejœcia na gaz œredniego ciœnienia.
Przez ten teren po³o¿ona jest sieæ
wodoci¹gowa do Bonina i Budziszcza. Tereny te maj¹ zaopatrzenie w
wodê i gaz. Jest mo¿liwoœæ pod³¹czenia energii i jest dojazd. Urzêdnicy zwrócili uwagê, by patrzeæ perspektywicznie na 5-10 lat do przodu, tym bardziej, ¿e gdy wchodzi w
grê budowa zak³adu przemys³owego, istnieje mo¿liwoœæ partycypowaniu w kosztach budowy czêœci
uzbrojenia.
Wskazywane przez radnych dostêpne tereny pod przemys³ okaza³y
siê nie a¿ tak atrakcyjne, jakby siê to
z pozoru wydawa³o. Grunt przy
oczyszczalni œcieków jest, ale niewielki, podobny jest w kierunku
£ob¿an, tereny wokó³ ZNMR s¹ nieuzbrojone, z kolei na terenie miêdzy
£obzem a Œwiêtoborcem jest tylko
kanalizacja, ale grunty i tak nie s¹
gminne, ale agencyjne.
Jak poinformowa³ burmistrz
Ryszard Sola, zg³aszaj¹ siê do niego inwestorzy, którym wskazuje
dzia³ki, miêdzy innymi s¹ to tereny
wokó³ „krochmalni”, oczyszczalni,
ale s³yszy, ¿e dzia³ki s¹ zbyt ma³e i

nieuzbrojone, a wiêc i nieatrakcyjne.
- Obejmijmy ten teren planem, nag³oœnijmy to, zróbmy z tego nasz
produkt. Argumentem bêdzie to, i¿
grunty te bêd¹ odrolnione i bêdzie
mo¿na je sprzedaæ. W innym przypadku nie ma szans, aby powsta³ na
terenie gminy jakiœ znacz¹cy zak³ad
– powiedzia³ burmistrz.
Z jednej strony dobrze mieæ takie
tereny „pod rêk¹”, z drugiej trzeba
mieæ te¿ œwiadomoœæ, ¿e zarówno
miasto, jak i gmina po³o¿one s¹ w
oddaleniu od du¿ych oœrodków
miejskich, a przecie¿ jednymi z najwy¿szych kosztów s¹ koszty logistyczne.
Jakkolwiek by nie by³o, nie mo¿na siedzieæ z za³o¿onymi rêkami i narzekaæ, ¿e miasto le¿y na uboczu, bo
ani miasta, ani terenów wokó³ nie
przeniesie siê bli¿ej oœrodków. Byæ
mo¿e kryzys stanie siê naszym
sprzymierzeñcem – gdy firmy licz¹
ka¿dy grosz, plusem mog¹ byæ relatywnie niskie koszty gruntów i spora grupa osób poszukuj¹cych pracy.
Radni wskazywali na brak kwalifikacji, dodaj¹c, ¿e osób wykszta³conych tu nie bêdzie. Ale jeœli odwróciæ sytuacjê, to mo¿e siê okazaæ, ¿e
przy du¿ym zak³adzie, albo kilku
œrednich, m³odzi ludzie sami zaczn¹
poszukiwaæ kierunków kszta³cenia
zgodnych z dziedzin¹ produkcji na
danym terenie.
Inna rzecz, ¿e takie rozwi¹zania
powinny by³y wejœæ tu ju¿ 20 lat
temu, ale jak mówi przys³owie – lepiej póŸno, ni¿ wcale.
mm
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Szko³a Podstawowa w Dobrej

Dziewczêta pi¹te w województwie
20 paŸdziernika w Stargardzie
Szczeciñskim odbywa³y siê Fina³y
Wojewódzkie I. M. S. w sztafetowych biegach prze³ajowych.
W zawodach startowali mistrzowie powiatów w poszczególnych kategoriach. W ka¿dym biegu startowa³o oko³o dwudziestu zespo³ów.
Zespó³ dziewcz¹t, z³o¿ony z zawodniczek trenuj¹cych lekk¹ atletykê w
UKS „ARBOD”, ze szko³y podstawowej w Dobrej, który reprezentowa³ Powiat £obeski, zaj¹³ w tych
zawodach bardzo wysokie 5 miejsce.
Dziewczyny biega³y w sk³adzie:
Milena Sadowska, Patrycja Florczak, Agata Madajczyk, Justyna
Zachcia³, Daria Bacza, Natalia Szymczak, Oliwia Œmi³owska, Laura Miko³ajczyk, Paulina Kubacka, Elwira
Leszczyñska. Przed zawodniczkami
czas wytrwa³ej pracy i przygotowañ
do startu w Mili Goleniowskiej. (o)

Sensacyjne zwyciêstwo Sarmaty
nad liderem - hat trick Krzysia Szkupa!
Hutnik Szczecin - Sarmata Dobra 1:6 (2:0)
Sarmata: M. Kamiñski - Jaszczuk,
Mêdrek, D. Dzierbicki, Pacelt, Grochulski, Szkup, E. Kamiñski (80' Garliñski), Olechnowicz (75' GuŸniczak), Padziñski (85' Kaleta), Kliœ
(61' Szw¹der) oraz Marciniak. Trener Tomasz Surma.
Sêdziowali: Królikowski (g³ówny), Jaszczyñski (asystent 1), Baranowski (asystent 2).
Strzelcy bramek dla Hutnika:
Bia³ecki 69'; dla Sarmaty: Krzysztof
Szkup 3 (24', 83' i 90'+3'), Arkadiusz
Jarymowicz (Hutnik) sam. 15', Damian Padziñski 53', £ukasz Olechnowicz 65'.
W znakomitych nastrojach wracali póŸnym sobotnim wieczorem do
Dobrej, pi³karze Sarmaty, po kolejnym meczu IV ligi zachodniopomorskiej. Sarmata goœci³ w Szczecinie na
piêknym obiekcie Hutnika, gdzie o
godzinie 19.30, przy œwietle elektrycznym i licznej publicznoœci, rozegra³ mecz z aktualnym liderem IV
ligi.
Beniaminek z Dobrej, skazywany
przez co niektórych ju¿ przed meczem na zdecydowan¹ pora¿kê, zagra³ œwietny mecz i odniós³ sensacyjne zwyciêstwo 6:1. O ile w sporcie ju¿ nieraz okazywa³o siê, ¿e ka¿dy mecz, jak mawia³ Wybitny Polski

Trener, mo¿na „wygraæ, przegraæ lub
zremisowaæ”, o tyle zdumienie mog¹
budziæ rozmiary zwyciêstwa i styl, w
jakim zosta³o przez Sarmatê osi¹gniête. W sobotnim meczu uwidoczni³y siê te cechy Sarmaty,
które by³y jego siln¹ broni¹ w
zwyciêskich meczach na boiskach klasy okrêgowej i V ligi;
bardzo mocna gra zespo³owa
wszystkich zawodników i prawie
bezb³êdne realizowanie za³o¿eñ taktycznych trenera Tomasza Surmy. Jedynie
Damian
Dzierbicki
otrzyma³ indywidualne polecenie mia³ byæ „plastrem” Grzegorza
Guni,
obecnie
najlepszego
strzelca Hutnika.
I trzeba przyznaæ, ¿e ten utalentowany 19-latek
spisa³ siê doskonale i wy³¹czy³ z gry
wspomnianego wy¿ej napastnika
gospodarzy.
Prze³omowym momentem tego
meczu okaza³a siê 15 minuta spotkanie, kiedy Sarmata wykonywa³
pierwszy rzut ro¿ny tego meczu. Do
pi³ki podszed³ Krzysztof Szkup i p³askim podaniem, wzd³u¿ linii bramkowej, zagra³ do bêd¹cego w polu kar-

nym Hutnika Emiliana Kamiñskiego,
ten odwróci³ siê i zagra³ mocno pi³kê
wzd³u¿ bramki. Lec¹c¹ pi³kê próbowa³ wybiæ jeden z obroñców Hutnika, lecz zrobi³ to tak niefortunnie, ¿e
trafi³a ona ponownie do E. Kamiñskiego, który zagra³ j¹ ponownie bardzo mocno
wzd³u¿ bramki i tym razem odbi³a siê ona od A.
Jarymowicza i wpad³a do
bramki Hutnika. Ju¿ w tym
momencie „powia³o” sensacj¹. Jednak dalsza gra
Sarmaty spowodowa³a, ¿e super sensacyjny okaza³ siê
koñcowy wynik
sobotniego
meczu. Ju¿ w
24
min.
Krzysztof
Szkup znakomitym
strza³em z
rzutu wolnego, z ok. 30 metrów od
bramki Hutnika, umieœci³ pi³kê w
okienku bramki Marka Ufnala. Prowadz¹c 2:0 Sarmata gra³ dalej bardzo konsekwentnie zespo³owo w
obronie, co sprawia³o, ¿e dru¿ynie
Hutnika, mimo wielu starañ, ci¹gle
nie udawa³o siê wypracowaæ dogodnych sytuacji strzeleckich. Natomiast coraz groŸniejsze stawa³y
siê kontrataki Sarmaty; w 53 min.

Damian Padziñski silnym strza³em z
woleja z ok. 12 metrów podwy¿szy³
wynik na 3:0, a w 65 min. £ukasz
Olechnowicz, po podaniu K. Szkupa, z bliskiej odleg³oœci zdoby³
czwart¹ bramkê.
W 69 min. gospodarze przeprowadzili pierwsz¹ i - jak siê póŸniej
oka¿e - jedyn¹ skuteczn¹ akcjê tego
meczu; Bia³ecki otrzyma³ pi³kê przed
polem karnym Sarmaty i po krótkim
rajdzie strza³em po ziemi uzyska³
honorowego gola. Ostatnie minuty
meczu to popis skutecznoœci kontrataków Sarmaty i skutecznoœci
Krzysztofa Szkupa, który strza³ami
po ziemi w 83 min. oraz w doliczonym
czasie meczu zdoby³ nastêpne bramki i ustali³ wynik na 1:6 dla Sarmaty.
Ostatnie dwa zwyciêstwa Sarmaty i strzelenie w nich a¿ 12 bramek,
pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e Sarmata
nie musi byæ, jak to niektórzy zak³adali przed sezonem, g³ównym kandydatem do spadku, a wprost przeciwnie, potencja³ jaki posiada dru¿yna ka¿e przypuszczaæ, ¿e kibice
mog¹ byæ w przysz³oœci œwiadkami
jeszcze niejednej niespodzianki.
Nastêpny mecz ligowy Sarmata rozegra ze Stal¹ Szczecin 8 listopada,
jednak w sobotê, 31 paŸdziernika, w
ramach III rundy Pucharu Polski
spotka siê w Ko³baskowie z miejscowym Zrywem, graj¹cym w A klasie.
estan

Liga Koszykówki Kadetek

UKS Radowo Ma³e udanie
rozpocz¹³ sezon
(RADOWO MA£E) 24 paŸdziernika rozpocz¹³ siê kolejny
sezon Zachodniopomorskiej Ligi
Koszykówki Kadetek 1994 r.
Dziewczêta z Radowa zagra³y mecz
z „Herkulesem” Bia³ogard.
Pierwsze dwie kwarty by³y wyrównane, jednak w dwóch kolejnych
nasza dru¿yna zdoby³a wiêksz¹
przewagê punktow¹. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 76:56 dla Radowa
Ma³ego. Najwiêcej koszy dla „Rudziczek” rzuci³a Dorota Kusyk.

Sk³ad dru¿ynki Budziczek:
Agnieszka Sira, Dorota Kusyk, Sandra Tchórz, Agnieszka Lewandowska, And¿elika Lewicka, Dominika
Strzelczyk, Natalia ¯a³obowska, Patrycja Komosa, Anna Wawrzyniak,
Anna K³osowiak, Aleksandra Brzeziñska, Aleksandra Przygocka. Trener Miros³aw Budzyñski.
Serdecznie zapraszamy na mecz
dziewcz¹t UKS Radowo Ma³e, który
odbêdzie siê w niedzielê, 8 listopada,
w hali w Radowie Ma³ym, o godz. 12.
Agnieszka Lewandowska

Orlik w listopadzie
(WÊGORZYNO). Ju¿ za trzy tygodnie mi³oœnicy sportu bêd¹ mogli
korzystaæ z Orlika. 21 paŸdziernika firma zg³osi³a zakoñczenie robót na boisku.
Gmina Wêgorzyno doœæ póŸno
przyst¹pi³a do budowy Orlika na
terenie swojej gminy w porównaniu
do oœciennych gmin. To jednak
wysz³o na plus bud¿etowi gminy,
albowiem budowa pokry³a siê z kryzysem i zmniejszon¹ liczb¹ budowanych boisk. Ceny za wykonanie spad³y, dziêki czemu, jak poinformowa³a
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burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz podczas sesji Rady Miasta,
gmina Wêgorzyno za Orlika zap³aci³a 1.039 tys. z³. Przy boisku za œrodki
w³asne gminy zosta³o dodatkowo
wykonane odwodnienie skarpy, które ma zabezpieczaæ boisko przed zalewaniem podczas obfitych opadów
deszczu.
Równie¿ za w³asne œrodki Gmina
zakupi 3 maszty, które bêd¹ zamontowane przy Orliku.
Na wiosnê pozostanie zagospodarowanie otoczenie Orlika, w tym
nasadzenia krzewów i drzewek. mm

Liga ORLIK 2009/2010
Obiekty sportowe Orlik 2009 ¿yj¹ i z dnia na dzieñ staj¹ siê coraz bardziej
oblegane przez amatorów sportu i rekreacji na œwie¿ym powietrzu. W ka¿dy
poniedzia³ek, po po³udniu, przy sztucznym oœwietleniu jupiterów, na Orlikach w
Resku, Chociwlu i £obzie rozgrywana jest Liga ORLIK 2009/2010, z udzia³em najm³odszych dru¿yn trampkarzy z 6 okolicznych gmin. W miesi¹cach wrzeœniu i
paŸdzierniku przeprowadzono siedem rund spotkañ. Do zakoñczenia sezonu jesiennego zosta³y jeszcze dwie kolejki meczów.
Podajemy wyniki spotkañ z 19.10.2009 r.
Orlik w Resku
Wêgorzyno - Radowo Ma³e
8:0
Resko - Wêgorzyno
4:1
Resko - Radowo Ma³e
10:1
Orlik w £obzie
£obez - Chociwel
3:0
Dobra - Chociwel
4:1
£obez - Dobra
11:1
Tabelka po I rundzie rozgrywek Ligi ORLIK
mecze
punkty
bramki
1. £OBEZ
7
19
54:6
3. DOBRA
7
15
17:18
2. CHOCIWEL
7
12
31:17
4. WÊGORZYNO
7
12
29:15
5. RESKO
7
9
25:39
6. RADOWO MA£E
7
0
6:66
Nastêpne termin spotkañ - 26.10.2009 r. o godzinie 17.00, na Orliku w Resku:
Resko - £obez, Resko - Dobra, na Orliku w Chociwlu: Chociwel - Radowo Ma³e,
Chociwel - Wêgorzyno.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Gra³a liga
Wyniki i tabele
IV liga
Hutnik Szczecin - Sarmata Dobra 1:6;
Piast Drzonowo - Drawa Drawsko
Pomorskie 1:1; Piast Chociwel - Leœnik/Rossa Manowo 0:0; Stal Szczecin
- Gryf Kamieñ Pomorski 1:2; Victoria
Przec³aw - Vineta Wolin 0:1; Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Ina Goleniów
1:1; Gwardia Koszalin - S³awa S³awno
7:0. Mecz Sokó³ Pyrzyce - Pogoñ
Barlinek prze³o¿ony na œrodê.
1. Hutnik Szczecin
26 27:13
2. Vineta Wolin
24 27:13
3. Pogoñ Barlinek
24 19:6
4. Wybrze¿e Rewalskie 24 27:10
5. Gryf Kamieñ Pom.
24 39:13
6. Ina Goleniów
23 19:13
7. Gwardia Koszalin
23 24:12
8. Victoria Przec³aw
21 20:12
9. Sarmata Dobra
16 25:20
10. Leœnik/Rossa Manowo 12 11:12
11. Piast Chociwel
12 17:20
12. Drawa Drawsko Pom. 11 10:15
13. Sokó³ Pyrzyce
10 15:30
14. Stal Szczecin
5 11:28
15. S³awa S³awno
5 7:41
16. Piast Drzonowo
5 10:50
V liga
Sparta Wêgorzyno - Odra Chojna 4:5;
Woda Piast II Rzecko - Polonia P³oty
2:2; Kluczevia Stargard Szcz. - Iskierka Szczecin 7:0; Pomorzanin Nowogard - Orze³ Trzciñsko-Zdrój 0:0;
GKS Mierzyn - Stal Lipiany 1:1; Œwit
Szczecin - Zorza Dobrzany 2:0; K³os
Pe³czyce - Osadnik Myœlibórz 2:1; Arkonia Szczecin - Sparta Gryfice 3:3.
1. Kluczevia Stargard
27 33:8
2. Odra Chojna
23 29:17
3. Polonia P³oty
23 32:9
4. Arkonia Szczecin
23 29:11
5. Stal Lipiany
19 23:26
6. Orze³ Trzciñsko-Zdr. 18 21:20
7. Sparta Gryfice
18 21:19
8. Osadnik Myœlibórz
17 24:20
9. K³os Pe³czyce
14 11:21
10. Pomorzanin Nowogard 13 7:11
11. Woda-Piast Rzecko
13 13:21
12. Œwit Szczecin
13 14:17
13. GKS Mierzyn
12 13:21
14. Iskierka Szczecin
9 7:25
15. Zorza Dobrzany
9 10:23
16. Sparta Wêgorzyno
7 12:30
Klasa Okrêgowa
KP Chemik II Police - Mewa Resko
3:3; Pogoñ II Szczecin - Œwiatowid
£obez 2:0; Korona Stuchowo - Wicher
Brojce 0:1; Jeziorak Szczecin - Flota II
Œwinoujœcie 6:0; Orze³ £o¿nica - Masovia Maszewo 3:1; D¹brovia Stara
D¹browa - Ehrle Dobra Szczeciñska
1:0; Wicher Reptowo - Ina Iñsko 3:4;
Fagus Ko³bacz - Promieñ Mosty 4:0.
1. Masovia Maszewo
2. Jeziorak Szczecin
3. Wicher Brojce
4. Ehrle Dobra Szcz.
5. Pogoñ II Szczecin
6. Fagus Ko³bacz

29 27:11
26 36:7
25 26:15
24 21:12
23 44:12
21 25:16

7. Orze³ £o¿nica
20 19:19
8. Korona Stuchowo
18 21:19
9. Flota II Œwinoujœcie
16 27:29
10. Œwiatowid £obez
15 16:25
11. Promieñ Mosty
14 19:32
12. Ina Iñsko
12 19:29
13. D¹brovia St. D¹browa 10 20:25
14. Chemik II Police
6 14:35
15. Wicher Reptowo
5 19:42
16. Mewa Resko
4 12:39
A klasa
B³êkitni Trzyg³ów - Radovia Radowo
Ma³e 4:3; Sowianka Sowno - Olimpia
Nowogard 1:4; Jantar Dziwnów - Pionier ¯arnowo 2:1; Ba³tyk Gostyñ Ba³tyk Miêdzywodzie 3:3; Rega II
Trzebiatów - Znicz Wysoka Kamieñska 3:0; Fala Miêdzyzdroje - Iskra
Golczewo 2:0; Orze³ Prusinowo - Bizon Cerkwica 0:8.
1. Rega II Trzebiatów
24 40:11
2. Radovia Radowo M. 24 32:11
3. Jantar Dziwnów
23 29:15
4. B³êkitni Trzyg³ów
20 24:19
5. Fala Miêdzyzdroje
19 15:9
6. Olimpia Nowogard
19 32:20
7. Iskra Golczewo
16 18:15
8. Bizon Cerkwica
14 24:20
9. Sowianka Sowno
10 19:36
10. Pionier ¯arnowo
9 21:28
11. Ba³tyk Miêdzywodzie 8 21:23
12. Ba³tyk Gostyñ
8 28:28
13. Znicz Wysoka Kam.
1 16:46
14. Orze³ Prusinowo
1 7:45
B klasa
Znicz Sulibórz - Orkan II Suchañ 2:3;
Sparta Lubieniów - Piast Kolin 2:3;
Saturn Szadzko - Ogniwo Dzwonowo
4:2; Sokó³ Sokoliniec - Derby Ulikowo
5:0. Œwiatowid II £obez pauzowa³.
1. Sokó³ Sokoliniec
2. Orkan II Suchañ
3. Œwiatowid II £obez
4. Piast Kolin
5. Znicz Sulibórz
6. Saturn Szadzko
7. Derby Ulikowo
8. Sparta Lubieniów
9. Ogniwo Dzwonowo

21 23:9
15 23:12
14 19:11
14 17:16
12 17:19
10 12:16
7 10:16
6 16:28
4 13:23

I Liga Oldbojów
Iskra Bia³ogard - Œwiatowid £obez 1:1;
Amator Ko³obrzeg - Lotnik Miros³awiec 6:1; Drink Team Szczecin - Unia
Bia³ogard 3:2; Zryw Kretomino - Rega
Trzebiatów 2:1; Pamet Œwidwin - Sarmata Dobra 4:0; Bukowina Wa³cz - Ina
Iñsko 1:7.
1. Pamet Œwidwin
2. Zryw Kretomino
3. Amator Ko³obrzeg
4. Iskra Bia³ogard
5. Ina Iñsko
6. Œwiatowid £obez
7. Sarmata Dobra
8. Unia Bia³ogard
9. Lotnik Miros³awiec
10. Bukowina Wa³cz
11. Drink Team Szczecin
12. Rega Trzebiatów

23 35:25
23 31:18
21 41:24
19 25:18
17 33:28
16 23:22
13 18:18
13 14:17
12 20:28
12 14:23
8 19:41
6 16:27
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Galeria tygodnika
Dominik z rodzicami

Remonty w gminie
(ZAGÓRZYCE). 18 wrzeœnia br.
zawarto umowê na rozbudowê remizy stra¿ackiej w Zagórzycach z Piotrem Kurysiem, prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pn. Zak³ad Produkcyjno-Handlowo- Us³ugowy z
siedzib¹ w Œwierznie. Wartoœæ umowy wynosi brutto 247.961,01 z³. Termin zakoñczenia prac ustalono do
koñca czerwca przysz³ego roku.
(DOBIESZEWO). W dniu 30
wrzeœnia br. zawarto umowê na budowê œwietlicy wiejskiej w Dobieszewie z Piotrem Makuchem, prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹
pn. Zak³ad Handlowo Us³ugowy
„MAKRES” z siedzib¹ w Resku.
Wartoœæ umowy wynosi brutto
245.800,52 z³. Termin zakoñczenia
prac ustalono równie¿ do koñca
czerwca roku przysz³ego.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie
Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

(£OBEZ). Zakoñczono budowê
sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
XXX-lecia. oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Przedmiejskiej w £obzie.
Wartoœæ robót brutto – 546.749,73 z³.
Zosta³ og³oszony przetarg na
budowê sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej z przy³¹czami w ul.
Przemys³owej w £obzie. Przedmiotem zamówienia jest uzbrojenie terenu 13 nowo wydzielonych dzia³ek
budowlanych przeznaczonych pod
budownictwo jednorodzinne mieszkaniowe przy ul. Przemys³owej po
by³ych ogródkach dzia³kowych. W

Krad³a pr¹d
21.10. Dzielnicowy z Posterunku
Policji w Resku zatrzyma³ 48-letni¹ kobietê, która poprzez pod³¹czenie przewodu elektrycznego z pominiêciem
licznika krad³a energiê elektryczn¹. Postêpowanie w tej sprawie prowadzi Posterunek Policji w Resku.

Kierowa³ mimo
zakazu s¹dowego
24.10. Policjanci z Posterunku Policji w Wêgorzynie zatrzymali 44.letniego mê¿czyznê, który kierowa³ samochodem marki Mercedes, znajduj¹c
siê w stanie nietrzeŸwoœci. Kierowca w
organizmie mia³ 2,6 promila alkoholu.
Ponadto posiada³ s¹dowy zakaz prowadzenia pojazdów. Postêpowanie w
tej sprawie prowadzi Posterunek Policji w Wêgrzynie.

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242. www.fotoklif.com.pl
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Dzia³ania kontrolne
na drogach powiatu
drawskiego
24.10. 59 mandatów karnych i 10
odebranych dowodów rejestracyjnych,

tym miejscu zaprojektowano system
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
wykorzystuj¹c przy tym spadki terenu umo¿liwiaj¹ce grawitacyjny
sp³yw œcieków, z odprowadzeniem
œcieków do istniej¹cej sieci kanalizacji ogólnosp³awnej.
Sieæ wodoci¹gow¹ zaprojektowano jako odga³êzienie istniej¹cej
sieci wodoci¹gowej zlokalizowanej
w pasie drogi powiatowej o numerze
ewidencyjnym 151. Termin wykonania robót budowlanych zaplanowano do koñca maj¹ przysz³ego roku.
(RYNOWO). Zosta³ ju¿ og³oszony przetarg na przebudowê sieci
wodoci¹gowej z przy³¹czami w miejscowoœci Rynowo. Termin wykonania robót ustalono do po³owy grudnia bie¿¹cego roku.
Celem opracowania jest poprawa
gospodarki wodnej oraz warunków
technicznych i eksploatacji dla zabudowañ mieszkalnych poprzez
wy³¹czenie z eksploatacji istniej¹cej
sieci wodoci¹gowej ze wzglêdu na
bardzo z³y stan techniczny sieci i
przy³¹czy.
Opis techniczny do projektu
budowlanego sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami w miejscowoœci
Rynowo, gmina £obez, wykona³
in¿. Andrzej Pierœcionek. Nie do
koñca by³ pewien, czy wykonywa³
opis dla Rynowa, czy Œwidwina,
bowiem w tekœcie jest raz Rynowo
raz Œwidwin.
um

to wynik dzia³añ kontrolnych policji na
drogach powiatu drawskiego.
W sobotê w godzinach popo³udniowych w powiecie drawskim prowadzone by³y wzmo¿one dzia³ania kontrolne
pod kryptonimem „Powiat”. W dzia³aniach tych uczestniczyli policjanci RD
z: KPP Wa³cz, KPP £obez oraz KPP
Œwidwin, a tak¿e funkcjonariusze ¯andarmerii Wojskowej z Oleszna.
W sumie w akcji uczestniczy³o 10
policjantów i 2 ¿andarmów.
W trakcie 107 kontroli pojazdów
mundurowi ujawnili 1 przestêpstwo
kierowania pojazdem pod wp³ywem alkoholu i 76 wykroczeñ, w tym 55 zwi¹zanych z przekroczeniem prêdkoœci.
W stosunku do niezdyscyplinowanych kieruj¹cych policjanci zastosowali 59 mandatów karnych i 17 pouczeñ. W jednym przypadku bêdzie
wszczêta sprawa karna. Za kierowanie
w stanie po spo¿yciu alkoholu sprawcy grozi kara do 2 lat pozbawienia
wolnoœci.
Celem tych dzia³añ by³o przede
wszystkim ujawnienie niebezpiecznych
wykroczeñ w ruchu drogowym oraz
wyeliminowanie z ruchu nieodpowiedzialnych kieruj¹cych, którzy swoim
zachowaniem stwarzaj¹ powa¿ne zagro¿enie dla innych u¿ytkowników dróg.
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Pani radna Nowicka - czy pani m¹¿ sprzedaje chocia¿ kilogram jab³ek w tych
marketach - pyta³ radny Krzysztof Dyl

Przegrali podatek
od marketów
(DRAWSKO POM.) Na ostatniej sesji w Radzie
Miejskiej dosz³o do sporu o podatek od marketów. Kilku radnych chcia³o jego zwiêkszenia,
powo³uj¹c siê na miasta, w których ju¿ to zrobiono. Burmistrz nie popar³ tej propozycji, wiêc
radni wspieraj¹cy burmistrza odrzucili j¹. A do
kasy miejskiej mog³o wp³yn¹æ oko³o 5 tys. z³.
Radni na sesji rozpoczêli debatê
nad za³o¿eniami do przysz³orocznego bud¿etu. Burmistrz Zbigniew
Ptak poinformowa³, ¿e Ministerstwo Finansów poda³o wskaŸnik
wzrostu podatków – 3,5 proc. Burmistrz szacuje, ¿e wp³ywy z bud¿etu
pañstwa dla gminy zmniejsz¹ siê o
oko³o 900 tys. z³. W zwi¹zku z tym
nie bêd¹, do koñca tego roku, wprowadzane nowe inwestycje, a propozycje przejd¹ na rok nastêpny. Burmistrz poinformowa³, ¿e w za³o¿eniach do bud¿etu na 2010 rok nie
przewiduje wzrostu podatków i
op³at lokalnych. Wzrosn¹ jedynie
wp³ywy z podatku „poligonowego”, czyli od gruntów poligonu,
gdy¿ jest tu przyjêty wzrost procentowy (2%) górnej stawki ustalanej
przez ministra finansów, a ta wzros³a o 2 grosze. Podwy¿ka tylko o te
dwa grosze ma przynieœæ gminie 400
tys. z³.
Dyskusjê o podatkach rozpocz¹³
radny Roman Kanarek. Przypomnia³, ¿e ju¿ w roku ubieg³ym radni
chcieli zró¿nicowaæ stawkê podatku
od nieruchomoœci i wprowadziæ
wy¿szy podatek dla marketów. Chodzi o budynki zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz
budynki mieszkalne lub ich czêœci
zajête na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej. Wtedy mówiono im,
¿e jest za póŸno. Teraz ci radni przygotowali siê, przynosz¹c wydruki
takich zró¿nicowañ stosowanych w
innych miastach, a nawet uchwa³ê
rady Elbl¹ga.
- W 2008 roku w Bia³ogardzie
by³y dwie stawki; jedna 14,85 z³ za
metr kwadratowy, a druga stawka –
19,01 z³ za obiekty handlowe o powierzchni przekraczaj¹cej 400 metrów. Mam uchwa³ê rady Elbl¹ga, na
2009 rok, gdzie obowi¹zuj¹ dwie

stawki; jedna – 18,44 z³/mkw., a druga – by³ tu dopisany punkt c - 19,81
z³. I my te¿ powinniœmy taki dopisaæ.
Stawki dla zak³adów produkcyjnych
mo¿na utrzymaæ na tym samym poziomie, ale markety doci¹¿yæ trochê.
Wnioskujê, by dla marketów przekraczaj¹cych 400 metrów podnieœæ
stawkê do 19 z³otych. - powiedzia³
radny Kanarek.
- Przypomnê tylko, ¿e stawka
drawska od wielu lat wynosi 16,50 z³.
- powiedzia³ burmistrz. - Wniosek
przez pana radnego zosta³ zg³oszony na komisjach sierpniowych. Ja
ten temat rozpatrywa³em, ale odst¹pi³em od ró¿nicowania tych stawek,
bo skoro nie podnosimy stawek, to
równoœæ podmiotów powinna byæ
utrzymana, bo w tych sklepach pracuj¹ mieszkañcy Drawska Pomorskiego. Ró¿nica by³aby znikoma. powiedzia³ burmistrz. Poinformowa³, ¿e wp³ywy do kasy miejskiej z
tej podwy¿ki wynios³yby oko³o 5
tys. z³.
Gdy przyst¹piono do g³osowania wniosku radnego Kanarka, 5 radnych go popar³o (Kanarek, Faliñski,
Dyl, Skibiñski, Zduñczyk), 6 by³o
przeciw, a 2 wstrzyma³o siê od g³osu
(Kurz¹tkowski i Gendek). Nieobecny by³ radny Pokutyñski.
- Szkoda, ¿e nie przeszed³ wniosek pana Kanarka, podniesienia
stawki, nawet do maksymalnej (MF
ustali³o j¹ na 2010 r. na 20,51 z³/mkw.
- przyp. Red.), z tego wzglêdu, ¿e
nasze miasta s¹ nasycone marketami i oni ju¿ siê borykaj¹ z nimi, bo nie
p³ac¹, oszukuj¹, w tym sensie, ¿e
obiecuj¹ du¿o, a nic nie robi¹. Przyk³ad Lidla; naobiecywa³ jakieœ drogi,
kana³y, kanalizy i tak dalej nic nie
bêdzie. Co dalej siê dzieje... Pani radna Nowicka (g³osowa³a przeciw –
przyp. Red.), czy pani m¹¿ sprzedaje

chocia¿ kilogram jab³ek w tych marketach, a w naszych pani mo¿e.
Zmierzam do tego, ¿e producentów
polskich w tych sklepach jest bardzo ma³o. Chodzi ca³y czas o producentów, bo tu nam uciekaj¹ podatki,
bo oni biedni nie maj¹ gdzie sprzedawaæ, a my siê litujemy nad marketami, nie podwy¿szaj¹c im podatków;
Lidl – sto procent niemieckiego towaru, Netto – pó³ na pó³, Biedronka
– pó³ na pó³. Nie ma tam naszych
producentów. Nasi producenci nie
maj¹ gdzie sprzedawaæ towarów.
Przyje¿d¿aj¹ do nas, prosz¹, byœmy
zwiêkszali sprzeda¿. My nie zwiêkszymy, bo ludzie siê rozeszli po marketach. Oni zarabiaj¹ i zabieraj¹ st¹d
podatki. Inne miasta podnosz¹ bez
pardonu, bo to s¹ pieni¹dze. Potem
jest tak, ¿e Powiat chce tysi¹c piêæset, szko³a chce tysi¹c piêæset, a my
w bud¿ecie przerzucamy. Jest 5 tysiêcy? Jest. Jest to realny dochód do

Radny Roman Kanarek

Radny Krzysztof Dyl
Gminy. A potem szukamy na to i na
to, i nie ma. S¹ pañstwa, jak Norwegia, która wszystkie sklepy zachodnie wyrzuca, w tym roku Lidl odszed³. Dlaczego? Bo nie zostawiaj¹
podatków, nie bior¹ nic stamt¹d, nie
daj¹ zarobiæ tam producentom, a my
tu siê zastanawiamy. Ta Polska jest
takim dziwnym krajem. Rosja ju¿
okreœli³a, jaka Polska jest. - mówi³
rozgoryczony radny Dyl.
Kazimierz Rynkiewicz

Na zakoñczenie przewodnicz¹cy Rady Osiedla nr 2 Zdzis³aw Bujnowski
wróci³ do sprawy niezgodnej z planem budowy Lidla. Od ulicy mia³y stan¹æ
kamienice z mieszkaniami, stylem nawi¹zuj¹ce do starej zabudowy miasta.
Nie stanê³y. Jest trawnik i parking.

CMY K
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Pomo¿e, a nie zaszkodzi
Skarby medycyny ludowej – dobre rady Cecylii

Owoce dzikiej
ró¿y i g³ogu
Cecylia Pokomeda
Herbatki maj¹ bardzo przyjemny
kolor i zapach. Owoce zrywamy

przed przymrozkami, parzymy œwie¿e lub suszymy, dodajemy po kilka
ca³ych owoców do czarnej herbaty i
zaparzamy (najlepiej w termosie).
Owoce korzystnie wp³ywaj¹ na
serce i dobre samopoczucie, reguluj¹ ciœnienie i pomagaj¹ w zasypianiu – ogólnie dzia³aj¹ wzmacniaj¹co.

Nadzór za 60 tys. z³
(£OBEZ). W ramach nadzoru
nad utrzymaniem lokali komunalnych i poprawy ich stanu technicznego, gmina £obez wykona³a prace remontowe w budynkach i lokalach komunalnych na kwotê
13.122 z³
Na licowanie muru oporowego
ceg³¹ klinkierow¹ wydano 5.248 z³;
ten sam mur ma ju¿ spore pêkniêcie.
Kolejne 22.500 z³ gmina wyda³a na
wymianê 38 okien PCV w lokalach
komunalnych (szt. 38); 2.089 z³ na
wymianê dwóch sztuk drzwi wejœciowych w lokalach komunalnych; 2700 z³ na remont komina w
budynku komunalnym. Us³ugi ko-

IV liga

miniarskie kosztowa³y gminê 1.071
z³, natomiast ca³odobowe pogotowie hydrauliczne - 488 z³. Na roboty
hydrauliczne (usuwanie awarii) w
budynkach i lokalach komunalnych
wydano 5.482 z³. Wywóz odpadów
komunalnych z budynków i lokali
komunalnych kosztowa³ kolejne
1.844 z³, natomiast na wywóz nieczystoœci p³ynnych (budynek socjalny
w Worowie 33) - 2.247 z³.
Przegl¹dy roczne budynków
komunalnych - us³uga transportowa wynios³y - 219 z³. Roboty elektryczne (awarie) - 1270 z³. W sumie
we wrzeœniu na nadzór nad mieszkaniami komunalnymi gmina £obez
wyda³a 59.682 z³.
mm

Granie w planie

8.11 (niedziela), godz. 13.00 Sarmata Dobra – Stal Szczecin.

V liga

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £ o b e skiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 41 brzmia³o:
„Nowe koalicje samorz¹dowe”.
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Anna Matusiak (£obez), Maria
Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez), Helena K³os (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Anna Matusiak z £obza. Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji ul. S³owackiego 6 £obez.

8.11 (niedziela) godz. 14.00 Orze³ Trzciñsko-Zdrój - Sparta Wêgorzyno.

Klasa okrêgowa
7.11 (sobota) godz. 14.00 Mewa Resko – Orze³ £o¿nica.
7.11 (sobota) godz. 14.00 Œwiatowid £obez – Jeziorak Szczecin.

Klasa A
7.11 (sobota) godz. 13.30 Radovia Radowo Ma³e – Jantar Dziwnów.
Rozgrywki w Klasie B oraz I Lidze Oldbojów rundy jesiennej zosta³y
ju¿ zakoñczone.

