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Jarmark œwietnych
pomys³ów
Wody nie ma, dzieci œpi¹ na pod³odze

MIESZKANIA
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³¹k w okolicach
Nowogardu
Tel. 600 432 192

Aleksander
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XI Jarmark Doberski

Jarmark œwietnych pomys³ów
(DOBRA) Ale¿ tu siê dzia³o przez dwa dni. Z roku na
rok Jarmark Doberski jest coraz bogatszy w
pomys³y i staje siê najatrakcyjniejsz¹ ofert¹ letni¹ w
naszym powiecie. To dziêki m³odym ludziom, którzy
Jarmark przygotowuj¹, a którzy potrafili stworzyæ –
co siê rzadko zdarza - ciekaw¹ ofertê dla
wszystkich mieszkañców gminy.
Ju¿ przed Jarmarkiem mi³e zaskoczenie – po wejœciu na stronê
Jarmarku w jednym z clipów na swój
koncert w Dobrej zaprasza... sama
Ma³gorzata Ostrowska. Œwietny
pomys³ promocyjny z wykorzystaniem gwiazdy estradowej, ale tak w
Dobrej siê dzia³a. Ale to by³ dopiero
pocz¹tek.
Jarmark ma ju¿ swoj¹ markê i to
widaæ po iloœci zainteresowanych nim
wystawców, sponsorów i uczestników. Odnotowano wiêc kolejny sukces – zg³osi³o siê ponad 70 wystawców, którzy rozstawili swoje stoiska
na rynku i bocznych uliczkach. W tym
roku przeniesiono miasteczko rycerskie pod ruiny zamku i po iloœci wdrapuj¹cych siê na zamkow¹ górê widaæ
by³o, ¿e to by³ dobry pomys³. Wci¹¿
jednak czekamy na realizacjê pomys³u rzuconego kilka lat temu, o budowie tutaj wioski s³owiañskiej. Rycerze mieli u³o¿ony ca³odniowy program, z turniejami rycerskim i ³uczniczym, warsztatami rêkodzielniczymi
dla dzieci i m³odzie¿y, a nawet przedstawieniem teatralnym.
W miejscu, w którym ongiœ obozowali rycerze, by³ plac zabaw dla
dzieci. Tu najwiêkszym wziêciem
cieszy³y siê kule na wodzie, w których zamkniête dzieci przewraca³y
siê na wszystkie strony. No i oczywiœcie królowa³a wata cukrowa.
Pi¹tek by³ dniem muzyki, z licznymi koncertami zespo³ów m³odzie¿owych. W sobotê rano wystartowali biegacze w VII Biegach Jarmarku. Zorganizowa³ je prezes
UKS „Arbod” Janusz £ukomski (relacja na stronach sportowych). Po
nich ruszy³ prze³ajowy wyœcig rowerowy „Szlakiem Olbrzymów”,
tutejszej atrakcji archeologicznej.
Do dzia³añ Jarmarkowych przy³¹czyli siê przyrodnicy i archeolodzy
z Uniwersytetu Szczeciñskiego i
Instytutu Archeologii i Etnologii
PAN, którzy od 26 lipca do 23 sierpnia prowadzili badania archeologiczne. By zainteresowaæ nimi dzieci, zakopali w piaskownicy w pobli¿u ruin kilka skorupek i dzieci robi³y w³asne poszukiwania i dokonywa³y odkryæ.
W Jarmark wpleciono obchody
65 rocznicy powstania tutejszej

Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i z tej
okazji oby³o siê œlubowanie M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej i
wrêczono stra¿akom odznaczenia.
Wêdruj¹c po uliczkach mo¿na
by³o natkn¹æ siê na stoiska ze starociami, ksi¹¿kami, wyrobami z drewna, na innym malarka malowa³a i
sprzedawa³a obrazy, by³o stoisko z
Ostrzycy ko³o Nowogardu, gdzie
panie prezentowa³y swoje ciekawe
wyroby. Jak zwykle du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê garncarz, który uczy³ dzieci lepiæ dzbanki z gliny.
Obok uwija³y siê panie z Radowa
Ma³ego, ucz¹c wyrabiania papieru.
Stoisko Dobrej oferowa³o liczne
materia³y informacyjne, a tak¿e widokówki Dobrej, które mo¿na by³o
na miejscu zaadresowaæ i komuœ
wys³aæ – za darmo. W wolnej chwili
na scenie móg³ zagraæ ka¿dy, kto
chcia³, co wykorzystali miejscowi
ch³opcy, którzy jeszcze nie nauczyli
siê dobrze graæ, ale ju¿ buntowniczo
wykrzykiwali do mikrofonów, ¿e
œwiatem rz¹dz¹ moherowe berety,
jakby nie zauwa¿yli, ¿e ju¿ od dawna rz¹dzi PO. Ale dzieciaki mia³y
okazjê wyrzuciæ z siebie frustracjê i
to te¿ by³o zalet¹ otwartej sceny.
Id¹c od rynku w dó³ natrafi³em
na oryginaln¹ wystawê obrazów
pani Januszewskiej, która wywiesi³a je na œcianach starego ryglowego
domu. Niektóre obrazy, malowane
wprost na szybach starych okien,

umieszczone w bluszczu wij¹cym
siê na po³udniowej œcianie, tworzy³y bajeczn¹ kompozycjê. Gdyby
Jarmark poci¹gn¹æ w tê stronê i
doci¹gn¹æ do ruin zamku, Jarmark
zamkn¹³by siê w kwartale ulic, w
kierunku na ruiny zamku.
Oczywiœcie nie sposób by³o byæ
ca³y czas i wszêdzie, wiêc tylko kronikarsko odnotujemy, ¿e odby³y siê
Mistrzostwa Europy w Jedzeniu
Kie³basy Doberskiej, a Jarmark zakoñczy³ koncert Ma³gorzaty Ostrowskiej. To zaledwie szkic sytuacyjny z
Jarmarku. Ma on ukryte walory, które warto wydobyæ, co uczyniê w nastêpnym wydaniu.
KAR
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Stare przedszkole
zrównane z ziemi¹

Str
Str.. 3

Œmiertelny
wypadek
(DOBROPOLE). W poniedzia³ek, w godzinach popo³udniowych,
na trasie Dobropole – Chociwel
dosz³o do tragicznego wypadku.
Prawdopodobnie podczas manewru
wymijania samochód ciê¿arowy
wpad³ w poœlizg i przewróci³ siê;
faktyczne powody wypadku okreœli
bieg³y. Kierowca samochodu ciê¿arowego zosta³ przygnieciony kabin¹. Zgin¹³ na miejscu.
Postêpowanie w sprawie wypadku prowadzi prokuratura. MM

Czo³owo
hond¹
w suzuki
(£OBEZ). Z panoramy miasta
zniknê³y ju¿ mury baraku, w którym niegdyœ mieœci³o siê przedszkole. W tej chwili po starym
obiekcie pozosta³ jedynie plac.
Obecnie prowadzony jest remont w obiekcie Przedszkola Miejskiego. W nastêpnym etapie dbania
o miejsca dla milusiñskich rozpocz-

nie siê budowa nowego obiektu
przedszkolnego, w miejscu wyburzonego „baraku”. Z projektu budowlanego wynika, ¿e bêdzie on po³¹czony ³¹cznikiem z obecnym
przedszkolem, a w œrodku bêd¹
znajdowaæ siê m.in. przytulne segmenty dostosowane do wieku najm³odszych.
MM

Potr¹ci³ cz³owieka i uciek³
TUCZE. 30 lipca 52.letni Adam
G., kieruj¹c ci¹gnikiem rolniczym
Ursus, najecha³ na id¹cego praw¹
stron¹ ulicy 65.letniego Tadeusza
K. Bêd¹cy pod wp³ywem alkoholu
kierowca ci¹gnika (2,3 promila)
zbieg³ z miejsca wypadku. Nie

uchroni³o go to jednak przed odpowiedzialnoœci¹, bowiem podczas
poœcigu zosta³ zatrzymany przez
policjê.
Poszkodowany pieszy trafi³ do
gryfickiego szpitala ze z³amanym
lewym podudziem.
(kp)

(RESKO) 27 lipca na ul. Polnej
o godzinie 16.35 dosz³o do zderzenia czo³owego samochodu osobowego marki Suzuki Vitara prowadzonego przez Andrzeja J. z motocyklem typu kros marki Honda prowadzonym przez Dariusza O. Motocyklista z ran¹ ciêt¹ uda zosta³ przewieziony do szpitala w Gryficach.

Zapraszamy
na zawody
jeŸdzieckie
w £obzie - Œwiêtoborcu

w dniach 7 - 8 sierpnia
www.sbsstadoogierowlobez.pl
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Reklama
w Tygodniku
£obeskim
Tel. 91 39 73 730
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O gradobiciu wszyscy
zapomnieli, skutki po
nim zosta³y

Obelisk Sybiraków

(£OBEZ). W pi¹tkowy ranek
na placu Sybiraków zosta³ przywieziony z okolic Mesznego sporych rozmiarów g³az.

(POWIAT) Na sesje
powróci³ temat
czerwcowego
gradobicia. Oprócz strat
liczonych na posesjach
wielki problem maja
rolnicy. Czêsto ich
jedyne Ÿród³a
utrzymania zosta³y
doszczêtnie zniszczone
podczas nawa³nicy.
Jak powiedzia³ na wstêpie burmistrz £obza Ryszard Sola, temat
gradobicia jest wszystkim bardzo
dobrze znany, a szkody, jakie powsta³y, s¹ dwojakiego rodzaju.
- Najbardziej dotkliwym aspektem tego gradobicia by³y szkody w
uprawach rolnych. Przez po³owê
pi¹tku s³u¿by z urzêdu zrobi³y
szybk¹ inwentaryzacjê szkód. W
samych uprawach naliczyliœmy 3
800 ha. Tak¹ informacjê otrzyma³
od nas wojewoda zachodniopomorski. Po mojej interwencji przyjecha³
do nas. Nie przypuszcza³, ¿e skala
zniszczeñ bêdzie a¿ tak du¿a. Z tego
powodu powo³a³ komisjê szacuj¹c¹
straty. My do komisji dajemy tylko
swoich przedstawicieli. Oczywiœcie
komisja ruszy³a w teren i na koniec
ubieg³ego tygodnia mia³em infor-

macjê, ¿e rozmiar strat zinwentaryzowanych wynosi³ 3940 ha. Pomyliliœmy siê w szacunkach wstêpnych
o 100 ha co jest bardzo du¿¹ liczb¹.
Oko³o 1/3 naszych gminnych area³ów zosta³a zniszczona. W tej
chwili komisja przelicza straty na
z³otówki. Ja oceniam, ¿e procent
tych strat bêdzie siê waha³ od 30100 % w³¹cznie. Jest to procent bardzo powa¿ny. W 100 proc. zosta³y
zniszczone uprawy delikatne jak
facelia, gryka czy uprawy truskawkowe. Czekam na podliczenie strat.
Przy tej iloœci protoko³owania strat
trzeba siê uzbroiæ w cierpliwoœæ.powiedzia³ burmistrz.
W³adze miasta licz¹ siê z fal¹
wniosków od rolników i zapewniaj¹, ¿e ka¿dy zostanie rozpatrywany indywidualnie.
W podsumowaniu wypowiedzi
burmistrz odniós³ siê jeszcze do
strat, jakie powsta³y w mieniu.
Zniszczeniu uleg³y przecie¿ dachy,
okna, samochody, altanki czy rynny.
Gmina niestety nie bêdzie mog³a siê
ubiegaæ o refundacje strat od wojewody. Zgodnie z jego wytycznymi
gmina mo¿e z³o¿yæ wniosek i zrefundowaæ taki zwrot w przypadku,
kiedy starty poniesione na mieniu
gminnym bêdê wynosi³y 5 % rocznego dochodu bud¿etu. A straty w
Gminie £obez nie przewy¿szaj¹
tego pu³apu.
GD

Nowy numer alarmowy
(WÊGORZYNO) Przedsiêbiorstwo Us³ug Wodnych i Sanitarnych
Sp. z o.o. z Nowogardu uruchomi³o
na terenie gminy Wêgorzyno nowy
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numer telefonu alarmowego 994 –
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne.
Dotychczasowy numer 91 39 20 879
nadal pozostaje aktywny.
GD

Na razie jest to „nagi” kamieñ,
ale niebawem zostanie przymocowana do niego tablica upamiêtniaj¹ca wywózki na „Nieludzk¹ ziemiê”.
Obok obelisku powstanie mapa by-

³ego Zwi¹zku Radzieckiego, obrazuj¹ca miejsca zsy³ek Polaków.
W zwi¹zku z tym, ¿e koszt postawienia tablic finansowany jest ze
sk³adek i darowizn, Sybiracy zwracaj¹ siê z proœb¹ do Czytelników o
datki na ten cel. Równoczeœnie sk³adaj¹ podziêkowania tym, którzy ju¿
przeznaczyli swoje pieni¹dze na
rzecz upamiêtnienia zsy³ek. MM

Bêdzie zmiana organizacji ruchu

Most na ul. Segala
do remontu

(£OBEZ). Ju¿ niebawem rozpocznie siê remont mostu w ul. Segala. W zwi¹zku z tym od 12 sierpnia most bêdzie zamkniêty. Zmieniona te¿ bêdzie organizacja ruchu.
Przetarg na wykonanie remontu
na rzece Redze w ul. Segala wygra³a
firma Apex-Roboziem Sp. z o.o. ze

Stargardu Szczeciñskiego, która
zobowi¹za³a siê wykonaæ remont za
niemal 1,4 miliona z³.
Jak wynika z informacji przekazanej przez firmê do ³obeskiej gminy – przewidywany termin przywrócenia sta³ej organizacji ruchu okreœlony jest na 19 listopada bie¿¹cego
roku.
MM
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Reprezentacyjny przystanek
autobusowy w miejsce
strasz¹cej rudery

(DOBRA) W marcowym wydaniu Tygodnika £obeskiego poruszyliœmy kwestiê opuszczonego
budynek na przystanku autobusowym w Dobrej, który swoim
obliczem straszy miejscow¹ ludnoœæ oraz przeje¿d¿aj¹cych turystów.
Wówczas burmistrz Dobrej Barbara Wilczek poinformowa³a, i¿
gmina nosi siê z zamiarem zburzenia budynku i postawienia w tym
miejscu eleganckiej wiaty przystankowej wraz z zatoczk¹ dla autobusów. Niestety obiekt nie nadaje siê
do zaadoptowania na jak¹kolwiek
dzia³alnoœæ.
Podczas czerwcowej sesji jeden
z radnych ponownie poruszy³ spra-

wê budynku na przystanku autobusowym. Za niepokoj¹cy poda³ fakt
zrobienia przez dzieci w tym miejscu placu zabaw. Pracownik Wydzia³u Ochrony Œrodowiska, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sebastian Kuran
poinformowa³, ¿e zg³oszenie o rozbiórce budynku zosta³o ju¿ zg³oszone do Starostwa Powiatowego w
£obzie i decyzja o rozbiórce obiektu sta³a siê ostateczna. Zgodnie z
ustaleniami z pani¹ burmistrz do
prac rozbiórkowych gmina mia³a
przyst¹piæ tu¿ po Jarmarku Doberskim.
Dalsze plany przewiduj¹ stworzenie na placu dwóch zatoczek dla
autobusów i autobusów oraz du¿e
wiaty przystankowe.
GD

OŒRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
LIGI OBRONY KRAJU W £OBZIE

OG£ASZA NABÓR
NA BEZP£ATNY KURS
„PRAWO JAZDY KAT. C”
Kurs prowadzony jest w ramach projektu
„Kierowca wykwalifikowany – dobra LOKata na przysz³oœæ!”
realizowanego w partnerstwie przez Cech Rzemios³ Ró¿nych
i Przedsiêbiorców w Gryfinie oraz Oddzia³ Zarz¹du G³ównego
Ligi Obrony Kraju w Poznaniu
Skorzystaj z bezp³atnego kursu i podejdŸ do egzaminu
pañstwowego zupe³nie za darmo!
NABÓR TRWA OD 09.08. DO 20.08.2010
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
Szczegó³owe informacje na temat rekrutacji
pod nr tel. 91 416 25 17 wew. 11
lub na stronie www.cechgryfino-projekty.pl
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
Dzia³anie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiêbiorstw w regionie,
Poddzia³anie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i
doradztwo dla przedsiêbiorstw
WSPÓ£FINANSOWANY JEST PRZEZ UNIÊ EUROPEJSK¥ W
RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO£ECZNEGO.
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Samochodów
nie kradn¹
(POWIAT) Mieszkañcy powiatu ³obeskiego mog¹ czuæ siê
dumni, albowiem w roku ubieg³ym policja nie zanotowa³a ani
jednej kradzie¿y samochodu na
terenie naszego powiatu. W tym
roku nie jest ju¿ tak optymistycznie, albowiem dokonano dwóch
kradzie¿y – obu w Resku. Z³odzieje po³akomili siê na vw golfa i forda kuriera. Obecnie prowadzone
jest postêpowanie.
Tak ma³a iloœæ kradzie¿y nikogo
nie zwalania jednak od odpowiedzialnoœci. Stare przys³owie mówi:

„Strze¿onego Pan Bóg strze¿e”, a
policjanci proponuj¹ zak³adaæ w
swoich samochodach dodatkowe
zabezpieczenia. Jak wyjaœniaj¹,
z³odziej na kradzie¿ ma minimaln¹
iloœæ czasu, jeœli dodatkowe zabezpieczenia wyd³u¿aj¹ ten czas – z³odziej zwyczajnie rezygnuje. Kierowcy powinni równie¿ pamiêtaæ o
tym, by nie zostawiaæ otwartego
samochodu z w³¹czonym silnikiem
i np. nie staæ w tym czasie w kolejce
w pobliskim sklepie, jak to czasem
bywa. Za pozostawienie samochodu
z w³¹czonym silnikiem mo¿na zap³aciæ mandat od 20 do 500 z³. MM

Zwolniæ przed
placem zabaw
(WÊGORZYNO) Czêœæ kierowców wje¿d¿aj¹cych do tego
miasta od strony £obza zastanawia siê, dlaczego fotoradar stawiany jest na rogatkach miasta,
zamiast w centrum, gdzie istnieje
rzeczywiste zagro¿enie dla pieszych np. w pobli¿u szko³y. To
samo dotyczy ograniczenia prêdkoœci do 40 km/h.
Innego zdania s¹ mieszkañcy ul.
Jagielloñskiej, którzy zwrócili siê
do przewodnicz¹cej Rady Miejskiej

Moniki KuŸmiñskiej, by ta w ich
imieniu przedstawi³a na sesji Rady
Miejskiej proœbê o ustawienie kolejnego znaku – tym razem ograniczaj¹cego prêdkoœæ do 30 km/h.
Proponuj¹, by znak ograniczaj¹cy
do 40 km pozostawiæ, a przy ³uku
postawiæ drugi – ograniczaj¹cy
prêdkoœæ do 30 km. Swoj¹ proœbê
motywuj¹ tym, ¿e przy placu zabaw
dzieci przebiegaj¹ przez jezdniê i
wobec tego jest zagro¿enie wypadkiem drogowym.
MM

Zarz¹dzenie Nadleœniczego
Nadleœnictwa £obez
W zwi¹zku z klêsk¹ dotycz¹c¹ z³omów
i wywrotów powsta³ych w wyniku nawa³nicy
w dniu 17 lipca br. ze wzglêdu bezpieczeñstwa
dla ruchu pojazdów i osób przebywaj¹cych
w lesie wprowadzony zosta³ z dniem 28 lipca:
Ca³kowity zakaz wstêpu do lasu w leœnictwach:
Zagórzyce, Rogówko, Wêgorzyno, Iñsko.
Czêœciowy zakaz wstêpu bêdzie obejmowa³
leœnictwa: £ob¿any, Strzmiele, Bonin, Karwowo,
Storkowo, Winniki, Ginawa.
Obszary, których dotyczy zakaz, bêd¹ odpowiednio
oznakowane. Zakaz wstêpu do lasu podyktowany
zosta³ tylko i wy³¹cznie zagro¿eniem dla ruchu
pojazdów i wchodz¹cych do lasu osób.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 26 lipca br.
i obowi¹zuje a¿ do odwo³ania.
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Aleksander Jacewicz - romantyk z Reska
(RESKO) W codziennej gonitwie czêsto zapominamy o istnieniu ludzi, którzy nas otaczaj¹, a dziêki którym nasze
¿ycie jest prostsze i piêkniejsze.
Jedn¹ z takich nieco zapomnianych postaci jest mieszkaniec
Iglic w gminie Resko pan Aleksander Jacewicz. Dlaczego dla
reszczan to wa¿na postaæ? Otó¿
jako jeden z nielicznych podj¹³
siê zebrania dziejów Ziemi Reskiej.
O osobie pana Aleksandra wielu dowiedzia³o siê dopiero podczas letniej sesji Rady Miejskiej w
Resku. Postaæ pana Jacewicza zabranym przybli¿y³a so³tys Iglic,
Anna So³onyna. Z³o¿y³a wniosek
o uhonorowanie tego skromnego
mieszkañca gminy za jego wk³ad
w rozwój turystyki w gminie. Jak
siê dowiedzieliœmy do obecnych
informatorów turystycznych o regionie s¹ wykorzystywane cytaty i
fakty z pracy pana Jacewicza.
Wielkie „dziêkuje” dla igliczanina zosta³o powiedziane podczas
lipcowej sesji. Do ¿yczeñ zdrowia i
pomyœlnoœci przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej do³¹czy³a bukiet kwiatów.
Aleksander Jacewicz w 1980
roku napisa³ pracê dotycz¹c¹ Reska.
Wówczas by³ studentem studiów
zaocznych na kierunku historia. In-

formacje do pracy czerpa³ g³ównie z
archiwum w Stargardzie Szczeciñskim. Mimo i¿ posiada³ zaœwiadczenia z uczelni umo¿liwiaj¹ce wgl¹d
do materia³ów, wiele instytucji i
osób stwarza³o problemy. To bardzo
utrudnia³o napisanie pracy, która do
dziœ jest nieocenion¹ skarbnic¹ wiedzy. Informacje zdobywa³ równie¿
w P³otach oraz z przeprowadzanych
wywiadów. Do samego Stargardu
jeŸdzi³ przez dwa miesi¹ce.
W kolejnej ods³onie dowiedzia³am siê, ¿e pan Aleksander w 1959
roku za³o¿y³ szko³ê w Iglicach.
Ówczeœnie pracowa³ jako wychowawca- nauczyciel w zak³adzie poprawczym w Stargardzie Szczeciñskim, sk¹d zosta³ oddelegowany na
stanowisko nauczyciela na wsi.
- Pocz¹tkowo szko³a mieœci³a
siê w mieszkaniu prywatnym w
dwóch pokojach. Stworzono szko³ê
dla klas 1- 4. Dalej dzieci uczy³y siê
w szkole w £abuniu Wielkim.mówi Jacewicz.
Potem przyczyni³ siê do wybudowania szko³y w czynie spo³ecznym, której zosta³ kierownikiem.
Najwa¿niejsze, ¿e dzieci uczêszcza³y tam a¿ do ósmej klasy. By³ to
rok 1969. Po dwóch latach powróci³
do zak³adu w Stargardzie, a stanowisko dyrektora objê³a jego ¿ona. W
Stargardzie pracowa³ a¿ do emerytury.
So³tys Iglic mówi o panu Alek-

Nowa dyrektor
w Przedszkolu
Miejskim w Resku
(RESKO) Burmistrz Reska
Arkadiusz Czerwiñski poinformowa³, i¿ stanowisko dyrektora
Przedszkola Miejskiego w Resku
zosta³o obsadzone. Od 1 sierpnia,
na okres 10 miesiêcy, obowi¹zki
dyrektora placówki zosta³y powierzone jej dotychczasowemu
pracownikowi pani Marzannie
Knat.
Wczoraj uda³o nam siê chwile
porozmawiaæ z now¹ dyrektor. Powiedzia³a, ¿e jest pe³na obaw i œwiadoma wielkiej odpowiedzialnoœci
wynikaj¹cej z pe³nionej funkcji. Na
koniec dodamy, ¿e pani Marzanna
pracowa³a do tej pory jako przedszkolanka od blisko 29 lat.
Nowej dyrektor ¿yczymy powodzenia i spe³nienia.
GD

sandrze, ¿e jest to cz³owiek o wielkim go³êbim sercu, sentymentalnym
i romantycznym usposobieniu. Dla
ich ma³ej ojczyzny zrobi³ wiele.
Jak to siê sta³o, ¿e w Iglicach
otwarto szko³ê?
- Przede wszystkim we wsi by³o
bardzo du¿o dzieci. Do £abunia nie
by³o czym doje¿d¿aæ. W Inspektoracie w £obzie pracowa³ Ignacy
Saja, który powiedzia³, ¿e bêdê prowadzi³ tê szkó³kê. PrzywieŸli osiem
³awek, biurko i koniec. By³em jedynym nauczycielem i kierownikiem
jednoczeœnie. Musia³em zrobiæ maturê pedagogiczn¹, ¿eby uczyæ.
Mia³em bardzo dobrych uczniów. wspomina pan Aleksander.

Po napisaniu pracy o Resku jeden egzemplarz trafi³ do biblioteki,
a drugi do Urzêdu Miejskiego. Najprawdopodobniej w gminie zaczêto
korzystaæ z wielu kluczowych cytatów i informacji znajduj¹cych siê w
jego opracowaniu.
- Co mog³em to zrobi³em. Na
koñcu te¿ napisa³em, ¿e jeœli ktoœ te¿
bêdzie tak¹ pracê pisa³, to moja praca te¿ mo¿e mu pos³u¿yæ za Ÿród³o.doda³.
Panu Aleksandrowi ¿yczymy
du¿o zdrowia i spokoju ducha zaœ
so³tys Iglic Annie So³onynie wyra¿amy uznanie za dostrzeganie
wokó³ siebie tak skromnych ludzi o
wielkich zas³ugach i sercu.
GD

Kolejne kilometry sieci
wodoci¹gowej
(RADOWO MA£E) W gminie zakoñczono postêpowanie
przetargowe maj¹ce na celu wy³onienie wykonawcy sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami do nieruchomoœci w gminie Radowo Ma³e.
Wybrano ofertê z³o¿on¹ przez
Zak³ad Produkcyjno-Us³ugowy
„IRMA” ze Szczecina. Otrzyma³a
ona najwy¿sz¹ iloœæ punktów w kryterium oceny oferty „cena” i „termin
realizacji”, tym samym zosta³a
uznana za najkorzystniejsz¹.

Druga oferta z³o¿ona przez firmê ze Stargardu Szcz. zosta³a odrzucona.
Zaplanowane prace obejm¹ budowê sieci wodoci¹gowej do miejscowoœci Sienno Dolne, Sienno Górne, Siedlice, Su³kowo, Gostomin,
Mo³dawinek; budowê studzienek
oraz przy³¹czy do granicy dzia³ek.
Zadanie realizowane jest ze œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
GD
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„Kolorowe wakacje” w Resku
Centrum Kultury w Resku jak co roku zorganizowa³o dla dzieci i m³odzie¿y
cykl zajêæ pod nazw¹ „Kolorowe wakacje”. W tym roku
zajêcia odbywa³y siê w
dniach 5 - 30 lipca, codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku, w dwóch grupach wiekowych.
Dla grupy m³odszej (dzieci od
lat 7) zajêcia zorganizowane zosta³y w godzinach od 10.00 do 12.00.
Podczas trwania zajêæ plastycznych
dzieci pozna³y ró¿ne techniki plastyczne: lepi³y z plasteliny,modeliny, malowa³y farbami plakatowymi,akwarelami,pastelami. Wykona³y piêkne prace metod¹ wydzieranki,wyklejanki,zrobi³y statki ze styropianu, nauczy³y siê jak robiæ witra¿e oraz bi¿uteriê z makaronu i
koralików. Dodatkow¹ atrakcj¹
by³y zajêcia teatralne, zajêcia rekreacyjno - sportowe,gry i zabawy na
œwie¿ym powietrzu oraz zabawy
przy muzyce na sali widowiskowej.
Podczas trwania warsztatów artystycznych dzieci mia³y mo¿liwoœæ
poznania ró¿nych technik plastycznych np. malowanie pastelami, malowanie farbami plakatowymi,akwarelami,malowanie farbami
na szkle,lepienie z masy solnej,
modeliny,plasteliny,wydzieran-

ki,wyklejanki,papieroplastyka.
Dzieci bardzo chêtnie bra³y
udzia³ w zajêciach plastycznych,
czego efektem jest piêkna wystawa
prac , która znajduje siê w holu budynku Centrum.
Aby jeszcze bardziej uatrakcyjniæ dzieciom czas wolny, Centrum
Kultury w trzecim tygodniu trwania zajêæ, zorganizowa³o wyjazd
do Zieleniewa,gdzie znajduje siê
Miasteczko „Dziki Zachód” - Centrum rozrywki i jazdy konnej Mini

ZOO. Po przekroczeniu bramy
miasteczka zostaliœmy przeniesieni poprzez wspóln¹ zabawê w klimaty westernu i Indian. W czasie
trwania kowbojskiej przygody mogliœmy miêdzy innymi:zwiedziæ
Mini ZOO z przewodnikiem, przejechaæ siê bryczk¹ i konno w siodle,
strzelaliœmy z ³uku w strzelnicy oraz
jeŸdziliœmy na indiañskich nartach.
G³ównym punktem programu by³y
pokazy kaskaderskie z udzia³em koni
oraz szukanie przez dzieci z³ota.

W ostatnim tygodniu lipca zorganizowaliœmy wyjazd do Mrze¿yna . W programie wycieczki by³o
pójœcie do kina na film pt.,, Shrek
Forever” , przywitanie siê z morzem
oraz zwiedzanie tego nadmorskiego
miasteczka.
Na zakoñczenie „Kolorowych
wakacji’ w dniu 30 lipca dzieci wykona³y pami¹tkowy album oraz zosta³y zaproszone przez organizatorów na pyszny deser lodowy do
Restauracji Rega w Resku.
(o)

Przytulisko dla zwierz¹t w Wêgorzynie?
(WÊGORZYNO).
Podczas
przedwakacyjnej sesji burmistrz
Gra¿yna Karpowicz wyst¹pi³a z
wnioskiem, aby powsta³o tu przytulisko dla zwierz¹t. Radny powiatowy stwierdzi³, ¿e pomys³ owszem
humanitarny, ale lepiej zacz¹æ od
schroniska dla bezdomnych.
Podczas sesji burmistrz Wêgorzyna poinformowa³a radnych, ¿e odby³a
spotkanie z weterynari¹ w £obzie w
sprawie otwarcia przytuliska dla psów
na terenie oczyszczalni œcieków.
– Jak w ka¿dej gminie jest problem
z bezdomnymi psami. Wy³apujemy te
pieski i za wywiezienie ka¿dego z nich
do schroniska p³acimy 500 z³. Uzna³am, ¿e jak zrobimy takie przytulisko,
to bêdzie ³atwiej, poniewa¿ ju¿ z praktyki wiem, ¿e jeœli jest z³apany pies, to
za dwa trzy dni znajduje siê w³aœciciel. Nie musimy od razu tego pieska
wy³apywaæ, bo okazuje siê, ¿e w³aœciciele szukaj¹ tych psów, bo np. uciek³,
czy wyrwa³ siê dziecku. Nie chcê pochopnie ich wywoziæ, bo jest to jednak
koszt 500 z³. Rozmawia³am z nasz¹
spó³dzielni¹ socjaln¹ „Skwerek”, czy
podjê³yby siê prowadzenia przytuli-

ska. Panie, po namyœle, powiedzia³y,
¿e tak. By³oby to 4-5 boksów wykonanych z siatki. Jeœli bêd¹ budy, to, zgodnie z przepisami, nie musi byæ wykonane zadaszenie. Jeœli nie bêdzie bud,
to zadaszenie musi byæ. Woda jest w
oczyszczalni, wiêc mo¿na j¹ doprowadziæ. Miejsce mamy przy ogrodzeniu oczyszczalni, jest wiêc ju¿ wykorzystana jedna œciana. Z mojej rezerwy bud¿etowej chcê przeznaczyæ 3
tys. z³ na wykonanie tych boksów.
Myœlê, ¿e jest to rozwi¹zanie w dobrym kierunku. Gmina musi rozwi¹zywaæ te problemy. Mam ci¹gle telefony, ¿e pieski œpi¹ gdzieœ po klatkach na osiedlu. Mamy te¿ psy chipowane i jeœli takiego pieska przyjmiemy do schroniska i oka¿e siê, ¿e jest
to pies pani Kowalskiej, czy Malinowskiej, to za ka¿d¹ dobê bêdzie
wliczona op³ata i piesek z przytuliska
bêdzie musia³ byæ zabrany. Myœlê, ¿e
takie schronisko mo¿e bardzo dobrze
utrzymaæ siê z datków – powiedzia³a
w³odarz gminy.
Jak powiedzia³a burmistrz, pomys³ narodzi³ siê podczas wizyty w
Gardnie u producenta gryzaków dla
psów. Wówczas to w³aœciciel firmy

mia³ powiedzieæ, ¿e ca³¹ produkcjê,
która pod jakimœ wzglêdem jest niedobra – kieruje do schroniska w Stargardzie. Bardzo cieszy³by siê, gdyby
móg³ wspieraæ schronisko na terenie
wêgorzyñskiej gminy. Zgodnie ze s³owami burmistrz producent gryzaków
dla psów podpisze porozumienie z
gmin¹, gdy ju¿ powstanie przytulisko.
Na pytanie przewodnicz¹cej Rady
Miejskiej Moniki KuŸmiñskiej, kto
bêdzie p³aci³ za karmê, w³odarz gminy
odpar³a, ¿e wszystko bêdzie skalkulowane. Spó³dzielnia przedstawi dobowy koszt pobytu psa w przytulisku.
– A karmê, to myœlê, ¿e bêdzie
zbiera³a m³odzie¿, czy na karmê.
Mo¿e znajdzie siê wiele darczyñców,
którzy kochaj¹ psy i bardzo chêtnie
podaruj¹ worek czy dwa karmy po to,
by wspólnie rozwi¹zywaæ problemy
bezpañskich psów – powiedzia³a burmistrz.
– W dyskusjê w³¹czy³ siê radny
powiatowy Józef Drozdowski, który
powiedzia³, ¿e bardzo cieszy siê, ¿e
powstanie przytulisko, jednak ma zastrze¿enia.
– Dwa, trzy lata temu prosi³em
pani¹ burmistrz o informacje na temat

ludzi bezdomnych na terenie naszej
gminy. Wtedy nie otrzyma³em takiej
informacji, mo¿e z tego wynika, ¿e
¿adnego bezdomnego nie ma, ale wedle mojej orientacji mamy kilku, albo
kilkunastu bezdomnych na terenie naszej gminy. Mo¿e najpierw warto
pomyœleæ, przy ca³ym szacunku dla
zwierz¹t, bo to jest humanitarne, ale
priorytetem powinno byæ znalezienie,
zdiagnozowanie ilu mamy ludzi bezdomnych i zajêcie siê nimi. To równie¿
jest obowi¹zkiem gminy, a tacy bezdomni nie maj¹ swojego domu i schronisko by³oby bardziej dla nich wskazane w pierwszej kolejnoœci, a w drugiej
kolejnoœci – schronisko dla psów czy
innych zwierz¹t – powiedzia³.
– Z naszej strony przypominamy,
¿e interpelacje na temat powstania
schroniska sk³ada³ ca³kiem niedawno
radny Tomasz Mielcarek, jednak jego
pomys³ przeszed³ bez echa. Odnoœnie
schroniska dla osób bezdomnych informujemy, ¿e na terenie powiatu
³obeskiego znajduj¹ siê oœrodki w: Rynowie w gminie £obez, w Grabowie
równie¿ w gminie £obez - dla osób
uzale¿nionych i w £agiewnikach w
gminie Resko.
MM
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Wójt Wypijewski podsumowuje kadencjê
- Byliœmy œwiadomi, ¿e jest to plan na wyrost
(RADOWO MA£E) Podczas
sesji wójt gminy Radowo Ma³e Józef Wypijewski przedstawi³ zebranym zbiorcz¹ informacjê dotycz¹c¹ wykonania w okresie kadencji 2006 - 2010 „Planu dzia³ania na rzecz rozwoju gminy”. Jak
powiedzia³ na wstêpie: „Byliœmy
œwiadomi, ¿e jest to plan na wyrost”.
Koniec kadencji i chêæ starania
siê wójta Wypijewskiego o ponowny wybór sprawi³y, ¿e dokona³ on
podsumowania swojej i radnych
pracy. Przedstawiamy je poni¿ej.
Sieæ wodoci¹gowa
W bie¿¹cym roku realizowana
jest budowa sieci wodoci¹gowej
Gostomin - Kolonia Gostomin, Su³kowo oraz budowa przy³¹czy do
Sienna Dolnego.
Drogowe remonty
Przyjêty w 2007 roku plan zak³ada³ remont a¿ 21 dróg gminnych.
Uda³o siê wykonaæ te wynikaj¹ce z
najwiêkszych potrzeb spo³eczeñstwa. Naprawiono odcinki na Radowo Ma³e - Kolonia, PogorzeliceOrle, Pogorzelice - Wo³kowo. Ponadto zosta³a opracowana dokumentacja na modernizacjê drogi
Gostomin - ¯elmowo, która do tej
pory by³a tylko doraŸnie naprawiana. Oprócz tego dokonano czêœciowo napraw dróg wewnêtrznych w
Radowie Wielkim, Strzmielach i
Rekowie. Do koñca br. maj¹ zostaæ
wyremontowane drogi na odcinkach Radowo Ma³e - Kolonia do
bazy Kó³ek Rolniczych oraz wewnêtrzna droga w Rogowie z funduszu so³eckiego.
W nastêpnej kadencji do naprawy zosta³y wskazane m.in. odcinki
drogi Gostomin - ¯elmowo, Mo³dawin - Troszczyno, Radowo Ma³e,
Borkowo Wielkie, Siedlice - Sielsko, Czachowo - Rekowo, Czachowo - Radowo Ma³e, Karnice - Radowo Ma³e.
Budowa i modernizacja
chodników
Prace w tym zakresie uda³o siê
wykonaæ prawie w 100 proc. dziêki
bardzo dobrej wspó³pracy z Rejonem Dróg Wojewódzkich i Powiatowych. Chodniki wykonano w Radzimiu, Orlu, Rekowie, Radowie Ma³ym w stronê Pogorzelicy. Poza planem wykonano chodnik w Gostominie. Na trzech odcinkach chodniki
s¹ jeszcze w trakcie realizacji.
W planach realizacji wci¹¿ wid-

niej¹ chodniki w ¯elmowie, Siennie
Dolnym i Troszczynie, zaœ w miejscowoœciach Borkowo, Rogowo i
Radowo Ma³e przy cmentarzu powstan¹ parkingi.
Oœwietlenie uliczne
Modernizacja oœwietlenia ulicznego objê³a ca³¹ gminê. Do tej pory
uzupe³niono oœwietlenie w Gostominie, Mo³dawinie, Troszczynie,
Borkowie, Rogowie, Borkowie
Wielkim, Rekowie, Strzmielach,
Pogorzelicy i Koloni Radowo Ma³e.
Do realizacji pozosta³o uzupe³nienie oœwietlenia w ¯elmowie ko³o
pa³acu, o czym pisaliœmy w poprzednim wydaniu T£.
Sport i wypoczynek
Do Agencji Nieruchomoœci Rolnej zosta³y z³o¿one wnioski o wydzielenie i przekazanie terenów pod
za³o¿enie boisk wiejskich. W tym
roku z zasobów funduszu so³eckiego zostanie dokoñczone boisko w
miejscowoœci Orle, natomiast za³o¿one zostan¹ w ¯elmowie i Siedlicach. Dla Radowa Ma³ego zosta³a
opracowana dokumentacja na budowê stadionu.
Place zabaw
Naprawy placów zabaw zosta³y
zatwierdzone dla Wo³kowa, Maliñca, Rekowa, Siedlic i Karnic. Nowe
place powstan¹ w Siennie Dolnym
oraz Strzmielach. W Radowie Ma³ym, Pogorzelicy, Siennie Dolnym,
Rekowie i Radzimiu obiekty powstan¹ z funduszu so³eckiego. Do
realizacji pozosta³a budowa placu
zabaw w Strzmielach.
Place rekreacyjne
Od ANR przejêto jezioro w Radowie Ma³ym oraz zagospodarowano teren poprzez budowê ma³ej sce-

ny wraz z trybunami, wiatami rekreacyjnymi, wybudowano drogê dojazdow¹ oraz pomost. Czêœciowo
zagospodarowano pla¿e w Rogowie. Natomiast w Borkowie Wielkim w trakcie realizacji z funduszu
so³eckiego jest k¹cik rekreacyjny z
altan¹. Do zagospodarowania pozosta³a pla¿a nad jeziorkiem w Strzmielach.
Oœwiata i kultura
W Radowie Ma³ym i Siedlicach
uruchomiono ma³e przedszkole
prowadzone przez stowarzyszenie,
a dodatkowo ze œrodków unijnych w
Gostominie.
W trakcie przygotowañ do modernizacji jest œwietlica w Orlu,
Rogowie i ¯elmowie. W dalszym
ci¹gu trwaj¹ prace adaptacyjne w
Radowie Ma³ym na otwarcie Gminnego Oœrodka Kultury.
W Gostominie udzielono pomocy
finansowej mieszkañcom na dokoñczenie modernizacji œwietlicy wiejskiej. Gmina jest w trakcie realizacji
du¿ego projektu termomodernizacji
budynków u¿ytecznoœci publicznej.
W planie ujêto szko³ê w Radowie
Ma³ym i Siedlicach, GOK, Urz¹d
Gminy i œwietlicê w Gostominie.
Gospodarka œciekowa
Opracowano wieloletni program gospodarki œciekami. Dziêki
uzyskanym funduszom unijnym
wybudowano
w
Siedlicach
pierwsz¹ gminn¹ oczyszczalniê
œcieków z przy³¹czeniami w Siedlicach i Rekowie. W dalszym ci¹gu
rozbudowywana jest kanalizacja
Borkowo Wielkie i Czachowo.
Ochrona zdrowia
Wykonano termomodernizacjê
budynku Oœrodka Zdrowia, wyremontowano go od wewn¹trz oraz

dostosowano do potrzeb osób niepe³nosprawnych poprzez budowê
podjazdu.
Ochrona œrodowiska
Zgonie z wnioskami mieszkañców poszczególnych miejscowoœci
w planie ujêto szereg wycinek
drzew, które stanowi³y zagro¿enie.
W konsekwencji usuniêto drzewa w
Radzimiu, Rogowie, Czachowie,
Borkowie, Wo³kowie i Borkowie
Wielkim. Ze wzglêdu na protesty
mieszkañców wycinki nie wykonano w Troszczynie.
Remonty, zagro¿enia
W Mo³dawinku zasypano stare
zbiorniki oraz przygotowano dokumentacjê do wykonania podjazdu
dla osób niepe³nosprawnych w
Urzêdzie Gminy. Gro¿¹ce zawaleniem budynki z teren gminy zosta³y
zg³oszone do nadzoru budowlanego, co skutkuje systematyczn¹ ich
rozbiórk¹.
Ochrona przeciwpo¿arowa
W Borkowie Wielkim dokonano
remontu basenu przeciwpo¿arowego, zaœ w Rekowie z funduszu so³eckiego odbêdzie siê gruntowne
czyszczenie basenu przeciwpo¿arowego. Ponadto zakupiono wóz bojowy. Gminne jednostki OSP s¹ sukcesywnie doposa¿ane.
Estetyzacja gminy
Od kilku lat w gminie realizuje siê
program „Piêkna wieœ”, co pozwala
na coroczne rozœwietlanie gminy.
Ka¿dego roku zatrudnianych jest
oko³o 20 bezrobotnych, których zadaniem jest dbanie o czystoœæ poszczególnych miejscowoœci.
Wykonane prace opiewaj¹ na
³¹czna kwotê ponad 8,5 mln z³. GD
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Pierwsze lata w Wêgorzynie (cz. 2)

T

u¿ po przyjeŸdzie do Wê
gorzyna pierwsi miesz
kañcy miast musieli zadbaæ o ¿ywnoœæ, ziemiê, a dopiero
póŸniej o pracê. Nale¿y pamiêtaæ
bowiem, ¿e niemal ka¿dy przywióz³
tu ze sob¹ krowy i konie. Musieli
wiêc myœleæ nie tylko o sobie, ale i
o zwierzêtach. Dodatkowo w pierwszych miesi¹cach nie by³o tu rzemieœlników, tote¿ chleb gospodynie
piek³y same, a p³ody rolne nale¿a³o
wyprodukowaæ samemu. Pierwsi
mieszkañcy zaczêli osiedlaæ siê ju¿
w maju 1945 roku, a najwiêksza zorganizowana grupa przyby³a tu we
wrzeœniu. Musieli wiêc skorzystaæ z
tego, co pozostawili tu poprzedni
mieszkañcy, a nastêpnie sami zaj¹æ
siê produkcj¹ roln¹.
– Niemcy pozostawili po sobie
posadzone buraki, ziemniaki oraz
zasiane zbo¿a. Ziemniaki mama kopa³a w Po³chowie, kapusta z kolei
by³a w Podlipcach, tam te¿ by³o trochê zbo¿a, ale sta³o tam wojsko rosyjskie i nie pozwala³o niczego braæ.
Z tego wzglêdu po kapustê jecha³o
siê w nocy. Naciê³o siê na wóz i
wraca³o do domu. ¯o³nierze rosyjscy stacjonowali te¿ w Cieszynie i w
Podlipcach, gdzie zajmowali dwojaki – powiedzia³ Antoni Moroz.
Samolot w jeziorze
Z kolei C zes³aw Tomaszewski
przypomina sobie, ¿e w miejscu, w
którym, dzisiaj znajduje siê restauracja „S³owiañska”, sta³y dwa czo³gi pozostawione przez wojsko polskie.
– Bawiliœmy siê w nich. Mia³y
awariê silników, tote¿ wojsko je zostawi³o. Usuniêto je dopiero w latach
50., po tym, gdy usuniêto gruzy. Ceg³y z ul. Grunwaldzkiej kierowane
by³y na odbudowê Warszawy, natomiast gruz zosta³ wywieziony czêœciowo na podniesienie ulicy przy
torach, a czêœciowo na zasypanie do³u
o g³êbokoœci 5. metrów znajduj¹cego
siê w pobli¿u mleczarni. Ka¿dy mia³
swoj¹ dzia³kê do odgruzowania, ale
za to czêœciowo p³acili. Czêœciowo
bowiem by³y to szarwarki – czyli darmowa praca na rzecz gminy.
Zaraz po wojnie opowiadali nam,
¿e zosta³ tu zestrzelony samolot rosyjski. Piloci katapultowali, ale
Niemcy zastrzelili ich w czasie lotu,
a samolot wyl¹dowa³ w naszym jeziorze. Do dzisiaj podobno tam jest.
Piloci pochowani byli na górze,
gdzie stadion. Pamiêtam jeszcze ich
zdjêcia – by³y umieszczone na brzozowych krzy¿ach – wspomina Czes³aw Tomaszewski.
Ze wspomnieñ pierwszych mieszkañców Wêgorzyna wynika, ¿e by³a
tu porodówka. Znajdowa³a siê przy
ul. Runowskiej. Z kolei w miejscu, w
którym obecnie mieœci siê oœrodek
zdrowia – przyjmowa³ felczer.

Pierwsze lata w Wêgorzynie wspominaj¹ (od lewej): Zygmunt Ryszkiewicz, Antoni Moroz i Czes³aw Tomaszewski

Szko³a
Nauczanie w szkole rozpoczêto
ju¿ w 1946 roku. Pierwsze lekcje odbywa³y siê w budynku przychodni.
Dopiero póŸniej szko³ê przeniesiono
do obiektu, w którym obecnie znajduje siê Urz¹d Miasta. Z kolei magistrat
mieœci³ siê kiedyœ przy ul. Koœciuszki,
w budynku obecnego Przedszkola
Miejskiego. Tam te¿ mieszka³ pierwszy powojenny burmistrz wraz z ma³¿onk¹, bêd¹c¹ kierowniczk¹ szko³y.
Dopiero po zbudowaniu szko³y
urz¹d przeniesiono do obecnego
obiektu.
– Z kolei na górce za urzêdem mieœci³ siê piêtrowy hotel, zbudowany z
muru pruskiego, natomiast dalej, usypany jest kopiec, na którym znajdowa³
siê pomnik z tablic¹. Przy pomniku
by³o wejœcie do tunelu. Ludzie mówili, ¿e prawdopodobnie prowadzi³ do
zamku. Chyba w latach siedemdziesi¹tych wyrównano to, bo dzieci chodzi³y do tunelu – wspomina Czes³aw
Tomaszewski.
Antoni Moroz dopowiedzia³, ¿e w
starych dokumentach wyczyta³, ¿e by³
to dom starszego mê¿czyzny (dom
starców?).
Koœció³
Gdy pierwsi mieszkañcy przybyli
do Wêgorzyna, zastali jedynie ruiny
koœcio³a. Wypalone mury siêga³y zaledwie okien. Z tego te¿ powodu funkcjê œwi¹tyni pe³ni³a kaplica znajduj¹ca siê na cmentarzu.
- Moja matka prosi³a ojca, aby
zaj¹³ siê remontem kaplicy. Odremontowaliœmy kaplicê, póŸniej trzeba
by³o zorganizowaæ o³tarz. Trzeba by³o
nawi¹zaæ kontakt z ksiê¿mi. Pierwszy
ksi¹dz przyje¿d¿a³ do nas z Drawska
Pomorskiego. Wówczas £obez nic nie
mia³. Ksi¹dz przyje¿d¿a³ do Wêgorzyna poci¹giem, a ze stacji odbierali go
gospodarze swoimi furmankami i zawozili do Storkowa, Studnicy, a nastêpnie do Wêgorzyna. Ksiêdza wozili gospodarze – ka¿dy mia³ swój dy¿ur.
Trwa³o to przez 10 lat.

Z naszym koœcio³em by³y wielkie
przeboje, bowiem w³adze chcia³y zorganizowaæ tu kino albo dom kultury.
Nasz koœció³ stoi dziêki ksiêdzu
Feliksowi Kaczmarkowi, który wczeœniej by³ w £obzie, a nastêpnie zosta³
skierowany tutaj. Wtedy te¿ przeniesiono nas do parafii w £obzie. To w³aœnie ks. Feliks Kaczmarek zacz¹³ staraæ siê o koœció³, jeŸdzi³ do Warszawy,
by od w³adz centralnych zdobyæ pozwolenie na odbudowê œwi¹tyni.
Równoczeœnie zacz¹³ namawiaæ
kobiety, aby nie godzi³y siê na postawienie w tym miejscu kina czy domu
kultury, ale by walczy³y o koœció³.
Po ksiêdzu Kaczmarku przyszed³
do Wêgorzyna ksi¹dz Fortunat Sosnowski. Zorganizowa³ komitet, robiono ró¿ne kwesty po gospodarzach
i w ten sposób zbierano na odbudowê
koœció³. Ksi¹dz Sosnowski chodzi³ do
gospodarzy, zagl¹da³ po oborach, stajniach i patrzy³, co przyda siê na budowê koœcio³a – wspomina Zygmunt
Ryszkiewicz.
– Od nas wzi¹³ stó³ stolarski, który
s³u¿y³ na budowie. W ten sposób
ksi¹dz pozbiera³ ca³y konieczny
sprzêt. Sam bardzo du¿o pracowa³.
Zdejmowa³ sutannê i pierwszy zaczyna³. Gdy ludzie widzieli, ¿e ksi¹dz
sam pracuje, to i oni przychodzili.
Kierownikiem budowy by³ Jan Wo³oszyn. W tym czasie kobiety mia³y
swoj¹ „wtyczkê” w partii w £obzie.
Dowiedzia³y siê, ¿e przyjad¹ i wyburz¹ ruiny koœcio³a. Ksi¹dz podbuntowa³ kobiety, a te pogoni³y robotników kijami. Raz, drugi, trzeci. Kobiety przepêdzi³y ich i budowa koœcio³a
ruszy³a na ca³ego. Ci z £obza odst¹pili, bo wiedzieli, ¿e nie wygraj¹. Mê¿czyŸni mieli tygodniówki, umówiono
siê, ¿e w danym tygodniu pracuje 5 6 osób, by by³ porz¹dek na budowie.
Wszystko by³o rêcznie obrabiane. To
nie tak, jak dzisiaj, ¿e kupuje siê gotowe materia³y. Trzeba by³o za³atwiæ
drewno u leœniczego, œci¹æ, przywieŸæ, obrobiæ. Leœniczy ze Storkowa
przydzieli³ nam kilka kloców, nastêp-

ny z Winnik te¿ kilka i tak rozwi¹zywaliœmy te problemy. Za prace nikt
pieniêdzy nie bra³.
Pierwszym, który ¿erdzie na rusztowanie i drewno z lasu wozi³ by³ Szatkowski. Mia³ najlepsze konie i jako
pierwszy mia³ wóz na ko³ach gumowych. Pozostali to byli „derkacze”,
czyli mieli drewniane ko³a w wozach.
Gdy jechali brukowan¹ ulic¹, s³ychaæ
ich by³o z daleka. Mój ojciec te¿ mia³
taki wóz.
Dach podj¹³ siê zrobiæ pan Kufel,
modrzew na konstrukcjê brany by³ ze
Storkowa. Z ceg³¹ nie by³o problemów, tutaj by³o pe³no gruzów, a ceg³a
by³a zdrowa, solidna jak dzwon.
Odbudowa trwa³a szeœæ lat.
Ksi¹dz odprawia³ tu mszê, gdy jeszcze
by³y rusztowania. Wczeœniej I komuniê oraz bierzmowania mia³y miejsce
w kaplicy na cmentarzu.
Bardzo trudne by³o przejêcie budynków na probostwo. Mieszkañcy
wskazywali, by w³aœnie te budynki
przydzieliæ na probostwo, bo za czasów niemieckich one te¿ s³u¿y³y jako
obiekty pastora, ale w³adze niechêtnie
dawa³y na ten cel.
Mnie i Czes³¹wa Tomaszewskiego
do komunii przygotowywa³ ksi¹dz
Sza³amacha, a bierzmowa³ biskup
Pluta z Gorzowa, bo wówczas podlegaliœmy pod Gorzów. Podczas pierwszego bierzmowania przystêpowa³o
bardzo du¿o osób, by³y przeró¿ne
roczniki, bo przecie¿ wojna wszystko
przerwa³a – wspomina³ Antoni Moroz.
Kultura
- Mój ojciec Józef Ryszkiewicz
zrobi³ tu kilka przedstawieñ – jase³ek,
z którymi jeŸdzi³ po wioskach i w ten
sposób zbierali pieni¹dze na odbudowê koœcio³a. Pamiêtam od najm³odszych lat, ¿e nie by³o œwi¹t bez przedstawieñ i to zosta³o przeniesione tutaj.
W przedstawieniach gra³y te¿: Zofia
Marcinkiewicz i Barbara Doburzyñska.
¯ycie kulturalne by³o tu doœæ cie-
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kawe, urozmaicone i przyjemne. Nad
jeziorem by³ przepiêkny oœrodek, a w
nim sprzêt p³ywaj¹cy. Na weekend na
dyskoteki, dansingi itd. przyje¿d¿a³o
tu wojsko z poligonu. Pierwsi osadnicy chêtnie spotykali siê na wszelkich
zabawach, spontanicznie zak³adali
zespo³y. PóŸniej przysz³a w³adza, zak³ada³a domy kultury i musia³ byæ
„odpowiedni” repertuar – powiedzia³
Z. Ryszkiewicz.
Orkiestra
Orkiestra m³odzie¿owa zawi¹za³a
siê dopiero w po³owie lat 60. W niej
gra³ m.in. Czes³aw Tomaszewski. Powsta³a przy stra¿y po¿arnej; musia³a
do czegoœ nale¿eæ. Prowadzi³ j¹ Julian
Szatkowski. PóŸniej orkiestra otrzyma³a mundury.
- Pan Szatkowski po 15. latach
prowadzenia orkiestry, przeniós³ siê
do £obza, gdzie by³ kapelmistrzem.
Czêœæ orkiestry przesz³a wraz z nim,
dobra³ sobie towarzystwo z £obza i
tam zawi¹za³ now¹ orkiestrê. PóŸniej
Wêgorzyno odpad³o, bo dosz³y koszty
przejazdu, czêœæ wyjecha³a np. do
szkó³ – wspomina Z. Ryszkiewicz.
J. Szatkowski wyuczy³ bardzo
wielu uczniów, choæ by³ samoukiem.
Potrafi³ graæ niemal na wszystkich instrumentach prócz klawiszowych.
Chóry
W 1974 roku ksi¹dz Henryk £ask
powo³ywa³ chór. Rozpad³ siê jednak,
gdy ksi¹dz zosta³ przeniesiony do innej parafii.
Od 1991 roku istnieje chór Kantylena, która œpiewa do dziœ.
- Za³o¿ycielem by³ mieszkaniec
Cieszyna – Józef Chilakowski, który
przyszed³ do mnie do domu i powiedzia³: „Ch³opie! Tutaj s¹ talenty i musimy coœ zrobiæ”. Kilkakrotnie do
mnie przychodzi³. By³ zawziêtym organist¹. Pomys³ popar³ pan Moroz i
kilka kobiet. Akurat by³o nawiedzenie
obrazu wêdruj¹cego po Polsce, wiêc
przygotowaliœmy siê z programem i
tak to siê zaczê³o – wspomina Czes³aw
Tomaszewski.
– To by³ czas transformacji, chcia³o
siê œpiewaæ Gaude Mater Polonia, by³o
wtedy z czego cieszyæ siê. W naszym
koœciele od pocz¹tku solistk¹ i dyrygentk¹ by³a pani Piec. By³a bardzo zas³u¿on¹ osob¹, do Wêgorzyna przyjecha³a ju¿ w maju 1945 roku i œpiewa³a
jeszcze w tamtym koœciele, ale chcia³o
siê czegoœ nowego – doda³ A. Moroz.
Szko³a rolnicza
- Szko³a rolnicza powsta³a dziêki
mnie, bo ja by³em pierwszym nauczycielem w tej szkole. Ukoñczy³em studium nauczycielskie, kierunek rolniczy w Szczecinie. Szko³a rolnicza
mieœci³a siê w „Tysi¹clatce”. By³a to
szko³a zawodowa. Uczy³em bardzo
krótko, by³em nauczycielem przedmiotów zawodowych. Mam tê satysfakcjê, ¿e jeden z tych uczniów jest
magistrem in¿ynierem. Na bazie tej
szko³y wielu pokoñczy³o szko³ê œredni¹ – powiedzia³ A. Moroz.
Sport
Pierwsze boisko by³o przy ul.

WÊGORZYNO
£¹kowej, gdzie mi³oœnicy pi³ki no¿nej
rozgrywali swoje pierwsze mecze.
Nie sposób nie wspomnieæ o za³o¿ycielu pierwszej dru¿yny pi³karskiej
Józefie Stasiaku. Bramkarzami byli
m.in. Leœniak i Ró¿añski, a pi³karzami: Solecki, Latosek, Malicki, Awi¿yn Stanis³aw. Oczywiœcie wówczas
ka¿dy gra³ z pasj¹ i za darmo, nie tak
jak teraz.
Rzemieœlnicy
Do Wêgorzyna prócz rolników,
przybyli równie¿ rzemieœlnicy. To
dziêki nim mo¿na by³o podkuæ konia,
kupiæ chleb i wêdliny, naprawiæ buty.
Po przybyciu do Wêgorzyna zajmowali opuszczone zak³ady rzemieœlnicze, aby zgodnie z w³asnych fachem
pracowaæ i powoli zapuszczaæ korzenie na nowej ziemi. Opuszczone przez
nich ich rodzinne zak³ady na wschodzie, byæ mo¿e te¿ zajmowali nowi
mieszkañcy.
Szewcem w powojennym Wêgorzynie by³ Franciszek Smolarczyk, kowalem - pan Wróbel i Jan Doburzyñski, ale ci panowie przyjechali tu dopiero w pocz¹tkach lat 50. Pierwsz¹
prywatn¹ rzeŸniê prowadzi³ pan Mietkowski, a wyroby sprzedawa³ sklep
miêsny, prowadzony przez pana Rutkowskiego. Masarnia mieœci³a siê w
miejscu obecnego Banku Spó³dzielczego. Znajdowa³ siê tam piêtrowy budynek. Dopiero póŸniej powsta³a
rzeŸnia GS-owska. GS otworzy³ te¿
piekarniê, która posiada³a dwie pary
koników, wozy z bud¹ i za ich pomoc¹
rozwozili chleb po terenie.
– Wszyscy gospodarze byli cz³onkami GS. Mieli ksi¹¿eczki, gdy potrzebowali œrutowaæ, to mieli ulgê,
dostawali te¿ opa³. To w³aœnie GS
wprowadza³ magazyny wêglowe.
PóŸniej do GS zaczê³y nale¿eæ te¿
mieszkañcy wsi. Dzisiaj wszystko zaczê³o upadaæ, GS zosta³ przy jednym
u¿ywanym przez siebie sklepie i jednej piekarni.
Pierwszy sklep GS by³ siê w miejscu, w którym obecnie jest bank. Od
spraw zaopatrzeniowych by³ brat
Cwila, prezesem – Jurkowski. Ka¿dy
z cz³onków spó³dzielni mia³ niewielki
wk³ad. PóŸniej prezesem by³ Pietrusz,
kierownikiem handlowym – Galarda,
Karapuda te¿ trochê prowadzi³. Stopniowo ta spó³dzielnia rozrasta³a siê –
powiedzia³ Z. Ryszkiewicz.
– Karapuda mia³ pierwszy sklep
przy ul. Runowskiej. Jako dziecko kupowa³em tam cukierki. Jednego razu
mama nie mia³a pieniêdzy, da³a mi jakieœ stare, niemieckie pieni¹dze. Mia³em wówczas mo¿e piêæ, szeœæ lat...
Kobieta w sklepie wyœmia³a mnie, ale
jednego cukierka dosta³em - przypomnia³ sobie ten sklep A. Moroz.
- Karapuda mia³ knajpê przy banku... - sprostowa³ Z. Ryszkiewicz.
- Tego nie wiem, do knajpy nie
chodzi³em – œmieje siê A. Moroz.
Trudno siê dziwiæ, skoro wówczas
A. Moroz by³ dzieckiem. Jednak z wymiany zdañ pomiêdzy Z. Ryszkiewiczem i A. Morozem wynika, i¿ pan
Karapuda prowadzi³ zarówno pierwszy sklep, jak i pierwsz¹ knajpê w Wêgorzynie. Knajpa mia³a siê znajdowaæ

na naro¿niku przy ul. Runowskiej.
Wêgorzyno w owym czasie posiada³o równie¿ rozlewniê piwa, masarniê, piekarniê oraz bazê Las, gdzie wyrabiano m.in. palety, transportery i
skrzynki. W mleczarni natomiast wyrabiano m.in. serki i mas³o, nie tylko
dla miejscowej spo³ecznoœci, ale i na
zewn¹trz. Wszystko jednak upad³o
wraz z transformacj¹ – powiedzia³ Z.
Ryszkiewicz.
Kolektywizacja
- Aby zaspokoiæ w³adzê, Romuald
Muzyka utworzy³ spó³dzielniê rolnicz¹. Ojca ci¹gnêli do tej spó³dzielni.
Powiedzia³ nie i straci³ ziemiê, któr¹
wczeœniej otrzyma³. Kó³ko objê³o
du¿e obszary pól. Ci, którzy nie zapisali siê, tak jak mój ojciec, to musieliœmy goniæ i paœæ swoje krowy za tory,
a¿ pod Runowo. A siano mogliœmy
kosiæ tylko nad drogami, jakieœ ³¹czki
w lasach. Te wszystkie dobre pola i
³¹ki by³y nam zabrane – powiedzia³ A.
Moroz
– Muzyka utworzy³ Kó³ko Rolnicze. My byliœmy przyzwyczajeni do
kó³ek rolniczych ze Wschodu, to by³y
kó³ka zupe³nie na innych zasadach.
Ostateczne pomiary pó³ by³y dopiero
w 1954 roku. Dzisiaj mam chyba trzy
akty nadania - mówi Ryszkiewicz
Pierwsza administracja
- Gdy przyjechaliœmy, burmistrz
ju¿ urzêdowa³, by³a te¿ milicja.
Mieszka³o tu ju¿ kilka rodzin polskich, m.in. Ziêba, Piec, Œwierszcz,
Bohnia, Biesiada – wracaj¹c z Niemiec osiedlili siê w Wêgorzynie.
Ale pierwsz¹ zorganizowan¹
grup¹, która tutaj przyjecha³a, to byliœmy my, z jednej miejscowoœci. Od nas
zaczê³o siê tu jakieœ ¿ycie.
Pierwszym polskim burmistrzem
po wojnie by³ Cwil, który od razu
zacz¹³ namawiaæ nas do wst¹pienia do
partii. To nie by³ burmistrz wybrany
spoœród nas. Na pierwsze zebranie
przysz³o kilku gospodarzy. Z Wêgorzyna wyjecha³ ju¿ w 1947 roku, póŸniej byli: Bednarz, Æwik³a (gdy przyjechaliœmy, by³ ju¿ w milicji), Jan Zaborowski, Stefañski, £êszczak.
Komendantem milicji by³ Kopania (w 1947 roku), Kosa. Milicja mieœci³a siê w miejscu obecnej apteki przy
ul. Runowskiej – wspomina³ Z. Ryszkiewicz.
M³yny
W 1945 roku Rosjanie mieli m³yn
przy ul. Runowskiej. Po odejœciu Rosjan obiektu pilnowa³ stró¿, jednak nie
uchroni³o to budynku przed zapêdami
szabrowników. Mo¿e dlatego w miejscu m³yna, powsta³y póŸniej magazyny.
Polacy uruchomili m³yn przy torach, tam pracowa³ ojciec Antoniego
Moroza.
Tartak z kolei sta³ za torami, w
miejscu, gdzie w tej chwili stoj¹ bloki.
To w³aœnie stamt¹d pierwsi powojenni mieszkañcy miasta ci¹gnêli pr¹d.
3 x TAK
- Referendum ludowe, s³ynne 3 x
TAK zosta³o przeprowadzone w 1946
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roku. Urny wyborcze by³y w miejscu
gdzie znajduje siê parafia. Kolega
brata przyszed³ i powiedzia³, aby iœæ
g³osowaæ, bo jak nie to przyjd¹ i nas
zamkn¹. Musieliœmy iœæ. Jeœli ktoœ by³
chory, to dowozili urnê do domu i w
domu chory musia³ zag³osowaæ.
My nie przyjechaliœmy z komuny.
Ja prze¿y³em cztery okupacje. W 1939
roku przyszli Rosjanie, ale nie by³o
¿adnych ko³chozów. By³y represje
tego typu, ¿e przyjechali w nocy, zabierali ludzi i œlad po nich gin¹³. Tam
wybory te¿ by³y. Ale nie sz³o siê g³osowaæ na jakiegoœ m¹drzejszego cz³owieka. Na przedstawiciela ludu wybrano kobietê, która przed wojn¹ by³a
kuchark¹ u burmistrza. PóŸniej by³a
wielk¹ w³adz¹.
My przyjechaliœmy stamt¹d jako
patrioci. Walczyliœmy i w 1939 i w
1940 i w 1944. Gdybym dzisiaj spyta³
wszystkich naszych pos³ów, czy znaj¹
te wszystkie rzeczy, które ja wynios³em z domu: wszystkie strofy Polskiego Hymnu Narodowego, Rotê, czy
Bo¿e coœ Polskê..., to okaza³oby siê,
jakimi s¹ patriotami – powiedzia³ Z.
Ryszkiewicz.
Pochody
– 1. Maja pochód by³ obowi¹zkowy. Ka¿dy gospodarz dosta³ nakaz i
musia³ go przestrzegaæ. Ja np. mia³em
siewnik i musia³em z nim wyjechaæ.
Moroz mia³ grabiarkê sprê¿ynow¹.
Trzeba by³o ten sprzêt dok³adnie
umyæ, wyczyœciæ i podjechaæ na ul Runowsk¹, sk¹d rozpoczyna³ siê pochód
pierwszomajowy. Na poczcie by³ taras, z którego by³o przemówienie dla
ludu. Gospodarze tym swoim wyczyszczonym i b³yszcz¹cym sprzêtem
rolniczym musieli obowi¹zkowo jechaæ w paradzie. Tak by³o w ka¿dym
roku – wspomina Z. Ryszkiewicz.
A. Moroz wyjaœnia, ¿e tak w³aœnie
wygl¹da³o „kucie sojuszu robotniczoch³opskiego”.
Dziœ, patrz¹c na Wêgorzyno z
równo przyciêt¹ traw¹, nasadzonymi
kwiatami na rabatach, sklepikami,
placami zabaw, asfaltem na ulicach
trudno wyobraziæ sobie terkot drewnianych kó³ po bruku, nawo³ywañ
mieszkañców, dymi¹cych jeszcze gruzów i pracuj¹cych tam ludzi. Warto
jednak pamiêtaæ, ¿e wspó³czesny wizerunek miasta, w tym odbudowany
koœció³, wêgorzynianie zawdziêczaj¹
w³aœnie tym pierwszym powojennym
mieszkañcom grodu, którzy nie bacz¹c na czas, trudnoœci i koszty zakasywali rêkawy i budowali miasto od
podstaw, spontanicznie spotykali siê i
tworzyli kulturê i sport, nie oczekuj¹c
za to ani zap³aty, ani pochwa³. Na pamiêæ zas³uguj¹ tym bardziej, ¿e przecie¿ w g³êbi serca czêœæ z nich liczy³a
na to, ¿e kiedyœ powróc¹ do swoich rodzinnych domów, a Wêgorzyno jest
jedynie tymczasowym miejscem zamieszkania. Dobrze wiêc sta³o siê, ¿e
zostali docenieni przez obecne w³adze miasta medalami pami¹tkowymi i
obeliskiem. Dobrze by te¿ siê sta³o,
gdyby m³odsze pokolenie wyci¹gnê³o
w³aœciwe wnioski z ¿ycia pierwszych
mieszkañców.
MM
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Wody nie ma, dzieci œpi¹ na pod³odze

MIESZKANIA NIEZGODY
(REGION). Problem
mieszkaniowy na terenie
powiatu ³obeskiego jest
znaczny. Od lat nie
buduje siê tu ¿adnych
mieszkañ. Wyj¹tkiem jest
£obez, gdzie zarówno
miasto, jak i Spó³dzielnia
Mieszkaniowa stawiaj¹
nowe obiekty. Pozosta³e
gminy nie korzystaj¹
jednak z mo¿liwoœci
dofinansowywania
przez rz¹d nowych
lokali komunalnych
i socjalnych.
To z kolei prowadzi nie tylko do
wielu konfliktów wœród mieszkañców, na tle mieszkaniowym, ale i
ucieczki m³odych ludzi z miejscowoœci, w których nie maj¹ szans na
mieszkanie. Na budowê domów
wszak nie ka¿dego staæ.
Ale w £obzie do niedawna te¿
nie by³o zbyt weso³o. Wystarczy
spojrzeæ na dane statystyczne, z których wynika, ¿e w 2008 roku w ca³ym powiecie nie oddano ani jednego nowego lokalu komunalnego lub
spó³dzielczego. Wszystkie, jakie
powsta³y, zosta³y wybudowane
przez osoby prywatne. Tych te¿ nie
by³o zbyt wiele, bo tylko 25. Dla
porównania w s¹siednim powiecie
gryfickim powsta³o wówczas 136
mieszkañ, spoœród których prywatnych by³o 109.
Jednak to gmina Wêgorzyno jest
bodaj¿e jedyn¹ gmin¹ w powiecie,
w której temat mieszkañ jest zapalnikiem w konfliktach nie tylko pomiêdzy ludŸmi oczekuj¹cymi na
mieszkania, ale na linii mieszkaniec
– magistrat. Sk¹d siê to bierze?
Przecie¿ nie tylko w tej gminie ludzie latami oczekuj¹ na przydzia³
mieszkania komunalnego, nie tylko
w tej gminie jest stagnacja na rynku
budownictwa mieszkaniowego,
dlaczego wiêc z tak¹ uwag¹ œledzone jest tu to, kto otrzyma³, które
mieszkanie z dok³adnymi informacjami o tych szczêœliwcach, którzy
w³asne cztery k¹ty dostali? Dlaczego kolejne przydzia³y rodz¹ konflikty i niezadowolenie?
Byæ mo¿e odpowiedzi nale¿y
szukaæ na kilku polach, w tym w rozmowie z Izabel¹ Oleszkiewicz, która jest jedn¹ z osób oczekuj¹cych na

przydzia³ lokalu. Jej wypowiedzi
bowiem w wielu miejscach pokrywaj¹ siê z tymi, które us³yszeliœmy
ju¿ od innych osób. Rozdra¿nienie
spowodowane brakiem mieszkañ
komunalnych, brakiem stancji, w
ka¿dym razie takich, na które by³oby staæ przeciêtnego Kowalskiego,
zdaje siê tu byæ dodatkowo wzmagane przez osoby odpowiedzialne
za przydzia³ mieszkañ.
Mieszkania ci¹gle w planach
Podczas sesji niejednokrotnie
podejmowano temat koniecznoœci
powiêkszenia zasobu mieszkaniowego gminy o nowe lokale. Pomys³ów by³o wiele. Rada proponowa³a
np. adaptowaæ obiekty w Runowie
po MEL-u, burmistrz – kupno
mieszkañ w bloku, który „buduje
siê” i wybudowaæ nie mo¿e. Cena
mieszkañ w tym¿e obiekcie nie
przypad³a jednak radnym do gustu,
uznali bowiem, ¿e przy wykorzystaniu programu rz¹dowego, gmina
jest w stanie za mniejsze pieni¹dze
stworzyæ lokale dla mieszkañców.
Dotychczas gmina Wêgorzyno nie
skorzysta³a z takiego programu.
Nowych lokali jak nie by³o, tak nie
ma, w przeciwieñstwie do nowych
konfliktów.
Gmina Wêgorzyno mog³aby
rozpocz¹æ budowê nowego obiektu,
bez koniecznoœci adaptacji starych,
choæby w osiedlu XXX-lecia PRL,
gdzie jest gotowa dzia³ka uzbrojona
w miejscu, w którym mia³ powstaæ
blok, a który nigdy nie zosta³ wybudowany. Dzia³ka ta znajduje siê przy
uliczce biegn¹cej od ul. Runowskiej, za poczt¹, naprzeciw boiska.
Gmina mog³aby te¿, zamiast remontowaæ „barak”, na czas jakiœ wykwaterowaæ ludzi i postawiæ tam blok
mieszkalny, który zdecydowanie
lepiej pasowa³by do architektury
otoczenia, ni¿ znajduj¹cy siê tam
obiekt. Zamiast wydawaæ na remont
budynku tymczasowego, mia³aby
nie tylko wk³ad w³asny w postaci
uzbrojonej dzia³ki, ale i parê groszy.
Co do groszy, to jest to zawsze przyczynek do tego, aby twierdziæ, ¿e
gmina jest biedna i nie ma nawet na
wk³ad w³asny.
Ale obserwuj¹c dzia³ania gminy
odnosi siê wra¿enie, ¿e pieni¹dze na
wk³ad w³asny znalaz³yby siê szybciej, ni¿ to mo¿e siê komukolwiek
wydawaæ. Bo przecie¿ nie tak dawno zosta³ og³oszony przetarg na
budowê oczyszczalni. Fachmani od
projektów stwierdzili, ¿e oczyszczalnia kosztowaæ bêdzie 2,3 miliona, wybrano tê za 3 miliony z³. Rad-

Budowa bloku mieszkalnego w £obzie dobiega koñca

nych postawiono pod œcian¹ i kazano szybko znaleŸæ 700 tys. z³ na
dop³acenie do zadania, bo umowê z
firm¹ ju¿ podpisano, nie maj¹c przy
tym zabezpieczonych œrodków. W
takich wypadkach inne gminy og³aszaj¹ drugi przetarg, a¿ znajd¹ firmê, która wykona zadanie za pieni¹dze zabezpieczone w bud¿ecie.
Drug¹ inwestycj¹, gdzie „uciek³y” pieni¹dze, jest przebudowa
drogi w Gardnie. Niejednokrotnie
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
dopytywa³a jak to jest, ¿e tylko tutaj
gmina musi p³aciæ firmom wiêcej,
ni¿ to by³o wyliczone w kosztorysie
inwestorskim, gdy w innych gminach firmy zobowi¹zuj¹ siê w przetargach, ¿e wykonaj¹ zadanie za
ni¿sze pieni¹dze, ni¿ zaplanowano
w bud¿ecie gminnym. Gdyby tak
zebraæ ziarnko do ziarnka, okaza³oby siê, ¿e mo¿na poszukaæ œrodków,
skorzystaæ z dotacji na budowê
mieszkañ, b¹dŸ przebudowê obiektów na lokalne mieszkalne i przynajmniej czêœciowo roz³adowaæ napiêt¹ sytuacjê na rynku mieszkaniowym. Mo¿na podpytaæ w £obzie jak
to siê robi. £obez bowiem odda³ ju¿
jeden budynek mieszkalny dla rodzin, których nie staæ na kupno w³asnego, obecnie trwaj¹ prace wykoñczeniowe w kolejnym budynku. Aby
powiêkszyæ zasób lokali mieszkalnych, gmina skorzysta³a z dofinansowania Banku Gospodarstwa Krajowego. Dodatkowo skorzysta³a ze
œrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, dziêki czemu na lokale mieszkalne zaadaptowa³a kolejne trzy pomieszczenia. Przy tym
wszystkim wci¹¿ prowadzi kapitalne remonty lokali mieszkalnych. W
sumie gmina £obez pozyska³a ponad 40 lokali mieszkalnych (choæ

blok przy ul. Budowlanej jest jeszcze w trakcie prac). W planach s¹
dalsze prace w tym zakresie. Równoczeœnie na ukoñczeniu jest blok
mieszkalny budowany przez Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ „Jutrzenka”. Dziêki temu liczba osób oczekuj¹cych na mieszkania w gminie
Wêgorzyno i w gminie £obez jest
porównywalna.
Drugim istotnym powodem ci¹g³ych nieporozumieñ jest - zdaniem
niektórych mieszkañców - nieczytelna polityka w³adz i obietnice bez
pokrycia. O tym jednak opowie Izabela Oleszkiewicz, która na ³amach
naszej gazety goœci³a ju¿ w marcu
br.
Wody nie ma, dzieci œpi¹
na pod³odze
Izabela Oleszkiewicz po raz drugi zwróci³a siê do naszej redakcji z
proœb¹ o pomoc. Nie ukrywa³a zbulwersowania. Co j¹ tak uderzy³o?
- Pamiêtam doskonale, co obiecywa³a mi pani burmistrz, gdy by³am u niej w gabinecie. I co z tych
obiecanek? Nic. Powiedzia³a, ¿e
otrzymam mieszanie do remontu.
Zgodzi³am siê, czeka³am na nie.
Okaza³o siê, ¿e dosta³ je ktoœ inny.
By³a sugestia, ¿e mam otrzymaæ
mieszkanie po dziewczynie, która
ma dwoje malutkich dzieci, jeœli ta
otrzyma dwupokojowy lokal w barakach. Jak mówi³a pani burmistrz –
dziewczyna ta nie mieœci siê z rocznymi dzieæmi w jednym pokoju. Ja
te¿ mam dwoje dzieci – syn ma niemal 14 lat a córka - 8. Przecie¿ nie
po³o¿ê ich razem w jednym ³ó¿ku!
To ja mam siê zmieœciæ, a ona nie?
Nie mog³am siê zgodziæ, bo gdybym
przyjê³a tamten pokój, to zgodnie ze
s³owami burmistrz, nie mia³abym
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szans na wiêksze mieszkanie. Burmistrz spyta³a mnie, dlaczego zbulwersowa³am siê – bo dla mnie to jest
chore. Jak ja mam syna w wieku
niemal 14 lat po³o¿yæ do jednego
³ó¿ka z córk¹, która ma 8 lat? Jak
du¿y jest tamten lokal? Na tyle by
zmieœci³o siê ³ó¿ko i szafa.
Kazano mi przyjœæ na komisjê
mieszkaniow¹. Na komisji by³o kilka osób. Chyba trzy osoby wyczytali po nazwisku – te osoby wesz³y, a
potem ju¿ po kolei, ju¿ nas nie wyczytywali. Ta garstka najgorszych
co zosta³a, to ka¿dy z nas wchodzi³,
jak tam chcia³. Ja wesz³am i pan
Paszkowski powiedzia³: „Nie ma
mieszkañ”. To po co mnie wzywali?
- powiedzia³a pani Iza.
W marcu goœciliœmy u pani Izy w
wynajmowanym przez ni¹ mieszkaniu w Wêgorzynie. Wówczas wskazywa³a, ¿e nie jest w stanie op³aciæ
stancji i rachunków. Tym razem spotkaliœmy siê z Izabel¹ Oleszkiewicz
w mieszkaniu jej wujka w Sulicach.
Jej dzieci s¹ jedynymi, które uczêszczaj¹ z tej miejscowoœci do szko³y.
Maj¹ do pokonania oko³o 1,5 km
drogi do najbli¿szego przystanku. O
ile pokonanie tej trasy przez dzieci
nie stanowi wiêkszego problemu
podczas sprzyjaj¹cych warunków
pogodowych, o tyle w czasie s³oty,
b¹dŸ w okresie zimowym staje siê to
problematyczne. Sama droga te¿
pozostawia wiele do ¿yczenia.
W mieszkaniu wujka pani Izy
trudno mówiæ o jakimkolwiek komforcie. Dwupokojowy lokal, w tym
jeden ma³y pokój przechodni, zajmuje obecnie siedem osób, w tym
osoba niewidoma. W niewielkim
przechodnim pokoiku, ³¹cz¹cym
kuchniê z drugim pokojem, znajduje siê jedynie segment, ³ó¿ko i materac na pod³odze – tam swój k¹t
znalaz³a pani Iza z dzieæmi.
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– Po tym, gdy mieszkania mi nie
przydzielono, napisa³am odwo³anie. 21 lipca otrzyma³am odpowiedŸ, ¿e nie napisa³am odwo³ania
od decyzji, a przecie¿ wszystkie
dokumenty zanios³am w terminie.
Pismo przysz³o 21 lipca (a wystawione 12 lipca) po kilku miesi¹cach
z informacj¹, ¿e w zwi¹zku z tym, ¿e
nie dostarczy³am dokumentów, jestem skreœlona z listy. Przys³ali teraz, gdy zaczê³am szumieæ. Mia³am
przynieœæ dokumenty i to zrobi³am.
Jest to dla mnie dziwne. Prosi³am o
wizjê lokaln¹, aby przyszli i zobaczyli, w jakich warunkach mieszkam. Nikt siê nie pokaza³.
Nie wymagam wiele, na barakach s¹ ³adne kawalerki. Mo¿na tam
przegrodziæ pokój nawet segmentem, ja mogê byæ po jednej stronie z
córk¹. To ju¿ jest inne rozwi¹zanie.
Nawet gdy jest kuchnia i pokój, to
mo¿na nawet w kuchni wstawiæ kanapê.
Jak by³o mówione wczeœniej?
Gdy bêd¹ wolne mieszkania na barakach, to dostanê. Moment i
wszystko ludziom porozdawali. Na
komisji mówi³am, ¿e nie ma u mnie
wody, dzieci œpi¹ na pod³odze. To
jest wujka mieszkanie. Wujek pozwoli³ mi tu byæ na jakiœ czas, szukam stancji, ale nie ma. Gdzie ja
mam iœæ? To jest w³asnoœæ prywatna. Wujek powiedzia³, ¿e wymelduje mnie st¹d. Ale pani burmistrz
powiedzia³a, ¿e ona nie pozwoli na
to. Pani burmistrz wci¹¿ twierdzi, ¿e
ja u mamy mieszkam. Jak u mamy,
skoro to nie jest mamy mieszkanie?
Ka¿e nam po s¹dach chodziæ i z
wujkiem siê s¹dziæ, bo mi siê tu coœ
nale¿y. Jakim prawem? Jak mogê siê
z wujkiem s¹dziæ, skoro to jego?
Tutaj mieszka niewidoma babcia,
mama, bracia i ja z dzieæmi. Œpimy
w ma³ym pokoju – jedno œpi na ka-

napie – zmieniamy siê, a dwoje na
materacu. Mam inne wyjœcie?
Gdzie? - powiedzia³a pani Iza.
Zdaniem Izabeli Oleszkiewicz
niektóre osoby, z oczekuj¹cych na
mieszkanie, mog¹ jeszcze mieszkaæ u
rodziców, bo maj¹ ku temu warunki.
Zastana sytuacja nie podoba siê
równie¿ seniorce rodu. Jako osoba
niewidoma odczuwa najwiêkszy
dyskomfort.
- Mam ju¿ 78 lat. Potrzebujê trochê spokoju. Cz³owiek starszy nie
widzi, tylko siê denerwuje, a dzieci
biegaj¹ – powiedzia³a z p³aczem
seniorka rodziny.
Wprawdzie na podwórzu znajduje siê studnia, jednak woda nie
nadaje siê do picia. Go³ym okiem
widaæ, ¿e zabarwiona jest na ¿ó³to,
a na wierzchu zbiera siê jakiœ osad.
Jak twierdzi Izabela Oleszkiewicz w
wodzie tej by³y niegdyœ bakterie
coli. Póki co, nikt nie odwa¿a siê jej
piæ. U¿ywana jest jedynie do prania,
co powoduje, ¿e bia³e ubrania nabieraj¹ odcienia ¿ó³tego. Woda do
picia kupowana jest w sklepie. Pod
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œcian¹ na podwórzu stoj¹ plastikowe pojemniki z wod¹. Izabela
Oleszkiewicz wskazuje, ¿e te przywioz³a im gmina.
– Ale co z tego, skoro po kilku
dniach czuæ ju¿ plastik? I tak musimy kupowaæ – powiedzia³a.
Pani Izabeli zapewne jeszcze
d³ugo przyjdzie oczekiwaæ na lokal,
podobnie jak wielu innym wêgorzynianom, którzy, póki co, w swojej
gminie nie mog¹ liczyæ na mieszkania komunalne. Chyba, ¿e w koñcu
zamiast dyskusji na p³aszczyŸnie
rada miejska - burmistrz rozpoczn¹
siê w koñcu konkretne dzia³ania. W
tym roku gmina Wêgorzyno pod³¹czy³a siê do wniosku Powiatowego
Urzêdu Pracy o pozyskanie œrodków
z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej. Te jednak pozwol¹ na wyremontowanie, b¹dŸ zaadaptowanie
jedynie kilku lokali, a tutaj potrzeba
ich kilkadziesi¹t. Wêgorzynianom
pozostaje wiêc albo oczekiwaæ latami na przydzia³ lokali, albo pakowaæ
siê i szukaæ sobie miejsca do ¿ycia
poza t¹ gmin¹.
MM

Burmistrz sprzeda³a plac pod budowê bloku, ale stanê³o tylko ogrodzenie
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Ochrona psów to nasz obowi¹zek

Wzi¹³eœ psa? Dbaj o niego!
(POWIAT) Temat niezaszczepionych przeciwko wœciekliŸnie
zwierz¹t jest tematem niestety
wci¹¿ powracaj¹cym na obrady
radnych. Problem ów nie wynika
z zaniedbañ w³adz miasta, ale
przede wszystkim z nieuczciwoœci
w³aœcicieli czworonogów. Ka¿dego roku stra¿ miejska ujawnia kilkadziesi¹t przypadków nie poddania psa obowi¹zkowemu szczepieniu, które jest jasno okreœlone
w ustawie o ochronie zdrowia
zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób
zakaŸnych.
G³osy zabierane w przedmiotowej sprawie s¹ zró¿nicowane i obna¿aj¹ problemy typowe dla danego
miejsca w powiecie, jednak¿e zawsze sygnalizuj¹ce wspólny problem. Problem nieszczepienia psów
migiem by zosta³ rozwi¹zany, gdyby w mieœcie prowadzona by³a jakakolwiek ewidencja zwierz¹t. Niby
pies jest przyjacielem cz³owieka,
ale w ¿adnych aktach dziwnie nie
istnieje. Pies jest fajny, jak jest ma³y
i s³u¿y dzieciom za coœ w rodzaju
zabawki, która wiernie biega za
nogami naszych pociech. Pies du¿y
to ju¿ k³opot. Obowi¹zków przybywa, zdarza siê, ¿e wyje po nocach
nieszczêœliwie uwi¹zany do budy,
gryzie i nie s³ucha siê, bo pañstwo
zapomnieli go wychowaæ i nauczyæ
podstawowych komend. Co wówczas dzieje siê z takowym czworonogiem, kiedy zaczyna nam przeszkadzaæ? Trafia na bruk. A ¿e nie
jest nigdzie „zameldowany” to
¿adna ustawa go przez bezdomnoœci¹ nie chroni. I w³aœnie o watahach
takich bezdomnych psów czêsto
alarmuj¹ nasi so³tysi i ogólnopolskie media.
- Sprawa dotyczy obowi¹zku
szczepienia psów. Swego czasu gmina zwolni³a wszystkich z p³acenia
podatku za psa. Tylko ¿e teraz zrobi³
siê nastêpny problem, mianowicie
bardzo ma³o psów jest szczepionych.
Rozmawia³em z weterynarzem i
wychodzi na to, ¿e to tylko oko³o 10
procent. A ja proszê gminê o weryfikacje tego problemu, bo tak nie mo¿e
byæ. Je¿eli pozwoliliœmy mieszkañcom na niep³acenie podatku za psa,
to przynajmniej niech te psy bêd¹ zaszczepione. Ludzie maj¹ w domu
po 5 - 6 psów, bo za nie nie p³ac¹. Jak
jest jeden szczepiony, to jest dobrze.
A s¹ domy, gdzie ¿aden nie jest. mówi³ podczas sesji gminnej so³tys
Mo³dawina Andrzej Kusyk.
Podobny wniosek podczas obrad sesji miejskiej w £obzie z³o¿y³a
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so³tys Unimia Barbara Andryszak.
My ów problem postanowiliœmy
sprawdziæ sami.
Wystarczy³o kilka telefonów,
aby ustaliæ zasady rozwi¹zywania
problemów bezpañskich lub niezaszczepionych psów w naszym
powiecie.
Prawo do ¿¹dania zaœwiadczenia o zaszczepieniu psa od w³aœciciela posiada zarówno policja, jak i
stra¿ miejska. Najczêœciej te obowi¹zki spadaj¹ jednak na stra¿ników.
- Podczas interwencji do wolnobiegaj¹cych zwierz¹t standardow¹
procedur¹ jest sprawdzenie ksi¹¿eczki szczepieñ i aktualnego
szczepienia.- mówi Andrzej Gajdzis, Stra¿nik Miejski w Resku.
W sytuacji, kiedy okazuje siê, ¿e
zwierzê nie zosta³o doprowadzone
do szczepienia, w³aœciciel dostaje
nakaz wykonania tego. W 90% takie
dzia³ania koñcz¹ siê sukcesem. Na
opornych w³aœcicieli zostaje na³o¿ony mandat karny w wysokoœci
kilkuset z³otych.
W przypadku, jeœli na terenie
zagro¿onym wœcieklizn¹ w³aœciciel
nie zaszczepi psa, konsekwencje
uchylania siê od obowi¹zku s¹ bardziej odczuwalne. Sprawa kierowana jest do s¹du, który nak³ada wy¿sz¹ grzywnê, a w ostatecznoœci
wymierza w³aœcicielowi karê pozbawienia wolnoœci.

- Sprawê uznajemy za zakoñczon¹ w momencie, gdy pies zostanie zaszczepiony.- podsumowuje
stra¿nik.
Na terenie Gminy Resko w ci¹gu
roku stra¿nicy odnotowuj¹ kilkadziesi¹t niezaszczepionych terminowo psów.
Bardzo podobnie sprawa przedstawia siê w Gminie £obez. Jak
powiedzia³ Leszek Bryczkowski
stra¿nik w gminie, problem bezpañskich i zaniedbanych psów nasila siê
w okresie wiosennym i letnim. Du¿a
iloœæ zg³oszeñ pochodzi ze wsi.
Bezduszni w³aœciciele czworonogów udaj¹cy siê na wypoczynek nad
morze porzucaj¹ w s¹siedztwie domostw zbêdny baga¿. Zapominaj¹
przy tym, ¿e on ¿yje i czuje.
- Z naszych spostrze¿eñ wynika,
¿e oko³o 99 proc. luŸno biegaj¹cych
psów jest nieszczepionych. Jak dostajemy zg³oszenie o problemie,
zawsze sprawê kontrolujemy. Je¿eli
w³aœciciel nie doprowadzi³ psa do
lecznicy dla zwierz¹t celem zaszczepienia go przeciwko wœciekliŸnie, koñczy siê to postêpowaniem mandatowym. Skoro bior¹
psa, to musz¹ o niego dbaæ. - powiedzia³ stra¿nik Bryczkowski.
W gminie Wêgorzyno od kilku
lat zwierzêta domowe s¹ chipowane. Jest to rozwi¹zanie bardzo nowoczesne i pozwalaj¹ce trzymaæ
kontrolê nad migracj¹ psów oraz ich

iloœci¹. Dane gromadzone przez
Inspekcjê Weterynaryjn¹ Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w £obzie pokazuj¹ stale zmieniaj¹ce siê liczby. W zesz³ym roku
przeciwko wœciekliŸnie zosta³o zaszczepionych w naszym powiecie
5097 psów. Dane za pierwsze pó³rocze tego roku pokazuj¹, ¿e mniej
psów zosta³o zaszczepionych, ni¿ w
roku ubieg³ym. Np. w maju ubr. zaszczepiono 2743 psów, zaœ w tym
blisko 370 mniej. To przypadek czy
celowe dzia³anie? Pewne jest, ¿e za
miejsce czworono¿nych pupili w
naszym spo³eczeñstwie odpowiadamy my sami. A ta odpowiedzialnoœæ pojawia siê w chwili przyniesienia do domu bezbronnego psiaka. Wa¿ne, ¿e ta odpowiedzialnoœæ
nigdy nie mija. Decyduj¹c siê na
zostanie czyimœ w³aœcicielem pamiêtajmy o naszych obowi¹zkach, a
nie tylko prawach. Zwierze czuje,
kocha i zawsze wiernie stoi przy
nas. Nawet kiedy jest zaniedbywane i bite. A kiedy porzucone stoi
przy drodze nie wypatruje nowego
w³aœciciela, tylko ¿a³oœnie wygl¹da
w³aœnie za nami. Od naszej postawy
obywatelskiej zale¿y, jak m³odsze
pokolenia podejd¹ za kilka lat do
wci¹¿ aktualnego problemu zaniedbywania zwierz¹t. Ju¿ dziœ nie
b¹dŸmy obojêtni i alarmujmy odpowiednie s³u¿by, kiedy widzimy nieprawid³owoœci.
GD
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MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

Dzia³kê rekreacyjn¹ 30 arów z altan¹, w uroczym miejscu, okolice
jeziora w Starej Dobrzycy, pilnie
sprzedam. Cena 37.000 z³. Tel. 692
405 612, 91 395 2188.

Wyjazdy po towar £ódŸ, Warszawa nowym 9-osobowym
Citroenem Jumper Max. Tel.
691 366 665.

Sprzedam mieszkanie w Dalnie 50
mkw. wraz z budynkiem gospodarczym 18 mkw. Cena do uzgodnienia. Tel. 669 947 364.

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

Sprzedam dom jednorodzinny w
Dorowie pow. u¿ytkowa 112 mkw
plus dwa budynki gospodarcze ,
cena 190 tys. z³. Tel. 663 036 912 lub
665 497 211.

Monta¿ instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o. i gazowych. Tel. 695
818
953.
e-mail:
piotr-ardzik_1969@o2.pl

Sprzedam mieszkanie w £obzie, 2
pokoje, I piêtro, ogrzewanie c.o..
Tel. 781 785 421

Sprzedam koparko-spycharkê Bia³orus po doœæ niskiej, okazyjnej cenie. Tel. 692 681 405.
Trak taœmowy z ostrzark¹, szlifierkê
do du¿ych powierzchni i inny sprzêt
stolarski sprzedam. ( Likwidacja
stolarni ). Tel. 692 405 612, 91 395
2188.

Sprzedam, wydzier¿awiê lub wniosê do spó³ki nieruchomoœæ. Dzia³ka
7800 mkw., budynki 700 mkw, w tym
mieszkanie 180 mkw. ogrodzone.
Wszystkie media, w³asna trafo stacja, 500 m od drogi 148 Drawsko
Pom. - £obez. Cena 800 tys. z³, raty
roczne. Tel. 604 105 423, 602 580
653.

Sprzedam : sztaplarka-wózek wid³owy rok prod. 1995, udŸwig 2500
kg. Tel. 91 5790213.

Wynajmê tanio pomieszczenia gospodarcze gospodarstwa rolnego
na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ - Wysiedle k/ £obza. Tel. 510 108 987.

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

Poszukujê powierzchni magazynowej do wynajêcia min. 300
mkw. na terenie powiatu.
Tel. 506 135 335.

Sprzedam labradory
szczeniaki: czekoladowe,
biszkoptowe i czarne.
Odbiór po 08.08.2010r..
Tel. 604 605 862.

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudniê stró¿a na terenie
Wêgorzyna. Tel. 502 770 760.

Region
Zatrudniê emeryta - rencistê na
pó³ etatu. Prawo jazdy kat. C+E.
Tel. 607 790 680

Powiat œwidwiñski
I.D.Marketing S.A. poszukuje osób
z samochodem do roznoszenia gazety reklamowej na terenie Œwidwina i okolic.
Kontakt 667900918, 914624616 w
ogodzinach od 10 do 16.

Powiat drawski
£abêdzie – Sprzedam piêtro domu
– dwa mieszkania : 61,8 mkw. i 69,2
mkw. ( ³¹cznie 132 mkw.). Powierzchnia u¿ytkowa 223 mkw.
W³asna klatka schodowa, weranda,
strych, piwnica, c.o., ogrodzona
dzia³ka. Ksiêga wieczysta. Mo¿e
byæ jako mieszkanie dwupokoleniowe lub do zamiany.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam kompletny rozrz¹d do
Fiata Marea, silnik 1.8 16V 2 roli,
pasek rozrz¹du i pompa wodna 400
z³. Tel. 607 647 987.
Sprzedam Fiata Seicento srebrny
metalik 2000 r., hak, pierwszy w³.,
nie bity, 5000z³. Tel. 791 190 799.

Elektromechanik tanio. Tel. 781 663
521.
WYKONUJEMY OGRODZENIA
betonowe, metalowe, bramy, furtki,
napêdy. Jamex, Wêgorzyno, ul.
Po³udniowa 1, tel. 913971951,
509288363.

Powiat gryficki
Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Region
Odzyskam odszkodowanie;
œmieræ najbli¿szych,
wypadek drogowy,
uszkodzenie cia³a,
zniszczenie mienia;
tel. 915641795, 503617739.
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.
Sprzedam drewno kominkowe i
opa³owe. Tel. 603 285 438.

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie na wsi 68
mkw. cena do uzgodnienia. Tel. 91
397 8717.
Resko, Sprzedam mieszkanie 85
kmw., dzia³ka 838 mkw., 3 pokoje,
cena 160.000 z³. Tel. 888 169 572.
Mieszkanie do wynajêcia, 38 mkw.,
w centrum £obza na drugim piêtrze
w bloku spó³dzielczym, p³atne za
pó³ roku z góry. tel. 0033647781313
lub 0033676470813.

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. 600 273 171.

ROLNICTWO

Region
Kupiê grunty rolne. Tel. 669 672
355.

Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.
Gara¿e, wiaty blaszane, monta¿, dowóz gratis. Tel. 598 334
536, 605 286 058, 661 953 331.
Producent GO-STAL Przechlewo. U nas najtaniej.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

Zlecaj¹c og³oszenie drobne

do naszej gazety uka¿e siê ono w tej samej cenie
tak¿e w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim Tygodniku Pojezierza Drawskiego i
Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ: £obez, ul. S³owackiego 6.
Tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl

Reklama
w
tygodniku
913973730
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Kapele, balkony i ogrody

(£OBEZ). W minion¹
niedzielê na starym
boisku mieszkañcy
£obza mieli okazjê
pos³uchaæ kapel
podwórkowych. W tym
roku jednak do £obza
zjecha³o zaledwie tylko
kilka zespo³ów. Nim
jednak rozpocz¹³ siê
festiwal, na scenie
królowali w³aœciciele
ukwieconych balkonów
i ogrodów
przydomowych, a tak¿e
– dzia³kowicze.
IX Festiwal Kapel Podwórkowych odby³ siê na Starym Boisku w
£obzie. Profesjonalizm wykonania
ocenia³o jury w sk³adzie: Beata
Urbanowicz, Leszek Kurpiewski i
Bogdan Mat³awski.
W tym roku Z³otego Wilka otrzyma³a kapela Eka z Gostynia, Srebrnego Wilka - Kombinatorzy z Budzynia ko³o Chodzie¿y, a Br¹zowego
Wilka – Smoki z £obza. Dwie pierwsze kapele przyjecha³y do nas z Wielkopolski. Wyró¿nienie otrzyma³a
Tara z Czaplinka. Wszystkie kapele
otrzyma³y nagrody pieniê¿ne.
Z nagrodami, niekoniecznie pieniê¿nymi oraz z dyplomami powrócili do swoich domów równie¿
³obzianie zarówno ci, którzy zg³osili siê do konkursu, jak i trzy osoby z
publicznoœci., które zg³osi³y chêæ
wylosowania dla siebie nagród.
W siódmej edycji konkursu pod

nazw¹ „Mój Balkon – Ogródek
Przydomowy” wziê³o udzia³ 21
uczestników.
W kategorii Ogródek Przydomowy I miejsce komisja konkursowa przyzna³a Zofii Majchrowicz, II
miejsce – El¿biecie D¹bal. W kategorii „Balkon” I miejsce przyznano
Irenie Jagie³³o, II miejsce – Ma³gorzacie Szytkowskiej, III miejsce –
Lidii Buryj, IV miejsce – Annie Ilewicz, V miejsce – Agnieszce Kowalewskiej.
Wyró¿nienia otrzymali: Krystyna Uniastowska, Arkadiusz Spa³ka,
Janina Jachym, janusz Wo³oszyn,
Elwira Tomaszewska, Grzegorz
Sadkowski, Irena Burchardt, Zofia
W³odarz, Bogumi³a Pieczaba, Antoni D¹bro, Jadwiga Kowalik, Bo-

¿ena Baran, W³adys³awa Rakowiecka, Stefan Szyc.
Zwyciêzcy oraz pozostali
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz dyplomy pami¹tkowe,
które zosta³y im wrêczone przez
m.in.: Przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej El¿bietê Kobia³kê, Przewodnicz¹cego Rady Osiedla Zdzis³awa
Szklarskiego, uczestniczki konkursu Miss Ziemi £obeskiej. Nagrody
zosta³y ufundowane m.in. przez:
Jolantê Wasielewsk¹ – prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”
w £obzie, Romana Muszyñskiego –
prezesa PSS „Spo³em”, Józefa Misiuna - prezesa PWiK Sp. z o.o. w
£obzie, Kazimierza Dzie¿aka – prezesa PUK Sp. z o.o. w £obzie, Wies³awa Grekowicza – w³aœciciela

Centrum Ogrodniczego, Rozaliê
Bober – w³aœcicielkê firmy „Jubiler”, Paw³a Jab³oñskiego – w³aœciciela Firmy Handlowej Sanmet, Jakuba S¹deckiego – prezesa Spó³ki
Drzew i Krzewów Ozdobnych,
Monikê Studziñsk¹ – w³aœcicielkê
Kwiaciarni „Pod Chmurk¹”, Jana
Iwana i Krzysztofa Fr¹czaka – w³aœcicieli Firmy Eko-Farb.
W niedzielne popo³udnie zosta³
równie¿ rozstrzygniêty konkurs
pod nazw¹ „Naj³adniejsza dzia³ka
ROD w 2010”
I miejsce w tym konkursie otrzymali: Józef Dubicki (Dalno I), Roman Muszyñski (Dalno II), Henryk
Heller (Dalno III), Jan Demko
(ogród dzia³kowy przy ul. Wojska

tygodnik ³obeski 3.8.2010 r.

Str
Str.. 17

SPORT

VII BIEGI ULICZNE
„JARMARK DOBERSKI’’
Jedn¹ z imprez towarzysz¹cych
XI Jarmarkowi Doberskiemu by³y
VII Biegi Uliczne „Jarmark Doberski”, rozegrane 31 lipca br. Zorganizowa³ je UKS „Arbod”, przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego w Dobrej.
Pomocy przy zabezpieczeniu trasy
zawodów udzielili miejscowi stra¿acy oraz policjanci z Posterunku
Policji w Dobrej. W komisji sêdziowskiej pracowali nauczyciele
ze Szko³y Podstawowej w Dobrej.

Polskiego), El¿bieta Podlisiecka
(ogród dzia³kowy przy ul. Waryñskiego), Beata Zwoliñska (PocztaRega), Mariola Rasiñska (Nadleœnictwo), Barbara Wargocka
(Krochmalnia), Anna ¯ó³taszek
(ogród dzia³kowy przy ul. Kiliñskiego), Alfons Rabiec (ogród
dzia³kowy przy ul. Segala).
II miejsce otrzymali: Krystyna
Frontczak (Dalno I), Marianna Olizarczyk (Dalno II), Anna So³tysiak
(Dalno III), Jadwiga kowalik (ogród
dzia³kowy przy ul. Wojska Polskiego), Tadeusz Szerszeñ (ogród dzia³kowy przy ul. Waryñskiego), W³odzimierz Wiœniewski (PocztaRega), Genowefa Muszyñska (Nadleœnictwo), Ryszard Brejnakowski
(krochmalnia), Stanis³awa Zielonka
(Kiliñskiego).
III miejsce otrzymali: Jan Wojnarowski (Dalno I), W³adys³aw Lewicki (Dalno II), Maciej W³odarczyk (Dalno III), Karol Tarnowski
(ogród dzia³kowy przy ul. Wojska
Polskiego), Kazimierz Janicki
(ogród dzia³kowy przy ul. Waryñskiego), Stanis³awa Pcionek (Nadleœnictwo), Teresa Rêkiewicz
(Krochmalnia) Celina Belina

(ogród dzia³kowy przy ul. Kiliñskiego).
Za bezinteresowne zaanga¿owanie siê w rozwój Rodzinnego
Ogrodu Dzia³kowego wyró¿niono:
Zdzis³awa Wêgrzyna, Kazimierza
Ziêbê, Zdzis³awa Szklarskiego,
Czes³awa Burdunia, Centrum
Ogrodnicze Malwa, Spó³dzielniê
Mieszkaniow¹ „Jutrzenka”.
Dodatkowo wyró¿nienia za
udzia³ w konkursie otrzymali: Jan
Wojnarowski (Dalno I), Roman
Gut, Robert Rudnicki, Jan Grabiñski, Andrzej Krukiewicz, Katarzyna
Ko³odyñska, Pawe³ Pasieka, Bogus³awa Rajzer, Halina Stachowiak,
Jan Mes (Dalno II). Regina sadowska (Nadleœnictwo), Maria Nowak,
Lubomira Kozioryñska, Krzysztof
Straszak, Danuta Klimczak, Antoni
D¹bro, Andrzej ¯y³a, Beata Nicpoñ,
Józef Gêbicki (ogród dzia³kowy
przy, ul. Wojska Polskiego), El¿bieta Szadziewska, Teresa Skruñdz,
Stanis³awa ¯ywicka Wies³aw Warduliñski (ogród dzia³kowy przy ul.
Waryñskiego) oraz Irena Bienias
(Krochmalnia).
Wszystkim osobom gratulujemy.
MM

W trakcie zawodów odby³o siê 7
biegów rozgrywanych w ró¿nych
kategoriach wiekowych. W najwa¿niejszym biegu „OPEN” rozgrywanym na dystansie 4000 m wystartowa³o 29 zawodników z klubów i
miejscowoœci województw zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz
pomorskiego.
Najlepsze zawodniczki wœród
pañ: Ewelina Manel („Pomorze”

Stargard), Danuta Pietruszyñska
(Miêdzychód), Justyna Romej
(„Olimp” £obez); najlepsi zawodnicy wœród panów: Marcin Sajek
(„Mokasyn” P³oty), Maciej Twór
(„Mokasyn” P³oty), Bart³omiej
Wierzchowski („Pomorze” Stargard).
W biegach m³odzie¿owych zwyciê¿ali: Angelika Awgul (UKS „Arbod”), Szymon Sad³owski (SP nr 7
Stargard), Monika Pietruszyñska
(SP nr 1 Miêdzychód), Grzegorz
Maj („Junior” Z³ocieniec), Sandra
Stachura („Junior” Z³ocieniec),
Krzysztof Kraus („Olimp” £obez).
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych biegach otrzymali puchary,
medale oraz dyplomy ufundowane
przez RW LZS w Szczecinie, Urz¹d
Miejski w Dobrej, Radê Miejsk¹ w
Dobrej, UKS „Arbod”.
Prezes UKS „Arbod”
Janusz £ukomski

I Integracyjny Turniej
Wiejski w Mieszewie
6 - 8 sierpieñ 2010.
Pi¹tek 6 sierpnia
1400 – turniej pi³ki siatkowej so³ectw
1700 – konkursy dla dzieci
2000 – zabawa przy orkiestrze „Avanti” z Nowogardu
Sobota 7 sierpnia
1230 – konkurencje dla so³ectw
1500 – spotkanie z Miss Polski
1530 – zabawa dla dzieci
1630 – wybory miss i mistera dzieci do lat 6-ciu
1700 – wystêp dzieci z przedszola z Mieszewa
1730 – konkurs karaoke dla dzieci i m³odzie¿y
1900 – aukcja dla doros³ych
2000 – zabawa przy orkiestrze
Niedziela 8 sierpnia
1300 – turniej pi³ki no¿nej dla dzieci do lat 13-stu
1400 – turniej pi³ki no¿nej dla doros³ych
1600 – pokaz ratownictwa jednostek alarmowych
1700 – zjazd ma³ych motocykli (skutery)
1800 – zakoñczenie
Kontakt: Pawe³ Bajowski, tel. 697-688-598. Dochód z festynu
przeznaczony zostanie na wycieczkê dla dzieci z terenów wiejskich
w gminie Wêgorzyno.

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349
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Zaproszenie na VIII Festyn
TrzeŸwoœci
(WÊGORZYNO) W nadchodz¹cy weekend tj. 7-8 sierpnia na
terenie gminy Wêgorzyno odbêdzie siê VIII Festyn TrzeŸwoœci. W
sobotê festyn rozpocznie siê o godzinie 13.00 i odbêdzie siê w
BrzeŸniaku. Program przewiduje
program artystyczny oraz poczêstunek dla przyby³ych mieszkañców oraz goœci.
W niedzielê organizatorzy czekaj¹ na zainteresowanych w Wêgorzynie. Dzieñ rozpocznie siê msz¹
œwiêt¹ o godzinie 9.00 w miejscowym koœciele pw. Wniebowziêcia
NMP. Uroczystego otwarcia imprezy dokona o godzinie 14.30 burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz. Tego dnia na przyby³ych

mieszkañców bêdzie czeka³o wiele
atrakcji. O godzinie 15.00 odbêdzie
siê recital Piotra Nagiela, zaœ o
16.00 zaplanowano wystêp dzieci
ze œwietlic œrodowiskowych, blok
konkurencji sportowych oraz ognisko z kie³baskami.
Równie¿ w niedzielê bêdzie
mo¿liwoœæ porozmawiania ze specjalistami od spraw uzale¿nieñ ze
szpitala w Szczecinie Zdroju, psychologiem, terapeut¹, diabetykiem
oraz pracownikiem Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.
Organizatorami festynu s¹ burmistrz Wêgorzyna oraz Gminna
Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Wêgorzynie
(GKRPA).
GD

Z pomaganiem ka¿demu do twarzy. Oddaj krew

„Poœwiêæ jeden dzieñ
wakacji na oddanie krwi,
uratuj czyjeœ ¿ycie”

(REGION). Jeœli ktoœ w okresie wakacyjnym dwukrotnie odda
krew, mo¿e wzi¹æ udzia³ w konkursie, w którym nagrod¹ g³ówn¹
jest aparat cyfrowy lustrzanka.
Podczas wakacyjnych miesiêcy,
kiedy dzieci wyje¿d¿aj¹ na wakacje, rodzice odpoczywaj¹ na urlopie, jesteœmy zrelaksowani, ale i
nieroztropni. Czêsto zdarzaj¹ siê
wtedy wypadki, w których potrzebna jest krew.
Jest to tak¿e ciê¿ki okres dla
s³u¿by krwi, bowiem czasem brakuje tego ¿yciodajnego p³ynu.
Polski Czerwony Krzy¿ apeluje o
oddawanie krwi. Potrzebna jest ka¿da

grupa, a w zw³aszcza 0Rh- (minus).
Aby w jakiœ sposób zmobilizowaæ krwiodawców, w województwie zachodniopomorskim 1 lipca
rozpoczê³a siê X edycja konkursu
pod has³em „Wakacyjna kropla
krwi”. Konkurs, który potrwa do 31
paŸdziernika, br. polega na dwukrotnym oddaniu krwi.
Niestety w £obzie akcja poboru
krwi organizowana bêdzie tylko raz
przed zakoñczeniem konkursu – we
wrzeœniu. Dlatego te¿ krwiodawcy,
którzy w lipcu oddali krew na terenie
województwa zachodniopomorskiego i otrzymali kartê potwierdzaj¹c¹
udzia³ w konkursie, w £obzie bêd¹
mogli oddaæ krew po raz drugi. MM
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Jak tworzona jest
lista umorzeñ
podatkowych?
(POWIAT) Ka¿dego roku gminy publikuj¹ listê osób lub firm
wobec których stosuje siê umorzenie podatku lub odsetek, roz³o¿enie nale¿noœci na raty lub odroczenie w sp³acie. Dla osób wnioskuj¹cych o tak¹ pomoc z pewnoœci¹ jest
to znaczne odci¹¿enie bud¿etu domowego. Ci którzy ka¿dego roku
uczciwie p³ac¹ podatki czêsto
czuj¹ siê pokrzywdzeni i zniesmaczeni sytuacj¹.
Podatnik którzy ma np. problemy finansowe i chce ¿eby wójt, burmistrz czy prezydent dokona³ takiego umorzenia winny jest z³o¿yæ w
sekretariacie podanie o umorzenie
podatku z tytu³u nieruchomoœci lub
podatku rolnego. Oczywiœcie podanie powinno zostaæ uargumentowane. W zale¿noœci od tego jaki powód
zostanie zawarty w piœmie, dokument jest kierowany do wydzia³u finansowo- podatkowego oraz do
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
(OPS). Z OPS-u do urzêdu przychodzi informacja zwrotna czy podatnik korzysta³ z pomocy opieki, w
jakiej formie, na jak¹ kwotê, w jakim okresie i czy nadal korzysta.
Wydzia³ finansowy bada tê sprawê
równolegle. Je¿eli jest to podatek
gruntowy czy rolny bada siê czy taka
osoba ju¿ wczeœniej otrzyma³a tak¹
formê pomocy, sprawdza dochody z
prowadzonej dzia³alnoœci; jeœli
mowa o rolniku to sprawdza siê czy
z jakiejœ formy pomocy np. po gradobiciu korzysta³. Komisja przy podejmowaniu decyzji posi³kuje siê
równie¿ protokó³em komisji szacuj¹cej straty w p³odach rolnych. Na
podstawie nap³ywaj¹cych informacji tworzona jest dokumentacja i w
gabinecie burmistrza odbywa siê
posiedzenie komisji podatkowej.
Uczestnicz¹ w nim obaj burmistrzowie, skarbnik gminy i sekretarz, kierownik danego wydzia³u oraz pracownik, który szczegó³owo œledzi³
historiê finansow¹ podatnika staraj¹cego siê o umorzenie. W takim
sk³adzie wszystkie z³o¿one podania
s¹ rozpatrywane. Ka¿dy z obecnych
wypowiada siê i informuje jak¹ ma
propozycjê.
- Jest to decyzja kolegialna. Ja
jako burmistrz jedynie podpisujê siê
pod wspólnie wypracowan¹ decyzj¹.
G³osami wiêkszoœci umarza siê p³acenie podatku, padaj¹ te¿ decyzje o
roz³o¿eniu na raty lub umorzeniu
odsetek ale obowi¹zku wp³acenia
podatku.- powiedzia³ Ryszard Sola.

W podejmowaniu decyzji pomaga równie¿ opinia so³tysów.
Czêsto mieszkaniec wsi przynosi
do urzêdu gminy podanie uzupe³nione w jego opiniê. Przedstawiciele wsi potwierdzaj¹, ¿e ten
mieszkaniec jest osob¹ ubog¹, ale
pracowit¹. Czêsto, aby prze¿yæ do
„pierwszego” pracuj¹ w ramach
robót publicznych na wiosce. Jednak po skoñczeniu siê sezonu prac
dorywczych taka osoba znów zostaje bez pracy i dochodu.
- Je¿eli podanie nie zawiera informacji od so³tysa my prosimy go,
aby do nas przyjecha³ i odniós³ siê
pisemnie do takiego podania. Dyskusje komisji trwaj¹ d³ugo zw³aszcza jeœli chodzi o wysokie zobowi¹zania finansowe. To równie¿ dotyczy
zak³adów, którym np. kontrahent
zalega z zap³at¹ lub zasz³o inne zdarzenie losowe jak gradobicie. W
przypadku zak³adów, w³aœciciel dostarcza nam dokumenty finansowe,
które sprawdzaj¹ pracownicy naszego wydzia³u finansowego. Czêsto
robimy kontrolê w takim zak³adzie i
sprawdzamy jego bilans. Prowadzimy rozmowy i negocjacje z w³aœcicielem. Generalnie przychylam siê
do takich podañ. Skoro te zak³ady s¹
tak zdeterminowane trudn¹ sytuacj¹
finansow¹ to mam œwiadomoœæ, ¿e
dopiero wtedy do mnie przychodz¹.kontynuuje burmistrz.
Niestety ka¿dego roku na rêce
urzêdników trafiaj¹ podania od nieuczciwych podatników. Dopiero w
drodze badania sytuacji takiego petenta prawda wychodzi na jaw. Oczywiœcie zostaje on odprawiony z kwitkiem. Wszystkie decyzje burmistrza
s¹ z kolei sprawdzane prze komisjê
rewizyjn¹. Wówczas musi uzasadniæ
dlaczego udzieli³ lub nie udzieli³
pomocy finansowej.
Zdarzaj¹ siê równie¿ osoby, którym pomoc finansowa jest udzielana
ka¿dego roku. Patrz¹c tylko na go³e
informacje umieszczane np. w prasie
mo¿na wyci¹gaæ ró¿ne wnioski.
- S¹ to osoby, które najczêœciej
znajduj¹ siê na garnuszku pañstwa,
s¹ to osoby trwale bezrobotne. Ten
kij ma dwa koñce. Ja decydujê siê na
umorzenie takiej osobie podatku bo
wiem, ¿e gdyby tak siê nie sta³o to
nale¿noœæ bêdzie ros³a a ja jej i tak nie
œci¹gnê. Czêsto s¹ zajêcia komornicze. Lepiej czasami umorzyæ ni¿ doprowadziæ do ci¹gania siê po s¹dach
i kolejnego zajêcia komorniczego. A
œci¹galnoœæ jest zerowa. - zakoñczy³
wypowiedŸ burmistrz.
GD

Konkursy na realizacje
programów zdrowotnych
rozstrzygniête
(POWIAT). Zosta³y ju¿
rozstrzygniête konkursy
na realizacje programów
zdrowotnych dla
mieszkañców powiatu
³obeskiego.
Program Profilaktyki Raka
Szyjki Macicy wœród Mieszkanek
Powiatu £obeskiego w wieku 15-54
lat bêdzie realizowaæ ZOZ „FEMINA” Sp. z o.o. z £obza. Na ten cel
z bud¿etu Powiatu £obeskiego
otrzyma kwotê 29.988 z³.
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Program Profilaktyki Astmy i
Przewlek³ej Obturacyjnej Choroby
P³uc (POCHP) wœród Mieszkañców
Powiatu £obeskiego w wieku 16-40
lat realizowaæ bêdzie: NZOZ
„PRAXIS 2”z Nowogardu Filia w
Dobrej, który na ten cel otrzyma z
bud¿etu Powiatu £obeskiego œrodki w wysokoœci 18 tys. z³. Program
Profilaktyki Cukrzycy I Zwalczania
Oty³oœci dla Mieszkañców Powiatu
£obeskiego w wieku 20-50 lat realizowaæ bêdzie: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Ko³o Nr 5 w
£obzie. Na ten cel otrzyma kwotê w
wysokoœci 10 tys. z³.
MM

Kazimierz Tymoszczuk z Posterunku Energetycznego
w £obzie

sk³ada serdeczne podziêkowania

panu K³osiñskiemu z Sulic oraz jego synom,
za ofiarn¹ pomoc przy usuwaniu awarii
(wiatro³omów i pochylonych drzew przy energetycznych
liniach napowietrznych) w miejscowoœciach Wiewiecko,
Sulice, Ginawa, BrzeŸniak.
ZAPRASZAMY PASJONATÓW OGRODÓW
I MI£OŒNIKÓW TRADYCJI DO UDZIA£U W PROJEKCIE

OGRODNICTWO
KWIATOWO-ZIELARSKIE
SZANS¥ ROZWOJU WSI KARWOWO,
dziêki któremu nasza wieœ mo¿e staæ siê jeszcze piêkniejsza, a przydomowe
ogródki wzbogac¹ zapomniane gatunki polskich kwiatów i zió³.
Rozwijaj¹ce siê ogrodnictwo mo¿e siê staæ Ÿród³em dodatkowego dochodu
lub miejscem pracy dla mieszkañców wsi. Dlatego prosimy o pomoc w tworzeniu tego wa¿nego dla naszej miejscowoœci projektu i zachêcamy do wspólnego
udzia³u w jego kolejnych dzia³aniach. Wszystkie prace na rzecz tworzenia ogrodu przeprowadzone zostan¹ w czynie spo³ecznym, dziêki czemu nasza miejscowoœæ zyska na atrakcyjnoœci i po raz kolejny bêdzie symbolem aktywnoœci i
wspólnego dzia³ania mieszkañców. Razem odniesiemy sukces.
W okresie marzec – paŸdziernik 2010 planujemy za³o¿yæ ogród z tradycyjnymi gatunkami kwiatów i zió³, poprzez zagospodarowanie wiejskich nieu¿ytków i prowadzenie prac pielêgnacyjnych
Dodatkowo chcemy:
Wzbogaciæ przydomowe ogródki o tradycyjne odmiany polskich kwiatów i zió³.
Zorganizowaæ 3 szkolenia:
- Zasady pielêgnowania tradycyjnych polskich gatunków roœlin ozdobnych
i zió³ oraz wykorzystania ich walorów dla zdrowia i urody
- Projektowanie tradycyjnych wiejskich ogrodów przydomowych oraz terenów zielonych u¿ytecznoœci publicznej
- Kurs bukieciarstwa w celu nabycia umiejêtnoœci uk³adania kwiatów m.in.
do wystroju koœcio³a.
Zorganizowaæ wyjazd w maju br. do ogrodu dendrologicznego w Przelewicach.
Podczas dorocznego Festynu Odpustowego w sierpniu br. zorganizowaæ:
- wystawê okazów tradycyjnych polskich roœlin ozdobnych i zió³
- wystawê fotograficzn¹ o najpiêkniejszych miejscach naszej wsi
Chêtnie nawi¹¿emy wspó³pracê, wymienimy siê sadzonkami lub doœwiadczeniem...
Zapraszamy

KIARA szuka
domu
KIARA to piêkna m³oda suczka,
œredniej wielkoœci maj¹ca nie wiêcej ni¿ 1,5 roku. Jest mieszañcem
maœci br¹zowo, szaro, bia³ej. Przyb³¹ka³a siê na jedno z osiedli w Resku. Prawdopodobnie Ÿli ludzie
wyrzucili j¹ z jad¹cego samochodu.
Jedynie chwilowo znalaz³a schronienie, wkrótce mo¿e trafiæ do
schroniska.
Kiara szuka w³aœcicieli o wielkim
sercu, kochaj¹cych zwierzêta i sta³ego domu w którym bêdzie mog³a
mieæ opiekê do koñca ¿ycia. Z pewnoœci¹ ludzie, którzy j¹ adoptuj¹
bêd¹ mieli w niej oddanego, wiernego przyjaciela. Kiara jest pieskiem o
³agodnym usposobieniu, bardzo
przyjaznym. Bardzo lubi dzieci i zabawy z nimi, a szczególnie bieganie
za pi³k¹. Potrafi równie¿ pos³usznie
chodziæ na smyczy. Jest po prostu
cudna. Osoby, które chcia³by przygarn¹æ Kiarusiê proszone s¹ o kontakt pod numerem telefonu 667 094
051. Istnieje mo¿liwoœæ pomocy w
przewiezieniu pieska.

Kulturalnik powiatowy
Gmina Wêgorzyno
7 - 8 sierpnia br.
VIII Festyn TrzeŸwoœci
Sierpieñ - Odpust w Wêgorzynie
Gmina £obez
7 - 8 sierpnia br. Zawody jeŸdzieckie w £obzie Œwiêtoborcu
14 sierpnia br. ¯niwa w £ob¿anach

Gmina Dobra
13-15 sierpnia br.
Rzepowisko w Krzemiennej
Gmina Resko
7 - 8 sierpnia br.
Festyn w Mo³dawinie

Kradzie¿ w elektrowni

Zderzenia z dzikiem
i sarn¹

TROSZCZYNO. 1 sierpnia dosz³o tu do kradzie¿y z w³amaniem.
Nieznany sprawca z budynku elektrowni wodnej skrad³ kosiarkê, szlifierkê k¹tow¹ oraz skrzyniê z narzêdziami. Straty wstêpnie oszacowano na oko³o 1 tys. z³.

£OBEZ. 28 lipca na ul. Drawskiej, kieruj¹cy samochodem marki
Opel zderzy³ siê z dzikiem.
Dzieñ wczeœniej w GOSTOMINIE Niemiec kieruj¹cy samochodem marki Nissan zderzy³ siê z
sarn¹.

Rowerzysta po spo¿yciu

Wandal w pasiece

STO£¥¯EK 30 lipca policjanci
zatrzymali tu rowerzystê, który postanowi³ wybraæ siê na przeja¿d¿kê,
maj¹c 1 miligram alkoholu w krwi,
czyli oko³o 2 promile.

DOBIESZEWO. 27 lipca nieustalony sprawca zniszczy³ 9 uli,
doprowadzaj¹c do wymarcia pszczelich rodzin. Straty wstêpnie
oszacowano na oko³o 6 tys. z³.
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XI Jarmark Doberski 2010 w obiektywie

Scena rycerska pod wzgórzem zamkowym

Dobra uwieczniana na p³ótnie malarskim
Krzy¿ówka nr 31

Radowianki uczy³y dzieci czerpaæ papier

Jarmark to tak¿e spotkania starych znajomych; kolekcjoner
Tadeusz £ukaszewicz i mistrz kolarski Czes³aw Polewiak.

Rozwi¹zanie
krzy¿ówki nr 29
Rozwi¹zaniem by³o has³o:
Gdzie cienko, tam siê rwie.
Nagrodê - miesiêczn¹ prenumeratê Tygodnika - wylosowa³a pani
Zofia Janicka z £obza.

