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Wzi¹³ pistolet
gazowy
na Halloween
Protest na sesji
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Czym bawi¹ siê uczniowie w szkole

Wzi¹³ pistolet gazowy
na Halloween
(£OBEZ) W gimnazjum,
podczas przerwy,
15-latek bawi³ siê broni¹
gazow¹.
Dy¿urny Komendy Powiatowej
Policji w £obzie otrzyma³ zg³oszenie
od dyrekcji szko³y, ¿e jeden z
uczniów, podczas przerwy, bawi³ siê
broni¹. Dy¿uruj¹ca nauczycielka
zauwa¿y³a tê zabawê i zabra³a broñ.
Pocz¹tkowo myœla³a, ¿e to zabawkowy pistolet, lecz gdy wziê³a go do
rêki stwierdzi³a, ¿e jest o wiele ciê¿szy, ni¿ plastikowa zabawka. O ca³ym zajœciu poinformowa³a dyrektorkê, która zadzwoni³a na Policjê.
Przybyli do szko³y policjanci zabezpieczyli broñ. Ze ich wstêpnych
ustaleñ wynika, ¿e jest to broñ gazowa. Takie potwierdzenie musi jednak
wydaæ bieg³y z zakresu balistyki.
15-latek stwierdzi³, ¿e dosta³ broñ
od ch³opaka swojej siostry. Zapomnia³ wyj¹æ j¹ z plecaka. Chcia³ j¹
wykorzystaæ podczas zabawy Hal-

loween. W szkole pochwali³ siê broni¹ kole¿ance, która bawi³a siê ni¹
podczas przerwy. Jak siê okaza³o,
w³aœciciel broni, ch³opak siostry 15-

Sprawca rozboju w areszcie

Pobi³ kobietê,
bo nie chcia³a
oddaæ torebki
S¹d Rejonowy w £obzie,
na wniosek Komendanta
Powiatowego Policji,
zastosowa³ areszt dla
33-letniego mieszkañca
£obza, który jest
podejrzany o dokonanie
rozboju.
Do zdarzenia dosz³o wieczorem,
26 paŸdziernika, w £obzie. 44-letnia
mieszkanka £obza wraca³a z pracy
do domu. Przechodz¹c ulic¹ Krasickiego, kobieta minê³a m³odego mê¿czyznê, który po chwili zawróci³ i j¹
zaatakowa³, usi³uj¹c wyrwaæ torebkê. Kobieta by³a na tyle zdeterminowana, ¿e nie chcia³a oddaæ swojej to-

rebki, w której mia³a cenne rzeczy.
Sprawca, widz¹c opór kobiety, uderzy³ j¹ w g³owê i przewróci³ na ziemiê,
po czym nadal j¹ bi³. Napastnika
sp³oszy³ nadje¿d¿aj¹cy samochód.
Policjanci z £obza natychmiast
podjêli czynnoœci zmierzaj¹ce do
zatrzymania sprawcy rozboju. Na
podstawie szczegó³owego rysopisu
podanego przez pokrzywdzon¹ oraz
zeznañ œwiadków, funkcjonariusze
na ulicy zatrzymali 33-letniego mê¿czyznê, podejrzanego o dokonanie
tego przestêpstwa.
By³ on nietrzeŸwy i nie przyznawa³ siê do zarzucanego mu czynu.
Jest on dobrze znany lokalnej Policji.
Kilka lat wczeœniej dopuœci³ siê podobnego przestêpstwa, za co us³ysza³ wyrok pozbawienia wolnoœci.

latka, nie mia³ pozwolenia na tak¹
broñ. Postêpowanie w tej sprawie
prowadzi Komenda Powiatowa Policji w £obzie.
(kp)

Zaproszenie do szko³y na
Œwiêto Niepodleg³oœci
Urz¹d Miejski, Biblioteka Publiczna oraz Szko³a Podstawowa w
Dobrej zapraszaj¹ wszystkich mieszkañców gminy na uroczystoœci z
okazji Œwiêta Niepodleg³oœci, które
odbêd¹ siê 10 listopada 2009 r. w
Szkole Podstawowej w Dobrej. (o)

ZAPROSZENIE
NA JUBILEUSZOWY
V TRZEBIATOWSKI
FESTIWAL PIEŒNI
CHRZEŒCIJAÑSKIEJ
„CECYLIADA 2009”
Festiwal odbêdzie siê 21 listopada 2009 r. o godz. 9.00, w Publicznym
Gimnazjum w Trzebiatowie, przy
ul. Wodnej 2.
Pytania zwi¹zane z konkursem
oraz zg³oszenia do udzia³u mo¿na
nadsy³aæ poczt¹ e-mail na adres festiwalu:
cecyliada.trzebiatow@gmail.com
Wszelkie informacje o festiwalu
uzyskaæ mo¿na pod telefonem organizatora: 506331460.
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Reorganizacja
ruchu
(DOBRA). W zwi¹zku z pracami
nast¹pi reorganizacja ruchu w Dobrej.
Tymczasowa organizacja ruchu w
rejonie skrzy¿owania, na ul. Koœciuszki uniemo¿liwia skrêt w lewo w ulicê
Armii Krajowej oraz wprowadza „nakaz jazdy prosto”, natomiast na wylocie z ulicy Armii Krajowej wprowadza
siê „nakaz skrêtu w prawo”. Na ul.
Koœciuszki, na odcinku od skrzy¿owania z ulic¹ B³otn¹ do skrzy¿owania z
ulic¹ Armii Krajowej, wprowadza siê
zakaz wjazdu, który nie bêdzie jednak
dotyczy³ mieszkañców przyleg³ych
posesji. Dlatego te¿ ruch pojazdów z
£obza w kierunku Nowogardu skierowany bêdzie na ul. B³otn¹.
W zwi¹zku z faktem, ¿e zakres inwestycji mo¿e wp³yn¹æ na ruch pieszych, prace remontowe podzielone
zostan¹ na dwa etapy: I - w pierwszej
kolejnoœci zostanie wykonany remont chodnika przy ul. Armii Krajowej (przy budynkach 57 i 58), w celu
zapewnienia ruchu podczas trwania
dalszego remontu ulicy Armii Krajowej oraz Rynku Miejskiego; II – wykonanie remontu Rynku Miejskiego
oraz przyleg³ych ulic Koœciuszki
oraz Armii Krajowej, a na koñcu remont terenu przyleg³ego bezpoœrednio do budynku urzêdu.
um
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M³odociani bili
bez przyczyny
(DOBRA) W sobotê
wieczorem, w Dobrej,
dwóch m³odych
ch³opców bez ¿adnej
istotnej przyczyny
pobi³o swoich kolegów.
Policjanci z posterunku w Dobrej
otrzymali zg³oszenie od m³odego ch³opaka, który powiedzia³, ¿e zosta³ pobity przez dwóch nieletnich. Wed³ug relacji pokrzywdzonego sedemnastolatka, gdy szed³ on w mieœcie z kolegami,
w pewnym momencie podeszli do nich
znani im z widzenia ch³opcy, z których

jeden bez podania konkretnej przyczyny uderzy³ pokrzywdzonego z tzw.
g³ówki w twarz, a potem klika razy
kopn¹³. W obronie kolegi stan¹³ m³odszy, 15-letni ch³opiec, którego napastnicy przewrócili na ziemiê i kopali.
Obaj pokrzywdzeni mieli obra¿enia
twarzy.
Policjanci zatrzymali w niedzielê
sprawców tego pobicia. Napastnikami
okazali siê mieszkañcy Dobrej. Jeden z
nich ma 15., a drugi 16 lat. Podczas
przes³uchania nieletni nie potrafili podaæ konkretnej przyczyny tego zajœcia.
Teraz materia³y w tej sprawie trafi¹ do
Sadu Rodzinnego i Nieletnich, który
podejmie decyzjê w sprawie m³odocianych chuliganów.
(kp)

Akademia Zdrowia Bioton pomo¿e
diabetykom województwa
zachodniopomorskiego
W niedzielê, 8 listopada 2009 roku, mieszkañcy Gryfic i okolic,
chorzy na cukrzycê, bêd¹ mogli wzi¹æ udzia³ w programie
edukacyjnym Akademia Zdrowia Bioton. Podczas spotkania bêd¹
mogli poznaæ swoj¹ chorobê i dowiedzieæ siê wiêcej na temat
tego, jak z ni¹ ¿yæ i jak najlepiej zadbaæ o swoje zdrowie.
Akademia Zdrowia Bioton, sk³adaj¹ca siê z piêciu bloków
tematycznych: Terapia, Samokontrola, ¯ywienie, Ruch i Stres, to nie
tylko wyk³ady uznanych autorytetów z wymienionych dziedzin, lecz
praktyczne zajêcia stworzone z myœl¹ o pacjentach. Formu³a zajêæ
nastawiona jest na aktywne wspó³uczestnictwo chorych
w warsztatach. W czasie zajêæ z dietetykiem chorzy naucz¹ siê, jak
przygotowywaæ odpowiedni posi³ek do ich stanu zdrowia, dziêki
czemu zobacz¹, jakie iloœci po¿ywienia s¹ dla nich bezpieczne. Pod
okiem pielêgniarki diabetologicznej naucz¹ siê, jak prawid³owo
u¿ywaæ automatycznego wstrzykiwacza Autopen, glukometru i
zapoznaj¹ siê z technik¹ podawania insuliny. Na zajêciach z
rehabilitantem uczestnicy warsztatów naucz¹ siê zestawu æwiczeñ
przygotowanych przez eksperta.
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Wodoci¹g
za niemal
800 tys. z³
(RESKO). Przetarg na budowê
wiejskich wodoci¹gów przesy³oworozdzielczych w gminie Resko na
odcinkach: £osoœnica - Siwkowice Tacza³y - Resko, Policko - £abuñ
Ma³y - £abuñ Wielki, £ugowina Œwiêciechowo oraz Komorowo Luboradz wygra³a firma z Pucka.
Do przetargu stanê³y cztery firmy. Oferty firm ze Szczecina i Reska
zosta³y odrzucone.
Za ofertê spe³niaj¹c¹ wszystkie
wymogi uznano tê z³o¿on¹ przez firmê Joka z Pucka. Równoczeœnie
przedstawiciele firmy zaoferowali,
¿e wykonaj¹ zadanie za kwotê
791.780 z³ brutto. By³a to najni¿sza
cena za to zadanie.
mm

Zarz¹d Dróg Powiatowych
w £obzie informuje

¿e istnieje mo¿liwoœæ
nieodp³atnego pozyskania ¿ywop³otu
(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

Spotkanie Akademii Zdrowia Bioton odbêdzie siê w niedzielê, 8 listopada
o godz. 10.00, w PKS Gryfice - œwietlica przy ul. Trzyg³owskiej 32 w
Gryficach. Zainteresowani chorzy mog¹ zg³osiæ chêæ uczestnictwa w PSD
Gryfice, Urz¹d Miasta i Gminy Gryfice, Plac Zwyciêstwa 35, pokój 311 (III p.)
do p. Ireny Dêbickiej Tel. 697 604 105 (pon., wt., czw. godz. 10-12).
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Plany inwestycji
(£OBEZ). Urz¹d przygotowa³ listê zamierzeñ inwestycyjnych na terenie miasta i
gminy na rok przysz³y. Jednak o tym, czy
bêd¹ one realizowane, zadecyduje Rada
Miejska, a przysz³oroczny bud¿et i sytuacja w kraju i regionie zapewne i tak czêœæ
z nich zweryfikuje.
Zamierzenia inwestycyjne na
2010 rok obejmuj¹: przebudowê ul.
Browarnej i ul. Bema w £obzie za
kwotê 403.700 z³, przebudowê ul.
S³onecznej na kwotê 390 tys. z³. Przebudowê: chodników na ul. XXX-lecia PRL za sumê 170 tys. z³, nawierzchni chodnika i parkingu w
osiedlu H. Sawickiej przy bloku nr 32
za kwotê 52 tys. z³, parkingu przy ul.
Budowlanej, koszt inwestycji – 42
tys. z³.
W £obzie gmina zamierza w przysz³ym roku wykonaæ jeszcze utwardzenie pieszo-jezdni przy ul. Obroñców Stalingradu dojœcie do rzeki
Regi za kwotê 40 tys. z³. Celowoœæ
niektórych zamierzeñ podwa¿y³a
radna Helena Szwemmer, która
stwierdzi³a, ¿e nie jest to zamierzenie
najpilniejsze w obecnej chwili.
– Wydaje mi siê, ¿e w zamierzeniach inwestycyjnych s¹ takie
punkty, które nie s¹ najpilniejsze na
œwiecie np. przebudowa parkingu na
ul. Budowlanej. By³am specjalnie
zobaczyæ, jak to wygl¹da. Ja tam takiej potrzeby nie widzê. Myœlê, ¿e to
zakamuflowane zadanie, które dotyczy uprz¹tniêcia terenu ko³o budynku socjalnego. Parking przy tej ulicy
jest, a nie ma tam jakiegokolwiek
miejsca, aby ten parking poszerzyæ.
Wszystko, co jest mo¿liwe do zabetonowania, jest zabetonowane. Tam
parkuj¹ samochody z trzech stron –
powiedzia³a. podczas obrad Rady
Miejskiej.
Podobnie odnios³a siê do celowoœci budowy ci¹gu pieszo-jezdnego przy ul. Obroñców Stalingradu.
– S¹ ró¿ne, zdecydowanie wa¿niejsze sprawy do za³atwienia tam,
gdzie chodzi o bezpieczeñstwo, a
tutaj to niczemu nie s³u¿y, tylko poprawie estetyki. By³oby to zadanie
do ponownego zastanowienia siê
albo wyeliminowania – doda³a radna.
Radna mia³a te¿ w¹tpliwoœci odnoœnie koniecznoœci remontu nawierzchni placu przy Gimnazjum i
wskaza³a je jako kolejne zadanie do
wyeliminowania, o ile chodzi o plac
apelowy.
Jednak dyrektor Gimnazjum w
£obzie Ewa Pop³awska wyjaœni³a, ¿e
sprawa dotyczy pierwszej czêœci

przy starym budynku.
- Tam je¿d¿¹ samochody z dostaw¹. Powierzchnia jest bardzo nierówna. Grozi to wypadkiem, gdy
dzieci chodz¹, a przede wszystkim,
gdy biegaj¹. Nie patrz¹ wtedy pod
nogi, jeœli siê któryœ zahaczy. Mieliœmy ju¿ taki wypadek, gdy dziecko
upad³o i straci³o przytomnoœæ. Na
szczêœcie nic siê nie sta³o. Dobrze
jest, póki nic siê nie stanie – powiedzia³a.
Radni z takim argumentem póki
co nie dyskutowali i na pierwszy
etap chc¹ przeznaczyæ kwotê w wysokoœci 90 tys. z³.
Kolejnymi planowanymi zadaniami w przysz³ym roku jest remont
nawierzchni chodnika na ul. Wêgorzyñskiej, na odcinku przed przejazdem kolejowym od ul. Kraszewskiego, za kwotê 15 tys. z³.
Sporym zadaniem inwestycyjnym, które czeka gminê w roku przysz³ym, jest kontynuacja budowy budynku socjalnego przy ul. Budowlanej w £obzie, za kwotê 800 tys. z³.
Na projekt budowlany oraz
pierwszy etap budowy gmina zamierza wyasygnowaæ 600 tys. z³, na termomodernizacjê SP1 – 825 tys. z³,
termomodernizacjê Przedszkola
Miejskiego – 520 tys. z³, na pierwszy
etap termomodernizacji SP2 – 400
tys. z³, na kontynuacjê termomodernizacji budynków oœwiatowych 300
tys. z³. Na przebudowê drogi dojazdowej do budynku socjalnego przy
stadionie, jak na razie zarezerwowano kwotê 65 tys. z³, na wymianê
ogrodzenia przy stadionie miejskim
od ul. Kwiatowej kolejne 40 tys.
Gmina w przysz³ym roku chcia³aby poza tym uporz¹dkowaæ gospodarkê œciekow¹ na ul. Komuny Paryskiej 8, Kraszewskiego 24-28, Browarnej, kwartale ulic: Bema 11, 11a,
13, 15a, Koœcielnej 13, 14, 16 i ul.
Browarnej 9, 10, 11. Na ten cel gmina
chce przeznaczyæ 150 tys. z³, na budowê kanalizacji w ul. Bocznej 13-18
magistrat planuje przeznaczyæ 15
tys., natomiast na wymianê sieci
wodoci¹gowej w ulicy Browarnej –
200 tys.
W przysz³ym roku ma zostaæ
równie¿ wykonane ogrodzenie
cmentarza komunalnego w £obzie

od strony ul. Wojska Polskiego, za
kwotê 320 tys. z³.
Kolejnym wydatkiem gminy na
terenie miasta bêdzie wykonanie
przy³¹cza wodoci¹gowego do £DK
za kwotê 35 tys. z³.
Z kolei na terenie gminy magistrat planuje wykonaæ utwardzenie
dojœcia do budynku 7-8- 8a w Poradzu za 90 tys. z³, kontynuowaæ budowê œwietlicy wiejskiej w Dobieszewie za kwotê 250 tys. z³, rozpocz¹æ
budowê œwietlicy wiejskiej w Ro¿nowie, na pierwszy etap gmina planuje przeznaczyæ 100 tys. z³, natomiast w Grabowie gmina bêdzie modernizowaæ œwietlicê wiejsk¹; na ten
cel, póki co, zaplanowano 100 tys. z³.
Kolejnym zadaniem bêdzie kontynuacja rozbudowy remizy stra¿ackiej w
Zagórzycach za kwotê 200 tys. z³.
Sporym wydatkiem gminnym
bêdzie kontynuacja rekultywacji
sk³adowiska odpadów komunalnych w Prusinowie. Na ten cel planuje siê przeznaczyæ 455 tys.
W Zajezierzu z kolei planowane
jest wykonanie nowego odwiertu
studni oraz likwidacja istniej¹cego,
koszt inwestycji oszacowano na
kwotê 45 tys. z³.
W przysz³ym roku gmina planuje
zakupiæ samochód osobowo-dostawczy za kwotê 30 tys. z³.
W porozumieniu z RDW Drawsko Pomorskie gmina zamierza przebudowaæ chodnik przy ul. Bema,
gdzie koszt inwestycji wynosi 99
tys. z³, wykonaæ chodnik wraz z
przejœciami dla pieszych na skrzy¿owaniu ulic Kiliñskiego - Armii Krajowej - Bema, za kwotê 16 tys. z³ oraz
przebudowaæ nawierzchniê chodnika na ul. Kraszewskiego, po prawej
stronie, gdzie wartoœæ prac szacuje
siê na kwotê 66 tys. z³. Jeœli dojdzie
do tych inwestycji, to gmina pokryje
koszt prac w 50 procentach.
O tym, czy zamierzenia inwestycyjne wejd¹ w plan przysz³orocznych wydatków zadecyduje jednak
Rada Miejska podczas nastêpnej sesji.
Radna Helena Szwemmer mia³a
równie¿ zastrze¿enia do zasadnoœci

przebudowy drogi do punktu socjalnego na stadionie.
– Tartanowa powierzchnia komponuje siê z ca³ym stadionem i taka
jest potrzeba, nie potrzebna jest droga za 65 tys. z³. S¹dzê, ¿e wa¿niejsze
by³oby ogrodzenie od strony bramy
wjazdowej – powiedzia³a H. Szwemmer.
Równie¿ so³tysi zg³osili wiele
uwag, odnoœnie budowy oœwietlenia na wsiach, wskazuj¹c szczegó³owo miejsca, w których takie punkty
œwietlne powinny powstaæ. Jednak,
jak siê okazuje, nie wszêdzie takie
punkty mog¹ od razu powstaæ, bowiem w wielu miejscach konieczne
s¹ plany i pozwolenia na budowê.
Jednak, jak siê okaza³o, stara sieæ
jest przeci¹¿ona i nie ma mo¿liwoœci,
przy wykorzystaniu jej, pod³¹czyæ
nowych punktów. Na tak¹ „partyzantkê”, jak to okreœli³a przewodnicz¹ca Rady El¿bieta Kobia³ka, nie ma
warunków technicznych i zgody
energetyki.
– Tam, gdzie mo¿na by³o wykorzystaæ istniej¹cy s³up i istniej¹c¹
liniê napowietrzn¹ czy podziemn¹,
niewielkim nak³adem kosztów, bez
pozwolenia na budowê i dokumentacji, tam wszêdzie zadania zosta³y
zrealizowane. Wszystkie inne tematy wi¹¿¹ siê ze znacznymi pieniêdzmi. Pamiêtam czasy kryzysu pocz¹tku lat 90., gdzie gmina nie mia³a z³otówki na op³acenie energii elektrycznej. Chodzi³y komisje so³tysów i radnych i eliminowano punkty w z³ym stanie technicznym, bo
gmina nie mia³a dochodów z podatków, nie mia³a za co p³aciæ. Teraz i tak
jest bardzo dobrze – powiedzia³a.
– W tym roku gmina zrobi³a trzy
inwestycje odnoœnie oœwietlenia w
Be³cznej, Prusinowie i w osiedlu H.
Sawickiej.
Jak na razie, za³o¿enia do bud¿etu przyjêto jednog³oœnie, wraz
z wnioskami, aby nie zad³u¿aæ gminy powy¿ej 40 proc., wygospodarowaæ œrodki na ogrodzenie stadionu od ul. Siewnej oraz zwiêkszyæ zaplanowane œrodki na zakup
samochodu.
mm
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Radni pochwalili szko³y

Kuratorium do naprawy?
(£OBEZ). Podczas sesji
radni Rady Miejskiej w
£obzie poruszyli kwestiê
edukacji na poziomie szkó³
podstawowych. Nawi¹zano
m.in. do wyników nauczania;
radny Bogdan Górecki zaproponowa³ program naprawczy
dla... Kuratorium Oœwiaty.
Jak wyjaœni³ radny Bogdan Górecki, przed sesj¹ poprosi³ burmistrza, aby ten udostêpni³ mu wyniki
sprawdzianów za lata 2006/2007 i
2007/2008.
– Porównuj¹c z rokiem 2008/09
trzeba sobie powiedzieæ wyraŸnie, ¿e
w ca³ym kraju, okrêgu, województwie i w naszych szko³ach podstawowych procent uzyskanych punktów wyraŸnie zmala³. Z tego wynika
¿e w ca³ym kraju ten test by³ tak
skomplikowany i trudny albo po
prostu materia, czyli m³odzi, tej ca³ej
wiedzy w ca³ym kraju nie opanowali.
W 2006/07 roku SP nr 1 mia³a wynik
w procentach: 59, SP2 – 61, a szko³a
w Be³cznej – 67. To jest procent najwy¿szy, porównywalny z krajem,
który równie¿ by³ na poziomie 67
proc. W 2007/08: SP1 – 59, SP2-58,
a Szko³a Publiczna w Be³cznej – 65.

Ten rok okaza³ siê dla szkó³ podstawowych niezbyt szczêœliwy, z tego
powodu, ¿e rzeczywiœcie Kuratorium nakaza³o Szkole Podstawowej
w Be³cznej przygotowaæ pewien
harmonogram poprawy efektywnoœci kszta³cenia. Aby wyniki w naszych szko³ach i kraju by³y dobre, to
prócz zaanga¿owania nauczycieli,
które jest na maksymalnym poziomie, jest potrzeba zaanga¿owania
rodziców i uczniów. To nie mo¿e byæ

Wêgorzyno
rezygnuje z us³ug
Administratora
(WÊGORZYNO).
Burmistrz Wêgorzyna
Gra¿yna Karpowicz
zapowiedzia³a, ¿e od
przysz³ego roku gmina,
wzorem £obza, przejmie
zarz¹dzanie mieniem
komunalnym. Uwa¿a,
¿e mieszkañcy znacznie
przep³acaj¹ za zlecanie
firmie zewnêtrznej
za us³ugi.
– 31 grudnia koñczy siê trzyletnia
umowa z Administratorem na zarz¹dzanie budynkami komunalnymi. Po
przeanalizowaniu kosztów zarz¹dzania Administratora i efektów administrowania mieszkaniami komunalnym i iloœci skarg niezadowolonych najemców z firmy z £obza,

podjê³am decyzjê, ¿e nie og³aszam
przetargu i z dniem 1 stycznia przysz³ego roku budynki komunalne
wracaj¹ do urzêdu. Urz¹d bêdzie
administrowa³ budynkami komunalnymi. Jest to trudna decyzja, ale
podjê³am j¹. Trochê siê bojê tej operacji. Oddaliœmy budynki komunalne do administrowania firmie zewnêtrznej 6-7 lat temu. Wiemy, ¿e
£obez zrezygnowa³ z us³ug tej firmy
dwa lata temu. Ja te¿ przeprowadzi³am tutaj pewne analizy. Je¿eli rocznie p³acimy Administratorowi 240
tys. z³ za zarz¹dzanie budynkami komunalnymi, to ja stwierdzam, ¿e przy
pomocy urzêdu mo¿emy to zrobiæ
sami i lepiej. Czeka nas du¿a operacja w listopadzie i grudniu – przejêcie tych budynków, tak, ¿eby w
styczniu ju¿ budynkami zarz¹dza³
w³aœciciel, czyli gmina – powiedzia³a
burmistrz podczas paŸdziernikowej
sesji. Radni nie mieli ¿adnych zastrze¿eñ wobec tej decyzji.
mm

tak, ¿e tylko nauczycieli, a uczniowi
albo siê chce, albo siê nie chce, a
rodzic w tym czasie pracuje zagranic¹. Wielokrotnie jest tak, ¿e m³odzie¿ sobie z tymi wynikami, z rozwi¹zywaniem tych testów nie radzi.
Mieliœmy kiedyœ spotkanie z poprzednim kuratorem, tu w £obzie.
Wszyscy wypowiadali siê bardzo
dobrze. Nie posz³y za tym ani decyzje kuratorium, ani decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej, ¿eby po-
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prawiæ program nauczania. Dzisiaj
siê okazuje, czytaj¹c prasê, ¿e program naprawczy nale¿y przygotowaæ dla naszego kuratorium. Bo tam,
jak okazuje siê, nie jest troska o m³odego cz³owieka, tylko o sto³ki i sto³eczki dla przyjació³ i kole¿eñstwa.
£atwo jest oskar¿yæ, ¿e nauczyciele
tak ucz¹. Z materia³u, który przedstawi³ pan burmistrz, wynika, ¿e wyniki
w ca³ym kraju te¿ by³y du¿o ni¿sze i
to jest oczywiœcie niepokoj¹ce, ale
nie mo¿na za to winiæ nauczycieli –
mówi³ radny.
Po tej wypowiedzi radni jednog³oœnie przyjêli informacjê o stanie
realizacji zadañ oœwiatowych za rok
szkolny 2008/09.
– Jest to dowód na to, ¿e wysoko
oceniamy pracê naszych jednostek
w roku poprzednim, jak równie¿ doceniamy to wszystko, co zosta³o
zrobione przy ocenianiu zadañ, zarówno w zakresie edukacji, jak i warunków nauki. Zadania zestawione
tu przez panów burmistrzów zosta³y
wykonane dobrze i mo¿na stwierdziæ, ¿e nasze jednostki oœwiatowe
s¹ przygotowane dobrze do realizacji swoich zadañ w roku bie¿¹cym
2009/10. Jest to moja ocena wypracowana na podstawie g³osów, jakie
s³ysza³am na komisji i na podstawie
wyników g³osowania wysokiej rady.
Gratulujê nauczycielom, kadrze, dyrektorom za tak¹ wysok¹ ocenê i
trzymamy kciuki, aby ten rok by³ troszeczkê lepszy – powiedzia³a ju¿ po
g³osowaniu przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej El¿bieta Kobia³ka. mm

B³êdy pod tynkiem?
(WÊGORZYNO). Podczas
sesji Rady Miejskiej
w Wêgorzynie jej
przewodnicz¹ca
Monika KuŸmiñska
zwróci³a uwagê, ¿e
jeden z mieszkañców
miasta zauwa¿y³,
¿e prace
termomodernizacyjne
na terenie szko³y
Podstawowej
w Wêgorzynie
nie s¹ prowadzone
prawid³owo.

Zastrze¿enia mieszkaniec
Wêgorzyna wniós³ na piœmie
do burmistrz miasta i gminy, jednak
nie dosta³ ¿adnej odpowiedzi. Swoje
zdanie na temat przeprowadzanych
prac z³o¿y³ równie¿ do Rady Miejskiej.
– Widzia³, ¿e wy³oniony w przetargu wykonawca nie wykonuje
tych zadañ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Czêœæ
spraw dotyczy³a robót, które pod

za³o¿onym tynkiem i pomalowanymi
œcianami ju¿ nie bêdzie mo¿na
sprawdziæ – powiedzia³a przewodnicz¹ca.
To, czy prace prowadzone s¹ prawid³owo, zale¿y równie¿ od nadzoru,
a to, czy ten swoj¹ pracê traktuje
powa¿nie, czas poka¿e. Jeœli mieszkaniec ma racjê, to kto poniesie
koszty b³êdów ukrytych pod tynkiem?
op
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Podatek dla firm bez zmian
(£OBEZ). Od 1 stycznia
bêdziemy p³aciæ wy¿sze
podatki, jedynie
prowadz¹cym
dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ nie
podniesiono stawek
podatków od
nieruchomoœci.
Jak argumentowali radni – jest to
zwi¹zane z panuj¹cym kryzysem gospodarczym. W ten sposób radni
chcieli w minimalny choæ sposób
wspomóc firmy na terenie ³obeskiej
gminy.
W przysz³ym roku podatki od
gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez
wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m kw. powierzchni wynios¹
0,73 z³;
- pod jeziorami, a tak¿e od gruntów zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,

od 1 ha powierzchni w kwocie 4,04 z³,
- pozosta³ych, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego, od 1 mkw. powierzchni w kwocie 0,32 z³,
- od budynków lub ich czêœci
mieszkalnych od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej w kwocie 0,61 z³.
W projekcie uchwa³y wysokoœæ
podatków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich
czêœci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej od 1mkw.
powierzchni u¿ytkowej zaproponowano w wysokoœci 18 z³. Radni nie
zgodzili siê na tak¹ kwotê i pozostawili stawkê na poziomie tegorocznym, czyli 17,60 z³ za mkw. powierzchni u¿ytkowej.
Wysokoœæ podatku za nieruchomoœci zajête na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej wyniesie 8,80 z³,
- zajêtych na prowadzenie dzia-

³alnoœci gospodarczej w zakresie
udzielania œwiadczeñ zdrowotnych
od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej 4,16 z³.
Radni postanowili równie¿ zró¿nicowaæ stawkê podatków od pozosta³ych budynków lub ich czêœci, w
tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po-

¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego (m.in. gara¿e
wolno stoj¹ce, komórki, szopki - jeœli
s¹ budynkami w rozumieniu prawa
budowlanego), od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej za gara¿e 5,60
za mkw., w innych zaliczanych do tej
samej grupy - 5.50 z³ za metr kwadratowy.
mm

usprawiedliwienie nieobecnoœci i
tak le¿y w dobrym tonie.
– Nale¿a³oby podziêkowaæ, ¿e
pañstwo docenili nasz¹ pracê i trud,
jaki wk³adamy w tê pracê, jak¹ wykonujemy. Jest to niewielka suma, ale
nam pasuje. Nieraz s¹ takie sytuacje,
¿e swoj¹ nieobecnoœæ na komisji czy
sesji by³aby mo¿liwoœæ usprawiedliwienia jej z niezale¿nych przyczyn i
by w takich wypadkach te 10 proc.
nie potr¹caæ, poniewa¿ w niektórych
sytuacjach by³oby to krzywdz¹ce.
Szkoda te¿, ¿e uchwa³a nie wchodzi
z dniem podjêcia.
Jak wyjaœni³a przewodnicz¹ca,
œrodki dla so³tysów s¹ planowane
na rok przysz³y, wiêc nie mog¹ byæ
wprowadzone z dniem podjêcia, ale
najwczeœniej od 1 stycznia.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
wyjaœni³, ¿e uchwa³a jest korzystniejsza dla so³tysów, ni¿ obowi¹zu-

j¹ca obecnie.
– Dzisiaj, jeœli nie jesteœcie obecni na komisji, to macie potr¹can¹
pe³n¹ kwotê, czyli 112 z³. Od przysz³ego roku, jeœli nie bêdziecie na
komisji, to potr¹cane bêdzie 30 z³, a
resztê otrzymacie.
– So³tysa Bonina popar³a Barbara Kordyl z Be³cznej.
– My, so³tysi, nie uwa¿amy, ¿e te
pieni¹dze, które otrzymujemy to za
to, ¿e tu siedzimy, tylko ¿e jest to
pewna rekompensata za pracê, jak¹
wykonujemy na naszym terenie. My
tam pracujemy nie godzinê, nie dwie,
ale kilka ³adnych godzin dziennie –
powiedzia³a.
E. Kobia³ka wyjaœni³a, ¿e praca
so³tysów jest prac¹ spo³eczn¹ wykonywan¹ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej nieodp³atnie, natomiast udzia³ w
posiedzeniu mo¿e byæ p³atny. Na tym
dyskusjê zakoñczono.
mm

Podnieœli so³tysom
(£OBEZ). Podczas sesji
radni miejscy podnieœli
so³tysom
i przewodnicz¹cemu
Rady Osiedla diety
miesiêczne w formie
rycza³tu do 300 z³.
Ustalili równie¿, ¿e za nieobecnoœæ podczas obrad, radnym przys³uguje 50 proc. diety. Mimo tego
so³tysi chcieli, aby za nieobecnoœæ
nieusprawiedliwion¹ wyp³acaæ im
pe³n¹ dietê, choæ nie wyp³acano nic
w takich wypadkach. Radni nie zgodzili siê. Czêœæ so³tysów nie by³a z
tego zadowolona.
Od przysz³ego roku so³tysom
oraz przewodnicz¹cemu Rady Osiedla bêdzie przys³ugiwaæ dieta miesiêczna w formie rycza³tu w wysokoœci 300 z³. Wysokoœæ diety nale¿nej
so³tysowi oraz przewodnicz¹cemu
Rady Osiedla za dany miesi¹c ustala
sekretarz gminy, w oparciu o listy
obecnoœci. Za ka¿d¹ nieobecnoœæ
na sesji, posiedzeniu komisji Rady
Miejskiej lub posiedzeniu organizowanym przez burmistrza bêdzie potr¹cane 10 proc. W przypadku nieobecnoœci na wszystkich posiedzeniach organizowanych w ci¹gu
okresu rozliczeniowego so³tys

otrzyma 50 proc. wynagrodzenia.
So³tysi i przewodnicz¹cy Rady Osiedla bior¹ udzia³ w sesjach, pracach
komisji Rady Miejskiej, wspó³pracuj¹ z burmistrzem, pe³ni¹ ró¿ne obowi¹zki spo³eczne na rzecz gminy i
mieszkañców swoich wsi.
Obecnie so³tysom przys³uguje
dieta za udzia³ w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej oraz w
posiedzeniach organizowanych
przez burmistrza w wysokoœci czterokrotnoœci diety pracowniczej, czyli 92 z³ za ka¿de posiedzenie oraz
zwrot kosztów podró¿y w kwocie 20
z³. Œrednio w miesi¹cu so³tysi zapraszani byli na dwa posiedzenia. Z
tego tytu³u otrzymywali ³¹czne wynagrodzenie w wysokoœci 224 z³.
Podwy¿szenie diety ma zrekompensowaæ wzrastaj¹cy zakres obowi¹zków so³tysów wynikaj¹cy z
utworzenia w bud¿ecie gminy funduszu so³eckiego.
Takie postawienie sprawy nie
wszystkim przypad³o do gustu. So³tys Bonina Waldemar Zakrzewski
zasugerowa³, by za nieobecnoœæ
usprawiedliwion¹ p³aciæ tak, jakby
so³tysi na sesjach byli. Jego zdanie
popar³o kilku innych so³tysów. To
jednak - jak wyt³umaczy³a sekretarz
gminy - jest niemo¿liwe,gdy¿ jest
niezgodne z prawem. Przewodnicz¹ca Rady El¿bieta Kobia³ka doda³a, ¿e

Str
Str.. 8

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 3.11.2009 r.

Konkurs „Szkolny Pulitzer” Kuriera Szczeciñskiego rozstrzygniêty

„G³os Budy” z Gimnazjum w Resku
w fina³owej 10!
23 paŸdziernika redaktorki „G³osu Budy” ( Paulina Myszak, Weronika KuŸmiñska, Agnieszka Bartkowiak i Sonia S³awiñska) wziê³y udzia³
w Gali Fina³owej „Szkolnego Pulitzera 2009”, który tym razem odby³
siê w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Stargardzie Szczeciñskim.
Wœród cz³onków i opiekunów
redakcji nominowanych do Nagrody G³ównej nie mog³o w tym dniu
zabrakn¹æ pomys³odawców – dziennikarzy „Kuriera Szczeciñskiego”
oraz zaproszonych goœci. Mogliœmy
poznaæ prezydenta Stargardu Szczeciñskiego, pana S³awomira Pajora,
który chêtnie odpowiada³ na nasze
najró¿niejsze pytania. PóŸniej m³odzi dziennikarze podzielili siê na

dwie grupy. Jedna wziê³a udzia³ w
warsztatach dziennikarskich w
szkole, natomiast druga mia³a mo¿liwoœæ zwiedzenia najciekawszych
zabytków Starego Miasta.
Wreszcie nadszed³ czas rozstrzygniêcia. Laureatami „Szkolnego Pulitzera 2009” w kategorii szkó³ podstawowych zostali redaktorzy „Sztubaka”, z goszcz¹cej nas Szko³y Podstawowej nr 2 w Stargardzie Szczeciñskim, w kategorii gimnazjów wygra³ „Gimpres” Gimnazjum nr 21 w
Szczecinie, a w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych najlepsi okazali
siê uczniowie z LO w £obzie, którym
serdecznie gratulujemy!
Nasza gazetka nie zdoby³a pierwszego miejsca, ale myœlê, i¿ druga

Uczestniczki wyjazdu, gratulacje sk³ada im p. Bo¿ena Ciborowska Lipko, opiekunka „Sztubaka”.

Wiêcej za
przedszkole
(£OBEZ). Na przysz³y rok odp³atnoœæ za Przedszkole Miejskie w
£obzie zosta³a podniesiona o 5 z³, w
stosunku do roku obecnego.
Podwy¿szenie op³aty sta³ej za
Przedszkole Miejskie od 1 stycznia
wzroœnie ze 146 do 151 z³ miesiêcznie, za 9-godzinny pobyt dziecka w
placówce.
mm

Jaœniej
w Resku
(RESKO). Zosta³ ju¿ og³oszony
przetarg na rozbudowê instalacji
oœwietlenia ulicznego przy ulicy
Leœnej (180 m) oraz przy ul. Wojska
Polskiego (430 m) w Resku.
Prace maj¹ zostaæ wykonane do
18 grudnia bie¿¹cego roku.
um

nominacja jest dla nas ogromnym
wyró¿nieniem. Ka¿da z nas przywioz³a do Reska baga¿ nowych doœwiadczeñ i mi³ych prze¿yæ. To na
zachêtê do dalszej, nie³atwej, dziennikarskiej pracy. Mo¿e kiedyœ gala
Pulitzera odbêdzie siê w Gimnazjum
w Resku?
Na nominacjê do Nagrody G³ów-

nej w roku szkolnym2008/2009 pracowa³y: Ewelina Manel, Agata Chech³a, Krystyna Przygocka, Agnieszka Bartkowiak, Paulina Myszak, Iza
Kuc, Aleksandra Kondrat, Ma³gorzata Muszyñska - redaktor naczelny.
Paulna Myszak, klasa IIId
Gimnazjum w Resku

„S³oneczna przygoda” w wykonaniu uczniów ze Stargardu Szczeciñskiego.
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Lokalne symulacje w Liceum w Resku
„Jak dzia³a moja gmina?”
W tym roku Polska Fundacja im.
Roberta Schumana realizuje projekt
„Jak dzia³a moja gmin@?”, którego
celem jest zachêcenie m³odych ludzi
do wziêcia udzia³u w wyborach do
samorz¹du terytorialnego. W ramach projektu uczniowie 58 szkó³
ponadgimnazjalnych z ca³ej Polski,
w tym uczniowie reskiego Zespo³u
Szkó³, jako jedyni w powiecie ³obeskim, monitorowali dzia³ania w³asnej
gminy, organizowali lokalne wydarzenia, uczestniczyli w grze internetowej. Projekt jest realizowany przy
wsparciu udzielonym przez Islandiê,
Liechtenstein i Norwegiê ze œrodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz bud¿etu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu
dla Organizacji Pozarz¹dowych.
Symulacja - ostatni etap zmagañ, jest gr¹ edukacyjn¹ rozwijaj¹c¹
aktywnoœæ obywatelsk¹ i zachêcaj¹c¹ do udzia³u w wyborach samorz¹dowych, opracowan¹ w³aœnie na
potrzeby projektu. Jest neutralna
politycznie i nie s³u¿y wspieraniu
okreœlonych kandydatów.
Uczniowie klas ponadgimnazjalnych w Zespole Szkó³ w Resku
przez ca³y drugi semestr ubieg³ego
roku szkolnego realizowali projekt
Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana „Jak dzia³a moja gmin@. Pomys³odawcy projektu mieli na celu
zainteresowanie m³odych ludzi
sprawami ich najbli¿szego otoczenia, funkcjonowaniem gmin, w których mieszkaj¹ oraz rozwijanie lokalnego patriotyzmu. M³odzie¿ bra³a
udzia³ w monitorowaniu dzia³alnoœci naszych w³adz, uczestnicz¹c w
sesji Rady Miejsiej, odwiedzaj¹c i

przeprowadzaj¹c rozmowê z przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej, realizuj¹c Dzieñ Samorz¹du i debatê z
udzia³em Burmistrza Reska pana
Arkadiusza Czerwiñskiego. Przeprowadzono wywiady z radnymi,
ankietê wœród mieszkañców gminy
Resko.
Wszystkie te dzia³ania mia³y na
celu zmonitorowanie dzia³alnoœci
w³adz naszej gminy. Po ocenie raportu z monitoringu, prowadzonego
przez naszych uczniów, niezale¿ni
eksperci wspó³pracuj¹cy z fundacj¹
zakwalifikowali nasza szko³ê i ok.
trzydzieœci innych do etapu ostatniego. 26 paŸdziernika br. przedstawiciele fundacji przyjechali do naszej szko³y, aby przeprowadziæ symulacjê wyborów samorz¹dowych
w fikcyjnej gminie Gminowo. W symulacji wziê³o udzia³ 75 uczniów.
M³odzie¿ zosta³a podzielona losowo na komitety wyborcze, media,
komisjê wyborcz¹ i pracowa³a kolegialnie nad w³asnymi zadaniami.
Komitety z fikcyjnej gminy Gminowo przygotowa³y swoje programy,
has³a wyborcze i plakaty. Po kampanii wyborczej odby³a siê debata z
udzia³em kandydatów na burmistrza
i tajne g³osowanie. Nad prawid³owym przebiegiem wyborów czuwa³a
specjalnie powo³ana komisja. Nastêpnie komitety wyborcze, po wybraniu spoœród siebie kandydatów
na burmistrza nieistniej¹cej, stworzonej na potrzeby symulacji, gminy
Gminowo oraz radnych, przyst¹pi³y
do ostrej kampanii wyborczej. Kandydaci promowani byli rozmaitymi
sposobami: od plakatów, poprzez
reklamy, na ostatecznym spotkaniu
z wyborcami koñcz¹c.
Podczas debaty wyborczej, sta-

nowi¹cej swoiste podsumowanie
ca³ej wyczerpuj¹cej kampanii wyborczej, kandydaci na burmistrzów
Gminowa: Mateusz Zakrzewski,
Krzysztof Dêbek, Izabela Przybylska, Sandra Marciniuk i Adrian Kowalewski, w krótkich przemówieniach starali siê pozyskaæ g³osy
wyborców, nakreœlaj¹c pokrótce
w³asne plany dla Gminowa. Po serii
pytañ skierowanych do kandydatów, nast¹pi³o g³osowanie, w którym
wyborcy jednog³oœnie zdecydowali, ¿e burmistrzem miasta Gminowo
zosta³ Mateusz Zakrzewski.
Symulacja przybli¿y³a uczniom i
pozwoli³a zrozumieæ ca³¹ machinê
wyborcz¹, a zajêcia by³y aktywn¹
form¹ wychowania obywatelskiego.

Nasza szko³a wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, jakie stawiaj¹
przed nami wymogi edukacji XXI
wieku. Przygotowujemy naszych
uczniów do doros³ego, odpowiedzialnego ¿ycia i do budowania w³asnej przysz³oœci zawodowej. Oferujemy nie tylko wszechstronn¹, rzeteln¹ wiedzê, mo¿liwoœæ zdobycia
matury oraz przygotowanie zawodowe, ale tak¿e dajemy im mo¿liwoœæ
zdobycia nowych doœwiadczeñ w
ramach realizowanych projektów
czy pozalekcyjnych form dzia³alnoœci np. w ramach Amnesty International, Szkolnego Wolontariatu, programu „Patrz i zmieniaj” czy UNICEF.
Agata Popielarz
koordynator projektu
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Protest na sesji
(£OBEZ). Na sesji w
£obzie goœcili mieszkañcy
ul. XXX-lecia PRL. Mieli
zastrze¿enia do kolejnoœci
zamierzeñ inwestycyjnych,
jak i fachowoœci
wykonywanych prac na
sieci wodoci¹gowej. Ich
zdaniem na ich ulicy jest
awaria za awari¹. Swoim
wyst¹pieniem na sesji
chcieli wymóc kolejnoœæ
wykonywanych prac. Ani
urz¹d, ani radni nie
kwestionowali ich toku
myœlenia. Z czego wiêc
wynika³y g³osy protestu?
W za³o¿eniach do bud¿etu pojawi³ siê punkt ujmuj¹cy przebudowê
nawierzchni chodników na ul. XXXlecia PRL, na kwotê 170 tys. z³. To
w³aœnie ten zapis zmusi³ piêciu
mieszkañców tej ulicy do wyst¹pienia na forum publicznym w imieniu
wszystkich mieszkañców.
– Mamy tak¹ bol¹c¹ nas sprawê.
10 maja odby³o siê pierwsze nasze
spotkanie u burmistrza Ryszarda
Soli. Wówczas prawie wszyscy
mieszkañcy byli, w sprawie skoordynowania prac inwestycyjnych na
ulicy XXX-lecia. Chodzi mi przede
wszystkim o punkt w zamierzeniach
inwestycyjnych: przebudowa nawierzchni chodników na ul. XXXlecia PRL na kwotê 170 tys. z³. Na
tamtym spotkaniu rozmawialiœmy o
kanalizacji, o wodoci¹gach, o nawierzchni chodników, o nawierzchni
ulicy. Ogólnie spotkanie up³ynê³o w
zrozumieniu, wszystko wydawa³o
siê tak, jak nale¿y, i po gospodarsku
bêdzie zrobione. Ale 13 lipca pan
burmistrz i Rada Miasta otrzymali
pismo przygotowane na majowe
spotkanie. Na nasze rêce 28 sierpnia
otrzymaliœmy odpowiedŸ od burmistrza Ireneusza Kabata, który nie
uj¹³ naszego stanowiska. Nastêpnie
7 wrzeœnia, w imieniu mieszkañców,
powtórnie wys³aliœmy pismo z
proœb¹ o dalsze skorygowanie tej
sytuacji. Takie samo pismo skierowaliœmy do cz³onków Rady Miasta.
Okaza³o siê, ¿e podczas posiedzenia
komisji w za³o¿eniach do bud¿etu
gminy na 2010 r. uwzglêdniono tylko
przebudowê chodników, a gdzie
woda? Za ile lat bêdziemy j¹ robiæ? A
mo¿e co roku bêdziemy j¹ robiæ?
Mo¿e nie potrzebna jest ta woda?
Mamy tam rury azbestowo-cementowe. Awaria za awari¹ w ostatnich
latach by³a non stop. Ko³o posesji
pana (…) ciek³a woda. Niejeden tam

sobie nogê skrêci³, przewróci³ siê, bo
zim¹ nie sz³o tamtêdy przejœæ, to jest
nitka g³ówna wodoci¹gów. Na ostatnim posiedzeniu, gdy skierowaliœmy nasze uwagi wprost do burmistrza i szanownej rady, ustosunkowano siê do nich pozytywnie, ale w
zamierzeniach do bud¿etu na rok
2010 ujêta jest tylko nawierzchnia
chodników. A my prosimy, by podejœæ po gospodarsku i nie wyrzucaæ tych 170 tys. z³, które mieliœcie
pañstwo w zamierzeniach na nawierzchniê chodników, tylko wydaje siê nam, ¿e najpierw nale¿y wymieniæ te rury azbestowe. One s¹ bardzo
g³êboko po³o¿one, wystarczy tylko
poci¹gn¹æ nitkê wodn¹ i nie k³aœæ
teraz chodników, w 2010 roku uj¹æ w
planach wodê, potem zrobiæ chodniki, a nie teraz chodniki. Po co? 39 lat
chodziliœmy, mo¿emy jeszcze cho-

swoje, bo to jest najtrudniejszy czas
i wtedy na ogó³ pojawiaj¹ siê awarie.
To te¿ zweryfikuje nasze podejœcie
do tematu tej ulicy. Na dzisiaj znamy
aktualne opinie firmy wodoci¹gowej
i eksploatacyjnej oraz wykonawcy.
Stan techniczny oceniaj¹ na dobry –
powiedzia³a.
Ta wypowiedŸ nie uspokoi³a jednak ³obzianki.
– Gdy by³y awarie, to nikt siê nie
pofatygowa³ ani z wodoci¹gów, ani
z szefostwa, które jest odpowiedzialne przyjœæ i zobaczyæ jak te rury
wygl¹daj¹. Podczas ostatniego posiedzenia pan Mieczys³aw Fojna
czyta³ ile tych awarii by³o, bo mia³
zapisane. Nikt siê nie pofatygowa³ w
tamtym okresie, pies z kulaw¹ nog¹
nie przyszed³, ¿eby sprawdziæ, gdy
to odkryte by³o, jak to wygl¹da – powiedzia³a.

dziæ rok. Proszê, aby podejœæ po gospodarsku, najpierw wybudowaæ
wodoci¹g, a potem nawierzchniê
chodników, w kolejnoœci i nawierzchniê jezdni. Prosimy radê o
przeg³osowanie naszego stanowiska i potraktowanie tego bardziej
powa¿nie – mówi³a przedstawicielka
mieszkañców ul. XXX-lecia.
Przewodnicz¹ca rady El¿bieta
Kobia³ka stara³a siê uspokoiæ mieszkañców, t³umacz¹c, ¿e skoro komisje
przyjê³y wniosek, to oznacza, ¿e zosta³ on zaakceptowany ju¿ na po³¹czonych komisjach, zarówno przez
burmistrza, jak i komisjê bud¿etow¹.
A to, o czym mieszkañcy mówi¹, jest
logiczne.
- Dopiero w projekcie bud¿etu
bêdzie istotne zapisanie zadañ oraz
kolejnoœæ wykonania. Na pewno to
nie bêdzie kolejnoœæ inna, ni¿ przy³¹cza, ewentualnie wodoci¹g, chodniki i nawierzchnia. Czy uda siê to w
2010 roku, tego jeszcze nie wiemy.
Byæ mo¿e bêdzie to zaplanowane na
lata nastêpne. O tym bêdziemy dyskutowaæ za oko³o dwa tygodnie.
Poza tym czas poka¿e. Je¿eli stan
techniczny przy³¹czy i wodoci¹gów
jest bardzo z³y, to zima i wiosna zrobi

Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
wyjaœni³, ¿e po ostatniej komisji bud¿etowej skontaktowa³ siê z generalnym wykonawc¹, który w tej ulicy
k³ad³ wodê. W³aœciciel potwierdzi³,
¿e stan rur jest dobry, a przyczyn¹
braku wody by³o uszkodzenie techniczne podczas robót ziemnych.
Operator koparki zahaczy³ o magistralê i to by³o przyczyn¹ przerw w
dostawach wody.
- Na pewno jest bezsprzeczny
stan przy³¹czy, tego nie kwestionujemy. Ale maj¹c opiniê PWiK, z którym
kontaktowaliœmy siê bezpoœrednio
po komisji, ostatnia awaria zg³oszona
przez mieszkañców mia³a miejsce trzy
lata temu. PóŸniej awarii na tej sieci
nie by³o – powiedzia³. Ale i te s³owa
nie przekona³y mieszkañców.
- Dwa lata temu na naszej ulicy
pêk³a rura. Nikt o tym nie wiedzia³ i
¿a³ujê, ¿e po prostu odkopaliœmy.
Gdybym wiedzia³a, ¿e siê przewrócê,
to bym usiad³a. Ta woda p³ynê³a
miesi¹cami. Mog³a jeszcze przez dwa
lata p³yn¹æ. P³ynê³a do studzienki.
Wodoci¹gi z ciê¿kim sprzêtem dwa
lata temu zakopywa³y. Awarie siê
zdarzaj¹, zgadza siê, rury zmienialiœmy, wiêc tych awarii ju¿ nie ma, ale

co dwa miesi¹ce przyje¿d¿ali, nurkowali w studzience panowie z wodoci¹gów, stawiali zim¹ namioty, kopali,
bo woda p³ynê³a ulic¹. Dzieciaki siê
przewraca³y, nie mo¿na by³o przejœæ,
bo woda by³a zamarzniêta. Wiêc kto
ma to prowadziæ? My mieszkañcy,
czy wodoci¹gi? Czyje to s¹ rury?
Nasze czy wodoci¹gów? Kto do tego
dok³ada z podatków? W³aœnie ci
wszyscy emeryci i renciœci, ci którzy
pracuj¹ – doda³a mieszkanka.
Przewodnicz¹ca Kobia³ka zauwa¿y³a, ¿e podobnych miejsc jest
jeszcze kilka w mieœcie.
– Burmistrz na komisji bud¿etowej deklarowa³, ¿e zleci wiêkszy nadzór nad spó³k¹ wodoci¹gow¹ i poprosi o zinwentaryzowanie planów
awaryjnych, abyœmy mieli wiedzê,
któr¹ pañstwo maj¹, mieszkaj¹c przy
tej ulicy. Nie zawsze brak wody, to
jest awaria. Czasami jest to czynnoœæ
zwi¹zana z prze³¹czeniem lub modernizacj¹ w ulicy obok, np. prze³¹czenia wody w ul. Podmiejskiej powodowa³y zamkniêcie dostawy wody w
kilku innych ulicach. Na pewno to,
co pañstwo zg³aszacie, jest odnotowane, bêdzie monitorowane, a do
tematu wrócimy najwczeœniej przy
projekcie bud¿etu. Sugerowana
przez was kolejnoœæ wykonania robót bêdzie równie¿ brana pod uwagê
– powiedzia³a.
W dyskusjê w³¹czy³ siê burmistrz, który wyzna³ i¿ jedynie powtórzy to, co powiedzia³ mieszkañcom podczas komisji bud¿etowej.
– Jeœli faktycznie bêd¹ awarie na
ul. XXX-lecia i bêd¹ przerwy w dostawie wody, na pewno nie zdecydujemy siê na po³o¿enie nowego chodnika i nie wydamy na to kwoty ponad
100 tys. z³, nie robi¹c modernizacji
infrastruktury wodoci¹gowej. Bêdziemy temat monitorowaæ. Jeœli bêdzie taka potrzeba, to ta infrastruktura wodoci¹gowa bêdzie wymieniona, a w nastêpnej kolejnoœci bêdziemy myœleli o po³o¿eniu porz¹dnego
chodnika – powiedzia³ burmistrz
Ryszarad Sola.
Radny Leszek Gajda stwierdzi³,
ze by³oby dobrze, gdyby w posiedzeniach brali udzia³ przedstawiciele PWiK, tym bardziej, ¿e od pewnego czasu nikogo nie ma. Jeden z
mieszkañców doda³, ¿e burmistrz
zosta³ ok³amany, bowiem rury w ulicy XXX-lecia pêkaj¹ jak zapa³ki.
Zima za pasem. Mrozy poka¿¹
kto mia³ racjê – wykonawcy, czy
mieszkañcy. Jeœli mieszkañcy - pracownikom wodoci¹gów ponownie
przyjdzie nurkowaæ pod namiotami,
jeœli wodoci¹gi – mieszkañcy nie
bêd¹ mieæ przerw w dostawach
wody. A co z chodnikami? Zima
wszystko wyjaœni.
mm
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Wspomnienie o Jerzym Æwikle
O Jerzym Æwikle niewiele mówi
siê w mieœcie, w którym urodzi³ siê
ten wspania³y trener p³ywania. Doskonale znany jest w Gorzowie Wielkopolskim, do którego wyjecha³ po
studiach i z którym zwi¹za³ swoje
¿ycie. Jednak tutaj, na ³obeskim
cmentarzu, spoczê³o jego cia³o, po
tragicznym wypadku, jaki mia³ miejsce w lutym tego roku.
W lutym bie¿¹cego roku w wieku
62 lat zgin¹³ tragicznie w wypadku
samochodowym Jerzy Æwik³a, wieloletni trener i wychowawca medalistów Mistrzostw Polski w p³ywaniu.
Pogrzeb odby³ siê w £obzie, który
by³ jego rodzinn¹ miejscowoœci¹. W
£obzie uczêszcza³ do szko³y podstawowej oraz do liceum. W listopadzie
1964 r. powsta³ Szczep Harcerski, licz¹cy 142 harcerzy oraz Kr¹g Instruktorski, w którym druh Jerzy
Æwik³a znacznie siê wyró¿nia³.
Kolejnym szczeblem edukacji
by³a Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Po studiach
podj¹³ pracê jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 4 w Gorzowie
Wielkopolskim oraz pracê trenera
p³ywania w ówczesnym klubie p³ywackim Stilon Gorzów.
Praca z m³odzie¿¹ przynosi³a

przez wiele lat konkretne owoce w
formie medali na mistrzostwach Polski w p³ywaniu. Pod jego okiem tysi¹ce osób w Gorzowie nauczy³o siê
p³ywaæ.
Jego przygoda z gorzowskim p³ywaniem zaczê³a siê 1 stycznia 1976 r.
Wczeœniej interesowa³a go bardziej
lekkoatletyka i pi³ka no¿na. Do Gorzowa Wielkopolskiego przyjecha³
po studiach „za ¿on¹”, która dosta³a
pracê w Akademii Wychowania Fizycznego. Tam te¿ dostali mieszkanie. To by³ czynnik decyduj¹cy o
pozostaniu w tym mieœcie.
Za najmocniejsz¹ grupê, jak¹
prowadzi³, uwa¿a³ rocznik 1976, w
którym by³o kilku rekordzistów Polski, kilku „etatowych” srebrnych i
z³otych medalistów Mistrzostw Polski. Przez tê grupê zosta³ ustanowiony rekord klubu. Gdy wyjecha³ z
klas¹ V tego rocznika na Mistrzostwa Polski, wrócili z 16. medalami.
W trakcie swojej pracy trenerskiej prowadzi³ zajêcia treningowe z
kilkoma grupami szkoleniowymi, a w
ostatnich czterech latach zajêcia ze
szkó³kami. W okresie pracy w SP 17,
ZSO nr III i Zespole Szkó³ Sportowych w Gorzowie Wlkp. szkoleni
przez niego zawodnicy w MP w p³y-

waniu zdobyli 128 medali oraz kilkaset miejsc w fina³ach A i B. W imprezach miêdzynarodowych i zagranicznych zawodnicy zdobyli 329
medali oraz ustanowili 22 rekordy w
tych¿e imprezach. Jego wychowankowie ustanowili 19 rekordów Polski
w ró¿nych kategoriach wiekowych
m.in. Anna Lisiecka, Norbert Orzechowski, Andrzej Kad³ubowski,
Ewa Zachorska, Ilona Grochocka,
Agata Chmielewska oraz zespo³y
sztafetowe. 12 zawodników by³o
powo³anych przez Polski Zwi¹zek
P³ywacki do Kadry Narodowej. Najwy¿ej sklasyfikowanymi zawodnikami w rankingach europejskich by³
Norbert Orzechowski i Andrzej Kad³ubowski.
Za osi¹gniêcia w pracy trenerskiej i wychowawczej w swojej 35letniej karierze zawodowej by³ wielokrotnie nagradzany i wyró¿niany.
Dzia³a³ w Wodnym Ochotniczym
Pogotowiu Ratunkowym Oddzia³ w
Gorzowie Wlkp. Przez wiele lat pracowa³ na gorzowskich pla¿ach jako
szef k¹pielisk oraz jeŸdzi³ na kontrole
w województwie lubuskim, dbaj¹c o
bezpieczeñstwo k¹pi¹cych siê.
Kszta³ci³ tak¿e przysz³ych ratowników na licznych kursach i szkole-

Jerzy Æwik³a
niach. Za swoje zas³ugi by³ nagradzany odznakami „zas³u¿ony dla
WOPR-u województwa lubuskiego” oraz najwy¿sz¹ „Z³ot¹ Odznak¹
WOPR”. Wieloletni cz³onek Rady
Nadzorczej Osiedla „STASZICA” w
Gorzowie Wlkp., Przewodnicz¹cy
Komisji Ekologii.
Jerzy Æwik³a zapisa³ siê równie¿
na kartach ³obeskiej historii, kiedy
to MLKS Œwiatowid £obez awansowa³ do A klasy. By³o to w roku
1966, a rok póŸniej Œwiatowid awansowa³ do Ligi Okrêgowej. By³ wówczas wœród pierwszych zawodników tworz¹cych MLKS Œwiatowid
£obez. Wydarzenie to uwa¿ane jest
przez wielu za najwa¿niejsze w ponad 40 letniej historii klubu. Prezesem klubu w owym czasie by³ Kazimierz Maroñski.
op

Spó³dzielnie socjalne w Wêgorzynie?
(WÊGORZYNO). Burmistrz
gminy wpad³a na pomys³, aby pomóc
osobom bezrobotnych w za³o¿eniu
spó³dzielni socjalnych. Mia³yby one
zatrudniaæ bezrobotnych, a likwidacji uleg³yby prace publiczne.
Tego typu spó³dzielnie ju¿ od lat
z powodzeniem funkcjonuj¹ na terenie Wielkopolski. Ka¿dy PUP ma w
swojej ofercie mo¿liwoœæ ich utworzenia. Nie cieszy³y siê one u nas
popularnoœci¹ z jednego wzglêdu.
Po pierwsze, aby za³o¿yæ spó³dzielniê, musi dobraæ siê kilku bezrobotnych, którzy podjêliby siê takiej
dzia³alnoœci. Ludzie boj¹ siê spó³ek
oraz niebezpieczeñstwa, ¿e nie bêd¹
mieæ zleceñ na rynku. Dlaczego wiêc
ma udaæ siê w Wêgorzynie?
Otó¿ burmistrz wymyœli³a, ¿e
spó³dzielnie socjalne, jakie pomo¿e
stworzyæ, przejm¹ zadania, które do
tej pory gmina wykonywa³a przy
pomocy robót publicznych. Dziêki
temu bezrobotni, którzy mieliby
stworzyæ spó³dzielniê, nie musz¹
obawiaæ siê o brak zajêcia, a to ju¿
bardzo du¿o.
Z drugiej strony gmina nie bêdzie obawia³a siê braku dotacji na
roboty publiczne, bo zwyczajnie nie
bêdzie ich potrzebowaæ, bynajmniej

w zakresie budowy chodników i
dbania o zieleñ. W tych kierunkach
bowiem postanowi³a pójœæ burmistrz Wêgorzyna.
- Podjê³am dzia³ania, ¿eby na terenie gminy powsta³a spó³dzielnia
socjalna. Krótko mówi¹c, jest to
spó³dzielnia za³o¿ona przez bezrobotnych. S¹ dosyæ du¿e fundusze,
jakie mog¹ bezrobotni pozyskaæ na
spó³dzielnie socjaln¹. Z kolei ta
spó³dzielnia socjalna mo¿e na terenie gminy œwiadczyæ tanio us³ugi dla
gminy. Najwiêcej spó³dzielni stworzy³a fundacja „Barka” w Poznaniu,
gdzie œwietnie prosperuj¹. Piêciu
bezrobotnych zak³ada spó³dzielniê i
zarabia na siebie. Jestem po rozmowie z dyrektorem Powiatowego
Urzêdu Pracy w £obzie. Poinformowa³am, ¿e jeœli dwie spó³dzielnie socjalne dostan¹ dotacje od PUP, to w
przysz³ym roku ja nie bêdê tworzy³a
grup z robót publicznych z osób
bezrobotnych. Tu, po czêœci, zgadzam siê z krytyk¹ niektórych osób,
¿e wygodniej przyj¹æ na kilka godzin
na roboty publiczne, gdzie gmina
dopilnuje, b¹dŸ nie, a robota jakoœ
idzie. Bêdê namawiaæ co zdolniejszych bezrobotnych, aby przeszli do
spó³dzielni socjalnej. Informujê, ¿e
nie bêdzie robót publicznych w

przysz³ym roku i ma powstaæ spó³dzielnia socjalna do uk³adania chodników i druga spó³dzielnia do utrzymania czystoœci na tych terenach,
gdzie firma nie odda³a do œwiadczenia us³ug firmie komercyjnej – powiedzia³a Gra¿yna Karpowicz podczas paŸdziernikowej sesji.
Do Wêgorzyna mia³a przyjechaæ
prezes Fundacji „Barka” Barbara
Sadowska, aby przeszkoliæ dziesiêciu bezrobotnych i zachêciæ ich do
utworzenia takiej spó³dzielni. Jak
poinformowa³a burmistrz - Fundacja
„Barka” ma jeszcze oko³o 20 tys. z³ na

zorganizowanie siê takiej spó³dzielni socjalnej.
– Namawiam bezrobotnych do
utworzenia spó³dzielni socjalnej.
Kiedyœ te roboty publiczne siê
skoñcz¹, gmina nie bêdzie przyjmowa³a i trzeba znaleŸæ sobie miejsce na
rynku pracy – doda³a burmistrz.
Pomys³ wydaje siê ciekawy i
maj¹cy racjê bytu. Zawsze te¿ spó³dzielnia socjalna mo¿e poszerzyæ
swoj¹ ofertê i wykonywaæ zlecenia
poza urzêdem i gmin¹. Wszystko w
rêkach bezrobotnych i ich inwencji.
Pozostaje ¿yczyæ powodzenia. mm
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE
Powiat ³obeski
Sprzedam meble kuchenne, mo¿liwoœæ sprzeda¿y pojedyñczych
czêœci. Tel. 501 894 828
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 od wiosny br. 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.

Powiat drawski
Sprzedam: ogierek 7 m-cy, klacz
Ÿrebna 8 lat. Kontakt 727 568 792.

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 FORD FOCUS r. pr.
2002; 1,8 TDCI; srebrny combi.
Cena 23.400 z³. do uzgodnienia.
Tel. 793 910 885 po godz. 18.00.
Sprzedam Chevroleta Aveo rok.
produkcji 2005 poj. 1.2. Cena 16
tys. z³. Tel. 91 44 20 614, kom. 605
106 281.

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

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

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

Wynajmê lub sprzedam dom,
£obez ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557

Region

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

Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.

Powiat drawski

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

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie w Dalnie, 3
pokoje, 58 mkw. Tel. 782 488 695.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Resku, osiedle Wichrowe Wzgórze. Parter, 69,6 mkw., 3pokojowe, gaz, niski czynsz 53 z³/
mc. Tel. 502 079 240.

PRACA
Powiat ³obeski

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Szukam opiekunki dla starszej
osoby w £obzie. Tel. 792-576-827.

Wykonujemy: certyfikaty energetyczne, projekty budowlane, kolorystyki budynków. Tel. 515 175 819.

Powiat gryficki

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

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

ROLNICTWO

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

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
fairhjemmeseryiceqgmail.com .

Zlecaj¹c og³oszenie drobne
do naszej gazety uka¿e siê ono w tej samej cenie

tak¿e w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku
Pojezierza Drawskiego i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez, ul. S³owackiego 6
091 397 37 30 wppp1@wp.pl
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Do Berlina po dotacjê

(WÊGORZYNO). Gmina z³o¿y³a wniosek do fundacji berliñskiej w
celu pozyskania funduszy na remont grobowca rodziny von Possartów w Kraœniku.

List do redakcji

Zdaniem konserwatora zabytków grobowiec rodziny von Possartów w Kraœniku £obeskim jest pere³k¹ w naszym województwie.
- Pracownicy konserwatora od-

naleŸli jeszcze ¿yj¹c¹ spadkobierczyniê rodu von Possartów. Pani jest
zainteresowana przyjazdem na
otwarcie odrestaurowanego pomnika. Chcia³abym, aby ten zabytek by³
oddany na jubileusz 550 lat Wêgorzyna. By³oby to piêkne po³¹czenie
i wyraz, ¿e dbamy o zabytki z dawnej
historii oraz oddajemy ho³d zmar³ym.
Groby powinny wygl¹daæ porz¹dnie, obojêtnie kto pod nimi spoczy-

wa – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
Wprawdzie folwarczne otoczenie pozostawia wiele do ¿yczenia,
to sam grobowiec znajduje siê w
doœæ dobrym stanie. Niewykorzystane pola tablic wskazuj¹ na to, ¿e
nie zosta³ on do koñca wykorzystany. Czy uda siê pozyskaæ pieni¹dze na jego odrestaurowanie –
czas poka¿e.
mm

Trudna m³odzie¿ w Przemys³awiu

Zachowania agresywne
dorastaj¹cej m³odzie¿y oraz
wybryki chuligañskie s¹ zjawiskiem nasilaj¹cym siê w
miejscowoœci Przemys³aw
gm. Resko. Obserwuje siê
tutaj agresjê przyjmuj¹c¹ formê bójek i niszczenia mienia
stanowi¹cego w³asnoœæ spo³eczn¹ lub innych osób.
W miniony pi¹tek przedmiotem zainteresowania tutejszej m³odzie¿y sta³ siê sklep spo¿ywczoprzemys³owy. Dokonano w nim
zniszczenia drzwi, okna, dachu,
oraz „ozdobiono” go napisami,
potwierdzaj¹cymi agresjê tych
m³odych ludzi i ich niedostosowanie spo³eczne. Nierzadko jesteœmy
bezradni wobec tej m³odzie¿y, poniewa¿ wiele osób czyni starania,
aby dzieciom i m³odzie¿ z tej miejscowoœci ¿y³o siê lepiej.
Radny gm. Resko Pan Marek

Wierzbowski utworzy³ boisko, którego tak bardzo pragnêli, wystara³
siê o postawienie nowego przystanku autobusowego, który w krótkim
czasie zosta³ zdewastowany.
W tegoroczne wakacje zarówno
dzieci, jak i m³odzie¿, mia³a zapewnione darmowe wyjazdy na wycieczki i inne atrakcje. Ale czy naprawdê na to zas³u¿yli? Mo¿e warto
by³o przeznaczyæ te œrodki na inny
cel? Nadmieniê tylko, ¿e utworzono
równie¿ œwietlicê wiejsk¹, w której
mog¹ spêdzaæ wolny czas i rozwijaæ
siê intelektualnie, ale czy to robi¹?
Czasem zastanawiam siê jak zapobiec agresji u tak ma³ych dzieci i
m³odych ludzi? Mo¿e czêœæ z nich
potrzebuje pomocy psychologa lub
pedagoga?
Czy osoby pracuj¹ce z nimi na
œwietlicy maj¹ wykszta³cenie pedagogiczne? A mo¿e warto by³oby do
zagro¿onych demoralizacj¹ dzieci i

zdemoralizowanej m³odzie¿y zatrudniæ osobê o wykszta³ceniu
pedagogicznym, specjalnoœæ – resocjalizacja? W szczególnoœci, ¿e
z tej ma³ej miejscowoœci m³odzi ludzie zostali ju¿ osadzeni w zak³adzie karnym za pope³nienie przestêpstw takich jak: zabójstwo,
gwa³t, a na kilku na³o¿ono nadzór
kuratora.
Wiem, ¿e przeciwdzia³anie
agresji i wybrykom chuligañskim
jest trudne, lecz nie mo¿na rezygnowaæ z podejmowania wysi³ków. Wierzê, ¿e nale¿y nam
wszystkim na ograniczeniu liczby
przestêpstw pope³nianych przez
nieletnich. Dlatego te¿ niezbêdne
jest powa¿ne traktowanie najmniejszych symptomów przemocy i zachowañ o charakterze chuligañskim, o co apelujê do policji i
organów w³adzy publicznej.
Zofia D¹bro
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Podatek rolny i leœny uchwalony
(£OBEZ). Radni
uchwalili podatki rolny
i leœny na rok przysz³y.
Wprawdzie podatnicy
bêd¹ p³aciæ 100 proc.
wysokoœci œredniej ceny
skupu ¿yta i œredniej
ceny sprzeda¿y drewna,
jednak rzeczywista
wysokoœæ podatku
bêdzie ni¿sza ni¿
w roku obecnym.
Pojawi³y siê ju¿ komunikaty
prezesa urzêdu statystycznego,
jeden w sprawie œredniej ceny skupu ¿yta za okres trzech pierwszych
kwarta³ów. Œrednia skupu ¿yta stanowi podstawê do okreœlenia wysokoœci podatku rolnego. Za okres
trzech pierwszych kwarta³ów 2009
r. wynios³a 34,10 z³ za 1 dt, co w
przeliczeniu na hektar przeliczeniowy stanowi 85,25 z³. W bie¿¹cym roku stawka podatku, po obni¿eniu, wynios³a 120 z³ za hektar
przeliczeniowy. Z tego wynika, ¿e
na rok przysz³y wysokoœæ podatku
jest ni¿sza o oko³o 30 proc. O tyle
te¿ bêd¹ ni¿sze wp³ywy z tego tytu³u do bud¿etu.
Komunikat Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego odnosi³ siê
równie¿ do œredniej ceny sprzeda¿y
drewna, obliczonej wed³ug œredniej
ceny drewna uzyskanej przez nadleœnictwa za pierwsze trzy kwarta³y
2009 r. Œrednia cena sprzeda¿y drew-

na wynios³a 136,54 z³ za 1m3, w przeliczeniu na hektar fizyczny, to jest
30,04 z³. W roku bie¿¹cym stawka ta
wynosi³a 33,55. Wynika z tego, ¿e
podatek leœny w roku przysz³ym
bêdzie ni¿szy od obowi¹zuj¹cego w
tym roku o 10 proc. O tyle ni¿sze
bêd¹ te¿ wp³ywy do bud¿etu gminnego z tego tytu³u.
Zgodnie z projektem podzia³u
subwencji na rok przysz³y z Ministerstwa Finansów subwencja
oœwiatowa wzroœnie o 345.907 z³ w
stosunku do zmniejszonego planu
na rok bie¿¹cy. Subwencja wyrównawcza bêdzie ni¿sza o 156.519 z³,
subwencja równowa¿¹ca ni¿sza o
102.324 z³.
Udzia³y w podatku dochodowym
od osób fizycznych wg tego projektu s¹ ni¿sze o oko³o 200 tys. z³. Czyli
z dotacji do bud¿etu na rok przysz³y
trzeba przyj¹æ o ponad 100 tys. z³
mniej ni¿ w roku bie¿¹cym z tytu³u
subwencji i udzia³u w podatku.
So³tys Bonina Waldemar Zakrzewski zauwa¿y³, ¿e œrednia skupu
¿yta i tak jest zawy¿ona w stosunku
do sytuacji, jaka ma miejsce na rynku skupu zbó¿.
– Myœlê, ¿e cena 34,10 z³ za dt
podana przez GUS te¿ jest cen¹ bardzo wysok¹. Bo ja jako rolnik jeszcze
nie s³ysza³em, ¿eby ktoœ sprzeda³
¿yto za tak¹ sumê. Sam sprzedawa³em ¿yto, najwy¿sz¹ cen¹ by³o 28,26,
i 24 z³. To dobrze jak rolnik sprzeda³
i wzi¹³ pieni¹dze, a gros jest takich,
co sprzeda³o i nie wziê³o pieniêdzy.
Zap³acimy mniej... My nie mamy ju¿
z czego p³aciæ. Wszystko idzie w
górê, œrodki id¹ w górê, nawozy id¹

w górê, a plony, które sprzedajemy...
Nie ma na dodatek gdzie tego sprzedaæ. JeŸdzimy po okolicy i prosimy
siê, ¿eby to sprzedaæ. Powinno byæ
30 z³, by³aby bardzo dobrze, ¿eby
by³o uchwalone na tak¹ kwotê –
powiedzia³.
So³tysa popar³ Micha³ Kar³owski
szef ³obeskiego PSL.
– Chcia³bym zwróciæ uwagê na
szerszy problem, zwi¹zany z ca³ym
spo³eczeñstwem. Ja jako rolnik spotykam siê nieraz z opini¹ zwi¹zan¹ z
dop³atami dla rolników. Wiêkszoœæ
spo³eczeñstwa, zamiast jak w wiêkszoœci spo³ecznoœci na œwiecie siê
dzieje, cieszyæ siê, ¿e rolnik mo¿e
mieæ tê dop³atê, przez co ¿ywnoœæ
jest tañsza, to tego nie widzi. Widzi
tylko dop³atê i okreœla nas rolników,
¿e my za te srebrniki unijne sprzedaliœmy siê dla tej kasy. Ale ¿aden p³atnik, który nie pracuje w rolnictwie,

nie widzi, ¿e te 34 z³ gusowskie jest
zupe³nie oderwane od rzeczywistoœci. Wiêkszoœæ rolników albo nie
sprzeda³o jeszcze zbo¿a, ¿yj¹c na
kredyt i praktycznie im wiêkszy i
bogatszy rolnik, tym wiêksze bêdzie
bankructwo, bo koszty s¹ wielokrotne. Wiem, ¿e bud¿et gminy generalnie na tym traci, ale patrzmy realnie.
Albo rolnicy s¹ dopiero po sprzeda¿y, albo zbo¿e to nie bêdzie mia³o
wartoœci. Ca³e szczêœcie, ¿e dzieje siê
sytuacja tego typu, ¿e ma byæ interwencyjny skup, to jest smutne, ale
taka jest rzeczywistoœæ, ¿e zostanie
sprzedane na energetyczne, czyli na
spalenie. Do takiej sytuacji doszliœmy – powiedzia³.
Mimo g³osów rolników radni
przyjêli podatek w wysokoœci 100
proc. uœrednionych cen sprzeda¿y
¿yta i drewna, wskazanych przez
prezesa GUS.
mm

Pod okiem kamery

Kto na cmentarzu?

(£OBEZ). Magistrat zrezygnowa³ z monitoringu na terenie miasta, ale nie do koñca. W pierwszym
rzêdzie samorz¹d postanowi³
przejœæ na monitoring jednostek.
Zestaw monitoruj¹cy w pierwszym rzêdzie mia³by byæ za³o¿ony w
£DK, przy czym jedna kamera na
budynek £DK, dwie na park Ko-

(£OBEZ) Zosta³ ju¿ og³oszony
przetarg na zarz¹dzanie cmentarzem komunalnym w £obzie.
Zarz¹dzanie bêdzie obejmowa³o
mi.in.: w³aœciw¹ obs³ugê cmentarn¹
wraz z aktami wykonawczymi, utrzymanie czystoœci i porz¹dku na terenie cmentarza, wywóz odpadów sta³ych z terenu cmentarza i pokrywania kosztów z tego tytu³u oraz prowadzenia ewidencji odpadów, pielêgnacjê zieleni wysokiej i niskiej na
terenie cmentarza, utrzymanie infrastruktury cmentarza (wodoci¹g,
oœwietlenie, ogrodzenie, bramy drogi itp.) we w³aœciwym stanie technicznym i estetycznym, prowadzenie ksi¹¿ki obiektu budowlanego
zlokalizowanego na terenie cmentarza i przekazanego w zarz¹dzanie,
wykonywanie, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, przegl¹dów technicznych obiektów budowlanych i
instalacji oraz utrzymanie bie¿¹cej
czystoœci ch³odni, kaplicy cmentar-

œciuszki, jedna w kierunku ul. Kwiatowej i jedna przy wejœciu do £DK. W
latach nastêpnych taki system mia³by zostaæ zamontowany w innych
oœrodkach, w tym m.in. Monitoring
funkcjonuje ju¿ w Zespole Szkó³ Gimnazjalnych, w przysz³oœci bêdzie
jeszcze kamera skierowana w kierunku boiska wielofunkcyjnego. mm

nej oraz znajduj¹cej siê w niej toalety, ze szczególnym uwzglêdnieniem
wymogów sanitarno-epidemiologicznych, ³¹cznie z wyposa¿eniem
obiektu w akcesoria niezbêdne do jej
funkcjonowania oraz œrodki czystoœci i dezynfekcyjne.
Na zarz¹dcy ci¹¿y równie¿ odpowiedzialnoœæ udostêpnienia toalety
znajduj¹cej siê w kaplicy cmentarnej
osobom korzystaj¹cym z kaplicy na
podstawie uiszczonej op³aty cmentarnej, a ponadto udostêpniania toalety dla wszystkich osób korzystaj¹cych z cmentarza w okresie od 28
paŸdziernika do 3 listopada ka¿dego
roku w godzinach od 9.00 do 17.00.
Firma, która wygra przetarg, bêdzie zarz¹dza³a cmentarzem komunalnym w £obzie od 1 stycznia przysz³ego roku do 31 grudnia roku 2011.
O tym, kto bêdzie dba³ o miejsce
wiecznego spoczynku przez nastêpne lata, zadecyduje komisja ju¿ 27
paŸdziernika.
mm
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Kanalizacja
„nie zesz³a siê”
(WÊGORZYNO). Niewiele brakowa³o, aby
d³ugo oczekiwana inwestycja okaza³a siê
wielkim niewypa³em. Dwie firmy prowadz¹ce budowê kanalizacji doprowadzi³yby do
tego, ¿e nitki kanalizacji zamiast zejœæ siê
w jednym miejscu, bieg³yby obok siebie.
Na szczêœcie b³¹d zosta³ wykryty w porê.
Wniosek na budowê kanalizacji w ul. Podgórnej zosta³ z³o¿ony do PROW-u ju¿ 30 czerwca.
Burmistrz Wêgorzyna liczy na
to, ¿e niebawem zostanie og³oszony konkurs na budowê kanalizacji.
– Proszê pañstwa, mia³am
jakieœ przeczucie, zawsze cz³owiek coœ tam kombinuje. Na ulicy Podgórnej id¹ dwie sieci.
Jedn¹ projektuje Dyrekcja Krajowych Dróg i Autostrad, która
bêdzie prowadzi³a obwodnicê.
W tej obwodnicy bêdzie po³o¿ona kanalizacja ulicy Podgórnej.
Miasto jest inwestorem kanalizacji, która bêdzie bieg³a od rynku, koœcio³a, ul. Po³udniow¹,
Podgórn¹, Drawsk¹, Zielon¹,
Witosa itd. Po sprawdzeniu wykonania dokumentacji I etapu wysz³o,
¿e te dwie linie kanalizacyjne nie
spotkaj¹ siê. Dwie pracownie robi¹
projekt... Muszê pochwaliæ poprzedniego burmistrza, który wynaj¹³ konsultanta, który czuwa nad
projektowaniem i porz¹dkowaniem
gospodarki œciekowej gminy Wêgorzyno. In¿ynier Brochman ma umowê podpisan¹ z gmin¹ na konsultowanie przebiegu projektowania kanalizacji. Gdy dosta³ do sprawdzenia

wykonan¹ dokumentacjê, poprosi³am aby zbada³ jej zgodnoœæ z wykonan¹ dokumentacj¹ przez Dyrekcjê
Krajowych Dróg i Autostrad. Gmina
p³aci³a za dokumentacjê ul. Podgórnej, wykonywa³a j¹ pracownia
szczeciñska, która projektuje obwodnicê. Pan Brochman wykry³ ten
b³¹d. Bardzo dobrze, ¿e sta³o siê to
teraz na tym etapie, bo projektanci
musz¹ to teraz uzgodniæ– powiedzia³a burmistrz podczas sesji Rady
Miasta w Wêgorzynie.
mm

Wyrobisko na rekreacjê
(GINAWA). Dzia³ka po by³ym
¿wirowisku w Ginawie zosta³a
sprzedana pod cele rekreacyjne za
kwotê 150 tys. z³. Teren wyeksploatowany przez szczeciñsk¹ kopalniê kupi³a firma Vogel.
Dla tej firmy gmina Wêgorzyno
robi zmianê w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego w Wêgorzynku,
gdzie ma powstaæ kompleks rekreacyjno-mieszkalny.
– Pyta³am siê o zamierzenia co
do tego obszaru, bo jest to teren
pofa³dowany po wydobyciu ¿wiru.
Inwestor chcia³by tam stworzyæ
du¿y park rekreacyjny z wyci¹gami

linowymi – powiedzia³a burmistrz
Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
Firma zap³aci³a za dzia³kê 150 tys.
z³. W przetargu gmina wystawi³a j¹
za kwotê 147.596 z³. Jak zapewnia
burmistrz, do kupna dzia³ki nie by³o
wiêcej chêtnych, tote¿ po podbiciu
o jedno post¹pienie, szczeciñska firma naby³a zrekultywowany grunt w
kierunku leœnym po eksploatacji z³ó¿
kruszywa mineralnego. Teren dzia³ki
jest nierówny z rozleg³¹ nieck¹ po
wyrobisku z³o¿a kopalin. S¹siedztwo dzia³ki stanowi¹ tereny rolne,
zabudowa wsi Waliszewo (w gminie
Iñsko) i teren eksploatacji kruszywa
po przeciwnej stronie drogi. mm
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S¹ pieni¹dze
na oczyszczalniê
i nie tylko
(WÊGORZYNO). Zosta³y ju¿
podpisane umowy na budowê
oczyszczalni i przebudowê przepompowni w ulicy Runowskiej.
Umowy gmina otrzyma³a z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa
zosta³a podpisana przed notariuszem 22 paŸdziernika. Obecnie gminê czeka przetarg, wybranie wykonawcy i realizacja zadnia, co w konsekwencji trwaæ bêdzie oko³o dwa
lata. Koszt inwestycji wyniesie oko³o 4 miliony z³.
- Ta inwestycja zosta³a rozpoczêta jeszcze podczas minionej kadencji, natomiast ta rada i ten burmistrz
koñczy j¹. Jest to przyk³ad dobrej
wspó³pracy i kadencyjnoœci, gdy to
jeden burmistrz zaczyna, drugi koñczy zadanie. Oczywiœcie po drodze
go modyfikuje. Narodowy Fundusz
zasygnalizowa³, ¿e w 2004 roku, gdy
powstawa³ projekt przebudowy
oczyszczalni, technologia, która zosta³a tam zaprojektowana, dzisiaj
powinna byæ modyfikowana. Taki
jest postêp technologiczny. ¯eby
nie wybudowaæ coœ, co ju¿ w momencie budowy, bêdzie przestarza³e,

nieefektowne. Ju¿ na etapie og³oszenia przetargu istnieje mo¿liwoœæ
przeprojektowania niektórych rozwi¹zañ. Jeœli bêd¹ wydatki na przeprojektowania niektórych rozwi¹zañ, to musz¹ one wyst¹piæ. Jest to
œcis³y re¿im technologiczny, gdzie
jakoœæ oczyszczenia œcieków g³ównie zale¿y od technologii – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
Druga umowa, jaka zosta³a podpisana w ostatnim czasie w wêgorzyñskim magistracie, dotyczy realizacji placów zabaw. Na ten cel gmina
otrzyma kwotê 700 tys. z³ z przeznaczeniem na wykonanie 23 placów
zabaw.
Równoczeœnie gmina z³o¿y³a
wnioski do funduszy unijnych na
drogê Gardno do Regionalnego Programu Operacyjnego. Póki co na
decyzjê w tej kwestii trzeba jeszcze
poczekaæ.
mm

A mury id¹ do góry
(£OBEZ).Trwaj¹ roboty budowlane przy budowie mieszkañ socjalnych w £obzie przy ul. Budowlanej
9A.
Wykonano fundamenty i wymurowano œciany przyziemia, strop
nad piwnicami oraz czêœæ œcian parteru. Wykonawc¹ robót jest konsorcjum firm Lider - Przedsiêbiorstwo
Robót Instalacyjno -Budowlanych

„GOBUD” z siedzib¹ w Gorzowie
Wielkopolskim jako Lider i Partner
„LECHBUD” Zak³ad Budowlano Instalacyjnych – Leszek Or³owski z
siedzib¹ w Drawsku Pomorskim. Roboty budowlane maj¹ byæ zrealizowane w okresie do koñca wrzeœnia
2010 r. Wartoœæ realizacji inwestycji
(roboty
budowlane)
wynosi
1.651.906,53 z³ brutto.
um

Alkoholowy problem
(£OBEZ). Tylko we wrzeœniu w
tej gminie przyjêto cztery zg³oszenia osób podejrzanych o nadu¿ywanie alkoholu, z siedmioma przeprowadzono rozmowy wyjaœniaj¹co –
motywuj¹ce z podejrzewanymi o
nadu¿ycie alkoholu.
Dla dziesiêciu osób wyst¹piono
do Poradni Odwykowej w celu kontroli kontynuacji leczenia oraz
zlecono przeprowadzenie siedem wywiadów œrodowiskowych.
Piêæ osób podejrzanych o nadu¿y-

wanie alkoholu skierowano na badania lekarskie, aby uzyskaæ opiniê w
przedmiocie uzale¿nienia od alkoholu. To jednak nie wszystko na polu
alkoholowym w ³obeskiej gminie. W
tym samym czasie skierowano cztery wnioski do s¹du o doprowadzenie
przez Komendê Powiatow¹ Policji na
badania lekarskie, pokryto koszty
pobytu jednej osoby na terapii podtrzymuj¹cej w Wojewódzkim Oœrodku
Terapii Uzale¿nienia od Alkoholu i
Wspó³uzale¿nienia w Stanominie. um
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Turniej dzikich dru¿yn szkó³ podstawowych

Puchar Ba³tyku w Motocrossie

£OBEZ KONTRA
PYRZYCE

Sebastian Banaœ z Reska
z Super Pucharem

Powiatowy Turniej Dzikich
Dru¿yn
Ognisko TKKF B³yskawica w
£obzie, w dniach 3 - 8.10.2009 r.,
zorganizowa³o Turniej Dzikich Dru¿yn klas 5 i 6 szkó³ podstawowych,
powiatu ³obeskiego, w piêciu dyscyplinach.
W rozgrywkach tenisa sto³owego (gra pojedyncza, debel), jakie
odby³y siê w Dobrej w dniu 3.10.2009
r., zwyciê¿y³a dru¿yna Szko³y Podstawowej w Dobrej. W rozgrywkach
halowej pi³ki no¿nej w £obzie, w
dniu 7 paŸdziernika, zwyciê¿y³a dru¿yna £obuziacy z £obza. W turnieju
pi³ki koszykowej, rozegranym w tym
samym dniu, zwyciê¿y³a dru¿yna ze
Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie.
Dzieñ póŸniej rozegrano turniej pi³ki
siatkowej w Be³cznej. Zwyciê¿y³a
dru¿yna Szko³y Podstawowej w
Be³cznej. W biegach prze³ajowosztafetowych ch³opców (8 x 600)
wygra³a dru¿yna Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie, w biegach dziewcz¹t (8 x 400) triumfowa³a dru¿yna
Szko³y Podstawowej w Dobrej.
Ogó³em w Turnieju udzia³ wziê³o
200 uczniów z ca³ego powiatu. Zakwalifikowali siê oni do turnieju
wojewódzkiego w Pyrzycach, który
odby³ siê 18 paŸdziernika br.
Turniej wojewódzki
w Pyrzycach
18 paŸdziernika zwyciêzcy turnieju powiatowego wyjechali autobusem na turniej wojewódzki do
Pyrzyc. Reprezentacja powiatu li-

czy³a 44 osoby. Oto wyniki mistrzostw wojewódzkich.
Pi³ka no¿na – 1 miejsce £ubuziacy £obez
Pi³ka koszykowa - 1 miejsce Szko³a Podstawowa nr 2 w £obzie
Pi³ka siatkowa – 2 miejsce Szko³a
Podstawowa w Be³cznej
Tenis sto³owy (gra pojedyncza)
– 3 miejsce Szko³a Podstawowa w
Dobrej
Tenis sto³owy (debel) – 3 miejsce
Szko³a Podstawowa w Dobrej
Biegi prze³ajowo-sztafetowe
dziewcz¹t 8 x 400 m - 1 miejsce Szko³a
Podstawowa w Dobrej
Biegi prze³ajowo-sztafetowe
ch³opców 8 x 600 m – 2 miejsce Szko³a Podstawowa nr 2 w £obzie.
W sumie reprezentacja powiatu
³obeskiego zajê³a drugie miejsce,
przegrywaj¹c z ekip¹ Pyrzyc. Sportowcy z £obza i Pyrzyc prowadzili
równ¹ walkê. O wyniku turnieju zdecydowa³a dopiero ostatnia konkurencja. Wszystkie zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe puchary i medale.
Serdeczni dziêkujemy opiekunom
dru¿yn bior¹cym udzia³ w turnieju:
Waldemarowi Winiarskiemu, Januszowi £ukomskiemu, Kazimierzowi
Pawelcowi, Tadeuszowi Sikorze i Bogdanowi Osieczce. Zawodnikom i zawodniczkom gratulujemy sportowego ducha walki dziêkujemy za wk³ad w
uzyskanie bardzo dobrych wyników.
Ze sportowym pozdrowieniem Jerzy Rakocy, Prezes TKKF B³yskawica w £obzie.

Ostatnia, III runda
Pucharu Ba³tyku, odby³a
siê 20 paŸdziernika
w Rosówku, na nowo
przygotowanym torze
motocrossowym.
Trasa by³a bardzo zró¿nicowana
i dosyæ trudna. Widzom z kolei dawa³a wspania³e mo¿liwoœci obserwacji efektownych zmagañ. Organizatorzy zapewnili sporo emocji i na
torze, i w przerwie miêdzy wyœcigami
- na pokazie Freestyle MotoCross.
Adrenaliny podczas przerw miêdzy
wyœcigami dostarczyli jedni z najlepszych polskich zawodników
FMX w Polsce – Dariusz K³opot i

Piotr Potacza³o oraz ich kolega z zielonogórskiego klubu motorowego.
By³y to najlepiej przygotowane zawody motocrossowe w tym roku w
Polsce.
W klasie Amator 2 mieliœmy
dwóch reprezentantów Reska Piotr Tomala, który w generalnej
klasyfikacji Pucharu Ba³tyku 2009
uplasowa³ siê na 2 miejscu oraz
Mariusz Tomala, który zaj¹³ 5 miejsce. W Klasie MX2 reprezentantem
naszego powiatu by³ Sebastian
Banaœ, który w obu wyœcigach zaj¹³
1 miejsce. W tym samym dniu odby³a siê nie tylko III runda Pucharu
Ba³tyku, ale równie¿ Wyœcig o Super Puchar, w którym nagrod¹
g³ówn¹ by³o 2000 PLN. Ten wyœcig
tak¿e wygra³ Sebastian Banaœ. (0)

Granie w planie
IV liga
8.11 (niedziela), godz. 13.00 Sarmata Dobra – Stal Szczecin.

V liga
no.

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

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.
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III runda Pucharu Polski

Sarmata nadal
w grze o puchar
Zryw Ko³baskowo - Sarmata Dobra 3:4 (2:2)
Zryw Ko³baskowo: Ro¿ek,
Wierzbicki, Dembski, Kordowski, Krzyszycha, Paw³owski od
85' M¹draszek, Garzyñski, P.
Kaczmarek, Kapuœcij od 85'
Zach, ¯o³nowski od 70' Kaczmarek, Góra od 60' Parda.
Sarmata Dobra: M. Kamiñski,
Kaleta, Jaszczuk kpt., Mêdrek,
Olechnowicz, Szw¹der, D.
Dzierbicki, GuŸniczak od 54' M.
Dzierbicki, E. Kamiñski, Kliœ, Padziñski.
Sêdzia g³ówny: Beczko, asystenci: Statkiewicz i Bednarski.
Strzelcy bramek; dla Zrywu:
Grzegorz Garzyñski 23', Piotr
¯o³nowski 41' i Artur M¹draszek
108'; dla Sarmaty: Damian Padziñski 2 (6' i 104'), £ukasz
Olechnowicz 2 (22' i 112')
W III rundzie Pucharu Polski
przeciwnikiem IV ligowego Sarmaty Dobra los wyznaczy³ dru¿ynê A klasowego Zrywu Ko³baskowo. I jak to czêsto w Pucharze Polski bywa, faworyt, w tym
przypadku graj¹cy w wy¿szej
klasie Sarmata, musia³ siê sporo
napracowaæ, aby po dogrywce,
odnieœæ minimalne zwyciêstwo.
Pocz¹tek meczu, na nierównej
, „kêpkowej” murawie, miejscami przypominaj¹cej os³awione
drogowe „kocie ³by”, wcale nie
wskazywa³, ¿e mecz zakoñczy siê
minimalnym zwyciêstwem Sarmaty i to dopiero po dogrywce.
Pi³karze Sarmaty od pocz¹tku
przejêli inicjatywê i uda³o siê im
wypracowaæ kilka sytuacji do
strzelenia bramek, z których tylko
dwie: w 6 min. przez Damiana Padziñskiego i 22 min. przez £ukasza Olechnowicza zosta³y wykorzystane. Jednak ju¿ minutê póŸniej, gospodarze po strzeleniu
kontaktowej bramki z³apali przys³owiowy „wiatr w ¿agle” i graj¹c
bardzo ambitnie w 41 min. doprowadzili do wyrównania na 2:2.
Mimo, i¿ po przerwie trwa³ w
dalszym ci¹gu napór Sarmaty, to
jednak nieskutecznoœæ jego za-

wodników sprawi³a, ¿e w normalnym czasie gry mecz zakoñczy³ siê wynikiem remisowym
2:2. Jako, ¿e mecze Pucharu Polski powinny byæ rozstrzygniête,
sêdzia zarz¹dzi³ dogrywkê 2 x 15
min. W dogrywce pad³y trzy
bramki: dwie dla Sarmaty, a tylko
jedna dla Zrywu i to Sarmata zagra w IV rundzie PP.
M³ody zespó³ Zrywu, klub po
reaktywacji, dzia³a dopiero trzeci
rok. Mimo pora¿ki z Sarmat¹, pozostawi³ bardzo dobre wra¿enie,
we wczeœniejszych rundach eliminuj¹c tak renomowane zespo³y
jak Ehrle Dobra Szczeciñska i
Sokó³ Pyrzyce.
Pozosta³e wyniki III rundy
Pucharu Polski:
Osadnik Myœlibórz - D¹b Dêbno 9:1, Chrobry/D¹b II Boleszkowice - Œwit Skolwin 3:0, Pogoñ II
Szczecin - Energetyk Gryfino 2:4,
Wicher Reptowo - Stal Lipiany
3:1, D¹brovia Stara D¹browa - Ina
Goleniów 0:1, Hetman Grzybno Sparta Gryfice 5:6, Sêp Brzesko Hutnik Szczecin 1:5, Korona Stuchowo - Victoria Przec³aw 1:4,
Dêby Rogowo - Gryf Kamieñ Pomorski 1:5, Olimpia Nowogard Vineta Wolin 0:3, Pomorzanin
Przybiernów - Pogoñ Barlinek
1:4, GKS Golenice - K³os Pe³czyce 1:3, Trojan Str¹pie - B³êkitni
Stargard 2:12, Rega II Trzebiatów - Kluczevia Stargard 4:3, Jeziorak Szczecin - Wybrze¿e Rewalskie Rewal 1:0.
Jedna z powy¿ej podanych
zwyciêskich dru¿yn, bêdzie potencjalnym rywalem Sarmaty w
IV rundzie Pucharu Polski. Runda
ta zostanie rozegrana najprawdopodobniej wiosn¹. Ale jeszcze
przed Sarmat¹ „gor¹cy” tydzieñ.
Od 8 do 14 listopada Sarmata rozegra trzy mecze mistrzowskie; w
Dobrej 8 listopada ze Stal¹ Szczecin i 14 listopada z Victori¹ Przec³aw oraz w Chociwlu 11 listopada
z Piastem Chociwel.
estan
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Koszykarki z Radowa
Ma³ego wygra³y turniej
i rozpoczê³y ligê
Turniej o Puchar
Dyrektora Zespo³u Szkó³
W Zespole Szkó³ w Radowie
Ma³ym, 24.10.2009r., odby³ siê turniej koszykówki dziewcz¹t. Cel turnieju to popularyzacja koszykówki,
wymiana trenerskich doœwiadczeñ
oraz sprawdzenie formy gospodarzy turnieju - dru¿yny z Radowa
Ma³ego.
W zawodach wziê³y udzia³ reprezentantki: Gimnazjum £obez, LO
£obez, Gimnazjum Radowo Ma³e
rocznik 94 oraz Gimnazjum Radawo
Ma³e rocznik 96. Zwyciêzcami turnieju zosta³y dziewczêta z Radowa
Ma³ego, drugie miejsce zajê³o LO
£obez, trzecie - Gimnazjum Radowo
Ma³e Rocznik 96, a czwarte - Gimnazjum £obez. Zawody sêdziowa³a
by³a zawodniczka Agata Brzózka.
Trener i organizator zawodów - Miros³aw Budzyñski.
Koszykarki z Radowa Ma³ego
zagra³y w nowych strojach zakupionych przez pañstwo Ma³gorzatê i
Krzysztofa Trybuchowskich - w³aœcicieli apteki w Radowie Ma³ym.
Dziêki dobrej grze, w ³adnych strojach, gospodynie, jak aptekarskie
pigu³ki „wyleczy³y” rywalki tegorocznego turnieju. W ten sposób

dziêkuj¹ sponsorowi za pomoc w
realizacji sportowych marzeñ.

Zwyciêstwo na otwarcie
ligi
Dru¿yna dziewcz¹t z Radowa w
sezonie 2009/2010 bierze udzia³ w
rozgrywkach ligi wojewódzkiej koszykówki kadetek. Inauguracyjny
mecz sezonu, rozegrany 24 paŸdziernika w Bia³ogardzie, dziewczêta wygra³y wynikiem 56:76. Nastêpny
mecz rozegraj¹ w Radowie Ma³ym z
dru¿yn¹ UKS Trójka Nowogard.
Mecz odbêdzie siê 14 listopada, w
sobotê, godz. 12.00.
Sk³ady dru¿yn z Radowa Ma³ego; rocznik 94: Agnieszka Sira, An¿delika Lewicka, Natalia ¯a³obowska, Sandra Tchurz, Agnieszka Lewandowska, Dominika Strzelczyk i
Dorota Kusyk.
Rocznik 96: Iza Lorent, Sara Komosa, Anna Za³óg, Emilia Suszek,
Anna Wawrzyniak, Ola Brzeziñska,
Ola Przygocka i Kamila Durkowska.
Wszystkich kibiców prosimy
o trzymanie kciuków za nasze reprezentantki w rozgrywkach ligowych i zapraszamy na mecze, które odbywaj¹ siê na hali w Radowie
Ma³ym.
(o)

£obez liderem Ligi ORLIK
Liga ORLIK z udzia³em najm³odszych futbolistów reprezentuj¹cych 6
s¹siaduj¹cych gmin dobieg³a koñca. W ci¹gu dwóch miesiêcy we wrzeœniu
i paŸdzierniku na piêknych, oœwietlonych boiskach typu Orlik w Resku,
Chociwlu i £obzie rozegrano 30 spotkañ pi³karskich.
Liderem rozgrywek zosta³ zespó³ gminy £obez. Podopieczni Tadeusza
Sikora i Bogdana Osieczki wygrali 9 pojedynków, 1 zremisowali, nie przegrywaj¹c ¿adnego spotkania. M³odzi ³obezianie strzelili w dziesiêciu meczach a¿
83 bramki, czyli na jedno spotkanie œrednio przypad³o 8,3 gola. Gratulacje!
Organizatorem Ligi by³o Starostwo Powiatowe w £obzie a wspó³organizatorami samorz¹dy gminne w Resku, Dobrej. Wêgorzynie, Radowie Ma³ym,
Chociwlu i £obzie. Pomys³odawc¹ i koordynatorem imprezy by³ Janusz
Skrobiñski.
Tabelka koñcowa Ligi ORLIK 2009/2010
mecze
punkty bramki
1. £OBEZ
10
28
83:8
3. DOBRA
10
24
39:23
2. CHOCIWEL
10
15
43:23
4. WÊGORZYNO
10
15
33:32
5. RESKO
10
9
28:55
6. RADOWO MA£E
10
0
12:96
Organizatorzy informuj¹, i¿ oficjalne zakoñczenie Ligi ORLIK wraz z
wrêczeniem pucharów, dyplomów i pami¹tek odbêdzie siê w hali sportowej
Gimnazjum w Chociwlu (termin zostanie podany uczestnicz¹cym dru¿ynom).
Zdzis³aw Bogdanowicz
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Bezpieczne przedszkolaki w gminie Dobra
(DOBRA) Dzielnicowi z Dobrej
odwiedzili ostatnio przedszkolaki z
Dobrej i Wojtaszyc, z którymi przeprowadzili ciekawe zajêcie na temat ich bezpieczeñstwa.
Rozmawiali z dzieæmi o tym jak
nale¿y zachowywaæ siê w przedszkolu, na drodze, czy na podwórku.
Mówili o tym, co zrobiæ, jak zaczepi
je nieznajoma osoba, proponuj¹ca
przeja¿d¿kê lub oferuj¹ca s³odycze.
Dzielnicowi m³. asp. Piotr Opieka oraz st. sier¿. Sebastian Szyliñski
po omówieniu prawid³owych zachowañ wyszli z dzieæmi na drogê,
aby sprawdziæ praktycznie, co
przedszkolaki zapamiêta³y z pogadanki. Oczywiœcie wszystkie dzieci
prawid³owo przechodzi³y przez
jezdnie, rozgl¹da³y siê w ka¿d¹ stronê. Mundurowi przypomnieli dzieciom, ¿e w porze jesiennej warto jest
przypi¹æ do plecaka lub kurtki odblask, który spowoduje, ¿e maluchy bêd¹ widoczne dla kierowców
poruszaj¹cych siê po drogach ich
miejscowoœci.
(kp)

Zmiany na rynku
Dwa wypadki
z udzia³em
motorowerzystów

Zatrzymano
k³usowników

28 paŸdziernika, na terenie powiatu ³obeskiego zdarzy³y siê dwa
wypadki drogowe, w których
uczestniczyli motorowerzyœci.

(WÊGORZYNO) W
minion¹ sobotê,
po po³udniu,
funkcjonariusze
Spo³ecznej Stra¿y
Rybackiej na jeziorze
¯abica (gm. Wêgorzyno)
zatrzymali k³usowników.

Ok. godz. 11.10, na drodze £obez
– Be³czna, jad¹cy motorowerem
marki Simson, 58-letni mieszkaniec
powiatu, z nieustalonych na chwilê
obecn¹ przyczyn, zjecha³ na lewy
pas jezdni pod nadje¿d¿aj¹cy samochód marki Mitsubishi Lancer, kierowany przez mieszkañca Wêgorzyna. Na miejsce zderzenia wezwano
karetkê Pogotowia Ratunkowego,
która zabra³a motorowerzystê do
szpitala na obserwacjê.
Do drugiego wypadku dosz³o
wieczorem w £obzie, przy dyskoncie
spo¿ywczym, na ulicy Segala. Kieruj¹cy samochodem marki Opel Astra,
51-letni mieszkaniec £obza, wyje¿d¿aj¹c z parkingu uderzy³ w jad¹cy
motorower. Kierowca motoroweru,
23-letni mieszaniec naszego powiatu,
nie odniós³ ¿adnych obra¿eñ. Jad¹ca
z nim 18-letnia pasa¿erka zosta³a odwieziona do szpitala. Ma ogólne obra¿enia cia³a i z³aman¹ nogê. (kp)

Wczeœniej pracownicy Stra¿y obserwowali jezioro, gdy¿ dociera³y
do nich informacje, ¿e pojawiaj¹
siê w tym rejonie k³usownicy. Po
po³udniu zaobserwowali, jak dwie
osoby k³usuj¹ na jeziorze. Wykorzystywali do tego sieci typu Wonton. £upem k³usowników pad³o 9
kg lina. Na miejsce wezwano policjantów, którzy zatrzymali 35 letni¹
kobietê oraz 46 letniego mê¿czyznê
z gminy Wêgorzyno. Osoby te
przyzna³y siê do pope³nionego
czynu. W toku wykonywanych
przez policjantów czynnoœci okaza³o siê, ¿e w procederze bra³ te¿
udzia³ 43 letni mê¿czyzna. W jego
domu znaleziono sieci.
(kp)

(DOBRA). Ju¿ zosta³ rozstrzygniêty przetarg
na przebudowê Rynku Miejskiego w Dobrej wraz
z przyleg³ymi ulicami Armii Krajowej i Koœciuszki,
z przebudow¹ zewnêtrznych schodów
do Urzêdu Miejskiego, budow¹ podjazdu
dla niepe³nosprawnych oraz z monta¿em ma³ej
architektury. Zakres prac obejmie równie¿ wymianê
istniej¹cej nawierzchni, przebudowê oœwietlenia
ulicznego oraz budowê nowych miejsc
postojowych.
Pracê wykona Nowogardzkie
Centrum Budowlane, które zadeklarowa³o w przetargu, ¿e wykona prace za kwotê 339.324,79 z³ brutto.
Wœród prac, jakie wchodz¹ w zakres renowacji rynku s¹ m.in.: rozebranie istniej¹cej nawierzchni z trylinki i chodników, demonta¿ schodów przy wejœciu do Urzêdu Miasta,
demonta¿ skweru, s³upów oœwietlenia ulicznego i ma³ej architektury.
Zgodnie z decyzj¹ Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków przyjêto
nawierzchniê z kostki betonowej,
która imituje starobruk z elementami
kostki granitowej.
Ju¿ niebawem na rynku w Dobrej
bêd¹ zamontowane stylowe latarnie, tablice informacyjne, kosze na
œmieci, ³awki i gazony. W pierwszym
etapie remontu na ul. Koœciuszki
pozostanie nawierzchnia bitumicz-

na. Jednak po wybudowaniu obwodnicy Dobrej i zmianie kategorii
drogi i tutaj zostanie zmieniona nawierzchnia. Pozosta³y teren zostanie pokryty kostk¹ betonow¹ tzw.
starobrukiem w kolorze jasno-szarym z elementami granitowymi. Od
strony ul. Koœciuszki ma powstaæ 6
miejsc postojowych, natomiast
plac od strony ul. Armii Krajowej
zostanie czêœciowo wyrównany
dziêki powstaniu tam schodów terenowych.
Zieleñ w betonowych donicach,
stanowiæ bêdzie oddzielenie od parkingu i ul. Koœciuszki. Zadanie czêœciowo bêdzie realizowane z powierzonego materia³u przez Zachodniopomorski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
Zadanie planuje siê zakoñczyæ
do 18 grudnia br.
op
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Upad³oœæ Polfarmu i widmo
bezrobocia
Gdy s¹d w Koszalinie
og³osi³ na pocz¹tku
paŸdziernika upad³oœæ
Polfarmu z Krosina,
powia³o groz¹ zwolnieñ
dla oko³o stu
pracowników. To
zadziwiaj¹ce – jak mo¿e
upaœæ firma produkuj¹ca
dziennie ponad 20 tys.
litrów mleka – zachodz¹
w g³owê pracownicy
spó³ki w Bierzwnicy. Do
tej pory niektórzy nawet
nie zdawali sobie
sprawy, ¿e pracuj¹ w
spó³ce „córce”. Takich
spó³ek panowie
Almasowie z Norwegii
maj¹ kilka. Czy nast¹pi
tzw. efekt domina i
upadek jednej poci¹gnie
za sob¹ upad³oœæ
innych - czas poka¿e.
Pracownicy spó³ki w Bierzwnicy,
z którymi rozmawia³em, nie narzekali
na norweskiego pracodawcê. Dla
nich, po upadku PRG-ów, najwa¿niejsza jest praca, kto by j¹ nie organizowa³. Chocia¿ przywykli ju¿ do
czêstych zmian, bo od tamtych czasów w³aœciciele zmieniaj¹ siê co kilka lat. Ostatnim by³a os³awiona Prima, która sprzeda³a maj¹tek Norwegom.
K³opoty zaczê³y siê kilka miesiêcy temu.
- Gdzieœ w czerwcu zaczê³o brakowaæ pieniêdzy na wyp³aty. Dostawaliœmy je w ratach. Przestano wyp³acaæ nadgodziny. Na dzisiaj spó³ka zalega mi za dwa miesi¹ce. - mówi
jeden z pracowników.
Przy jednym z budynków stoi
czêœæ zdemontowanej tzw. karuzeli
do dojenia krów. Dostawca, któremu
firma przesta³a p³aciæ, przyjecha³ i j¹
zdemontowa³. Zabra³ steruj¹ce ni¹
oprogramowanie. To pierwsze oznaki upadku. Na szczêœcie zosta³a druga, stara karuzela, bo inaczej by³yby
problemy z wydojeniem ponad tysi¹ca trzymanych tu krów.
- Ta stara jeszcze dzia³a. Zosta³a
sprowadzona ze Szwecji i zamontowana 30 lat temu. Jakiœ czas temu

przyje¿d¿ali Szwedzi i robili zdjêcia,
bo u nich jest demontowana po 15
latach. Nie mogli siê nadziwiæ, ¿e
jeszcze chodzi. - mówi.
Powa¿niejszym problemem okaza³o siê odciêcie wody przez dostawcê, z powodu zaleg³oœci w p³atnoœciach. To ju¿ zagrozi³o hodowli.
Jakoœ problem za¿egnano, ale
oznak chylenia siê ku upad³oœci
by³o coraz wiêcej. No i sta³o siê. S¹d
Rejonowy w Koszalinie og³osi³
upad³oœæ Polfarmu 7 paŸdziernika,
na wniosek jednego z wierzycieli.
Nie wiadomo, co bêdzie z innymi
spó³kami, którymi zarz¹dza³ Geir
Almas.
***
Na swojej stronie internetowej
Polfarm informuje, ¿e dzia³a na rynku
od 1996 r., chocia¿ spó³ka zosta³a
wpisana do Krajowego Rejestru S¹dowego dopiero w marcu 2003 roku.
Podaje, ¿e posiada oddzia³y miêdzy
innymi w Klêpczewie, S³owieñsku,
Borkowie i gospodaruje na ponad 4
tys. hektarów ziemi, ale wraz ze spó³kami zale¿nymi s¹ to ogromne obszary ziemi i kilka potê¿nych gospodarstw, takie jak to w Bierzwnicy i
Rycerzewku.
Firma jeszcze kilka lat temu chwali³a siê, ¿e osi¹gnê³a bardzo dobr¹
wydajnoœæ zbiorów zbó¿.
W spó³ce w Bierzwnicy jest po-

nad tysi¹c krów mlecznych. Dziennie odstawiane jest oko³o 24 tys. litrów mleka. Ale to spó³ka „córka•h,
bo w Bierzwnicy – jak wynika z rejestru KRS – dzia³aj¹ dwie spó³ki: Milferm i Z¹browo.
Najwczeœniej zarejestrowana zosta³ spó³ka „Gospodarstwo Starogard”, z siedzib¹ w Krosinie, bo w
2002 roku. Jej prezesem jest Atle
Almas. Dla odmiany Kristian Almas
zarz¹dza spó³k¹ pod nazw¹ „Gospodarstwo b”. Równie¿ w Krosinie. W
kilku innych jest wiceprezesem. Polfarmem zarz¹dza³ Geir Almas, tak¿e
spó³k¹ pod nazw¹ „Z¹browo”.
Dzisiaj zarz¹dzanie Polfarmem
przej¹³ syndyk Andrzej Wojtalik,
który ma przeprowadziæ proces
upad³oœci spó³ki. Najpierw bêdzie
musia³ rozeznaæ siê w tych powi¹zaniach i maj¹tku, jakim ma zarz¹dzaæ,
do chwili jego sprzeda¿y. Okaza³o
siê, ¿e musi zaspokoiæ oko³o dwustu wierzycieli. Mówi siê o milionowych zaleg³oœciach. Z powodu
upad³oœci Polfarmu i spó³ek powi¹zanych pracê mo¿e straciæ oko³o stu
osób. W Bierzwnicy pracuje ich
oko³o dwudziestu, plus kilkunastu
na umowy zlecenia, a ich liczba
wzrasta sezonowo.
Trudno powiedzieæ, kiedy i dlaczego zaczê³y siê problemy Polfarmu. Gdy doje¿d¿am do zak³adu w

Bierzwnicy, po drodze mijam ruiny
budynków popegeerowskich. Otoczenie funkcjonuj¹cego zak³adu nie
jest lepsze; obory zaroœniête zielskiem, wokó³ koleiny, dziurawe
ogrodzenie, pamiêtaj¹ce tamte stare
czasy. Inwestycja w nowoczesn¹
karuzelê do dojenia na tym tle by³a
chyba tylko wymuszona awaryjnoœci¹ i stanem starej karuzeli, której
zatrzymanie mog³o groziæ przerwaniem produkcji mleka. Ten widok
dope³niaj¹ setki hektarów nie zebranej jeszcze kukurydzy, a na pola
coraz trudniej wjechaæ, z powodu
deszczu.
Znam przecie¿ kilka podobnych
gospodarstw, prowadzonych przez
Polaków, gdzie stare budynki wygl¹daj¹ jak nowe, maszyny stoj¹ pod
dachem, regularnie kosi siê trawê,
maluje ogrodzenia i panuje taki porz¹dek, ¿e nawet nie uœwiadczy siê
œmieci w obejœciu. W Bierzwnicy nie
za bardzo widaæ, by wszyscy dotychczasowi u¿ytkownicy dbali o to
gospodarstwo. Przegl¹daj¹c rejestr
spó³ek rolnych i zwi¹zanych z rolnictwem zauwa¿y³em, ¿e pojawia siê
w nich sporo Szwedów, Niemców,
Norwegów, Duñczyków, Brytyjczyków, a nawet Latynosów, którzy, jak
widaæ, umi³owali sobie nasze rolnictwo. Ale to temat do innych rozwa¿añ.
KAR
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Galeria tygodnika
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Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

NAGRODA
Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa ê o b e sskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 42 brzmia³o: „Na nazwisko trzeba
zapracowaæ”.
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Helena K³os (£obez), Anna Matusiak (£obez), Janina Rachwa³ (£obez), Zofia Janicka (£obez), Maria
Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez), Lucyna Januszonek
(£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Lucyna Januszonek z £obza. Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji ul. S³owackiego 6 £obez

