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Rescy podpalacze w rêkach Policji
Jeden z zatrzymanych przyzna³ siê do podpalenia a¿ jedenastu altanek.

Stra¿acy podpalali,
a potem gasili
Policjanci z £obza na podstawie szeroko zakrojonych dzia³añ
ujêli m³odych mê¿czyzn, którzy w
okresie od stycznia do lipca tego
roku podpalali altanki, trawy,
œmietniki na terenie gminy Resko.
Jak siê okaza³o, ci m³odzi
mê¿czyŸni byli ochotnikami w

M³odzie¿owej Stra¿y Po¿arnej w
Resku. Policjanci zatrzymali w
tej sprawie trzech mê¿czyzn,
dwóch z nich to 18-latkowie, jeden 19-latek. Jeden z zatrzymanych sprawców przyzna³ siê
³¹cznie do podpalenia a¿ jedenastu altanek.

Pijany kierowca
uderzy³ w drzewo
W dniu 4 wrzeœnia br. dy¿urny Komendy Powiatowej
Policji w £obzie otrzyma³ zg³oszenie, ¿e w stronê
£obza, z kierunku od Wêgorzyna, jedzie samochód
marki VW Golf ca³¹ szerokoœci¹ jezdni.

Awanturowa³ siê
po do¿ynkach

Zaskakuj¹cy jednak w tej sprawie jest fakt, ¿e ci m³odzi mê¿czyŸni
bêd¹c ochotnikami w Stra¿y Po¿arnej sami wzniecali po¿ary aby potem
gasiæ je z innymi stra¿akami. Sprawa
nie jest jednak zakoñczona. Policjanci nadal bêd¹ wyjaœniaæ wszystkie
okolicznoœci tej sprawy.
(kp)

Oœwiadczenia
maj¹tkowe
radnych
w Resku
Radni
zdecydowali
- bierzemy
mieszkania
od PKP

Dopalacze
– to jest jakiœ
terror
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Do¿ynki miejskie, czyli Miro na radnego
Dziennikarz ma tak¹ niewdziêczn¹ pracê, ¿e mieszkañcy do
niego kieruj¹ ró¿ne pytania, na które nie znaj¹ odpowiedzi, a chcieliby,
by on im ich udzieli³. O ile pytania
zazwyczaj s¹ proste, to ju¿ odpowiedzi bywaj¹ z³o¿one. Na przyk³ad
ktoœ mnie spyta³, dlaczego do¿ynki,
czyli œwiêto plonów, nie odbywa siê
tam, gdzie te plony s¹ zbierane, czyli na wsi. Prawda, ¿e pytanie jest
proste, jednozdaniowe, ale ju¿ takim samym jednym zdaniem odpowiedzieæ na nie nie sposób. Chocia¿
mo¿na spróbowaæ wybrn¹æ na odczepkê – bo nasze miasta s¹ trochê
wiejskie, wiêc niedaleko pada jab³ko od jab³oni. Mo¿na by inaczej – a
komu by siê chcia³o jechaæ na wieœ.
No tak, ale takie odpowiedzi rodz¹
kolejne pytania, poprzez które ktoœ
chce wyjaœniæ sobie niezrozumia³¹
dla siebie rzeczywistoœæ, wiêc pyta
dalej – dla kogo s¹ do¿ynki, i sam
sobie odpowiada zgodnie z logik¹ –

dla rolników, bo to stare ch³opskie
œwiêto. No dobrze, ale w takim razie
dlaczego odbywaj¹ siê w mieœcie,
je¿eli rolnicy mieszkaj¹ na wsi?
Hmm, mo¿e wspó³czesne do¿ynki
nie s¹ wcale dla rolników? No tak,
ale w takim razie dla kogo? No i
powoli dochodzimy do wyjaœnieñ.
Jak w mieœcie, to dla mieszczuchów
lub mieszczan, jak kto tam woli, i
raczej ku ich uciesze, a nie dla œwiêtowania plonów i kultywowania
ch³opskich obyczajów. Teraz ludzie
chc¹ siê bawiæ i im wszystko jedno,
pod jakim szyldem. A co na to ch³opi
lub rolnicy, jak kto tam woli? Ano
musz¹ przyjechaæ na do¿ynki do
miasta.
Ano przyje¿d¿aj¹. Ale tu okazuje
siê, ¿e do¿ynki, zwane przez miejscowych po prostu imprez¹, wcale do¿ynek nie przypominaj¹. WeŸmy na to,
mówi ch³op, przyje¿d¿amy, idziemy
po mszy przez miasto na boisko, wrêczamy burmistrzowi chleb no i po

do¿ynkach. Jak to? Ano póŸniej to ju¿
jest impreza, jak mawiaj¹ miejscowi.
Wystêpuj¹ zespo³y ludowe z miasta,
ogl¹daj¹ jest miastowi, a urzêdnicy z
miasta oceniaj¹ nasze plony i wieñce.
Panie, miasto siê bawi jak trza, a wieœ?
- rzuca pytanie w powietrze i odchodzi nie czekaj¹c na odpowiedŸ, bo
przecie¿ j¹ zna.
Dla odmiany szacowny mieszkaniec £obza spyta³ mnie, czy
wiem, kto to jest Miro. No, ten od
strongmanów – doda³, widz¹c niewiedzê maluj¹c¹ siê na mojej twarzy. Gdy po krótkich wyjaœnieniach
przytakn¹³em, ¿e ju¿ wiem, ¿e chodzi o organizatora wielkiej imprezy
w mieœcie, której patronuje burmistrz, zada³ kolejne pytanie: a jak
pan myœli, czy burmistrz wie, kto to
jest Miro. Nie wiem, czy burmistrz
wie – zacz¹³em siê zastanawiaæ - ale
przecie¿ Miro robi fajn¹ imprezê,
próbowa³em wybrn¹æ z sytuacji. No
w³aœnie, mo¿na byæ Mirem, z wia-

dom¹ przesz³oœci¹, i mo¿na byæ
Rychem, który teraz Mira zalegalizuje i Miro bêdzie od teraz szacownym obywatelem, takim jak ja, chocia¿ mnie nikt na poligon w baga¿niku nie wywozi³ ani mi bomb nie
podk³ada³. Widzi pan, jak nam w
£obzie roœnie klasa œrednia? Nied³ugo doczekam, ¿e Miro wystartuje w wyborach. Wystarczy, ¿e zrobi
sobie zdjêcie z Rychem i ma zaklepane jak w banku. Ot, takie czasy
nasta³y. Niech pan o tym napisze.
Sprawdzê, czy przynajmniej pan siê
nie boi. - obarczy³ mnie ciê¿kim
zadaniem.
Widzicie pañstwo, jak niewdziêczna jest praca dziennikarza
w tak pod³ych czasach. Przecie¿
wiadomo, ¿e Rycho nie da mi zlecenia, a dla odmiany Miro mo¿e mi daæ
w mordê. Mam tylko nadziejê, ¿e
jako szacowny obywatel £obza tego
nie uczyni. Maniery przecie¿ zobowi¹zuj¹.
KAR
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Dopalacze
Awanturowa³ siê
– to jest jakiœ terror po do¿ynkach
(£OBEZ) Podczas sesji Rady
Miejskiej zosta³ poruszony temat
otwartego tu niedawno sklepu z
dopalaczami. Swojego oburzenia
nie kry³a radna Helena Szwemmer.
– Sklep z dopalaczami. Nazwa
tego sklepu nie wiem jaka, prawdopodobnie sklep kolekcjonerski. Nie
godzê siê ani jako obywatel tej spo³ecznoœci, ani jako mieszkaniec
tego domu, który jest zaraz z nastêpnym numerem, na takie s¹siedztwo.
Zachowanie ich jest karygodne. To
towarzystwo, które tam siê gromadzi, siada na parapetach, przeklina.
Tam mieszka moja rodzina. Jestem
oburzona, ¿e ktoœ z naszego grona
tak¹ decyzjê podj¹³, aby powsta³
tam sklep z takimi artyku³ami. M³odzie¿ jest w takim wieku, ¿e chyba

nie za bardzo wie, co jest dla nich
dobre, a co z³e. Ludzie tam siê gromadz¹. Sklep otwarty jest do 23.00.
To wszystko jest nie do przyjêcia.
Proszê to zlikwidowaæ w trybie pilnym. Niedaleko jest szko³a. Jest to
kawa³ek wstrêtnej budy wymalowanej w sposób okropny, odra¿aj¹cy,
jest to jakiœ terror, nie ma na to s³ów
– apelowa³a radna.
Problem „jedynie” w tym, ¿e to
chyba nie to forum, bo dopalacze s¹
legalne i zgodnie z prawem nikt nie
mo¿e zabroniæ sprzeda¿y artyku³ów
oferowanych w tym sklepie – cokolwiek o tym myœlimy. Jedynie co
mo¿e zrobiæ policja, to sprawdzaæ,
czy dopalacze s¹ sprzedawane osobom niepe³noletnim, ewentualnie
karaæ za zak³ócanie porz¹dku publicznego i ciszy nocnej.
MM

(£OBEZ) W dniu 4 wrzeœnia
br. na starym boisku w £obzie odbywa³a siê zabawa do¿ynkowa.
Nie wszyscy jednak potrafi¹ bawiæ siê spokojnie, bez wszczynania awantur i burd.
Po godzinie 1.00 w nocy policjanci z £obza otrzymali zg³oszenie, ¿e w okolicach boiska jest grupa
m³odych ludzi, którzy zachowuj¹
siê g³oœno, krzycz¹, przeklinaj¹.
Przyby³y na miejsce zdarzenia cywilny patrol poprosi³ zgromadzon¹
tam m³odzie¿, aby rozesz³a siê, gdy¿

impreza ju¿ dawno siê zakoñczy³a i
aby nie zachowywali niezgodnie z
prawem.
Niestety nie wszyscy pos³uchali
poleceñ policjantów. M³ody 25-letni mieszkaniec £obza Grzegorz C.,
bêd¹c pod znacznym wp³ywem alkoholu, zacz¹³ wyzywaæ policjantów s³owami wulgarnymi i obel¿ywymi. Nie chcia³ siê uspokoiæ i nadal by³ agresywny wobec policjantów. Zosta³ on zatrzymany w policyjnym areszcie. Po wytrzeŸwieniu
us³ysza³ zarzut zniewa¿enia
funkcjonariuszy Policji.
(kp)

Pijany kierowca
uderzy³ w drzewo
W dniu 4 wrzeœnia br.
dy¿urny Komendy
Powiatowej Policji
w £obzie otrzyma³
zg³oszenie, ¿e w stronê
£obza, z kierunku od
Wêgorzyna, jedzie
samochód marki VW Golf
ca³¹ szerokoœci¹ jezdni.
Policjanci z wydzia³u Ruchu
Drogowego zauwa¿yli ten samochód
na ulicy Waryñskiego na wysokoœci
stacji paliw. Chcieli zatrzymaæ kieruj¹cego do kontroli drogowej. Niestety kierowca nie zatrzyma³ siê do kon-

troli i przyspieszy³. Z uwagi na fakt
odbywaj¹cej siê w £obzie imprezy
do¿ynkowej na starym boisku i du¿ego ruchu pieszych w okolicy ulicy
Niepodleg³oœci policjanci nie podjêli poœcigu za kierowc¹.
Na przejeŸdzie kolejowym,
na ulicy Waryñskiego, kierowca
Golfa straci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w przydro¿ne
drzewo. Na miejscu natychmiast
wezwano Pogotowie i Stra¿ Po¿arn¹, która uwolni³a kierowcê z
auta. Jak siê okaza³o 35-letni
mieszkaniec gminy £obez by³ w
stanie upojenia alkoholowego.
Zosta³ przewieziony do szpitala
z obra¿eniami nóg.
(kp)
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DRUKARNIA
w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie

Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 39 73 730
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Lokatorzy mieszkañ kolejowych s¹ straszliwie
zad³u¿eni

Statut zmieniony

Radni zdecydowali
- bierzemy mieszkania
od PKP
(WÊGORZYNO). Radni
zdecydowali, ¿e wezm¹ od
PKP 27 mieszkañ w Runowie
Pomorskim przy ul.
Po³chowskiej i ul. Kolejowej
oraz 5 mieszkañ w
Wêgorzynie na Os. 40-lecia
PRL, wraz z udzia³em
w gruncie stanowi¹cym
prawo u¿ytkowania
wieczystego.
- Umówiliœmy siê z PKP, ¿e jeœli
grupa najemców nie wykupi mieszkañ, to wówczas PKP z³o¿y wniosek
do gminy i gmina przejmie lokale.
Gdy zapozna³am siê z dokumentacj¹, to okaza³o siê, ¿e s¹ to osoby,
które nigdy mieszkañ nie kupi¹,
poniewa¿ czêœæ osób ma wypowiedziane umowy najmu i jako osoby
bez tytu³u prawnego p³ac¹ trzykrotny czynsz. Podam taki przyk³ad –
pan p³aci 1200 z³, a zarabia 600 700 z³ na rêkê. W niektórych przypadkach d³ug, który posiadaj¹ ci najemcy, jest niebotyczny, bo sztucznie pompowany. Trzykrotn¹ wysokoœæ op³at czynszowych nikt nie
bêdzie w stanie zap³aciæ. Czêœæ jest
u komornika ju¿ w egzekucji, czêœæ
osób utraci³a prawa do lokalu i ma
zas¹dzone lokale socjalne. Gdyby
PKP egzekwowa³a, to ¿¹da³aby od
gminy przyznania lokalu socjalnego
dla tych rodzin, a gmina lokali socjalnych na dzisiaj nie ma. Musielibyœmy zap³aciæ PKP odszkodowanie. Le¿y ju¿ wniosek PKP o odszkodowanie za brak lokali socjalnych, ju¿ jest monit. To ju¿ jest
wêze³ gordyjski – ludzie nie kupi¹,
maj¹ d³ugi, gmina powinna im dostarczyæ lokale socjalne, nie dostarcza tych lokali, d³ug roœnie dalej,
rodziny ¿yj¹ ju¿ na granicy wytrzyma³oœci psychicznej. Wnioskujê o
przejêcie tych lokali, bo mo¿emy
ich sytuacjê unormowaæ w ten sposób, ¿e z chwil¹ umowy najmu, rodziny te p³ac¹ normalny czynsz, tak
jak jest u nas naliczane. Czynsz na
osiedlu bêdzie rzêdu 500 - 600 z³, w
Runowie – 150 z³. Wszystkie rodziny podpisa³y oœwiadczenia, ¿e podpisz¹ ugody o sp³acie d³ugu w ratach. Mo¿na by³oby sytuacjê wielu
rodzin poprawiæ, unormowaæ i gmina odzyskiwa³aby d³ug, który na
nich spoczywa. Jest to dobra droga
dla tych mieszkañców, a po drugie

pozyskamy do zasobu dobre lokale,
bo s¹ to lokale na osiedlu 40.lecia –
powiedzia³a burmistrz Gra¿yna
Karpowicz.
Jak zauwa¿y³ radny Jan Mazuro tylko trzy lokale s¹ „czyste”,
bez d³ugów; pozosta³e maj¹ d³ugi
„historyczne”, gdzie œrednia na
lokal wynosi 30 tys. z³. W sumie
zad³u¿enie na 14. lokalach wynosi
400 tys. z³.
- Pewnie rodziny te maj¹ trudnoœci nawet w p³aceniu na bie¿¹co
czynszu za mieszkanie i op³aty. Firma, która administruje na tych budynkach, nie odzyska d³ugu od
mieszkañca, ale bêdzie ¿¹da³a od
gminy pokrycia zad³u¿enia. Musimy mieæ œwiadomoœæ, ¿e te 400 tys.
z³ d³ugu z pewnoœci¹ nie odzyskamy. D³ugi bêd¹ ros³y za tych, co na
bie¿¹co nie p³ac¹. Temat mieszkañ
nas nie ominie i komisja stanê³a na
stanowisku, ¿e musimy je przyj¹æ.
Ale trzeba wymagaæ od kolei, ¿e
skoro daj¹ nam mieszkania z takimi
d³ugami, to te¿ mogliby siê poczuæ
i nam zrekompensowaæ to. Chcemy
przej¹æ schronisko, ale za d³ugi podatkowe – nic za darmo. A tutaj
mieszkania z takimi d³ugami, za które bêdziemy musieli zap³aciæ. Pani
burmistrz znajdzie rozwi¹zanie, bo
parê osób poprzemienia, ale nie 27
rodzin. I ten d³ug œwiadomie musimy przyj¹æ – powiedzia³ radny.
Burmistrz zauwa¿y³a jednak, ¿e
gmina w ka¿dej kadencji przejmowa³a lokale od Agencji Nieruchomoœci Rolnych. Do dzisiaj w wiêkszej czêœci mieszkania zosta³y ju¿
wykupione. Stwierdzi³a, ¿e podobnie bêdzie z lokalami PKP.
- W tamtej kadencji te¿ gmina
przejê³a na osiedlu spor¹ czêœæ
mieszkañ, czêœæ ju¿ ludzie kupili.
Na pewno czêœæ osób wykupi od
gminy mieszkania. Czeœæ z tych
osób nie jest kolejarzami i nie mog³o skorzystaæ z bonifikaty. W niektórych przypadkach maj¹ podwy¿szony czynsz dlatego, ¿e nie s¹ traktowani jako kolejarze. Bêdziemy
mogli to uporz¹dkowaæ, podpisaæ
umowy i z czasem ci ludzie na pewno bêd¹ mieli szansê kupiæ od gminy
mieszkania po ni¿szej cenie. Na
pewno jest to korzystne dla mieszkañców – apelowa³a burmistrz.
Siedmiu radnych by³o za przejêciem mieszkañ, jeden przeciw, a
dwóch wstrzyma³o siê.
MM

(DOBRA-WÊGORZYNO).
Radni w tych gminach jednog³oœnie podjêli uchwa³y w sprawie
przyjêcia zmiany statutu Celowego Zwi¹zku Gmin R-XXI z siedzib¹ w Nowogardzie.
Obecnie zapisy statutu nie precyzuj¹, ¿e Zwi¹zek ma realizowaæ okreœlone zadania w³asne na terenie gmin
cz³onkowskich. Statut nale¿y wiêc
zmieniæ, zgodnie z dyspozycj¹ zawart¹ w pkt. 49 Wytycznych w zakresie zasad dofinansowania z progra-

mów operacyjnych podmiotów realizuj¹cych obowi¹zek œwiadczenia
us³ug publicznych w ramach zadañ
w³asnych jednostek samorz¹du terytorialnego w gospodarce odpadami. W statucie nale¿a³o wskazaæ, ¿e
us³ugi bêd¹ œwiadczone przez Zwi¹zek na rzecz gmin - uczestników
Zwi¹zku.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 i 3 ustawy
o samorz¹dzie gminnym przyjêcie
statutu b¹dŸ jego zmiany nastêpuj¹
bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ ustawowego sk³adu Rady Miejskiej. op

Przedszkolanka
zostaje
(MIESZEWO). W tutejszym
punkcie przedszkolnym by³ problem, bo okaza³o siê, ¿e pani tam
pracuj¹ca nie ma kwalifikacji nauczyciela do wychowania przedszkolnego. Zgodnie z przepisami
nie mog³a byæ zatrudniona.
– Powiatowy Urz¹d Pracy skierowa³ dwie panie z kwalifikacjami,
ale sta³o siê tak, ¿e panie skierowane
tam ostatecznie nie podjê³y tej pra-

cy. W zwi¹zku z tym przepis mówi,
¿e jeœli nie ma osób z kwalifikacjami, mo¿e byæ zatrudniona osoba nie
posiadaj¹ca kwalifikacji. W tym
momencie pani, która tam pracowa³a, po wyra¿eniu zgody przez Kuratorium bêdzie nadal zatrudniona w
Mieszewie, a taka zgoda jest ju¿ w
drodze do nas – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
MM

Przystanek
dla najm³odszych
(DOBIESZEWO). Mamy najm³odszych mieszkañców wsi
prosz¹, aby dla ich milusiñskich
autobus zatrzymywa³ siê przy
œwietlicy.
Gdyby tak siê sta³o, dzieciaczki nie musia³yby chodziæ
przez ca³¹ wieœ na przystanek. Niebawem zaczn¹ siê
jesienne s³oty, a póŸniej
œniegi i mróz.

– Jeœli mo¿na by by³o, aby autobus zatrzymywa³ siê tu rano, bo
zim¹ zawieje. Jest siedmioro ma³ych dzieci. Po co one maj¹ iœæ
na drugi koniec wioski? Druga
sprawa, by postawiæ, znak,
przy wjeŸdzie do Dobieszewa „uwaga dzieci” - apelowa³ w imieniu mam so³tys
Dobieszewa, podczas
sesji Rady Miejskiej w
£obzie.
MM

Str
Str.. 6

Z ¯YCIA POWIATU

W Resku tylko zak³ad
opiekuñczo-leczniczy
(RESKO). Prezes Intermedu
napisa³ pismo do Oddzia³u Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie z proœb¹ o zawieszenie dzia³alnoœci, albowiem nie ma lekarzy.
NFZ do proœby przychyli³ siê i dzia³alnoœæ na oddzia³ wewnêtrzny i
izbê przyjêæ zawiesi³ z dniem 1
wrzeœnia. 27 sierpnia NFZ napisa³ pismo do spó³ki „Chirurg” w Resku,
które dotar³o do Reska 31 sierpnia, ¿e
rozwi¹zuje z t¹ firm¹ umowê ze skutkiem natychmiastowym i to dos³ownie, bo z dniem... 31 sierpnia.
„Bezpoœredni¹ przyczyn¹ rozwi¹zania umowy jest udzielanie
œwiadczeñ w sposób i w warunkach
istotnie odbiegaj¹cych wymogom
okreœlonym w obowi¹zuj¹cych
przepisach prawa i umowie, tj. bez
zabezpieczenia dostêpu do badañ
radiologicznych (RTG)” - czytamy
w piœmie NFZ.
Przypominamy, ¿e Chirurg teoretycznie dostêp do rentgena mia³,
bo mia³ umowê na sprzêt. W praktyce jednak nie, bo Intermed zamkn¹³
pomieszczenie z rentgenem i nie
dopuszcza³ tam nawet starostwa.
Wszelkie próby wejœcia koñczy³y
siê fiaskiem, bo prezes Intermedu
w³aœnie urlopowa³. Nie wa¿ne, ¿e o
ka¿dej wizycie starostwo powiadamia³o na piœmie. Nie mog¹c wejœæ
do pomieszczenia, Chirurg nie móg³
ze sprzêtu korzystaæ, ani podj¹æ jakichkolwiek dzia³añ, które spe³ni³yby wymogi stawiane przez NFZ. W
konsekwencji firma, która nie ma lekarzy ma zawieszon¹ dzia³alnoœæ na
oddzia³ wewnêtrzny, a ta, której nie
dopuszczano do sprzêtu, ma zerwany kontrakt.
Tutaj przychodzi na myœl dzia³anie NFZ odnoœnie us³ug w zakresie
rehabilitacji w £obzie. W tej sprawie trafi³o pismo do NFZ, w którym
czytamy, ¿e „drugi podmiot (Intermed) posiadaj¹cy kontrakty z NFZ
na prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych, wykonuje je w ograniczonym zakresie przez co w gabinecie „REHA-KOS” tworz¹ siê du¿e
kolejki (…). Z informacji mieszkañców wynika równie¿, ¿e posiadany
sprzêt przez „Intermed” (…) jest
starej generacji, nie nadaje siê do
u¿ytku przez co przyczynia siê do
braku poprawy zdrowia w terapii
pacjentów. Nieraz dochodzi³o do
wypadków w których niejednokrotne pacjenci zostali poparzeni elektrodami”.
To jednak nie spowodowa³o
¿adnych dzia³añ NFZ.

Odnoœnie RTG w Resku, na pocz¹tku sierpnia starostwo powiatowe w £obzie wys³a³o pismo do Intermedu z informacj¹, ¿e „dalsze
próby uniemo¿liwiania spó³ce
NZOZ „Chirurg” korzystania ze
sprzêtu spowoduje rozwi¹zanie
umowy”. Ju¿ na drugi dzieñ Intermed odes³a³ pismo z informacj¹, ¿e
nie uznano wypowiedzenie najmu
starostwa za skuteczne. W piœmie
napisano równie¿ „Podtrzymujemy
w pe³ni nasze dotychczasowe stanowisko, i¿ podejmowane próby przez
Zarz¹d Powiatu odebrania nam zajmowanych pomieszczeñ RTG i
przekazania ich przed zakoñczeniem umowy najmu innym podmiotom, w tym w szczególnoœci dla
spó³ki Chirurg, czy te¿ ostatnio dla
SPZZOZ w Gryficach s¹ bezprawne. (…) O ile nam wiadomo wierzyciele zaskar¿yli czynnoœci komornika w £obzie, który przekaza³ pod
dozór sprzêt RTG Panu Gromowskiemu.”
Tym sposobem RTG, które jest
w³asnoœci¹ Powiatu, dla Chirurga
by³o niedostêpne.
Zawieszenie dzia³alnoœci Intermedu mia³o trwaæ od 1 wrzeœnia, ale
ju¿ w piêtek, 27 wrzeœnia, nie przyjmowano pacjentów na oddzia³ wewnêtrzny. Jak nam powiedzia³a jedna z pracuj¹cych w szpitalu osób, do
Reska zaczê³y kursowaæ karetki i
przywoziæ pacjentów do Zak³adu
Opiekuñczo-Leczniczego. 1 wrzeœnia zape³nionych by³o ju¿ 5 sal (zarówno w ZOL, jak i w zawieszonym
oddziale wewnêtrznym). W tym samym dniu gruchnê³a wiadomoœæ, ¿e
2 wrzeœnia pod szpitalem w Resku
bêdzie mia³a miejsce pikieta z
udzia³em pielêgniarek z Intermedu.
Bêd¹ walczyæ o to by... nie zabieraæ
im ZOL-u.
Pojawi³o siê pytanie, czy Intermed w ogóle posiada kontrakt na
tak¹ iloœæ ³ó¿ek. O to spytaliœmy siê
w NFZ. Ten odpisa³, ¿e „ma obowi¹zek realizowaæ zapisy umowy i zarz¹dzaæ kontraktem. Œwiadczenia
udzielane przez Intermed w zak³adzie pielêgnacyjno – opiekuñczym
zosta³y zakontraktowane na kwotê
1.282.970 z³otych. Analiza wykonania kontraktu w okresie od stycznia do lipca 2010 pokazuje, ¿e podmiot udziela mniej œwiadczeñ, ni¿ to
wynika z mo¿liwoœci finansowych,
jakimi dysponuje na podstawie
umowy z NFZ.”
Obecnie jest zape³nionych piêæ
sal zak³adu opiekuñczo-lecznicze-

go. Intermed wyst¹pi³ o zawieszenie
dzia³alnoœci oddzia³u wewnêtrznego z powodu braku lekarzy. Kto
wiêc bêdzie sprawowa³ opiekê nad
pacjentami w zak³adzie opiekunczo-leczniczym?
Zadaliœmy pytanie do NFZ czy
ten zamierza sprawdziæ na grafikach
dy¿urów kto i kiedy faktycznie bêdzie sprawowa³ opiekê medyczn¹ w
szpitalu. Czy NFZ potwierdza stan
deklaratywny ze stanem faktycznym swoich kontrahentów.
OdpowiedŸ jest lakoniczna i niewiele wnosi. Równie dobrze mog³oby jej nie byæ, albowiem napisane
jest, co powinno byæ, a nie co jest:
„Za w³aœciw¹ realizacjê umowy
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, organizacjê i warunki udzielania œwiadczeñ, odpowiednie zasoby kadrowe, odpowiada œwiadczeniodawca (czytaj kierownik podmiotu). Jest on zobowi¹zany wykonywaæ umowê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami: warunkami
udzielania œwiadczeñ okreœlonymi
w ustawie, w ogólnych warunkach
umów, w odrêbnych przepisach oraz
w zarz¹dzeniach Prezesa NFZ.
Œwiadczeniodawca
udziela
œwiadczeñ zgodnie z harmonogramem pracy oraz planem rzeczowofinansowym, stanowi¹cymi za³¹czniki do umowy. Za³¹cznikiem do
umowy jest tak¿e wykaz personelu
lekarskiego i pielêgniarskiego. W
czasie wskazanym w harmonogramie personel lekarski i pielêgniarski
nie mo¿e udzielaæ œwiadczeñ w innej jednostce organizacyjnej u tego
samego œwiadczeniodawcy, ani te¿
u innego œwiadczeniodawcy.”
Na pytania „Czy NFZ ma zapewnienie Intermedu, ¿e jest on w stanie
zapewniæ dalsz¹ opiekê tym pacjentom w innym miejscu, czy te¿ to
Oddzia³ NFZ, b¹dŸ nowy dzier¿awca szpitala bêdzie musia³ zapewniæ
miejsca i opiekê dla osób bêd¹cych
w szpitalu?” - nie otrzymaliœmy
odpowiedzi. Nie wiadomo wiêc, co
stanie siê z pacjentami po wygaœniêciu umowy dzier¿awy przez Intermed, co nast¹pi za nieca³e cztery
miesi¹ce.
Jako podstawê prawn¹ zawieszenia dzia³alnoœci Intermedu w
oddziale chorób wewnêtrznych i
izby przyjêæ w szpitalu w Resku
NFZ poda³:
„Zawieszenie jest przerw¹ w
udzielaniu œwiadczeñ opieki zdrowotnej. Podstawa prawna przerwy:
Rozporz¹dzenie ministra zdrowia z

tygodnik ³obeski 7.9.2010 r.
dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej.
Dziennik Ustaw z 2008 r. nr 81 poz.
484. Art. 9 rozporz¹dzenia stanowi,
¿e œwiadczeniodawca
udziela
œwiadczeñ przez ca³y okres obowi¹zywania umowy, a jeœli planuje
przerwê w udzielaniu œwiadczeñ,
powiadamia o tym na piœmie oddzia³
wojewódzki Funduszu, wskazuj¹c
przewidywany okres jej trwania.
Przerwa w udzielaniu œwiadczeñ
wymaga pisemnej zgody dyrektora
oddzia³u wojewódzkiego Funduszu. W przypadku braku mo¿liwoœci
udzielania œwiadczeñ, którego nie
mo¿na by³o wczeœniej przewidzieæ,
œwiadczeniodawca niezw³ocznie
podejmuje czynnoœci w celu zachowania ci¹g³oœci udzielania œwiadczeñ, powiadamiaj¹c jednoczeœnie
oddzia³ wojewódzki Funduszu o
tym zdarzeniu i podjêtych czynnoœciach.
Œwiadczeniodawca otrzymuje
wynagrodzenie za œwiadczenia
udzielone zgodnie z umow¹, na podstawie rachunku. Jeœli nie udziela
œwiadczeñ, nie otrzymuje z NFZ
œrodków finansowych.
Œrodki finansowe niewykorzystane przez Intermed w ramach
umowy na œwiadczenia w oddziale
wewnêtrznym i izbie przyjêæ zostan¹ wykorzystane na sfinansowanie tego samego zakresu œwiadczeñ
udzielanych w innych placówkach
opieki zdrowotnej.”
Na pytanie, dlaczego Oddzia³
NFZ rozwi¹zuje umowê ze skutkiem natychmiastowym z NZOZ
Chirurg, podaj¹c jako powód brak
zabezpieczenia dostêpu do badañ
radiologicznych, maj¹c œwiadomoœæ, sk¹d wynika³y owe utrudnienia, a jednoczeœnie zawiesza dzia³alnoœæ dla Intermedu, gdy ten nie
ma lekarzy, NFZ odpisuje , ¿e rozwi¹za³ umowê z NZOZ Chirurg w
zwi¹zku z wystêpuj¹cymi nieprawid³owoœciami w dzia³alnoœci tego
zak³adu. „Bezpoœredni¹ przyczyn¹
rozwi¹zania umowy z NZOZ Chirurg by³o udzielanie œwiadczeñ w
sposób i w warunkach istotnie nieodpowiadaj¹cych wymogom okreœlonym w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa i umowie, tj. bez zabezpieczenia dostêpu do badañ radiologicznych (RTG). Œwiadczeniodawca by³ wielokrotnie i bezskutecznie
wzywany przez Fundusz do dope³nienia wymogów na³o¿onych przepisami, w tym przedstawienia aktualnych dokumentów potwierdzaj¹cych zapewnienie realizacji badañ
radiologicznych.”
1 wrzeœnia obradowa³ Zarz¹d
Powiatu, w którym uczestniczy³ dyrektor gryfickiego SP ZOZ Jacek
Petryka. Zapewni³ starostwo, ¿e
przyjmie na umowê o pracê zwolnione pielêgniarki z Reska ju¿ od
po³owy tego miesi¹ca.
MM
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Pierwsza transza za termo
(£OBEZ). Radni miejscy
otrzymali projekt
uchwa³y odnoœnie
przyjêcia do bud¿etu
niemal 1,4 miliona z³
na termomodernizacjê
obiektów publicznych.
Pieni¹dze te jedynie
wp³yn¹ do bud¿etu
³obeskiego, a nastêpnie
zostan¹ przelane na
konta gmin bior¹cych
udzia³ w projekcie.
Jest to kwota, któr¹ gmina £obez
otrzyma w formie zaliczki z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizacjê projektu pod
nazw¹ Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej w gminach powiatu ³obeskiego, w czêœci,
która dotyczyæ bêdzie realizacji inwestycji przez gminy partnerskie.
£obez jest liderem projektu, dlatego te¿ to do bud¿etu £obza najpierw wp³yn¹ pieni¹dze za wykonanie czêœci termomodernizacji, a
dopiero z bud¿etu ³obeskiego zostan¹ przelane na konta poszczególnych gmin. Aby jednak pierwsza
transza pieniêdzy mog³a wp³yn¹æ na
konto, radni miejscy musieli podj¹æ
stosown¹ uchwa³ê. Tak te¿ sta³o siê
w miniony czwartek. Zanim jednak
przyst¹piono do g³osowania radni
mieli kilka pytañ.

Radny Henryk Stankiewicz dopytywa³, w jaki sposób finansowane
s¹ osoby, które prowadz¹ ten projekt. Skarbnik gminy Olga Radziwanowska wyjaœni³a, ¿e wydatki
osobowe pokrywane s¹ proporcjonalnie przez gminy, zgodnie z procentem zg³oszonych inwestycji. S¹
one refundowane do kilku udzia³ów
w projekcie.
Radna Helena Szwemer zwróci³a uwagê, ¿e tego typu wp³ywy do
bud¿etu zaciemniaj¹ faktyczny obraz ³obeskiego bud¿etu. Ale, jak
wyjaœni³a skarbnik - taka jest rola lidera.
Z ogólnej puli, jaka wp³ynie do
bud¿etu gminy z tytu³u termomodernizacji, ponad po³owa pozostanie na zadania prowadzone przez
gminê £obez. Jak wyjaœni³a przewodnicz¹ca Rady Miejskiej El¿bieta Kobia³ka, to w interesie gminy
£obez by³o, aby zachêciæ pozosta³e
gminy do przyst¹pienia do termomodernizacji, albowiem sama nie
mia³aby szans.
- By³o to okupione ciê¿k¹ prac¹
urzêdników ³obeskich, którzy pracowali nad tym projektem. Kiedy
dokumenty z gmin wp³ywa³y, niekoniecznie doskona³e, to my musieliœmy pilotowaæ sprawê – powiedzia³a przewodnicz¹ca.
– W tym projekcie bierze
udzia³ piêæ gmin, nie bierze w nim
udzia³u starostwo powiatowe.
Ka¿da gmina do tego projektu
wnios³a budynki u¿ytecznoœci publicznej, w których nale¿a³o przeprowadziæ ca³y zakres prac zwi¹-

zanych z termomodernizacj¹.
Jako pojedyncza gmina nie mogliœmy aplikowaæ do tego projektu,
albowiem barier¹ by³ wysoki próg
finansowy. W ramach wspólnej inwestycji z innymi gminami mogliœmy przekroczyæ tê barierê finansow¹. By³o i jest to dla nas ogromne utrudnienie i obci¹¿enie, ale
dziêki temu projektowi mo¿emy
przyst¹piæ do wyremontowania 11
naszych obiektów, wiêc sprawa
by³a warta œwieczki. Niech ¿a³uj¹
ci, którzy do nas po prostu nie
przyst¹pili – powiedzia³ burmistrz
Ryszard Sola.
Radny Piotr Æwik³a przypomnia³, ¿e w Drawsku taki du¿y projekt prowadzi powiat.
– U nas jest, jak jest, gmina prowadzi – nie wiem czym jest to spowodowane – doda³ radny.

Azbest nie a¿ tak toksyczny
(£OBEZ). Podczas sesji Rady
Miejskiej w £obzie radny Bogdan
Górecki zwróci³ uwagê, ¿e w Wysiedlu zakopany jest azbest i nale¿a³oby z tym coœ zrobiæ. Kierownik wydzia³u ochrony œrodowiska
Ewa Ciechañska daleka by³a jednak do paniki z tego tytu³u.
So³tysi potwierdzili, ¿e na niektórych wsiach znajduj¹ zakopane
pokrycia azbestowe. Co w takim
wypadku nale¿y zrobiæ? Kierownik
wydzia³u ochrony œrodowiska Ewa
Ciechañska zauwa¿y³a, ¿e utylizacja azbestu polega w³aœnie na zakopaniu go w ziemi na wyznaczonych
terenach, albowiem azbest szkodliwy jest wówczas, gdy pyli, zakopany w ziemi - nie stanowi niebezpieczeñstwa.
– Je¿eli znamy takie miejsca,
gdzie azbest zosta³ zakopany, je¿eli
nic nie bêdzie dzia³o siê z nim, to nic
siê nie stanie. Przy zakopywaniu

azbestu w wyznaczonych miejscach
nie daje siê nawet ¿adnych uszczelnieñ, bo on nie migruje – wyjaœni³a
kierownik.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej El¿bieta Kobia³ka doda³a, ¿e
azbest jest pochodzenia naturalnego, s¹ to minera³y krzemianowe,
które wystêpuj¹ naturalnie w przyrodzie. Zosta³y wykorzystane tylko
bardzo powszechnie do ró¿nego
rodzaju materia³ów budowlanych,
gdzie w³aœnie szkodzi pylenie. Jednym z kierunków utylizacji azbestu
jest mielenie i stosowanie do mieszanek asfaltowych, które uzyskuj¹
wiêksz¹ twardoœæ, elastycznoœæ itd.
Radny Leszek Gajda uzna³, ¿e
jest to problem w³aœciciela gruntu i
to on powinien zakopany na swoim
terenie azbest odwieŸæ do utylizacji.
Jeœli jest to na terenie gminy, to gmina powinna wywieŸæ w wyznaczone
miejsce.
MM

Burmistrz Ryszard Sola potwierdzi³, ¿e generalnie ci wszyscy,
którzy prowadz¹ projekty w Polsce
i otrzymali finansowanie, s¹ to starostwa powiatowe. To one s¹ liderami projektów, przyk³adami s¹ powiat drawski i szczecinecki. Powiat
szczecinecki skupia wokó³ siebie 23
gminy.
Pytanie radnego Piotra Æwik³y
wydaje siê nieco dziwne, jako ¿e
projekt trwa ju¿ od dawna i g³oœno
by³o, gdy starostwo ³obeskie wycofa³o siê z anga¿owania w niego.
Burmistrz £obza Ryszard Sola niejednokrotnie wyjaœnia³, dlaczego
podj¹³ siê prowadzenia projektu.
Byæ mo¿e radny nie s³ysza³, a byæ
mo¿e akurat by³ nieobecny, nie
zmienia to jednak faktu, ¿e po ponad
roku warto by³oby, bêd¹c radnym,
znaæ takie kwestie.
MM
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Oœwiadczenia maj¹tkowe radnych
w Resku
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
Barbara Basowska w roku ubieg³ym
nie zgromadzi³a na swoim koncie ¿adnych oszczêdnoœci. Posiada dom o powierzchni 100 mkw. o wartoœci 150
tys. z³ oraz mieszkanie o powierzchni
58 mkw. i o wartoœci 100 tys. z³. Wysokoœæ rocznej emerytury za zesz³y
rok wynios³a 19.572,96 z³, z kolei wysokoœæ diety przewodnicz¹cej rady –
16. 518, 12 z³. Samochodu o wartoœci
ponad 10 tys. z³ - nie posiada.
Wiceprzewodnicz¹ca Rady Miejskiej Wies³awa B¹k jest rencistk¹, w
minionym roku nie zgromadzi³a na
swoim koncie ¿adnych oszczêdnoœci,
posiada na w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni 74,04 mkw. o wartoœci
35.210 z³. Dochody z tytu³u renty z
ZUS w roku ubieg³ym wynios³y –
6.171,88 z³, natomiast z tytu³u diet
radnej – 5.566 z³.
Radny Stanis³aw Buczek jest rencist¹, w roku ubieg³ym zgromadzi³ na
swoim koncie 10.071, 49 z³ w BS
(œrodki do produkcji rolnej). Posiada
gospodarstwo o powierzchni 36,39 ha
o wartoœci 218 tys. z³. Z tytu³u renty inwalidzkiej otrzyma³ w roku minionym
8.946,34 z³, dieta radnego z kolei wynios³a 6.072 z³.
Posiada ci¹gnik rolniczy Ursus
C360, tok produkcji 1986, C330 z
1981 roku, MTZ 82 z 1986 roku, Case
z 1985 roku oraz inny sprzêt o wartoœci oko³o 185 tys. z³, samochód marki
VW Bus z 1997 r. o wartoœci 17 tys. z³.
Jan Czaban jest nauczycielem w
Zespole Szkó³ w Resku oraz prezesem
zarz¹du „Z³ota Farmacja” SP z o.o.,
AZ Pharma SP z o.o.
Posiada na wspólnoœæ ma³¿eñsk¹
dom o powierzchni 190 mkw. o wartoœci 400 tys. z³.
Posiada udzia³y w: 19 proc. w
„Z³ota Farmacja” Sp. z o.o., 100 proc.
AZ Pharma Sp.z o.o. - z tego tytu³u, jak
oœwiadcza ¿adnego dochodu nie
osi¹gn¹³. Od 2002 roku jest cz³onkiem
zarz¹du Z³otej Farmacji, natomiast
AZ Pharmy od 2009 roku. Z tego tytu³u osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
71.136,13 z³.
Z tytu³u zatrudnienia w Zespole
Szkó³ w Resku osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 18.887,76 z³, z tytu³u zatrudnienia w Z³otej Farmacji – 86.839,28
z³, z tytu³u diet radnego – 6.325 z³.
Posiada refinansowany kredyt hipoteczny wobec Nordea Bank Polska
SA zaci¹gniêty w 2008 r. na sp³atê
wczeœniejszych kredytów, zakup
dzia³ki i budowê domu, do sp³aty, ana
koniec ubieg³ego roku pozosta³o 170
tys. CHF.
Artur Furman jest leœniczym zatrudnionym w Nadleœnictwie Resko.
Posiada na w³asnoœæ mieszkanie o po-

wierzchni 79,5 mkw. o wartoœci 120
tys. z³, dzia³kê roln¹ o powierzchni 16
arów o wartoœci 25 tys. z³, dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 8 arów o wartoœci 35 tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia
w roku ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w
wysokoœci 63.443,44 z³, dochód z tytu³u diety radnego – 5520 z³.
Posiada samochód marki Toyota
Avensis z 1999 roku. Posiada równie¿
po¿yczkê na rozpoczêcie budowy
domu w wysokoœci 40 tys. z³ w Panku
PEKAO SA, kredyt hipoteczny w wysokoœci 170 tys. z³ w Banku PEKAO
SA, po¿yczkê z Nadleœnictwa na zakup samochodu – 1684,05 z³.
Roman Gojlik jest nauczycielem
wychowania fizycznego w Gimnazjum w Resku. Posiada na wspólnoœæ
mieszkanie o powierzchni 57 mkw. o
wartoœci 90 tys. z³, gara¿ w zabudowie
szeregowej o powierzchni 28 m.kw o
wartoœci oko³o 6 tys. z³.
Z tytu³u wynagrodzenia w Gimnazjum w Resku otrzyma³ dochód w wysokoœci 62383,71 z³, z tytu³u diety radnego – 5.750 z³, rekompensaty za dostarczon¹ zwierzynê ko³u Knieja w
Resku – 241,80 z³.
Posiada samochód Opel Astra z
1996 roku. Posiada kredyt konsumpcyjny w PKO SA w kwocie 33.531,60
z³ zaci¹gniêty na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej w 2006 roku oraz
kredyt konsumpcyjny w PKO SA w
kwocie 15 tys. z³ zaci¹gniêty na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej w
2007 r.
Pawe³ Gradus jest listonoszem
zatrudnionym w Urzêdzie Pocztowym
w Resku. W roku ubieg³ym zgromadzi³ na swoim koncie 2.600 z³. W
oœwiadczeniu maj¹tkowym napisa³,
¿e posiada mieszkanie o powierzchni
73,99 mkw. Jego wartoœæ wyceni³ na
28.790 z³.
Z tytu³u pracy na poczcie uzyska³
dochód w wysokoœci 23.389,76 z³,
diety wynios³y 5520 z³.
Dariusz Kêsy jest nauczycielem
w Szkole Podstawowej w Resku. Posiada mieszkanie o powierzchni 46
mkw. o wartoœci 70 tys. z³. Z tytu³u
pracy w uzyska³ dochód w wysokoœci
53.038,76 z³, w Wojewódzkim Zwi¹zku Sportowym – 2 tys. z³, LKS Mewa
Resko – 10.800 z³, dieta radnego 6210
z³.
Renata Kulik zatrudniona jest w
Szkole Podstawowej w Starogardzie.
W ubieg³ym roku zgromadzi³a na koncie 90 tys. z³. Na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ posiada dom o powierzchni
125 mkw. o wartoœci 300 tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia jako nauczyciel
osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
51.321,19 z³, z tytu³u diety radnej –
6.325 z³.

Andrzej Nowak w roku ubieg³ym
posiada³ na koncie 36.674,26 z³. Posiada na wspólnoœæ ma³¿eñsk¹ dom o
powierzchni 286 mkw. o wartoœci 200
tys. z³. Posiada gospodarstwo rolne –
produkcja zbó¿, o powierzchni 867,88
ha o wartoœci 600 tys. z³ (33,16 ha –
wspólnoœæ maj¹tkowa, 54,72 ha –
dzier¿awa) z tego tytu³u osi¹gn¹³ przychód w wysokoœci 192.648,23 z³, z
czego dochód wyniós³ 68.156,14 z³,
dop³aty z Unii Europejskiej
105.328,30 z³, z tytu³u diety radnego
5520 z³. JeŸdzi samochodem marki
Skoda Fabia z 2003 roku.
Na koniec ubieg³ego roku posiada³
zobowi¹zania w wysokoœci 25 tys. z³.
w BS Gryfice, w BG¯ Gryfice zaci¹gn¹³ zobowi¹zania w wysokoœci
148 tys. z³, na koniec roku mia³ sp³acone 48 tys. z³.

Maria Paprocka-Wall jest dyrektorem Domu Pomocy Spo³ecznej
w Resku. W minionym roku posiada³a na swoim koncie 32.052,13 z³.
Posiada na w³asnoœæ dom o powierzchni 120 mkw o wartoœci oko³o
400 tys. z³, dom o powierzchni 455
mkw. o wartoœci 320 tys. z³, gabinet
lekarski o powierzchni 30 m.kw. o
wartoœci 80 tys. z³. W roku ubieg³ym
zarobi³a w DPS Resko 77.631,43 z³,
za dzia³alnoœæ wykonywan¹ osobiœcie osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
448 z³. z tytu³u radnej – 4.830 z³.
Posiada samochód marki Peugeot
406 z 1998 r oraz samochód marki
VW Sharan z 1998 r.
W Banku PKO BP SA posiada kredyty: konsumpcyjny w wysokoœci
15.555 z³, 62.500 z³ oraz hipoteczny –
22.684 z³.

Zbigniew Pa³ubiak – jest w³aœcicielem sklepu w Resku. W ubieg³ym
roku na koncie zgromadzi³ 61 tys. z³
oraz 3 tys. euro. Oszczêdnoœci objête
s¹ wspólnot¹ maj¹tkow¹.
Na w³asnosæ ma³¿eñsk¹ posiada
równie¿ dom o powierzchni 150 mkw.
o szacunkowej wartoœci 200 tys. z³.
Posiada gospodarstwo rodzinne o powierzchni 59,69 ha o wartoœci oko³o
60 tys. z³, z czego na w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ posiada 8,98 ha, a 50,71 stanowi dzier¿awê. Z tego tytu³u w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ przychód w wysokoœci 96 tys. z³.
Posiada równie¿ na wspólnoœæ
ma³¿eñsk¹: dzia³kê (zabudowan¹ domem) o powierzchni 1.1024 mkw. o
wartoœci oko³o 20 tys. z³, dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 455 mkw. o
wartoœci oko³o 35 tys., dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 103 mkw. o wartoœci oko³o 6 tys. z³.
Z tytu³u prowadzenia sklepu
odzie¿owego w Resku osi¹gn¹³ przychód w wysokoœci 7.219 z³.
Z tytu³u zasi³ku pieniê¿nego z
ubezpieczenia spo³ecznego otrzyma³
w roku ubieg³ym 25.473 z³, dieta radnego – 6.210 z³, z tytu³u szacowania
szkód ³owieckich w Resku ko³o
³owieckie Knieja – 980 z³, szacowania
szkód ³owieckich dla ko³a ³owieckiego Knieja w Szczecinie – 566 z³, z
tytu³u rekompensaty za odstrzelon¹
zwierzynê 566 z ko³a ³owieckiego
Knieja w Szczecinie, rekompensata za
odstrzelon¹ zwierzynê 84 z³, darowizna od zakupu zwierzyny na u¿ytek
w³asny – 15 z³, 102,67, nagroda rzeczowa ko³a ³owieckiego Knieja w
Resku.
Posiada samochód osobowy marki Audi A6 z 2000 roku, samochód
marki Hyundai Galloper z 1998 r.,
ci¹gnik rolniczy marki Fiat 600 z 1982
roku.
W roku minionym posiada³ kredyt
w BG¯ na zakup ziemi w wysokoœci
18.600 z³, o sp³aty pozosta³o 11 tys. z³.

Adam Seredyñski jest nauczycielem w Gimnazjum w Resku. Na swoim koncie w roku ubieg³ym zgromadzi³ 5.576,25 z³. Posiada na ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ maj¹tkow¹ mieszkanie o pow. 56,9 mkw. o wartoœci 120
tys. z³, grunty orne o powierzchni 0,5
ha o wartoœci 5 tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia w Gimnazjum w Resku
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 69.216
z³, z tytu³u zatrudnienia w Zak³adzie
Oœwiaty Karlino – 2.352 z³, z tytu³u
zatrudnienia w Okrêgowej Komisji
Egzaminacyjnej (w Poznaniu) 774,40
z³, dieta radnego przynios³a dochód –
6.210 z³, dochód brutto ze sprzeda¿y
wiœni z w³asnego sadu – 6.444,80 z³,
wygrana w teleturnieju „Ko³o Fortuny” - 7.100 z³ brutto.
Posiada samochód osobowy marki Fiat Panda z 2008 roku oraz samochód osobowy Toyota Aygo z 2008 r.
(wygrana w teleturnieju „Ko³o Fortuny”).
Maria Wietrzykowska zatrudniona jest w Gimnazjum w Resku jako
nauczyciel. Na koncie w roku ubieg³ym zaoszczêdzi³a 3.700 z³. Posiada
na w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ dom o powierzchni 100 mkw. o wartoœci 200
tys. z³, budynki gospodarcze o powierzchni 112 mkw. o wartoœci 150
tys. z³.
Nale¿noœæ ze stosunku pracy wynios³a w roku minionym 64.017,73 z³,
z tytu³u umów o dzie³o i zlecenia uzyska³a dochód w wysokoœci 5.006,72
z³, z tytu³u diety radnego 6.072 z³.
Posiada samochód marki Ford
Transit z 2000 roku oraz samochód
marki Ford Mondeo z 1996 roku.
Marek Wierzbowski w roku
ubieg³ym by³ bezrobotny. Posiada na
wspólnoœæ maj¹tkow¹ mieszkanie o
powierzchni 78,10 mkw. o wartoœci 34
tys. z³.
Dochody osi¹gniête w roku minionym wynios³y – 11.517,25 z³. MM
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Kanalizacja za pasem, a w kasie gminy
tylko 40 tysiêcy
(WÊGORZYNO). Narobi³o
siê ba³aganu z kanalizacj¹ w tym
mieœcie. Przetarg na po³o¿enie kanalizacji wygra³a firma, która zaoferowa³a, ¿e zrobi to za niemal
3,5 miliona z³ (gdy kosztorys opiewa³ na ponad 5 milionów z³).
W miniony wtorek min¹³ czas
podpisania oferty, a firma, która
przetarg wygra³a, nie zjawi³a siê.
Okaza³o siê, ¿e umowy nie podpisze, bo nie doczyta³a w specyfikacji,
¿e ma odtworzyæ nawierzchniê dróg
i chodników po wykonaniu zadania.
To, jak t³umaczy³a burmistrz Wêgorzyna podczas sesji Rady Miejskiej,
kosztowa³oby firmê przynajmniej
1,5 miliona z³. Wadium opiewa na
100 tys. z³. Powinno przepaœæ na
rzecz gminy. O tym jednak czy zostanie w kasie gminy zale¿eæ bêdzie
od tego, co postanowi burmistrz.
Zapowiedzia³a bowiem, ¿e w takim
wypadku uniewa¿ni przetarg. A skoro uniewa¿ni, to oznaczaæ bêdzie to
winê po stronie gminy i 100 tys. z³
przeleci gminie ko³o nosa.
Gmina nie bêdzie musia³a zwracaæ wadium, jeœli pozostanie jak jest
– czyli wina ze strony firmy, która
nie doczyta³a, co ma konkretnie w
Wêgorzynie zrobiæ. Poczekamy,
zobaczymy. Póki co, czas gminê
goni, bo zadanie musi byæ wykonane do czerwca przysz³ego roku. Bur-

mistrz jednak oœwiadczy³a, ¿e potrzebuje dwa tygodnie na nowy
przetarg. Oœwiadczeniem swoim
zadziwi³a radnych i goœci, albowiem przed wakacjami, gdy radni
dopytywali ile czasu potrzebuje na
rozpisanie nowego przetargu (chodzi³o o modernizacjê i przebudowê
oczyszczalni) wówczas czas ten
wynosi³ minimum 1,5 miesi¹ca.
Burmistrz zaapelowa³a jednak, by
nie porównywaæ tych dwóch sytuacji, bo... s¹ nie do porównania.
- Firma, która z³o¿y³a ofertê na
3,4 miliony z³ nie chce podpisaæ
umowy oceniaj¹c, ¿e nie oszacowa³a odtworzenia dróg. Zrobiliœmy
specyfikacjê w ten sposób, ¿e po
po³o¿eniu kanalizacji za¿¹daliœmy
odtworzenia dróg i chodników. Oferent, który uwa¿nie przeczyta³ specyfikacjê i to wszystko przeliczy³,
co gmina chce, to praktycznie oferta
opiewaj¹ca na powy¿ej siedem milionów z³ te¿ jest przeszacowana, bo
my te¿ liczyliœmy i powinno to kosztowaæ okreœlon¹ kwotê. Natomiast
oferent przyzna³ siê, ¿e policzy³ rurê
kanalizacyjn¹ i odtworzenie na szerokoœæ rury kanalizacyjnej, w ogóle
nie doczyta³, ¿e tam trzeba wybudowaæ nowe drogi. Stwierdzi³, ¿e to
koszt dodatkowy oko³o 1,5 miliona
z³ i on nie podpisze takiej umowy.
Wadium to 100 tys. z³. To jest b³¹d
ludzi, studiowali dokumentacjê,

kosztorysy, obmiary, a nie doczytali
siê specyfikacji. Bardzo cieszy³am
siê, ¿e za tak¹ kwotê wykonamy ca³¹
kanalizacjê. W momencie, gdy przychodzi podpisaæ umowê, oferent
mówi, ¿e odstêpuje. Tutaj og³aszam
w ci¹gu dwóch tygodni drugi przetarg i bêdzie wy³oniony drugi oferent. – t³umaczy³a burmistrz.
Przewodnicz¹ca rady miejskiej
nie kry³a zdziwienia, ¿e mowa jest o
wp³acie 100 tys. wadium, skoro na
koncie gminy jest zaledwie 40 tys.
z³. Czy to oznacza, ¿e gmina przejad³a ju¿ 60 tys. z³ – dopytywa³a.
Okaza³o siê, ¿e nie. Owe 100 tys. z³
wadium, to jedynie gwarancja ubez-

Nie - dla PUWiS na 15 lat
(WÊGORZYNO) Radnym miejskim zosta³
przedstawiony projekt uchwa³y dotycz¹cy
podpisania umów dzier¿awy ze spó³k¹ PUWiS
z Nowogardu na 15 lat. Radny Jan Mazuro zg³osi³
wniosek, aby na dzier¿awê i zarz¹dzanie
wodoci¹giem og³osiæ przetarg nieograniczony,
a wybór oferenta przedstawiæ radzie miejskiej do
akceptacji. Zg³oszony wniosek radni przeg³osowali
jednog³oœnie. Obecni na sali przedstawiciele firmy
wyszli bez s³owa.
Przedstawiciele PUWiS w Nowogardzie byli obecni podczas obrad komisji. Komisje nie zaopiniowa³y pozytywnie projektu uchwa³y.
Podczas sesji zawnioskowa³y o
przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na dzier¿awê urz¹dzeñ i obiektów wodno-kanalizacyjnych i przedstawienie radzie
miejskiej przed og³oszeniem przetargu projektu umowy do akceptacji
w formie uchwa³y.

Za wnioskiem komisji radni zag³osowali jednog³oœnie.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Monika KuŸmiñska oœwiadczy³a, ¿e w zwi¹zku z tym propozycja uchwa³y staje siê bezprzedmiotowa. Dopyta³a mecenasa, czy w
zwi¹zku z tym radni maj¹ g³osowaæ
za wycofaniem tej uchwa³. Radca,
wyrwany z g³êbokiego zapatrzenia
w monitor swojego laptopa, odpar³
– „poprawk¹”, czym wzbudzi³ zdzi-

wienie i œmiech na sali. Przewodnicz¹ca Rady wyjaœni³a, ¿e ¿adna
poprawka w tym wypadku nie wchodzi w grê. Radca zapyta³ wiêc, jaki by³
wniosek. Jan Mazuro wyjaœni³, ¿e
komisje nie zaopiniowa³y projektu
uchwa³y, a wnioskuj¹ o przeprowadzenie przetargu. Z braku odpowiedzi
radcy, co w tej sytuacji nale¿y poczyniæ, Monika KuŸmiñska postawi³a
wniosek o oddalenie projektu uchwa³y w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie umowy dzier¿awy na okres 15
lat w formie bezprzetargowej na
dzier¿awê urz¹dzeñ i obiektów wodoci¹gowo-kanalizacyjnych. Radni jednog³oœnie przeg³osowali wniosek
przewodnicz¹cej.
Tym samym o tym, kto przez
nastêpne lata bêdzie przysy³a³ rachunki za wodê do mieszkañców
gminy Wêgorzyno zdecyduje przetarg nieograniczony oraz radni
miejscy, którzy wynik przetargu
szczegó³owo przeanalizuj¹. MM

pieczeniowa na papierze.
Radny Jan Mazuro, maj¹c na
uwadze doœwiadczenia z przebudow¹ oczyszczalni œcieków, dopytywa³, czy kwota kosztorysowa jest
realna, czy radni maj¹ przyzwyczajaæ siê, ¿e i ta inwestycja bêdzie o
wiele dro¿sza, ni¿ gmina zak³ada.
Burmistrz uspokaja³a, ¿e jeœli oferty bêd¹ zawy¿one, gmina przetarg
uniewa¿ni. Radni nie ukrywali braku wiary, przypominaj¹c, ¿e inwestycja musi byæ zakoñczona do po³owy czerwca przysz³ego roku.
O tym, czy obawy radnych s¹
zasadne, czy nie, przekonaj¹ siê ju¿
niebawem.
MM

Dziêkujemy
za pomoc w
poszukiwaniach
Komenda Powiatowa
Policji w £obzie sk³ada serdeczne podziêkowania dla
wszystkich mieszkañców
Komorowa
bior¹cych
udzia³ w poszukiwaniu 8 letniego Kacpra.
Za okazan¹ pomoc i
wsparcie dziêkujemy tak¿e
stra¿akom z Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w £obzie,
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Reska i £osoœnicy.
Dziêki szybkiej organizacji i ¿yczliwoœci wszystkich s³u¿b oraz mieszkañców wioski ch³opiec odnalaz³ siê ca³y i zdrowy.
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Upamiêtnili rocznicê wybuchu wojny
(£OBEZ). Pocz¹tek wrzeœnia,
to rocznica wybuchu wojny œwiatowej. Uroczystoœci upamiêtniaj¹ce wybuch II wojny œwiatowej
rozpoczê³y siê w £obzie msz¹ ojczyŸnian¹ w koœciele parafialnym.
Same uroczystoœci mia³y miejsce pod pomnikiem Wdziêcznoœci.

M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
bezb³êdnie zagra³a Hymn Pañstwowy i gdy osoby zgromadzone pod
pomnikiem sta³y na bacznoœæ, ulic¹
Niepodleg³oœci ci¹gnê³y sznury samochodów, ktoœ sta³ i rozmawia³
przez komórkê, ktoœ inny przeszed³
szybko, spiesz¹c siê do w³asnych
spraw.

Nauczyciele i harcerze przygotowali piêkny program artystyczny, nie
zabrak³o rysu historycznego, pieœni
patriotycznych i zwyk³ych piosenek
¿o³nierskich. Za serce ujê³a szczególnie ma³a Zuzia, która sprawi³a, ¿e
na wszystkich twarzach pojawi³ siê
uœmiech.Jednak wszystkim dzieciom nale¿¹ siê podziêkowania za

udzia³ w uroczystoœciach i przygotowanie siê do nich. Wprawdzie na
wielu twarzach widoczna by³a trema
przed wyst¹pieniem, jednak nie sprawi³a ona najmniejszych potkniêæ
ma³ych artystów. Podziêkowania
nale¿¹ siê te¿ nauczycielom i opiekunom, ¿e przygotowali najm³odszych
do tych obchodów.
MM

550. odznaczonych?
(WÊGORZYNO). Radnym
coraz trudniej jest po³apaæ siê w
tytu³ach nadawanych przez burmistrz mieszkañcom gminy. Raz
chodzi o medale osadników, innym razem – zas³u¿onego, a jeszcze innym – honorowego, a to
wszystko z okazji 550.lecia nadania praw miejskich Wêgorzyna.
Podczas wrzeœniowej sesji Rady
Miejskiej przed radnymi przed³o¿ono dwie uchwa³y – jedna w sprawie
nadania tytu³u Honorowego Mieszkañca Gminy Wêgorzyno, druga Zas³u¿ony dla Gminy i Miasta Wêgorzyno. Podczas Lata z Wêgorzem
oko³o 100 mieszkañców otrzyma³o
dodatkowo odznakê osadnika, a
kolejnych 60. czeka w kolejce.
Radni zastanawiali siê, kiedy
powinno byæ wrêczone nadanie tytu³u Zas³u¿ony dla Gminy Wêgorzyno i tytu³u Honorowego Mieszkañca Gminy Wêgorzyno. Doszli do
wniosku, ¿e podczas ostatniej rady
sesji miejskiej tej kadencji.
– Z tego co wiem, to zaprasza
pani ludzi do ods³oniêcia pomnika.
Mo¿e pod tym kamieniem pewne
osoby nale¿a³oby odznaczyæ. Kto to
ma byæ pod tym kamieniem? - dopytywa³a radna Jadwiga Kamiñska.
Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna
Karpowicz t³umaczy³a, ¿e zgodnie z
uchwa³¹ Rady Miejskiej - pionierom ziemi wêgorzyñskiej. Tak¹ bo-

wiem odznakê otrzymali pionierzy
ziemi wêgorzyñskiej podczas Lata z
Wêgorzem. S¹ to mieszkañcy, którzy przybyli na tereny gminy Wêgorzyno w latach 1945-46. Kolejna
grupa ma otrzymaæ to odznaczenie
podczas ods³oniêcia kamienia poœwiêconego pierwszym osadnikom
po wojnie.
Burmistrz zaapelowa³a do radnych i so³tysów, aby zg³aszali do odznaczenia nazwiska osób zas³u¿onych dla œrodowiska lokalnego.
Uzna³a, ¿e nale¿a³oby podzieliæ te
osoby na okresy w historii: powojenny, okres Polski Ludowej i okres samorz¹dowy. Na to radni nie przystali.
– 100 osób by³o tutaj, póŸniej
60, a potem my jeszcze 160 do³o¿ymy, to mo¿e dokoptujmy i bêdzie
550 osób na 550 lecie Wêgorzyna?
Jestem w stanie znaleŸæ te 550. Coœ
po drodze by³o robione... My, jako
radni, nie mamy o tym ¿adnej wiedzy – mówi³a radna Jadwiga Kamiñska.
Burmistrz Gra¿yna Karpowicz
t³umaczy³a, ¿e lista odznaczonych
jest w biurze Rady. Lista ta zawiera
nazwiska do odznaczenia medalem
osadnika. Jak wyjaœni³a by³o to rozporz¹dzenie burmistrza.
– Ten wykaz mamy. Teraz mamy
nowe zg³oszenia. Gdy przygotowywaliœmy listê osadników, okaza³o siê, ¿e nasze ksi¹¿ki meldunkowe by³y przepisywane w 1953 roku

i nazwiska czêœci pierwszych
mieszkañców nie zosta³y przeniesione do nowych ksi¹¿ek. Gdy zrobiliœmy wydruk osób zamieszka³ych w Wêgorzynie w latach 194546, to zginê³y nam pewne nazwiska. Dopiero, gdy posz³y zaproszenia do pierwszych osadników, to
zaczê³y dochodziæ do nas g³osy, ¿e
jedna pani dosta³a zaproszenie, a
jej s¹siadka, która przyjecha³a te¿
w tym samym roku, nie dosta³a zaproszenia. Dochodzimy teraz do
wszystkich nazwisk. Mamy oko³o
60 osób. Mo¿e jest zasadne, by
wszystkich osadników z lat 194546 przenieœæ do uchwa³y Zas³u¿ony dla gminy Wêgorzyno. Osoby,
które maj¹ tytu³ osadnika, bêd¹ mia³y tak¿e tytu³ zas³u¿ony w okresie
powojennym? - zastanawia³a siê
g³oœno burmistrz.

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
Monika KuŸmiñska stwierdzi³a, ¿e o
niczym nie wie. Dopytywa³a kto nadaje tytu³ osadnika, czy w ogóle jest
jakaœ uchwa³a w tej sprawie.
Burmistrz wyjaœni³a, ¿e to nie
tytu³, a wyró¿nienie.
Odnoœnie uchwa³ dotycz¹cych
honorowych mieszkañców gminy i
zas³u¿onych dla gminy i miasta
Wêgorzyno radni zag³osowali o
oddalenie tych uchwa³. Podczas nastêpnej sesji nowa lista osób ma byæ
gotowa i wówczas radni podejm¹
obie uchwa³y.
Ze swojej strony podpowiadamy, ¿e 550. lecie jest te¿ dobr¹
okazj¹ do uhonorowania tych, którzy w roku jubileuszowym urodzili
siê. Wówczas ³atwiej bêdzie dokoptowaæ do 550 uhonorowanych medalami w tym roku.
MM

Nowy samochód
w dziurawej remizie
(WÊGORZYNO). Podczas
sesji Rady Miejskiej radny Eugeniusz Ko³odyñski podziêkowa³ za
nowy samochód stra¿acki, równoczeœnie zwracaj¹c uwagê, ¿e z

dziurawego dachu w remizie stra¿ackiej leje siê woda. Gdy wstawi
siê nowy samochód, najzwyczajniej w œwiecie, bêdzie go zalewaæ.
MM
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Przystanek
do naprawy

(MESZNE). Rok szkolny rozpocz¹³ siê ju¿ na dobre, a przystanek autobusowy przy tej miejscowoœci odstrasza nawet najbardziej zdesperowanych, bo có¿ z
tego, ¿e œciany s¹, skoro nad

g³ow¹ niczym nieograniczony
widok na niebo?
Zapewne po³o¿enie daszku na
przystanku nie doprowadzi gminy
do ruiny, a korzystaj¹cy z przystanku bêd¹ niezmiernie wdziêczni MM

Gminna nowa,
a powiatowa dziurawa

(SIELSKO). Mieszkañcy tej
miejscowoœci mog¹ poszczyciæ siê
piêkn¹ drog¹ we wsi i byle jak¹ –
dojazdow¹.
Jeœli ju¿ danemu kierowcy uda
siê pokonaæ powiatow¹ drogê pe³n¹
dziur i rewelacji do Sielska, mo¿e

odetchn¹æ z ulg¹ je¿d¿¹c po g³adkiej drodze asfaltowej we wsi. A
wszystko przez to, ¿e ta wewn¹trz
wsi jest gminna, a dojazdowa – powiatowa. Gmina pieni¹dze wy³o¿y³a, natomiast powiat, póki co, dziur
nie za³ata³.
MM
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Druga partia
darów pojecha³a
do Szczucina

(£OBEZ). W minion¹ niedzielê
z £obza wyjecha³ kolejny transport
darów dla osób poszkodowanych w
powodzi. W poniedzia³ek dary zebrane przez mieszkañców powiatu
³obeskiego i drawskiego trafi³y do
rolników z Woli Szczuciñskiej w
gminie Szczucin. Tym razem TIR
zabra³ przede wszystkim zbo¿e dla
zwierz¹t. Powodzianie natomiast
otrzymaj¹: ubrania, meble,dywany
oraz artyku³y budowlane.
Gdy w sobotê trwa³y do¿ynki, na
terenie Nowamylu podstawiony by³
TIR, do którego zosta³y za³adowane
dary dla poszkodowanych rolników
w trakcie powodzi. TIR wyjecha³ w
niedzielê po po³udniu, a w poniedzia³ek rano dotar³ ju¿ do gminy
Szczucin po³o¿onej w Kotlinie Sandomierskiej w pó³nocno-wschodniej czêœci województwa ma³opolskiego. Gmina ta le¿y przy samej
granicy z województwem œwiêtokrzyskim.
Gminê Szczucin dotknê³o w:
maju (18 i 19), czerwcu (4 i 5) oraz
lipcu (28) piêæ katastrofalnych w
skutkach powodzi ze strony rzek
Wis³a, Nowy Breñ, Upust. Pod
wod¹ znalaz³o siê 8,5 tys. ha upraw
rolnych oraz 710 budynków mieszkalnych i ponad 1000 gospodarczych. Poszkodowanych zosta³o
1677 rolników. Najbardziej zniszczone zosta³y uprawy zbó¿, ziemniaków, a tak¿e sady jab³oniowe i
³¹ki. W miejscowoœciach, w których
woda sta³a najd³u¿ej - w S³upcu,
Borkach, Maniowie i Woli Szczuciñskiej - rolnicy nie maj¹ co liczyæ
na zbiory.
Wed³ug szacunków w³adz gminy Szczucin miesiêcznie potrzeba
ok. 2 tys. ton zbo¿a, by mo¿liwe by³o
utrzymanie obecnego stanu hodowli zwierz¹t. Zwierzêta po prostu g³o-

duj¹. Sytuacja mieszkañców gminy
jest katastrofalna, albowiem dla
nich jedynym Ÿród³em utrzymania
jest praca na roli.
„Pañstwo polskie zgodnie z
przyjêtymi regulacjami udziela pomocy w zakresie zasi³ków bytowych i remontowych (na remont i
odbudowê), dotacji na odbudowê
maj¹tku komunalnego jednak dotychczas pomimo wczeœniejszych
deklaracji i ewidentnie wystêpuj¹cych potrzeb nie wspomaga i chyba
nie ma zamiaru wspomagaæ rolników w zakresie œrodków i przedmiotów produkcji.
Rolnicy z terenu Gminy Szczucin
od pocz¹tku powodzi nie otrzymali
ze strony w³adz pañstwowych ¿adnej
pomocy (poza zasi³kami). Czas od
pocz¹tku tragedii do dnia dzisiejszego mieszkañcy i ich zwierzêta prze¿y³y wy³¹cznie dziêki spontanicznej
pomocy rolników z innych województw i zaprzyjaŸnionych samorz¹dów. Pomoc ta jednak siê koñczy,
a do miesiêcznego prze¿ycia konieczne jest co najmniej 2000 ton
zbo¿a. Poszkodowanych gospodarstw w gminie nieposiadaj¹cych
innego Ÿród³a utrzymania jest 1760”
- czytamy na stronie Urzêdu Gminy
Szczucin.
Gmina Szczucin wyda³a dotychczas z bud¿etu 2,8 miliona z³ na akcjê
ratownicz¹ i porz¹dkow¹, w tym tak¿e na zakupy paszy dla zwierz¹t
mieszkañców (milion z³ kredytu komercyjnego). W tej chwili gmina nie
ma ju¿ pieniêdzy na dalsz¹ pomoc.
Wiceburmistrz Szczucina Marian Wadas, który odbiera³ dary,
prosi³ o przekazanie podziêkowañ
wszystkim, którzy pospieszyli z
pomoc¹. Przekazujemy i tak¿e dziêkujemy naszym mieszkañcom za
zaanga¿owanie i serce.
MM
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Uroczysty Odpust w Karwowie 2010
Odpust w Koœciele Matki
Boskiej Czêstochowskiej
w Karwowie by³
obchodzony w tym roku
28 sierpnia, w sobotê.
Œwiêto rozpocz¹³ Maryjny Koncert Chóru Koœcielnego DOMINANTA z £obza pod kier. Les³awa
Buczka. Uroczyst¹ Mszê œwiêt¹ celebrowa³ ks. dziekan Józef Cyrulik
przy wsparciu ks. diakona Bartosza
Rajewskiego oraz ks. wikariusza
Piotra Szubera. Do Mszy pos³ugiwali te¿ miejscowi ministranci: Hubert Kozak i Kacper Brugger. Nad
sprawn¹ organizacj¹ przebiegu uroczystoœci czuwa³a z wielkim zaanga¿owaniem Opiekun Koœcio³a –
Renata Kokot, która te¿ wczeœniej
przeprowadzi³a wœród mieszkañców wsi zbiórkê funduszy na œwi¹teczny wystrój koœcio³a oraz koordynowa³a prace porz¹dkowe. Ma³y
wiejski koœció³ek na wspólnej odpustowej modlitwie zgromadzi³
wielu zacnych Goœci, w tym m. in.:
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
£obeskiego – Marek Kubacki z
Rodzin¹,
Radny Rady Powiatu £obeskiego, Przewodnicz¹cy Komisji
Oœwiaty - Henryk Musia³,
Starosta Powiatu £obeskiego –
Antoni Gutkowski,
Z-ca Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w £obzie – Bogdan Górecki z Ma³¿onk¹,
Burmistrz £obza – Ryszard Sola,
Wiceburmistrz £obza – Ireneusz Kabat,
Kierownik Powiatowego Biura
ARiMR w £obzie – Pawe³ Marek.
Wyj¹tkowy nastrój i …padaj¹cy
deszcz pozwoli³y na d³u¿sz¹ chwilê
refleksji nad sprawami karwowskiego koœcio³a, a tak¿e na podziêkowanie mieszkañców Karwowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w £obzie
za wspólne dzia³anie na rzecz odnowy ¿ycia mieszkañców wsi.
Po Mszy uczestnicy Œwiêta zostali zaproszeni przez so³tysa wsi
Agatê Kostkê do udzia³u w organizowanym ju¿ po raz dziewi¹ty FESTYNIE ODPUSTOWYM. Niema³y wp³yw na scenariusz imprezy
pod tytu³em: KARWOWO NA
KWIATOWO mia³ padaj¹cy
deszcz, jednak uda³o siê:
- rozpocz¹æ Spotkanie od wrêczenia „Podziêkowañ za spo³eczn¹ pracê na rzecz wsi” przedstawicielom najaktywniejszych rodzin z Karwowa i okolicy. Okazjonalne Dyplomy wrêczy³ Burmistrz
£obza Ryszard Sola nastêpuj¹cym
osobom: Andrzej Malinkiewicz,

Kazimiera Brugger, Jerzy Kokot,
S³awomir Kasprzyk oraz Ralf
Lessat, Andrzej Dec, Teresa i Ludwik Cwynar (wielcy nieobecni).
Nastêpnie Starosta £obeski
Antoni Gutkowski oraz Przewodnicz¹cy Rady Powiatu £obeskiego
Marek Kubacki wrêczyli nagrody
(dyplomy i medale) osobom i instytucjom szczególnie zas³u¿onym dla
rozwoju naszej wsi. Przyznawany
przez cz³onków Stowarzyszenia
Przyjació³ Karwowa Honorowy
Tytu³ PRZYJACIEL KARWOWA w bie¿¹cym roku otrzymali:
Parafia Rzymsko-Katolicka w
£obzie, Powiatowa Komenda Policji w £obzie oraz Ma³gorzata
Kopczyñska z Karwowa.
Przyznany po raz pierwszy
przez Cz³onków Stowarzyszenia
Przyjació³ Karwowa i mieszkañców
wsi Medal: ZAS£U¯ONY OBYWATEL KARWOWA wrêczono
Bo¿enie Zareckiej.
Wszyscy wyró¿nieni dodatkowo otrzymali prezenty w postaci
sadzonek krzewów ozdobnych lub
iglaków pochodz¹cych ze szkó³ki
TAXUS, a ufundowanych przez
Radê Powiatu £obeskiego. Z dedykacj¹ dla wyró¿nionych wyst¹pi³
Zespó³ Pracownic Œwietlic z Gminy
£obez, który w uroczy sposób nawi¹za³ do tematu przewodniego tegorocznego FESTYNU: wszystkie
panie zaprezentowa³y oryginalne
kwiatowe stroje oraz piêkn¹ poezjê
o kwiatach, za co równie¿ zosta³y
wyró¿nione okazami roœlin.
Uczestnicy FESTYNU mogli
skorzystaæ z wielu atrakcji przygotowanych przez Organizatorów i
Sympatyków Wsi:
1. Kwiatowy Warsztat decoupage prowadzi³a przez Alicja Diak ze
Stowarzyszenia „LEPSZE JUTRO”
w Zajezierzu.
2. Warsztat tworzenia kwiatów z
bibu³y i streczu prowadzi³y panie
Beata Tyrañska z Zajezierza oraz
Ewa Olejnik z Worowa.
3. Wystawa zdjêæ z realizacji
projektu „Ogrodnictwo kwiatowo –
zielarskie szans¹ rozwoju wsi Karwowo” realizowanego z dotacji
FWW w ramach programu: Ochrona bioró¿norodnoœci nasz¹ szans¹
2009” oraz zwiedzanie nowego
ogrodu w centrum wsi.
4. Loteria fantowa z nagrodami
zorganizowana przez Wiejsk¹ Œwietlicê w Karwowie pod kier. And¿eliki Kokot (dochód przeznaczony
bêdzie na remont tej placówki).
5. Wakacyjny Patrol Policyjny,
tresura psa oraz przeja¿d¿ki wozem
policyjnym w wykonaniu s³u¿b
mundurowych z Powiatowej Komendy Policji w £obzie.

6. Rodzinne Potyczki Sportowe
na Weso³o prowadzone przez Damiana Kopczyñskiego, Micha³a
Choiñskiego i Paw³a Bodnara
7. Stoisko informacyjne Lokalnej Grupy Dzia³ania Centrum Inicjatyw Wiejskich w £obzie pod
kier. Joanny Chabeckiej i Eweliny
Turkowskiej-P³owczyk.
8. Zawody Pilarzy prowadzone
przez Andrzeja Malinkiewicza i
Damiana Pizonia pod kier. w³aœcicieli Firmy DREWEX B. Popow
(sponsorzy konkursowych nagród)
9. Wiejskie potrawy i domowe
wypieki Renaty Kokot, Jagody
Malinkiewicz i Ma³gorzaty Kopczyñskiej.
10. Stoisko ze sprzeda¿¹ roœlin
ze Szkó³ki Taxus obs³ugiwali: Adrian Kokot oraz Hubert Kozak
11. Stoisko z festynow¹ garma¿erk¹ zapewni³a tradycyjnie i fachowo Pani Lucyna Zadala z Rodzin¹.
12. Podczas Festynu mo¿na te¿
by³o nabyæ miody Pani El¿biety
Konefa³ z £obza, a tak¿e zrobiæ
pachn¹ce zakupy na stoisku AVON,
sklepiku z zabawkami lub skorzystaæ z dmuchanej zje¿d¿alni i posmakowaæ waty cukrowej.
13. Zabawê Ludow¹ na zakoñczenie FESTYNU organizowali i
prowadzili mieszkañcy Karwowa
– Damian Kopczyñski i Micha³
Choiñski.
FESTYN tradycyjnie organizowali cz³onkowie Stowarzyszenia
Przyjació³ Karwowa ze œrodków
w³asnych Organizacji przy nieocenionym wsparciu wielu osób i instytucji:
· Starostwo Powiatowe w
£obzie: Wydzia³ Promocji i Edukacji oraz Zarz¹d Dróg Powiatowych
(namioty, transport, banery, materia³y promocyjne)
· Henryk Musia³ (ufundowanie dokumentacji zdjêciowej)
· Centrum Kultury w Resku
(wykonanie 100 szt. okazjonalnych
miote³ek)
· Urz¹d Miejski w £obzie (zakup energii elektrycznej, u¿yczenie
podestów, dzbanków do kawy)
· Andrzej Dec ze Smorawiny
(u¿yczenie sto³ów i ³awek biesiadnych, transport)

· Miros³aw Bia³y z Reska (nieodp³atny transport Chóru Dominanta)
· Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w £obzie (nieodp³atne u¿yczenie toy toy)
· £obeski Dom Kultury (nag³oœnienie imprezy, zamieszczenie
banera informacyjnego)
· LGD Centrum Inicjatyw
Wiejskich w £obzie (pomoc organizacyjna)
· So³ectwo Karwowo (u¿yczenie i roz³o¿enie namiotu i ³awek,
wykoszenie placu)
· Leœnictwo Karwowo (przekazanie drewna na zawody pilarzy)
· Sklep Kosmetyczny Pi¹tka
w £obzie oraz mieszkañcy Karwowa (przekazanie fantów na loteriê)
· Tygodnik £obeski, Nowy
Tygodnik £obeski oraz gminy Powiatu £obeskiego (nieodp³atne zamieszczenie og³oszeñ o Uroczystoœciach Odpustowych w prasie i na
stronach www)
Wspó³organizatorom i darczyñcom serdecznie dziêkujemy, a wszystkich Mieszkañców i Przyjació³ wsi
zapraszamy za rok na kolejne (jubileuszowe i …bardziej pogodne) obchody Odpustu w Karwowie.
(o)
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

£obeskie Centrum Finansowej
Edukacji zaprasza na program edukacyjny – rozwijaj swoj¹ finansow¹
inteligencjê. Zarejestruj siê na
www.Icfe.pl Tel. 501 894 828.
Wózek 3 czêœciowy firmy Tako
sprzedam. Cena :300 z³. Tel. 501
894 828.
Stare polskie radio Pionier U2 (dzia³aj¹ce) dla kolekcjonera sprzeda,
Zdjêcia na ¿yczenie. Tel. 501 894
828.
U¿ywany kontuar z p³yty pilœniowej
oraz profili i k¹towników do punktu
kasowego sprzedam. Tel. 501 894
828.
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Region
Sprzedam:
1/ przyczepkê w³asnej konstrukcji
1,30x2 m, resorowan¹;
2/ kobia³ki plastikowe ( ok.300
sztuk);
3/ opryskiwacze plecakowe: napêd
rêczny, mechaniczny. Tel. 512 642
726
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam dom wolnostoj¹cy w
£obzie, 82 mkw., dzia³ka 342 mkw.,
dom do remontu. Cena do negocjacji. Tel. 913974530 lub 607442135.

Elektromechanik tanio. Tel. 781 663
521.

Wynajmê lub sprzedam dom w
£obzie przy ul. Przechodniej 5.
Tel. 792 140 557
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.

Powiat gryficki
Sprzedam lub zamieniê dom w Prusinowie, czêœciowo wyremontowany, ciep³a woda, co, dzia³ka na warzywa, m³ody sad, gara¿ z kana³em.
Tel. 608 801 238
Wynajmê lokal u¿ytkowy w Gryficach ul. 11-tego Listopada 1a. Tel.
501 779 085.

Powiat drawski
Sprzedam dzia³ki budowlane w ZagoŸdzie ( £obez – Drawsko); 21
arów, 2x32 ary. Tel. 692 173 708,
696 972 337
Sprzedam lub wynajmê dom o pow.
140 mkw. na dzia³ce o pow. 0,45 ha
( mo¿liwoœæ wydzielenia 3 dzia³ek
bud.) w Drawsku Pom. Tel. 607 798
595

Region
Sprzedam ? domu w centrum Nowogardu przy ul. Luboszan 2; 50 m
od jeziora, stare budownictwo. Budynek 2 rodzinny, ogrodzony, 2 pomieszczenia gospodarcze + ogródek. Parter o pow. 37 mkw. - 2 pkoje,
kuchnia, ³azienka + poddasze do
adaptacji o pow. ok. 30 mkw. Cena
100.000 z³ do negocjacji. Tel. 883
950 605. email : krosden@wp.pl

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

WYKONUJEMY OGRODZENIA
betonowe, metalowe, bramy, furtki,
napêdy. Jamex, Wêgorzyno, ul.
Po³udniowa 1, tel. 913971951,
509288363.
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PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam miesz. 38 m2 na parterze 2 km od £obza + piwnica +
gara¿. Po remoncie. Atrakcyjna
cena. Tel. 661324880.

Powiat gryficki

Sprzedam mieszkanie o pow. 37
mkw. 2 pok. z aneksem kuchennym
po kapitalnym remoncie Cena 125
tyœ z³. Tel. 509 420 077. Ul. Ogrodowa

Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
o pow. 45 mkw. w centrum £obza,
parter. Tel. 600 898 424

Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Region
Dywanopranie. Tel. 604 373 143
Odzyskam odszkodowanie;
œmieræ najbli¿szych,
wypadek drogowy,
uszkodzenie cia³a,
zniszczenie mienia;
tel. 915641795, 503617739.
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat œwidwiñski

Sprzedam mieszkanie 2.pok., I piêtro, 53 m.kw. w Wêgorzynie. Mo¿liwoœæ przejêcia dzia³ki oraz pierwokupu gara¿u. Cena 129.000 PLN.
Tel. 721291083.
Sprzedam mieszkanie na wsi 68
mkw. Cena do uzgodnienia. Tel. 91
397 8717.

PRACA
Powiat ³obeski
Poszukujê opiekunki do starszej
osoby. Mile widziane panie po 50
roku ¿ycia. Tel. 792 576 827.
Zatrudniê stró¿a na terenie
Wêgorzyna. Tel. 502 770 760.

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

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Kupiê oko³o 3 hektarów ziemi w
okolicach £obza. Tel. 608 330 957.
Sprzedam prosiaki. Tel. 504 209
551, 91 395 1994

Powiat drawski
Zatrudnimy handlowca do
sprzeda¿y maszyn rolniczych firmy CLAAS. Tel. 607 086 564.

DRUKARNIA
Tel. 91 39 73 730

ROLNICTWO
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LOKALNA GRUPA DZIA£ANIA
73-150 £OBEZ ul. NIEPODLEG£OŒCI 13 (bud. w podwórku), 1 p.
Tel. 605 270 538, 91 57 37 329, www.lobez.org , e-mail: biuro@lobez.org
O nas
Lokalna Grupa Dzia³ania Centrum Inicjatyw Wiejskich dzia³a jako stowarzyszenie specjalne utworzone
w ramach podejœcia LEADER PROW.W 2009 roku
przyst¹piliœmy do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich na lata 20092013, na sfinansowanie której przyznano ³¹czn¹ kwotê 4.510.776 z³.
Bêdziemy wspieraæ rozwój terenów wiejskich obszaru LSR poprzez realizacjê programów:
Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej
- limit 900.000 z³
Ma³e Projekty - limit 1.460.776 z³
Odnowa i rozwój wsi - 750.000 z³
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw
- limit 1.400.000 z³
Œrodki na funkcjonowanie naszej LGD (1.127.694 z³)
umo¿liwi¹ zorganizowanie szkoleñ dla beneficjentów, sta³e udzielanie bezp³atnej pomocy przy wype³nianiu wniosków oraz przeprowadzenie szeregu
atrakcyjnych form wsparcia aktywnoœci mieszkañców
wsi. Realizacja w/w programów stworzy szansê na
podwy¿szenie jakoœci ¿ycia mieszkañców ³obeskiej
wsi oraz umo¿liwi utworzenie nowych miejsc pracy.
Og³oszenia naborów wniosków na w/w programy
bêd¹ dostêpne na stronach internetowych: www.lobez.org www.prow.wzp.pl oraz w lokalnej prasie.
Zapraszamy do odwiedzania siedziby naszej LGD.

Zaproszenie
I Leaderowskie Igrzyska
Zachodniopomorskiego - rozgrywki
pó³fina³owe - £obez 2010
Serdecznie zapraszamy dziewczêta i ch³opców
z rocznika 1997, 1998, 1999 z powiatu ³obeskiego do
wziêcia udzia³u w Turnieju Pi³ki No¿nej w kategorii
Orliki, który odbêdzie siê dnia 11 wrzeœnia 2010r.
o godz. 11:00 na boisku „ORLIK” znajduj¹cym siê
przy Szkole Podstawowej nr 2 w £obzie.
Informacje dodatkowe: Dru¿yny 5-osobowe.
Ka¿da dru¿yna mo¿e posiadaæ w swoim sk³adzie tak¿e
uczniów innych szkó³ ze swojej gminy.
Dla wszystkich uczestników przewidziano poczêstunek. Najlepsze dru¿yny otrzymaj¹ nagrody rzeczowe i dyplomy, najlepsi zawodnicy dyplomy (bramkarz,
strzelec, zawodnik).
Zwyciêskie dru¿yny bêd¹ reprezentowa³y Lokaln¹
Grupê Dzia³ania Centrum Inicjatyw Wiejskich na Fina³owych rozgrywkach I LEADEROWSKICH
IGRZYSK ZACHODNIOPOMORSKIEGO, które
odbêd¹ siê w Kaliszu Pomorskim w dniach 25-26
wrzeœnia 2010.
Wszystkim uczestnikom ¿yczymy mi³ej zabawy!
Lokalna Grupa Dzia³ania
Centrum Inicjatyw Wiejskich

Zarz¹d Województwa Zachodniopomorskiego informuje

o mo¿liwoœci sk³adania za poœrednictwem Lokalnej Grupy
Dzia³ania (LGD) - Centrum Inicjatyw Wiejskich wniosków
o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania „Wdra¿anie
lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadaj¹cych
warunkom przyznania pomocy dla dzia³ania „Odnowa
i Rozwój Wsi” objêtego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
Termin sk³adania wniosków:
03.09.2010 - 24.09.2010
Miejsce sk³adania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw
Wiejskich; ul. Niepodleg³oœci 13; 73 - 150 £obez;
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8:00 16:00;
Tryb sk³adania wniosków:
Wnioski wraz z za³¹cznikami nale¿y sk³adaæ
na odpowiednich formularzach w 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej, przy czym wersja elektroniczna winna zawieraæ formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz
za³¹cznik p.n. „Opis projektu pod k¹tem lokalnych kryteriów wyboru”.
Wnioski nale¿y sk³adaæ osobiœcie w miejscu i terminie wskazanym w og³oszeniu.
Limit dostêpnych œrodków: 500 .000,00 z³
Szczegó³owe informacje o zasadach przygo-

towania i sk³adania wniosków oraz:
a) wzór formularza wniosku o przyznanie
pomocy,
b) wykaz dokumentów niezbêdnych do wyboru przez LGD,
c) wzór za³¹cznika niezbêdnego do wyboru
operacji przez LGD p.n. "Opis projektu pod k¹tem lokalnych kryteriów wyboru" dla dzia³ania
„Odnowa i Rozwój Wsi” wraz z instrukcj¹ jego
wype³niania,
d) kryteria wyboru operacji przez LGD,
okreœlone w Lokalnej Strategii Rozwojuznajduj¹
siê w siedzibach oraz na stronach internetowych
nastêpuj¹cych instytucji:
- Lokalnej Grupy Dzia³ania - Centrum Inicjatyw Wiejskich w £obzie - www.lobez.org
- Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego - www.wzp.pl
Informacje udzielane s¹ w biurze Lokalnej
Grupy Dzia³ania Stowarzyszenia "Centrum Inicjatyw Wiejskich". Pytania nale¿y kierowaæ na
adres e-mail: biuro@lobez.org lub telefonicznie:
605 270 538

Szkolenie liderów
Od 5 do 8 sierpnia 2010 r. w Sierakowie S³awieñskim, gm. Sianów, odby³o siê szkolenie „Animacja i
liderowanie w praktyce: tworzenie ofert wsi i gospodarstw tematycznych oraz prowadzenie imprez”,
które organizowa³ dr Wac³aw Idziak – twórca projektu:
wsie tematyczne woj. zachodniopomorskiego.
W szkoleniu wziêli udzia³ mieszkañcy Powiatu
£obeskiego: Anna Magdalan - pracownik Starostwa
Powiatowego w £obzie, Ludwik Cwynar – dzia³acz
spo³eczny, Ilona Wierzbowska – so³tys so³ectwa Przemys³aw, Marek Wierzbowski – Radny Rady Miejskiej
w Resku, Bo¿ena Zarecka - Dyrektor Biura LGD CIW.
Wyjazd koordynowa³o Biuro LGD CIW.
Czego uczyli siê uczestnicy szkolenia?
W trakcie szkolenia przekazano praktyczn¹ wiedzê i umiejêtnoœci w obszarze animacji spo³ecznej i
liderowania na przyk³adzie tworzenia ofert gospodarstw i wiosek tematycznych oraz organizacji imprez.
G³ównym motywem szkolenia by³o funkcjonowanie
spo³ecznoœci wsi w warunkach gospodarki wiedzy,
emocji i twórczoœci. Szkolenie realizowane by³o w
jednej z wiosek tematycznych, które powsta³y w ramach PIW EQUAL.
Dlaczego zorganizowano to szkolenie?
Wspó³czesne przemiany spo³eczno – gospodarcze
powoduj¹, ¿e zmniejsza siê rola rolnictwa w gospodarce wsi. Zmieniaj¹ siê tak¿e potrzeby mieszkañców
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ spo³eczno – kulturaln¹. Stawia to nowe wyzwania przed animatorami i liderami
dzia³aj¹cymi w œrodowisku wiejskim. St¹d potrzeba
szkoleñ dotycz¹cych alternatywnych wobec rolnictwa
form i sposobów gospodarowania na wsi oraz dopasowanych do wyzwañ wspó³czesnoœci form i metod dzia³alnoœci animatorów i liderów.
O pozosta³ych uczestnikach szkolenia…
Osoby dzia³aj¹ce w ramach LGD i stowarzyszeñ
wiejskich, liderzy i animatorzy dzia³aj¹cy na rzecz
odnowy i rozwoju wsi, osoby chc¹ce siê przygotowaæ
do roli liderów i animatorów, osoby chc¹ce siê zapoznaæ praktyce z metodami tworzenia ofert wsi i gospodarstw tematycznych oraz z aktywnymi metodami
prowadzenia imprez - oko³o 30 osób.
Jak wygl¹da³o szkolenie?
Wyk³ady oraz zajêcia warsztatowe polega³y na
uczeniu siê w dzia³aniu tworzenia ofert gospodarstw
i wsi tematycznych oraz prowadzenia imprez.

Lokalna Grupa Dzia³ania Centrum Inicjatyw
Wiejskich w £obzie zaprasza liderów wsi oraz pasjonatów aktywnoœci spo³ecznej z Powiatu £obeskiego do udzia³u w wyjeŸdzie studyjnym do wsi tematycznej Sierakowo S³awieñskie - Wioska Hobbitów
Program wizyty: 8:00 - wyjazd z £obza (£DK)
10:00 - 15:00 - Wizyta w Wiosce Hobbitów: - udzia³
w plenerowej grze tematycznej „Tam i z powrotem” spotkanie z mieszkañcami wsi Sierakowo S³awieñskie
15:00 Wyjazd z Sierakowa (w drodze powrotnej
planuje siê wizytê w Ogrodzie Dendrologicznym).
Cel wyjazdu: 1. Zapoznanie z dobrymi przyk³adami
aktywnoœci spo³ecznoœci wiejskiej w kontekœcie pozyskiwania dodatkowych Ÿróde³ dochodów poza rolnictwem 2. Integracja liderów wsi, wymiana doœwiadczeñ
Termin wyjazdu: 17.09.2010 r. (pi¹tek); iloœæ uczestników: 40 osób. Koszty: pokrywa LGD CIW - Organizator wyjazdu. Zg³oszenia: LGD Centrum Inicjatyw
Wiejskich , 73-150 £obez ul. Niepodleg³oœci 13Tel.
(91) 57 37 329, Tel. kom. 605 270 539.
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Z ¯YCIA POWIATU

„Nasze Kulinarne
Dziedzictwo
- Smaki Regionów”

10 lipca br. na Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie odby³a siê X
edycja konkursu „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo - Smaki Regionów”.
Imprezie towarzyszy³y wystêpy zespo³ów i orkiestr z ca³ego województwa. Artyœci wystêpowali na dwóch scenach zlokalizowanych na ma³ym i du¿ym dziedziñcu. Równolegle do dzia³añ prowadzonych na du¿ym dziedziñcu, na ma³ym dziedziñcu swoje stoiska
prowadzi³o 15 Lokalnych Grup Dzia³ania z ca³ego województwa zachodniopomorskiego. Poœród wszystkich
uczestników równie¿ nasza Lokalna
Grupa Dzia³ania - Centrum Inicjatyw
Wiejskich promowa³a swój region (Po-

wiat £obeski). Na stoisku pracownicy
biura LGD prezentowali:
1) Powiat £obeski i jego walory
turystyczne, 2) Dworek Tradycja,
Be³czna, gm. £obez; 3) Potrawy Dworku Tradycja (Pierogi Cioci Marty w zielonym sosie, Pierniczki Szczeciñskie,
Chleb Wiejski z Dworku Tradycja; 4)
Syrop Mniszkowy z Pola Biwakowego
ANIELKOWO, Prusinowo, gm. £obez
wyprodukowany przez pani¹ Bo¿enê
Giermakowsk¹.
Wraz z przedstawicielami Lokalnej
Grupy Dzia³ania - Centrum Inicjatyw
Wiejskich na Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich pojecha³a £obeska M³odzie¿owa
Orkiestra Dêta, która swoimi wystêpami oczarowa³a publicznoœæ.
(baz)
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Mecz z kobiec¹ dru¿yn¹ Juvenia Stargard

I Integracyjny Festyn
Wiejski w Mieszewie
W pierwszy weekend
sierpnia w Mieszewie,
na p³ycie tutejszego
boiska, odby³ siê I
Integracyjny Festyn
Wiejski. W programie
nie zabrak³o atrakcji
zarówno dla doros³ych
jak i dla dzieci.
Dzieci mia³y mo¿liwoœæ zabawy
na dmuchanych zamkach, gokardach lub bra³y udzia³ w konkurencjach sportowych. Dla doros³ych
odby³ siê turniej w pi³kê siatkow¹.
W pierwszy wieczór zabawê
prowadzi³ zespó³ muzyczny AVANTI z Nowogardu.
W drugim dniu z powodu z³ych
warunków atmosferycznych ca³oœæ
imprezy przeniesiono do sali wiejskiej, w której odby³y siê wybory
Miss i Mistera dzieci do lat 6. Po
og³oszeniu wyników odby³a siê zabawa dla najm³odszych, a tu¿ po
niej, bo po godz. 20.00 na scenie
wyst¹pi³ zespó³ p. Alberta Moroza z
Iñska. Podczas zabawy odby³a siê
licytacja, w której licytowano figurki wêgorzyñskiego anio³a.
Niedziela by³a trzecim dniem
festynu. Chocia¿ w tym dniu pada³
deszcz, to jednak nie pokrzy¿owa³o
planów przyjazdu kobiecej dru¿yny
Juvenia ze Stargardu Szczeciñskie-

go. Mecz pokazowy w pi³kê no¿n¹
rozegra³a Juvenia Stargard z mieszan¹ dru¿yn¹, w której udzia³ brali
pi³karze z Mieszewa, Zwierzynka,
Sielska.
Po wspólnej zabawie na boisku,
czas przyszed³ na najm³odszych, dla
których zaplanowano pokaz akcji
po¿arniczej i przeja¿d¿kê wozem
stra¿ackim przy udziale stra¿aków z
OSP Wêgorzyno. Nastêpnie wszyscy przybyli mogli posiliæ siê kie³bask¹ z grilla. Na zakoñczenie festynu odby³ siê konkurs karaoke.
Jako g³ówny organizator pragnê podziêkowaæ sponsorom, bez
których ten festyn nie mia³by miejsca, a mianowicie Klubowi Radnych Gmina Dla Mieszkañców,
Urzêdowi Gminy Wêgorzyno, Starostwu Powiatowemu w £obzie, p.
Stanis³awowi Turkowi, p. Wijatykowi - Sklep sportowy w £obzie,
so³tysowi so³ectwa Mieszewo.
Dochód uzyskany z festynu
przekazany zosta³ na wycieczkê dla
dzieci z punktu przedszkolnego w
Mieszewie.
Szczególne podziêkowania
kierujê do Katarzyny Skiby, Anny
Kubackiej, Izabeli Nadziei, Anny
Mularczyk, Mateusza Karwackiego, Dawida G¹dka, Gracjana Czerwiñskiego oraz Piotra Mamiñskiego, którzy przez ca³y czas trwania
festynu dbali o prawid³owy przebieg imprezy.
Pawe³ Bajowski

W Iglicach rozstrzygnêliœmy konkurs na posesjê
Rada So³ecka w Iglicach
og³osi³a na wiosnê
konkurs so³ecki pod
nazw¹ „Moje podwórko
- moj¹ wizytówk¹”.
Mieszkañcy Iglic,
Orzeszkowa, Sto³¹¿ka
i Potulin, mieli kilka
miesiêcy czasu,
aby odpowiednim
(niejednokrotnie du¿ym)
wk³adem w³asnej pracy
poprawiæ wygl¹d
swoich posesji
przydomowych.
Rozstrzygniêcie konkursu i wrêczenie nagród odby³o siê 31 sierp-

nia br. na zebraniu so³eckim w œwietlicy „Domino”.
Pierwsze miejsce zajê³a p. Zofia
Brodzka, drugie - p. Krystyna Hubicka, trzecie - p.Gra¿yna i Krzysztof Zieleccy z Potulin. Przyznano

równie¿ dwa wyró¿nienia dla p. Eugenii Matwijczak oraz dla p. Heleny
i Andrzeja Gollan.
Nagrody w postaci sprzêtu ogrodniczego za ³¹czn¹ sumê 600z³, ufundowa³a Rada So³ecka w Iglicach.

Wszystkim sk³adamy serdeczne
gratulacje za szczególn¹ dba³oœæ o
swoje posesje i upiêkszanie polskiej
wsi. Innych natomiast zachêcamy
do brania przyk³adu z nagrodzonych.
RS
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Co ze
Œwiatowidem II?
Dobra gra pierwszej dru¿yny
Œwiatowida £obez nie powinna przys³aniaæ istniej¹cych w klubie problemów. Jednym z powa¿niejszych jest
stan drugiej dru¿yny, która dwa lata
temu zosta³a zg³oszona do rozgrywek
klasy B. By³o sporo ch³opaków, z którymi po przyjœciu do Œwiatowida graczy spoza £obza, nie bardzo by³o co
zrobiæ. Burmistrz Ryszard Sola da³ siê
namówiæ, by wy³o¿yæ z kasy miejskiej
20 tysiêcy na utworzenie drugiego
zespo³u. Utworzono go z myœl¹, jaka
£obez nie opuszcza od lat, ¿e Œwiatowid to potêga i spior¹ „wioskowe”
zespo³y na amen i ju¿ po sezonie
wskocz¹ do klasy A. Rzeczywistoœæ
obna¿a megalomaniê niemi³osiernie.
Tak by³o i w tym przypadku. Zespó³
zaj¹³ dopiero 4 miejsce, daleko po
„wioskowych”. Wydawa³o siê, ¿e to
koniec eksperymentu i czas rozliczyæ
bud¿etowe pieni¹dze. Jednak nie,
wnioski przychodz¹ z trudem. W tym
sezonie ponownie zg³oszono Œwiatowida II do rozgrywek. Pierwszy mecz
przegra³ 2:0, ale drugi to ju¿ pogrom
– 10:4. Pytania – po co i komu jest
potrzebna ta dru¿yna i jak funkcjonuje
– stawiaj¹ ju¿ nie tylko podatnicy, którzy p³ac¹ za tê zabawê, ale te¿ kibice.
Poni¿ej kilka takich opinii zamieszczonych na portalu Ligowiec.pl po
ostatnim meczu.
Oskar 15551: Kluczewia „pojedzie” £obez.
marianek: Ameryki nie odkry³eœ.
Wynik bêdzie bardzo wysoki! Odwróæcie tabele Œwiatowid II na czele:-)
Bogu20: Chyba chcia³eœ powiedzieæ zero organizacji!!! Jak siê nie
zmieni podejœcie do zespo³u, to sza³u
nie widzê i zespó³ przestanie istnieæ
po rundzie jesiennej.
bucz 1988: Ty marianek, za organizacjê jest odpowiedzialny zarz¹d, a
nie pi³karze. Gdy by³ trener i gdy treningi by³y w Dalnie to organizacja
by³a, a teraz nikomu nie chce siê trenowaæ z gwiazdami I sk³adu.
marianek: Ale ja nie mam pretensji do kopaczy. Ale z drugiej strony
kierownikiem dru¿yny jest goœæ, który zosta³ zakrzyczany przez zarz¹d,
który wie, ¿e im nie podskoczy i
wszystkim jest z tym dobrze (tak jakby). Brakuje mêskiej rêki która zaprowadzi³aby ³ad i porz¹dek i pokierowa³a t¹ dru¿yn¹. No w³aœnie kolego
bucz1988 - „nikomu siê nie chce trenowaæ”. Z Twoich s³ów wynika, ¿e
za³o¿enie dru¿yny by³o porwaniem
siê z motyk¹ na s³oñce. Przecie¿ macie trenera, na stronie jest napisane:
trener - Artur Samal, przecie¿ za coœ
kasê bierze, chyba ¿e ju¿ w klubie jest
taki dobrobyt, ¿e p³aci siê pieni¹dze
za nic!!! Zakoñczmy t¹ farsê, bo tak
naprawdê zarz¹dowi nie zale¿a³o, nie
zale¿y i nigdy zale¿eæ nie bêdzie na
tej dru¿ynie!!!

bucz 1988: Zarz¹dowi zale¿y na
kasie, któr¹ dostaj¹ na II dru¿ynê.
Wszyscy trenowali jak by³ trenerem
Guma i treningi by³y w Dalnie. Je¿eli
chodzi o trenera Artura to on jest trenerem tylko na meczach. Treningi s¹
razem z pierwsz¹ dru¿yn¹.
Zlo1963: Witam, pytanie do bucz
1988. W czym jest problem, by trenowaæ z pierwsz¹ dru¿yn¹? Przecie¿ taki
chyba jest sens, gdy siê trenuje z lepszymi, to podnosi siê swoje umiejêtnoœci, chyba ¿e boli, to ¿e u trenera
Pawlaka trzeba trochê pobiegaæ, a
niektórym to nie na rêkê? Odnoœnie
gwiazd z pierwszej dru¿yny... gwiazdy s¹, ale na niebie lub w „Realu”, ale
nie w £obzie. Ze sportowym, walczyæ
trenowaæ, gryŸæ trawê, awansowaæ.
wosiek: Pytanie do zlo1963 – w
takim razie po co jest trener drugiego
zespo³u, skoro dru¿yna ma trenowaæ z
pierwszym zespo³em i druga sprawa,
skoro tak chêtnie i tak fajnie jest w
pierwszym zespole, to jak to sie sta³o,
¿e na meczu z Reg¹ II Trzebiatów trzeba by³o dzwoniæ do zawodników, ¿eby
skleciæ ³awkê rezerwowych.....pozdrawiam.
No33: A to wszystko jest przez to,
¿e jesteœcie rezerwami £obza. Graj¹ ci
z pierwszego sk³adu, zamiast graæ ci z
Dalna czy okolicznych miejscowosci
i to prowadzi do konfliktów. Jak znam
¿ycie, to na wyjazdy jeŸdzi zapewne
Dalno, a u siebie graj¹ ci, co siê do
pierwszego sk³adu nie ³api¹ w £obzie
i tu powstaje konflikt.
Voldemor: Co tu du¿o pisaæ i siê
spinaæ. Niestety zarz¹d ma w dupie II
Dru¿ynê, a zawodnicy, którzy siê deklarowali graæ w tych tzw. rezerwach,
maj¹ takie podejœcie, ¿e im siê wogóle
odechcia³o chodziæ na treningi. Z
Dalna to tylko mo¿e 2 chodzi do 1
sk³adu trenowaæ. W sumie to siara
bardziej dla zarzadu, ni¿ dla grajków.
Wziêli pieni¹dze na sezon, a nawet nie
chcieli daæ paliwa i wapna na skoszenie boiska. Œmiech na sali. Dobrze ¿e
obecny ch³opak, który jest niby kierownikiem p³aci³ ze swojej kieszeni,
bo wogóle by nic nie by³o. ¯enada.
Max: To jaki problem, grajcie od
przysz³ej rundy pod inn¹ nazw¹, a nie
jako rezerwy £obza, a pini¹dze wtedy
trafi¹ do was i bêdziecie mieli na koszenie boiska i na wapno. Pomyœlcie o
tym, bo po co macie siê u¿eraæ i ktoœ
ma p³aciæ z w³asnej kieszeni.
***
Po roku okaza³o siê, ¿e pierwsza
dru¿yna ma krótk¹ ³awkê rezerwowych, wiêc kto ma graæ w drugiej dru¿ynie. Ale o tym by³o wiadomo ju¿
latem. Jednak zarz¹d klubu nic z tym
nie zrobi³. Teraz bêdzie walka o skoszenie boiska i wapno. Tu potrzeba
mêskich decyzji, z burmistrza i radnych w³¹cznie, bo jak d³ugo mo¿na
trwoniæ ciê¿ko zarobione pieni¹dze
podatników na takie zabawy. KAR
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Pierwsza pora¿ka
Sarmaty
KLUCZEVIA Stargard – SARMATA Dobra 1:0 (0:0)
Sk³ady: Kluczevia: Bednarski,
Bareja (od 45' Kusiak), Zdziarski,
Kos, Nowicki, Downar, M. Magnuski, G. Magnuski (kpt.), Rdzeñ (od
86' Jodkowski), Zalas, Odachowski
(od 77' Œniadek).
Sarmata: M. Kamiñski, Pacelt,
D. Dzierbicki (od 85' Garliñski),
Dorsz, Jaszczuk (kpt.), Grochulski,
Olechnowicz (od 76' Gude³ajski), E.
Kamiñski (od 65' Szw¹der), Cytowicz, GuŸniczak (od 70' Kliœ), Padziñski.
Bramka dla Kluczevii Micha³
Magnuski 54'
Nie uda³ siê Sarmacie Dobra sobotni wyjazd do Stargardu po ligowe punkty. W meczu rozgrywanym
w ramach 5 kolejki spotkañ o mistrzostwo IV ligi zachodniopomorskiej Sarmata przegra³ z miejscow¹
Kluczevi¹ (1:0) i poniós³ pierwsz¹
pora¿kê w tegorocznych rozgrywkach. Natomiast dla gospodarzy
by³o to pierwsze zwyciêstwo w
obecnym sezonie. Od pocz¹tku
mecz przebiega³ bardzo spokojnie i

w pierwszej po³owie ¿adnej z dru¿yn nie uda³o siê wypracowaæ w
miarê klarownej sytuacji na strzelenie bramki. Jednak w poczynaniach
zawodników Kluczevii widaæ by³o
jakby wiêksza determinacjê w d¹¿eniu do zdobycia bramki. Pierwsza
taka sytuacja zdarzy³a siê tu¿ po
przerwie kiedy jeden z napastników
gospodarzy bêd¹c, tu¿ przed
bramk¹ Sarmaty nie opanowa³ pi³ki.
Jednak w 54' Micha³ Magnuski wykorzysta³ zamieszanie w polu karnym Sarmaty i strza³em z ok. 7 m
zdoby³ dla Kluczevii jedynego i jak
siê póŸniej oka¿e zwyciêskiego
gola. Po stracie bramki inicjatywê
przejêli pi³karze Sarmaty, lecz
mimo stworzenia dogodnych sytuacji bramkowych ¿adnemu z nich
nie uda³o siê zaskoczyæ dobrze graj¹cego bramkarza Kluczevii. Najbli¿ej pokonania Go by³ Wojciech
Kliœ w ostatniej minucie meczu, kiedy pi³ka po Jego strzale z woleja
trafi³a w poprzeczkê. Pora¿ka ta
przesunê³a Sarmatê na trzecie miejsce w ligowej tabeli.
estan

Udany start Radovii
RADOVIA Radowo Ma³e – ZORZA Tychowo 1:0 (1:0)
Radovia dopiero rozpoczê³a grê
w swojej lidze, gdy¿ za pierwszy
mecz dosta³a punkty walkowerem, a
drugi zosta³ prze³o¿ony. Wygra³a co
prawda skromnie jedn¹ bramk¹
strzelon¹ w 18 min. przez £ukasza
Grygiela, ale te¿ zmarnowa³a sporo
okazji. Zespó³ w tym sezonie zosta³
wzmocniony i Radovia ma szansê na
powrót do klasy okrêgowej. Czy j¹

wykorzysta, bêdziemy wiedzieæ po
kilku
meczach.
Radovia: Swarcewicz - Zielonka,
Pilichowski, Wojnarowski, Machalski R., Smykowski (60' Machalski N.), Grzywacz (70' Pawluk),
Kacprzak, Stosio (60' Tomaszkiewicz), Grygiel, Zych K. (89' Kostka)
oraz Ba³am¹cek, Chiloñski, Zych
M. Trener Mariusz Poniewiera. (r)

Mewa przelecia³a Ba³tyk
BA£TYK Miêdzywodzie – MEWA Resko 1:3 (0:2)
Mewa „przelecia³a” Ba³tyk
Miêdzywodzie i wracaj¹c przywioz³a 3 punkty i trzy strzelone bramki.
Tym sposobem zosta³a liderem swojej klasy i zajê³a dobr¹ pozycjê wyjœciow¹ w walce o powrót do klasy
okrêgowej, a Marek Gradus z 5 golami mo¿e walczyæ o tytu³ króla
strzelców.

Mewa Resko: Buczma - Pietrowski, Kêsy, Paw³owski M.
Rokosz, Paw³owski A., Ryba,
Wasiak, Deuter, Gradus, Czy¿
oraz Burek, Plech, Latocha, G¹sior, Konczewski, Rogowski.
Trener Miros³aw Czury³o. Bramki dla Mewy: 4' Gradus, 16' Wasiak, 86' Burek. (r)

SPORT
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Jastrz¹b £osoœnica
liderem!
HURAGAN Wierzchos³aw - JASTRZ¥B
£osoœnica 1:4 (1:1)
Nasz powiatowy beniaminek
Jastrz¹b z £osoœnicy poczyna sobie
ca³kiem nieŸle, by nie powiedzieæ
wiêcej, by nie zapeszyæ. Po drugim
meczu, który wygra³, zosta³ liderem
swojej klasy. Brawo!
Tym razem ³osoœniczanie wybrali siê do Wierzchos³awia na mecz
z tamtejszym Huraganem. Ci¹gle
jeszcze wszyscy traktuj¹ Jastrzêbia
jak ch³opca do bicia, a zespó³ gra i
zwyciê¿a. To Jastrz¹b po kontrze
zdoby³ pierwszy bramkê; po ³adnej
akcji Dawida Szko³udy z lewej strony jego nagranie wykorzysta³ Bartek Jurzysta i Jastrz¹b obj¹³ prowadzenie. Huragan wyrówna³ po 10
minutach, ale tylko na tyle by³o staæ
gospodarzy.
Druga po³owa nale¿a³a do Jastrzêbi; tu¿ po przerwie ponownie

IV liga m6 kolejka 11.09

na listê strzelców wpisa³ siê Bartek
Jurzysta. Chwilê póŸniej Dawid
Szko³uda asystowa³ Tomaszowi
Lalikowi, który p³askim strza³em w
d³ugi róg podwy¿szy³ na 3:1. Jastrz¹b jeszcze w doliczonym czasie
gry za spraw¹ piêknego uderzenia
Dawida Szko³udy ustali³ wynik na
4:1 i odjecha³ z kompletem punktów.
Jastrz¹b: Marcin Leszczyñski Maciej Darul (Tomasz Lalik), Andrzej Nowacki, Micha³ Buczma,
Piort Kulczewski, Marcin Wierzbicki (Hubert Konczewski), Przemys³aw Marciniak (Przemys³aw
Skrzypa), £ukasz Osiecki, Piotr
Ziemski (Krystian Przêczek), Dawid Szko³uda, Bartek Jurzysta. Trener Dariusz Mo¿ejko.
Bramki: Bartek Jurzysta 2, Tomasz Lalik, Dawid Szko³uda. (r)

GRANIE W PLANIE

Sarmata Dobra – Vineta Wolin; Victoria Przec³aw – Drawa Drawsko Pom.; Piast Chociwel – Gryf Kamieñ Pom.; Ba³tyk Koszalin –
Wybrze¿e Rewalskie Rewal; Darzbór Szczecinek – Kluczevia Stargard; Lech Czaplinek – Odra Chojna; Hutnik Szczecin – Leœnik Rossa
Manowo; Astra Ustronie Morskie – Ina Goleniów.

Klasa okrêgowa 6 kolejka 11.09
Jeziorak Szczecin – Wicher Brojce; Promieñ Mosty – Sparta Wêgorzyno; Ehrle Dobra Szcz. - Ina Iñsko; 16.30 Korona Stuchowo – GKS
Mierzyn; 17.00 Œwiatowid £obez – B³êkitni II Stargard; 17.00 D¹brovia
Stara D¹browa – Chemik II Police; 17.00 Kasta Szczecin – Rega II
Trzebiatów; 12.09. 11.00 Flota II Œwinoujœcie – Orze³ £o¿nica.

Klasa A gr. 1
4 kolejka 11.09: Fala Miêdzyzdroje – Orze³ Prusinowo; Jantar
Dziwnów – Pomorzanin Przybiernów; B³êkitni Trzyg³ów – Ba³tyk
Gostyñ; Pionier ¯arnowo – Ba³tyk Miêdzywodzie; Sowianka Sowno
– Iskra Golczewo; 14.00 Mewa Resko – Bizon Cerkwica.

Klasa A gr. 2
4 kolejka 11.09: D¹b Dêbice – Pomorzanin Kr¹piel; Vitkowia
Witkowo – Orze³ Pêzino; Unia Stargard – Olimpia Nowogard; 12.09
(niedziela): 14.30 Zorza Tychowo – WODR Barzkowice; 15.30 Zenit
Koszewo – Orze³ Grzêdzice; 16.00 Rolpol Chlebowo – Radovia Radowo Ma³e.

Klasa B gr. 1
3 kolejka 11.09: Gardominka Polonia II Mechowo – Prawobrze¿e
Œwinoujœcie; 15.00 Zieloni Wyszobór – Zalew Stepnica; 12.09 (niedziela): Znicz Wysoka Kamieñska – Huragan Wierzchos³aw; OKS
Goleniów – Komarex Komarowo. Jastrz¹b £osoœnica pauzuje.

Klasa B gr. 2
3 kolejka 11.09: Œwiatowid II £obez – Znicz Sulibórz; Ogniwo
Dzwonowo – Piast Kolin; Orkan II Suchañ – Saturn Szadzko; Derby
Ulikowo – Kluczevia II Stargard.

Wyniki i tabele
IV liga
5 kolejka: Lech Czaplinek – Victoria Przec³aw 2:2; Odra Chojna –
Darzbór Szczecinek 1:2; Vineta
Wolin – Ba³tyk Koszalin 2:2; Wybrze¿e Rewalskie Rewal – Piast
Chociwel 4:1; Leœnik Rossa Manowo – Astra Ustronie Morskie 4:1;
Kluczevia Stargard – Sarmata Dobra 1:0; Ina Goleniów – Drawa
Drawsko Pom. 2:1; Gryf Kamieñ
Pom. - Hutnik Szczecin 4:1.
1. Gryf Kamieñ Pom. 12 18:10
2. Hutnik Szczecin
10 18:9
3. Sarmata Dobra
10 9:4
4. Ba³tyk Koszalin
9 12:5
5. Astra Ustronie M.
9 12:14
6. Drawa Drawsko Pom. 8 11:3
7. Leœnik Rossa Manowo8 11:9
8. Ina Goleniów
7 11:10
9. Victoria Przec³aw
6 6:7
10. Piast Chociwel
6 5:6
11. Lech Czaplinek
5 7:6
12. Kluczevia Stargard 5 7:12
13. Darzbór Szczecinek 4 6:12
14. Vineta Wolin
3 6:10
15. Wybrze¿e Rewalskie 3 6:19
16. Odra Chojna
2 5:12
Klasa okrêgowa
5 kolejka: GKS Mierzyn – Kasta
Szczecin 3:2; Rega II Trzebiatów –
D¹brovia Stara D¹browa 3:0; Chemik II Police – Œwiatowid £obez
3:3; Ina Iñsko – Promieñ Mosty
1:1; Sparta Wêgorzyno – Wicher
Brojce 2:2; Korona Stuchowo –
Jeziorak Szczecin 0:3; Orze³
£o¿nica – Ehrle Dobra Szcz. 2:0;
B³êkitni II Stargard – Flota II Œwinoujœcie 4:1.
1. Jeziorak Szczecin
15 17:2
2. Œwiatowid £obez 11 14:7
3. Ehrle Dobra Szcz. 10 16:5
4. B³êkitni II Stargard 9 16:14
5. Orze³ £o¿nica
9 7:5
6. Rega II Trzebiatów 9 9:8
7. Wicher Brojce
7 13:16
8. Sparta Wêgorzyno 7 8:10
9. Korona Stuchowo
7 8:10
10. Promieñ Mosty
7 6:9
11. Chemik II Police
6 11:7
12. GKS Mierzyn
5 4:9
13. Kasta Szczecin
4 8:9
14. Flota II Œwinoujœcie 4 4:10
15. Ina Iñsko
1 3:12
16. D¹brovia St. D¹browa 1 1:12
Klasa A gr. 1
3 kolejka: Ba³tyk Gostyñ – Pionier
¯arnowo 0:1; Pomorzanin Przybiernów – B³êkitni Trzyg³ów 4:0;
Orze³ Prusinowo – Jantar Dziwnów 1:5; Fala Miêdzyzdroje – Sowianka Sowno 5:0; Bizon Cerkwica – Iskra Golczewo 1:3; Ba³tyk
Miêdzywodzie – Mewa Resko 1:3.
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1. Mewa Resko
7 13:4
2. Pomorzanin Przyb. 7 10:5
3. Iskra Golczewo
7 6:2
4. Jantar Dziwnów
6 8:3
5. Fala Miêdzyzdroje 6 6:2
6. Orze³ Prusinowo
6 9:10
7. Sowianka Sowno
4 2:6
8. Pionier ¯arnowo
3 6:8
9. Bizon Cerkwica
1 1:3
10. Ba³tyk Gostyñ
1 2:10
11. Ba³tyk Miêdzywodzie 0 1:5
12. B³êkitni Trzyg³ów 0 3:9
Klasa A gr. 2
3 kolejka: Unia Stargard – D¹b
Dêbice 1:5; Orze³ Grzêdzice – Vitkowia Witkowo 1:2; Orze³ Pêzino
– Pomorzanin Kr¹piel 3:1; Radovia Radowo Ma³e – Zorza Tychowo 1:0; Olimpia Nowogard – Rolpol Chlebowo 2:1; WODR Barzkowice – Zenit Koszewo 2:1.
1. Orze³ Pêzino
2. WODR Barzkowice
3. Radovia Radowo M.
4. Zorza Tychowo
5. Olimpia Nowogard
6. D¹b Dêbice
7. Rolpol Chlebowo
8. Vitkowia Witkowo
9. Orze³ Grzêdzice
10. Pomorzanin Kr¹piel
11. Zenit Koszewo
12. Unia Stargard

9 9:2
9 14:8
6 4:0
6 7:5
6 10:7
4 6:3
4 3:2
3 6:11
1 4:9
1 7:11
0 3:8
0 3:10

Klasa B gr. 1
2 kolejka: Zalew Stepnica – Znicz
Wysoka Kamieñska 1:1; Komarex
Komarowo – Gardominka Polonia
II Mechowo 3:0; Prawobrze¿e
Œwinoujœcie – Zieloni Wyszobór
6:1; Huragan Wierzchos³aw – Jastrz¹b £osoœnica 1:4.
1. Jastrz¹b £osoœnica
6 7:3
2. OKS Goleniów
6 6:2
3. Komarex Komarowo
6 4:0
4. Prawobrze¿e Œwinoujœcie 4 8:3
5. Znicz Wysoka Kam.
2 3:3
6. Huragan Wierzchos³aw 1 3:6
7. Zryw Kretlewo
1 3:6
8. Zalew Stepnica
1 3:4
9. Gardominka Mechowo 0 1:5
10. Zieloni Wyszobór
0 1:7
Klasa B gr. 2
2 kolejka: Kluczevia II Stargard –
Œwiatowid II £obez 10:4; Znicz
Sulibórz – Orkan II Suchañ 1:1;
Saturn Szadzko – Orkan Dalewo
3:0; Piast Kolin – Derby Ulikowo0:3.
1. Kluczevia II Stargard 6 12:4
2. Saturn Szadzko
6 6:1
3. Orkan II Suchañ
4 3:1
3. Derby Ulikowo
3 3:0
5. Orkan Dalewo
3 2:4
6. Znicz Sulibórz
1 2:3
7. Ogniwo Dzwonowo 0 1:3
8. Piast Kolin
0 0:5
9. Œwiatowid II £obez 0 4:12
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Nie widzieli, nie s³yszeli, usta
im posznurowali

Ostre
r¿niêcia w
z³ocienieckiej
bibliotece

(Z£OCIENIEC). Przy tego rodzaju ¿yciu
kulturalnym mieœciny, na mod³ê samorz¹dow¹, nie sposób by³o liczyæ na to, ¿e w jakikolwiek sposób zostanie uhonorowana u nas
rocznica Sierpnia 80. A do tego okr¹g³a przecie¿. A do tego i „po z³ocieniecku”, bo Sierpieñ
80 zawita³ przecie¿ i do Z³ocieñca.
MD£A WYSTAWKA
W samorz¹dowej bibliotece nic na ten temat,
oprócz okazjonalnej wystawki, na której jednak
¿adnych œladów z³ocienieckich. To a¿ nie do
wiary, ale tak tê wystawkê wystawiono. Tygodnik w sprawie pyta³ pani¹ kierownik placówki,
ale ta akurat wróci³a z urlopu i nic na temat nie
wiedzia³a. Nikt z pracowników nie kwapi³ siê z
koniecznymi wyjaœnieniami.
Kilka dni przedtem pracownik biblioteki z
mozo³em ci¹³ archiwalne numery jednego z naszych dzienników, wy¿ynaj¹c z nich wieœci o Z³ocieñcu. Jest to jedyna chyba biblioteka na œwiecie,
w której na ten sposób traktuje siê archiwalia. Ale¿
rekord. Pracownik biblioteczny o gromadzeniu
materia³ów z innych pism, a bardzo du¿o pisz¹cych o Z³ocieñcu, nigdy nawet nie s³ysza³. Tylko
to jedno, na dobre i na z³e zwi¹zane z urzêdem. Ze
zrozumieniem podchodzimy do istnienia w Z³ocieñcu cenzury, jak do wielu innych jeszcze tu
dogorywaj¹cych zjawisk, jednak przy okazji zauwa¿amy, ¿e jeœli ju¿ czyni siê wystawkê o Sierpniu 80 w Polsce, to od bibliotekarzy, nawet i w
Z³ocieñcu, mo¿na ju¿ chyba wymagaæ, by na ten
temat choæby tylko coœ szcz¹tkowego wiedzieli.
Tego rodzaju biblioteka w Z³ocieñcu to rocznie dwieœcie tysiêcy z³otych z kieszeni podatników. A rad kultury tu ju¿ chyba tyle, ilu i takich
bibliotekarzy.
Tadeusz Nosel
Tygodnik Pojezierza Drawkiego WPPP.

Z ¯YCIA S¥SIADÓW
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Przyjechali przekonywaæ tubylców, ¿e zrobi¹ im dobrze

Zgliszcza po bitwie
o wiatraki

Irena Szabunia-Semczuk od pocz¹tku monitoruje „wiatraki”

Naczelnik Tyburski, burmistrz Szczygie³, mecenas z Polski

Czy tak niepowa¿nie mo¿na traktowaæ
swoich mieszkañców – zdawali siê pytaæ ludzie, którzy przyszli na dyskusjê publiczn¹ w
sprawie si³owni wiatrowych, jakie mia³yby
stan¹æ w obrêbie Smolêcina i £opianowa.
Dyskusja zamieni³a siê w awanturê, gdy¿ burmistrz Andrzej Szczygie³ przys³a³ na rozmowê
z mieszkañcami nikomu nieznanego mê¿czyznê, który przedstawi³ siê jako mecenas. Zapytany sk¹d przyjecha³, odpowiedzia³ – z Polski.
Absurd siêgn¹³ wysokiego w tej sali sufitu, gdy
„mecenas” wyt³umaczy³, ¿e burmistrz poprosi³ go o poprowadzenie tej publicznej dyskusji
i on siê podj¹³ tego spo³ecznie. Burmistrz chyba lepiej by zrobi³, gdyby poprosi³ o to swoj¹
¿onê. Jak ju¿ oszaleæ, to przynajmniej w mi³ym towrzystwie.

obecnych, ¿e i tym razem to burmistrz powinien
taki projekt z³o¿yæ do rady, bo w przeciwnym
razie nie nast¹pi zmiana uchwa³y „wiatrakowej”
z woli samej rady.
Burmistrz poinformowa³, ¿e zmiana studium
jednego obszaru jest konieczna ze wzglêdu na
planowan¹ budowê obwodnicy, w obszarze Baszewic i okolic prace nad zmian¹ studium w kierunku wiatraków nie zosta³y podjête, a w sprawie
Smolêcina i £opianowa zostaj¹ zawieszone. Tak
wygl¹da sytuacja po bitwie.
Komentuj¹c to spotkanie w skrócie, trzeba
powiedzieæ, ¿e ten sam efekt koñcowy mo¿na
by³o osi¹gn¹æ bez doprowadzania sytuacji do absurdu. Takim absurdem by³ sam pomys³ z „mecenasem z Polski”, który oœmieszy³ urz¹d i burmistrza. Dwa razy pad³o jego nazwisko – Kazimierz
Hulewicz. Ponoæ by³y gryficzanin. Wda³ siê w
pojedynek prawny z pani¹ Iren¹ Szabuni¹-Semczuk, ale przegra³ ju¿ na wstêpie zapytany o pe³nomocnictwo i jego zakres, do prowadzenia dyskusji publicznej, przecie¿ urzêdowej. Ludzi ju¿
zupe³nie rozbawi³o gdy wyzna³, ¿e robi to spo³ecznie i ¿e go o to poprosi³ burmistrz.
Spotkanie, tak jak poprzednie, nie by³o przygotowane, bo brakowa³o mikrofonów dla ludzi.
Burmistrz zaprosi³ fachowców, którzy nie mieli
nawet okazji zabraæ g³osu, a przecie¿ trzeba im za
przyjazd zap³aciæ. Obejrzeli szopkê i wyjechali,
zapewne zdegustowani. Naczelnik Tyburski ani
razu nie zabra³ g³osu. Na mównicê wszed³ m³ody
facet z Gdañska i nie chcia³ powiedzieæ, jak siê
nazywa i kogo reprezentuje, ale stwierdzi³, ¿e coœ
gryficzanom ma do powiedzenia, a na spotkanie
mo¿e wejœæ, bo dowiedzia³ siê o nim z mediów.
Ktoœ zapyta³, czy wyczyta³ o tym w gdañskiej
gazecie. Komedia? Tragedia? Tragifarsa?
Mieszkañcy wygrali tê bitwê o w³asn¹ gminn¹
przestrzeñ do ¿ycia, ale wojna siê nie skoñczy³a. A
nawet to zwyciêstwo jest gorzkie, bo osi¹gniête na
zgliszczach demokracji. Chyba wielu wychodz¹c
mia³o to poczucie. A przecie¿ to wszystko mo¿na
by³o zrobiæ inaczej. Po prostu normalnie. Tak jak
siê to robi w cywilizowanym pañstwie prawa.
KAR Gazeta Gryficka WPPP

Zacznijmy jednak od ty³u, czyli koñcowego
efektu tego spotkania – burmistrz wycofa³ siê z
forsowania zmian w studium w kierunku wiatraków
w tym obrêbie i od³o¿y³ jej rozstrzygniêcie na czas
po wyborach. Byæ mo¿e decyzjê bêdzie podejmowaæ ju¿ nowy burmistrz i nowa rada. Zapowiedzia³,
¿e byæ mo¿e w tej sprawie trzeba bêdzie przeprowadziæ referendum gminne, które by rozstrzygnê³o,
czy wiatraki maj¹ w gminie stan¹æ, czy nie.
Ju¿ samo od³o¿enie sprawy na czas po wyborach, przybyli na spotkanie mieszkañcy uznali za
sukces. Jednak do koñca wisia³ on na w³osku, gdy¿
rozmowa z „mecenasem” nie przynosi³a ¿adnych
efektów, a sytuacja zaognia³a siê. Zdenerwowani
mieszkañcy postanowili poszukaæ i wezwaæ burmistrza na spotkanie, bo mia³ byæ gdzieœ w urzêdzie. Poszli na piêtro, ale nie znaleŸli go. Pojawi³
siê dopiero po godzinie i dopiero wtedy dyskusja
nabra³a konkretów. Burmistrz nie maj¹c argumentów merytorycznych zgodzi³ siê „zawiesiæ” rozstrzygniêcie sprawy do czasu po wyborach.
Zadeklarowa³, ¿e je¿eli rada miejska wycofa
(zmieni) uchwa³ê o zmianie w planie zagospodarowania, to on zaakceptuje tê decyzjê. Jednak
radny Tokarczyk przypomnia³ burmistrzowi, ¿e
do tej pory to wy³¹cznie on przedk³ada³ projekty
uchwa³ radzie i ta je akceptowa³a. Przestrzega³
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INFORMACJE - POLICJA

Postaw na rodzinê
z Policj¹
W niedzielê 5 wrzeœnia br. na
starym boisku w £obzie odby³ siê
festyn rodzinny pod nazw¹ „Postaw
Na Rodzinê”. Impreza ta mia³a na
celu preferowanie pozytywnych zachowañ, unikanie u¿ywek, propagowanie bezpiecznych zachowañ
dzieci i m³odzie¿y.
W czasie festynu nie tylko najm³odsi mieszkañcy powiatu mogli
skorzystaæ z symulatora zderzeñ
u¿yczonego przez Wydzia³ Ruchu
Drogowego KWP w Szczecinie.
Dodatkow¹ atrakcj¹ byli policjanci
na motorach, którzy przyjechali ze

Stargardu
Szczeciñskiego.
Do dyspozycji mieszkañców powiatu by³o tak¿e stoisko prewencyjne, na którym mo¿na by³o zaopatrzyæ siê w ró¿ne materia³y prewencyjne dotycz¹ce narkomanii, bezpiecznego poruszania siê po drogach czy te¿ przemocy.
Policjanci z £obza przeprowadzili tak¿e konkurs plastyczny „Jestem Bezpieczny” oraz konkurs
wiedzy prewencyjnej. Zwyciêzcy
otrzymali atrakcyjne nagrody. Ka¿de dziecko otrzyma³o elementy odblaskowe oraz naklejki z wizerunkiem Sponge Boba, promuj¹cego
bezpieczne zachowania na drodze.Podczas festynu ka¿dy móg³
skorzystaæ z licznym form poradnictwa w zakresie przemocy,
opieki spo³ecznej, zasi³ków rodzinnych. Mo¿na by³o tak¿e zasiêgn¹æ porady mediatora, psychologa, a dodatkowo przebadaæ
swój poziom cukru lub sprawdziæ
ciœnienie.Wspólna zabawa z
dzieæmi podczas festynu mia³a
ukazaæ innym, ¿e mo¿na bawiæ
siê rodzinnie bez alkoholu, a dodatkowo skorzystaæ z porad.
Asp. Anna Gembala KPP £obez
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Kierowca
po narkotykach

Nie powróci³ do Zak³adu
Karnego

W dniu 2 wrzeœnia br. o godz.
13.00 na drodze £obez – Be³czna
policjanci z Wydzia³u Kryminalnego zatrzymali Tomasza D. z £obza,
który kierowa³ motorowerem po
u¿yciu œrodka odurzaj¹cego.
Sprawca dodatkowo mia³ przy sobie
amfetaminê. Zosta³ zatrzymany w
policyjnym areszcie do wyjaœnienia.

W czwartek, 2 wrzeœnia br., policjanci z £obza otrzymali informacjê, ¿e jeden ze skazanych nie powróci³ do zak³adu karnego po wykonywanych pracach na terenie P³otów. Adrian £. to mieszkaniec gminy Resko. Zosta³ zatrzymany przez
policjantów po godzinie 20.00 w
miejscu swojego zamieszkania i
osadzony w policyjnym areszcie.
Na drugi dzieñ trafi³ ju¿ do Zak³adu
Karnego.

Kradli kable - zostali
zatrzymani na gor¹cym
uczynku
Policjanci z £obza w czwartek,
2 wrzeœnia br., zatrzymali czterech
mê¿czyzn, którzy wykopywali kabel telekomunikacyjny na drodze
£obez - Be³czna. Mê¿czyŸni zostali
zatrzymani w policyjnym areszcie.
Podczas wykonywania czynnoœci
procesowych okaza³o siê, ¿e ta sama
grupa dokona³a jeszcze czterech
takich przestêpstw na terenie naszego powiatu. Wszyscy przyznali siê
do pope³nionych kradzie¿y. Sprawcy to trzej bracia i ich kolega. Wszyscy s¹ mieszkañcami jeden z wiosek
w gminie Nowogard.

Zablokowana droga
do Reska

Kolejne zderzenie
ze zwierzyn¹
W czwartek 2 wrzeœnia br. oko³o
godziny 21.00 na trasie £obez Wêgorzyno kieruj¹cy samochodem
marki Fiat mieszkaniec £obza uderzy³ w przebiegaj¹c¹ drogê sarnê.
Na szczêœcie w tym przypadku nic
nikomu siê nie sta³o.
Niestety, w sobotê rano na tej
samej trasie dosz³o ju¿ do powa¿niejszego zdarzenia z udzia³em leœnej zwierzyny. Oko³o godz. 9.40
przed skrzy¿owaniem do Lesiêcina
jad¹cy w stronê £obza Ford Galaxy
kierowany przez mieszkañca gminy
Wêgorzyno uderzy³ w przebiegaj¹cego drog¹ du¿ego jelenia. Kierowca chc¹c unikn¹æ zderzenia zacz¹³
hamowaæ, wpad³ w poœlizg i uderzy³
w drzewo po prawej stronie jezdni.
W wyniku tego zderzenia obra¿enia
odnios³y trzy osoby. ¯ona kierowcy
dozna³a ogólnych pot³uczeñ cia³a i
z³amania obojczyka, 14 letni ch³opiec z ogólnymi obra¿enia cia³a tak¿e trafi³ do szpitala. Jego 16 letni brat
uskar¿a³ siê na bóle g³owy i krêgos³upa, wiêc zosta³ przetransportowany
Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala w Szczecinie.

Mia³ prawie promil
4 wrzeœnia rano policjanci z Wêgorzyna zatrzymali tak¿e nietrzeŸwego kierowcê, który na drodze
Strzemiele - Zache³mie kierowa³ samochodem marki Ford z wynikiem
0,99 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.

W dniu 2 wrzeœnia br. oko³o godz. 9.00 na drodze Radowo Wielkie - Resko kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym marki Renault
mieszkaniec Golczewa na ³uku drogi nie dostosowa³ prêdkoœci do
panuj¹cych warunków na drodze, zjecha³ na pobocze i przewróci³
siê wraz z naczep¹. Przez ponad godzinê droga by³a zablokowana.

Reklama
w Tygodniku
£obeskim
Tel. 91 39 73 730
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Kornelia i Rafa³

Eliza 2 latka

Julia i Kacperek

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
www.fotopyrczak.pl

