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POMAGAMY
POWODZIANOM
GroŸny
wypadek w
K¹kolewicach
WAKACJE Z ANIMUSEM

OBÓZ DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y
Wyjazd ze Œwidwina Termin: 26.06 - 08.07.2010
W programie obozu:
- ¿eglarstwo, motorowodniactwo, waterball,
- paintball, ASG, strzelectwo, ³ucznictwo
- sp³yw kajakowy z biwakiem, pierwsza pomoc
i ratownictwo wodne
- wycieczka do Torunia

Szczegó³y i zg³oszenia:
www.akademiaanimus.pl
Organizator:
tel. 600 884 310,
e-mail: albertfr@wp.pl
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Z DRUGIEJ STRONY

tygodnik ³obeski 25.5.2010 r.

Apel do naszej spo³ecznoœci powiatowe

Pomó¿my powodzianom
Relacje telewizyjne z powodzi
s¹ wstrz¹saj¹ce. Woda zala³a wiele
domów a¿ po dach. Gdy patrzymy w
telewizor, a przecie¿ pokazuj¹ tylko
te tereny, na które mog¹ z kamerami
dojechaæ lub dop³yn¹æ, to ju¿ widaæ
ogrom zniszczeñ. Jednak prawdziwy dramat narasta, gdy zag³êbimy
siê w szczegó³y. WeŸmy gminê Wilków, po³o¿on¹ w powiecie Opole
Lubelskie, trochê poni¿ej Sandomierza. Jest prawie ca³a zalana, a
zdjêcia z tego miejsca pokazuj¹, ¿e
miejscami woda siêga po dachy.
Zala³o j¹ tydzieñ temu i woda utrzymuje siê do dzisiaj. By sobie uœwiadomiæ ogrom nieszczêœæ, wystarczy
prze³o¿yæ to na nasze gminy; czy
ktoœ mo¿e wyobraziæ sobie ca³¹
gminê £obez, Radowo Ma³e lub
Wêgorzyno pod wod¹? £obez i
wszystkie wioski – Wysiedle, Dalno, Uniemie, Przyborze itd. Ja nie
potrafiê. A tam tak jest.
W sobotê w Œwidwinie rozmawia³em z panem Edwardem Makowskim - honorowym prezesem
Stowarzyszenia Rzemieœlników,
Kupców i Handlowców oraz z nowo
wybranym prezesem Zdzis³awem
Zapotocznym. W pewnym momencie rozmowa zesz³a na powódŸ, bo
teraz o tym rozmawiaj¹ chyba wszyscy Polacy i prezes Makowski
wspomnia³, jak stowarzyszenie zorganizowa³o pomoc dla powodzian
w 1997 roku. Przedsiêbiorcy dali co
kto mia³ i chcia³ wys³ali trzy tiry. Jak
mia³ sklep z odzie¿¹, to powyci¹ga³
z wieszaków nowiutk¹ odzie¿,
choæby i posezonow¹, ktoœ mia³
hurtowniê, da³ gwoŸdzie i narzêdzia, inny paletê cementu i farb, ktoœ
inny da³ kierowcê i samochód do
dyspozycji i zawieŸli. Wiêc mówiê
do nowego prezesa – teraz kolej na
pana. I oni to podchwycili i mówi¹
– teraz te¿ trzeba siê zorganizowaæ
i to zrobiæ. Ale jak wróci³em do
£obza to pomyœla³em – czemu oni
mog¹, a my nie. Jakoœ tak siedzimy
cicho, przygaszeni, wypaleni, nic
nam siê ju¿ nie chce. Myœla³em o

tym przez niedzielê i postanowi³em
jednak spróbowaæ.
Wczoraj okaza³o siê, ¿e wielu
chce pomóc. Wiêc chyba nie bêdzie
tak Ÿle. W ci¹gu kilku godzin uda³o
siê zorganizowaæ punkty przyjêæ
darów w ca³ym powiecie. Zadzwoni³em te¿ do Z³ocieñca, do nauczyciela Rafa³a Durewicza (ma wujka
w £obzie) i rzuci³em pomys³, by siê
te¿ skrzyknêli. Ju¿ robi¹. Tak¿e do
brata w Nowogardzie. Mówi, ¿e w
mieœcie nic nie robi¹, ale zorganizuje zbiórkê i pod³¹cz¹ siê do nas, do
£obza. To co zbior¹ przywioz¹ w
sobotê. To ju¿ dobry pocz¹tek. Pani
Baœ z PCK chêtna, LOK daje lokal
na zbiórkê, tak¿e burmistrz Sola; w
Dobrej, Radowie i Resku szybko
za³atwiaj¹ punkty i ustalaj¹ dy¿ury.
W Wêgorzynie urz¹d podj¹³ siê
zbieraæ sam. Namawiam do wspó³pracy, maj¹ oddzwoniæ, ale nie
dzwoni¹. Za³atwiam lokal z pani¹
Monik¹ KuŸmiñsk¹. Udostêpni firma Jamex. Dzwoniê do pana Stanis³awa Turka w Wêgorzynie; mówiê,
¿e mam interes, ale mo¿e straciæ i
czy wchodzi. - Wchodzê – mówi.
Mówiê, ¿e potrzebujê tira do przewiezienia darów dla powodzian. Wyœlê samochód – mówi. Ufff,
mamy samochód – najwa¿niejsza
sprawa za³atwiona. Teraz trzeba tylko poruszyæ ludzkie serca. Dzwoniê
do pana Mieczys³awa Zacharskiego
z Dobrej. - Jak zbior¹ w Dobrej dary,
to przywiozê do £obza – te¿ nie
odmawia. Wiêc jednak nie jesteœmy
tak przygaszeni i wypaleni, jak by to
z pozoru wygl¹da³o...
Dzisiaj i jutro dalsza czêœæ
uzgodnieñ, koordynowania, zachêcania. Ale te¿ liczê na reakcjê, wolontariuszy, firmy, które dary przywioz¹ z Reska, Radowa Ma³ego.
Bêdê czeka³ na telefony, chêtnych
do pakowania darów w kartony, zaklejania, bêdzie trochê pracy. Bêdê
czeka³ na telefony od naszych
mieszkañców; jak komuœ jest za
ciê¿ko coœ przynieœæ, to proszê o
telefon – przyjedziemy, odbierze-

Kolonia Szczekarków
22.05.10 foto: Marcin Sobañski

Zalany dom
w gminie Wilków
my. So³tysów i rady so³eckie proszê
o zbieranie darów w so³ectwach.
Mo¿na wyci¹æ apel ze strony 5 i
umieœciæ w gablotach, w sklepach,
by jak najwiêcej ludzi siê dowiedzia³o. Bêdê czekaæ na telefony –
przyjedziemy, odbierzemy, a mo¿e
ktoœ dowiezie do punktów zbiórek.
Wstêpnie, jako punkt docelowy,
wybra³em gminê Wilków, w powiecie Opole Lubelskie, na po³udnie od
Sandomierza. Media podaj¹, ¿e jest
prawie ca³a zalana. Mo¿e dwa lata
temu by³em w tej gminie, we wsi
Szczekarków, u gospodarza, który
wynajmowa³ pokoje. Próbujê nawi¹zaæ z nim kontakt. Powiadomiony o tym przez znajmych, dzwoni
wczoraj wieczorem. Mówi, ¿e woda
wci¹¿ nie schodzi, nie maj¹ pr¹du,
niektórym pop³yn¹³ ca³y dobytek.
Znajdujê zdjêcia w Internecie.
Woda po dachy. Coœ niepojêtego.
Trzeba zbieraæ dary i czekaæ na sygna³ wyjazdu. Ludzie potrzebuj¹
wszystkiego, nawet u¿ywanych pralek i lodówek, bo jak silniki zamok³y, to sprzêt do wyrzucenia. Potrzebuj¹ wkrêtarek, wiertarek, kaszerów do mycia œcian, œrodków czyszcz¹cych, proszków do prania, bo
najpierw czeka ich wielkie sprz¹tanie. Przyda³o by siê trochê zbo¿a,
chocia¿ kilka worków, dla kur, œwiñ,
chocia¿ wiele zwierz¹t utopi³o siê.
Pola uprawne i ogródki zalane; jesieni¹ nie bêdzie co zbieraæ, ludzie
starc¹ dochody. Ten obraz nabiera
grozy dopiero w szczegó³ach; zalane i zniszczone meble, ubrania,
ksi¹¿ki i zeszyty szkolne, zegary,
zwyk³e drobiazgi, jakich tyle gromadzimy w domach, dokumenty,
pami¹tki. Wystarczy rozejrzeæ siê
po w³asnych mieszkaniach i domach, ile tego wszystkiego jest i
jakby to by³o, jakbyœmy nagle to
wszystko stracili. Im trzeba tak¿e
wsparcia duchowego, by wiedzieli,
¿e nie zostali sami z tym ¿ywio³em.
O przebiegu akcji bêdê informowa³ na naszych ³amach. Liczê na
Pañstwa wsparcie.

Przychodnia "Medicor"
Andrzej Wysocki i Marek Kubacki

zaprasza wszystkich panów,
którzy ukoñczyli 40 lat na bezp³atne badania profilaktyczne
gruczo³u krokowego, które
przeprowadzi lekarz specjalista
urolog w dn. 28.05.2010 roku.
Informacje i zapisy, w Przychodni "Medicor" s.c. w £obzie
przy ul. Kwiatowej 12 .

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

INFORMACJE - REKLAMA

tygodnik ³obeski 25.5.2010 r.

Str
Str.. 3

GroŸny wypadek w K¹kolewicach
Przed pó³noc¹ dosz³o
do groŸnego wypadku
drogowego
w miejscowoœci
K¹kolewice w gminie
Wêgorzyno.
Dwóch m³odych mieszkañców gm. Wêgorzyno jad¹c skuterem marki Piaggio, z Kraœnika
£obeskiego w stronê Lesiêcina, z
nieustalonych na chwilê obecn¹
przyczyn uderzy³o w betonowy
s³up. 26 letni kierowca z ogólnymi obra¿eniami cia³a zosta³ przewieziony do szpitala. Pasa¿er 23
letni mê¿czyzna w ciê¿kim stanie
przebywa w szpitalu.
Policjanci ustalaj¹ przyczyny
tego wypadku. Ze wstêpnych
ustaleñ wynika, ¿e ci m³odzi mê¿czyŸni przed wypadkiem spo¿ywali alkohol.
Policjanci ponownie apeluj¹
do wszystkich uczestników ruchu
drogowego, aby nie wsiadaæ do
auta, na rower, czy skuter po spo¿yciu alkoholu. Takie zachowanie doprowadziæ mo¿e do groŸnych nastêpstw, wypadków. (kp)

Skarb Pañstwa - Starosta £obeski informuje,
¿e na tablicach og³oszeñ w siedzibie Starostwa Powiatowego w
£obzie przy ul. Konopnickiej 41 i Wydzia³u Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4 oraz na
tablicy og³oszeñ w mieœcie £obez przy ul. Niepodleg³oœci zosta³
podany do publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci
przeznaczonej do dzier¿awy w drodze bezprzetargowej na
okres 10 lat, stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa obejmuj¹cej
nieruchomoœæ oznaczon¹ jako dzia³ka nr 513/3 o pow. 1,0810 ha
w obrêbie ewidencyjnym 1 miasta Wêgorzyno, gm. Wêgorzyno.
Starosta £obeski Antoni Gutkowski

Firma zatrudni kierownika dzia³u
rozbioru miêsa czerwonego i drobiu
Od kandydata oczekujemy:
- doœwiadczenie w zawodzie rzeŸnika przy rozbiorze wo³owiny
i wieprzowiny.
- umiejêtnoœæ produkcji wêdlin i przerobu miêsa
- dyspozycyjnoœæ i zaanga¿owanie
- zdolnoœci organizacyjne

Do zadañ kierownika bêdzie nale¿a³o:

- rozbiór pó³tusz
- zarz¹dzanie personelem (grafiki pracy, plan urlopów)
- utrzymywanie dzia³u zgodnie z zasadami HACAP
- przygotowanie miêsa do badañ
- nadzór nad procesem wêdzenia
Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie uzale¿nione
od osi¹ganych wyników.

Kontakt: tel. 606 108 216

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Dzisiaj „zamiata siê jezioro”, to jest skandal, to jest
trwonienie pieniêdzy

Roboty publiczne to totalna
bzdura
(£OBEZ). W styczniu 2007 stopa
bezrobocia w powiecie ³obeskim wynosi³a 35,4, 2008 roku - 29,6 proc., w
2009 roku - 25,3 a w roku bie¿¹cym –
31,5 proc. Mo¿e dlatego podczas spotkania z pos³em na Sejm RP Arkadiuszem Litwiñskim wicestarosta Ryszard Brodziñski stwierdzi³, ¿e roboty publiczne, to totalna bzdura i wielkie nieporozumienie, bo przecie¿, to
nie PUP powinien walczyæ z bezrobociem.
- W latach 90. by³ stosowany mechanizm - roboty publiczne, gdy gmina
realizowa³a inwestycjê infrastrukturaln¹, np. budowa³a wodoci¹g. Zatrudnia³a wówczas 10. bezrobotnych i dostawa³a 30 proc. dofinansowania. Dzisiaj zamiata siê jezioro, to jest skandal,
to jest trwonienie pieniêdzy. To ma du¿e
znaczenie na rynku pracy. Jest tutaj
przedsiêbiorca, który powiedzia³ do
cz³owieka: „przychodŸ do mnie do pracy, dostaniesz 2 tys. z³ na rêkê, przez
tydzieñ zobaczysz czy ci to pasuje, jak
tak, to podpisujemy umowê.” Na drugi
dzieñ przychodzi bezrobotny i mówi:
„ja bardzo przepraszam pana, ale dosta³em w urzêdzie prace publiczn¹. Ja rezygnujê.” Dyrektor PUP Jaros³aw Namaczyñski walczy z bezrobociem, ale w
tej materii tak naprawdê niewiele mo¿e
zrobiæ. Z bezrobociem powinni wal-

czyæ przedsiêbiorcy, którzy bêd¹ tworzyli miejsca pracy, zagospodarowuj¹c
maj¹tek, jaki jest – powiedzia³ wicestarosta.
Pose³ Arkadiusz Litwiñski przypomnia³, ¿e dwa lata temu na terenie powiatu istnia³ inny problem, dotycz¹cy
zbioru truskawek. Pomin¹³ tu kwestiê
Tajów, których nie uda³o siê zatrudniæ,
a skupi³ siê na tym, ¿e wówczas potencjalnych pracowników „wysysa³” samorz¹d spod rêki plantatorów, którzy
chcieli ich zatrudniaæ. Dopytywa³, czy
nadal tak siê dzieje. Starosta Antoni
Gutkowski zapewni³, ¿e obecnie starostwo stara siê to koordynowaæ w ten
sposób, ¿e gros pieniêdzy nie idzie do
samorz¹dów, a do przedsiêbiorcy. Pose³
odniós³ siê równie¿ do zamiatania ulic.
– Przecie¿ gmina nie wykonuje
sama prac np. budowy wodoci¹gów.
Gmina, zlecaj¹c prace, nie powinna
psuæ rynku, powinna zlecaæ takie zadania, co do których na rynku nie ma potencjalnych zleceniobiorców. Uwa¿am,
¿e ¿adna praca nie hañbi bez wzglêdu na
wykszta³cenie. Nikt nie powinien pozostawaæ bez pracy powy¿ej dwóch miesiêcy, dlatego gmina powinna zlecaæ zadania, nie psuj¹ce rynku osobom bezrobotnym, chocia¿by po to, aby sprawdziæ
czy ktoœ jest dyspozycyjny i chce pracowaæ – podsumowa³.
MM
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Trzy sesje miejskie
jednego dnia
(POWIAT) W najbli¿szy
czwartek tj. 27 maja odbêd¹ siê
trzy sesje miejskie.
Jako pierwsi bêd¹ obradowaæ
radni ³obescy. Sesja rozpocznie siê o
godz. 14.00 w sali Urzêdu Miejskiego. W porz¹dku obrad znajduj¹ siê m.
in. projekty uchwa³ dotycz¹ce likwidacji zak³adu bud¿etowego o nazwie
Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie w celu utworzenia jednostki bud¿etowej; wyemitowania obligacji przez Gminê £obez
oraz okreœlenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu oraz wyra¿enia
zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy dzier¿awy
czêœci dzia³ki nr 99 o powierzchni
100 mkw. po³o¿onej w obrêbie 1
miasta £obez z przeznaczeniem pod
dzia³alnoœæ gastronomiczn¹.
O godzinie 16.00 obrady rozpoczn¹ radni z Reska. Sesja odbêdzie siê w Reskim Centrum Kultury.
Na pocz¹tek wyst¹pi przewodnicz¹cy Rady Miejskiego z okazji
XX.lecia Samorz¹du Gminnego.
M³odzie¿ z Liceum w Resku wystawi przedstawienie pt. „M³odzie¿owa Akcja Obywatelska 20 lat wspólnych”. Ponadto w programie znaj-

duj¹ siê projekty uchwa³ dotycz¹ce
m. in. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi £obeskiemu oraz
uchwalenia Programu Aktywnoœci
Lokalnej Gminy na lata 2010-2013.
NajpóŸniej tego dnia, bo o
godzinie 16.30 rozpocznie siê sesja
w Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie. W porz¹dku obrad znalaz³y siê
projekty uchwa³ dotycz¹ce m. in. wyra¿enia woli nabycia od Polskich
Kolei Pañstwowych S.A. w Warszawie praw maj¹tkowych - u¿ytkowaniawieczystego nieruchomoœci
po³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym
Po³chowo wraz z przeniesieniem
w³asnoœci budynków, budowli i
urz¹dzeñ; wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie od Polskich Kolei
Pañstwowych S.A. w Warszawie
praw maj¹tkowych -u¿ytkowania
wieczystego nieruchomoœci gruntowej w obrêbie ewidencyjnym Gardno oraz ustanowienia s³u¿ebnoœci;
wyra¿enia zgody na nabycie od PKP
S.A. w Warszawie praw maj¹tkowych – u¿ytkowania wieczystego
nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym Gardno, wraz z przeniesieniem w³asnoœci budynków, budowli i urz¹dzeñ
oraz ustanowienia s³u¿ebnoœci. GD

Reklama w gazecie

512 138 349
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POMÓ¯MY
POWODZIANOM
Redakcja „Tygodnika £obeskiego” zorganizowa³a
w ca³ym powiecie akcjê zbierania darów dla powodzian

PRZY£¥CZ SIÊ I PODARUJ TO, CO MO¯ESZ
Ka¿da rzecz i ka¿dy gest maj¹ dla nich wielkie znaczenie
– ONI CZÊSTO STRACILI WSZYSTKO
Zbieramy suche produkty spo¿ywcze (m¹kê, kasze, cukier, makaron, puszki, sery, wodê i napoje w petach, herbatê
itp.); œrodki chigieniczne (proszki do prania, œrodki czyszcz¹ce, myd³o, papier toaletowy itp.); odzie¿ (ubrania –
koniecznie czyste! - ubranka dla dzieci, koce, rêczniki, pampersy, buty gumowe); przybory szkolne (zeszyty itp.);
inne rzeczy potrzebne w gospodarstwach: latarki z bateriami; farby do malowania (olejna, emulsja); szczotki,
³opaty, nasiona, sprawny sprzêt AGD, narzêdzia i materia³y remontowe, itp.

DARY MO¯NA SK£ADAÆ W KA¯DEJ GMINIE
do pi¹tku i w poniedzia³ek
£OBEZ
1. ŒWIETLICA LOK, ul. Sienkiewicza 4 w godz. 12.00 – 16.00 (tel. 91 397 31 46)
2. Lokal gminny w bloku przy ul. Murarskiej 5 w godz. 12.00 – 16.00 (wejœcie z boku bloku po schodkach w dó³)
3. Redakcja „Tygodnika £obeskiego”, ul. S³owackiego 6, w godz. 9.00 – 17.00.

DOBRA
ŒWIETLICA OSP przy ul. Ofiar Katynia 25 w godz. 13.00 – 17.00; dy¿uruje i koordynuje pan Rafa³ Pestrak
(tel. 512 838 703).

RADOWO MA£E
URZ¥D GMINY w godz. 8.00 – 15.00

RESKO
MAGAZYN Stowarzyszenia „ARKA” przy ul. D¹browszczaków 27 w godz. 8.00 – 14.00.

WÊGORZYNO
BIURO FIRMY JAMEX przy ul. 3 Maja 35 (by³a GORZELNIA), w godz. 10.00 – 15.00; kontakt z pani¹ Monik¹
KuŸmiñsk¹ tel. 509-288-409.

KOORDYNATOR

– Kazimierz Rynkiewicz, tel.

504-042-532 lub 91 39 73 730.

Prosimy o pomoc i w³¹czenie siê w akcjê; so³tysów prosimy o zbiórki na terenie so³ectw – odbierzemy dary
po umówieniu telefonicznym. Prosimy o rozpowszechnianie tej informacji.

NIE B¥D•MY OBOJÊTNI – POMÓ¯MY POWODZIANOM
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Wywalczony remont drogi
Resko - Komorowo
(RESKO) Ponad rok trwa³y
zabiegi so³tysa Policka Andrzeja
Janczyszyna o wyremontowanie
drogi ³¹cz¹cej Resko z Komorowem. Kilku kilometrowy odcinek
zosta³ skutecznie wyeksploatowany przez natê¿ony ruch œmieciarek.
Historia przedmiotowej drogi
siêga 1994 roku, kiedy to w zamian
za wybudowanie wysypiska œmieci za miejscowoœci¹ Luboradz,
dot¹d gruntow¹ drogê ³¹cz¹c¹
miejscowoœæ z Reskiem wylano
asfaltem. Dla u¿ytkowników tej
trasy by³o to prawdziwe wydarzenie. Nowa droga przypomina³a
autostradê i mieœci³a dwa tiry obok
siebie. Wówczas dla mieszkañców
oœciennych wiosek zaistnia³y interes by³ op³acalny. Sytuacja uleg³a
znacznemu pogorszeniu ponad
dwa lata temu, kiedy na terenie
Reska otwiera³ siê du¿y zak³ad pracy. Wówczas na placu budowy znajdowa³y siê niezliczone ha³dy zalegaj¹cego piasku. Z braku mo¿liwoœci i byæ mo¿e pomys³u co z tym
fantem zrobiæ, firma dosta³a pozwolenie na wywo¿enie go na wysypi-

sko za Luboradzem. To by³ pocz¹tek koñca œwietnoœci opisywanego
odcinka drogi. Wed³ug so³tysa Policka wczeœniej t¹ droga jeŸdzi³y 34 œmieciarki w ci¹gu tygodnia zwo¿¹ce odpady z terenu miasta. Teraz
tyle samochodów pokonuje tê trasê
w ci¹gu doby.
Od zesz³ego roku Celowy Zwi¹zek Gmin R- XXI z siedzib¹ w Nowogardzie przejê³o zarz¹dzanie wysypiskami gminnymi. Dlatego w³aœnie odpady komunalne z Nowogardu trafiaj¹ miêdzy innymi za Luboradz. Umowa na wywo¿enie œmieci
w to miejsce obowi¹zuje do 2012
roku.
Na skutek nasilonej eksploatacji, obci¹¿enia oraz warunków atmosferycznych droga ma liczne
spêkania i niebezpieczne dziury.
Spêkany asfalt powoli siê wykrusza.
Z pewnoœci¹ problem tkwi w tym, ¿e
zosta³ wylany prosto na grunt. Najgorzej jest podczas deszczów i roztopów. Wtedy droga jest stale zalana, gdy¿ zbocza s¹ wy¿ej po³o¿one.
Pobocza s¹ zaniedbane, dlatego kierowcy je¿d¿¹ œrodkiem jezdni. So³tys us³ysza³ obietnice remontu odcinka zniszczonej drogi. Po rozmo-

wie z dyrektorem Zarz¹du Dróg Powiatowych Wies³awem Bernackim znamy ju¿ zakres zaplanowanych
prac.
- Remont drogi Resko- Komorowo wykonany bêdzie na odcinku
od granicy Reska do
miejsca, gdzie zaczyna
siê nawierzchnia brukowa. Remont ten zosta³
w³¹czony przez Zarz¹d
Powiatu dodatkowo do
planu remontów na 2010r. wskutek
katastrofalnego stanu tej drogi po
ust¹pieniu zimy. £¹cznie remont
obejmuje 21.675 m.kw drogi. Wykonawca zosta³ wy³oniony w drodze
przetargu i jest to firma ze Stargardu Szczeciñskiego. Wartoœæ robót wynosiæ bêdzie 103.129,65 z³.
Remont bêdzie polega³ na wykonaniu powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni. Technologia ta polega
na spryskaniu nawierzchni emulsj¹ i nastêpnie pokryciu jej grysem
bazaltowym. Remont ten bêdzie remontem bie¿¹cym, nie za³atwiaj¹cym ostatecznie problemu stanu

tej¿e drogi. W obecnym stanie droga ta bowiem nadaje siê do gruntownej przebudowy warstwy noœnej, co
wi¹¿e siê z kosztami ok.3,5 mln z³.
Takim œrodkami obecnie nie dysponujemy. Zaplanowany remont oczywiœcie znacznie poprawi jakoœæ drogi i bezpieczeñstwo jej u¿ytkowania
na kilka kolejnych lat. Z inicjatywy
so³tysa Luboradza, wspólnie chcemy równie¿ przed remontem wykonaæ œcinkê poboczy drogi. Ostateczny termin wykonania zadania to
koniec czerwca 2010r.- powiedzia³
Wies³aw Bernacki.
GD

Dom Pracy Twórczej marzeniem so³tys Starogródka
(STAROGARD) Oporna wiosna za oknem pokrzy¿owa³a czêœæ
zaplanowanych prac na terenie
so³ectwa Starogard, gdzie so³tysem jest pani Cecylia Degler. Na
szczêœcie, co siê odwlecze, to nie
uciecze. Pani so³tys i mieszkañcom nie brakuje optymizmu przy
sukcesywnej realizacji planów.
Od tego roku w so³ectwach ruszy³y czêsto ju¿ opisywane fundusze so³eckie. Starogard ma do dyspozycji oko³o 22 tys. z³. G³ówn¹
inwestycj¹ bêdzie zbudowanie
miejsca rekreacji dla wszystkich
mieszkañców.
- Prace na wsi ruszy³y z du¿ym
opóŸnieniem. Do zagospodarowania mamy prawie hektar pola, co ma
s³u¿yæ do celów rekreacyjnych i
jako plac zabaw dla dzieci. Teren
bêdzie w³asnoœci¹ so³ectwa. Nie
wiem czy damy rade wszystko zrobiæ. Mam nadziejê, ¿e do listopada
wyrobimy siê - powiedzia³a so³tys.
Pani Cecylia zachwala wysokoœæ funduszu, ale ma œwiadomoœæ,
¿e wszystko trzeba robiæ w porozumieniu z gmin¹. Pocz¹tki rozmów
na temat funduszu so³eckiego nie

by³y trudne. Spotkanie wiejskie dotycz¹ce zagospodarowania pieniêdzy by³o spokojne. Pocz¹tkowo
rada so³ecka spotka³a siê i omówi³a
tê kwestiê. Na zebraniu cz³onkowie
przedstawili pomys³y, które zosta³y
zaakceptowane przez mieszkañców.
- Na estetykê wsi mamy przeznaczone 11 tys. z³. Wsparliœmy równie¿ Klub Sprawnych R¹k. Chcielibyœmy, aby ich wyroby identyfikowa³y nasz¹ wieœ. Niestety ta praca
idzie bardzo ciê¿ko, bo nasza wieœ
jest wsi¹ blokowiskow¹. Nie ma tu
tradycji typowo wiejskich, gdzie
ludzie wychodz¹ na swoje obejœcia
i coœ razem dzia³aj¹. Jest przed nami
du¿o ciê¿kiej pracy. Staram siê wypracowywaæ z mieszkañcami pewne potrzeby. Cz³owiek uczy siê od
drugiego cz³owieka. ¯adna ksi¹¿ka
nie jest w stanie daæ tej wiedzy, co
w³aœnie osobisty kontakt. Ale na to
potrzeba czasu, indywidualnych
rozmów i spotkañ. To jest czasoch³onne, ale widzê, ¿e procentuje opowiada so³tys.
Z prac poprawiaj¹cych estetykê
wsi zaplanowano dalsz¹ rekonstrukcjê muru znajduj¹cego siê przy

ulicy prowadz¹cej w kierunku Œwidwina. Du¿¹ czêœæ uda³o siê zrobiæ
ju¿ w zesz³ym roku dziêki czemu
mur na razie stoi. So³tys przyznaje,
¿e jest to piêkna budowla, która
identyfikuje wieœ. Drugi kamienny
mur znajduje siê przy koœciele.
Równie¿ jemu spo³ecznoœæ ma zamiar przywróciæ œwietnoœæ. Na razie pomalowany jest bia³¹ farb¹.
Zaplanowane przedsiêwziêcie jest o
tyle wa¿ne, ¿e miejscowy koœció³
jest najstarszym koœcio³em ryglowym w województwie zachodniopomorskim.
Problemem we wsi jest brak
miejsca do spotkañ o ka¿dej porze
dnia. W Starogardzie jest bardzo
du¿a grupa osób starszych aktywnych.
- One chêtnie by coœ porobi³y, ale
w godzinach oko³o po³udniowych, a
tymczasem nie ma gdzie. To te¿
hamuje. Mo¿na by przecie¿ jakieœ
warsztaty zrobiæ. A popo³udniow¹
por¹ aktywnoœæ spada.- kontynuuje.
Marzeniem pani so³tys jest, aby
w pa³acyku powsta³ Dom Pracy
Twórczej. Przeszkod¹ s¹ ci¹g³e,
priorytetowe, du¿e inwestycje. W
zderzeniu z problemami braku ka-

nalizacji takie marzenie schodzi na
dalszy plan. Przy znakomitej wspó³pracy ze szko³¹, so³ectwo mog³oby
zwiêkszyæ ofertê. Na wsi mieszka niezagospodarowana m³odzie¿ gimnazjalna i licealna, czyli grupa spo³eczna, która mog³aby funkcjonowaæ w
takim Oœrodku Pracy Twórczej. Warto wspomnieæ, ¿e w szkole funkcjonuje Centrum Kszta³cenia. Czynne jest
popo³udniami a¿ do godziny 20.00.
W tej chwili najbardziej ludzie
czekaj¹ na wykoñczenie hali przy
szkole. To bêdzie sala œrodowiskowa.
- Mam nadziejê, ¿e bêdziemy mieli wyznaczony jeden dzieñ w tygodniu
do swojej dyspozycji - zakoñczy³a
so³tys.
GD
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Czekaj¹ a¿ dziecko wpadnie do szamba?

Ze œciekami na podwórku
(PORADZ). W tej miejscowoœci mia³a byæ wybudowana kanalizacja. Zosta³y wykonane projekty, wytyczona trasa i... cisza.
Mieszkañcy bloku chc¹ przydomow¹ oczyszczalniê, ale napotykaj¹ na opór ze strony gminy.
Dlaczego?

Dzieci w szambie
Problem przelewaj¹cego siê
szamba maj¹ mieszkañcy jedynego
bloku w tej miejscowoœci. Wprawdzie nieczystoœci wywo¿one s¹ trzy
razy w tygodniu, jednak to nie rozwi¹zuje problemów, a tych, jak siê
okazuje, jest bardzo wiele.
W bloku jest 15. ma³ych dzieci.
Krêgi na szambie le¿¹ luzem.
Mieszkañcy twierdz¹, ¿e wystarczy,
aby wycofuj¹cy samochód zahaczy³
o krêgi, by je zsun¹æ. Gdy byliœmy
na miejscu, szambo w³aœnie by³o
wyczyszczone, jednak wokó³ niego
rozlane by³y œcieki. Dzieñ wczeœniej dziecko wjecha³o w nie rowerkiem.
Mieszkañcy chcieliby mieæ
przydomow¹ oczyszczalniê œcieków. Jednak napotykaj¹ na opór ze
strony gminy.
- Na oczyszczalniê przydomow¹ jest miejsce. Oni nas zbywaj¹, bo nie chc¹ tego. Najpierw
mia³a byæ oczyszczalnia œcieków.
PóŸniej to wycofano. A ile pieniêdzy gminnych zosta³o w to utopionych? Przecie¿ wszystkie projekty i
mapki zosta³y porobione.
Ca³a wioska by³a ju¿ powiadomiona, by³y projekty, powytyczane
trasy, wszystko. Gdzie te pieni¹dze
posz³y? Zap³aciliœmy za to, jako
mieszkañcy gminy, a reszta posz³a
w miasto. W mieœcie wszystko
robi¹, tylko na wsi nie. Oni nie chc¹
nam zrobiæ przydomowej oczyszczalni œcieków – powiedzia³ mieszkaniec bloku.
W³aœcicielka jednego z mieszkañ doda³a, ¿e w gminie informuj¹
ich, ¿e musi byæ zarz¹dca, co jej
zdaniem jest nieprawd¹.
- Chodzê walczyæ o zarz¹dcê, to
mówi¹ nam, ¿e mamy poczekaæ do
stycznia, bo „Jutrzenka” nas weŸmie, a teraz nic nie zrobi¹, bo nie
ma zarz¹dcy – powiedzia³a jedna z
w³aœcicielek mieszkania.
W bloku w Poradzu s¹ trzy
mieszkania wykupione na w³asnoœæ
i szeœæ mieszkañ gminnych. W³aœciciele mieszkañ wyst¹pili z pismem
do Urzêdu Miasta i Gminy w £obzie
z proœb¹ o wybudowanie przydomowej oczyszczalni œcieków. Zaznaczyli, by obci¹¿yæ ich czêœci¹

kosztów przypadaj¹cych w udziale.
Pod proœb¹ widniej¹ trzy podpisy
w³aœcicieli lokali. Pismo zosta³o
z³o¿one w styczniu. OdpowiedŸ
przysz³a pod koniec kwietnia. Przeczytali w nim, ¿e „w pod³¹czeniu
tego typu inwestycji musi byæ zgoda
pozosta³ych wspó³w³aœcicieli na poniesienie kosztów z jej zwi¹zanych
z wykonaniem”.
W³aœciciele mieszkañ nie
wiedz¹ jak maj¹ odnieœæ siê do tego
pisma, wszak to oni wyst¹pili z
proœb¹.

Za szambo jak za zbo¿e
Wszyscy mieszkañcy bloku
wspólnie podkreœlaj¹, ¿e ceny za
wywóz szamba s¹ bardzo wysokie i
znacz¹co przerastaj¹ ich mo¿liwoœci finansowe.
- Tnikomu siê nie przelewa, ludzie s¹ na rentach. Nikt milionów nie
zarabia, ¿eby co miesi¹c p³aciæ oko³o 100-120 z³ od rodziny. W bloku
jest szeœæ mieszkañ gminnych i tylko trzy prywatne, a pani Wawrzo³a
zaproponowa³a osobie prywatnej,
aby ta wybudowa³a sama oczyszczalniê przydomow¹ dla ca³ego bloku.
Na jakiej podstawie naliczaj¹
nam za szambo, skoro licz¹ nam
prawie 20 z³ za m. szeœc? Zdecydowanie mniej p³acilibyœmy, gdybyœmy byli pod³¹czeni do oczyszczalni. O przydomow¹ oczyszczalniê
œcieków te¿ byœmy dbali, ale szambo tutaj jest zagro¿eniem dla nas
wszystkich. Czy czekaj¹ a¿ dziecko
wpadnie do szamba? – doda³a mieszanka Poradza.

Trzeba poczekaæ
Jak powiedzia³ burmistrz Ryszard Sola, póki nie wyjaœni¹ siê
przepisy odnoœnie dotowania przydomowych oczyszczalni œcieków i
usuwania eternitu, pieni¹dze na ten
cel bêd¹ zamro¿one. Od tego roku
bowiem zlikwidowany zosta³ Gminny Fundusz Ochrony Œrodowiska a
w zwi¹zku z tym zawieszone partnerstwo publiczno-prywatne. Z
tego samego powodu zawieszona
jest budowa oczyszczalni œcieków i
kolektorów sanitarnych.
- Na razie gminie nie wolno dotowaæ osób prywatnych. A zarówno
budowa przydomowej oczyszczalni
œcieków, jak i kolektorów wi¹¿e siê
z dotacj¹ dla osób prywatnych. Mam
nadziejê, ¿e do koñca czerwca ta
sprawa zostanie wyjaœniona. Nie
jest to tylko problem naszej gminy,
ale wszystkich gmin w Polsce. Proszê o cierpliwoœæ, na pewno miesz-

kanñcy nie zostan¹ z szambem – powiedzia³ w³odarz gminy.

Brakuje tylko œwieczek
na pó³piêtrach
Mieszkañcy bloku zwracaj¹
równie¿ uwagê, ¿e rura odpowietrzaj¹ca nie jest wyprowadzona nad
dach, ale koñczy siê na strychu. Za
ka¿dym razem, gdy wywo¿one jest
szambo, smród z kanalizacji rozchodzi siê po ca³ym domu.
Ale nie tylko to jest powodem
nieprzyjemnej woni.
Mieszkañcy bloku zwracaj¹
równie¿ uwagê na fakt, i¿ mimo
czynszów powy¿ej 100 z³ (w czerwcu podwy¿ka) ¿adne prace remontowe nie s¹ wykonywane w budynku.
Jedna z w³aœcicielek mieszkania
chcia³a ociepliæ œcianê za w³asne
pieni¹dze. W gminie dowiedzia³a
siê, ¿e podczas ocieplania przez
gminê pozosta³ych œcian ona i tak
zostanie obci¹¿ona kosztami, wiêc
zrezygnowa³a.
- W mieszkaniach jest wilgoæ,
drzwi na korytarz ca³¹ zim¹ s¹
otwarte. Klatka jest jak z XVIII
wieku, a mamy XXI. Brakuje nam
tylko œwieczek na pó³piêtrach.
P³acimy czynsz i nic siê nam nie
nale¿y. Pani Wawrzo³a powiedzia³a,
¿e przez prywatne mieszkania nic
nam nie robi¹. Ale co prywatne

mieszkanie ma do mieszkania komunalnego?
Posz³am, aby mi wê¿ownicê
wstawili, to musia³am sobie sama
kupiæ za 250 z³ do nie mojego mieszkania. Przys³ali mi hydraulika. Teraz posz³am, ¿e cieknie mi w kuchni,
dziura mi siê robi, to spytali czy
zap³acê za hydraulika. Powiedzia³am do pani Wawrzo³y, ¿e chyba jest
œmieszna. To nie jest moje mieszkanie, co miesi¹c p³acê czynsz, nic nie
robi¹ i chc¹ bym jeszcze za hydraulika zap³aci³a? – powiedzia³a lokatorka.

Drzwi prawie wstawione
Innym problemem s¹ drzwi zewnêtrzne do bloku. Nie domykaj¹
siê, zim¹ na korytarzu jest lód, a w
mieszkaniu na parterze – wilgoæ.
Podczas opadu deszczu z kolei zacieka woda do œrodka. Na korytarzu
tworzy siê ka³u¿a, w piwnicy panuje
straszna wilgoæ. Jak powiedzieli
mieszkañcy – drzwi ju¿ prawie mia³y byæ. Przyjecha³a firma z Nowogardu, zmierzy³a, w³aœcicielka
mieszkania wyrazi³a zgodê na pokrycie swojej czêœci kosztów, tylko
– nie ma drzwi.
Ostatni remont, to malowanie
klatki schodowej – gmina da³a farbê, lokatorzy malowali. By³o to 7 lat
temu.
MM
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Radni ponios¹ karê za obra¿anie

A jednak winni - orzek³ S¹d
(WÊGORZYNO). Za
obra¿anie na portalu
internetowym przewodnicz¹cej rady
miejskiej Moniki
KuŸmiñskiej radni:
Tomasz Mielcarek
oraz Pawe³ Bot
zostali ukarani kar¹
finansow¹ przez S¹d
Okrêgowy w Szczecinie. Wyrok jest
prawomocny.
Przypominamy, ¿e pod koniec
grudnia 2008 r. w S¹dzie Rejonowym w £obzie odby³o siê posiedzenie pojednawcze w sprawie z oskar¿enia prywatnego przewodnicz¹cej
rady miejskiej Wêgorzyna Moniki
KuŸmiñskiej przeciwko radnemu
rady miejskiej Tomaszowi Mielcarkowi i radnemu rady powiatu Paw³owi Botowi z Wêgorzyna.
Obaj panowie zostali oskar¿eni o pomówienie, które mia³o
miejsce na Wêgorzyñskim Portalu Internetowym. ObraŸliwe wpisy zosta³y dokonane pod koniec
roku 2007 i na pocz¹tku roku
2008.
Przewodnicz¹ca z³o¿y³a do
prokuratury w £obzie wniosek o
œciganie autora tych wpisów z
urzêdu. Prokuratura „namierzy³a” w³aœciciela komputera i umorzy³a postêpowanie z braku interesu spo³ecznego, albowiem w
takim wypadku mo¿na dochodziæ

swoich praw na drodze cywilnej.
Bazuj¹c na ustaleniach prokuratury, wnios³a pozew do s¹du przeciwko Tomaszowi Mielcarkowi,
przypisuj¹c mu w akcie oskar¿enia wpisy pod nickami „malwina”, „czarny”, „ala”, „edek” i
„kocica”. Pawe³ Bot, radny powiatu oraz inspektor urzêdu miejskiego w Wêgorzynie, mia³ zarzut, prócz wpisu w portalu, pomówienie przez publikacjê nieprawdziwych treœci w biuletynie
wydawanym przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wêgorzyna, z siedzib¹ w miejscu zamieszkania Paw³a Bota. Do tego stowarzyszenia nale¿a³ równie¿ Tomasz Mielcarek.
Przewodnicz¹ca rady M. KuŸmiñska na posiedzeniu pojednawczym zaproponowa³a ugodê:
przeprosiny, pokrycie kosztów i
wp³acenie nawi¹zki na cele spo³eczne. Pozwani wówczas odrzucili te warunki. Po pierwszej rozprawie w 2009 roku, któr¹ przegrali, odwo³ali siê do S¹du Okrêgowego w Szczecinie, który podtrzyma³ niemal wszystkie zarzuty
S¹du Rejonowego w £obzie
Wyrok skazuj¹cy obu panów
sta³ siê prawomocnym w momencie jego og³oszenia. S¹d Okrêgowy dopatrzy³ siê b³êdów w dacie,
uniewa¿niaj¹c dwa zarzuty, tym
samym uniewinniaj¹c z nich radnego T. Mielcarka i zmniejszaj¹c
grzywnê przyznan¹ przez S¹d Rejonowy w £obzie.
- S¹d Okrêgowy dziwi³ siê, ¿e
S¹d Rejonowy przyzna³ tak
³agodn¹ karê. Uzna³, ¿e powinni
przeprosiæ mnie na portalu internetowym, na którym mnie obra¿ono. T. Mielcarek twierdzi³, ¿e

do jego komputera mia³o dostêp
bardzo du¿o ludzi, jednak nikt ze
œwiadków tego nie potwierdzi³.
Wrêcz przeciwnie mówili, ¿e osoby, które siada³y przed komputerem, nie korzysta³y z internetu, a
jedynie wypisywa³y faktury. Do
S¹du Rejonowego w £obzie wnioskowa³am, aby nawi¹zkê przeznaczyæ na cele spo³eczne: jeden na
koœció³ w Ginawie, który wówczas
by³ jeszcze remontowany, a drugi
na koœció³ w Runowie Wsi, dla
mnie - zwrot kosztów s¹dowych.
S¹d jednak nie uwzglêdni³ mojego
wniosku. By³am jednak bardzo pozytywnie zaskoczona wiedz¹ i
przygotowaniem S¹du Okrêgowego. Sêdzina z pamiêci przedstawi³a

uzasadnienie s¹du, z pamiêci podawa³a dane. Uzna³a te¿, ¿e rozprowadzanie treœci z ¿ycia prywatnego jest haniebne i karygodne – powiedzia³a przewodnicz¹ca rady
miejskiej w Wêgorzynie Monika
KuŸmiñska.
Innego zdania jest Tomasz
Mielcarek.
- Gdybym odwo³ywa³ siê, to i
reszta zarzutów zosta³aby uniewa¿niona. Koñczê sprawê, nie
odwo³ujê siê. Nie czujê siê winny, nic
nie pisa³em. Bêd¹c przy g³osie
oœwiadczam, ¿e w zwi¹zku z tym, ¿e
jest rok wyborczy, nie bêdê te¿ odnosi³ siê do ataków pod moim adresem.
¯adnych komentarzy – powiedzia³
Tomasz Mielcarek.
MM
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Oœwiadczenia maj¹tkowe radnych i urzêdników
Wicestarosta Ryszard Brodziñski w roku ubieg³ym nie zgromadzi³
na swoim koncie ¿adnych oszczêdnoœci. Wraz z ma³¿onk¹ posiada
dom o powierzchni 150 m. kw. i
wartoœci 350 tys. z³.
Z tytu³u pracy uzyska³ dochód w
wysokoœci 105.198,43 z³. Posiada
na wspó³w³asnoœæ Mazdê 6 z 2003
roku oraz Mazdê MPV
Sekretarz Powiatu Grzegorz
Wasilewicz zgromadzi³ na swoim
koncie 35 tys. z³. Z pracy w starostwie uzyska³ dochód w wysokoœci
79.176,54 z³.
Helena Szulc w roku ubieg³ym
zaoszczêdzi³a 2.996,46 posiada na
wspólnoœæ maj¹tkow¹ dom o powierzchni 92,89 m. kw. o wartoœci
oko³o 250 tys. z³, mieszkanie o powierzchni 67 m. kw. o wartoœci oko³o 160 tys. z³, gara¿ o powierzchni
21,80 m. kw o wartoœci 15 tys. z³. W
starostwie powiatowym zarobi³a
94.113,85. Posiada na wspólnoœæ
samochód Hyundai Sonata z 1998 r.
Jan Zdanowicz – cz³onek zarz¹du powiatu, zatrudniony jako nauczyciel w Zespole Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie w roku ubieg³ym
na swoim koncie mia³ 20 tys. z³. Na
wspólnoœæ posiada mieszkanie o
powierzchni 67,9 m. kw. o wartoœci
100 tys. z³. W ZSG w ubieg³ym roku
zarobi³ 59.667,59 z³, równie¿ z ZSG
– 1.529,70 z³. Dieta radnego wynios³a 22.176 z³, z Zak³adu Oœwiaty w
Karlinie – 560 z³. Posiada samochód
Fiat Siena z 2000 r.
Ryszard Sarna posiada mieszkanie o powierzchni 85,9 m. kw. o
wartoœci 220 tys. z³, mieszkanie na
wspó³w³asnoœæ o powierzchni 69 w
Szczecinie o wartoœci 320 tys. z³.
W Szkole Podstawowej w Wojtaszycach zarobi³ 39.939,53 z³, emerytura 27.820,87 z³, diety radnego –
22.176 z³. Posiada samochód osobowy Citroen Xsara 1,6 z 2000 roku.
Zdzis³aw Trojga prezes „Bamor” Sp. z o. o. w roku ubieg³ym
zgromadzi³ na swoim koncie 20 tys.
z³, posiada na w³asnoœæ dom o powierzchni 150 tys. z³ o wartoœci 250
tys. z³, dzia³kê letniskow¹ o powierzchni 408 m. kw (dom letniskowy w budowie) o wartoœci 90 tys. z³.
W roku ubieg³ym jego dochód wyniós³ 45.114,14 z³. Za wycenê szkód
³owieckich zarobi³ 2068,80 z³,
œwiadczenie chorobowe ZUS –
4.469,92 z³, dieta cz³onka zarz¹du
powiatu wynios³a 22,176 z³.
Posiada samochód osobowy Toyota RAV-4 z 2003 roku.

Katarzyna Kuzon – dyrektor
Domu Dziecka w £obzie na swoim
koncie zgromadzi³a w roku ubieg³ym 52 tys. z³. Posiada na wspó³w³asnoœæ maj¹tkow¹ dom o powierzchni 144,80 m. kw. o wartoœci
400 tys. z³, dzia³kê o powierzchni
375 m. kw. o wartoœci 26.250 z³,
dzia³kê o powierzchni 50 m. kw. o
wartoœci 3,5 tys. z³ oraz dzia³kê o
powierzchni 952 m. kw. o wartoœci
66.640 z³.
Dochód z tytu³u zatrudnienia wyniós³ 60.806,39 z³, ód wspó³ma³¿onka
– 89. 145, 42 z³. Posiada na wspó³w³asnoœæ Skodê Oktawiê z 2004 r.
Dyrektor DPS w Resku Maria
Paprocka-Wall – w roku ubieg³ym
zgromadzi³a na swoim koncie
32.052 z³, posiada dom o powierzchni 120 m. kw o wartoœci 400
tys. z³ w³asnoœæ notarialna, dom o
powierzchni 455 m. kw. o wartoœci
320 tys. z³ – w³asnoœæ wspólna, gabinet lekarski o powierzchni 30 m.
kw. o wartoœci 80 tys. z³ – w³asnoœæ
notarialna. W roku ubieg³ym zarobi³a 77.631,41 z³, z dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie – 448 z³, kwoty
wyp³acone z tytu³u pe³nienia obowi¹zków spo³ecznych i obywatelskich (radna) – 4.830 z³, dochód
ma³¿onka – 170.626 z³. Posiada samochód Volkswagen Sharan z 1998
r o wartoœci 10 tys. z³.
Wies³aw Bernacki dyrektor
Zarz¹du Dróg Powiatowych posiada wraz z ma³¿onk¹ dom o powierzchni 105 m.kw. o wartoœci 300
tys. z³, dzia³kê budowlan¹, na której
stoi dom o powierzchni 670 m.kw. o
wartoœci 8 tys. z³, dzia³kê budowlan¹ niezabudowan¹ o powierzchni
755 m.kw. o wartoœci 80 tys. z³,
domek letniskowy o powierzchni
100 m.kw. o wartoœci 50 tys. z³.
W roku minionym w Zarz¹dzie
Dróg Powiatowych w £obzie zarobi³ 74.405, 33 z³. Dochód ma³¿onki
zatrudnionej w PUP w Goleniowie –
73.027,68 z³. Posiada samochód
osobowy Reno Clio z 2002 r.
Tadeusz Bas dyrektor Wydzia³u
Geodezji i Kartografii zgromadzi³ w
roku ubieg³ym 45 tys. z³ (ROR) objêty ma³¿eñsk¹ w³asnoœci¹ maj¹tkow¹. Posiada dom o powierzchni
130 m. kw., po³o¿ony na dzia³ce o
powierzchni 630 m. kw. o wartoœci
oko³o 390 tys. z³ – ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa. W roku ubieg³ym
zarobi³ w starostwie 69.810,26 z³,
umowa o dzie³o 893,20 z³. Emerytura ma³¿onki 23.140,12 z³. Posiada
samochód osobowy ROVER 620
SDI z 1999 r. - ma³¿eñska wspólnoœæ
maj¹tkowa.

P.O. dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Violetta
Plenzler-Ciebiera w roku ubieg³ym zgromadzi³a na swoim koncie
5 tys. z³. Posiada mieszkanie o powierzchni 100 m. kw. o wartoœci 180
tys. z³ (akt w³asnoœci). W roku ubieg³ym zarobi³a 41.810,23 z³. Posiada
Opel Vectra B z 2000 r., Opel Astra
G Cabrio z 2001 r., Mercedes Benz
z 1996 r.
Teresa £añ dyrektor Wydzia³u
Edukacji i Promocji zgromadzi³a na
koncie 40 tys. z³, obligacje SP na
kwotê 10 tys. z³. Posiada dom na
wspó³w³asnoœæ o powierzchni 131
m.kw. o wartoœci 350 tys. z³, dzia³kê
przydomow¹ o powierchni 799
m.w., o wartoœci 40 tys. z³, budynek
gospodarczy o powierzchni 30
m.kw. o wartoœci 15 tys. z³.
Nale¿nosæ ze stosunku pracy w
roku 2009 wynios³a 89. 003,68 z³,
umowa o dzie³o i zlecenia – 360 z³,
prawa autorskie 1100 z³. Posiada
Opel Astrê z 2001.
Katarzyna B³aszczyk – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie –
na koncie zgromadzi³a 80 tys. z³.
Posiada na wspó³w³asnoœæ dom o
powierzchni 120 tys. z³ o wartoœci
oko³o 350 tys. z³. Dzier¿awi od rolnika 1 ha ziemi.
Dochód ze stosunku umowy o
pracê wyniós³ 113.990,85 z³, dochody z umowy o dzie³o i zlecenie
32.905,10 z³, dochody z tytu³u prawa autorskie i inne prawa – 8.400 z³.
Posiada samochód osobowy VW
Golf IV z 1999 r., Mazda6 z 2002 r.
Bo¿ena Wielgus – zastêpca dyrektora PCPR w £obzie zgromadzi³a
na swoim koncie 20 tys. z³ i jest to
maj¹tek wspólny. Posiada na wspó³w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni
60 m. kw. o wartoœci 80 tys. z³ oraz
mieszkanie o powierzchni 18 m. kw.
o wartoœci 25 tys. z³. W ubieg³ym roku
wynagrodzenie ze stosunku pracy
wynios³o 56.364,65 z³. Wynagrodzenie z tytu³u umowa o dzie³o, zlecenie
– 478 z³, zasi³ki pieniê¿ne z tytu³u
ubezpieczenia
spo³ecznego
–
3.998,16 z³, kwota z tytu³u pe³nienia
obowi¹zków spo³ecznych i obywatelskich – 3.610 z³.
Dochód wspó³ma³¿onka –
20.615 tys. z³, posiada na wspó³w³asnoœæ samochód osobowy Skoda
Oktawia 1999 r.
Jaros³aw Namaczyñski – posiada mieszkanie o powierzchni 58
m. kw. o wartoœci 170 tys. z³, tytu³
prawny – spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu – wspólnoœæ
ma³¿eñska.

Z tytu³u umowy o pracê uzyska³
w roku ubieg³ym dochód w wysokoœci 112.627,89 z³, dochód z dzia³alnoœci osobistej umowy-zlecenie,
umowy o dzie³o, nagroda ministra –
35.132,48 z³. Dochód ma³¿onki –
32.030,01 z³.
El¿bieta Rewucka Powiatowy
Urz¹d pracy filia w Resku (inspektor powiatowy) – na koncie w roku
ubieg³ym zgromadzi³a 17 tys. z³.
Posiada na wspó³w³asnoœæ dom o
powierzchni 122 m. kw. o wartoœci
210 tys. z³ oraz mieszkanie o powierzchni 61 m. kw. wycenione na
300 tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia w
PUP £obez w roku ubieg³ym uzyska³a dochód w wysokoœci 30.295 z³,
inne Ÿród³a – 59.500 z³, dochód ma³¿onka ze stosunku pracy – 84.494,02
z³, inne Ÿród³a – dochód 2.298,02 z³.
Posiada Volkswagen Passat z 2002
roku o wartoœci 25 tys. z³.
Józef Lewandowski dyrektor
Wydzia³u Komunikacji i Drogownictwa w swoim oœwiadczeniu
maj¹tkowym wpisa³, ¿e „dochody
osi¹gane z tytu³u zatrudnienia” jego
nie dotycz¹, tym samym oœwiadczy³, i¿ w starostwie w roku ubieg³ym ¿adnych dochodów nie uzyska³.
Katarzyna Trzciñska – dyrektor Wydzia³u Ochrony Œrodowiska
w ubieg³ym roku zgromadzi³a na
koncie 5 tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia w roku ubieg³ym uzyska³a dochód w wysokoœci 52.792,46 z³. Z
tytu³u umowy zlecenia zawartej z
Województwem Zachodniopomorskim dotycz¹cej weryfikacji za³¹czników œrodowiskowych i wype³niania kart weryfikacji œrodowiskowej
przypisanych do projektów ubiegaj¹cych siê o uzyskanie dofinansowania ze œrodków EFRR w ramach
PRO WZ 2007-2013 – 320 z³.
Jolanta Manowiec dyrektor
Zespo³u Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki w £obzie na swoim koncie
zgromadzi³a w roku ubieg³ym
166.439,88 z³. Posiada mieszkanie
spó³dzielcze w³asnoœciowe o powierzchni 45,80 m. kw. o wartoœci
140 tys. z³, gara¿ o powierzchni 17
m. kw. o wartoœci oko³o 13 tys. z³. Z
tytu³u umowy o pracê w roku ubieg³ym uzyska³a dochód w wysokoœci
71.194,65 z³, umowa-zlecenie –
13.626,46 z³ (Szko³a Zaoczna,
udzia³ w komisjach do spraw awansu zawodowego – ekspert, egzaminator Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu).
Posiada samochód osobowy
Skoda Fabia Seul z 2005 r.
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20 lat samorz¹du w Dobrej

Motorem dzia³ania by³a chêæ wprowadzania
demokratycznych zasad pracy i zmian
dotychczasowej nomenklatury
(DOBRA) W najbli¿szy
czwartek minie równo 20 lat od
nastania samorz¹dów w Polsce.
Pierwsza rada w Dobrej liczy³a
sobie 18 radnych. Burmistrzem
wówczas by³ Wies³aw Bernacki.
W sk³ad pierwszej rady wchodzili Ireneusz Baran, Józef B¹k,
Wies³aw Bernacki, Henryk Hebda,
Stanis³aw Jadwi¿yc, Józef Kacprzewski, Henryk Koœcielniak, Bronis³aw Kurek, Zygmunt Leszczyñski, Stanis³aw Majda, Ryszard Morawiec, Bogumi³a Nikifor, Jerzy
Smela, W³odzimierz Szczepaniak,
Bogus³aw Ussarz, Eugeniusz Wawrzyniak, Józef Wojna, Kazimierz
¯orawowicz.
Cz³onkami Zarz¹du byli Zygmunt Leszczyñski, Ryszard Morawiec i Bogumi³a Nikifor. Pierwsz¹
uchwa³ê w sprawie wyboru Przewodnicz¹cego Rady Gminy i Miasta
w Dobrej rada podjê³a 7 czerwca
1990r. O kilka s³ów wspomnieñ
tamtych czasów poprosiliœmy ówczesnego burmistrza Dobrej, Wies³awa Bernackiego.
- Pierwsze demokratyczne wybory do samorz¹du w Dobrej by³y
spontaniczn¹ inicjatyw¹ stosunkowo nielicznej grupy ludzi. Ja przyby³em do Dobrej ze Szczecina dwa
lata wczeœniej, do pracy w KPGR

Dobra, który oferowa³ mi od rêki
mieszkanie. Pracowa³em w Zak³adzie Rolnym w Dobropolu i z pewnoœci¹ nie by³em osob¹ znan¹ dla
mieszkañców gminy Dobra. Oczywiœcie zaanga¿owa³em siê w pracê
w Komitecie Obywatelskim Lecha
Wa³êsy, ale nigdy nie zak³ada³em
startu na funkcjê burmistrza. Uwa¿a³em, ¿e jestem zbyt ma³o doœwiadczony i zbyt m³ody (mia³em
wówczas 31 lat). Z propozycj¹ tak¹
jednak wysz³a grupa osób na czele z
panem Henrykiem Koœcielniakiem.
Z pocz¹tku odmówi³em, ale po zapewnieniu, ¿e wspólnie bêdziemy
„ci¹gn¹æ” ten wózek zgodzi³em siê.
Najpierw zosta³em radnym, a potem
w g³osowaniu Rada Miejska powo³a³a mnie na funkcjê burmistrza. Nie
mia³em ¿adnego doœwiadczenia
politycznego a tym bardziej administracyjnego. Wówczas nikt nie wiedzia³, jak dalej ma to siê toczyæ.
Przepisów nie by³o, nie by³o jasnych
kompetencji, jedynym motorem
dzia³ania by³a chêæ wprowadzania
demokratycznych zasad pracy i
zmian dotychczasowej nomenklatury. Energii i zapa³u nam nie brakowa³o. Przepisy tworzy³y siê w trakcie kadencji i z biegiem czasu porz¹dkowano coraz wiêkszy obszar
kompetencji. Wspólnie z grup¹ ludzi chc¹cych zmian podejmowali-

œmy pierwsze decyzje i zakreœlaliœmy cele. Nat³ok problemów, spraw,
ba³agan kompetencyjny prowadzi³
do tego, ¿e do burmistrza przychodzono dos³ownie z ka¿dym problemem. Pomimo tego jednak sukcesywnie udawa³o nam siê porz¹dkowaæ prace, dobieraæ odpowiednich
ludzi, rozstrzygaæ coraz to nowe
problemy. Po pierwszym zach³yœniêciu siê wolnoœci¹ przysz³y
pierwsze powa¿ne problemy. Okazywa³o siê, ¿e miasto nie ma kanalizacji, oczyszczalni œcieków (œcieki wyprowadzano bezpoœrednio do
rzeczek, jeziora), w wodê miasto
zasila³a 1 pompa pod³¹czona prowizorycznym kablem pr¹dowym „na
skrêtkê”, wodê z sieci mia³o 10
proc. mieszkañców i to ruroci¹giem
z rur azbestowych, brak gospodarki
œmieciami i te kilka telefonów... tylko w Dobrej, na korbkê… Trochê
na wariata zaczêliœmy budowaæ
oczyszczalnie œcieków w Dobrej,
kanalizowaæ miasto, budowê stacji
uzdatniania wody. By³y to bardzo
drogie, ale niezbêdne inwestycje.
Miasto by³o rozkopane, ludziom
¿y³o siê trudno. PóŸniej uda³o siê
przej¹æ Zak³ad Komunalny z Nowogardu, przej¹æ administracjê mieniem komunalnym, administracjê
szkó³ i przedszkoli. Ludzie oczekiwali jednak szybkich zmian, chcie-

li, aby za³atwiaæ wszystko i szybko,
a nie by³o jak, za co i z kim….pieni¹dze sz³y w kanalizacje, wodoci¹gi a
ludzie chcieli pracy, mieszkañ…Bud¿et gminy bardzo ma³y,
by³y czasy, ¿e nie starcza³o nawet na
op³acanie energii na oœwietlenie
miasta…Przedsiêbiorstwa „pada³y” jedno za drugim, najpierw POM,
potem Gminna Spó³dzielnia, nastêpnie najwiêkszy zak³ad, jakim
by³ KPGR… Du¿o ludzi sta³o z
boku, przygl¹da³o siê, mia³o siê
wra¿enie, ¿e czekali, kiedy nam siê
powinie noga…A my tak mocno
chcieliœmy, ¿e udawa³o siê…i gdyby nie krach na rynku pracy, ogromne bezrobocie, które w Dobrej, w
1994r siêga³o 52 proc., to z pewnoœci¹ czulibyœmy pe³n¹ satysfakcjê… Mówiê, czulibyœmy, bo bez
grupy ludzi, którzy chcieli zmian,
nie zrobi³bym wiele…Z perspektywy oceniam te czasy jako prze³omowe, samorz¹d lokalny by³ najlepsz¹
inwestycj¹ ówczesnego Pañstwa
Polskiego i to on by³ i jest nadal si³¹
poci¹gow¹ zmian w kraju. To w³aœnie samorz¹d lokalny bra³ na siebie
wszystkie problemy ludzi i czu³ siê
za nich odpowiedzialny, to samorz¹d wbrew wszystkim trudnoœciom
zda³ egzamin jako najlepszy gospodarz - wspomina³ Wies³aw Bernacki.
GD

Konkurs ortograficzny w Dobrej

„A mo¿e poprosimy o niby-przysmaki z szyi ¿mii?”
(DOBRA) W minion¹
œrodê 19 maja w
doberskiej Bibliotece
Publicznej oby³ siê
VI Gminny Konkurs
Ortograficzny.
„A mo¿e poprosimy o nibyprzysmaki z szyi ¿mii?”. To tylko
jedno z licznych zdañ dyktanda VI
Gminnego Konkursu Ortograficznego o puchar Mistrza Ortografii. W
Bibliotece Publicznej w Dobrej po
raz kolejny goœciliœmy odwa¿nych,
którzy przyszli powalczyæ z polsk¹
ortografi¹.
O 11.00 test ortograficzny napisa³o 12 uczniów szkó³ podstawowych z Dobrej i Wojtaszyc, o 12.00
– 28 uczniów klas IV-VI, a o godzi-

nie 16.00 z trudn¹ pisowni¹ zmierzyli siê uczniowie gimnazjum i
doroœli.
Szkoda, ¿e tak niewielu tych
ostatnich odwa¿y³o siê przyjœæ. W
tym roku by³o tylko 12 osób, natomiast w pierwszej edycji prawie
trzydzieœci. Szkoda, bo do wygrania szykuj¹ siê niez³e nagrody –
puchary, medale, nagrody rzeczowe i dyplomy dla wszystkich
uczestników, ufundowane przez
Burmistrza, Radê Miejsk¹, dyrektorów szkó³ i Bibliotekê Publiczn¹
w Dobrej.
Oficjalne rozstrzygniêcie konkursu odbêdzie siê w Gimnazjum w
Dobrej podczas obchodów Dnia
Dziecka. Wtedy dopiero og³osimy
zwyciêzców. Nazwiska wygranych
podamy w nastêpnym wydaniu.
Renata Siegieñ

tygodnik ³obeski 25.5.2010 r.
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20 lat samorz¹du

Przypominamy rady I kadencji
(POWIAT). W tym roku mija
20.lecie samorz¹du. Ci, którzy
urodzili siê w 1990 roku, zd¹¿yli
ukoñczyæ szko³y œrednie, rozpocz¹æ studia, b¹dŸ pracê. To czas,
w którym z niemowlêcia cz³owiek
zdo³a przekszta³ciæ siê w doros³ego cz³owieka, w pe³ni œwiadomego i odpowiadaj¹cego za swoje
czyny. A jak jest z nasz¹ samorz¹dnoœci¹?
20 lat temu, 27 maja 1990 mia³y
miejsce pierwsze wybory samorz¹dowe. W pierwszej kadencji w latach 1990 – 94 w Radzie Miejskiej
w £obzie by³o 25 radnych, w Wêgorzynie – 20. radnych, w Resku –
19 radnych, w Dobrej – 18. radnych,
natomiast w gminie Radowo Ma³e –
16. Z czasem liczba radnych
zmniejszy³a siê do 15.

kompetencje i zebrania by³y jednoczeœnie zebraniami wiejskimi. Na
nich mieszkañcy przedstawiali swoje pomys³y, a radny informowa³ o
tym, co zrobi³. Obecnie, wprawdzie
spotkañ nie organizuje siê, ale z
mieszkañcami mam sta³y kontakt i
na bie¿¹co omawiamy ró¿ne sprawy. Myœlê, ¿e zmiany posz³y w dobrym kierunku. Wyzwolono trochê
inicjatywy, choæ zbyt ma³o m³odzie¿y anga¿uje siê w ¿ycie. M³odzi ludzie wci¹¿ maj¹ postawê roszczeniow¹ i uwa¿aj¹, ¿e coœ im siê nale¿y, a przecie¿ darowane, szybko jest
niszczone. Obecnie ludzie s¹ przygotowani do dyskusji. Spo³eczeñstwo zaczyna coraz wiêcej dyskutowaæ, zmieniaæ. Uwa¿am jednak, ¿e
nie powinno dzia³aæ siê na zasadzie
fajerwerków, pod publiczkê, populistycznie. Autorytet zdobywa siê
poprzez powa¿n¹ inwestycjê, jak¹
jest kanalizacja, budowa gimnazjum, oczyszczalnia œcieków, a nie

(WÊGORZYNO). W pierwszej kadencji w sali obrad zasiada³o
20. radnych, podobnie by³o w
drugiej i trzeciej kadencji.
Obecnie jest 15 radnych.
W sk³ad pierwszej rady
miejskiej wchodzili: Adam
Bogus (Kraœnik), Ryszard
Brodziñski (Wêgorzyno),
Mieczys³aw
Bronowicki
(Mieszewo) Aleksander Garlicki (Wêgorzyno), Jerzy G³owik (Wêgorzyno), Zbigniew
Gutkowski
(Wêgorzyno),
Bogdan Haraœ (Lesiêcin), Andrzej Jagie³ka (Sielsko), Gra¿yna Karpowicz (Wêgorzyno), Ryszard Kusz (Chwarstno), Bronis³aw Lubañski
(D³usko), Jan Mazuro (Ginawa), Micha³ Misiur (Runo- Radny Jan Mazuro
wo), Henryk Nachaj (Wêgorzyno), Andrzej Nowacki
(Wêgorzyno),
organizowanie imprez.
Marian Nowik (Wêgorzyno),
W dawnych czasach by³ sekreStanis³aw Rataj (Rogówko), Hen- tarz a radni mieli niewiele do powieryk Regulski (Wêgorzyno), Jan dzenia. Teraz jest inaczej, mo¿na
Szymko (Zwierzynek), Stanis³aw wytyczyæ cele i realizowaæ je. LuTurek (Runowo).
dzie z miasta rzucaj¹ pomys³y czaBurmistrzem I kadencji by³ Ry- sem oderwane trochê od rzeczywiszard Brodziñski, zastêpc¹ Alek- stoœci, a trzeba skupiæ siê na dzia³asander Garlicki, który pracowa³ niach przyziemnych, podstawospo³ecznie.
wych. Uwa¿am, ¿e ka¿dy powinien
Od pocz¹tku samorz¹du w ra- byæ na swoim miejscu i robiæ to, co
dzie miasta Wêgorzyno zasiadali: potrafi najlepiej – powiedzia³ radny
Jan Mazuro oraz Jan Szymko, w tym Jan Mazuro.
roku mija im w³aœnie 20. lat sprawowania funkcji radnych w wolnej W gminie obywatele
Polsce.
- Na pocz¹tku diety obliczane s¹ podmiotami, a dla
by³y na zasadzie kilkukrotnoœci de- pañstwa – przedmiotami
legacji urzêdowej. Spotkania z wy(£OBEZ). W £obzie pocz¹tkoborcami odbywa³y siê dwa razy w
roku – wczesn¹ wiosn¹ i jesieni¹. wo zasiada³o 25 radnych, obecnie
Wówczas so³tys mia³ mniejsze mandat radnego sprawuje 15.

mieszkañców gminy. Przypomnijmy, kto podejmowa³ pierwsze
uchwa³y w wolnej Polsce:
Stanis³aw Banach, Teresa Bas,
Ludwik Cwynar, Józef Czernyhowski, Aleksander Daszkiewicz, Zbigniew Jêdrzejczak, Dorota Kamiñska, Micha³ Kar³owski, Janusz Karmasz, Marian Kopka, Jerzy Machoñski, Karol Marcinkowski, Andrzej Mielczarek, Marian Miko³ajewski, Kazimierz Nykaza, Marek
Romejko, Andrzej Sarnowski, Miros³aw Sola, Adam Szurek, Maciej
Szymañski, Andrzej Tokarski, Marian Urbañski, Lech Urbañski, Teresa Zienkiewicz, Stanis³aw Zienkiewicz.
Burmistrzem pierwszej kadencji by³ Marek Romejko, zastêpc¹
Jan WoŸniak – wybierany przez radê
na wniosek burmistrza (spoza rady).
Niep³atni cz³onkowie zarz¹du –
Kazimierz Nykaza, Andrzej Sarnowski, Teresa Zienkiewicz. Przewodnicz¹cym rady by³ Andrzej
Mielczarek.
–
Samorz¹dy, to najbardziej posuniêta demokracja
obywatelska. Ale jednak, to
tylko pozór, bo lwi¹ czêœæ zadañ zleca rz¹d. Patrz¹c z politycznej strony, uwa¿am, ¿e powinna zostaæ wprowadzona
kadencyjnoœæ burmistrza, np.
trzy kadencje i koniec. Za ma³o
jest spraw zwi¹zanych z referendalnoœci¹ gmin, pytaniami
mieszkañców. Moim zdaniem
radni w kolejnych radach wykonywali swoj¹ pracê, jak najlepiej i zrobili to, co mogli zrobiæ. Samorz¹dy, to najwiêksze
osi¹gniêcie niepodleg³oœci,
reszta to oddanie w³adzy partiom politycznym – na wy¿szym szczeblu.
Sami politycy, to jednak nie
wszystko. W sprawowaniu w³adzy
powinno znaleŸæ siê miejsce dla
grup spo³ecznych, powinni braæ
czynny udzia³ w ¿yciu spo³ecznym,
mieæ prawo g³osu. Na szczeblu samorz¹dowym jest mniej afer, ni¿ na
górze, bo spo³eczeñstwo ma wiêkszy ogl¹d tego, co siê dzieje. A reszta – to targowica. W gminie obywatele s¹ podmiotami, a dla pañstwa –
przedmiotami. Im szybciej to sobie
uœwiadomimy, tym lepiej. Od pocz¹tku ci wszyscy, którzy sprawowali i sprawuj¹ funkcjê radnych
oraz burmistrzowie, mieli w sobie
zapa³, chêæ zrobienia czegoœ dobrego dla gminy. Najwiêkszy konflikt
jest na linii samorz¹d-pañstwo, które nie traktuje nas, jako równych
partnerów – powiedzia³ Micha³

Kar³owski.
(RADOWO MA£E) 27 maja
1990 roku, to wa¿na data w nie tak
odleg³ej historii Polski. Wtedy to
wybrano pierwsze rady miejskie i
gminne oraz powo³ano wójtów i
burmistrzów. Ocenê tamtych czasów powinniœmy zostawiæ ludziom,
którzy wpisali siê w historiê powstania samorz¹dów.
W sk³ad pierwszej rady gminnej
w Radowie Ma³ym wchodzi³o 16.
radnych. Wœród nich czytamy nazwiska Wies³aw Byra, Augustyn Micha³,
Roman Ciechañski, Kazimierz Chojnacki, Stanis³aw Dec, Gra¿yna Horbacz, Mieczys³aw Jakubczyk, W³adys³aw Kamola, Henryk Kmieæ,
Marian P³óciennik, Stefan Remiœko,
Krzysztof Ropiñski, Regina Staszak,
Grzegorz Wasilewski, Bogdan Zieliñski i Andrzej Ziêba.
Pierwsza podjêta uchwa³a dotyczy³a powo³ania na przewodnicz¹cego rady Wies³awa Byrê. Podjeto j¹ 6
czerwca 1990 roku. Wybory pierwszego wójta odby³y siê 16. czerwca
1990 roku. Zosta³ nim Roman Ciechañski. Dziœ wójtem Gminy Radowo Ma³e jest Józef Wypijewski.
(RESKO) W najbli¿szy czwartek bêdziemy obchodziæ okr¹g³¹, 20
rocznicê istnienia samorz¹dów. Z
tej okazji na najbli¿sz¹ sesjê rady
miejskiej zaplanowan¹ w³aœnie na
27 maja zaproszono radnych wchodz¹cych w sk³ad pierwszej rady.
Pierwsza rada liczy³a sobie 19.
cz³onków. Byli to: Wiktor Paczkowski, Jan G¹glewski, Alicja GórskaPochwowicz, Henryka Jaskulska,
Bo¿ena Kêsy, Antoni Kondrat,
Krzysztof Kurzawiñski, Edward
Malatyñski, Krzysztof Marcinkowski, Andrzej Ornowski, Andrzej
Ostrowski, Jan Roszak, Adam Seredyñski, Edward Szeliga, El¿bieta
Turczyñska, Ryszard Wall, Jerzy
Zimny, Stanis³aw Prze³omski i Henryk Z³otnicki.
Do dziœ jedynym radnym z
pierwszego sk³adu zosta³ Adam Seredyñski. Niestety wœród nas nie ma
ju¿ Henryka Z³otnickiego, Antoniego Kondrata i Jana Roszaka. Pierwsza uchwa³a, któr¹ podjêli radni
dotyczy³a powo³ania przewodnicz¹cego rady Wiktora Paczkowskiego. Na pierwszego burmistrza
Reska zosta³ wybrany Czes³aw Siemieñczuk. Jego nastêpc¹ by³ nie¿yj¹cy ju¿ Jan Olszewski. Obecnie
koñca dobiega pierwsza kadencja
burmistrza Arkadiusza Czerwiñskiego.
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Sprzedam lub wynajmê dom,
£obez ul. Przechodnia 5. Tel.
609 366 010.
Sprzedam dzia³kê pod zabudowê
na ulicy Czcibora w £obzie. Tel. 517
381 678

NIERUCHOMOŒCI
Powiat œwidwiñski
Sprzedam dzia³ki budowlane w
Œwidwinie 10- cio arowe. Tel. 794
376 821
Wydzier¿awiê gara¿ w Œwidwinie
przy ul. Podgórnej. Tel. 94 3652769

INNE

MIESZKANIA
Powiat ³obeski

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

US£UGI
Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie na wsi 41
mkw. tel 661 374 570

Skup makulatury, cena 0,06 z³/kg;
£obez, ul. Podgórna 4D.

Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe w centrum £obza, 105 mkw.,
salon z kuchni¹, 3 sypialnie, 2
³azienki, balkon z widokiem na park,
ogrzewanie w³asne gazowe, niski
czynsz. Tel. 600 931 887.

Zespó³ muzyczny na wesela KRISS
BAND. Tel. 663 972 683.

Powiat gryficki
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Resko, sprzedam parter domu piêtrowego, 85 kmw., dzia³ka 838
mkw., 3 pokoje, cena 160.000 z³.
Tel. 888 169 572.

Powiat ³obeski

Sprzedam dom wolnostoj¹cy dzia³ka 342 mkw £obez ul. Przechodnia4
180 tys. z³. Do negocjacji tel. 91 39
745 30.

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Sprzedam w Sosnowie dom do remontu. Tel. 91 395 00 75

Sprzedam piec kaflowy w ramkach.
Tel. 91 3973536

Sprzedam dom jednorodzinny w
Dorowie pow. dzia³ki 2700 mkw.
czêœæ mieszkalna 85mkw, 2 bud.
gosp.118mkw i 71mkw. Cena 210
000 z³. Tel. 663 036 912 lub 665 497
211

Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie przy. ul. Kopernika; pow. 64
mkw., 3 pok., I piêtro, umeblowane
(lodówka, kuchnia, dywany). Cena
do uzgodnienia: 913971742.

Tanie meble KA-MAR. Du¿y wybór
mebli u¿ywanych. Zapraszamy do
sklepu £obez ul. Bema ( by³y plac
POM). Tel. 885 310 483.

Pilne !!! Sprzedam mieszkanie w
Radowie Ma³ym, 4 pokoje, 80 mkw,
III piêtro. Cena do uzgodnienia. Tel.
669 516 287.

Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.

Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze, w³asnoœciowe 4 pokojowe o
pow. 67,7 mkw. na osiedlu Orzeszkowej, III piêtro. Tel. 91 3975637

Monta¿, serwis anten naziemnych i
satelitarnych, cyfrowych, domofony, wideodomofony, kamery z zapisem cyfrowym, alarmy. Tel. 518 273
864.

Sprzedam nieruchomoœæ zabudowan¹ w Gardzinie na dzia³ce 0,7h
zabudowan¹ bud. mieszkalnym i
gosp. praz s³upami drewnianymi.
Uzbrojenie woda i pr¹d. Cena 160
tys. z³ do negocjacji tel. 606 634 249
Sprzedam 2 dzia³ki pod budownictwo us³ugowo- handlowe w Dobrej.
Tel. 509 355 076
Sprzedam dzia³kê inwestycyjn¹
4994 m kw. w £obzie przy drodze
wojewódzkiej z mo¿liwoœci¹ podzia³u na dzia³ki budowlane. Tel.
604 240 032
Tanio do wynajêcia w centrum
£obza przy ul. Koœcielnej 6f, w dostêpnej cenie, ³adny lokal o pow. 60
mkw. na dzia³alnoœæ handlowous³ugow¹. Tel. 791 185 332.
Dzia³kê pod zabudowê oko³o 20
arów w Dobrej Nowogardzkiej kupiê. Tel. 721 813 343.

MOTORYZACJA
Sprzedam
Poloneza
Caro 1992 r.
z instalacj¹ LPG.
Tel. 504 042 532

Powiat gryficki
Sprzedam quada 17,5. Tel. 91
3851625. Dzwoniæ wieczorem.

Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130.
Kupiê przyczepê 3,5 tonow¹. Mo¿e
byæ do remontu. Tel. 516 921 453

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl
Gara¿e, wiaty blaszane, monta¿, dowóz gratis. Tel. 598 334
536, 605 286 058, 661 953 331.
Producent GO-STAL Przechlewo. U nas najtaniej.

ROLNICTWO

SM Wêgorzynianka tanio sprzeda
lokale mieszkalne w nastêpuj¹cych
miejscowoœciach: Lesiêcin 20/4;
Gardno 12/3; Rogówko 7/1; Ginawa
26/1; Stare Wêgorzynko 10/3. Cena
do uzgodnienia. Tel. 91 3971515.

Powiat œwidwiñski
Zamieniê mieszkanie w Klêpczewie
z dzia³k¹ i gara¿em, II piêtro na
mniejsze. Koniecznie na dole. Tel.
94 365 72 67.

Region
Okazja – Szczecin centrum, sprzedam mieszkanie I p. w nowym budynku do wykoñczenia, 57 mkw., 2
pokoje. Cena 4.300 za mkw do negocjacji. Tel. 501 549 818

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO

tel. 504 042 532

Region
Elektroinstalacje, systemy wideofonowe. Tel. 600 571 844
Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

Powiat œwidwiñski

PRACA
Powiat ³obeski
Przyjmê do pracy w £obzie fryzjera na bardzo dobrych warunkach lub podejmê wspó³pracê na zasadzie dzier¿awy
stanowiska. Tel. 792 350 990.

Powiat gryficki
Zatrudniê traktorzystê- kombajnistê. Wymagane prawojazdy kat.
B+BE lub B+T. Doœwiadczenie z
maszynami rolnymi w tym kombajn. Miejsce pracy Smolêcin gm
Gryfice te. 91 384 91 64 lub 667
612 010

Daj¹c og³oszenie
do TTygodnika
ygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej
i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl
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Kierowcy, operatorzy
Drodzy
Sybiracy! i sortownicy, bêdzie praca!
Zwracamy siê do Was z serdecznym i gor¹cym apelem o wsparcie
finansowe na ufundowanie granitowej tablicy upamiêtniaj¹cej tragiczne losy naszych rodaków w czasie
zes³añ na „nieludzk¹ ziemiê” i nas
Sybiraków, którzy wrócili - pionierów ziemi ³obeskiej.

(RADOWO M£.) Na minionej
sesji gminnej w Radowie Ma³ym
pojawi³ siê prezes Celowego
Zwi¹zku Gmin R- XXI (CZW RXXI). Najwa¿niejsze co mo¿na
by³o wynieœæ z wyst¹pienia prezesa, to informacja o kilkudziesiêciu
miejscach pracy.

Poœwiêcenie i ods³oniêcie tablicy odbêdzie siê 17 wrzeœnia 2010r.
na Pl. Sybiraków przy Urzêdzie
Miasta i Gminy (przy fontannie).

Siedziba zwi¹zku skupiaj¹cego
28 gmin jest Nowogard. W tej chwili zwi¹zek skupia siê na przysz³oœci.
- Pracujemy nad tym, aby ten
Zak³ad Gospodarki Odpadami w
S³ajsinie powsta³ w jak najszybszym tempie i przy jak najni¿szych
kosztach z tym zwi¹zanych. Celowy
Zwi¹zek gmin R- XXI z³o¿y³ wniosek o dofinansowanie z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko. Wiemy, ¿e przeszed³ pozytywn¹ opiniê i wszystkie kwestie
zwi¹zane z tym tematem s¹ powoli
zamykane. Czekamy tylko na wskazanie terminu podpisania umowy.powiedzia³ prezes.
Przewidywana, ca³kowita kwota
wybudowania zak³adu wynosi netto

Zarz¹d Ko³a
Zwi¹zku Sybiraków w £obzie

ZAPROSZENIE
Byli mieszkancy £obza zapraszaj¹ na wspólne spotkanie
28.5.2010 (sobota) o godz 9.30
przy kamieniu Pamiêci na cmentrzu w £obzie
Przewodnicz¹cy Dieter Frobel

oko³o 90 mln z³otych. Ostateczna
cena bêdzie znana po zakoñczeniu
przetargów. Wysokoœæ dofinansowania ze œrodków Unii Europejskiej
jest taka, jakiej sobie ¿yczy³ zwi¹zek. Bêdzie to 85 procent ca³ych
kosztów. Jest to prawie 70 mln z³otych netto. Po podpisaniu wniosku,
CZG R- XXI wyst¹pimy do Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska o po¿yczkê preferencyjn¹ na
pokrycie pozosta³ych 15 procent.
- Posiadamy informacjê, ¿e tê
po¿yczkê w ca³oœci uzyskamy. Patrz¹c na otoczenie, wydaje siê, ¿e
nasz zak³ad bêdzie jedynym tego
typu, który powstanie do 2012 roku.
W momencie, kiedy ruszy sk³adowisko odpadów w S³ajsinie, bêdziemy
sukcesywnie zamykaæ pozosta³e
sk³adowiska w gminach. Harmonogramy pracy s¹ ju¿ u³o¿one, wiêc
liczymy, ¿e pogoda ani inne czynniki nie popsuj¹ ich.- uzupe³ni³ wypowiedŸ prezes.
Po oddaniu inwestycji do u¿ytku
zak³ad bêdzie pracowa³ przy zatrudnieniu oko³o 95 osób. Najlepiej,

jeœli chodzi o kwestiê odleg³oœci
miejsca
zamieszkania do
zak³adu,
najlepiej
usytuowane s¹
Nowogard, Kamieñ Pomorski, Œwinoujœcie i
Drawsko Pomorskie. W trzech
ostatnich miejscowoœciach bêd¹
funkcjonowa³y stacje prze³adunkowe. Jednak¿e na dzieñ dzisiejszy nie
zosta³a rozpatrzona kwestia sk¹d
bêd¹ pochodziæ pracownicy. Zatem
na jakie zawody bêdzie najwiêkszy
popyt? W pierwszej kolejnoœci zatrudnienie znajd¹ kierowcy, operatorzy maszyn i sprzêtu ciê¿szego.
Od pracowników odpowiedzialnych za sortowanie odpadów nie
bêdzie wymagany konkretne wykszta³cenie.
GD
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza £obza z dnia 30 kwietnia 2010 roku
Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 27 wrzeœnia 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544; z 2002 r. Nr 113,
poz.984, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 57, poz.507, Nr 130, poz. 1188; z 2004
r. Nr 25, poz. 219; z 2005 r. Nr 160, poz.1346; z 2006 r. Nr 218, poz. 1592; z 2007
r. Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 196, poz. 1218; z 2009 r. Nr
119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652, ) i uchwa³y Rady
Miejskiej w £obzie Nr XXXIX/309/02 z dnia 1 czerwca 2002 roku zmienionej
uchwa³¹ Rady Miejskiej w £obzie Nr XVI/140/04 z dnia 29 marca 2004 r. podaje
siê do publicznej wiadomoœci informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie gminy i miasta £obez do przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 20 czerwca 2010 roku.

Burmistrz £obza Ryszard Sola

tygodnik ³obeski 25.5.2010 r.
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Wieœci z ³obeskiego ratusza
1. Opracowano wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Do¿ynki- £obez 2010”
i z³o¿ono do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oœ 4 – LEADER. Ca³kowita
kwota projektu – 36 250 z³, wnioskowana kwota dofinansowania – 25 000 z³ w ramach, którego zostan¹ zorganizowane do¿ynki we wrzeœniu 2010r.
2. W dniu 12 stycznia Burmistrz £obza, jako lider projektu, podpisa³ umowê o
dofinansowaniu projektu Pt. „Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej
w gminach powiatu ³obeskiego” z³o¿onego do Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko. Projekt jest realizowany wspólnie przez Gminê £obez, gminê
Wêgorzyno, Gminê Resko, Gmine Radowo Ma³e oraz Gminê Dobra. Gmina £obez w
ramach projektu zostanie przeprowadzona termomodernizacja nastêpuj¹cych budynków: Szko³y Podstawowej Nr 1 w £obzie, Szko³y Podstawowej Nr 2 w £obzie, Przedszkola Miejskiego Nr 1 w £obzie, Publicznej Szko³y Podstawowej w m. Be³czna,
Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie, Biblioteki Miejskiej w £obzie, £obeskiego
Domu Kultury, Urzêdu Miejskiego w £obzie, Miejsko Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w £obzie. W bie¿¹cym roku w ramach projektu zostan¹ wykonane roboty
budowlane w Szko³ach Podstawowych Nr 1 i 2 w £obzie oraz w Przedszkolu Miejskim Nr 1w £obzie. Bêd¹ one obejmowa³y docieplenie budynków wraz z wymian¹
instalacji c.o.
3. Opracowano i z³o¿ono do Narodowej Agencji Programu „M³odzie¿ w Dzia³aniu” wniosek o dofinansowanie projektu Pt. „European music, European society” dotycz¹cy wyjazdu M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej £obeskiego Domu Kultury do Serbii
w 2010 roku. Ca³kowita wartoœæ projektu – 11.720 EUR, wnioskowana kwota dofinansowania – 10.340 EUR.
4. Opracowano i z³o¿ono do Euroregionu Pomerania wniosek w ramach INTERREG IVA o dofinansowanie projektu Pt. „Polsko – Niemieckie Dni £obza 2010” na
organizacjê Dni £obza w lipcu 2010. Ca³kowita wartoœæ projektu - 24941,98 EUR,
wnioskowana kwota dofinansowania – 21.200,68 EUR.
5. Opracowano i z³o¿ono do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek o dofinansowanie wyjazdu M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej £obeskiego Domu Kultury do
Katynia (Rosja) i Piñska (Bia³oruœ). Ca³kowita wartoœæ projektu – 47.966 PLN, wnioskowana kwota dofinansowania – 38.266 PLN.
6. Wykonano wniosek do Zarz¹du G³ównego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego na
pokrycie w 50% wynagrodzenia animatorów zajêæ sportowych zatrudnionych na
Boisku Orlik. Koszt ca³kowity 18.000,00 z³, kwota dofinansowania 9.000,00 z³.
7. Opracowano dla £obeskiego Domu Kultury i z³o¿ono do Euroregionu Pomerania do Funduszu Ma³ych Projektów wniosek pt: „Polska Niemcy muzykujemy razem” na organizacjê Majowych Orkiestr Dêtych i Bigbandów w maju 2010. Ca³kowita wartoœæ zadania 28.960,00 z³, kwota wnioskowana to 212.960,00 z³.
8. Opracowano i z³o¿ono do Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „ Poprawa stanu bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego poprzez zakup samochodu ratowniczo- gaœniczego a tak¿e
przebudowa remizy stra¿ackiej w Zagórzycach” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ca³kowita
wartoœæ zadania 530 000,00 z³, kwota wnioskowana to 377 000,00z³.
9. Udzielono zamówienia publicznego na „Budowê sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przy³¹czami w ulicy Kraszewskiego w m. £obez”, umowê podpisano z firm¹
PH AN-SAN Anna Robert Golczyk z siedzib¹ w Œwidwinie. Rozpoczêcie robót nast¹pi 16.04.2010r. Ca³kowity koszt robót wraz z nadzorem inwestorskim i op³atami
przy³¹czeniowymi wyniesie 454 000,00 z³ brutto. Przewidywany termin zakoñczenia
robót 15.06.2010r.
10. W drodze przetarg nieograniczony wybrano In¿yniera Kontraktu dla projektu
pn.: „Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej w powiecie ³obeskim”.
Umowê podpisano z Przedsiêbiorstwem Obs³ugi Inwestycji Sp. z o.o. ze Stargardu
Szczeciñskiego. Wartoœæ zamówienia brutto: 329.400,00 z³.
11.Przeprowadzono remont pomieszczeñ sali zabaw grupy „JE¯YKI” i „Z¥CZKI” w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Mickiewicza 11 w £obzie. Roboty zosta³y
wykonane przez Zak³ad Handlowo Us³ugowy Piotr Makuch w Resku.
12. Udzielono zamówienia publicznego na Przebudowê ulicy Browarnej i ulicy
Bema w mieœcie £obez. Umowê podpisano z Przedsiêbiorstwem Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowym „DROKON Kazimierz Jasik” Sp. J. z siedzib¹ w Œwidwinie przy
ul. Drawskiej. Wartoœæ zadania brutto wynosi: 512.232,26 z³, roboty budowlane maj¹
potrwaæ od 24.05.2010r do 10.09.2010r.
13. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcê robót na wkonanie przy³¹czy kanalizacji sanitarnej w ulicy Browarnej do budynków Nr 8a, 8b,
9,10,11 oraz ulicy Bema do budynków Nr 11, 11a, 13,15a, 16 w mieœcie £obez. Umowê
podpisano z firm¹ Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji z £obza na kwotê
101.565,79 z³ brutto
14.W drodze przetargu nieograniczony wybrano wykonawcê robót polegaj¹cych
na utwardzeniu dojœcia do budynków Nr 7, 8, 8a w miejscowoœci Poradz. Umowê
podpisano z Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe DROKON Kazimierz Jasik z siedzib¹ w Œwidwinie na kwotê 69.295,72 z³ brutto.
15.Wykonano adaptacjê przewodów kominowych w pomieszczeniu przeznaczonym na Punkt Przedszkolny w Budynku Œwietlicy Wiejskiej w Suliszewicach. Roboty
obejmowa³y podmurowanie komina oraz wykonanie wentylacji grawitacyjnej w
pomieszczeniach kot³owni i ³azienki. Wykonawc¹ robót by³a firma „MAKSIMA”
Us³ugi Ogólno Budowlane z Krzynna.
16.Trwaj¹ roboty budowlane przy uzbrojeniu w sieæ wodoci¹gow¹ i sanitarn¹
dzia³ek budowlanych przy ul. Miodowej w £obzie. W miesi¹cu marcu wykonano
przewierty sterowane pod ul. Przemys³ow¹ dla obu sieci. Przewidywany termin zakoñczenia 31.05.2010r.
17.Trwaj¹ roboty przy budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Budowlanej 9A. Wykonane s¹ œciany konstrukcyjne budynku z monta¿em konstrukcji
drewnianej dachu. Zamontowano 80% stolarki okiennej wykonano 40% wewnêtrznej
instalacji wod. – kan. oraz 45% wewnêtrznej instalacji elektrycznej. Po zakoñczeniu
robót budowlanych w budynku bêdzie znajdowa³o siê 19 mieszkañ socjalnych w tym
2 dla osób niepe³nosprawnych.
18.Opracowano dokumentacjê na remont œwietlicy wiejskiej w Poradzu. Obecnie
s¹ przygotowywane dokumenty potrzebne do z³o¿enia wniosku o dofinansowanie w
PROW na remont œwietlicy wiejskiej w Poradzu.
19. Odby³ siê przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Wymiana pokrycia stropodachu w czêœci biurowo-socjalnej hali sportowo-widowiskowej w £obzie przy ul.
Orzeszkowej 7. Wybrano ofertê z³o¿on¹ przez Zak³ad Produkcyjno Us³ugowy
„BLACH-DACH” z Goleniowa na kwotê: 88.156,35 z³ brutto.
20.Prowadzone s¹ roboty budowlane na budynku œwietlicy wiejskiej w Dobieszewie. Wykonano stan surowy zamkniêty (œciany konstrukcyjne z konstrukcj¹ dachow¹
i pokryciem oraz monta¿em stolarki okiennej i drzwiowej). Przyst¹piono do wykonywania robót wykoñczeniowych w budynku œwietlicy.
21.Prowadzone s¹ roboty budowlane przy budowie sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami i zewnêtrznymi instalacjami wodoci¹gowymi w Rynowie. Zaawansowanie
finansowe robót 27%. Przewidywany termin zakoñczenia robót 30.05.2010r.

Bezp³atny dostêp do aktów
prawnych
Informujemy, ¿e od miesi¹ca
maja br. w Urzêdzie Miejskim w
£obzie istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnego elektronicznego dostêpu do aktów
prawnych. Elektronicznie zamieszczone dziennik aktów
prawnych obejmuje wszystkie te
akty prawne, które znajd¹ siê na
stronie internetowej Rz¹dowego

Centrum Legislacji tj. Dzienniki
Ustaw i Monitory Polskie a tak¿e
akty bêd¹ce Ÿród³em prawa miejscowego tj. uchwa³y Rady Miejskiej oraz Zarz¹dzenia Burmistrza.
Mieszkañcy maja równie¿ mo¿liwoœæ skorzystania z portalu gdzie
zamieszczane s¹ porady prawne
oraz wzory pism.
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Fina³owy mecz Pucharu Polski Regionu Szczeciñskiego

Jednak Hutnik z Pucharem
Sarmata Dobra – Hutnik Szczecin 1:2 (0:1)
Bramki dla Hutnika: Arkadiusz
Jarymowicz 13’, Maciej Bednarczyk 60’,
Dla Sarmaty: Emilian Kamiñski 47’.
Sk³ady dru¿yn
Sarmata: Marcin Kamiñski,
Piotr Grochulski, Jaros³aw Jaszczuk kpt., Wojciech Dorsz (od 79’
Wojciech Kliœ), Grzegorz Mêdrek,
Emilian Kamiñski (od 79’ Pawe³
Za³êcki), Wojciech GuŸniczak (od
46’ Rados³aw Cytowicz), £ukasz
Olechnowicz (od 67’ Wojciech Bonifrowski), Krzysztof Szkup, Damian Padziñski, Kamil Pacelt.
Hutnik: Maciej Reszkis,
Krzysztof Szumiato, Tomasz Zientek, Micha³ Bukowski, Mariusz Marcinowski, Mariusz Dziwirski (od 71’
£ukasz Koperski), Arkadiusz Jarymowicz, Maciej Bednarczyk (od 80’
Tomasz Bielecki), Rados³aw Marcyniuk ( od 90’ Tomasz Straszewski),
Adam Walicki (od 28’ Micha³ Bia³ecki), Grzegorz Gunia kpt.
Sêdzia g³ówny: Micha³ Œwiderski, sêdziowie asystenci: Miros³aw
Kos i Marek Kurzawski.

Na fina³owym meczu Pucharu
Polski Regionu Szczeciñskiego na
stadionie w Dobrej stawi³a siê liczna rzesza kibiców praktycznie z
ca³ego województwa. I ci co przybyli to na pewno siê nie zawiedli,
gdy¿ byli œwiadkami bardzo emocjonuj¹cego stoj¹cego na wysokim
poziomie pojedynku. Oba zespo³y
prowadzi³y bardzo otwart¹
grê i wynik meczu do koñca by³
sprawa otwart¹. Sarmata mimo, i¿ w
I po³owie osi¹gn¹³ przewagê przegrywa³ 0:1. Bramkê dla Hutnika
strzeli³ p³askim strza³em tu¿ przy
s³upku w 13' Arkadiusz Jarymowicz. Najbardziej kontrowersyjna
sytuacja by³a w 40' kiedy to sêdzia
g³ówny najpierw wskaza³ na rzut
karny dla Sarmaty po faulu bramkarza Hutnika w polu karnym na szar¿uj¹cym £ukaszu Olechnowiczu a
nastêpnie po konsultacji z sêdzi¹
liniowym zmieni³ decyzjê na rzut
wolny dla Hutnika. Pocz¹tek drugiej po³owy to piêkny strza³ z woleja
Emiliana Kamiñskiego i wyrównanie meczu na 1:1. Po tej bramce

Sztafeta dziewcz¹t z Dobrej
na 4 miejscu w województwie

W dniu 20 maja rozegrano w Policach Fina³y Wojewódzkie I M S w
biegach sztafetowych. W zawodach
tych wystartowa³a sztafeta dziewcz¹t ze Szko³y Podstawowej w Dobrej, która wyst¹pi³a, jako Mistrz
Powiatu £obeskiego.
Zespó³ dziewcz¹t w sk³adzie:
Milena Sadowska, Patrycja Flor-

czak, Kinga Borysiak, Ma³gorzata
Stefañska wyst¹pi³ w sztafecie
szwedzkiej (400 m + 300 m + 200 m
+ 100 m) i z czasem 2.49,95 minuty
zaj¹³ bardzo dobre, czwarte miejsce
w województwie. To kolejny sukces
dziewcz¹t z naszej szko³y. Przed
nimi przygotowania do ostatnich
startów w tym roku szkolnym. (o)

Sarmata mia³ jeszcze dwie kolejne
sytuacje na zmianê wyniku: najpierw Damian Padziñski z ostrego
k¹ta zamiast do pustej bramki trafi³
w boczn¹ siatkê, nastêpnie po ponownym woleju Emiliana Kamiñskiego pi³ka trafi³a w stoj¹cego
przed bramk¹ obroñcê Hutnika i
wysz³a w pole. W 60' po centrze z
rzutu ro¿nego drug¹ bramkê dla
Hutnika strza³em g³ow¹ zdoby³
Maciej Bednarczyk. Wynik ju¿ do
koñca nie uleg³ zmianie mimo, i¿
obie dru¿yny mia³y swoje sytuacje
bramkowe a najbli¿szy zdobycia
bramki by³ w 72' Wojciech Dorsz,
kiedy po jego strzale pi³ka trafi³a w
poprzeczkê bramki Hutnika. W sumie bardzo dobra gra Sarmaty,
szczêœliwe zwyciêstwo Hutnika i to
On bêdzie reprezentowa³ Nasz Region w dalszej edycji Pucharu.
Na koniec muszê napisaæ kilka
s³ów o tym w jaki sposób Zachodniopomorski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej
traktuje rozgrywki pucharowe. Ja
rozumiem, ¿e przedstawiciele

Zwi¹zku nie mogli byæ na ka¿dym
meczu pucharowym, ale nic nie
mo¿e usprawiedliwiæ faktu, ¿e zabrak³o ich nawet na meczu fina³owym, którego termin ustali³y same.
Od lat, od nas Klubów, Zwi¹zek
wymaga aby uczestniczyæ w rozgrywkach pucharowych. Tylko ze
strony klubów pada czêsto pytanie:
po co? Jak ze strony Zwi¹zku nie ma
nawet najmniejszej woli aby uhonorowaæ mecz fina³owy, jedyny w roku,
chocia¿by obecnoœci¹ swojego
przedstawiciela? Oba kluby Hutnik i
Sarmata spe³ni³y swoje zadanie:
mecz siê odby³. Zarz¹dy klubów zadba³y nawet o to, ¿eby wszystkim
uczestnikom Fina³u na swój koszt
ufundowaæ pami¹tkowe medale. Ale
trzeba by³o byæ po meczu i pos³uchaæ
komentarzy pod adresem Zwi¹zku
przez kibiców i przedstawicieli obu
dru¿yn. I to w tej chwili nie s¹ pojedyncze g³osy. I wielka szkoda, ¿e tej
odwagi bycia z tymi, którzy de facto
utrzymuj¹ Zwi¹zek, na takim meczu
zabrak³o.
estan

Sumiki z Radowa Ma³ego
sprz¹tali jeziora

(RADOWO MA£E) Ju¿ po
raz kolejny wêdkarze Ko³a PZW
Sumik oczyszczali tereny wokó³
okolicznych jezior. Liczba œmieci
pozostawianych ka¿dego roku
przez u¿ytkowników terenów rekreacyjnych jest zatrwa¿aj¹ca.
Co roku zarz¹d ko³a stara siê o
dbanie o czystoœæ miejsc ³owiskowych i pla¿. W tym roku w jednodniowej akcji udzia³ wziê³o oko³o
12 ochotników, gdy¿ taka akcja jest
nieobowi¹zkowa i s³u¿y poprawie

jakoœci korzystania z dobrodziejstw natury. Swoj¹ akcj¹ wêdkarze objêli tereny wokó³ jezior
G³êbokie, Piaski i Strzmiele. Efektem ich pracy by³y dwie przyczepki
odpadów komunalnych. Zarz¹d
ko³a zwraca siê z proœb¹ do pseudowêdkarzy i pseudoturystów o
niezaœmiecanie pla¿ i lasów oraz
szanowanie pracy innych. Wiele
nie kosztuje posprz¹tanie po sobie
i zostawienie miejsca w takim stanie, jakim chcielibyœmy je zastaæ
nastêpnym razem.
GD
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Wybrze¿e pokonane
Sarmata Dobra – Wybrze¿e Rewalskie Rewal 3:1 (0:1)
Strzelcy bramek dla Sarmaty:
Damian Padziñski 10’, Krzysztof
Szkup 47’, Wojciech GuŸniczak
59’,
dla Wybrze¿a Rewalskiego:
Piotr Michalski 57’,
Sk³ady dru¿yn:
Sarmata Dobra: Marcin Kamiñski, Grzegorz Mêdrek, Jaros³aw
Jaszczuk, Piotr Grochulski, Wojciech Dorsz (od 64’ Wojciech Bonifrowski), Emilian Kamiñski, Wojciech GuŸniczak (od 60’ Rados³aw
Cytowicz), £ukasz Olechnowicz
(od 85’ Damian Dzierbicki),
Krzysztof Szkup, Damian Padziñski, Kamil Pacelt.
Wybrze¿e Rewalskie Rewal:
Szymon Jab³oñski, Tomasz Masztaler (od 50’ Wojciech Pankiewicz),
£ukasz Roszak, Adrian Kamieñ,
Tomasz Kwaœniewski, Damian Kaszuba, Bartosz Bobik (od 46’ Robert
Szulc), Kamil Kocieniewski, Piotr
Michalski, Andrzej Frañczak (od
75’ Mariusz Mamiñski), Pawe³
Mastelarek.

Sêdzia g³ówny: Jaros³aw Rynkiewicz, sêdziowie asystenci: Micha³ Baniak i £ukasz Ostrowski.
Niedzielny mecz o mistrzostwo
IV ligi zachodniopomorskiej z Wybrze¿em Rewalskim Rewal pi³karze
Sarmaty z dwóch powodów potraktowali bardzo presti¿owo. Po pierwsze, Wybrze¿e zajmuje w tabeli tu¿
za Sarmat¹ i ewentualna wygrana
Sarmaty pozwoli³a by na powiêkszenie przewagi punktowej nad bezpoœrednim rywalem. Po drugie trenerem Wybrze¿a jest Pan Marek
Bieniek, który w ubieg³ym roku prowadz¹c zespó³ Odry Chojna (mimo
pora¿ek z Sarmat¹ 4:0 w Dobrej i 2:0
w Chojnie) w wywiadzie dla jednej
z gazet regionalnych pozwoli³ sobie
na stwierdzenie pod adresem Sarmaty, ówczesnego lidera V ligi, ¿e
cytat: „gdy Sarmata awansuje do IV
ligi to bêdzie obciach na skalê województwa”. Swoj¹ wypowiedzi¹
obrazi³ zarówno pi³karzy jak i dzia³aczy doberskiego Klubu. Byæ mo¿e

Granie w planie

IV liga
28.05 17.30 Piast Chociwel – Vineta Wolin; 29.05 (sobota) Gwardia
Koszalin – Victoria Przec³aw; Piast Drzonowo – Sarmata Dobra; Wybrze¿e Rewalskie – Drawa Drawsko Pomorskie; Sokó³ Pyrzyce – Ina
Goleniów; S³awa S³awno – Pogoñ Barlinek; Stal Szczecin – Leœnik
Rossa Manowo; 30.05 (niedziela) Hutnik Szczecin – Gryf Kamieñ Pom.
V liga
28.05 18:30 Œwit Szczecin – Stal Lipiany; 29.05 Kluczevia Stargard
– Woda Piast II Rzecko; Sparta Wêgorzyno – Polonia P³oty; Pomorzanin
Nowogard – Odra Chojna; GKS Mierzyn – Sparta Gryfice; K³os Pe³czyce – Orze³ Trzciñsko-Zdrój; Arkonia Szczecin – Osadnik Myœlibórz;
30.05 Iskierka Szczecin – Zorza Dobrzany.
Klasa okrêgowa
26 kolejka 26.05 (œroda, wszystkie mecze o 17:30) Œwiatowid £obez
– Flota II Œwinoujœcie; Korona Stuchowo – Mewa Resko; Pogoñ II
Szczecin – Wicher Reptowo; Orze³ £o¿nica – Ina Iñsko; Chemik II
Police – Masovia Maszewo; Fagus Ko³bacz – Wicher Brojce; D¹brovia
Stara D¹browa – Promieñ Mosty; Jeziorak Szczecin - Ehrle Dobra Szcz.
27 kolejka 29.05 (sobota) 13.30 Ehrle Dobra Szcz. - D¹brovia Stara
D¹browa; 15.00 Mewa Resko - Chemik II Police; 16.00 Œwiatowid
£obez – Pogoñ II Szczecin; 16.00 Ina Iñsko – Wicher Reptowo; 16.30
Wicher Brojce – Korona Stuchowo; 17.00 Masovia Maszewo – Orze³
£o¿nica; Flota II Œwinoujœcie – Jeziorak Szczecin; Promieñ Mosty –
Fagus Ko³bacz.
Klasa A
29.05 (sobota) Iskra Golczewo – Fala Miêdzyzdroje; Bizon Cerkwica – Orze³ Prusinowo; Ba³tyk Miêdzywodzie – Ba³tyk Gostyñ; 15.00
Olimpia Nowogard – Sowianka Sowno; 15.30 Pionier ¯arnowo – Jantar
Dziwnów; 16.00 Radovia Radowo Ma³e – B³êkitni Trzyg³ów. 30.05
(niedziela) 16.00 Znicz Wysoka Kamieñska – Rega II Trzebiatów.
Klasa B
30.05 (niedziela) Znicz Sulibórz – Ogniwo Dzwonowo; Œwiatowid
II £obez – Orkan II Suchañ; Sokó³ Sokoliniec – Piast Kolin; Saturn
Szadzko – Derby Ulikowo.

ten fakt sprawi³, ¿e Pan Trener M.
Bieniek nie pojawi³ siê na stadionie
w Dobrej ze swoj¹ obecn¹ dru¿yn¹,
której jest trenerem. Bo gdyby by³
to sam by siê przekona³, ¿e to jego
obecna dru¿yna, mówi¹c Jego jêzykiem, zachowa³a siê w Dobrej „obciachowo” bêd¹c marnym t³em dla
bardzo dobrze graj¹cej Sarmaty. W
opinii kibiców by³ to najs³abszy
zespó³ jaki pojawi³ siê w tym roku w
Dobrej. Przewaga Sarmaty by³a tak
du¿a, ¿e ju¿ do przerwy powinien
prowadziæ kilkoma bramkami, ale
có¿, wypracowane sytuacje trzeba
wykorzystywaæ do koñca a tej umiejêtnoœci pi³karzom Sarmaty ostatnio
trochê brakuje. Lecz mimo braku
skutecznoœci, iloœæ strzelonych bramek i tak plasuje Sarmatê w gronie
najbardziej bramkostrzelnych zespo³ów IV ligi. Ozdob¹ niedzielnego meczu by³a piêkna bramka strzelona na 2:0, tu¿ po przerwie z naro¿nika pola karnego w „d³ugi róg”
przez Krzysztofa Szkupa. Reasumuj¹c zas³u¿one i cenne zwyciêstwo Sarmaty. estan
Klasa A
Sowianka Sowno – Ba³tyk Gostyñ 0:1;
Orze³ Prusinowo – Ba³tyk Miêdzywodzie 8:3; Fala Miêdzyzdroje – Bizon
Cerkwica 11:0; Olimpia Nowogard –
Radovia Radowo Ma³e 1:3; Jantar
Dziwnów – Znicz Wysoka Kamieñska
0:0. B³êkitni Trzyg³ów – Pionier ¯arnowo 2:2; Rega II Trzebiatów – Iskra
Golczewo 3:2.
1. Rega II Trzebiatów
2. Radovia Radowo M.
3. Fala Miêdzyzdroje
4. Jantar Dziwnów
5. B³êkitni Trzyg³ów
6. Iskra Golczewo
7. Olimpia Nowogard
8. Pionier ¯arnowo
9. Bizon Cerkwica
10. Ba³tyk Gostyñ
11. Ba³tyk Miêdzywodzie
12. Sowianka Sowno
13. Orze³ Prusinowo
14. Znicz Wysoka Kam.

48 72:22
45 56:26
41 47:17
41 58:30
38 48:33
38 54:29
35 53:42
21 40:48
21 33:54
20 48:52
18 37:57
15 28:62
12 32:85
5 23:72

Klasa B
Ogniwo Dzwonowo – Œwiatowid II
£obez 2:1; Piast Kolin – Saturn Szadzko 0:2; Derby Ulikowo – Znicz Sulibórz
5:2; Sokó³ Sokoliniec zalicza 3 pkt., bo
Sparta Lubieniów wycofa³a siê z rozgrywek.
1. Sokó³ Sokoliniec
2. Orkan II Suchañ
3. Œwiatowid II £obez
4. Saturn Szadzko
5. Znicz Sulibórz
6. Piast Kolin
7. Derby Ulikowo
8. Ogniwo Dzwonowo
9. Sparta Lubieniów

33 32:12
24 33:15
21 34:20
19 22:18
18 26:31
15 24:32
14 19:25
11 20:30
6 16:43

IV liga
Drawa Drawsko Pom. - Sokó³ Pyrzyce
5:2; Gryf Kamieñ Pom. - Piast Drzonowo 7:0; Leœnik Rossa Manowo – Hutnik Szczecin 2:1; Vineta Wolin – Stal
Szczecin 1:2; Victoria Przec³aw – Piast
Chociwel 1:1; Ina Goleniów – S³awa
S³awno 5:2; Pogoñ Barlinek – Gwardia
Koszalin (mecz odwo³any z powodu
wypadku zawodników Gwardii); Sarmata Dobra – Wybrze¿e Rewalskie 3:1.
1. Pogoñ Barlinek
58 55:12
2. Gwardia Koszalin
52 53:15
3. Gryf Kamieñ Pom.
52 77:21
4. Hutnik Szczecin
51 52:24
5. Ina Goleniów
43 51:25
6. Vineta Wolin
39 48:34
7. Sarmata Dobra
37 54:45
8. Wybrze¿e Rewalskie 33 36:36
9. Leœnik/Rossa Manowo 31 29:28
10. Victoria Przec³aw
31 33:36
11. Drawa Drawsko Pom.28 33:42
12. Piast Chociwel
24 37:47
13. Stal Szczecin
20 30:51
14. S³awa S³awno
18 26:72
15. Sokó³ Pyrzyce
16 28:69
16. Piast Drzonowo
7 16:101
V liga
Zorza Dobrzany – Kluczevia Stargard
1:2; Stal Lipiany – Iskierka Szczecin
(prze³o¿ony); Orze³ Trzciñsko-Zdrój –
Arkonia Szczecin 0:2; Woda-Piast II
Rzecko – Sparta Wêgorzyno 3:2; Osadnik Myœlibórz – GKS Mierzyn 5:2;
Odra Chojna – K³os Pe³czyce 2:0; Sparta Gryfice – Œwit Szczecin 2:1; Polonia
P³oty – Pomorzanin Nowogard 2:4.
1. Kluczevia Stargard 59 69:15
2. Odra Chojna
50 53:22
3. Arkonia Szczecin
47 62:22
4. Stal Lipiany
38 44:48
5. Polonia P³oty
37 51:35
6. Sparta Gryfice
37 43:42
7. Osadnik Myœlibórz 36 50:43
8. Orze³ Trzciñsko-Zdr. 33 37:36
9. Pomorzanin Nowogard 33 27:31
10. K³os Pe³czyce
32 29:37
11. Zorza Dobrzany
30 41:38
12. Œwit Szczecin
29 31:32
13. Woda-Piast Rzecko 23 26:60
14. GKS Mierzyn
17 21:48
15. Iskierka Szczecin
16 17:50
16. Sparta Wêgorzyno 14 21:63
Klasa okrêgowa
Flota II Œwinoujœcie – Pogoñ II Szczecin 2:6; Promieñ Mosty – Jeziorak
Szczecin 0:1; Wicher Brojce – D¹brovia Stara D¹browa 7:0; Ehrle Dobra
Szcz. - Œwiatowid £obez 1:1; Mewa
Resko – Fagus Ko³bacz 1:2; Masovia
Maszewo – Korona Stuchowo 2:0; Ina
Iñsko – Chemik II Police 1:1; Wicher
Reptowo – Orze³ £o¿nica 2:2.
1. Masovia Maszewo
56 51:21
2. Pogoñ II Szczecin
50 106:22
3. Jeziorak Szczecin
47 60:20
4. Ehrle Dobra Szcz.
44 52:43
5. Wicher Brojce
42 43:32
6. Flota II Œwinoujœcie 40 60:53
7. Fagus Ko³bacz
40 48:36
8. Orze³ £o¿nica
37 39:40
9. Korona Stuchowo
34 38:50
10. Œwiatowid £obez
32 33:45
11. Ina Iñsko
30 31:42
12. Chemik II Police
22 42:62
13. D¹brovia St. D¹browa 21 39:53
14. Promieñ Mosty
19 37:73
15. Wicher Reptowo
14 30:72
16. Mewa Resko
11 27:79

Str
Str.. 18
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INFORMACJE - POLICJA
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16.latek uszkodzi³ 10 aut
W³amanie do sklepu
sprawcy zatrzymani
Policjanci z £obza zatrzymali w
poniedzia³ek rano trzech nieletnich,
którzy w³amali siê do sklepu spo¿ywczego.
W poniedzia³kowy ranek mia³o
miejsce w³amanie do sklepu spo¿ywczego w £obzie. Sprawcy weszli do
œrodka, wybijaj¹c szybê wystawow¹.
Ze œrodka sprawcy skradli miêdzy innymi kasetkê z pieniêdzmi, piwa i papierosy. Otwór w szybie by³ niewielki.
To rzuci³o podejrzenia, ¿e sprawcami
mog³y byæ osoby nieletnie.

Policjanci rozpoczêli dzia³ania
zmierzaj¹ce do ustalenia sprawców tego czynu. W toku wykonywanych czynnoœci mundurowi
ustalili, ¿e sprawcami porannego
w³amania jest trzech nieletnich:
dwóch 14.latków i jeden 16.latek.
Wszyscy s¹ dobrze znani policjantom z £obza.
Nieletni zostali zatrzymani i
przes³uchani w tej sprawie. Przyznali siê, ¿e dwa razy weszli do sklepu. Zabrali pieni¹dze, piwa i papierosy, które schowali w plecakach.
Policjanci odzyskali czêœæ skradzionego towaru.

Policjanci na skuterach

Policjanci z £obza zatrzymali
dziœ 16 letniego mieszkañca
£obza, który uszkodzi³ 10 samochodów.
W ostatnim okresie policjanci z
£obza otrzymywali zg³oszenia od
mieszkañców miasta o zniszczeniu
ich pojazdów. Niektóre z aut mia³y
uszkodzon¹ karoseriê, zniszczone
b³otniki, wy³amane wycieraczki.
Policjanci podjêli szeroko zakrojone dzia³ania zmierzaj¹ce do
ustalenia sprawców tych zniszczeñ.
W wyniku poczynionych ustaleñ

dzisiaj zosta³ zatrzymany 16.letni
mieszkaniec £obza, który podczas
przes³uchania przyzna³ siê do zniszczenia a¿ 10 samochodów. Ten m³ody cz³owiek nie potrafi³ racjonalnie
wyt³umaczyæ swojego postêpowania, stwierdzi³, ze pi³ wczeœniej alkohol i to spowodowa³o u niego niekontrolowan¹ agresjê.
Teraz materia³y w tej sprawie
zostan¹ przes³ane do S¹du Rodzinnego, który podejmie decyzjê w
sprawie nieletniego. Niestety nie
jest to pierwsza sprawa karna tego
nieletniego.
(kp)

6.klasiœci z wizyt¹
w Komendzie
Policjanci £obza patroluj¹cy
codziennie ulice naszego powiatu
wykorzystuj¹ w swojej pracy nie
tylko radiowozy i samochody cywilne. Teraz wiosn¹ coraz czêœciej bêdzie mo¿na spotkaæ mundurowego
na policyjnym skuterze. Pojazdy te,
to nagrody, które otrzymali policjanci bior¹cy udzia³ w konkursie o
tytu³ najlepszego dzielnicowego. W
ubieg³ych latach by³y wykorzystywane przez policjantów z posterun-

ków policji pracuj¹cych na terenach
wiejskich.
W Komendzie Powiatowej Policji w £obzie s¹ dwa takie skutery
marki Peugeot, z których korzystaj¹
policjanci z zespo³u patrolowo-interwencyjnego i dzielnicowi. Na takim
skuterze policjant mo¿e dojechaæ nawet w trudnodostêpne miejsca.
Na zdjêciu post. Erwin Kopczyñski z zespo³u patrolowo- interwencyjnego KPP £obez.

Sakrament I Komunii Œwiêtej
(£OBEZ) 16 maja do sakramentu Komunii Œwiêtej w Koœciele Parafialnym w £obzie pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa przyst¹pi³a
pierwsza grupa dzieci komunijnych. Byli to uczniowie ³obeskiej
Szko³y Podstawowej nr 1. Przygotowaniami dzieci do mszy œwiêtej
zajêli siê pani Gra¿yna Tokarska,
katechetka w przedszkolu im. Krasnala Ha³aba³y oraz pan Piotr Kowalczyk, katecheta z SP 1. Wówczas do pierwszej komunii przyst¹pi³o 47 drugoklasistów.

W ostatni¹ niedzielê tj. 23 maja
w do sakramentu przyst¹pi³a druga
grupa dzieci, uczniowie ³obeskiej
Szko³y Podstawowej nr 2. Opiekunem grupy 49 uczniów by³ Jaros³aw
Gêsicki. Wspólnie z blisko 30- tk¹
zaanga¿owanych w œwiêto rodziców, uda³o siê przygotowaæ dzieci
do sakramentu, jakim jest Pierwsza
Komunia Œwiêta. Jak mówi³ pan
Jaros³aw, wszyscy rodzice oprócz
samego przygotowania koœcio³a do
niedzielnej mszy, brali równie¿
czynny udzia³ w liturgii.
GD

Dziœ rano do Komendy w
£obzie zawitali uczniowie z klasy
VI ze Szko³y Podstawowej nr 1 w
£obzie. Policjanci z zespo³u ds.
nieletnich pokazali m³odzie¿y pomieszczenia Komendy miêdzy innymi przyjazny pokój przes³uchañ, policyjn¹ izbê zatrzymañ,
dy¿urkê.
W czasie wizyty mundurowi
omówili pracê policjantów ró¿nych

wydzia³ów, zwracaj¹c szczególn¹
uwagê na specyfikê i zadania, które
wykonuj¹ poszczególni funkcjonariusze.
Asystent ds. nieletnich przypomnia³a uczniom zasady w³aœciwego
zachowania w szkole, na podwórku,
podczas zabaw na podwórku. Omówi³a tak¿e wyposa¿enie roweru i
zasady, jakie obowi¹zuj¹ nieletnich
poruszaj¹cych siê po drogach.

ROZMAITOŒCI

Reklama
Tel./fax

91 3973730
Krzy¿ówka nr 21

Magdalena Mucha

NAGRODA

Miesiêczna pr
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Tygodnik
kiego”
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ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 19 brzmia³o:

„Jeden kaganiec oœwieca
drugi obezw³adnia”
Nagrodê wylosowa³a Pani Ma³gorzata Raban z £obza.
Gratulujemy.
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Bogaci sercem
Z drugiej strony
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S¹ takie wydarzenia w ¿yciu, o
których trudno zapomnieæ. Takim
by³a powódŸ w 1997 roku i kolejna,
lokalna ju¿ i nienag³oœniona tak bardzo, jak poprzednia w 1998 roku,
powódŸ, która zniszczy³a uzdrowiska k³odzkie.
Tak naprawdê ¿adna telewizja,
radio, prasa nie jest w stanie oddaæ
tragedii i ogromu, jakie niesie za
sob¹ ¿ywio³ wody. W lipcu 1997
roku wraca³am do rodzinnego domu.
W K³odzku mia³am przesiadkê z
poci¹gu na autobus. By³o oko³o
13.00, gdy przez megafony og³oszono, ¿e z dworca PKS odje¿d¿a ostatni autobus. Kolejne mia³y kursowaæ
z innej czêœci miasta, ulokowanej na
wzgórzu. Ju¿ wówczas, aby przejœæ
ze stacji na dworzec, musia³am kluczyæ uliczkami, omijaj¹c szerokim
³ukiem zalan¹ czêœæ miasta. Pod wiaduktem sta³ samochód ciê¿arowy do
po³owy zalany wod¹. Nysa K³odzka
wyst¹pi³a z brzegu rzeki. Jeszcze
wówczas nikt nie spodziewa³ siê najgorszego, choæ to, co wtedy zobaczy³am, wyda³o mi siê niewiarygodne.
Górskie rzeki z natury maj¹ szerokie
koryta, na dnie których, podczas suchych dni, p³ynie woda siêgaj¹ca nie
wy¿ej ni¿ do po³owy ³ydki, czasami
do kostek. Szczêœliwie dotar³am do
domu i opowiedzia³am, co widzia³am w K³odzku. Godzinê po mnie
mia³a przyjechaæ moja siostra. Mija³y godziny, a my nie mieliœmy z ni¹
¿adnego kontaktu. Wiedzieliœmy, ¿e
poci¹g z Wroc³awia wyjecha³ – i nic
wiêcej. Wieczorem z telewizji dowiedzieliœmy siê, ¿e wszystkie poci¹gi i autobusy zosta³y cofniête.
Linie telefoniczne nie dzia³a³y, a w
nocy przysz³a fala kulminacyjna.
Ca³y czas œledziliœmy wszystkie informacje. PowódŸ rozlewa³a siê na
coraz wiêkszy obszar. Z lotu ptaka
pokazywano miejscowoœæ, w której,
jak domyœlaliœmy siê, mog³a zatrzymaæ siê moja siostra – miejscowoœæ
zewsz¹d otoczona by³a wod¹. Po
dwóch tygodniach przyjecha³a. Policja i stra¿ graniczna wskazywa³a objazdy, dziêki którym mo¿na by³o wydostaæ siê z zalanych miejscowoœci.
Zniszczeñ po powodzi nie da siê
opisaæ. Niewielkie strumienie zamienia³y siê w pêdz¹ce potoki, nio-

s¹ce za sob¹ g³azy i wyrwane drzewa
z konarami. Niejeden dom uleg³
zniszczeniu przez uderzenie w niego
takim zwalonym drzewem, toczonym g³azem, przez podmycie skarpy, na której sta³. W K³odzku budynki zalane by³y do I piêtra, a wymyte
towary ze sklepów unosi³y siê na
wodzie. Reszta zatonê³a w szlamie.
Bo powódŸ, to nie tylko zalanie, nie
tylko zrujnowane domy, instytucje,
firmy, sklepy. PowódŸ pozostawia za
sob¹ szlam, zniszczone œciany, okna,
drzwi, ubrania, dokumenty, ksi¹¿ki,
zeszyty, ca³y sprzêt, ale i sieci wodoci¹gowe, kanalizacyjne, zrujnowane
domy itd., itd...
Trudno sobie wyobraziæ, jak¹
si³ê niesie ze sob¹ woda, gdy spojrzy
siê na zerwane mosty, przerzucone
nad niewielkimi strumieniami, poskrêcany niczym kawa³ek materia³u
asfalt, zerwane skarpy i doszczêtnie
zniszczone plony. Tragedia ta szczególnie dotkliwie dotyka rolników,
którzy co najwy¿ej otrzymuj¹ preferowane kredyty, ale jesieni¹ ¿adnych
zbiorów mieæ nie bêd¹.
Dom po zalaniu absolutnie nie
nadaje siê do mieszkania, to nie tylko
wilgoæ, to pozosta³oœci tego, co niesie
ze sob¹ woda, to zbijanie tynków, suszenie, wzmacnianie, odbudowywanie – to d³ugie i kosztowne remonty, a
obiecywana pomoc rz¹dowa nie zawsze dociera, a jeœli ju¿, to z opóŸnieniem, albo nie w takiej wysokoœci, jak
by³a obiecana. Przy ogromie zniszczeñ, kilka-kilkanaœcie tysiêcy z³, to
w³aœciwie tylko pomoc doraŸna. Ale
taka w³aœnie pomoc, ta pierwsza jest
najbardziej potrzebna, pierwsze butelki z wod¹, bo wodoci¹gi zniszczone,
pierwszy chleb, bo zniszczone piekarnie, pierwsze mleko dla dzieci, pampersy, myd³a, proszki, ubrania, obuwie, rêczniki – czy to wszystko, co konieczne jest do ¿ycia.
Mówi siê, ¿e nie ma przypadków,
ale podczas tamtej powodzi, nie wiedzia³am gdzie le¿y powiat ³obeski.
S³ysza³am jednak o wspania³ych ludziach z gminy Wêgorzyno gdzieœ na
pó³nocnym-zachodzie Polski, którzy przygarnêli do siebie dzieci powodzian z mojej gminy. Wówczas
burmistrz Bystrzycy K³odzkiej z
wielk¹ wdziêcznoœci¹ i wzruszeniem mówi³ o wielkich sercach ludzi
mieszkaj¹cych w niezbyt bogatej,
rolniczej gminie, ale równoczeœnie
tak bogatej sercem. Pomoc tê wspomina³ czêsto jeszcze jego nastêpca.
Cytuj¹c jego s³owa o ofiarowanej
pomocy, nie myœla³am nigdy, ¿e
przyjdzie mi w tej gminie kiedyœ pracowaæ i poznaæ ludzi, którzy nie byli
obojêtni na los powodzian. Dzisiaj
czeka nas wszystkich kolejna próba
i wiem, ¿e po raz kolejny, jako naród,
zdamy egzamin.
Magdalena Mucha

