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Poprawili skrzy¿owanie, czyli czym kieruj¹
siê drogowcy
(£OBEZ) Drogowcy przebudowali
skrzy¿owanie na ul. Bema, gdzie ta ulica ³¹czy³a siê z ul. Kiliñskiego oraz
Armii Krajowej, która prowadzi³a w
kierunku na Dalno i dalej na Nowogard.
Rozdzielili skwerem zbieg ulic Kiliñskiego i Armii Krajowej, co mia³o poprawiæ bezpieczeñstwo w tym miejscu.
Jednak zrobili to Ÿle, bo wjazd w ul.
Armii Krajowej okaza³ siê zbyt w¹ski,
zw³aszcza dla samochodów ciê¿arowych, które wje¿d¿a³y na krawê¿niki,
a zdarza³o siê, ¿e blokowa³y ruch z
naprzeciwka (chc¹c wyjechaæ z zakrêtu
musia³y wje¿d¿aæ na drugi pas, a auta
jad¹ce tym pasem musia³y stawaæ, by je
przepuœciæ).
Po fali krytyki ze strony kierowców
oraz radnych (na sesji listopadowej),
Zarz¹d Dróg Wojewódzkich poszerzy³
zakrêt, przestawiaj¹c krawê¿niki i do
asfaltu dok³adaj¹c kostkê brukow¹.

Trzeba go pochwaliæ za szybkoœæ, z
jak¹ naprawi³ b³¹d, ale z drugiej strony
rodzi siê pytanie – czy instytucjach
drogowych pracuj¹ jeszcze fachowcy,
skoro pope³niaj¹ tak elementarne b³êdy.
To pytanie adresujemy szerzej, maj¹c
kilka przyk³adów. Ot, chocia¿by budowê szerokiego spowalniacza na ul. Kiliñskiego, wykonanego z kostki brukowej. Pytanie podstawowe – po co wydano na to pieni¹dze, je¿eli nie by³o tam
wczeœniej niebezpiecznych zdarzeñ.
To jest pytanie o logikê dokonywanych
zmian. Mnie siê wydaje, ¿e powinny
one nastêpowaæ na podstawie jakiejœ
wiedzy i badañ. Najpierw wiêc trzeba
pytaæ o statystykê, czy w tym miejscu
dochodzi³o do kolizji, potr¹ceñ pieszych itp. Ile takich zdarzeñ by³o w
ci¹gu np. piêciu ostatnich lat i czy w
ostatnich latach nast¹pi³ ich wzrost
(co mo¿e wi¹zaæ siê z rozbudow¹ osie-

dla, natê¿eniem ruchu itp.). Je¿eli
mamy te dane i one wskazuj¹ na wzrost
zagro¿enia w tym miejscu, to robimy.
Je¿eli nie – to na jakiej podstwie ktoœ

Gmina zbywa nieruchomoœci
Burmistrz £obza przedstawi³
sprawozdanie z dzia³añ w zakresie
sprzeda¿y i dzier¿aw nieruchomoœci, jakie zosta³y b¹dŸ zostan¹ wystawione na przetarg. Jest to sprawozdanie za listopad. br.
Przeprowadzono przetargi na:
- oddanie w dzier¿awê lokalu u¿ytkowego o powierzchni 22,80 mkw.,
wraz z udzia³em w wysokoœci 0,0102 w
dzia³ce oznaczonej nr. geodezyjnym
199 o powierzchni 1892, po³o¿onego w
obrêbie 1 m. £obez przy ul. Murarskiej
5, z przeznaczeniem na handel lub us³ugi – brak nabywcy;
- oddanie w dzier¿awê nieruchomoœci stanowi¹cej dzia³kê gruntu nr 30 o
pow. 1,53 ha, po³o¿onej w obrêbie Ro¿nowo £obeskie, z przeznaczeniem pod
uprawy rolne – wy³oniono dzier¿awcê;
- na zbycie nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie 2 m.
£obez: dzia³ka nr 171 o powierzchni 69
mkw., ul. Koœcielnej 21– brak nabywcy; dzia³ka nr 173 o pow. 70 mkw., ul.
Koœcielna 22 – brak nabywcy.
Przygotowano og³oszenia na:
- Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomoœci niezabudowanych po³o¿onych w obrêbie 1
m. £obez: cztery dzia³ki o nr 945/2627-28-29 o pow. od 921 do 998 mkw. na
ul. Borków 7, 8, 9 i 10.
- Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomoœci zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 674 o powierzchni 616 mkw.,
po³o¿onej w obrêbie 2 m. £obez przy ul.
Rolnej 18c, przeznaczonej na cele budowlane.
- Czwarty przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomoœci niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 1111 o powierzchni 621 mkw.,

po³o¿onej w obrêbie 1 m. £obez przy ul.
Czcibora 3.
- Czwarty przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomoœci niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 1239/1 o powierzchni 180
mkw., po³o¿onej w obrêbie 4 m. £obez
przy ul. Strumykowej, z przeznaczeniem pod budownictwo.
- Drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomoœci niezabudowanej oznaczonej nr. geodezyjnym 88/63 o pow. 396 mkw., po³o¿onej
w obrêbie 1 m. £obez przy ul. Chopina
z przeznaczeniem na zabudowê mieszkaniow¹ wolnostoj¹c¹ z us³ugami wbudowanymi.
- Trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomoœci niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 1265/2 o pow. 3739 mkw.,
po³o¿onej w obrêbie 4 m. £obez przy ul.
Podgórnej, z przeznaczeniem na drobn¹
wytwórczoœæ i towarzysz¹cym mieszkalnictwem.
- Drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomoœci niezabudowanej oznaczonej nr. geodezyjnym 208 o pow. 116 mkw., po³o¿onej w
£obzie przy ul. Obr. Stalingradu, z
przeznaczeniem na zabudowê mieszka-

niow¹ o niskiej intensywnoœci.
- Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzier¿awê czêœci
nieruchomoœci stanowi¹cej czêœæ dzia³ki nr 803/5 o pow. 71 mkw., po³o¿onej
w £obzie przy ul. Podgórnej, zabudowanej wie¿¹ radiowo-telewizyjn¹.
- Rokowania na zbycie lokalu
mieszkalnego nr 1, po³o¿onego w budynku mieszkalnym w obrêbie Zache³mie 7, na dzia³ce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 33/6 o pow. 1570 mkw.
- Rokowania na zbycie lokalu
mieszkalnego nr 2, po³o¿onego w budynku mieszkalnym w obrêbie Klêpnica nr 24, na dzia³ce gruntu oznaczonej nr.
ewidencyjnym 49/12 o pow. 3786 mkw.
- Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego
nr 1, w budynku mieszkalnym w obrêbie Grabowo nr 12, na dzia³ce oznaczonej nr. ewidencyjnym 108 o pow. 1624
mkw.
- Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzier¿awê lokalu
u¿ytkowego w Hali Sportowo-Widowiskowej sk³adaj¹cego siê z 9 pomieszczeñ o ³¹cznej powierzchni 128 mkw.
wraz z powierzchni¹ gruntu – 128
mkw., po³o¿onego w £obzie przy ul.
Orzeszkowej 7.

Nabór do urzêdu w Resku

Du¿o chêtnych,
praca na okres próbny
(RESKO) A¿ 6 chêtnych z³o¿y³o
oferty na stanowisko do spraw inwestycji i budownictwa w urzêdzie
miejskim w Resku: Anna Mazurek,
Aneta Borowiec, Marcin Bloch, Ewa

Podsadna i Agnieszka Pietrzak z
Reska oraz Kinga Bus z Prusimia. Na
to stanowisko wybrano Marcina
Blocha. Bêdzie on zatrudniony na 3miesiêczny okres próbny.
(r)

podejmuje tak¹ decyzjê? Bo mu siê
przyœni³o? Bo wsta³ rano i olœni³o go,
¿e zrobi coœ fajnego i wymyœli³ spowalniacz? Czy te¿ chodzi³o o to, ¿e s¹
pieni¹dze i trzeba je koniecznie wydaæ? Próbujê doszukiwaæ siê w niektórych dzia³aniach drogowców jakiegoœ
sensu, i go nie znajdujê. Spowalniacz
zbudowano za pieni¹dze podatników
£obza. To inna struktura od ZDW, ale
jak widaæ (do³¹czaj¹c do tych przyk³adów fatalne rozwi¹zanie ruchu na Segala) - podobny zanik racjonalnoœci. Co
siê dzieje panowie drogowcy?! KAR
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INFORMACJE

Seria w³amañ
W³ama³ siê po miedŸ
W okresie od 6 do 8 grudnia w
£obzie, nieustalony na chwilê
obecn¹ sprawca, w³ama³ siê do hali
przy ul. Waryñskiego, zrywaj¹c
wczeœniej k³ódkê z drzwi wejœciowych. Sprawca ze œrodka skrad³ 4
miedziane grzejniki, dwa miedziane
pojemniki wyrównawcze oraz miedziane rury. Straty wynosz¹ 13.000 z³.

W³amywacze osadzeni
W pi¹tek, 11 grudnia br. policjanci z powiatu zatrzymali a¿ szeœciu
sprawców w³amañ, które mia³y miejsce na terenie naszego powiatu.
Ju¿ w nocy o 2.00, w Wêgorzynie,
m³odzi mieszkañcy gminy Resko:
Rafa³ S., Krzysztof S. i Jaros³aw W.
usi³owali skraœæ paliwo z zaparkowanych tam samochodów ciê¿arowych. Zostali zatrzymani na gor¹cym uczynku pope³nianego prze-

stêpstwa i osadzeni w policyjnym
areszcie. Ca³a trójka przyzna³a siê do
pope³nionego czynu. Sprawa jest
rozwojowa i trwaj¹ czynnoœci, maj¹ce na celu ustalenie wszystkich okolicznoœci tego zdarzenia.
Kolejna pechowa trójka w³amywaczy: Grzegorz M., lat 32, Tomasz
M., lat 33 i Micha³ P., lat 21, wpad³a
po po³udniu w rêce policji w £obzie,
przy ul. Murarskiej. Sprawców mundurowi zatrzymali na gor¹cym
uczynku. Mieszkañcy powiatu ³obeskiego w³amali siê do pomieszczenia
gospodarczego, wyrywaj¹c kratê z
okna. Ze œrodka skradli teowniki stalowe o wartoœci 450 z³. Mê¿czyŸni
przyznali siê do dokonanego w³amania i zostali osadzeni w policyjnym
areszcie. Jak siê okaza³o, jeden ze
sprawców przyzna³ siê tak¿e do usi³owania w³amania do sklepu z artyku³ami szkolnymi przy ul. Krasiñskiego.

Mercedesem do rowu
(RESKO) 13 grudnia 2009 r. okaza³ siê pechowy dla kieruj¹cego samochodem marki Mercedes. Czes³aw W. jad¹cy o godz. 18.45 drog¹
Resko – Starogard, nie dostosowa³

szybkoœci do panuj¹cych warunków atmosferycznych, wpad³ w poœlizg i wjecha³ do rowu. Na szczêœcie
nikomu nic siê nie sta³o. Uszkodzeniu uleg³ pojazd.
(kp)
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Szybka
sesja
w sprawie
funduszy
(£OBEZ) Na 17 grudnia, na godz.
13., zwo³ano tutaj sesjê nadzwyczajn¹ rady miejskiej. W programie
tylko jeden punkt - podjêcie uchwa³y w sprawie przyjêcia œrodków z
Funduszu Spójnoœci oraz przyjêcia
do realizacji projektu pt. „Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci
publicznej w gminach powiatu ³obeskiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko. Kolejna sesja 30 grudnia. Radni
maj¹ wtedy zatwierdziæ bud¿et gminy na 2010 rok.
(r)

Wykonujemy
• certyfikaty
energetyczne
• projekty budowlane
• kolorystyki budynków

Tel. 515 175 819
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Sklepiki kontra markety,
czyli postêpuj¹ca bieda
(£OBEZ). Gdy
Wêgorzyno wci¹¿
dopomina siê o markety
w swoim mieœcie,
w £obzie w³aœciciele
ma³ych sklepów
osiedlowych coraz
bardziej odczuwaj¹
obecnoœæ szeœciu
marketów w mieœcie.
Zamykane s¹ sklepy
we wsiach.
Przed nami czas zakupów œwi¹tecznych. Przed marketami brak
miejsc parkingowych, a kasami ogromne kolejki z pe³nymi wózkami.
Przyzwyczailiœmy siê ju¿, ¿e s¹ osiedlowe sklepiki i markety. Jednak te
pierwsze niedostrzegalnie znikaj¹...
Ludzie, którzy podejmuj¹ ró¿ne
decyzje i maj¹ wp³yw na nasz¹ rzeczywistoœæ twierdz¹, ¿e tak du¿a
iloœæ marketów nie ma wp³ywu na
funkcjonowanie sklepów prowadzonych przez lokalnych przedsiêbiorców. Czy tak jest w istocie? Innego zdania s¹ sami zainteresowani.
- Jest coraz gorzej. Od trzech miesiêcy jestem na minusie. Nie uratuje
mnie nawet zwolnienie pracownika.
Zwolniê i co? Gdzie pójdzie? Nigdzie
¿adnej pracy nie dostanie, a mnie to
nie uratuje. Jeœli nic siê nie zmieni, to
przyjdzie mi zamkn¹æ sklep i wszyscy
pójdziemy na bezrobotne – mówi
w³aœcicielka sklepu na Zatorzu.
– Najbardziej boli, gdy ludzie wracaj¹ z miasta ob³adowani torbami.
Wchodz¹ i mówi¹, ¿e zapomnieli
kupiæ pieprzu, wiêc musi to zrobiæ
tutaj. By³a taka sytuacja, gdy w mieœcie nie by³o pr¹du. Postanowi³yœmy mimo wszystko mieæ otwarty

sklep. Wszed³ ch³opak z naszego
osiedla, popatrzy³, ¿e nie ma pr¹du i
zawo³a³ zrozpaczony – „O Jezu! Tesco bêdzie zamkniête!” I wyszed³.
Myœla³am, ¿e mi serce pêknie – dodaje ekspedientka.
W³aœcicielka sklepu przyznaje,
¿e rozumie osoby robi¹ce zakupy w
marketach. Widzi te¿, ¿e niektóre
produkty s¹ tañsze, ale nie zawsze
lepszej jakoœci.
– Kiedyœ posz³am do supermarketu, aby zobaczyæ, czy rzeczywiœcie ceny w sklepie ró¿ni¹ siê znacznie od naszych. Co chwilê s³ysza³am
„dzieñ dobry”, albo „czeœæ”. Czu³am
siê, jakby mi ktoœ nó¿ w plecy wbija³,
bo ceny nie ró¿ni¹ siê wiele, a u mnie
zawsze wszystko jest œwie¿e, towar
dobrej jakoœci. Zawsze, gdy ktoœ
prosi, odk³adamy zakup, robimy
wszystko, aby siê utrzymaæ, ale i tak
ruch jest coraz mniejszy i to nie tylko
u nas, w innych tego typu sklepikach równie¿. Nie jest te¿ prawd¹, ¿e
nie ma kryzysu. My go odczuwamy
– ocenia w³aœcicielka.
Co decyduje o tym, ¿e wybieramy
markety? Czy tylko cena, czy coœ
wiêcej?
– Robiê zakupy w marketach.
Przewa¿nie kupujê to, czego nie dostanê w sklepiku albo gdy wracam
zbyt póŸno z pracy, aby zrobiæ zakupy w „swoim” sklepie. Jeœli chodzi o
warzywa i owoce, z pewnoœci¹ lepsze s¹ w sklepiku, cenowo jest ró¿nie, niektóre warzywa i owoce s¹ w
tej samej cenie, niektóre w sklepiku
tañsze. S¹ i dro¿sze, ale jakoœciowo
z pewnoœci¹ przewy¿szaj¹ te w marketach. Ceny miêsa i wêdlin s¹ porównywalne, po co wiêc mam nosiæ
zakupy z miasta, skoro mam sklep
pod nosem? No i jest jeszcze inna
rzecz. Na pocz¹tku roku mia³am bardzo trudn¹ sytuacjê finansow¹.
Dziewczyny w sklepie nawet siê nie

zastanawia³y i dawa³y mi zakupy „na
zeszyt”. Przecie¿ nie musia³y. Pieni¹dze „na zapisie” to brak przychodu,
a towar trzeba kupiæ. Marazm przeci¹ga³ siê, a ja nie mia³am z czego
oddaæ. Z miesi¹ca na miesi¹c oddawa³am po tyle, ile mia³am. Czeka³y
cierpliwie. Takich osób jak ja jest
wiele. Niektórym permanentnie brakuje pieniêdzy i s¹ stale „na zeszycie” - przecie¿ widzia³am, gdy sama
by³am tam wpisana. Wczeœniej te¿
od czasu do czasu „bra³am na zeszyt”
na krótki czas. To jest takie ludzkie
podejœcie, którego nie ma w marketach. No i jeszcze jedna rzecz – zawsze mi³o wejœæ do sklepiku, gdzie
czeka siê na klienta, gdzie z paniami
rozmawia siê po przyjacielsku i gdzie
mo¿na oprócz zakupów wymieniæ
siê chocia¿by przepisami na ciasto
albo poradziæ siê w ró¿nych sprawach – mówi Agnieszka C. z £obza.
Trudn¹ sytuacjê maj¹ równie¿ ci,
których sklepy zlokalizowane s¹ w
pobli¿u supermarketów. Tak jest w
przypadku w³aœciciela sklepu rybnego w £obzie.
– Jest du¿o trudniej, ni¿ przed
powstaniem marketów. Wszyscy
id¹ na taniochê, a jaka ona jest, to
ka¿dy wie. Mnie ratuje jeszcze to, ¿e
mam ryby. Kiedyœ mia³em pieczywo,
ale teraz wiêkszoœæ ludzi kupuje je w
marketach. W marketach ryby s¹
tañsze, ale opowiada³ mi znajomy, ¿e
kupi³ kilogram ryb i w³o¿y³ do miseczki do odmro¿enia. Po stopieniu
wyla³ wodê i pozostawi³, aby odciek³y, w miseczce ponownie zebra³a siê
woda, z kilograma ryb zosta³o mu 40
dkg. Kolejna moja znajoma powiedzia³a, ¿e gdy kupi³a w markecie
ryby, to na patelni zrobi³a siê jej papka. Mam dro¿sze ryby ni¿ w markecie, ale na rybach nie ma warstwy
lodu, nie robi siê z nich papka po
wrzuceniu na patelniê – mówi Jan

Szostak, w³aœciciel sklepu rybnego
w £obzie.
W £obzie jeden market przypada
na 1750 mieszkañców, w Szczecinie
jeden market obs³uguje mieszkañców przypadaj¹cych na ca³y £obez.
Prêdzej czy póŸniej lokalni handlowcy musieli odczuæ nacisk wielkich
sklepów, tym bardziej, gdy pojawi³
siê kryzys, którego nasi politycy
wci¹¿ nie widz¹.
Nie wszyscy mieli szczêœcie i si³ê
walczyæ nadal. W £obzie od dwóch
tygodni zamkniêty jest sklep przy ul.
Orzeszkowej, kiosk przy tej samej
ulicy ju¿ d³ugo czeka na nowego
w³aœciciela i nie ma chêtnych, zamkniêto sklepy w Rynowie i Worowie – ile jeszcze?
Ludzie sami wybieraj¹, czy wol¹
du¿o i taniej, czy mniej a lepiej. Si³¹
rzeczy, jeœli markety chc¹ mieæ ceny
konkurencyjne i mieæ du¿o tañsz¹
ofertê, to gdzieœ nale¿y zaoszczêdziæ. Przewa¿nie zaoszczêdza siê
przy kupnie towaru, wprost od producenta, producent równie¿ musi
mieæ najtañsze ceny, wiêc i on musi
stosowaæ œrodki, które sprawi¹, ¿e
to, co wytwarza roœnie szybko, a
szybko oznacza roœliny na nawozach, zwierzêta na hormonach, œrodkach uspokajaj¹cych i antybiotykach. Te nawozy i antybiotyki jemy
póŸniej na obiad. Ryby otoczone
centymetrowym lodem, po odmro¿eniu nie nadaj¹ siê ju¿ do niczego,
a smak, jaki pozostaje, jedynie przypomina rybê. Ale to ludzie wybieraj¹, co jedz¹, zgodnie z zasad¹ - jesteœ tym, co jesz.
Inna rzecz, ¿e nie zawsze ludzie
mog¹ pozwoliæ sobie na dobre i
dro¿sze jedzenie oferowane w sklepikach. Szara rzeczywistoœæ i stan
portfela zmuszaj¹ niejednokrotnie
ludzi do wyboru pomiêdzy tym, co
chcieliby, a tym, co musz¹.
MM
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Kontener
w centrum miasta

Niebezpieczne
drzewa

(WÊGORZYNO). Podczas sesji
rady Miejskiej radny Tomasz Mielcarek nie ukrywa³ swojego oburzenia z powodu kontenera, który zosta³ postawiony w centrum miasta.

(WÊGORZYNO). Przy trasie
Przytoñ-Rogówko, jest sporo
drzew wytypowanych do wyciêcia.
Po jednej z wichur na tej trasie by³a
masa po³amanych ga³êzi. Radny Miros³aw K³osiñski dopytywa³ podczas Rady Miasta kiedy drzewa zostan¹ wyciête, bowiem jego zdaniem
zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu i mo¿e
dojœæ do tragedii.
– Po co drogówka zaznacza³a i nie
wycina? One ju¿ osiem miesiêcy
stoj¹ zaznaczone – dopytywa³.
Jak siê dowiedzieliœmy w Zarz¹dzie Dróg Powiatowych, w pierwszej
kolejnoœci Zarz¹d przeprowadza
wstêpn¹ selekcjê. Takie drzewa zaznaczone s¹ krzy¿ykami. Nastêpnie

prowadzone s¹ szczegó³owe badania drzew wraz z opisem, gdzie rosn¹
i jaki maj¹ obwód. Wówczas drzewa
zaznaczane s¹ numerami. Gdy ju¿
zostan¹ ponumerowane, wówczas
Zarz¹d Dróg Powiatowych zwraca
siê z wnioskiem do starostwa o wydanie decyzji. Gdy ju¿ tak¹ decyzjê
otrzyma, og³asza przetarg. Czasami
przetargi, og³aszane s¹ kilkakrotnie
na dan¹ drogê.
W przypadku Przytoni najprawdopodobniej w tym roku drzewa nie
zostan¹ jeszcze wyciête, bowiem
Zarz¹d Dróg Powiatowych ma bardzo du¿o pracy w ca³ym powiecie i
zapewne to zadanie zostanie przesuniête na nastêpny rok.
MM

(BRZE•NIAK-gm. Wêgorzyno). W Ministerstwie Rolnictwa i
Rozwoju Wsi odby³o siê w minionym tygodniu uroczyste podsumowanie i og³oszenie wyników I edycji
konkursu dla rolników i projektantów Eurozagroda. Pierwsz¹ nagrodê w kategorii budynki mieszkalne
zdobyli Beata i Andrzej Sakowie z
BrzeŸniaka.

Na obiekcie w BrzeŸniaku zawiœnie
tablica informacyjna przygotowana
przez organizatorów konkursu.
Konkurs Eurozagroda zorganizowano po raz pierwszy. Pañstwo
Sakowie z BrzeŸniaka byli jednymi
spoœród ponad 60. obiektów zg³oszonych do konkursu w kategoriach: Budynki inwentarskie, Budynki magazynowe i gospodarcze,
Budynki mieszkalne oraz obiekty
zagrodowe i obiekty ochrony œrodowiska.
Pañstwo Sakowie otrzymali nagrodê za odbudowanie z ruin dawnego budynku inwentarskiego i zaadaptowanie go na cele mieszkalne.
Tam gdzie niegdyœ sta³ obiekt inwentarski, dziœ s¹ przestronne pokoje agroturystyczne.
MM

– Co to jest pani burmistrz? W
centrum miasta, przy g³ównej drodze? Jeœli by³ jakiœ chêtny, to mo¿na
wytyczyæ dzia³kê, sprzedaæ, niech
postawi jak¹œ kamienicê, a nie robiæ
„reklamê” i stawiaæ kontenery w centrum miasta. Przyjezdni mówi¹ – co
to jest? Gorzej ni¿ z demobilu. Mo¿e
lepiej sprzedaæ dzia³kê i niech ktoœ

buduje dom, czy robi dzia³alnoœæ
gospodarcz¹. Nie mo¿e tak byæ. Jeœli
ju¿, to na obrze¿ach, a nie w centrum
miasta – powiedzia³ radny.
Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna
Karpowicz wyjaœni³a jednak, ¿e kontener nie jest jeszcze wykoñczony.
W przysz³oœci ma siê tam mieœciæ
biuro rachunkowe. Dzia³ak zosta³a
wydzier¿awiona przez magistrat dla
firmy ze Szczecina.
– Obiekt tak wygl¹da, bowiem nie
jest wykoñczony. Bêdzie ocieplony,
bêdzie mia³ elewacjê, i dach dwuspadzisty – powiedzia³a burmistrz. MM

Klub krwiodawców
Nagroda od
w Wêgorzynie
Ministra dla
pañstwa Saków
(WÊGORZYNO). Przy okazji
Dnia Honorowego Dawcy Krwi w
tym mieœcie narodzi³a siê inicjatywa utworzenia tutaj ko³a Klubu Honorowego Dawcy Krwi.
– Za namow¹ ³obeskiego prezesa
klubu, podjê³am inicjatywê utworzenia w Wêgorzynie Klubu Honorowego Dawcy Krwi, poniewa¿ mamy
tu bardzo du¿o osób, które honorowo oddaj¹ krew –powiedzia³a przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Monika
KuŸmiñska.
W akcjê utworzenia klubu w³¹czy³a siê i burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz, która bêdzie wspieraæ inicjatywê, tote¿ przy wspó³pra-

cy obu pañ pozostaje nadzieja dla
krwiodawców, ¿e Klub taki w miarê
szybko powstanie.
MM

Ruszaj¹
z oczyszczalni¹
(WÊGORZYNO). Zosta³ ju¿
og³oszony przetarg na rozbudowê
oczyszczalni œcieków wraz z przebudow¹przepompowniwul.Runowskiej w Wêgorzynie.
W ramach prac zwi¹zanych z roz-

budow¹ oczyszczalni zostan¹ m. in.:
wybudowane przepompownie na terenie oczyszczalni œcieków, punkt
magazynowania osadów œciekowych
oraz zakupiony generator energii elektrycznej. Data zakoñczenia przewidziano na po³owê sierpnia 2010 r. op

Zapraszamy na jase³ka
w Runowie Pomorskim
Spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim serdecznie
zaprasza mieszkañców gminy Wêgorzyno na jase³ka, które odbêd¹ siê w

poniedzia³ek, 21 grudnia, o godzinie
12.00. W trakcie uroczystoœci sprzedawane bêd¹ stroiki œwi¹teczne i
ozdoby choinkowe. Organizatorzy

W Ministerstwie rolnictwa i Rozwoju Wsi podsekretarz stanu Artur
£awniczak oraz przewodnicz¹cy
Kapitu³y konkursu prof. Andrzej
Myczko wrêczyli Beacie i Andrzejowi Sakom oraz projektantom: Zbigniewowi Abrahamowiczowi i Ryszardowi Burbickiemu statuetki oraz
symboliczne nagrody finansowe.

W³asne ko³o PCK
(WÊGORZYNO). Burmistrz
Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz zamierza utworzyæ w tym mieœcie ko³o
PCK.
Okazuje siê bowiem, ¿e istnieje
tu problem, polegaj¹cy na tym, kto
powinien rozdawaæ dary osobom
potrzebuj¹cym. Zgodnie z przepisami dary, maj¹ce trafiæ do najbiedniejszych powinna dzieliæ organi-

zacja charytatywna, a takiej w Wêgorzynie nie ma. Na razie zajmuje
siê tym tutejszy OPS. Burmistrz
Wêgorzyna postanowi³a zmieniæ
ten stan rzeczy.
– Zajê³am siê tym po to, aby tych
darów do naszej gminy przychodzi³o wiêcej. £obez ma ich naprawdê
du¿o, tylko nie ma kto dzieliæ w
Wêgorzynie – powiedzia³a burmistrz G. Karpowicz.
MM

Ognisko na polu
kukurydzy

(DOBRA). Ognisko w grudniu
na polu kukurydzy? Dlaczego nie,
jeœli tam w³aœnie odbywa siê akcja
zbierania kukurydzy dla dzikich
zwierz¹t?
M³odzi ludzie z doberskiego Gimnazjum nie po raz pierwszy uczestniczyli w akcji zorganizowanej przez
Ko³o £owieckie „Trop” ze Szczecina.

Uczniowie tutejszego Gimnazjum zbierali ju¿ œmieci w lasach. Tym
razem spotkali siê w sobotnie popo³udnie 5 grudnia, aby wspólnie zebraæ z pola kukurydzy kolby, które
tam pozosta³y. W zimie, gdy pola
zasypie œnieg, pokarm dla zwierz¹t
bêdzie jak znalaz³.
foto: gmina Dobra, op

Stra¿acy bêd¹ mieæ toaletê i prysznic

Remiza ci¹gle
w planach
(WÊGORZYNO). Temat nowej
remizy stra¿ackiej ju¿ od lat przewija siê na obradach sesji Rady
Miejskiej, a zadnie wci¹¿ traktowane jest jako koncepcja. Ochotnicy
stra¿acy maj¹ jednak w zamian za
now¹ siedzibê otrzymaæ dwa dodatkowe pomieszczenia, w których
gmina zamierza wykonaæ toaletê i
prysznic. Mo¿e przynajmniej tyle
uda siê wykonaæ dla tutejszych
stra¿aków.
W obiekcie, w którym znajduje
siê wêgorzyñski OSP, znajduje siê
lokal mieszkalny, nale¿¹cy do gminy.
Najemca lokalu zwróci³ siê z proœb¹
do gminy o wy³¹czenie z mieszkania
dwóch pokojów.
- Ma lokal 4.pokojowy i uzna³, ¿e
jest on dla niego za du¿y do utrzymania i ogrzewania. Mieszka jedynie z
¿on¹, ¿yj¹ tylko z emerytury. Dwa
pokoje przylegaj¹ do pomieszczenia,
w którym znajduje siê samochód.
Moim zamierzeniem jest, aby w
pierwszej kolejnoœci zrobiæ dla stra¿aków zaplecze socjalne: toaletê i
prysznice, aby mogli siê umyæ. Tam
jest jedynie malutkie pomieszczenie,
gdzie stra¿acy siê zbieraj¹. Zanim
przyst¹pimy do budowy nowej remi-
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zy, na któr¹ trzeba zgromadziæ jakieœ
fundusze, uwa¿am, ¿e zrobienie remontu w pomieszczeniach, które
gmina przejê³aby po lokatorze, to
kwestia jednego bud¿etu. Stra¿acy
mieliby jakieœ przyzwoite warunki
socjalne i mogliby wtedy czekaæ na
now¹ remizê – powiedzia³a burmistrz
Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
Jak wyjaœni³a burmistrz, w tej
chwili przygotowuje porozumienie
dla Komendy Wojewódzkiej Policji.
Komenda zadeklarowa³a, ¿e chcia³aby oddaæ budynek policji przy ul.
Runowskiej w zamian za to, ¿e w
nowej remizie otrzymaliby okreœlon¹
iloœæ metrów na dzia³alnoœæ. Burmistrz Wêgorzyna widzi w Komendzie Wojewódzkiej Policji potencjalnego partnera, który do³o¿y³by siê
do budowy remizy. Innego zdania s¹
radni, którzy nie licz¹ na tego typu
gest. G. Karpowicz w obiekcie przejêtym od policji chcia³aby umieœciæ
OPS. Ten pomys³ jednak niezbyt
podoba siê niektórym radnym, ze
wzglêdu na schody i konstrukcjê
obiektu. Zdaj¹ sobie jednak sprawê,
¿e dla tej instytucji konieczne jest
nowe miejsce, jednak póki co, nie
wskazali alternatywy.
MM

Ka¿dy jest
Miko³ajem

(DOBRA). Umiejêtnoœci obdarowywania prezentami uczy³ biskup Miko³aj z Miry, który po
œmierci bogatych rodziców chêtnie
dzieli³ siê maj¹tkiem z potrzebuj¹cymi. To on wrzuci³ trzy mieszki
z³ota do mieszkania mieszkañca
Patary, gdy ten utraci³ swój dobytek,
a jego trzem córkom grozi³o zejœcie
na z³¹ drogê. Dziêki temu wszystkie trzy córki mog³y wyjœæ za m¹¿.
Gdy zosta³ biskupem Miry, równie¿
dba³ o dobra materialne swoich
wiernych.
Dziœ œwiêty Miko³aj kojarzony
jest z rubasznym czerwononosym
krasnalem z Laponii. Jego czerwone
wdzianko i taka¿ charakterystyczna
czapka bardziej przypominaj¹c¹
szlafmycê, ni¿ tiarê biskupi¹. Zamiast pastora³u, w rêku trzyma wo-

rek pe³en ³akoci. Sta³ siê niemal postaci¹ baœniow¹, która pojawia siê 6
grudnia. Nowa ikona Miko³aja nie
ma nic wspólnego z tym œwiêtym, ale
za to pozwala na przebranie siê w
czerwony kubraczek i obdarowywanie innych s³odkoœciami. 7 grudnia
uczniowie z doberskiego gimnazjum
do szko³y przybyli w „miko³ajkowych czapkach”, podobnie jak dyrektorka placówki Urszula Ko³odziejczyk, która swoim uczniom rozdawa³a w tym dniu lizaki. Rózg nie
odnotowano, aczkolwiek zapewne
niejednemu by siê przyda³a.
Z kolei w dzieñ œw. Miko³aja pracownicy Biblioteki przygotowali dla
mieszkañców Dobrej prezenty miko³ajkowe. By³y to s³odycze i rózgi.
Rozdawali je uczniowie Gimnazjum
w Dobrej. foto: gmina Dobra, op

Œwietlica otwarta
(WOROWO gm. £obez). 5
grudnia mia³o tu miejsce uroczyste
otwarcie œwietlicy.
Remont i wyposa¿enie œwietlicy
wiejskiej w Worowie zosta³ wykonany w ramach I etapu projektu pt. „Poprawa infrastruktury spo³ecznej wsi
Dobieszewo i wsi Worowo poprzez
budowê i wyposa¿enie œwietlicy

wiejskiej w Dobieszewie oraz remont
i wyposa¿enie œwietlicy wiejskiej w
Worowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Na ten cel zosta³a przyznana
dotacja w wysokoœci 112.622 z³. W
ramach II etapu w trakcie realizacji
jest budowana œwietlica wiejska w
Dobieszewie.
op

Naszej kochanej Jubilatce Irenie Zieliñskiej
z Reska z okazji urodzin
moc serdecznych ¿yczeñ,
du¿o zdrowia, szczêœcia,
samych pogodnych dni,
100 lat ¿ycia
¿ycz¹ kochaj¹cy ziêciowie.
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Nowe ceny leków - jak to siê robi
(POWIAT). Ministerstwo Zdrowia opublikowa³o ju¿ na swoich
stronach znowelizowane wykazy
leków refundowanych. Termin ich
wejœcia w ¿ycie zosta³ okreœlony na
16 grudnia, jednak Ÿród³em prawa
jest Dziennik Ustaw, a w nim rozporz¹dzenia jeszcze nie ma. Tak naprawdê wiêc nie wiadomo od kiedy
nowe ceny leków maj¹ obowi¹zywaæ.
Rozporz¹dzenia refundacyjne
zosta³y podpisane przez minister
zdrowia Ewê Kopacz 8 grudnia, a
dopiero wczoraj, 14 grudnia, aptekarze otrzymali na adres e-mailowy informacjê, mówi¹c¹ o tym,
jakie dzia³ania powinny podj¹æ w
zwi¹zku z wprowadzeniem nowych cen leków. W piœmie czytamy:
„Z dzisiejsz¹ dat¹ (14.12.2009)
zosta³a udostêpniona baza BLOZ
zawieraj¹ca planowane zmiany lekowe od 16 grudnia 2009. Zmiany zosta³y przygotowane na podstawie
rozporz¹dzeñ umieszczonych na
stronach Ministerstwa Zdrowia i
okreœlonych jako podpisane. •ród³em prawa jest jednak Dziennik
Ustaw, które w chwili publikacji bazy
BLOZ nie s¹ jeszcze znane. Ca³a operacja zatwierdzenia zmian mo¿e siê
odbyæ wy³¹cznie w przypadku opublikowania rozporz¹dzeñ w Dzienniku Ustaw”.
– Jeszcze nie zagl¹da³am na wykaz leków. Zajmê siê tym dopiero
wieczorem. Nie wiem wiêc jakie s¹
zmiany w cenach leków. Gdy rozpo-

rz¹dzenia bêd¹ opublikowane w
Dzienniku Ustaw, wówczas wszyscy bêd¹ musieli siê do nowych cen
dostosowaæ – powiedzia³a kierownik jednej z ³obeskich aptek.
Podobnie jest w pozosta³ych
aptekach na terenie powiatu. Aptekarze jeszcze nawet nie znaj¹ nowych cen.
Minister Zdrowia wprawdzie
okreœli³a termin wejœcia w ¿ycie wykazu leków refundowanych na 16.
grudnia, jednak rozporz¹dzenie
musi byæ opublikowane i mieæ vacatio legis. Dopiero wówczas jest wa¿ne.
Minister podpisa³a rozporz¹dzenie, nie zachowuj¹c terminu pomiêdzy og³oszeniem i wejœciem w ¿ycie.
Jeœli wiêc rozporz¹dzenie bêdzie
opublikowane w Dzienniku Ustaw
do 16. grudnia, to bêdzie mog³o zostaæ prawnie zrealizowane.
Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano wykaz chorób
oraz wykaz leków i wyrobów medycznych, które ze wzglêdu na te
choroby s¹ przepisywane bezp³atnie, za op³at¹ rycza³tow¹ lub za czêœciow¹ odp³atnoœci¹. Ustalono
wykaz chorób dla œwiadczeniobiorców choruj¹cych na choroby zakaŸne lub psychiczne oraz upoœledzonych umys³owo, a tak¿e choruj¹cych na nastêpuj¹ce choroby
przewlek³e, wrodzone lub nabyte
m.in.: akromegaliê, astmê, przewlek³¹ obturacyjn¹ chorobê p³uc,
eozynofilowe zapalenie oskrzeli,
chorobê Alzheimera, chorobê i ze-

spó³ Parkinsona, chorobê Leœniowskiego-Crohna,
choroby
psychiczne lub upoœledzenia umys³owe, cukrzycê, epidermolysis
bullosa, fenyloketonuriê, gruŸlicê,
w tym równie¿ gruŸlicê wielolekooporn¹ i inne mykobakteriozy, stanu po rewaskularyzacji obwodowej
lub amputacji obwodowej z powodu choroby mia¿d¿ycowej, hipercholesterolemii rodzinnej, jaskrê,
mia¿d¿ycê objawow¹ naczyñ wieñcowych leczon¹ stentami metalowymi w celu zapobiegania zakrzepom,
mukowiscydozê, neuralgiê popó³paœcow¹ przewlek³¹, niedoczynnoœæ tarczycy, nowotwory z³oœliwe,
osteoporozê, padaczkê, padaczkê
oporn¹ na leczenie, przerost gruczo³u krokowego, przewlek³e owrzodze-

nia, schizofreniê, stan po przeszczepie narz¹du unaczynionego b¹dŸ
szpiku, stan po resekcji trzustki, stan
po zawale miêœnia sercowego bez
uniesienia odcinka ST, do 12 miesiêcy stosowania i z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania, stwardnienie rozsiane, wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego, ¿ylne powik³ania zakrzepowo-zatorowe u doros³ych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce ca³kowitej stawu
biodrowego lub kolanowego – prewencja pierwotna.
W sumie obni¿ono ceny 450 leków, jednak podwy¿szono w 914
pozycjach. W poniedzia³ek aptekarze jeszcze nie byli w stanie powiedzieæ jakie leki potania³y, a jakie bêd¹
dro¿sze.
MM

Wyrzuci³ œmieci na przystanek
i jest problem
(GINAWA- gm.
Wêgorzyno). W tej
miejscowoœci jeden
z mieszkañców znalaz³
sposób na darmowe
pozbywanie siê œmieci.
Zamiast p³aciæ za
wywóz, uprzejmie
podrzuca je na
przystanek autobusowy.
So³tys wsi zg³osi³a
sprawê na sesji, prosz¹c
burmistrz o pomoc.

– Jest problem z jednym z mieszkañców gminy, który wyrzuca œmieci na przystanek autobusowy, demonstracyjnie przynosi tam butelki
i puszki. Problem jest o tyle du¿y, ¿e
nie ma na wsi ju¿ pracowników sezonowych skierowanych przez Urz¹d
Pracy i na wsiach robi siê nie³adnie,
ba³agan, brud – powiedzia³a so³tys
Ginawy Danuta Margol.
Ta sytuacja pokazuje, jak bardzo
ludzie staj¹ siê bezradni wobec sytuacji, gdy ktoœ postêpuje inaczej,
ni¿ nakazuje prawo. Wszyscy we wsi
wiedz¹, kto œmieci. W gminie jest
jeden stra¿nik, wiêc nie ma mo¿liwoœci sprawdzenia wszystkich posesji,

na interwencjê równie¿ nie ma zbyt
wiele czasu. Gdy jest na zwolnieniu,
tym bardziej ¿adne interwencje nie
s¹ mo¿liwe. S¹siedzi równie¿ nie
poczuwaj¹ siê do tego, aby w jakikolwiek sposób zmobilizowaæ s¹siada do p³acenia. S¹siad czuje siê wiêc
ca³kowicie bezkarny.
Inna rzecz, ¿e ca³kowicie bezradni mieszkañcy czuj¹ siê, gdy zabraknie kogoœ, kto za nich posprz¹ta
ba³agan, którzy sami robi¹. Przecie¿
do Ginawy nie przyje¿d¿a nikt z
Wêgorzyna, aby tam wyrzuciæ papierek. Jest wiele miejscowoœci w
Polsce, w których nie p³aci siê nikomu za to, aby sprz¹ta³ na wsiach i

jest czysto. Zatrudnianie ludzi na
wsiach mia³o na celu pokazaæ mieszkañcom, jak mog¹ wioski wygl¹daæ
i ¿e wcale nie musi byæ na nich brudno. Doprowadzi³o jedynie do tego,
¿e gdy ludzi sprz¹taj¹cych zabraknie, nie ma kto podnieœæ papierka,
choæ do jego wyrzucenia jest mnóstwo chêtnych.
Wielu mieszkañców wsi z terenu powiatu zwraca uwagê na inn¹
rzecz, a mianowicie, gdzie te œmieci po sprz¹taniu przez pracowników trafiaj¹, bo w wielu wypadkach – zwyczajnie, do rowów,
b¹dŸ zakamarków, do których nikt
nie zagl¹da.
MM
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Liceum w Resku w gronie laureatów
projektu „JAK DZIA£A MOJA GMIN@?
W dniach 10-11 grudnia br. odby³o siê w Warszawie, w Fundacji
Schumana, uroczyste podsumowanie ca³orocznego projektu „Jak dzia³a moja gmni@?”. Jego uczestnicy
realizowali szereg zadañ wynikaj¹cych z za³o¿eñ programu. M³odzie¿ z
LO Resko podjê³a siê wykonania
nastêpuj¹cych zadañ: monitorowanie dzia³alnoœci w³adz gminy Resko,
uczestniczenie w sesji gminy, rozmowa z przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej, realizacja Dnia Samorz¹du i
debaty z udzia³em Burmistrza Reska
pana Arkadiusza Czerwiñskiego.
Uczniowie przeprowadzili wywiady
z radnymi i ankietê wœród mieszkañców gminy.
Celem ca³ego przedsiêwziêcia
by³o zwiêkszenie aktywnoœci m³odzie¿y w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej,
a zw³aszcza zachêcenie jej – ju¿ jako
pe³noprawnych obywateli, do udzia³u w wyborach samorz¹dowych.
Po podsumowaniu wszystkich
realizowanych przez nas zadañ, zostaliœmy sklasyfikowani na 19 miejscu oraz zaproszeni do Warszawy.
Ze wzglêdu na to, ¿e tak wielu
uczniów by³o zaanga¿owanych w
pracê, przeprowadziliœmy losowanie i w efekcie Natalia Gajdzis i

Agnieszka So³onyna, uczennice klasy III humanistycznej, reprezentowa³y nasz¹ szko³ê.
W warszawskim spotkaniu
uczestniczy³o oko³o 100 m³odych
ludzi z ca³ej Polski. Wyjazd by³ interesuj¹cy ze wzglêdu na atrakcje
przygotowane przez organizatorów.
Spotkanie odby³o siê w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej –
Centrum Jasna. Tam na m³odzie¿ czeka³y wyk³ady, konkursy np. uczniowie kontra nauczyciele, gad¿ety,
koszulki. Czas up³yn¹³ bardzo szybko. 10 grudnia, w godzinach popo³udniowych, nast¹pi³a uroczystoœæ
nagrodzenia indywidualnych zwyciêzców gry internetowej oraz szkó³
laureatów. Otrzymaliœmy piêkn¹
„Srebrn¹ blachê ma³¹” i podziêkowania. Wieczorem, razem z innymi
uczestnikami, zwiedzaliœmy, poznawaliœmy piêknie przystrojon¹ i rozœwietlon¹ œwi¹tecznie Warszawê. W
pi¹tek, 11 grudnia, m³odzie¿ uczestniczy³a w symulacji sesji rady miasta. Podzieleni na mniejsze grupy,
pracowali w komisjach; obrady by³y
bardzo burzliwe, a atmosfera niezwykle gor¹ca. Szczególnie mocno
w pracê swojej komisji zaanga¿owa³a siê uczennica naszej szko³y

Zaproszenie

10-lecie Gimnazjum
Integracyjnego w £obzie
Dyrekcja Zespo³u Szkó³
Gimnazjalnych w £obzie
oraz Grono Pedagogiczne
serdecznie zapraszaj¹
absolwentów oraz
mieszkañców £obza i
okolic na jubileusz 10-lecia
Gimnazjum Integracyjnego
im. Adama Mickiewicza.
Uroczystoœæ odbêdzie siê w dniu
22 grudnia 2009 r. (wtorek).
W programie:
8:00-10:00 - zwiedzanie szko³y przez
goœci
10:00-11:30 - czêœæ oficjalna i apel na
sali gimnastycznej
11:30 - 12:00 - dalszy ci¹g zwiedzania
szko³y, pokazy w klasach.
Podczas zwiedzania budynku zapraszamy do zwiedzania wystaw tematycznych, które eksponowane bêd¹

odpowiednio w:
sali nr 105 - „Dno oceanu”
sali nr 104 - „Zabawa z histori¹ i teatrem”
sali nr 103 - wystawa plastyczna –
witra¿e œwi¹teczne
sali nr 102 - „Obozy integracyjne”
sali nr 301 - „K¹cik regionalny”
sali nr 312 - „Humor zeszytów gimnazjalnych”
sali nr 206 - „Historia szko³y”
sali nr 201 - „Rzeka – plakaty, albumy,
woda”
sali nr 202 - „Gazeta Markowa”
sali nr 212 - prace plastyczne z elementami j. angielskiego
sali nr 213 - prezentacje multimedialne i wyszywane
sali nr 310 - „Aktualnoœci matematyczne”
sali nr 311 - „Nasz region – Sydonia,
ciekawostki historyczne”
sali nr 209 - wystawa z obecnego
projektu i projektów wczeœniejszych
sali nr 1 A - prace plastyczne z elementami j. niemieckiego.

Agnieszka So³onyna.
Wyjazd do Warszawy by³by niemo¿liwy bez pomocy finansowej,
któr¹ otrzymaliœmy od Zarz¹du Powiatu £obeskiego, w zwi¹zku z tym
wyra¿amy szczególne podziêkowania wszystkim cz³onkom Zarz¹du za

przychylnoœæ i wsparcie. Dziêki
temu mogliœmy osobiœcie odebraæ
nagrodê, reprezentowaæ godnie
szko³ê oraz powiat.
Natalia Gajdzis, Agnieszka So³onyna oraz Agata Popielarz - koordynator projektu.

Likwidujcie Dom
Dziecka
(£OBEZ). Minister Pracy
i Polityki Spo³ecznej
Jolanta Fedak podczas
spotkania w ³obeskim
CIS-e apelowa³a, aby
samorz¹dowcy
rozpoczêli likwidacjê
Domu Dziecka.
Minister J. Fedak nakaza³a powoli
likwidowaæ Dom Dziecka w £obzie.
Rada Ministrów ju¿ przyjê³a ustawê.
G³ównym za³o¿eniem dzia³añ minister
jest doprowadzenie do sytuacji, by
wszystkie dzieci znalaz³y siê w rodzinach zastêpczych i w bardzo ma³ych
rodzinnych domach dziecka. Pragnie
te¿, aby w ka¿dym ma³ym domu dziecka by³y us³ugi specjalistyczne.
– Jestem wielk¹ zwolenniczk¹ zlikwidowania tej hañby i polityki spo³ecznej, która jest w domach dziecka.
Dlatego przede wszystkim k³adziemy nacisk na rodziny zastêpcze, a

g³ównie pracê w rodzinach biologicznych. Okazuje siê, ¿e a¿ w 80
proc. przyczyn¹ zabierania dzieci z
rodzin jest sytuacja materialna. To
jest straszne. Rozumiem, ¿e alkoholizm, przemoc, wówczas dziecko trzeba chroniæ, ale zabieraæ tylko z tego
powodu, ¿e rodzina jest biedna? To
jest po prostu barbarzyñstwo – powiedzia³a minister.
Minister J. Fedak doda³a, ¿e w
ustawie jest mowa o tym, by d³u¿ej
pracowaæ z rodzin¹ biologiczn¹, tak
aby dziecko jak najd³u¿ej pozostawa³o pod opiek¹ rodziny. Jest to o wiele
tañsze dla samorz¹dów, ale przede
wszystkim wychowawczo lepsze.
– Nie nauczymy niczego w domu
dziecka, bo nie nauczymy, ¿e problemów nie rozwi¹zuje siê w taki sposób, w jaki wobec niego rozwi¹zano.
Nauczymy tego, ¿e jeœli jest k³opot,
to kolejne pokolenie oddaje dziecko
do domu dziecka, bo tak wed³ug niego ten problem rozwi¹zuje siê – powiedzia³a.
mm
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Przyje¿d¿aj¹ do niego po ratunek,
gdy inni nie daj¹ nadziei (cd.)
W
raz z otaczaj¹cym nas œwiatem zmienia
siê œwiadomoœæ ludzi. Coraz wiêcej osób
zwraca siê ku naturoterapii, b¹dŸ poszukuje w niej wspomo¿enia. Ksi¹¿ki z zakresu zio³olecznictwa, domowe sposoby leczenia s¹ nadal w pe³ni wykorzystywane. Nie ka¿demu mo¿e chce siê chodziæ po
³¹kach i zbieraæ zio³a, ale mo¿na gotowe kupiæ w aptekach. Coraz wiêcej osób zaczyna siê te¿ interesowaæ
energi¹, bo bez niej przecie¿ ¿adne ¿ycie nie jest mo¿liwe. Œwiat zmienia siê, a wraz z nim ludzie dostosowuj¹
siê do zmian. Najwa¿niejsze, to nauczyæ siê przekszta³ciæ stres w ¿ywotnoœæ. Jeœli ludzie tego nie potrafi¹, pope³niaj¹ samobójstwa, albo choruj¹.
Emocje bowiem oddzia³ywaj¹ na organizm. Dlatego tak istotna jest umiejêtnoœæ oddychania, radzenia
sobie ze stresem i prawid³owe od¿ywianie siê. Silny
stres zamra¿a system energetyczny, powoduj¹c blokady w ciele. A skoro energia nie mo¿e swobodnie
kr¹¿yæ, to organizm zaczyna chorowaæ. Wiele chorób
zaczyna siê ju¿ na etapie ¿ycia p³odowego, b¹dŸ narodzin. P³ód bowiem odbiera emocje matki.
W Polsce bioenergoterapia zepchniêta jest na
margines ¿ycia spo³ecznego. Mimo i¿ wielu ludzi wraca do zdrowia dziêki bioterapii, mnóstwo osób pozostaje sceptycznych.
Bioenergoterapeuta nigdy nie namawia nikogo,
aby ten przesta³ chodziæ do lekarza, ani ¿eby odstawi³
leki. Wrêcz przeciwnie, nak³ania na badania, czêsto
wskazuje, pod jakim k¹tem je wykonaæ. Medycyna i
bioenergoterapia nie wykluczaj¹ siê ale – koegzystuj¹
ze sob¹. Obie maj¹ swoj¹ rolê do odegrania.
Najczêœciej do bioenergoterapeuty przychodz¹
ludzie, którzy nie znaleŸli ratunku w medycynie i
us³yszeli ju¿ wyrok z ust lekarzy. Przychodz¹ te¿
ludzie sceptyczni, ale ostatnia iskra nadziei ka¿e im
wierzyæ, ¿e byæ mo¿e tutaj otrzymaj¹ pomoc.
Medycyna zachodnia za chorobê uznaje stan, który
mo¿na zdiagnozowaæ organoleptycznie lub za pomoc¹
badañ, analizy krwi, moczu czy ciœnienia. A przecie¿
czêsto jest tak, ¿e ludzie Ÿle siê czuj¹, teoretycznie s¹
zdrowi, potwierdzaj¹ to wyniki badañ. Dla lekarza nie
ma podstaw do obaw. Inaczej spojrzy na to bioenergoterapeuta, który usunie zaburzenie w systemie energetycznym. Gdy to zrobi – choroba nie rozwinie siê.
Medycyna zachodnia koncentruje siê na chorobach a
bioterapia i medycyna wschodnia na zdrowiu cz³owieka. Energia p³ynie tam, gdzie jest skierowana uwaga.
Bioenergoterapeuta, patrz¹c na chorego cz³owieka,
widzi cz³owieka zdrowego. Tê prawid³owoœæ zauwa¿y³ ju¿ wiele lat temu psycholog Karl Gustav Jung: „To
czemu siê opierasz, trwa uparcie”. A Matka Teresa,
któr¹ zapraszano do wziêcia udzia³u w manifestacjach
antywojennych powiedzia³a: „Nigdy nie wezmê udzia³u w manifestacjach antywojennych. Jeœli zorganizujecie manifestacjê pokojow¹, wtedy mnie zaproœcie”.
Coraz wiêcej lekarzy zarówno na zachodzie Europy, jak i na wschodzie nie tylko nie widzi zagro¿enia
w bioenergoterapii, ale i szkoli siê w tym kierunku, jak
chocia¿by u Michaela O’Doherty, znanego bioenergoterapeuty w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Sceptycy wci¹¿ jednak poszukuj¹ dowodów na
istnienie energii w ludzkim ciele. Najwiêkszym dowodem na to, ¿e istnieje, niech bêd¹ œwiadectwa ludzi,
którzy dziêki bioenergoterapii zostali wyleczeni.
Na marginesie z dowodami w nauce jest ró¿nie.
Przez ca³e lata punktem odniesienia ca³ej ludzkoœci
by³a fizyka newtonowska oparta na pogl¹dzie na
œwiat, gdzie wszystko rz¹dzi siê prawem przyczyny
i skutku. Teraz wed³ug fizyki kwantowej ca³a materia,
która istnieje we Wszechœwiecie, sk³ada siê z wiruj¹cych atomów, gdzie wszystko, wiêc i my równie¿,
powi¹zane jest wspóln¹ energetyczn¹ sieci¹.

Przez okres 2 tygodni pani Ró¿a H³yniak z
£obza nie by³a w stanie wstaæ z ³ó¿ka. Miejscowi
lekarze leczyli j¹ na schorzenie krêgos³upa. Bra³a
mnóstwo leków przeciwbólowych, które i tak tylko w niewielkim stopniu uœmierza³y ból, nadal nie
by³a w stanie chodziæ. Na kolanach i ³okciach
chodzi³a do toalety, podtrzymywa³a siê przy œcianie. Trwa³o to dwa tygodnie. Wtedy zadzwoni³a
do pana Ryszarda ¯urowskiego, ³obeskiego bioenergoterapeuty, p³acz¹c i b³agaj¹c o ratunek.
Przyjecha³ do niej wieczorem, wracaj¹c od siebie
z gabinetu.
- Zasta³em kobietê bardzo cierpi¹c¹. Pokazywa³a mi ³okcie, które wygl¹da³y prawie, jak piêty
– tak by³y odciœniête. Przez dwa tygodnie chodzi³a na ³okciach, to by³o nie do opisania. Ze wzruszenia, ta pani nie by³a nawet w stanie mówiæ, bo p³aka³a. Wykona³em seans, taki, jak wykonujê w gabinecie. Wówczas po raz pierwszy, po dwóch tygodniach wsta³a. Powiedzia³em jej, ¿e nie s¹ to
bóle od krêgos³upa, tylko sprawy kobiece. Zada³em jej parê pytañ. By³a w stanie wstaæ i udaæ siê
na operacjê. Mogla zatruæ siê lekami! W tej chwili
wróci³a do pracy. Leczyli na krêgos³up, a guz mia³
16 cm wielkoœci - powiedzia³ R. ¯urowski.
- Nie by³am w stanie chodziæ. To jest wielki cud.
Ju¿ po pierwszej wizycie by³o du¿o lepiej, na tyle,
¿e mog³am wstaæ. Pan ¯urowski stwierdzi³, ¿e to
sprawy kobiece, w tej chwili ju¿ jestem po operacji, nie odczuwam ¿adnych dolegliwoœci. Wróci³am do pracy – powiedzia³a Ró¿a H³yniak.

El¿bieta Œliwka ze Œwidwina do pana ¯urowskiego przyje¿d¿a³a ze swoimi córkami, przy okazji
sama te¿ skorzysta³a.
Starsza córka Ania, studentka V roku, przyjecha³a do bioenergoterapeuty z zapaleniem rogówki. Choroba, mimo leczenia, przesz³a w przewlek³y
stan. Oczy mia³a czerwone, jakby ca³e podesz³y
krwi¹. Poprawa nast¹pi³a ju¿ po pierwszej wizycie,
stan zapalny cofn¹³ siê. M³odsza córka Ewelinka
urodzi³a siê jako wczeœniak, wystêpowa³y objawy
epilepsji. Poprawa zdrowia równie¿ nast¹pi³a bardzo szybko.
- Córka Ania by³a w szpitalu, ale i tak musia³am
prowadziæ j¹ do ³azienki, bo nic nie widzia³a. By³a
leczona 1,5 miesi¹ca. Nigdy wczeœniej nie mia³a tak
d³ugo zapalenia, teraz leczenie nie przynosi³o ¿adnych efektów. Gdy zak³ada³a soczewki, to nie
mog³a otworzyæ oczu. Pan ¯urowski przyj¹³ moje
dzieci bez kolejki. Ju¿ po pierwszej wizycie ich stan
bardzo siê poprawi³. Ewelinka jako wczeœniak,
wa¿y³a niewiele ponad kilogram. Gdy siê denerwowa³a, mia³a drgawki, teraz jest z ni¹ du¿o lepiej,
polepszy³a jej siê pamiêæ, ma wspania³e stopnie,
prócz matematyki. Wczeœniej ca³y czas chorowa³a. Bardzo nam pomóg³ i nawet nie wie, ¿e pomóg³
i mnie. By³am ju¿ skierowana na operacjê do Szczecina. Nic mu nie mówi³am, bowiem Ewelinka tak
zagada³a pana ¯urowskiego, ¿e zapomnia³am mu
o tym powiedzieæ. Mia³am cystê wielkoœci 3 cm. A
nawet nie zbli¿a³ do mnie d³oni, po prostu sta³am
w zasiêgu jego pola. Po wizytach u pana ¯urow-
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skiego posz³am do lekarza. Stwierdzi³, ¿e cysta
zmniejszy³a siê o pó³ cm, lekarze zrezygnowali z
operacji. O panu ¯urowskim powiedzia³ ch³opak
mojej córki – powiedzia³a.

Janina Jarz¹b mieszka k. Poznania. Przez piêæ
lat cierpia³a na pora¿enie nerwu trójdzielnego. Ból
by³ tak straszny, ¿e wychodzi³a z domu i p³aka³a.
Nie chcia³a aby dzieci widzia³y jej cierpienie, bo
p³aka³y wraz z ni¹. Nie mog³a jeœæ, ani mówiæ.
Lekarze powiedzieli, ¿e musi z tym ¿yæ, a jedyn¹
pomoc¹ s¹ leki przeciwbólowe. Ju¿ po pierwszej
wizycie w gabinecie R. ¯urowskiego wszystkie
bóle ust¹pi³y. W sumie by³a 3-4 razy, póŸniej ju¿
tylko profilaktycznie, tylko po to, aby bóle nie
wróci³y ponownie.

Zofia Paczkowska z Gorzowa Wielkopolskiego po wyjœciu ze szpitala zosta³a przywieziona do
pana ¯urowskiego. By³o to szeœæ lat temu. Lekarze powiedzieli, ¿e je¿eli nie odblokuje siê têtnica,
to w ka¿dej chwili mo¿e umrzeæ. Mia³a mieæ operowany staw kolanowy. Obrzêk by³ tak wielki, ¿e
noga nie mieœci³a siê w ¿adne spodnie. Nogê w
domu trzyma³a wysoko na taborecie, bo w ka¿dej
chwili grozi³o oderwanie siê zakrzepu. Dopiero po
wizycie w £obzie, zaczê³a czuæ, ¿e coœ siê dzieje.
Obrzêk zacz¹æ znikaæ, noga wróci³a do normy, a
stawu nie trzeba ju¿ by³o operowaæ.
Przyje¿d¿a³a tak¿e z wnuczk¹, która chorowa³a
na alergiê. Dziewczynka mia³a tak wielkie objawy
dusznoœci, ¿e w ka¿dym roku w maju i na pocz¹tku
czerwca przebywa³a w szpitalu pod tlenem. Po
wizycie u pana ¯urowskiego po raz pierwszy nie
musia³a jechaæ do szpitala. Wówczas mia³a oko³o
10 lat. Od tamtego czasu objawy zminimalizowa³y
siê do tego stopnia, ¿e rodzice radz¹ sobie dostêpnymi œrodkami. Tak potê¿ne objawy dusznoœci,
jak wczeœniej, nigdy, jak dot¹d, ju¿ nie wyst¹pi³y.

Janina Ciszak z Kot³owa k. Koszalina, by³a u
pana ¯urawskiego 4 lata temu. Mia³a zmiany nowotworowe na piersi. Po biopsji pierœ zrobi³a siê
czarna. Nie kwalifikowa³a siê na dalsz¹ terapiê.
Bior¹c pod uwagê swój stan i wiek zdawa³a sobie
sprawê, ¿e nie bêdzie dla niej ratunku. Córka przywioz³a j¹ do £obza. U pana ¯urowskiego by³a kilka
razy. Pierœ wróci³a z powrotem do normy i mog³a
podj¹æ leczenie. Po czterech latach wróci³a do
pana ¯urowskiego, cieszy³ siê, ¿e ¿yje, bo wczeœniej by³o z ni¹ bardzo Ÿle. Teraz przyjecha³a, bo
dokucza³ jej ból w nogach, ale to ju¿ i prawo wieku.
Maria Cieœla z Barwic, to oœmiomiesiêczne
dziecko, które urodzi³o siê prawdopodobnie jako
dziecko niewidz¹ce. Dziecko nie reagowa³o na
podawanie zabawek, ani nawet na œwiat³o. Po
trzech seansach w £obzie dziecko odzyska³o
wzrok. Potwierdzili to okuliœci, dziecko widzi.
Dziecko mia³o pora¿enie mózgowe, by³o w
szpitalu w Szczecinie
- Wioz³em pani¹ z Barwic do pana ¯urowskiego i ona opowiedzia³a mi o nim. Marysia widzi, ale
ma nadal problemy neurologiczne. Dziewczynka
jest pod sta³¹ opiek¹ lekarzy – powiedzia³ wujek
dziewczynki Zbigniew ¯ukowski.
MM

Komornik œciga mnie za podatek, a alkoholikowi daje siê pieni¹dze

Po co alkoholikowi pieni¹dze?
(WÊGORZYNO). Zawsze podczas
dyskusji dotycz¹cej opieki
spo³ecznej pojawiaj¹ siê g³osy
krytyczne. Najwiêcej uwag jest
zawsze w sprawie finansowania
osób uzale¿nionych od alkoholu.
Zdaniem wielu osób powinno siê
ich leczyæ, a nie dotowaæ.
Podczas dyskusji na temat Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania ProblemówAlkoholowych so³tys Mielna Józef Korcz nie ukrywa³
oburzenia istniej¹cym systemem pomocy.
– Dlaczego alkoholików nie leczy siê, nie
op³aca im siê leczeñ, tylko daje im siê pieni¹dze
w rêce i oni dalej pij¹. Op³aciæ leczenie, zaszyæ jak

zacznie dalej piæ, ale nie dawaæ ¿adnych pieniêdzy. A nie daje im siê pieni¹dze, on wychodzi i pije
dalej, jakie to jest leczenie? Mnie to bulwersuje,
bo mnie komornik œciga za podatek, a alkoholikowi daje siê pieni¹dze. Osobiœcie znam takie rodziny, które pobieraj¹ zapomogi i przyje¿d¿aj¹ do
domu pijane. A ¿eby nie straciæ na busa, to idzie
na pieszo - powiedzia³ so³tys podczas sesji Rady
Miasta.
Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz
wyjaœni³a, ¿e alkoholizm jest chorob¹, a ustawa
jasno okreœla, ¿e nie mo¿na leczyæ przymusowo.
– Jest to bulwersuj¹ce, ale takie jest prawo.
Zgadzam siê, ten system opieki spo³ecznej nie jest
taki idealny, jakbyœmy sobie tego ¿yczyli. Jeœli
alkoholik nie wyra¿a zgody, to nie mo¿na go umieœciæ na oddziale odwykowym i prawda jest taka,
¿e w ka¿dej gminie jest grupa osób, które pij¹. Jeœli

nie maj¹ rodziny, to pó³ biedy, bo pij¹ sami. Oczywiœcie maj¹ przyznane zasi³ki, bo w œwietle ustawy o pomocy spo³ecznej nale¿¹ do grupy osób,
którym pomoc siê nale¿y. Natomiast tam, gdzie
jest alkoholizm w rodzinie, stosowane s¹ ró¿ne
œrodki, bo nigdy matka, czy ojciec alkoholik nie
dostaje bezpoœrednio pieniêdzy do rêki. Zasi³ki
przyznawane s¹ na sklep, gdzie rodzina alkoholika
ma podstawow¹ ¿ywnoœæ, któr¹ podejmuje ze
sklepu. Po to, by ojciec czy matka nie przepili. –
powiedzia³a.
Jak wyjaœni³a, s¹ takie przypadki, gdy mieszkaniec gminy dostaje z Caritasu ¿ywnoœæ, a nastêpnie sprzedaje j¹ tylko po to, aby kupiæ butelkê
wina. Woli g³odowaæ i spaæ w szopie, ale mieæ alkohol. Zdarzaj¹ siê te¿ przypadki, ¿e Opieka Spo³eczna nie dopilnuje swoich podopiecznych, nie
sprawdza, czy przyznana pomoc jest w³aœciwie
spo¿ytkowana.
MM
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
W dniu 9 na 10.12.2009 r. w
godzinach nocnych dokonano w³amania na terenie placu – z³om ul. Podgórna 4 D,
w³aœciciel Stanis³aw Barsul. Dokonano zniszczeñ i
skradziono miêdzy innymi
narzêdzia, a w tym specjalne kombinerki z mosi¹dzu
u¿ywane tylko na tankowcach. Wiadomoœæ za nagrodê. Tel. 606 762 528.
Tanie meble KA-MAR – du¿y wybór
mebli u¿ywanych (IKEA, HOFFNER...), atrakcyjne ceny. Zapraszamy do sklepu £obez ul. Bema (by³y
plac POM). Tel. 885 310 483.
Korepetycje – matematyka. Tel.
504 389 130.
Do sprzedania dobrze prosperuj¹ca hurtownia lodów i ¿ywnoœci mro¿onej wraz z sieci¹ zaopatrzenia i
zbytu w £obzie. Dystrybutor produktów firm Koral, Algida i Mela. Tel.
604 214 766.
Sprzedam drewno
Tel. 889 456 197.

kominkowe.

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.

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

Powiat ³obeski
Gara¿ do wynajêcia £obez ul. Przemys³owa / Bema. Tel. 601 301 602.
Sprzedam dzia³kê rekreacyjno-budowlan¹ z ma³ym domkiem z werand¹ w uroczym miejscu w okolicach Starej Dobrzycy. Cena 38 tys.
z³. Tel. 913 952 188.

Powiat gryficki
Sprzedam kiosk na dzia³alnoœæ w
centrum Gryfic. Tel. 091 392 15 58.
Sprzedam dzia³kê 0,51 ha, spokojna okolica, w Zaleszczycach (kolonia). Tel. 692 001 603.
Poszukuje lokalu o pow. 30 ,kw. w
P³otach lub Gryficach. Tel. 605
396 078.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dom 300 mkw. w
Œwidwinie. Cena 540 tys. z³. Tel.
502 532 025.

US£UGI
Powiat ³obeski
„ELEDACH” us³ugi ogólnobudowlane, remonty, wykoñczenia mieszkañ wewn¹trz i na zewn¹trz pod
klucz. Tel. 501 044 302 lub 505 721
688.
TAXI £obez. Tel. 604 887 506.

Region
Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.
Us³ugi ogólnobudowlane, wykoñczenia wnêtrz, docieplenia poddaszy, faktury VAT. Tel. 785 931 513 lub
91 391 11 53.
Malowanie, profesjonalnie i tanio.
Promocja!!! Tel. 663 573 388.
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.
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.

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

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza, 3 pokoje, 67 mkw., po remoncie. Cena do uzgodnienia. Tel.
660 047 870.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w centrum miasta £obez o
pow. 111,5 mkw., IV piêtro, dwupoziomowe (parter: pokój, kuchnia,
³azienka; piêtro: 3 pokoje, ³azienka), okna PCV. Kontakt tel. 600 458
919.
Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza, 3 pok., 57 mkw. Tel. 505 089
583.

Powiat gryficki
Mieszkanie 2 pokojowe do wynajêcia osobom niepal¹cym i bezdzietnym. Tel. 91 384 46 37.
Sprzedam mieszkanie 2 pok. IV
piêtro, Gryfice. Tel. 785 574 055.

Powiat drawski
Poszukujê kawalerki do wynajêcia
w Z³ocieñcu. Tel. 664 881 471.

Sprzedam ziemiê roln¹ w Zaj¹czkówku gm. Po³czyn Zdrój. Tel. 600
565 719.

Daj¹c og³oszenie do TTygodnika
ygodnika £obeskiego

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Graniczna, Po³czyn Zdrój. Tel. 600
565 719.

w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gr yfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich

Region
Sprzedam 1/2 domu w centrum Nowogardu. Dom przy ul. Luboszan 2
w centrum Nowogardu, 50 m do
jeziora, stare budownictwo. Budynek 2 rodzinny, ogrodzony, 2 pomieszczenia gospodarcze + ogródek. Parter o powierzchni 37 mkw.
- 2 pokoje, kuchnia, ³lazienka + poddasze do adaptacji o powierzchni
ok. 30 mkw. Cena 120.000 z³ do negocjacji. Tel. 790 856 019 lub 793
549 551, email: krosden@wp.pl

ROLNICTWO

uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

To niedrogo - sprawdŸ.
£obez, ul. S³owackiego 6
091 397 37 30 wppp
@wp.pl
wppp1@wp.pl

Gryfice posprz¹taj¹
za reszczan
(RESKO). Do koñca 2011 roku
sprz¹taniem ulic i chodników miasta zajmowaæ siê bêdzie gryficka
firma, która w przetargu nieograniczonym zaoferowa³a swoje us³ugi
za kwotê 136.375,92 z³ brutto.
W ramach realizacji zadania firma
bêdzie mia³a obowi¹zek zamiataæ
jezdnie i chodniki wraz z wywozem
œmieci, opró¿niaæ koszy uliczne na
terenie miasta. W okresie zimy, jako
uzupe³nienie do akcji odœnie¿ania
miasta: usuwaæ piasek (po ust¹pieniu zlodowaceñ) z chodników i
obrze¿y jezdni, œniegu, b³ota oraz
zlodowaceñ z okolic skrzy¿owañ,

jezdni, przejœæ dla pieszych i parkingów. Firma bêdzie musia³a równie¿
odbijaæ œnieg i zlodowacenia ze studzienek burzowych, odœnie¿aæ dojœcia do gminnych obiektów u¿ytecznoœci publicznej, usuwaæ chwasty z powierzchni wytypowanych
do sprz¹tania, a tak¿e zajmowaæ siê
usuwaniem padliny z terenu miasta.
Do zadañ gryfickiej firmy bêdzie
równie¿ nale¿a³a zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych, a w
pierwszym dniu roku 2010 i 2011
sprz¹tanie rynku po noworocznym
spotkaniu mieszkañców z w³adzami
Gminy.
op

SPORT
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Miko³ajkowy zlot nordic walking

„B£YSKAWICA” Z KIJKAMI
W niedzielê, 6 grudnia, Klub
Nordic Walking, dzia³aj¹cy przy
Ognisku TKKF B³yskawica w
£obzie, zorganizowa³ Miko³ajkowy
Zlot Nordic Walking i Rajd Pieszy.
Trasa marszu: £obez – £ob¿any –
Prusinowo – £ob¿any – £obez. Do
pokonania by³o 12 km. W imprezie
udzia³ wziê³o 30 osób. Najstarszym
uczestnikiem marszu by³ Zbigniew
Harbuz, najm³odszym Alekander
Jankowski. Instrukta¿ i marsz poprowadzi³a Gra¿yna Zarêba-Szuba,
wspierana przez El¿bietê Wiœniewsk¹. Wszyscy chêtni otrzymali kijki i fachowe rady, jak z nich prawid³owo korzystaæ, gdy¿ w³aœciwa
technika przynosi najlepsze efekty.
Pogoda sprzyja³a wêdrówce i jak
ktoœ zauwa¿y³, nie spad³a ani kropla
deszczu.
Na pó³metku wyprawy w Prusinowie goœciliœmy u pani Bo¿eny
Giermakowskiej. Czeka³o tam na nas
ognisko i pyszny, ciep³y posi³ek.

Serdecznie dziêkujemy pani Bo¿enie
za mi³e przyjêcie i udostêpnienie
pola biwakowego dla uczestników
marszu. Po sutym posi³ku czas by³o
ruszaæ w drogê powrotn¹.
Wróciliœmy pe³ni wra¿eñ, nieco
strudzeni, lecz na³adowani pozytywn¹ energi¹ za spraw¹ mi³ego towarzystwa i przebywania na ³onie
natury.
Klub Nordic Walking dzia³a ju¿
od wielu miesiêcy, lecz to pierwsza
tak du¿a impreza klubowa. Zapraszamy wszystkich chêtnych do
wspólnych klubowych wêdrówek z
kijkami. Ka¿dy jest mile widziany.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z El¿biet¹ Wiœniewsk¹, tel.
601438024. Gwarantujemy pe³ne zadowolenie.
W niedzielê, 13 grudnia, te¿ wêdrowaliœmy, tym razem do Zagórzyc.
A w przysz³¹ niedzielê … znów maszerujemy. Z pozdrowieniem! Adam
Kogut, adamku@vp.pl
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Burmistrz £obza
zaprasza na Spotkanie
Noworoczne po³¹czone
z pokazem sztucznych
ogni w dniu 31.12.2009
na Starym Boisku
od godziny 23:00
Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 590/09 Burmistrza £obza z dnia 30 listopada 2009 r.

OG£OSZENIE PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDA¯ AUTOBUSU
z dnia 30 listopada 2009 r.

Wydzia³ Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
Wieœci Gminne 09.12.2009r.
1. W miesi¹cu listopadzie br. z³o¿ono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki,
o dofinansowanie projektu pt „Uczymy siê p³ywaæ” w ramach Programu Zajêcia
sportowo – rekreacyjne dla uczniów. Wartoœæ zadania 94 120 z³; Wnioskowana
wartoœæ dofinansowania – 75,160 z³.
2. Wybudowano kolektor kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieæ wodoci¹gow¹ w ulicy Zielonej w £obzie przez PPHU „DROKON Kzaimierz Jasik” ze Œwidwina. Wartoœæ zadania (wraz z przebudow¹ jezdni) wyniesie 517.665,93 z³
brutto. Do zakoñczenia inwestycji pozosta³o wykonanie przy³¹czy wodoci¹gowych do posesji.
3. Zakoñczono remont œwietlicy wiejskiej w Unimiu. Wartoœæ inwestycji wynios³a
70.000 z³. brutto.
4. Trwaj¹ roboty budowlane przy budowie mieszkañ socjalnych w £obzie przy ul.
Budowlanej 9A. Obecnie wznoszone s¹ œciany pierwszego piêtra. Termin zakoñczenia prac – 30.09.2010r.
5. Podczas robót budowlanych przy rozbudowie remizy stra¿ackiej w Zagórzycach, wymurowano œciany przyziemia w 90% oraz wykonano strop nad czêœci¹
socjaln¹. Termin zakoñczenia prac – 30.06.2010r.
6. Trwaj¹ prace nad budow¹ œwietlicy wiejskiej w Dobieszewie. Wykonano ³awy
fundamentowe
i wymurowano œciany parteru. Termin zakoñczenia prac – 30.06.2010r.
7. W dniu 08 grudnia 2009r. dokonano odbiór techniczny robót budowlanych
zwi¹zanych
z dociepleniem budynku œwietlicy wiejskiej w Worowie.
8. W dniu 25 listopada br. podpisano umowê z Przedsiêbiorstwem Handlowo –
Us³ugowym AN-SAN Spó³ka Jawna Anna, Robert Golczyk ze Œwidwina na zadanie
pn. „Rekultywacja sk³adowiska odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne w
Prusinowie gm. £obez na dzia³ce 59/1 obr. Poradz.”. Wartoœæ umowy wynosi
362.673,65 z³. brutto. Termin wykonania robót do 31.11.2010r.
9. W dniu 02 grudnia br. podpisano umowê z Przedsiêbiorstwem Handlowo –
Us³ugowym AN-SAN Spó³ka Jawna Anna, Robert Golczyk ze Œwidwina na zadanie
inwestycyjne pn „Budowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej z przy³¹czami w ul. Przemys³owej w £obzie”. Wartoœæ umowy wynosi 99.632,75 z³. brutto.
Termin wykonania robót do 31.05.2010r.
10. Og³oszono w Biuletynie Zamówieñ Publicznych, na stronie internetowej
www.bip.lobez.pl oraz wywieszono w siedzibie Urzêdu Miejskiego w £obzie
postêpowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego PN „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami w ulicy
Kraszewskiego w £obzie” Termin sk³adani ofert up³ywa w dniu 23 grudnia 2009r.
o godzinie 10:00.

SPRZEDA¯ I DZIER¯AWA NIERUCHOMOŒCI
Burmistrz £obza zawiadamia, ¿e na tablicach informacyjnych Urzêdu Miejskiego (w
siedzibie Urzêdu oraz przy ul. Niepodleg³oœci) wywieszono wykazy dotycz¹ce:
1. sprzeda¿y lokalu u¿ytkowego 1B o pow. u¿ytkowej 106,91 m 2 wraz z przynale¿nym do niego udzia³em w wysokoœci 0,0530 w czêœciach wspólnych budynku
oraz w u¿ytkowaniu wieczystym dzia³ki nr 478 o pow. 912 m2. Lokal po³o¿ony jest
w obr. 2 m. £obez przy ul. Koœcielnej 9,
2. Sprzeda¿ nieruchomoœci lokalowej na rzecz najemcy:
- sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 6 po³o¿onego w Poradzu 7 gm. £obez
3. dzier¿awa czêœci dzia³ki nr 83/2 o pow. 0,50 ha po³o¿onej w obrêbie 1 miasta
£obez z przeznaczeniem pod uprawy rolne,
4. dzier¿awa czêœci dzia³ki nr 118/5 o pow. oko³o 0,15 ha po³o¿onej w obrêbie 2
miasta £obez z przeznaczeniem pod uprawy rolne,
5. dzier¿awa czêœci dzia³ki nr 177 o powierzchni 39 m2 po³o¿onej w obrêbie 1 miasta
£obez z przeznaczeniem na cele sk³adowe.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomoœciami w Urzêdzie Miejskim w £obzie tel. 091 39761 74 , 091 39761 73, 091
39761 71.

1. Burmistrz £obza z siedzib¹ 73-150 £obez, ul. Niepodleg³oœci 13, tel. 0-91
39740-01 fax. 0-91 39743-73, og³asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
autobusu: Marka: IVECO, Model: A50C13 Turbo Daily 5.2t, Rok produkcji: 2001
Rodzaj autobusu: 3 drzwiowy 23 osobowy, Liczba miejsc siedz¹cych: 20 (po
demonta¿u 4 tylnych siedzeñ pozostaj¹ miejsca na 2 wózki inwalidzkie)
Pojemnoœæ / moc silnika: 2798 ccm / 92kW (125 KM)
Cena wyw.: 53 000,00 netto (s³ownie: piêædziesi¹t trzy tysi¹ce z³otych)
Przebieg km: 257 547 km
2. Przetarg odbêdzie siê w dniu 05 stycznia 2010 r., godz. 1030 w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w £obzie, ul. Niepodleg³oœci 13, pok. nr 21.
3. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w wysokoœci
2 700,00 z³. (s³ownie: dwa tysi¹ce siedemset z³otych) w kasie Urzêdu Miejskiego
w £obzie w godz. od 800 do 1400 lub na konto nr 13937510382600483520000020,
najpóŸniej do dnia 31.12.2009 r. do godz. 1200.
4. Post¹pienie ustala siê w wysokoœci minimum 1% wartoœci autobusu.
5. Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli chocia¿ jeden
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny wywo³awczej.
6. Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu zwraca siê niezw³ocznie po
odwo³aniu lub zamkniêciu przetargu, nie póŸniej jednak ni¿ przed up³ywem 3 dni
od dnia odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wygra³. Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia autobusu.
7. Wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê autobusu jest zobowi¹zany w terminie do 14 dni, licz¹c od daty rozstrzygniêcia przetargu dokonaæ wp³aty
ceny ustalonej w przetargu, pomniejszonej o wp³acone wadium, na konto Urzêdu
Miejskiego w £obzie nr 89937510382600483520000020. Dat¹ uiszczenia wp³aty
jest data uznania rachunku bankowego Urzêdu Miejskiego w £obzie.
8. Je¿eli osoba, która wygra³a przetarg, nie dokona wymaganej wp³aty w okreœlonym terminie lub nie stawi siê do zawarcia umowy kupna-sprzeda¿y w terminie
i miejscu wyznaczonym przez sprzedaj¹cego – bez wczeœniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia, organizator przetargu odst¹pi od zawarcia umowy, a
wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
9. Sprzeda¿ autobusu podlega zwolnieniu od podatku VAT.
10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamiany og³oszenia oraz warunków przetargu, a tak¿e odwo³ania lub uniewa¿nienia przetargu bez podania
przyczyn.
11. W przypadku, gdy przetarg zostanie zamkniêty bez wybrania którejkolwiek z
ofert, dla osób które wp³aci³y wadium odbêdzie siê kolejny przetarg w dniu
05.01.2010 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzêdu Miejskiego w £obzie, ul. Niepodleg³oœci 13, pok. 21, z cen¹ wywo³awcz¹ ustalon¹ przez organizatora.
12. Informacje o przetargu mo¿na uzyskaæ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w £obzie
przy ul. Niepodleg³oœci 13, pokój nr 17 lub telefonicznie (091 39 761-78).

Rok 2009 w ¿yciu „£obuziaków”
Koñczy siê rok 2009, rok bardzo bogaty w wiele wa¿nych wydarzeñ dla „£obuziaków”. Pomys³ na utworzenie dru¿yny pi³karskiej, która bêdzie mog³a zaistnieæ
nie tylko na naszym „powiatowym podwórku” zrodzi³ siê jeszcze w ubieg³ym roku
w Szkole Podstawowej nr 1 w £obzie. Szko³a realizowa³a projekt finansowany
ze œrodków EFS, który nazwano „Nasza Szko³a Nasz¹ Szans¹”. Wœród wielu ró¿norodnych dzia³añ znalaz³o siê miêdzy innymi rozwijanie uzdolnieñ sportowych
dzieci w m³odszym wieku szkolnym pod nazw¹ „Z podwórka na stadion”. Fina³ tego
dzia³ania zaplanowany by³ na koniec maja 2009r.
G³ównym celem szczegó³owym by³o uzyskanie awansu na zawody wojewódzkie
w turnieju o puchar Tymbarku o nazwie jak wy¿ej. Najlepszym œrodkiem do osi¹gniêcia tego celu by³o objêcie szkoleniem pi³karskim ch³opców w przedziale wiekowym 9 – 11 lat, najpierw uczniów „Jedynki”, w póŸniejszym okresie tak¿e „Dwójki. Chêæ grania w pi³kê okaza³a siê silniejsza ni¿ lokalne waœnie miêdzy uczniami
obu szkó³. Podczas wielu wspólnie spêdzonych godzin na treningach i meczach
lub w drodze na zawody powoli rodzi³y siê nowe przyjaŸnie miêdzy ch³opcami obu
³obeskich szkó³, ch³opcami z wiosek i z £obza, pomiêdzy £obeziakami i Wêgrzyniakami, z którymi wspólnie reprezentowaliœmy Powiat na zawodach wojewódzkich w Szczecinku.

Uroczyste Otwarcie Œwietlicy w Worowie
W dniu 05.12. 2009 r. odby³o siê uroczyste otwarcie œwietlicy w Worowie. Remont
i wyposa¿enie œwietlicy wiejskiej w Worowie zosta³ wykonany w ramach I Etapu
projektu pt. „Poprawa infrastruktury spo³ecznej wsi Dobieszewo i wsi Worowo
poprzez budowê i wyposa¿enie œwietlicy wiejskiej w Dobieszewie oraz remont
i wyposa¿enie œwietlicy wiejskiej w Worowie”, w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, Dzia³anie 3.4 Odnowa i Rozwój Wsi. Przyznana dotacja
(Worowo) - 112 622,00 z³. W ramach II Etapu w trakcie realizacji jest budowana
œwietlica wiejska w Dobieszewie.
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OG£OSZENIA

Wystawa w Bibliotece Publicznej w £obzie
W dniu 30 listopada otwarto w Bibliotece Publicznej w £obzie wystawê „Spotkania z kultur¹ £obza” prezentowan¹ wczeœniej w Ksi¹¿nicy Pomorskiej. Wystawê mo¿na ogl¹daæ w dniach i godzinach pracy Biblioteki. Wœród eksponowanych
materia³ów znalaz³y siê zbiory dotycz¹ce historii miasta, dzia³alnoœci Amatorskiego
Ruchu Artystycznego, Œrodowiskowego Domu Samopomocy w £obzie, sportu na
terenie Gminy, zbiory dotycz¹ce historii rodzin £obeskich oraz dzia³alnoœci Stowarzyszenia Przyjació³ Karwowa. Zapraszamy do odwiedzenie wystawy w celu
zapoznania siê z materia³ami tam prezentowanymi.

Urz¹d Miejski w £obzie on-line
Od 1 grudnia 2009 uruchomiliœmy nowy popularny kana³ komunikacyjny z urzêdem
Miejskim. Jest nim komunikator internetowy Gadu Gadu.
Kontakt przez Gadu-Gadu to krok w kierunku internautów. Mieszkañcy gminy £obez
oraz wszyscy zainteresowani, w prosty sposób bêd¹ mogli skontaktowaæ siê z
Urzêdem Miejskim i zadaæ pytanie, b¹dŸ podzieliæ siê jak¹œ opini¹.
Za pomoc¹ komunikatora bêdzie mo¿na np. uzyskaæ informacjê o odbiorze odwodu
osobistego czy te¿ zaœwiadczenia o wpisie do dzia³alnoœci gospodarczej. Postaramy siê udzielaæ wszelkich informacji o procedurach za³atwiania spraw. Pamiêtajmy jednak, ¿e przez Gadu-Gadu nie bêdziemy mogli rozmawiaæ o informacjach
chronionych.
Na pocz¹tek komunikator zainstalowany jest na czterech stanowiskach:
Sekretariat - nr gg 17374224
Biuro Obs³ugi interesanta – nr gg 17450084
Ewidencja Dzia³alnoœci Gospodarczej – nr gg 17489785
Stanowisko ds. promocji i turystyki Gminy – nr gg 17447103
Przewidujemy mo¿liwoœæ kontaktu w godzinach pracy Urzêdu.
Liczymy, ¿e nasz pomys³ spotka siê z przychylnym przyjêciem przez internautów
i ¿e stanie siê pomocnym narzêdziem pracy.

INFORMACJA
Na podstawie Zarz¹dzenia Nr 376/08 Burmistrza £obza, w dniu 24 grudnia 2009
roku (wigilia) Urz¹d Miejski w £obzie bêdzie nieczynny.

Dobra, dn. 10.12. 2009r.

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej og³asza pierwszy ustny przetarg
nieograniczony na sprzeda¿ dzia³ki zabudowanej
nr 343/2 po³o¿onej przy ulicy Zielonej 8 w Dobrej.
Przedmiotem sprzeda¿y jest:

- dzia³ka budowlana oznaczona numerem ewidencyjnym nr 343/2 o
pow. 685m2 zabudowana budynkiem gospodarczym po³o¿ona przy ulicy
Zielonej 8 w Dobrej. Uzbrojenie dzia³ki w zasiêgu. Dzia³ka przeznaczona
w SUiKZP miasta Dobra jako zabudowa mieszkaniowa z us³ugami – Stare
Miasto. W/w dzia³ka wpisana jest do rejestru zabytków pod nr 81, nowa
zabudowa powinna byæ wykonana zgodnie wytycznymi Konserwatora
Zabytków. Posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr 17806 w S¹dzie Rejonowym w £obzie
Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w
kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy
Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu
nr 36937510415502447120000010
najpóŸniej do dnia 11.01 2010 roku do godziny 14 00.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej, ulica Rynek
1, w dniu 15 stycznia 2010r. rozpoczêcie o godzinie 1300 w pok. nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która
wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego
wadium nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21 dni od dnia
rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca
siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej, ul. Rynek
1, tel. (091) 39 14 535.
Burmistrz Barbara Wilczek

Artyku³ sponsorowany

Gaz w Wêgorzynie
Zak³ad Gazowniczy w Koszalinie koñczy gazyfikacjê Wêgorzyna. Gaz w
tej trzytysiêcznej miejscowoœci ma siê pojawiæ w pod koniec marca przysz³ego roku, ale ju¿ teraz mog¹ byæ zawierane umowy przy³¹czeniowe. Dziêki
temu, jak zapowiada Zbigniew Nowak, zastêpca dyrektora d.s. technicznych
w ZG Koszalin- ju¿ wiosn¹ znaczna czêœæ mieszkañców miasta bêdzie mog³a
mieæ gaz w swoich domach. Pozwoli to tak¿e, bez zbêdnej zw³oki, przyst¹piæ
do drugiego etapu gazyfikacji miasta, czyli do rozbudowy sieci gazowej i
przy³¹czania kolejnych odbiorców.
Do gazyfikacji przygotowywano siê w Wêgorzynie od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Planów miejscowe w³adze mia³y wiele, lecz realizacji doczeka³a siê
dopiero inwestycja Wielkopolskiej Spó³ki Gazownictwa, rozpoczêta pod koniec
2004 r. przez jej szczeciñski oddzia³. Zak³ad Gazowniczy w Koszalinie przej¹³ j¹
w 2006 r. Sta³o siê tak w skutek w³¹czenia powiatu ³obeskiego w obszar dzia³ania
koszaliñskiego oddzia³u spó³ki.
Gaz ziemny o wysokiej zawartoœci metanu pop³ynie od strony £obza, co
wymaga u³o¿enia 12 kilometrowego gazoci¹gu. Do tego w samym Wêgorzynie, a
tak¿e w le¿¹cych po drodze wsiach: Bonin, Rogówko, Przytoñ i Goœcis³aw tylko
w pierwszym etapie, trzeba wybudowaæ sieæ gazow¹ o ³¹cznej d³ugoœci blisko trzech
i pó³ kilometra. - To normalna procedura. Trudno za jednym zamachem gazyfikowaæ
wszystko. Nigdy siê tak nie robi. Jest to proces wieloetapowy. Najpierw doprowadza siê gaz w miejsca wskazane przez miejscowe w³adze, a tak¿e tam, gdzie
spodziewane jest najwiêksze zapotrzebowanie na gaz. S¹ to na przyk³ad kot³ownie
osiedlowe i budynki u¿ytecznoœci publicznej. Kolejne nitki gazoci¹gów projektuje
siê i buduje stopniowo, w miarê potrzeb. Jeszcze przed koñcem roku Zak³ad Gazowniczy w Koszalinie przeprowadzi rozpoznanie zapotrzebowania na gaz i na
tej podstawie przyst¹pi do budowania przy³¹czy do konkretnych budynków.
Bêdzie to tak¿e podstawa do planowania kolejnych etapów gazyfikacji Wêgorzyna
- mówi dyrektor Nowak.
Pierwotnie liczono, ¿e przedsiêwziêcie, a przynajmniej wiêksza jego czêœæ,
zostanie sfinansowane ze œrodków unijnych. Wtedy gaz móg³by dotrzeæ go Wêgorzyna ju¿ w 2008 r. Nadzieja okaza³a siê jednak p³onna, bo choæ projekt by³ gotowy
w 2007 r., to Urz¹d Marsza³kowski w Szczecinie od³o¿y³ sprawê wyst¹pienia o
unijne dotacje na gazyfikacjê kilku gmin, g³ównie Pomorza Œrodkowego, a¿ do 2010
r. Kolejny wiêc raz nic by z tych planów nie wysz³o, gdyby inwestor, czyli Wielkopolska Spó³ka Gazownictwa, a konkretnie jej oddzia³ - Zak³ad Gazowniczy w
Koszalinie nie zdecydowa³, ¿e inwestycjê sfinansuje w w³asnych œrodków. W sumie
pierwszy etap gazyfikacji Wêgorzyna ma kosztowaæ 1,75 miliona z³.
Prace przy budowie gazoci¹gów ruszy³y w we wrzeœniu br. i zgodnie z planem
powinny zakoñczyæ siê do koñca pierwszego kwarta³u 2010 r. Zainteresowanie
potencjalnych odbiorców jest spore. Rozleg³y siê nawet protesty tych, których nie
obejmie pierwszy etap gazyfikacji i na gaz bêd¹ musieli jeszcze trochê poczekaæ.
W poniedzia³ek 23 listopada w wêgorzyñskim ratuszu dosz³o do spotkania gazowników z szefami tamtejszych wspólnot mieszkaniowych, których interesowa³o
przede wszystkim; ile za przy³¹czenie gazu bêd¹ musieli zap³aciæ poszczególni
lokatorzy. OdpowiedŸ nie by³a jednak ³atwa, bo koszty doprowadzenia gazu zale¿ne s¹ od wielu czynników. Przed wszystkim od d³ugoœci przy³¹cza oraz kosztów
instalacji gazowej wewn¹trz budynku (zamontowania pieca, kuchenki gazowej,
sprawdzenia instalacji kominowej itp.). Dla ka¿dego potencjalnego odbiorcy przeprowadza siê wiêc indywidualne szacunki.
Aby zyskaæ na czasie tak, by gaz móg³ pojawiæ siê w domach ju¿ w
kwietniu, burmistrz Gra¿yna Karpowicz zadeklarowa³a, ¿e zleci dokonanie
zbiorczej kalkulacji w wybranych budynkach, by w krótkim czasie ka¿dy móg³
z pe³n¹ œwiadomoœci¹ zdecydowaæ; czy to mu siê op³aci. Szczególnie, gdy
w grê wchodzi ogrzewanie gazowe. Pani burmistrz ma nadziejê, ¿e tak, bo jak
sama twierdzi; tamtejsze kot³ownie osiedlowe s¹ wyeksploatowane i ma³o
wydajne. Na zmianê ogrzewania na gazowe mo¿na zaœ uzyskaæ specjalne,
preferencyjne kredyty o odsetkach na poziomie niewiele wy¿szym od jednego procenta, a z ich uzyskaniem nie powinno byæ specjalnego k³opotu, bo
ratusz deklaruje udzielenie gwarancji kredytowych. Budowê instalacji wewn¹trz budynków mo¿na by wiêc prowadziæ równolegle z uk³adaniem gazoci¹gów i przy³¹czy. Pozwoli³oby to bardzo zyskaæ na czasie. Ze swej strony
w³adze miasta planuj¹ przy³¹czenie do gazu: ratusza, trzech szkó³, przedszkola, hali sportowej, remizy stra¿ackiej, dwóch bibliotek, przychodni rejonowej,
stacji ujêcia wody oraz dwóch kot³owni osiedlowych. W drugim etapie gaz
ma siê pojawiæ miêdzy innymi w najwiêkszym w Wêgorzynie Osiedlu 40-lecia.
Tomasz Rogowski
autor jest rzecznikiem
Zak³adu Gazowniczego w Koszalinie
Zak³ad Gazowniczy Koszalin, który jest oddzia³em Wielkopolskiej Spó³ki Gazownictwa w Poznaniu, eksploatuje sieæ gazoci¹gów o ³¹cznej d³ugoœci ok. 1800 km.
Jest firm¹ dystrybucyjn¹, dziêki której gaz ziemny dociera do 90 6987 odbiorców
w 101 miejscowoœciach na obszarze dawnego województwo koszaliñskiego plus
okolice £obza i Czarnego.
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Orlik zamkniêty, bo pada
(WÊGORZYNO).
Wprawdzie oficjalne
otwarcie Orlika
nast¹pi³o, ale wystarczy
deszcz, aby boisko
zosta³o zamkniête.
Oficjalny komunikat
g³osi, ¿e z przyczyn
konserwacyjnych.
Podczas sesji Rady Miasta radny Tomasz Mielcarek zwróci³ uwagê,
¿e we wtorek poprzedzaj¹cy sesjê
Orlik zosta³ otwarty, tymczasem
ch³opcy nie mogli wejœæ i graæ. Doda³
równie¿, ¿e osoby graj¹ce na boisku
nie maj¹ miejsca, w którym mogliby
siê przebraæ, a jest sporo miejsca
pomiêdzy kontenerami na postawienie jeszcze jednego, s³u¿¹cego za
szatniê. Zauwa¿y³, ¿e do czesania i
odœnie¿ania trawnika potrzebny jest
specjalistyczny sprzêt, którego gmina nie ma.
- Przecie¿ nie mo¿e tak byæ, ¿e
otwieramy boisko i nie wpuszczamy
ludzi. Teraz bêdziemy czekali do wiosny, a¿ glina zejdzie? Rozmawia³em z
wykonawcami tej nawierzchni. Powiedzieli, ¿e je¿eli trawa nie bêdzie
czesana, grabiona odpowiednim
sprzêtem, zrobi siê jak beton i straci
gwarancjê i po roku boisko przestanie funkcjonowaæ. Odœnie¿anie i
grabienie trawy mo¿na by jednym

odpowiednim sprzêtem za³atwiæ powiedzia³ radny.
Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna
Karpowicz odpowiedzia³a, ¿e na Orliku jest ju¿ gospodarz i ju¿ s¹ dobre
opinie o jego pracy. Boisko zosta³o
zamkniête, poniewa¿ w niektórych
czêœciach przy boisku jest glina.
– Trawa w tej chwili nie uroœnie,
stanie siê to dopiero na wiosnê. Dlatego zawsze po opadach deszczu
bêdê zamykaæ Orlik. Bêdzie to w regulaminie, ¿e z przyczyn konserwacyjnych, b¹dŸ innych, Orlik mo¿e
byæ zamkniêty. I tutaj nie ma znaczenia, ¿e ktoœ siê umówi³ z koleg¹ i chce
pograæ, bo ma znaczenie prawid³owa
eksploatacja Orlika – powiedzia³a
burmistrz.
W dyskusjê w³¹czy³a siê przewodnicz¹ca Rady Osiedlowej Joanna Stasiak, która zaproponowa³a,
aby w miejscu, gdzie obecnie jest
glina, po³o¿yæ polbruk.
- £atwiejsza jest konserwacja, bo
szkoda pieniêdzy wydanych w b³oto.
W momencie, kiedy dzieci graj¹, m³odzie¿, czy doroœli, a pi³ka jest okr¹g³a
i niestety nieraz wypada w to b³oto.
Tam wchodzi siê w butach, póŸniej to
wszystko wnosi siê na trawê. Czy
jest sens siania trawy i póŸniej koszenia? - pyta³a.
Burmistrz Wêgorzyna jednak
twardo stanê³a na stanowisku, ¿e
bêdzie tam trawa, bowiem istnieje
niebezpieczeñstwo, ¿e w tym miejscu mo¿e ktoœ upaœæ na twarz albo

kolana, a na trawie nie zrobi sobie
krzywdy.
Radnego Eugeniusza Ko³odyñskiego z kolei interesowa³o, czy w
ramach projektu Orlik 2012 jest zakup maszyny do konserwacji murawy. Uzna³ to za bardzo wa¿ne, bowiem czesanie murawy i wsypywanie granulatu gumowego jest nieodzowne do tego, aby murawa mia³a
swoj¹ trwa³oœæ.
- W projekcie ministerialnym
by³a tylko budowa, nie ma pieniêdzy
na zakup maszyn. To ju¿ musi zabezpieczyæ gmina ze œrodków w³asnych
– powiedzia³a burmistrz.
Okaza³o siê, ¿e i na to znalaz³ siê
sposób. Odœnie¿anie i konserwacja
jest spraw¹ przysz³ego roku, bo-

wiem w tym nie ma zabezpieczonych
w bud¿ecie pieniêdzy na ten cel. A
skoro gminy nie staæ na „taki ma³y
kombajn do trawy”, bowiem sprzêt
kosztuje oko³o kilkudziesiêciu tysiêcy, to w tym roku pracê maszyny wykona gospodarz zaopatrzony w
dobr¹ miot³ê i grabie. Jeœli bêdzie Ÿle
czesa³, boisko straci gwarancjê,
wiêc bêdzie musia³ siê staraæ i to
bardzo.
Brak szatni na boisku równie¿ nie
stanowi najmniejszego problemu,
bowiem - jak zauwa¿y³a burmistrz - ta
na razie nie jest potrzebna. Na razie
mo¿na korzystaæ z szatni Sparty. Poza
tym i tak m³odzie¿ k³adzie sobie ubrania po prostu na ³awkach albo na
wyk³adzinie i jest dobrze.
mm

Rozpoczê³y siê sportowe zmagania
mieszkañców so³ectw gminy Wêgorzyno
Dzieñ 5 grudnia, w gminie Wêgorzyno, sta³ siê dniem sportowych
rywalizacji mieszkañców w turnieju tenisa sto³owego, w ramach
pierwszego etapu zmagañ o tytu³
„Najbardziej usportowionej miejscowoœci gminy Wêgorzyno”.
Turniej rozpocz¹³ siê o godz. 10.
w sali gimnastycznej szko³y podstawowej w Runowie Pomorskim. Mi³ym zaskoczeniem dla organizatorów by³a du¿a frekwencja wœród
uczestników, jak i zró¿nicowanie ze
wzglêdu na miejscowoœci bior¹ce
udzia³ w turnieju. Byli sportowcy z
Runowa Pomorskiego, Cieszyna,
Wêgorzyna, Kraœnika, Przytoni.
£¹cznie do rywalizacji przyst¹pi³o
22 uczestników. Najm³odszym zawodnikiem, a raczej zawodniczk¹,
by³a 11-letnia Milena Szczypu³kowska z Runowa Pomorskiego, zaœ naj-

starszy zawodnik mia³ skoñczone
pó³ wieku.
Uczestników podzielono na
cztery grupy i rywalizowano w systemie „ka¿dy z ka¿dym”, do 2 wygranych setów, do 11 punktów.
W pó³fina³ach spotkali siê:
Kamil Gêbczyñski - Damian Procak 2:0.
£ukasz Nowacki - Robert Franczuk 2:0.
Mecz o 3 miejsca zakoñczy³ siê
zwyciêstwem Roberta Franczuka
(Runowo Pom.) nad Damianem Procakiem (Runowo Pom.) wynikiem
2:0.
Bardzo pasjonuj¹co zapowiada³
siê fina³ rozgrywek pomiêdzy £ukaszem Nowackim (Wêgorzyno) a Kamilem Gêbczyñskim (Przytoñ), zarówno ze wzglêdu na umiejêtnoœci
obydwu zawodników, jak i to, ¿e na
co dzieñ s¹ kolegami, wspólnie szli-

fuj¹cymi tajniki gry w tenisa sto³owego. Ostatecznie 2:0 wygra³ reprezentant Wêgorzyna.
Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ podczas rozgrywek ujawni³ siê lokalny
talent tenisowy w osobie 14-letniego Szymona Franczuka z Cieszyna.
Jego umiejêtnoœci znacznie przewy¿szaj¹ te posiadane przez jego
rówieœników, a determinacja w doskonaleniu gry w tenisa sto³owego
jest u niego bardzo du¿a. Trzymamy
kciuki za m³odego zawodnika!

gañ, tym razem w szachach. Turniej
zaplanowany jest na 6.02.2010 r. (sobota), godz. 10, w Sielsku.
Organizatorzy turnieju serdecznie dziêkuj¹ £ukaszowi Nowackiemu z Wêgorzyna i Paw³owi Bajowskiemu z Sielska za pomoc w przygotowaniu turnieju oraz piekarni
„Dro¿d¿yk” w £obzie za ufundowanie poczêstunku dla zawodników i
Zak³adowi Us³ug Komunalnych w
Wêgorzynie za pomoc w transporcie
sprzêtu. Dziêkujemy!

Po I etapie zmagañ klasyfikacja
so³ectw przedstawia siê nastêpuj¹co:
Runowo Pom. 10 pkt.
Przytoñ
8 pkt.
Cieszyno
6 pkt.
Wêgorzyno
4 pkt.
Kraœnik
2 pkt.
Zapraszamy na kolejny etap zma-

Organizatorzy: Klub Radnych
„Gmina dla mieszkañców” w sk³adzie: Monika KuŸmiñska, Jadwiga
Kamiñska, Jan Szymko, Jan Mazuro,
Halina Kwiatkowska, Marcin Szostakiewicz, Krzysztof Wolski, Zbigniew Wilk, Hieronim Cierpisz, Eugeniusz Ko³odyñski oraz radny powiatu Józef Drozdowski.
(o)
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Œwiatowid – œwiate³ko w tunelu
(£OBEZ)Artyku³ podsumowuj¹cy sytuacjê Œwiatowida, po rundzie jesiennej, ukaza³ siê na naszych ³amach pod tytu³em „Swiatowid w ciemnym tunelu”. Po sobotnim walnym klubu mo¿a powiedzieæ, ¿e w tunelu pojawi³o siê œwiate³ko. To za spraw¹ nowej ekipy,
która przejê³a rz¹dy w klubie. Licznie zgromadzeni cz³onkowie i sympatycy klubu dali nowemu zarz¹dowi kredyt zaufania.
Przypomnijmy, ¿e od kilku lat
klub mia³ problemy z powo³aniem
zarz¹du, bo na spotkania przychodzi³a garstka osób i nie by³o chêtnych do zarz¹dzania nim. Kryzys
siêgn¹³ dna, gdy dru¿yna przegra³a
wysoko piêæ ostatnich meczów, a z
pracy w zarz¹dzie zrezygnowali prezes Stanis³aw Szarkiewicz i sekretarz
Jan Rzeszutek. Walnego oczekiwano z niepokojem, czy znowu nie powtórzy siê sytiacja z poprzednich,
czy ludzie przyjd¹.
Przyszli; na spotkaniu pojawi³o
siê prawie piêædziesi¹t osób - cz³onków i sympatyków klubu. Walne zebranie, wci¹¿ Miêdzyzak³adowego
Ludowego Klubu Sportowego Œwiatowid, odby³o siê w pi¹tek, 11 grudnia. Obradom przys³uchiwa³ siê wiceprezes ZZPN Henryk Wawrowski.
Prowadzi³ je Zbigniew Pude³ko.
Andrzej Belina, który ratowa³
klub przez ostatnie lata, ostatnio

pe³ni¹c obowi¹zki prezesa, z³o¿y³
sprawozdanie z dzia³alnoœci klubu, a
skarbnik Eugeniusz Krekora przedstawi³ stan finansów.
Odnotowaliœmy, ¿e klub dysponowa³ dotacj¹ 126 tys. z³ z bud¿etu
miejskiego. Od sponsorów pozyska³
2,5 tys. z³, a ze sk³adek cz³onkowskich – 1008 z³. Najwiêcej wyda³ na
zakup strojów i sprzêtu – 23 tys. z³,
p³ace trenerów – 18.600 z³, transport
- 12,4 tys., gospodarz klubu – 10.800
z³, diety zawodników – 10 tys., 9 tys.
- sêdziowie + 5300 z³ delegacje sêdziów, 4 tys. ochrona, 4 tys. delegacje zarz¹du. Zarz¹d uzyska³ absolutorium.
W dyskusji nad finansami oldboje zauwa¿yli, ¿e nie otrzymali z
klubu ani z³otówki, a zarazem p³ac¹
sk³adki cz³onkowskie. Okaza³o siê,
¿e 1800 z³ z pieniêdzy sponsorskich
posz³o na Memoria³ im. Kondratowicza, który oldboje organizowali i
by³y pokrywane inne op³aty.
Henryk Wawrowski przekaza³ na
rêce Andrzeja Beliny Br¹zow¹ Odznakê Honorow¹, przyznan¹ Klubowi przez ZZPN, za du¿y wk³ad pracy
w rozwój pi³ki no¿nej w regionie.
Andrzej Belina podziêkowa³
wszystkim cz³onkom ustêpuj¹cego
zarz¹du za wspó³pracê, nagradzaj¹c
upominkami Eugeniusza Krekorê i
Zdzis³awa Urbañskiego. Zaprezentowa³ zebranym nowy wzór dresów
sportowych, uszytych przez ³obeskie CIS.
Gdy przyszed³ czas na wybory
nowego zarz¹du, okaza³o siê, ¿e na
sali jest grupa chc¹ca wzi¹æ sprawy
klubu w swoje rêce, skupiona wokó³
dotychczasowego trenera Janusza
Skrobiñskiego. Jednak najpierw
przeg³osowano, ¿e zarz¹d w tej kadencji bêdzie liczyæ 5 osób. Zg³oszono do niego oœmiu kandydatów: z
grupy Skrobiñskiego: ona sam,
Mariusz Gawryluk, Marcin Oœci³owski, Marcin Pietrzyk i Filip Mê¿yñski;
z sali Ryszard Sola (prezes £EC),
Micha³ Kar³owski i Zdzis³aw Zielonka. G³osowanie poprzedzi³a dyskusja. Zebrani chcieli wiedzieæ, kim s¹
nowi kandydaci i jakie maj¹ pomy-

s³y. Przedstawi³ je Filip Mê¿yñski, w
trzech punktach: cele ogólne, sportowe i d³ugofalowe. Wymieni³: pozyskanie stu sponsorów, którzy co
miesi¹c mogliby wp³acaæ jakieœ pieni¹dze, wspó³praca z nauczycielami
i szko³ami oraz rodzicami; wyrób klubowych gad¿etów; prezentacja klubu na Dniach £obza, prezentacja
klubowego stoiska na imprezach,
ujednolicenie strojów wszystkich
dru¿yn, profesjonalna ochrona meczów, odgrodzenie podczas meczów
budynku klubowego od kibiców,
wspó³praca z PUP i CIS. Cele sportowe: wzmocnienie seniorów, zdyscyplinowanie zawodników, awans w
sezonie 2009/10, obozy przygotowawcze, wspó³praca z oldbojami,
stworzenie szkó³ki pi³karskiej, powo³anie turnieju charytatywnego, w
przysz³oœci reaktywowanie sekcji
bryd¿a, siatkówki i innych, za³o¿enie
sekcji pi³karskiej kobiet. Plan obliczony jest na dwa lata i tyle czasu
potrzebuje ta grupa, by wprowadziæ
zmiany.
- Ja ju¿ raz da³am panu szansê,
pan ju¿ wczeœniej nam naobiecywa³.
Nie podoba³o mi siê, ¿e mia³ pan trenowaæ seniorów i juniorów. Nie da³
pan pograæ razem w napadzie Dudkowi i Borejszy. Dam wam drug¹
szansê, ale czy mo¿emy od was oczekiwaæ, ¿e jak bêdzie Ÿle, to sami zrezygnujecie – pyta³a pani Kar³owska.
O tych obiecankach przypomnia³ tak¿e Kazimierz Czmielewski. Prezesem by³ ju¿ pan Æwik³a. Wówczas dyrektor Namaczyñski obiecywa³, ¿e bêd¹ pieni¹dze, a by³ na meczu raz i to na drugiej po³owie. - zauwa¿y³. Dociekano, czy Skrobiñski
bêdzie trenerem, bo je¿eli tak, to
chyba nie mo¿e byæ w zarz¹dzie.
By³o te¿ kilka g³osów krytycznych w
sprawie powo³ania drugiej dru¿yny.
- Prosi³em o dwa lata – odpowiedzia³ Janusz Skrobiñski i doda³, ¿e
taka ocena bêdzie mo¿liwa po tym
okresie. Wyjaœni³, ¿e je¿eli bêdzie w
zarz¹dzie, to nie bêdzie trenerem.
Wywo³a³o to spekulacje – kto mia³-

by nim zostaæ, ale nie pad³o ¿adne
nazwisko. W trakcie dyskusji z kandydowania wycofa³ siê Micha³ Kar³owski, stwierdzaj¹c, ¿e sukces tej
grupy bêdzie sukcesem wszystkich.
- Jak bêdzie Ÿle, to si³¹ sprawcz¹ jest
walne. - doda³.
W tajnym g³osowaniu grupa Janusza Skrobiñskiego otrzyma³a wotum zaufania i w pe³ni objê³a zarz¹d.
Po ukonstytuowania stanowi¹ go:
Janusz Skrobiñski – prezes zarz¹du;
Marcin Pietrzyk – wiceprezes, Mariusz Gawryluk – skarbnik, Marcin
Oœci³owski - sekretarz klubu i rzecznik prasowy, Filip Mê¿yñski - cz³onek.
Burmistrz Ryszard Sola stwierdzi³, ¿e dobrze sta³o siê, ¿e w koñcu
dosz³o do wyboru nowych w³adz,
bo wczeœniej na walne przychodzi³o
kilkanaœcie osób. Odnosz¹c siê do
drugiej dru¿yny stwierdzi³, ¿e to prezent dla pi³karzy, którzy chc¹ graæ na
boisku w Dalnie, ale od ich sukcesów bêdzie zale¿a³o, jak siê to dalej
rozwinie.
Janusz Skrobiñski podziêkowa³
za wybór stwierdzaj¹c, ¿e nigdy nie
myœla³, ¿e zostanie prezesem klubu,
w którym zaczyna³ kopaæ pi³kê. Chce
wzmocniæ seniorów kilkoma doœwiadczonymi zawodnikami. Na 4
stycznia zapowiedzia³ rozpoczêcie
przygotowañ do sezonu, a na 9
stycznia mecz z pierwszoligow¹
Flot¹ Œwinoujœcie w £obzie. Zmiana
pokoleniowa zosta³a dokonana. Z
jakim skutkiem – zobaczymy. KAR

Nowy Zarz¹d (od prawej): Mariusz Gawryluk – skarbnik, Marcin Oœci³owski - sekretarz klubu i rzecznik
prasowy, Marcin Pietrzyk – wiceprezes, Filip Mê¿yñski
- cz³onek, Janusz Skrobiñski – prezes.
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ARTYKU£ SPONSOROWANY

tygodnik ³obeski 15.12.2009 r.

Przez niemal rok funkcjonowania Zachodniopomorskiego Centrum Wspierania Procesów
Ekonomii Spo³ecznej uda³o siê nam doœæ skutecznie nie tylko rozpropagowaæ ekonomiê spo³eczn¹, ale i zachêciæ wiele osób do rozpoczêcia procesu zak³adanie podmiotów z jej obszaru.
Nasz projekt nie tylko informowa³ o ekonomii spo³ecznej podczas spotkañ w powiatach
regionu zachodniopomorskiego i oferowa³ pe³en pakiet szkoleñ, ale i oferowa³ doradztwo
grupowe i indywidualne dla zainteresowanych podmiotów. Do chwili obecnej z tych form
skorzysta³o ponad 1000 osób. Dodatkowo w ramach projektu zorganizowano 4 spotkania z
podmiotami ekonomii spo³ecznej-zwane targami ekonomii spo³ecznej (w Szczecinie podczas
Spotkañ pod Platanami, w Nowym Warpnie w ostatni¹ sobotê sierpnia targi te by³y po³¹czone
z II Ogólnopolskim Przegl¹dem Filmów Spo³ecznych Uda siê, w Barzkowicach podczas
Targów Rolnych, a tak¿e w Policach podczas Targów Euroregionalnych). Najwiêksze spotkania odby³y siê w Nowym Warpnie. Zgromadzi³y zarówno wiele samych podmiotów, jak i
zainteresowanych ich dzia³alnoœci¹. Link do filmu prezentuj¹cego te spotkania jest dostêpny
na stronie www.spolecznaekonomia.org.pl W przysz³ym roku równie¿ zapraszamy na kolejne
spotkania podmiotów ekonomii spo³ecznej do Nowego Warpna, ponownie w ostatni¹ sobotê
sierpnia 28 VIII 2010 r.
W ramach projektu opracowaliœmy równie¿ 6 publikacji pod wspóln¹ nazw¹ Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Spo³ecznej. Publikacje te dostêpne na stronie
www.spolecznaekonomia.org.pl pomog¹ Pañstwu zapoznaæ siê z ekonomi¹ spo³eczn¹ i za³o¿yæ
podmiot ekonomii spo³ecznej, a w szczególnoœci spó³dzielniê socjaln¹ lub stowarzyszenie/fundacjê prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Niejako podsumowaniem projektu by³a listopadowa konferencja, która odby³a siê w Bornym
Sulinowie. Podczas konferencji jej uczestnicy mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z prezentacjami
nt. perspektyw rozwoju ekonomii spo³ecznej, poznania dobrych praktyk, a tak¿e krajowych
programów wsparcia ekonomii spo³ecznej oraz naszych regionalnych projektów ukierunkowanych na wsparcie sektora es. Wa¿n¹ czêœci¹ konferencji by³y warsztaty w trakcie, których,
uczestnicy w praktyczny sposób zapoznawali siê z mo¿liwoœci¹ za³o¿enia Zak³adu Aktywnoœci
Zawodowej, Centrum Integracji Spo³ecznej oraz Inkubatora Ekonomii Spo³ecznej.
Podczas konferencji prezentowana by³a równie¿ idea powstania zachodniopomorskiego
paktu na rzecz ekonomii spo³ecznej oraz oœrodka wspierania ekonomii spo³ecznej (wiêcej informacji na www.owes.org.pl), a tak¿e nowopowstaj¹cego Regionalnego Inkubatora Ekonomii
Spo³ecznej w Policach (wiêcej informacji na www.inkubator.policki.pl).
W ramach projektu uruchomiliœmy równie¿ trzy Punktu Informacyjne o Ekonomii Spo³ecznej
w Œwidwinie, Policach i Szczecinku. W punktach tych nasi pracownicy i wolontariusze wspieraj¹
Pañstwa w zak³adaniu podmiotów ekonomii spo³ecznej. Dok³adne adresy punktów oraz godziny
dzia³ania znajduj¹ siê na stronie www.spolecznaekonomia.org.pl Punkty w ramach projektu dzia³aj¹ do koñca grudnia 2009.

POLICJA - INFORMACJE

tygodnik ³obeski 15.12.2009 r.

W³amania do
samochodu
Mieszkanka £obza zg³osi³a, ¿e w
nocy z 6 na 7 grudnia br. nieznany
sprawca w³ama³ siê do jej samochodu
marki VW Golf, przez otworzenie zamka. Sprawca ze œrodka skrad³ radioodtwarzacz marki Sony, o wartoœci 300 z³.
Policja po raz kolejny apeluje, aby
nie pozostawiaæ w samochodach ¿adnych wartoœciowych przedmiotów (radia, dokumenty, torebki, laptopy itp.).
Dbajmy o w³asne mienie. Nie dajmy
z³odziejowi szans na zdobycie wartoœciowego przedmiotu!
W nocy z 7 na 8 grudnia, w Starogardzie, nieznany sprawca w³ama³ siê do
samochodu marki Honda, uszkadzaj¹c
zamek w drzwiach. Z auta skrad³ radioodtwarzacz marki Peiying oraz tyln¹
pó³kê ze wzmacniaczem. Straty wynosz¹ 350 z³.

Zatankowa³ i nie zap³aci³
7 grudnia, ok. godz. 12.30, na jedn¹
ze stacji paliw podjecha³ samochód
marki VW Beatle, koloru czarnego. Kierowca zatankowa³ paliwo na kwotê 100
z³ i odjecha³ ze stacji, nie p³ac¹c za nie.

Kradzie¿ torebki
Równie¿ 7 grudnia, rano, w £obzie
z pomieszczenia biurowego nieustalony na chwilê obecn¹ sprawca skrad³
torebkê, w której znajdowa³y siê dwie
karty bankomatowe oraz pieni¹dze w
kwocie 70 z³. Sprawca po kradzie¿y
próbowa³ wyp³aciæ pieni¹dze z bankomatu.
Apelujemy, aby nie pozostawiaæ
bez nadzoru swoich torebek, saszetek z
dokumentami i kartami bankomatowymi. Okazja czyni z³odzieja!

O., który kierowa³ rowerem w stanie
nietrzeŸwym. Wynik badania na zawartoœæ alkoholu wskaza³ 0,41 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Skrad³ barana
W dniu 9 grudnia, po po³udniu, w
£obzie przy ul. Drawskiej nieustalony
sprawca skrad³ barana o wartoœci 200 z³.

Kolejne w³amanie
w £obzie
W nocy z 8 na 9 grudnia w £obzie,
przy ul. Podgórnej, nie ustalony na
chwilê obecn¹ sprawca w³ama³ siê do
baraku, znajduj¹cego siê na terenie
punktu z³omu, wybijaj¹c wczeœniej
szybê. Ze œrodka sprawca skrad³ miedziany z³om o wartoœci 48 z³.

Zatrzymano piêæ osób
poszukiwanych
10 grudnia rano, policjanci z £obza
zatrzymali osoby poszukiwane przez
wymiar sprawiedliwoœci. O godz. 7.00
w ¯elmowie zatrzymano 23-letniego
Piotra M. Piêtnaœcie minut póŸniej, w
£obzie na ulicy Orzeszkowej, zatrzymano Bogdana U., lat 55. Po godzinie 8
w Bonine zatrzymano 40 letniego Jaros³awa B. A o godz. 9.00 w Wiêc³awiu zatrzymano Tadeusza K., lat 55. Wszystkie zatrzymane osoby by³y poszukiwane na podstawie nakazu doprowadzenia do Zak³adu Karnego. Nakazy
wyda³ S¹d Rejonowy w £obzie.
Wieczorem policjanci z Wêgorzyna
zatrzymali pi¹t¹ osobê poszukiwan¹,
celem doprowadzenia do Zak³adu Karnego. Mariusz W., lat 44, zosta³ osadzony w policyjnym areszcie do czasu
konwoju do Zak³adu Karnego.

NietrzeŸwy rowerzysta

Dwóch nietrzeŸwych
kieruj¹cych

8 grudnia policjanci z Reska zatrzymali na ulicy Wojska Polskiego Wiktora

W niedzielê 13 grudnia br. policjanci
z £obza zatrzymali dwóch nietrzeŸ-

wych kieruj¹cych. Ju¿ po pó³nocy w
£obzie na ulicy Bocznej policjanci zatrzymali Paw³a D., który kierowa³ samochodem marki VW Golf, znajduj¹c
siê w stanie nietrzeŸwym. Wynik badania na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu to 0,98 mg/l.
Godzinê póŸniej, te¿ w £obzie, na
ulicy Bocznej, policjanci zatrzymali
Marcina T., który kierowa³ samochodem marki VW Golf z wynikiem 1,29
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kolejne w³amanie
na Waryñskiego
W nocy z 12 na 13 grudnia br. w
£obzie, przy ul. Waryñskiego, nieustaleni na chwilê obecn¹ sprawcy w³amali
siê do pomieszczenia magazynowego,
poprzez wyjêcie szyby z okna. Ze
œrodka sprawcy skradli dwa ko³a samochodowe na alufelgach rozmiar 15 marki
Peugeot, cztery opony marki Continental Vanco. Straty wynosz¹ 1.000 z³.

Najlepszy dzielnicowy
z powiatu w kolejnych
eliminacjach
Komenda Wojewódzka Policji w
Szczecinie poinformowa³a, ¿e zakoñczono kolejny etap konkursu o tytu³
„Najlepszego Dzielnicowego Garnizonu Zachodniopomorskiego”. W etapie
tym komisja oceni³a wszystkie projekty dotycz¹ce koncepcji pracy dzielnicowego w œrodowisku lokalnym.
Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e
koncepcja opracowana przez m³. asp.
Piotra Opiekê z Posterunku Policji w
Dobrej zosta³a oceniona bardzo wysoko. Do œcis³ego fina³u eliminacji wojewódzkich z terenu zachodniopomorskiej Policji przeszed³ nasz zwyciêzca,
który wraz z dzielnicowymi z czterech
tylko powiatów w czwartek, 17 grudnia
2009 r., zaprezentuje koncepcjê programu profilaktycznego pn. „Jesteœmy
wolni od narkotyków”.
Gratulujemy Piotrkowi i ¿yczymy
powodzenia w konkursie!
M³. asp. Anna Gembala

S¹ ustalane przyczyny œmierci Rafa³a - czy to ta grypa?

Nag³y zgon przy Targowej
(Z£OCIENIEC). We wtorek,
ósmego, nad ranem rozesz³a siê po
mieœcie pog³oska o œmierci mieszkañca budynku przy Targowej, Rafa³a Kulczyñskiego. Reporter
pierwsze wiadomoœci na ten temat
us³ysza³ od brata zmar³ego, £ukasza, nad ranem, we wtorek, ósmego
grudnia.
- Brat zaniemóg³ bardzo póŸno,
jeszcze w poniedzia³ek. Gor¹czka wedle £ukasza, oko³o czterdziestu
stopni. Przyjecha³a karetka. Wedle
£ukasza, na pok³adzie pojazdu nie

by³o lekarza. Ratownicy mieli orzec,
¿e to najprawdopodobniej grypa i
nie ma potrzeby zabierania chorego
do szpitala. Nad ranem, jak nam powiedziano, oko³o czwartej, chory
zmar³. Przyjecha³a karetka, ale akcja
reanimacyjna nie powiod³a siê.
Tego samego dnia wieczorem
nieoficjalnie dowiedzieliœmy siê, ¿e
sekcja zw³ok zmar³ego jest zaplanowana na œrodê przed po³udniem.
Brat zmar³ego, £ukasz, miejscowej
Policji z³o¿y³ oœwiadczenie, ¿e domaga siê postêpowania w sprawie
œmierci brata. Informujemy o tym

zgonie tak¿e i dlatego, ¿e w mieœcie
s³yszy siê, ¿e przyczyn¹ œmierci Rafa³a Kulczyñskiego mog³a byæ obecnie najgroŸniejsza z gryp.
(N)
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Doberska
Amatorska
Liga
Pi³karska 2009/10
Wyniki 3 kolejki rozegranej 13.12.
(sobota)
Dragon Krzemienna - ¯abi ¯abowo 4:3
NiedŸwiadki Dobra - Dobropole 5:4
Galaktikos Dobra - B³êkitni Ostrzyca 4:3
¯ywczyk Bienice - Dobermani Dobra 6:1
Kolejny termin – 20.12.2009 r.
(niedziela)
11.00 Dragon Krzemienna - Galaktikos
Dobra
11.40 Dobermani Dobra - Dobropole
12.20 NiedŸwiadki Dobra - ¯ywczyk
Bienice
13.00 ¯abi ¯abowo - B³êkitni Ostrzyca
Tabela
1. NiedŸwiadki Dobra 3 9 23:6
2. Galaktikos Dobra 3 9 22:11
3. Dobropole 3 6 17:9
4. ¯ywczyk Bienice 3 6 20:13
5. B³êkitni Ostrzyca 3 3 15:14
6. Dragon Krzemienna 3 3 9:20
7. Dobermani 3 0 4:18
8. ¯abi ¯abowo 3 0 4:18
Najlepsi strzelcy:
8 - Wojciech Dorsz (NiedŸwiadki Dobra),
7 - Damian Padziñski (NiedŸwiadki
Dobra),
6 - Damian Dzierbicki (Dobropole),
5 - Seweryn Wrzesieñ (Galaktikos Dobra), Mateusz Dzierbicki (Dobropole),
Zdzis³aw Szw¹der (¯ywczyk Bienice). (o)

Z ¿ycia s¹siadów

POWSTAJE
TECHNIKUM
FARMACJI
W Z£OCIEÑCU
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców powiatu
drawskiego i powiatów oœciennych,
Prywatna Policealna Szko³a Computer College w Z³ocieñcu og³asza nabór na policealny kierunek - technik
farmacji. Szko³a gwarantuje wysokie
kwalifikacje wyk³adowców, przyjazn¹ atmosferê i profesjonalne
przygotowanie do egzaminu zawodowego. Po dwóch latach kszta³cenia absolwenci uzyskaj¹ pe³ne kwalifikacje do pracy, np. w aptekach,
drogeriach oraz laboratoriach. Zg³oszenia przyjmujemy w Z³ocieñcu, ul.
Okrzei 9 i pod numerem tel. 94
3671850.
Rafa³ Budrewicz, wicedyrektor.
Informacje pochodz¹ z Tygodnika
Pojezierza Drawskiego, którego wydawc¹ jest Wydawnictwo Polska Prasa
Pomorska w £obzie.
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ROZMAITOŒCI

tygodnik ³obeski 15.12.2009 r.

Galeria tygodnika
Antoœ

Kamil

NAGRODA
Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa ê o b e sskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 48 brzmia³o:
„Dziatki to skarb matki”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez), Zofia Janicka (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Zofia Janicka z £obza.
Gratulujemy.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

