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W Resku m³ody
kandydat na radnego
z³apany na wyborczym
sabota¿u

Opinie i oceny
przedwyborcze
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Z DRUGIEJ STRONY

Wybory to doœwiadczenie i pamiêæ
Nasze wybory ludzi do zarz¹dzania nasz¹ wspóln¹ przestrzeni¹
spo³eczn¹, by mog³y byæ choæ trochê racjonalne, rozs¹dne i trafne,
musz¹ siê na czymœ opieraæ. Takim
oparciem dla naszych decyzji s¹
wiedza i doœwiadczenie. One z kolei czêsto w ¿yciu ulegaj¹ naciskowi oczekiwañ i marzeñ, które wiedzê i doœwiadczenie potrafi¹ wyprowadziæ na manowce, ale te¿ nieustannie kszta³tuj¹ je na nowo.
Cz³owiek nie rodzi siê przecie¿
wiedz¹cy i doœwiadczony. Zbiera te
„cegie³ki” buduj¹ce jego osobowoœæ na podstawie prób i b³êdów
oraz wszelakich nauk p³yn¹cych z
ró¿nych stron. Uczy siê œwiadomie
i nieœwiadomie. Czasami wcale i
pope³nia wci¹¿ te same b³êdy. Na
swój rachunek. Na czyj rachunek
pope³niaj¹ b³êdy wyborcy? Na

swój, ale tak¿e pozosta³ych mieszkañców. Odpowiedzialnoœæ jest
wiêc du¿o wiêksza, bo równie¿ za
innych.
Ma³e miasta s¹ najbli¿ej idei demokracji, ¿e ludzie wybieraj¹ znajome sobie osoby. Dla jednych jest to
przekleñstwo, bo znaj¹c prawie
wszystkich zna siê ich wady i przesz³oœæ z wielu stron, dla innych to
zaleta, to wiedza, na której mog¹
oprzeæ swoje decyzje wyborcze. Na
jakiej podstawie mam wybraæ
kogoœ, kogo nie znam? Na podstawie
jego deklaracji, ¿e zrobi mi dobrze.
Tu wiedza i doœwiadczenie „boksuj¹” siê z marzeniami i nadziejami
na lepsz¹ przysz³oœæ. Ten ktoœ, kogo
jeszcze nie znamy, uosabia ten lepszy œwiat, bo mówi, ¿e mo¿e taki byæ.
Czy bêdzie? Doœwiadczenie podpowiada nam, ¿e niekoniecznie, ¿e to

mo¿e byæ kolejne z³udzenie, które
przyniesie rozczarowanie, jakich
prze¿yliœmy wiele, ale cz³owiek
chêtnie poddaje siê wizjom czegoœ
lepszego, ni¿ on sam. Tacy wyborcy
³atwo ulegaj¹ ludziom znik¹d, których nie znaj¹, ale ch³on¹ z b³ogoœci¹
roztaczane przez nieznajomych wizje i obietnice. Chcieliby od razu
przeskoczyæ do lepszego œwiata. Co
prawda doœwiadczenie podpowiada,
¿e takie skoki prawie nigdy siê nie
udaj¹, ale marzenie jest przecie¿ stanem przyjemniejszym, ni¿ praca.
Wielu czytelników zakrzyknie –
Rynkiewicz, ju¿ doœæ, do sedna, do
sedna... No dobrze; w £obzie pojawi³ siê cz³owiek znik¹d, który chce
zostaæ burmistrzem. To pan Ryszard
Lewiñski. Nie mia³em okazji go poznaæ, a i on nie da³ okazji poznaæ
siebie. Nagle stwierdzi³, ¿e mo¿e

Podrabia³ podpisy pod uchwa³ami.
Kandyduje na radnego
(SIELSKO). So³tys tej miejscowoœci zosta³ skazany nieprawomocnym wyrokiem za poœwiadczenie nieprawdy w uchwa³ach
Rady So³eckiej. S¹d Rejonowy w
£obzie skaza³ so³tysa Sielska na
karê 10 miesiêcy pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu na dwa lata.
Od wyroku S¹du skazanemu przys³uguje odwo³anie do s¹du wy¿szej
instancji.
4 wrzeœnia 2008 roku w Sielsku
odby³o siê zebranie wiejskie, podczas
którego dokonano podzia³u funduszu
so³eckiego. Na zebraniu podjêto decyzjê o wydatkowaniu funduszu z Rady
So³eckiej na kupno czêœci do kosiarki.
W treœci protoko³u pod przedmiotow¹
decyzj¹ jako Rada So³ecka so³tys z³o¿y³ podpisy za trzy osoby.
16 wrzeœnia 2008 r. dokument
wraz z list¹ obecnoœci wp³yn¹³ do
Urzêdu Miejskiego.
21 paŸdziernika 2008 r. w Sielsku
odby³o siê kolejne zebranie wiejskie,
podczas którego rozdysponowano
œrodki finansowe przyznane dla wsi
Sielsko. W podjêtej tego dnia uchwale
zdecydowano o zakupie dwóch mikrofonów do œwietlicy wiejskiej. Tym razem so³tys podpisa³ siê za cztery osoby.
20 listopada 2008 roku uchwa³a
wp³ynê³a do Urzêdu Miejskiego w
Wêgorzynie wraz z list¹ obecnoœci.
1 wrzeœnia 2009 r. odby³o siê kolejne zebranie wiejskie, podczas którego rozdysponowano œrodki finansowe z funduszu so³eckiego na rok 2010.
Czêœæ pieniêdzy przeznaczono na paliwo, czêœæ na: krzewy, zorganizowanie imprezy integracyjnej oraz na wyposa¿enie œwietlicy. I tutaj so³tys podpisa³ siê za trzy osoby. 30 wrzeœnia
uchwa³a wp³ynê³a do Urzêdu Miejskiego wraz z list¹ obecnoœci.

- W listopadzie z³o¿y³em rezygnacjê z cz³onka Rady So³eckiej, albowiem moje postulaty nie by³y brane
pod uwagê. 8 marca tego roku zobaczy³em uchwa³ê z podzielonym funduszem so³eckim. Okaza³o siê, ¿e ktoœ
z³o¿y³ za mnie podpis i za jeszcze
jedn¹ osobê. Protoko³y z zebrañ wiejskich sporz¹dzane by³y po zebraniach
przez so³tysa w jego domu. Nigdy nie
dostawa³em ich do podpisania. 10
marca z³o¿y³em zawiadomienie o dokonaniu przestêpstwa do prokuratury.
W lipcu prokuratura przekaza³a sprawê do s¹du – powiedzia³ Pawe³ Bajowski.
W uzasadnieniu S¹du czytamy
m.in.: S¹d wyda³ wyrok bez rozprawy,
albowiem so³tys wybra³ dla siebie karê
po konsultacji z prokuratorem, przyznaj¹c siê do winy.
W ocenie S¹du oskar¿ony swoim
zachowaniem wyczerpa³ ustawowe
znamiona przestêpstwa z art. 270 par.
1 kk w 26, a art. 221 par. 1 kk w zw. z
art. 11 par. 2 kk odpowiednio w dniu
4 wrzeœnia 2008, 21 paŸdziernika
2008 i 1 wrzeœnia 2009 r.
Oskar¿ony, bêd¹c so³tysem, a
wiêc funkcjonariuszem publicznym
uprawnionym do wystawiania dokumentów, którymi by³y uchwa³y, w
celu u¿ycia je za autentyczne poœwiadczy³ w nich nieprawdê co do
okolicznoœci
maj¹ce znaczenie
prawne w ten sposób, ¿e w opisanych
wy¿ej uchwa³ach Rady So³eckiej dotycz¹cych podzia³u funduszy so³eckich, podrobi³ podpisy podpisuj¹c siê
za te osoby w brzmieniu ich imion i
nazwisk. W takim kszta³cie te dokumenty przed³o¿y³ w Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie w celu uzyskania
œrodków finansowych.
Oskar¿ony przyzna³ siê do pope³nienia zarzucanych mu czynów.

Wyjaœni³, i¿ uzna³, i¿ dobrze bêdzie wygl¹da³o, jeœli w tekœcie uchwa³
widnieæ bêd¹ podpisy wszystkich
cz³onków Rady So³eckiej. St¹d na
uchwa³ach podpisa³ siê za inne osoby.
S¹d uzna³, i¿ oskar¿ony czynów
opisanych w akcie oskar¿enia dopuœci³ siê w ci¹gu przestêpstw w rozumieniu artyku³u 91 par.1kk z uwagi na
blisk¹ odleg³oœæ czasow¹ i to¿samoœæ
zachowania.
W zwi¹zku z tym, ¿e so³tys ma pozytywn¹ opiniê oraz na to, ¿e nigdy nie
by³ karany, otrzyma³ karê 10 miesiêcy
pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu
na dwa lata.
W uzasadnieniu do wyroku czytamy, ¿e bêd¹c funkcjonariuszem spo³ecznym winien nie tylko prawo stanowiæ, ale równie¿ tworzyæ je zgodnie z
regu³ami praworz¹dnoœci.
To zdanie powinno byæ mottem
wszystkich, którzy zasiadaj¹ w radach
i piastuj¹ stanowiska powierzone im
przez wyborców.
W zwi¹zku z tym, i¿ wyrok jest
nieprawomocny, so³tysowi przys³uguje prawo do odwo³ania siê do S¹du
Okrêgowego. W zwi¹zku z tym jednak, ¿e przyzna³ siê do winy i wyst¹pi³
o samoukaranie, istnieje wiele mo¿liwoœci decyzji S¹du Okrêgowego – zachowania dotychczasowej wysokoœci
kary, zmniejszenia, b¹dŸ zaostrzenia.
So³tys Sielska zdecydowa³ siê
kandydowaæ na radnego wiedz¹c, ¿e
toczy siê przeciwko niemu postêpowanie i maj¹c œwiadomoœæ, ¿e pope³ni³ przestêpstwo. Gdyby zosta³ wybrany, nieprawomocny wyrok nie pozbawi go mandatu do czasu, a¿ siê uprawomocni. Je¿eli tak siê stanie, to sami
wyborcy bêd¹ musieli zap³aciæ za powtórne wybory w tym okrêgu. Czy nie
lepiej by³oby, gdyby sam og³osi³ rezygnacjê?
MM

tygodnik ³obeski 16.11.2010 r.
zarz¹dzaæ nasz¹ wspóln¹ przestrzeni¹ spo³eczn¹. Na jakiej podstawie?
Nie wiem. Wiem tylko, ¿e niektórzy
porzucili wiedzê i doœwiadczenie i
popadli w marzenia o bogatym wujku z Ameryki, który przyjdzie i pomaluje im œwiat. Niektórzy tak dalece, ¿e twierdz¹ nawet, ¿e wujek jest
tak bogaty, ¿e móg³by kupiæ pó³
£obza. ¯yczê p. Lewiñskiemu, by
by³ tak bogaty, ale to jeszcze nie
powód, by byæ burmistrzem. Ja widzê to inaczej. Pierwszym has³em
kandydata jest praca. Ale dla kogo?
Rozumiem, ¿e dla ³obzian. A wiêc
najlepsz¹ drog¹ trafienia do serc i
umys³ów tubylców by³oby, gdyby
pan Lewiñski pojawi³ siê w £obzie i
tê pracê da³. Postawi³ zak³ad, firmê
(wszak jest bogaty) i zatrudni³ kilka
osób. A co on zrobi³? Zatrudni³ siê w
Inspekcji Weterynaryjnej w £obzie,
czyli... komuœ z nas pracê zabra³.
Tyle na temat mitów kr¹¿¹cych po
mieœcince. Wybory nadal s¹ aktualne.
Jest przecie¿ kilku kandydatów. KAR

Kolejne
samobójstwo
(WÊGORZYNO) 11 listopada,
w Œwiêto Niepodleg³oœci, w Wêgorzynie pope³ni³ samobójstwo Grzegorz ¯. Mê¿czyzna powiesi³ siê. (r)
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Uchwalili, choæ
„nie znaj¹ siê
na tym”
(RESKO). Podczas paŸdziernikowej sesji Rady
Miejskiej w Resku zosta³a podjêta uchwala w sprawie
zasady rozliczania tygodniowego obowi¹zkowego
wymiaru godzin zajêæ nauczycieli Zespo³u Szkó³
w Resku , dla których ustalony plan zajêæ jest ró¿ny
w poszczególnych okresach roku szkolnego.
- Czy s¹ pytania? Nie ma. Nauczyciele wiedz¹, a my i tak siê na
tym nie znamy – powiedzia³a po odczytaniu projektu uchwa³ przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Barbara
Basowska.
G³os z sali nie zaprzeczy³ o swojej niewiedzy w tym temacie, ale
zapewni³ o poparciu rady.
Porównuj¹c uchwa³y innych

gmin a dotycz¹ce tej kwestii, nie
trudno zorientowaæ siê o co chodzi.
W Resku jednak tradycyjnie uchwa³y s¹ bez uzasadnienia i pisane w taki
sposób, aby osoby postronne dowiedzia³y siê z dokumentu jak najmniej.
Inna rzecz, ¿e jeœli czegoœ siê nie
wie, to nale¿y pytaæ, tym bardziej, ¿e
wœród radnych s¹ nauczyciele, którzy mogli tê kwestiê wyjaœniæ. MM

Zatrudnimy
stró¿a do firmy
w Wêgorzynie
tel. 502 770 760

Ile na
inwestycje
(£OBEZ). W ci¹gu
ostatnich czterech lat
bud¿et zwiêkszy³ siê
z 30.781.034,21 z³ do
40.793.406,88 z³. Z kolei
wydatki zwiêkszy³y siê
z 29.467.729,16 z³ w 2007
roku do 42.958.666,56 z³
w roku bie¿¹cym.
W 2007 roku nadwy¿ka bud¿etowa wynosi³a 1.313.305,05 z³, natomiast w roku 2008 na koncie gminy by³ ju¿ deficyt w wysokoœci niemal 7 milionów z³, rok póŸniej deficyt wynosi³ niemal 3,2 miliona z³,
a w tym roku o milion mniej.
Sukcesywnie gmina £obez
zwiêksza swoje zad³u¿enie i tak w
2007 roku procent d³ugu do dochodu (maksymalnie mo¿e wynieœæ 60
proc.) w 2007 roku wynosi³ 14,27,
natomiast w roku 2010 – 34,01.
W okresie od pocz¹tku 2007
roku do 26 paŸdziernika roku bie¿¹cego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowi³y kwotê
31.429.690,89 z³ co stanowi 20,59
proc. wydatków ogó³em. Gminie
£obez w latach 2007-10 przyznano
15.494.990 z³ dotacji.
MM
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Gorzelnia Rolnicza
Nie¿ychowo (Wielkopolska)

kupuje ¿yto,
pszen¿yto i pszenicê
(mo¿e byæ poroœniête)
tel. 67-287-63-11,
501 386 929, 502 349 320.

Reklama w gazecie
Tel. 91 39 73 730
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Uczcili Œwiêto Niepodleg³oœci
£OBEZ. W tegorocznych obchodach Narodowego
Œwiêta Niepodleg³oœci ³obzianie uczestniczyli
niezwykle licznie, nie tylko podczas pierwszej
czêœci pod pomnikiem Wdziêcznoœci, ale i podczas
czêœci artystycznej, która mia³a miejsce w £obeskim
Domu Kultury.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê
msz¹ œw. w koœciele p.w. NSPJ w
£obzie msz¹ za Ojczyznê.
Tradycyjnie z koœcio³a ulic¹
Niepodleg³oœci przemaszerowa³y
poczty sztandarowe, wojsko oraz
mieszkañcy £obza, którzy uczestniczyli w mszy œw. Tradycyjnie te¿
delegacjom sk³adaj¹cym wi¹zanki
kwiatów pod pomnikiem towarzyszy³y dzieci z pochodniami. Nie
zabrak³o patriotycznych s³ów, przemówieñ ani apelu poleg³ych. M³odzie¿ z gimnazjum przygotowa³a
krótki program artystyczny.
Po obchodach pod pomnikiem
³obzianie zostali zaproszeni do
£DK na wieczór z pieœni¹ patriotyczn¹.
Tam na scenie zasiad³a M³odzie¿owa Orkiestra Dêta, która nie tylko
gra³a utwory patriotyczne, ale i
akompaniowa³a poszczególnym
grupom wykonawców pieœni. W
pierwszym rzêdzie dotyczy³o to
„Bogurodzicy”, któr¹ odœpiewali:
Dariusz Ledzion wraz Jaros³awem
Gêsickim. Wykonanie carmen patrium zas³ugiwa³o na jak najwy¿sze
uznanie. Swój wyraz podziwu zgromadzeni goœcie okazali burzliwymi
oklaskami.
W kolejnej czêœci uroczystoœci
na scenie wystêpowa³y dzieci z
³obeskich szkó³ podstawowych oraz
m³odzie¿ gimnazjalna i licealna.
Nie zabrak³o te¿ harcerzy.
Jedyne czego brakowa³o, to
miejsca. Licznie zgromadzona publicznoœæ nie mieœci³a siê w sali.
Czêœæ osób sta³a na korytarzu. Na
korytarzu te¿ oczekiwali w kolejce
nastêpni wykonawcy. Dla nich niestety zabrak³o miejsca na sali, tote¿
po wystêpie musieli wychodziæ.
Chc¹c pos³uchaæ pieœni patriotycznych w wykonaniu swoich kolegów
i kole¿anek musieli t³oczyæ siê przy
drzwiach.
Obchody niepodleg³oœciowe
rozpoczê³y siê jednak ju¿ jednak we
wtorek podczas III Powiatowych
Spotkañ z Pieœni¹ Patriotyczn¹, które odby³y siê w Resku. Organizatorem spotkania by³ £DK, CK oraz
Gimnazjum. Udzia³ w spotkaniach
wziê³y wszystkie gimnazja z terenu
powiatu ³obeskiego. W œrodê pieœni
patriotyczne œpiewano w Be³cznej w
tutejszej Szkole Podstawowej z
udzia³em mieszkañców.
MM
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Zniszczona droga

S³owak w potrzasku
(WÊGORZYNO - BrzeŸniak). Po
sprz¹taniu skutków letnich wichur
mieszkañcy tej miejscowoœci otrzymali w spadku ca³kowicie zniszczon¹
drogê. W tej sprawie zwrócili siê z
proœb¹ o pomoc do tutejszego magistratu, jednak poprzez Radê Miejska.
Podczas paŸdziernikowej sesji w
tej sprawie interweniowa³a przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Monika KuŸmiñska.
– Jakie zosta³y podjête dzia³ania w sprawie drogi w BrzeŸniaku
rozjechanej przez samochody, wywo¿¹ce drewno z lasu. By³ monit od
mieszkañców BrzeŸniaka, ¿e droga
jest w fatalnym stanie, jest b³oto i

koleiny. Jest w ogóle nieprzejezdna.
To droga, na której jest ograniczenie
tona¿owe, bodaj¿e do 10 ton, niestety
te samochody wywo¿¹ce drewno z
lasu maj¹ chyba 40 ton – powiedzia³a.
Okaza³o siê, ¿e magistrat nie czeka³ bezczynnie i ju¿ podj¹³ dzia³ania
w tej sprawie. Jakie? To ju¿ wyjaœni³a
w³odarz gminy Gra¿yna Karpowicz.
– Tydzieñ temu mieliœmy tu interwencje w sobotê, gdzie trwa³a wywózka drewna po ostatnich wichurach. Tam jest bardzo du¿o powalonych drzew. W tej chwili drewno jest
wywo¿one. W poniedzia³ek by³a wizja lokalna z udzia³em komendy powiatowej, gminê reprezentowa³ pan

JóŸwiak, na spotkaniu by³ obecny
równie¿ nadleœniczy Wies³aw Rymszewicz. Jest spisany protokó³, s¹
ustalenia, porozumienie w sprawie
drogi i oczywiœcie znaku, który stoi –
zakaz wjazdu powy¿ej 3,5 tony. Bêdzie dodatkowa tabliczka, zakaz dotyczy mostu drewnianego. Nie mo¿na wje¿d¿aæ na most drewniany samochodami powy¿ej 3,5 ton.
By³a sytuacja, ¿e prawdopodobnie S³owak jecha³ ca³ym sk³adem,
kierowa³ siê GPS-em, wjecha³ na tê

drogê. Z tamtej drogi nie ma ju¿ mo¿liwoœci zawrócenia, przejecha³ przez
drewniany most, most wytrzyma³.
Wjecha³ w las i dalej nie wiedzia³ jak
zawróciæ, wszyscy go jakoœ wyci¹gali. Musimy dopisaæ poni¿ej znaku, ¿e
to ograniczenie dotyczy mostu drewnianego, natomiast po drodze mo¿na
poruszaæ siê samochodami ciê¿arowymi, bo rolnicy te¿ jad¹ ci¹gnikami
powy¿ej 3,5 tony i nie zaka¿emy korzystania rolnikom z tej drogi – wyjaœni³a burmistrz Wêgorzyna.
MM

OG£OSZENIE

Pani Monika KuŸmiñska
- to bardzo dobry wybór!
W samorz¹dzie pracujê ponad 20 lat. Praca dla dobra wspólnego i
gospodarzenie publicznym groszem to bardzo trudne zadanie. Wymaga
ono wielkiej wiedzy i takiej zwyk³ej, ludzkiej rzetelnoœci.
Po pierwszych wolnych wyborach samorz¹dowych w 1990 roku
otrzymaliœmy gminê Wêgorzyno jako jedn¹ z najbiedniejszych w województwie. Po oœmiu latach oddawa³em j¹ jako jedn¹ z lepszych. W dobrej
sytuacji finansowej i z inwestycjami w toku. Po czterech latach rz¹dów
Gra¿yny Karpowicz, w 2002 roku funkcjê burmistrza w naszej gminie
obj¹³ Stanis³aw Konarski. Niestety, pracê u podstaw nale¿a³o zaczynaæ
od pocz¹tku. Kasa by³a pusta. Na koniec roku 2002 w bud¿ecie gminy
zabrak³o ponad 300 tys. z³. Inwestycji nie by³o, a podpisane umowy w
sprawie budowy kanalizacji i kot³owni gazowych mia³y kosztowaæ nas
cztery roczne bud¿ety gminy. Lata 2002 - 2006 to praca burmistrza
Konarskiego nad wyprowadzeniem gminy z zapaœci finansowej i inwestycyjnej. W 2006 roku Gra¿yna Karpowicz ponownie obejmuje fotel
burmistrza. Otrzymuje od burmistrza Konarskiego gminê w bardzo dobrej kondycji finansowej (2 mln z³ na lokatach bankowych) wraz z qdobrze przygotowanymi inwestycjami. Budowa gimnazjum w toku, opracowana dokumentacja i wniosek o dofinansowanie przebudowy oczyszczalni œcieków, rozpoczête prace projektowe na kanalizacjê i wodoci¹gi
w tzw. Aglomeracji Wêgorzyno (czêœæ Wêgorzyna wraz z Runowem
Pom. i Po³chowem). Burmistrz Konarski doprowadzi³ tak¿e do bardzo
rozs¹dnego projektu zasilenia Wêgorzyna w gaz od strony £obza przez
Wielkopolsk¹ Spó³kê Gazownicz¹. To przypomnienie tylko najwa¿niejszych zadañ. A co mamy dzisiaj po kolejnej kadencji burmistrz Karpowicz? Kasa ponownie pusta, nowych inwestycji nie ma, a koszty administracji wzros³y najwiêcej w powiecie (i zapewne nie tylko w powiecie).
Zbli¿aj¹ca siê nowa kadencja gminnego samorz¹du w Wêgorzynie
to bêdzie przys³owiowa orka na ugorze. Gmina wymaga kompetentnego
i rzetelnego gospodarza, wymaga osoby szanuj¹cej ludzi i ich wspólnie
wypracowanych pieniêdzy, wymaga burmistrza, który wie jak wa¿n¹ i
wielk¹ rolê ma do spe³nienia wobec wszystkich swoich wspó³mieszkañców. Uwa¿am, ¿e te zalety posiada Monika KuŸmiñska. Znam J¹ jako
wzorow¹ uczennicê, ale te¿ jako radn¹ gminy, pracuj¹c¹ z wielk¹ dociekliwoœci¹ w dochodzeniu do istoty sprawy i jej wa¿noœci dla gminnej
wspólnoty. Jej 8-letni¹ pracê w Radzie Miejskiej obserwowa³em z wielk¹
satysfakcjê i nie mniejszym uznaniem. Swoimi kompetencjami i umiejêtnoœciami w kierowaniu Rad¹ Miejsk¹ budzi³a respekt i uznanie nie
tylko wœród radnych ale tak¿e w osobach, które mia³y okazjê uczestniczyæ w sesjach Rady Miejskiej w Wêgorzynie. O prawdziwoœci tych s³ów
uznania niech œwiadczy fakt, ¿e Moniki KuŸmiñskiej nie opuszczaj¹
ludzie z Ni¹ wspó³pracuj¹cy. Oni s¹ przy Niej i czynnie wspieraj¹ w
drodze do objêcia funkcji burmistrza Wêgorzyna, bowiem ceni¹ Jej kompetencje, a przede wszystkim ufaj¹.
Dziœ nadszed³ czas na zmianê. Oddajmy gminê w rêce osoby m³odej,
ale doœwiadczonej, wykszta³conej i przygotowanej do zarz¹dzania nasz¹
ma³¹ wspólnot¹.
Ryszard Brodziñski
Burmistrz Wêgorzyna 1990 - 1998
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Jak g³osowaæ w nadchodz¹cych
wyborach?
Wybory do samorz¹du terytorialnego odbêd¹ siê 21
listopada 2010 roku. Warto
zapoznaæ siê wiêc z zasadami g³osowania na swoich
kandydatów.
Cztery karty do g³osowania
W tych wyborach bêdziemy wybieraæ
kandydatów na: burmistrza/wójta, radnych
do rady gminy, radnych do rady powiatu, do
sejmiku wojewódzkiego. Po wejœciu do lokalu wyborczego i okazaniu dowodu to¿samoœci otrzymamy karty do g³osowania.

Jak g³osowaæ?
Wa¿ny g³os jest wówczas, gdy w kratce
na karcie postawimy znak „x”. Jakikolwiek
inny znak jest niewa¿ny. Istotne te¿ jest, aby
punkt przeciêcia kresek tworz¹cych znak
„X” znalaz³ siê w obrêbie kratki. W razie
pomy³ki nie otrzymamy nowej karty do g³osowania.
Na ka¿dej karcie do g³osowania umieszczona jest informacja o sposobie oddania
wa¿nego g³osu. Zawsze te¿ mo¿na poprosiæ
o pomoc cz³onków komisji.

Wybór burmistrza
(na karcie ró¿owej)
W wyborach na burmistrza mo¿na oddaæ
tylko jeden g³os, stawiaj¹c znak „x” w kratce
po lewej stronie obok nazwiska kandydata.
Burmistrzem/wójtem zostaje osoba, która uzyska³a ponad po³owê g³osów.

Wybór radnego Rady Miasta/
Gminy (na karcie bia³ej)
G³osowanie polega na postawieniu znaku „x” w kratce obok nazwisk kandydatów
(ze wszystkich list). Mo¿na postawiæ tyle
znaków ilu radnych wybieranych jest w danym okrêgu wyborczym. Przyk³adowo, jeœli
w danym okrêgu s¹ cztery mandaty, mo¿emy
g³osowaæ najwy¿ej na czterech kandydatów,
jeœli zag³osujemy na jednego, nasz g³os te¿
jest wa¿ny. Mo¿na bowiem g³osowaæ na
mniejsz¹ liczbê kandydatów. Nasz g³os jest
niewa¿ny, jeœli wrzucimy pust¹ kartê do g³osowania, b¹dŸ zaznaczymy wiêcej kratek,
ni¿ jest mandatów.

Rada Powiatu
(na karcie ¿ó³tej)
W tym wypadku g³osujemy jedynie na
okreœlon¹ listê, znak „x” stawiamy obok wybranego przez siebie kandydata. W ten sposób wskazujemy jego pierwszeñstwo do
mandatu.

Jeœli postawimy dwa znaki na tej samej liœcie,
g³os i tak jest wa¿ny, pierwszeñstwo bowiem
przys³uguje temu, który jest wy¿ej na liœcie.
Jeœli jednak postawimy dwa znaki „X” przy
nazwiskach kandydatów z dwóch ró¿nych list,
wówczas nasz g³os jest niewa¿ny.

Radni do sejmiku wojewódzkiego
(na karcie niebieskiej)

Podobnie jak do powiatu g³osuje siê na listê.
Stawiamy znak „x” przy nazwisku naszego kandydata, daj¹c mu tym samym pierwszeñstwo do
mandatu.
Kolory kart do g³osowania
Rady gminy i miast - kolor bia³y;
Rada powiatu - kolor ¿ó³ty;
Radni sejmiku - kolor niebieski;
Burmistrz, wójt - kolor ró¿owy.

OG£OSZENIE

INFORMACJA POWIATOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ W £OBZIE
O SPROSTOWANIU
OBWIESZCZENIA
Z DNIA 3 LISTOPADA 2010 r.
Powiatowa Komisja Wyborcza w £obzie informuje, ¿e zapis
w czêœci wstêpnej obwieszczenia z dnia 3 listopada 2010
r., stwierdzaj¹cego fakt pracy, s³u¿by w organach bezpieczeñstwa lub wspó³pracy z nimi, dotyczy treœci oœwiadczenia lustracyjnego kandydata zarejestrowanego na liœcie nr
14, poz. 4, tylko w okrêgu nr 4 - obejmuj¹cym Gminê Wêgorzyno.
Za wynik³e w treœci wyci¹gu z obwieszczenia nieporozumienie, i¿ informacja o z³o¿eniu oœwiadczenia o wspó³pracy
z organami bezpieczeñstwa pañstwa dotyczy równie¿ kandydatów zarejestrowanych na liœcie nr 14 poz. 4 w okrêgach nr 1,2,3 Powiatowa Komisja Wyborcza przeprasza
zainteresowane osoby.
Jednoczeœnie Powiatowa Komisja Wyborcza informuje,
¿e treœæ wyci¹gów z obwieszczenia, opublikowanych na
obszarze okrêgów wyborczych nr 1,2,3, mog¹cych budziæ
w¹tpliwoœci interpretacyjne zosta³a wygenerowana przez
aplikacjê komputerow¹, do której stosowania Powiatowa
Komisja Wyborcza jest zobowi¹zana. O fakcie wspó³pracy
kandydata nie informuje zapis w nag³ówku obwieszczenia,
ale dopisek o tym umieszczony przy nazwisku kandydata
na radnego.

Przewodnicz¹cy Powiatowej Komisji Wyborczej
w £obzie
SSR Grzegorz Szacoñ
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KWW POWIAT DLA GMIN lista nr 13
RYSZARD
BRODZIÑSKI
Poz. Nr 1
Szanowni Mieszkañcy Powiatu £obeskiego
KWW POWIAT DLA GMIN sk³ada Pañstwu ofertê wyborcz¹ na najbli¿sz¹ kadencjê samorz¹du powiatowego. Jej
g³ównym celem jest troska o zapewnienie jak najlepszej opieki
medycznej. W dniu 21 listopada 2010 roku oddajcie wiêc swój
g³os na kandydatów z listy Nr 13 KWW POWIAT DLA GMIN.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Brodziñski

Komitet Wyborczy Wyborców POWIAT DLA GMIN
sprzeciwia siê manipulacjom wokó³ szpitala w Resku
Komitet Wyborczy Wyborców POWIAT DLA GMIN skupia w swoim gronie osoby, które w dzia³alnoœci samorz¹dowej, nie
bacz¹c na pogl¹dy polityczne, pracuj¹ dla dobra mieszkañców naszego powiatu. W nadchodz¹cych wyborach samorz¹dowych
z listy kandydatów KWW POWIAT DLA GMIN bêd¹ ubiegaæ siê o ponowny wybór wszyscy cz³onkowie Zarz¹du Powiatu, tj.
starosta Antoni Gutkowski (£obez), wicestarosta Ryszard Brodziñski (Wêgorzyno), cz³onkowie zarz¹du: Ryszard Sarna (Dobra), Zdzis³aw Trojga (Resko) i Jan Zdanowicz (Radowo Ma³e) oraz wiêkszoœæ radnych Rady Powiatu, tj.: przewodnicz¹cy
Rady Marek Kubacki (£obez), wiceprzewodnicz¹cy Józef Drozdowski (Wêgorzyno), Zdzis³aw Bogdanowicz (£obez), Andrzej Gradus (Resko), Jan Michalczyszyn (Resko), Henryk Musia³ (£obez) wraz z osobami spoza rady, które posiadaj¹ podobne
pogl¹dy dotycz¹ce funkcjonowania i roli samorz¹du powiatowego . Wol¹ kandydatów ubiegaj¹cych siê o ponowny wybór jest
rozliczenie siê z dotychczasowych dokonañ, a tak¿e dokoñczenie prac rozpoczêtych w mijaj¹cej kadencji. W szczególnoœci
dokoñczenia prac prowadz¹cych do zapewnienia mieszkañcom powiatu dobrej ochrony zdrowia.
W ostatnim czasie z wielkim wysi³kiem i z wielk¹ determinacj¹ w d¹¿eniu do zorganizowania dobrej opieki zdrowotnej
rozwi¹zany zosta³ problem szpitala w Resku. Po wielu perturbacjach Powiat £obeski wykupi³ go od Powiatu Stargardzkiego. Za
niespe³na dwa miesi¹ce, od 1 stycznia 2011 roku, rozpocznie w tym szpitalu leczenie pacjentów nowy podmiot, a mianowicie
nale¿¹cy do samorz¹du województwa zachodniopomorskiego Samodzielny Zespó³ Zak³adów Opieki Zdrowotnej z Gryfic, z
którym starosta Antoni Gutkowski i wicestarosta Ryszard Brodziñski podpisali umowê dzier¿awy na 20 lat.
Ponadto obecny Zarz¹d Powiatu prowadzi rozmowy z SPZZOZ Gryfice w celu zapewnienia naszym mieszkañcom równie¿
szerokiej oferty poradni specjalistycznych.
SPZZOZ Gryfice prowadzi jeden z najlepszych w kraju szpitali (w tegorocznym rankingu Rzeczypospolitej to ósmy szpital
w Polsce), który gwarantuje naszym pacjentom bardzo szerok¹ gamê us³ug na bardzo dobrym poziomie. Przypomnijmy, ¿e w
szpitalu w Gryficach rz¹d Polski umieœci³ na leczeniu ambasadora Edwarda Pietrzyka, ciê¿ko rannego w zamachu terrorystycznym
w Iraku.
Problem ochrony zdrowia mieszkañców Powiatu podnosimy jako pierwszoplanowy i najwy¿szej wagi. Zdrowie ka¿dego
cz³owieka jest dobrem najcenniejszym. I dlatego budzi nasz niepokój bardzo aktywne podwa¿anie decyzji Zarz¹du Powiatu o
wyborze SPZZOZ Gryfice. Niepokoj¹ce, a zarazem groŸne z naszego punktu widzenia, jest to, i¿ pojawi³y siê informacje (zapowiedzi?), ¿e je¿eli dojdzie do zmiany w³adzy po wyborach to nowe w³adze powiatu nie bêd¹ akceptowa³y rozstrzygniêæ
przeprowadzonego przetargu i doprowadz¹ do rozwi¹zania umowy zawartej z SPZZOZ Gryfice.
Kandydaci KWW POWIAT DLA GMIN nie godz¹ siê na to by ochrona zdrowia mieszkañców naszego powiatu by³a przedmiotem jakichkolwiek manipulacji. Nie godz¹ siê na to by nasze zdrowie i nasze pieni¹dze wydawane na opiekê zdrowotn¹ by³y
przedmiotem zakulisowych gier i niejasnych interesów. Wszystkie decyzje musz¹ byæ podejmowane w sposób jawny, czytelny,
wed³ug zasad otwartego przetargu, a nie w zaciszu gabinetów, bez kontroli spo³ecznej. Radni wybrani z listy POWIAT DLA GMIN
zapewniaj¹ swoich Wyborców, ¿e, jeœli Pañstwo obdarzycie ich swoim zaufaniem, to dokoñcz¹ prace w zakresie ochrony zdrowia
rozpoczête przez Zarz¹d Starosty Antoniego Gutkowskiego.
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TWÓJ KANDYDAT NA BURMISTRZA £OBZA
CZ£OWIEK, KTÓRY DOTRZYMUJE S£OWA
MENAGERÓW
MAMY SWOICH
NAZYWAM SIÊ PIOTR
ÆWIK£A. Mam 37 lat. Jestem
¿onaty i mam dwoje dzieci. W
£obzie mieszkam od dziecka. Z
wykszta³cenia jestem prawnikiem.
Ukoñczy³em podyplomowe studia
BHP w Poznaniu. Od 10 lat jestem
urzêdnikiem samorz¹dowym. Aktualnie pracujê na stanowisku z-cy
dyrektora w Powiatowym Urzêdzie
Pracy w Drawsku Pomorskim. W
latach 2003 - 2008 pe³ni³em stanowisko z-cy dyrektora w Powiatowym Urzêdzie Pracy w £obzie.
By³em równie¿ szeregowym pracownikiem s³u¿b zatrudnienia,
dziêki czemu od „podszewki” pozna³em problemy lokalnego rynku
pracy. Jako urzêdnik samorz¹dowy
pracowa³em równie¿ w wydzia³ach
komunikacji Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczeciñskim
i £obzie. Prowadzê szkolenia z zakresu „Aktywizacji rynku pracy”
oraz „Skutecznego zarz¹dzania zespo³ami ludzkimi”. D³ugoletnie
doœwiadczenie urzêdnicze to gwarancja solidnoœci i posiadanej wiedzy. Praca w Powiatowym Urzê-

dzie Pracy w £obzie i Drawsku Pomorskim to szereg sukcesów i dziesi¹tki milionów z³otych œci¹gniêtych
na pomoc i zatrudnienie dla osób
bezrobotnych i przedsiêbiorców. Jestem ekspertem w dziedzinie pozyskiwaniu œrodków unijnych. By³em
wspó³twórc¹ tworzonego na potrzeby
ministerstwa pracy i polityki spo³ecznej
„Raportu o rzeczywistej sytuacji bezrobocia w powiecie ³obeskim”. W nagrodê mia³em okazjê poznaæ angielski rynek pracy i jako jedyny dyrektor urzêdu
pracy uczestniczy³em w miêdzyrz¹dowej konferencji panelowej dotycz¹cej
rynku pracy w Wielkiej Brytanii (wyjazd z przedstawicielami naszego rz¹du). Znam biegle jêzyk angielski i w
stopniu podstawowym niemiecki.
Znajomoœæ ta okaza³a siê pomocna w
trakcie prowadzenia z szefem ³obeskiego zak³adu „Bo-De”, rozmów
rozwi¹zuj¹cych okresowe problemy
zak³adu. Pracowa³em w Wielkiej
Brytanii jako kierownik i t³umacz
Grupy Budowlanej, buduj¹cej Centra Edukacyjne dla Dzieci. Mam zamiar utworzyæ takie centrum w naszej Gminie. Centrum dla dzieci i
m³odzie¿y z ma³ym kinem i planetarium po to, by daæ m³odzie¿y szansê
na rozwój ich zainteresowañ.

Kandydat na radnego
z ulotkami w kieszeni
(RESKO) Kandydat na radnego, Seweryn T. z Reska, zosta³
z³apany przez swoj¹ konkurentkê
w wyborach, gdy zrywa³ jej plakaty i zabiera³ roz³o¿one przez ni¹
ulotki. Zbulwersowana jego postêpowaniem zg³osi³a sprawê na
policjê.
Kandyduj¹ca w Resku w okrêgu
nr 1 pani Edyta Klepczyñska zadzwoni³a do nas zaraz po tym, jak
z³apa³a kontrkandydata na tym, ¿e
chodzi po klatkach schodowych,
zrywa jej plakaty i zbiera materia³y
wyborcze.
- Zadzwoni³a do mnie s¹siadka,
¿e znikn¹³ niedawno powieszony
plakat wyborczy. Z okna dojrza³a
m³odego mê¿czyznê z kobiet¹, którzy chodzili ko³o bloku. Gdy go zapyta³am o to, odzywa³ siê opryskliwie, ale wystawa³y mu z kieszeni
moje ulotki, wiêc je wyci¹gnê³am. To
chwyt poni¿ej pasa. Jak tak mo¿na.
Jak taki cz³owiek móg³by zostaæ radnym, je¿eli robi takie rzeczy? Zniszczy³ moje wszystkie ulotki i plakaty.
- mówi³a zdenerwowana.
Poinfomorwa³a, ¿e z³o¿y³a zawiadomienie w komisariacie policji

w Resku, ¿e zniszczono jej mienie.
W Komendzie Powiatowej Policji
kom. Andrzej Sarnowski potwierdzi³, ¿e takie zawiadomienie wp³ynê³o i najprawdopodobniej policja
skieruje sprawê do s¹du, który mo¿e
zapalczywemu kandydatowi wymierzyæ grzywnê za wykroczenie.
- Ludzie powinni dowiedzieæ
siê, jakimi metodami ten pan chce
dostaæ siê do rady. - powiedzia³a
kandydatka.
KAR

Burmistrz £obza
jest cz³onkiem PO
Gdy na obwieszczeniach wyborczych przy nazwisku burmistrza £obza
Ryszarda Soli pojawi³ siê dopisek, ¿e
nie nale¿y do partii politycznej, wywo³a³o to konsternacjê. Burmistrz wyda³ w
tej sprawie oœwiadczenie, w którym poinformowa³, ¿e „fakt ten zosta³ nieœwiadomie i niecelowo pominiêty na etapie
wype³niania druku zg³oszenia kandydata na burmistrza £obza”.
Burmistrz Sola potwierdzi³, ¿e jest
nadal cz³onkiem Platformy Obywatelskiej RP i przewodnicz¹cym Powiatowego Ko³a PO w £obzie.
(r)

Jestem skutecznym menagerem.
Zarz¹dzam 47 pracownikami. Codziennie nawi¹zujê nowe kontakty z
pracodawcami polskimi i zagranicznymi. Znam prawo pracy i wszelkie
narzêdzia s³u¿¹ce wspieraniu zarówno bezrobotnych jak i przedsiêbiorców. Wiem jak rozwin¹æ lokalny rynek pracy i jak œci¹gn¹æ tutaj inwestorów. W latach 2006-2010 by³em
radnym gminnym Rady Miejskiej w
£obzie, gdzie dowiedzia³em siê jak
funkcjonuje samorz¹d gminny i co
mo¿e zrobiæ dla potencjalnych inwestorów. Organizowa³em i pracowa³em w wielu organizacjach pozarz¹dowych: Zachodniopomorskie Centrum Wspierania Obszarów Wiejskich w £obzie, Stowarzyszenie
„Wspó³istnienie”, Fundacja Na
Rzecz Rozwoju Powiatu £obeskiego, Klub Sportowy MLKS „Œwiatowid” £obez. Od 1996 jestem Honorowym Krwiodawc¹ PCK. Jestem
m³odym, ambitnym cz³owiekiem,
skutecznym w swoim dzia³aniu, o
czym œwiadcz¹ moje wczeœniejsze
sukcesy w £obzie, a obecnie w Drawsku Pomorskim. Jestem cz³owiekiem otwartym, ¿yczliwym i wra¿liwym na krzywdy ludzkie. Chcia³bym, aby wszyscy mogli ¿yæ w pe³-

nych, szczêœliwych rodzinach, pracowaæ i mieszkaæ w £obzie. Bo to
rodzina i najbli¿si daj¹ si³ê i chêæ
do ¿ycia i dzia³ania.
DRODZY WYBORCY PROSZÊ O KREDYT ZAUFANIA I WASZE G£OSY.
PRZY WASZYM WSPÓ£UDZIALE I WSPARCIU BÊDZIEMY MOGLI ROZWIJAÆ
NASZ PIÊKNY £OBEZ I PRZYWRÓCIÆ UŒMIECH NA TWARZY WSZYSTKICH OSÓB POTRZEBUJ¥CYCH I SZUKAJ¥CYCH PRACY I POMOCY.
WASZ KANDYDAT
NA BURMISTRZA £OBZA
- PIOTR ÆWIK£A.

£obez, 12 listopada 2010r.

OŒWIADCZENIE
Po konsultacjach przeprowadzonych w dniach 9-10 listopada br. przez
pe³nomocników wszystkich komitetów wyborczych, wystawiaj¹cych w najbli¿szych wyborach samorz¹dowych kandydata na burmistrza £obza oœwiadczamy, i¿ :
- nie uzyskano porozumienia co do terminu debaty w dniu 12 listopada
2010r, narzuconego przez KWW £obeskie Porozumienie Samorz¹dowe (kandydat Ryszard Sola).
- komitety wyborcze kandydatów: Bogdana Góreckiego, Piotra Æwik³y
i Micha³a Kar³owskiego zaproponowa³y termin debaty na 19 listopada br.
- termin powy¿szy nie zosta³ zaakceptowany przez komitety wyborcze
kandydatów: Ryszarda Lewiñskiego, El¿biety Pileckiej i Ryszarda Soli.
- w efekcie komitety wyborcze kandydatów Ryszarda Lewiñskiego i
El¿biety Pileckiej zrezygnowa³y z udzia³u w debacie zarówno 12 jak i 19
listopada br.
Reasumuj¹c stwierdzamy, i¿ propozycja debaty programowej wystosowana przez komitet wyborczy Ryszarda Soli- £obeskie Porozumienie Samorz¹dowe- w swym za³o¿eniu nie przewidywa³a mo¿liwoœci wspólnego ustalenia
jej terminu. Uwa¿amy, ¿e data debaty winna by? uzgodniona tak jak i inne jej
elementy techniczno- programowe i by? wynikiem porozumienia a nie stawia?
nas wobec faktów dokonanych.
Mimo to £obeskie Porozumienie Samorz¹dowe 12 listopada podjê³o próbê zorganizowania debaty w okrojonym sk³adzie kandydatów. I tu wyrazy
uznania nale¿¹ siê: El¿biecie Pileckiej i Ryszardowi Lewiñskiemu, którzy
uszanowali wczeœniejsze, demokratyczne ustalenia pe³nomocników i odmówili udzia³u w debacie jako kandydaci na burmistrza £obza. Dziêkujemy im
za przyzwoite zachowanie w tej sprawie.
Pe³nomocnicy:
1. KWW Bogdana Góreckiego -Teofil Kapla
2. KWW Piotra Æwik³y - Wies³aw Æwik³a
3. KWW PSL - Krzysztof Malinowski
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Debata, której nie by³o
(£OBEZ) 12 listopada, jak wieœæ
gminna nios³a, mia³a odbyæ siê debata kandydatów na burmistrza.
Nie dosz³o do niej, aczkolwiek czêœæ
kandydatów by³a obecna, jednak
nie zasiad³a za sto³em, a na sali,
zasypuj¹c obecnego burmistrza
seri¹ pytañ.
29 paŸdziernika pe³nomocnicy
komitetów wyborczych otrzymali od
pe³nomocnika KW obecnego burmistrza zaproszenie na debatê w dniu 12
listopada, z ustaleniem, ¿e spotkaj¹ siê
9 listopada, aby ustaliæ jej formu³ê.
Pe³nomocnik R. Soli Jerzy Mechliñski
zaproponowa³, aby ka¿dy z kandydatów przeznaczy³ 2 minuty na przedstawienie siebie: wiek, wykszta³cenie,
zamieszkanie i co robi³ przez ostatnich 10 lat. Jak twierdzi J. Mechliñski
pe³nomocnicy komitetów wyborczych zgodzili siê na to.
– Zaczê³y siê dyskusje, czy w ogóle debata jest potrzebna. Przeciwni jej
byli: Teofil Kapla pe³nomocnik kandydata na burmistrza Bogdana Góreckiego oraz Krzysztof Malinowski zastêpuj¹cy pe³nomocnika kandydata na
burmistrza Micha³a Kar³owskiego.
Kolejn¹ propozycj¹ by³ pi¹tek, 19., tu¿
przed cisz¹ wyborcz¹. Pan T. Kapla
zaproponowa³, by ka¿dy kandydat wyg³osi³ swój program wyborczy. Nie
zgodziliœmy siê na to z panem Ciechañskim, po drugim programie ludzie nie wiedzieliby, co by³o. Trzech
pe³nomocników by³o za debat¹ w piêtek, trzech za dat¹ 12 listopada. Skoro
nie by³o porozumienia, to spotkanie
odby³o siê w pi¹tek 12. – powiedzia³
ju¿ po spotkaniu J. Mechliñski.
Spotkanie odby³o siê w £obeskim
Domu Kultury w pi¹tek, 12 bm., o
godz. 18. W sali pojawi³o siê czterech
kandydatów na burmistrzów: burmistrz Ryszard Sola, El¿bieta Pilecka,
Piotr Æwik³a i Ryszard Lewiñski.
Dla kandydatów by³ specjalnie
przygotowany stó³, za którym zasiad³
burmistrz. Pozostali kandydaci usiedli na miejscach przeznaczonych dla
mieszkañców. Po zaproszeniu burmistrza kandydatów do sto³u, ci stanowczo odmówili.
– Nie odwo³ywa³em spotkania z
mieszkañcami, chocia¿by dlatego,
aby ci, którzy zapoznali siê z informa-

cjami i przyszli tutaj, nie odeszli spod
drzwi z kwitkiem. By³oby to nie³adnie
w stosunku do naszych mieszkañców.
Namawiam, by osoby, które bêd¹
ubiega³y siê o fotel burmistrza, usiad³y tu ze mn¹ przy wspólnym stole –
powiedzia³ burmistrz Ryszard Sola.
Na te s³owa zareagowa³ kandydat
na burmistrza Ryszard Lewiñski.
- Poniewa¿ nasi pe³nomocnicy
spotkali siê, ustalono, ¿e debaty nie
bêdzie, wiêc ja rozumiem, ¿e jest to
pana burmistrza wiec z mieszkañcami
miasta, a my szanujemy demokratyczne ustalenia i w debacie nie bêdziemy
braæ udzia³u, bo jest to wybieg pana w
stosunku do nas.
Na te s³owa R. Sola odpar³, ¿e nie
traktuje tego wprost jako debaty, tylko
jako spotkanie z mieszkañcami.
Pe³nomocnik komitetu Jerzy Mechliñski, który bra³ bezpoœredni
udzia³ w rozmowach z pozosta³ymi
pe³nomocnikami, przedstawi³ sytuacjê.
- 29 paŸdziernika przedstawi³em
pe³nomocnikom komitetów wyborczych zaproszenie do odbycia debaty,
w tym zaproszeniu by³a data 9 listopada, kiedy mieliœmy siê spotkaæ i ustaliæ zakres, iloœæ pytañ i formu³ê przeprowadzenia debaty. Spotkaliœmy siê
w tym dniu, z tym, ¿e niestety nie
mog³o dojœæ do porozumienia, poniewa¿ pe³nomocnicy komitetów wyborczych oprócz pana Romana Ciechañskiego nie wyrazili zgody na termin
wczeœniej podany, czyli na przeprowadzenie debaty w dniu 12 listopada,
tak aby mieæ czas do namys³u, ewentualnie przeprowadziæ konsultacje ze
swoimi kandydatami. Trzej pe³nomocnicy: pan Wies³aw Æwik³a, pan
Krzysztof Malinowski i pan Teofil
Kapla poprosili o przeprowadzenie
jeszcze jednego spotkania, w dniu 10
listopada, gdzie mo¿e dojdziemy do
porozumienia. Niestety i 10 listopada
nie dosz³o do niego, poniewa¿ trzy
g³osy: pan Roman Ciechañski reprezentowa³ i pana Ryszarda Lewiñskiego i pani¹ El¿bietê Pileck¹, czyli mia³
dwa g³osy i mój g³os by³ za odbyciem
dzisiaj debaty, natomiast trzej pozostali pe³nomocnicy nie wyrazili zgody
na ten termin, sugeruj¹c, ¿e debata powinna odbyæ siê w ostatni pi¹tek
przedwyborczy. Tak jak powiedzia³
pan Ryszard Sola, szanuj¹c mieszkañ-

ców £obza, postanowiliœmy przyjœæ
dzisiaj, aby umo¿liwiæ wyborcom spotkanie z tymi, którzy tê debatê mieli organizowaæ i j¹ organizowali. Jestem
mile zaskoczony tym, ¿e widzê pozosta³ych kandydatów na burmistrza.
Patrz¹c na to w sposób demokratycznie wydaje mi siê, ¿e powinno siê skorzystaæ z obecnoœci i zasi¹œæ tutaj przy
tym stole, ¿eby mieszkañcy, wyborcy
mogli równie¿ zadaæ pytania. Uwa¿am, ¿e to by³oby prawid³owe rozwi¹zanie. Skoro ju¿ s¹, powinni mieæ
odwagê zasi¹œæ i spojrzeæ ludziom w
oczy – powiedzia³.
Przerywaj¹c wypowiedŸ Mechliñskiego R. Lewiñski powiedzia³,
¿e odwagê ma, „tylko s¹ ustalenia i ja
te ustalenia szanujê i proszê szanowaæ
moj¹ decyzjê. Nie ma wszystkich kandydatów na burmistrza i debata nie
mo¿e siê odbyæ. By³y pewne ustalenia,
traktujemy to jako spotkanie z mieszkañcami”.
W dyskusjê w³¹czy³ siê kandydat
na burmistrza Piotr Æwik³a.
– Jestem najm³odszym kandydatem na burmistrza i jestem zmuszony
zachowaæ siê nie fair. Na dole mamy
okreœlenie, ¿e to jest debata. Jeœli ustalenia s¹ demokratyczne, g³osowanie
jest demokratyczne, a mam nadziejê,
¿e na tym siê opieramy, tylko z tego powodu, ¿e wybory równie¿ bêd¹ demokratyczne, to pracujemy nad tym, aby
to zosta³o wypracowane przez pe³nomocników. Pe³nomocnicy mog¹ powiedzieæ, jakie by³y ustalenia razem,
czyli debaty mia³o nie byæ. Ja siê nie
bojê niczego, bo ja jestem w stanie odpowiadaæ na ka¿de pytania. Z tym ¿e
teraz zachowanie pañstwa jest nie fair.
Druga rzecz, ¿e ³amie to moje zasady
postêpowania. Ja dziêkujê za takie potraktowanie mojej osoby, w tym momencie niepowa¿ne. Dziêkujê bardzo
i nie bêdê w tym uczestniczy³, a jeœli
bêdê, to jako mieszkaniec i zadam
panu pytania, które mnie nurtuj¹ w
tym momencie. Szanujmy siebie nawzajem, bo je¿eli my nie bêdziemy
siebie szanowali, to w tym momencie
nie bêdziemy partnerami i zapraszanie nas do sto³u, siadanie tutaj, jako
równorzêdni partnerzy jest w tym
momencie zak³amaniem – powiedzia³.
Z tym zdaniem nie zgodzi³ siê J.
Mechliñski, który uzna³ to za spojrzenie z jednej strony.
- Wydaje mi siê, ¿e jeœli jest pan
obecny, to powinien pan skorzystaæ z
okazji, usi¹œæ, ¿eby mieszkañcy równie¿ i panu mogli zadaæ pytanie, a tak
takiej mo¿liwoœci nie bêdzie – wyjaœni³.
Piotr Æwik³a odpar³, ¿e wszyscy z
kandydatów wiedzieli, ¿e debaty nie
bêdzie.
- Pó³ godziny przed spotkaniem
dowiadujemy siê, ¿e ta debata ma byæ.
Co by by³o, gdyby tej debaty nie by³o
i ka¿dego z nas nie by³o, pojawi³by siê
tylko pan Sola. Tworzymy jak¹œ
sztuczn¹, wrêcz wyimaginowan¹ rze-

czywistoœæ. Przykra sytuacja dla nas
wszystkich. Ja dziêkujê za powa¿ne
potraktowanie ka¿dego z kandydatów.
– Rzeczywistoœæ jest taka, jak¹
sami pañstwo ukszta³towaliœcie.
Przyszliœmy tu dlatego, ¿e ¿a³ujemy
ludzi, którzy otrzymali informacjê
wczeœniej, ¿e spotkanie odbêdzie siê –
powiedzia³ J. Mechliñski.
R. Lewiñski ponownie przerwa³
wypowiedŸ J. Mechliñskiemu i na
proœbê, by nie odzywaæ siê, gdy ktoœ
inny wypowiada siê, spyta³ „dlaczego?”
- Kultura ka¿dego z nas wymaga³a, ¿e je¿eli chcieliœmy uszanowaæ
obywateli, mieszkañców, trzeba by³o
zadzwoniæ do ka¿dego z kandydatów
i powiedzieæ – proszê pañstwa, przyjdziemy, powiemy, ¿e debata siê nie
odbêdzie i debaty nie ma. I dla mnie to
jest jasne i czyste – powiedzia³ P. Æwik³a
– Odwracaj¹c zarzuty, powiem
tak: pana pe³nomocnik mia³ 11 dni na
to, ¿eby zadzwoniæ i powiedzieæ, ¿e
termin debaty mu nie odpowiada. To
samo mogli zrobiæ inni – te¿ tego nie
zrobili, wiêc szacunek panie Piotrze w
dwie strony – ripostowa³ J. Mechliñski.
– Panie Jerzy – panowie g³osowaliœcie, w g³osowaniu wyszed³ jeden
wynik – debaty nie ma. Wiêkszoœæ g³osowa³a przeciw – odpar³ P. Æwik³a.
– Nie. Wyszed³ wynik trzy do
trzech. Gdyby by³a wiêkszoœæ, to nie
by³oby debaty. By³ remis – odpar³ J.
Mechliñski.
– Podziêkowania za szacunek dla
ka¿dego z nas - zakoñczy³ P. Æwik³a.
W tê wymianê zdañ w³¹czy³ siê
mieszkaniec £obza z pytaniem, jakie
by³y argumenty pe³nomocników, aby
debaty nie by³o?
- My, jako mieszkañcy chcemy
wiedzieæ, bo kandydaci jako tacy s¹ na
sali. A mieszkañcy nie wiedz¹, dlaczego debaty nie ma i co by³o za, a co by³o
przeciw debacie – powiedzia³.
Odpowiedzi udzieli³ J. Mechliñski.
– Pe³nomocnicy trzech komitetów
chcieli debaty za tydzieñ, w pi¹tek, w
dzieñ przed wyborami, piêæ minut
przed cisz¹ wyborcz¹. Pan Roman
Ciechañski i ja uwa¿aliœmy, ¿e debata
powinna odbyæ siê w takim terminie,
¿eby mieszkañcy mogli spokojnie zapoznaæ siê z pogl¹dami kandydatów
na burmistrza, ¿eby mieli czas przeanalizowaæ to, co zrobili i to, co zamierzaj¹ zrobiæ, ¿eby osoby i osobowoœæ tu przedstawiona pozwoli³a
wyborcom w³aœciwie wybraæ. Tak
chcieliœmy – pan Ciechañski i ja. Natomiast trzej pozostali chcieli, ¿eby to
by³o w ostatni pi¹tek. Taka jest prawda – odpar³.
Na te s³owa mieszkaniec odpar³,
¿e najwidoczniej komuœ to by³o „na
rêkê”, a dzia³ania pe³nomocników,
którzy chcieli debaty 12 listopada,
uzna³ za prawid³owe.
G³os w dyskusji zabra³ Krzysztof
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Malinowski pe³nomocnik KW PSL
kandydata na burmistrza Micha³a
Kar³owskiego.
- Powiem krótko, chcia³em z³o¿yæ
oœwiadczenie, dlaczego tak post¹piliœmy, proponuj¹c termin pi¹tkowy. Termin zaproponowany przez J. Mechliñskiego, jako pe³nomocnika kandydata R. Soli by³ terminem zawitym,
nie podlega³ negocjacji. My chcieliœmy w ostatni pi¹tek pañstwu podaæ
kandydatów jak na tacy, ¿ebyœcie pañstwo wyrobili sobie o nich w³asne
zdanie, bez jakichkolwiek komentarzy. To mia³o byæ na œwie¿o. Nie uzyskaliœmy konsensusu co do tego terminu. To pierwszy problem. W ogóle nie
zosta³ negocjowany. Termin zosta³
nam narzucony. My na takie postêpowanie nie chcieliœmy siê zgodziæ,
wiêc nie tylko my, dwójka innych kandydatów tak¿e. Wysz³o, jak wysz³o, a
w tej chwili jestem tu tylko po to, ¿eby
pañstwu sposób postêpowania naszego komitetu wyborczego wyjaœniæ.
Nie zgadzamy siê na dyktowanie terminu, a termin jest bardzo wa¿nym
elementem tej dyskusji. To jest oczywiste – powiedzia³.
Odpowiedzi mieszkañcowi i
wszystkim zainteresowanym ³obzianom na sali udzieli³ tak¿e pe³nomocnik KWW Piotra Æwik³y.
– Te¿ chcê pañstwu powiedzieæ,
jakie jest moje odczucie, co myœmy
zrobili i co zrobiliœmy Ÿle lub dobrze
i dlaczego tej debaty nie ma. To jest
spotkanie przedwyborcze burmistrza
Soli i to jest wszystko na ten temat. I
dlatego jesteœmy na tym spotkaniu, bo
inaczej tego odebraæ nie mo¿na. Skoro by³y ustalenia nas szeœciu, bo w
osobie pana Ciechañskiego z dwoma
g³osami i rozeszliœmy siê pogodnie,
weso³o, zdrowo i bez ¿adnych wycieczek, do domu, nie ustalaj¹c terminu
debaty, natomiast powiedzieliœmy, ¿e
mo¿e byæ to ostatni pi¹tek przedwyborczy. Dlaczego? Dlatego ¿e odebraliœmy, mówiê subiektywnie za siebie,
to tak, ¿e do tej pory kolega Mechliñski ze swoim sztabem przygotowa³
wszystko – przygotowa³ datê na 12 listopada, bloki pytañ itd. i my na to, ja
przynajmniej w imieniu komitetu, nie
godzimy siê. Dlatego uwa¿amy, ¿e
debata, jeœli bêdzie, niech bêdzie debat¹ demokratyczn¹, bez ¿adnych
wycieczek, przygotowañ, ustalania
pytañ itd. Niech sam sobie decyduje i
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robi, co chce, bo na tym polega takie
spotkanie debatowe. Bo jeœli ustalimy
wszystko – blok pytañ, iloœæ pytañ i
czas odpowiadania itd., to bêdzie kochani godzina lub dwie i wyjdziemy z
tego uszczêœliwieni, co niektórzy, a
szanse trzeba daæ równe wszystkim –
tak uwa¿am. Dlatego by³ nasz sprzeciw. Je¿eli ju¿ o mnie mowa, to 9 listopada zosta³em powiadomiony, ¿e bêdzie spotkanie. Wzi¹³em w nim
udzia³, spotka³em siê, ale od razu podany by³ termin 12 listopada. Mnie te¿
to nie odpowiada. Dlaczego? Dlatego
¿e troszkê w polityce funkcjonujê i
wiem, jak to siê odbywa po kolei. To
wszystko kochani zaczê³o byæ zbyt
czytelne po stronie przygotowania
jednej strony w przeciwieñstwie do
drugiej i dlatego uwa¿amy, ¿e nie.
Ostatni pi¹tek spotkamy siê, porozmawiamy, co kto bêdzie chcia³ wiedzieæ,
to siê zapyta i sprawa jest czysta. Na
nastêpny dzieñ jest cisza wyborcza i
idziemy do wyborów. I ka¿dy ma pogl¹dy na kandydata, albo go nie ma. A
co do polityki to powiem tak na koniec,
aby weselej siê zrobi³o – polityka proszê pañstwa, to jest to samo, co ca³owanie koñskiego zadu. Po pierwsze
œmierdzi, po drugie zostaæ mo¿na kopniêtym – powiedzia³ Wies³aw Æwik³a.
Ze zdaniem W. Æwik³y nie zgodzi³
siê J. Mechliñski.
– To nie by³o tak, ¿e my przygotowaliœmy pytania, które mia³y byæ tylko i wy³¹cznie zadane, to by³ zestaw
pytañ do uzgodnienia. To nie tak, ¿e
by³ dyktat naszego komitetu. Pytania
mia³y byæ dyskutowane i wspólnie
przez wszystkich przedstawicieli
uzgodnione, czyli to ju¿ jest nieprawda panie Wies³awie. Jest z³y odbiór
naszej intencji i naszego dzia³ania.
Nic nie mia³o byæ narzucone, wszystko mia³o byæ w sposób uczciwy, demokratyczny przygotowane – powiedzia³.
W dyskusjê w³¹czy³a siê radna
obecnej kadencji H. Szwemer, która
zwracaj¹c siê do W. Æwik³y powiedzia³a, ¿e pe³nomocnik „chyba nie
bardzo wie, co to znaczy polityka, bo
w encyklopedii jest napisane, ¿e polityka wed³ug Arystotelesa (w tle westchnienia komitetów, które nie chcia³y debaty – przyp. red.), to s³u¿enie
ludziom. Chyba niestety, skoro pan to
tak okreœli³ w sposób taki bardzo nieprzyzwoity i nieprzystêpny. Myœlê, ¿e

wiêkszoœæ z nas tak uwa¿a, ¿e polityka, to jest s³u¿enie ludziom”.
Po tych s³owach J. Mechliñski poprosi³ mieszkañców gminy o zadawanie pytañ, równoczeœnie wyra¿aj¹c
nadziejê, ¿e kandydaci, którzy s¹
obecni na sali i nie siedz¹ przy stole,
zechc¹ równie¿ odpowiedzieæ na pytania wyborców. W odpowiedzi na te
s³owa kandydaci na burmistrzów rozeœmiali siê, daj¹c tym samym do zrozumienia, ¿e na ¿adne pytania nie
zamierzaj¹ odpowiadaæ. Za to, jako
pierwszy do zadawania pytañ zg³osi³
siê R. Lewiñski. Spyta³ na co zosta³y
przeznaczone pieni¹dze gminne, skoro gmina zad³u¿ona jest na 11,8 milionów z³. Burmistrz R. Sola uœciœli³ informacjê, podaj¹c rzeczywist¹ wysokoœæ zad³u¿enia wynosz¹c¹ 13,8 milionów z³.
– Zad³u¿enie stanowi dok³adnie
33,7 proc. w stosunku do naszych dochodów gminy. Zosta³o ono spowodowane lub jest wynikiem tego, ¿e gmina
bierze i wczeœniej bra³a udzia³ w wielu projektach unijnych i aby zabezpieczyæ tzw. wk³ad w³asny, siêgnê³a po
obligacje komunalne, gmina korzysta
te¿ z po¿yczek z Narodowego Funduszu. Wymieniê najwa¿niejsze inwestycje, gdzie jesteœmy i beneficjentem
z jednej strony, ale te¿ i partnerem
wspó³finansuj¹cym projekt, chocia¿by termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej. Z mojej inicjatywy doprowadzi³em do powo³ania
zwi¹zku celowego gmin, przygotowaliœmy wspólny projekt aplikacyjny,
otrzymaliœmy dofinansowanie, wyremontowaliœmy szko³y, pocz¹wszy od
wymiany ogrzewania, docieplenie
itd., rozpoczêliœmy budowê przedszkola, stworzony zosta³ punkt przedszkolny, zosta³o wyremontowanych
wiele dróg, wybudowaliœmy mieszkania – powiedzia³ burmistrz.
G³os zabra³a ¿ona Piotra Æwik³y,
która spyta³a, co maj¹ zrobiæ m³odzi
ludzie, tacy jak ona, skoro nie ma pracy w gminie.
Burmistrz odpar³, ¿e zgodnie z
najnowszymi danymi WUP bezrobocie w gminie wynosi 17 proc. Przy za³o¿eniu, ¿e po³owa, to bezrobocie
ukryte (osoby te pracuj¹ na czarno i
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jednoczeœnie s¹ zarejestrowane w
PUP), to bezrobocie w gminie nie jest
takie wysokie. Równoczeœnie w tej
chwili gmina nie jest w stanie zapewniæ wszystkim miejsc pracy, mo¿liwoœæ wyjazdów za granicê mo¿na
uznaæ jako zjawisko pozytywne, bo
jeszcze do niedawna takiej mo¿liwoœci nie mieliœmy. Doda³ te¿, ¿e pracê
mo¿na podejmowaæ poza gmin¹, b¹dŸ
zak³adaæ w³asne firmy.
G³os zabra³a równie¿ Halina Szymañska, która dopytywa³a o Jezioro
Miejskie. Burmistrz wyjaœni³, ¿e jezioro nie jest w³asnoœci¹ gminy, a niewielki skrawek pla¿y, która do niej
nale¿y, objêta jest Natur¹ 2000, tote¿
znajduje siê pod ochron¹. Dlatego te¿
alternatyw¹ dla £obza bêdzie zbiornik
retencyjny, którego budowa ma siê
rozpocz¹æ na wiosnê przysz³ego roku.
Kandydatka na burmistrza El¿bieta
Pilecka zaczê³a dociekaæ kwestii
Œwiêtoborca, zauwa¿y³a przy tym, ¿e
Stado kupi³a osoba od pocz¹tku nim
zainteresowana. Doda³a te¿, ¿e osob¹
odpowiedzialn¹ za to, i¿ Stado nie zosta³o sprzedane wczeœniej, by³ burmistrz Romejko, który za¿¹da³ w
ostatniej chwili dodatkowych 70 tys.
z³. Na sali powsta³ z tego powodu
szum, wiêc kandydatka na burmistrza
zreflektowa³a siê i przeprosi³a. Uzna³a równie¿, ¿e gmina mo¿e wynajmowaæ prywatne hale przedsiêbiorców
innym przedsiêbiorcom – „wszystko
da siê zrobiæ” – wyjaœni³a. Kwestiê
problemów zwi¹zanych ze Stadem
podj¹³ burmistrz R. Sola wyjaœniaj¹c,
¿e to nie œp. burmistrz Romejko, który
nie mia³ w³aœciwie nic do powiedzenia w kwestii Stada, a Agencja Nieruchomoœci Rolnych odpowiada³a za
fakt, i¿ Stado nie by³o sprzedawane.
Dopiero zmiana na stanowisku dyrektora Agencji sprawi³a, ¿e kwestia
sprzeda¿y Stada dosz³a do skutku. Zaznaczy³ równie¿, ¿e utrzymuje sta³y
kontakt z w³aœcicielem Stada oraz nakreœli³ zakres dzia³añ gminy oraz inwestycji w tym obszarze.
Po tych wyjaœnieniach g³os zabra³
Piotr Æwik³a, który w obszernym referacie wyg³osi³ swój program wyborczy, zapewniaj¹c, ¿e ma inwestorów,
którzy mog¹ wejœæ na teren gminy
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Debata, której nie by³o - ci¹g dalszy
£obez i stworzyæ miejsca pracy na 300
a nawet tysi¹c osób. Powiedzia³ równie¿, ¿e najwiêkszym pracodawc¹ w
powiecie jest Urz¹d Pracy. Nie bêdziemy cytowaæ ca³oœci wypowiedzi,
albowiem sam zrezygnowa³ z takiego
przywileju, pozostaj¹c po stronie osób
zadaj¹cych pytania, a nie odpowiadaj¹cych na nie. W konsekwencji pytania nie zada³.
Swoj¹ wypowiedzi¹ zadziwi³ radnych obecnej kadencji, którzy podczas
czterech lat pracy w Radzie Miejskiej
nie mieli przywileju s³uchaæ tak d³ugiego przemówienia P. Æwik³y.
Miros³awa Jêdrzejczyk zwróci³a
uwagê na Ko³dr¹b – miejsce, w którym
radni mijaj¹cej kadencji wraz z magistratem ulokowali tereny pod przemys³. Od dwóch lat tocz¹ siê sprawy
urzêdowe zwi¹zane z przygotowaniem terenu pod inwestorów. W tej
chwili wydzielone s¹ ju¿ dzia³ki. M.
Jêdrzejczyk zauwa¿y³a, ¿e nikt tam
nie przyjdzie, jeœli nie bêdzie obwodnicy, a tê wyznaczy³y ju¿ wczeœniejsze
w³adze. Spyta³a dlaczego odst¹piono
od tego pomys³u. Dopytywa³a równie¿
o kawiarnie w mieœcie oraz mo¿liwoœæ
zró¿nicowania podatków od nieruchomoœci dla przedsiêbiorców – inne
stawki dla ma³ych, inne dla du¿ych
firm.
Burmistrz R. Sola wyjaœni³, ¿e
kwestia obwodnicy by³a brana pod
uwagê, jednak niejednokrotnie s³ysza³

zapewnienia w³adz wojewódzkich, ¿e
na tak¹ inwestycjê gmina nie otrzyma
dofinansowania. Z tego wzglêdu zrezygnowano z pomys³u i wyznaczono
inn¹ trasê. Objazd centrum miasta
mia³by zaczynaæ siê za CPN przy drodze do Wêgorzyna, prowadziæ ul.
Wêgorzyñsk¹, dalej biec ul. Magazynow¹ i ³¹czyæ siê z ul. Drawsk¹.
Na to zadanie jest wiêksza szansa
pozyskania pieniêdzy z zewn¹trz.
Zwróci³ te¿ uwagê, ¿e bywaj¹c w Karlinie, s³yszy uwagi zarówno mieszkañców, przedsiêbiorców, jak i w³adz,
¿e odk¹d istnieje tam obwodnica, miasto zaczyna zamieraæ, albowiem
wszyscy omijaj¹ miejscowoœæ i nikt
nie zatrzymuje siê tam. Wspomnia³
równie¿ o tym, ¿e procedury przygotowania terenu pod inwestorów s¹
czasoch³onne i wymagaj¹ zgody wielu instytucji. Przygotowanie gruntów
pod ten cel przy drodze do Drawska
trwaj¹ ju¿ dwa lata i jak dotychczas s¹
to kwestie formalne. Nale¿y tam jeszcze dozbroiæ teren. Jak dotychczas
gmina nie posiada³a takich terenów, a
niewielkie dzia³ki w mieœcie nie interesowa³y tych inwestorów, którzy zawitali do miasta. Doda³ równie¿, ¿e
prawdopodobnie powstanie zak³ad w
Worowie, na terenach agencyjnych,
gdzie skierowa³ chêtnego w inwestowanie tu przedsiêbiorcê.
Na pytanie odnoœnie kawiarni w
mieœcie burmistrz odpar³, ¿e jej istnie-

nie jest uzale¿nione od samych mieszkañców miasta. Dowodem na to, ¿e
mieszkañcy rzadko korzystaj¹ z mo¿liwoœci pójœcia na kawê jest fakt, i¿
jedna z kawiarenek w centrum miasta
zosta³a zamkniêta, kawiarnia przy hali
sportowej otwierana jest jedynie przy
okazji imprez sportowych, albowiem
w pozosta³ym czasie œwieci pustkami.
Doda³, ¿e aby kawiarnia mog³a istnieæ, musz¹ przychodziæ do niej ludzie.
Pani Musielska z kolei odnios³a
siê do oferty kulturalnej dla m³odzie¿y. Jak okreœli³a m³odzie¿ za³o¿y³a
zrzeszenie POM – Powolny Obchód
Miasta, bo nie ma dla niej alternatyw.
G³os zabra³ równie¿ Arkadiusz Siwiñski, który porówna³ ofertê sportow¹ £obza do Drawska. Przy tym porównaniu w jego ocenie £obez wypad³
blado. Uzna³, ¿e przychodzi zima i na
weekend nie ma tu nic. R. Sola odpar³,
¿e porównuj¹c bud¿ety obu miast,
£obez dysponuje o wiele mniejszymi
funduszami, aczkolwiek nie zazdroœci
sytuacji finansowej Drawska. Odpar³,
¿e jeœli chodzi o zagospodarowanie
czasu wolnego dla dzieci i m³odzie¿y
oraz dla starszych osób, w pierwszym
rzêdzie nale¿y skupiæ siê na stworzeniu warunków.
- Sale w Domu Kultury wygl¹da³y
kiedyœ inaczej. Chcê pañstwa zapewniæ, ¿e dom kultury ¿yje i têtni, tylko
czasami trzeba tutaj przyjœæ. Jestem na
wiêkszoœci imprez, które siê tu odbywaj¹. Mogê oceniæ przez pryzmat
osób, które tu przychodz¹, jakie jest
zainteresowanie spo³eczne. W przypadku osób starszych zainteresowanie
kultur¹ i dostêpnoœci¹ tej kultury oceniam jako wysokie. Natomiast jeœli
chodzi o dzieci i m³odzie¿ te¿ trzeba
stworzyæ im bazê, ale i alternatywê.
Nie wszystkie dzieci bêd¹ kopa³y w
pi³kê, mo¿e czêœæ tych dzieci przyjdzie do domu kultury. Nie wszystkie
dzieci maj¹ predyspozycje do tego,
¿eby graæ w pi³kê koszykow¹ lub siatkow¹, ale mog¹ skorzystaæ z oferty,
jak¹ daje nasza biblioteka, nasze szko³y. Nasze szko³y mnóstwo robi¹, mnóstwo jest te¿ zajêæ sportowych. Nasze
sale gimnastyczne zosta³y wyremontowane, zosta³a jedna w Be³cznej. W
salach pali siê œwiat³o, a jeœli tak jest,
to tam s¹ dzieci i m³odzie¿. Zapraszam
na teren SP2. Ze swojego okna w domu
widzê œwiat³a, którymi jest oœwietlony Orlik. Do póŸna s¹ tam dzieci i
doroœli. Zachêcam na boisko z ty³u za
gimnazjum, dzieci korzystaj¹ z tych
obiektów w trakcie zajêæ lekcyjnych,
ale i po po³udniu, proponujê wybraæ
siê po po³udniu na halê widowiskowosportow¹. Hala otwarta jest po godzinach dla klubów, organizacji, zespo-
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³ów sportowych, które chc¹ z tej hali
korzystaæ za przys³owiow¹ z³otówkê,
albo nieodp³atnie, bo wiêkszoœæ stowarzyszeñ zwalniam za korzystanie z
tej¿e hali. Mo¿na korzystaæ z niej do
22.00 w³¹cznie. Zapraszam w niedzielê. Wiêkszoœæ sobót i niedziel jestem albo na hali, albo w domu kultury
albo w Be³cznej, bo jako jedyna nasza
wiejska szko³a wcale nie odstêpuje od
pozosta³ych. Tylko niektórzy mog¹
powiedzieæ, ¿e nasze dzieci i m³odzie¿ nie maj¹ alternatywy, ci którzy
nie chodz¹, nie bywaj¹ i nie wiedz¹.
Faktem jest i zgadzam siê z pani¹,
która powiedzia³a, ¿e widzimy nasz¹
m³odzie¿ na ulicach. Ja sam j¹ widzê,
nierzadko przy pewnych sklepach,
nios¹c¹ reklamówki np. z piwem. Do
tej m³odzie¿y nie jesteœmy w stanie
dotrzeæ, bo nikt na si³ê takiego m³odego cz³owieka za ko³nierz nie weŸmie,
nie zaprowadzi na halê czy stadion i
ka¿e kopaæ w pi³kê. Proszê iœæ na stadion i zobaczyæ ile naszej m³odzie¿y
tam jest. Ja sam kiedyœ rzadko chodzi³em na stadion, choæby dlatego, ¿e
tych meczy by³o niewiele, a jak ju¿
by³y, to nasz Œwiatowid dostawa³ lanie i taka jest prawda. Teraz, nawet
gdy nie jestem fanem specjalnie pi³ki
no¿nej, ja o tym mówiê i fani pi³ki
no¿nej o tym wiedz¹ i szefowie Œwiatowida te¿, ale ka¿dy sport widzê i doceniam. Idê do nich. Jest spokój, jest
dyscyplina, s¹ dzieci, czirliderki, wystêpuj¹ dzieci, które mecz fina³owy
popieraj¹ swoimi rozgrywkami. Czasami z zawodem patrzê na trybunê, na
której widywa³em kilkanaœcie, póŸniej kilkadziesi¹t, dzisiaj ju¿ widzê set kibiców. Nieraz im mówiê i podtrzymujê – nie zra¿ajcie siê tym, ¿e
tych kibiców nie by³o za wiele, oni
przyjd¹, jak zaprowadzimy dyscyplinê i porz¹dek, Œwiatowid bêdzie osi¹ga³ sukcesy, to przyci¹gnie rzeszê fanów. Do sportu trzeba mieæ te¿ odrobinê cierpliwoœci, bo to nie burmistrz
inicjuje sport na terenie gminy, musi
byæ cz³owiek pozytywnie zakrêcony –
pan prezes. Jak mam takiego sportowca, który ma kwalifikacje, to mam
partnera do rozmowy, mogê go wspieraæ, na pewno nie przeszkadzaæ, bo
jeszcze do tej pory nikomu nie przeszkodzi³em – powiedzia³ burmistrz.
(..)
Oprac. MM
Od Redakcji.
Wiedz¹c, jak gor¹ce emocje wzbudzi³a „debata”, staraliœmy siê j¹ przedstawiæ jak najszerzej, ale w tym miejscu
musimy j¹ przerwaæ, gdy¿ wiêcej miejsca nie mo¿emy jej poœwiêciæ. Mamy
nadziejê, ¿e ta relacja oddaje atmosferê
spotkania i to, co dzia³o siê w sali domu
kultury. Wnioski pozostawiamy czytelnikom.
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

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

£obez ul. Bema 27. Lokal handlowy
o pow. 72 mkw. w budynku wolnostoj¹cym. Udzia³ w 1/2 w dzia³ce
630 mkw. Standard podstawowy.
Cena 100 000 z³. Tel. 600 265 547.

Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377

Pstr¹g, karp, ¿ywy i wêdzony. Smak
wyborny. Lesiêcin Tel. 503 177 347

Powiat œwidwiñski

Sprzedam traktor nr 30 gm. £obez.
Tel. 783 233 685
Stare polskie radio Pionier U2 (dzia³aj¹ce) dla kolekcjonera sprzedam.
Zdjêcia na ¿yczenie. Tel. 501 894
828.
U¿ywany kontuar z p³yty meblowej
oraz profili i k¹towników do punktu
kasowego sprzedam. Tel. 501 894
828
Masz sposób na deszczowe wieczory? Ja mam. PrzyjdŸ w ka¿dy
czwartek w godz. 18 - 21, £obez ul.
Murarska 9a i zagraj w grê Cashflow!. www.Icfe.pl
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Region
Kupiê antyki, militaria, ró¿ne starocie. Tel. 501 126 109
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

PRACA
Powiat ³obeski
Poszukujemy przedstawicieli do
pracy w firmie po¿yczkowej w Resku i okolice. Tel. 662 167 078

Region
Poszukujemy przedstawicieli finansowych na terenie £obza,
Drawska, Z³ocieñca i Œwidwina.
Kontakt tel. 664 111 217 lub email: anna.krawiec@opty.biz.pl

NAUKA
Powiat drawski
Z³ocieniec. Korepetycje jêzyk polski, angielski. Przygotowanie do
matury. Tanio. Tel. 663 563 778

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 13
arów, uzbrojona, gaz, woda, kanalizacja. Osiedle Chrobrego Œwidwin.
Tel. 511 776 738

Region
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
MONTA¯ - DOWÓZ GRATIS.
TEL. 598 334 536, 605 286
058, 661 953 331. PRODUCENT GO-STAL PRZECHLEWO. U nas najtaniej.

Œwidwin, lokale od 40 – 300 mkw.
G³ówna ulica. Tel. 691 352 489

Us³ugo foto video, tel. 502 743 646.

Sprzedam pó³ domu w Œwidwinie,
pow. 110 mkw. na dzia³ce 1300
arów. Tel. 601 795 722 lub 665 846
162

Dywanopranie. Tel. 604 373 143
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Region

Powiat œwidwiñski

Dzia³ka, Nowogard, wyjazd na Stargard, rolna z przeznaczeniem na
budownictwo szeregowe i jednorodzinne wg planu zagospodarowania terenu. Pow. 26 831 mkw., w
ca³oœci 20 PLN mkw., po podziale
45 PLN mkw. Tel. 660-424-989

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

Nowogard, kompleks 2 dzia³ek o
³¹cznej powierzchni 5864 mkw. i
5904 mkw., przez. przemys³ i us³ugi,
inwestycyjna, 1 ogrodzona, droga
asfaltowa, centrum miasta, 800 m
od g³ównego skrzy¿owania, 35 PLN
netto mkw. Tel. 660 424 989, 91 432
6122

Powiat drawski
Drawsko Pom. ul. Poznañska 15,
sprzedam 1/2 domu, parter o powierzchni 90 mkw. wraz z gara¿em
i ogrodem. Tel. 791 443 917.

GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam prosiaki. Tel. 504 209
551, 91 395 1994

Sprzedam samochód ciê¿arowy
marki FS Lublin ( DIESEL), Cena do
negocjacji. Tel. 601 569 191
Sprzedam felgi stalowe 14” - 4 szt.
- 100 z³. TEL. 783 471 843
Toyota Picnic, rok prod. 99, 2.0,
benzyna + gaz. Tel. 501 894 828.

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
W £obzie ul. G³owackiego sprzedam mieszkanie 3 pokoje, balkon, I
piêtro, 58 mkw.. Tel. 508 216 380.
Resko, sprzedam mieszkanie 93
mkw., dzia³ka 2200 mkw. 3 pokoje,
145 000 z³, 888 169 572.
Poszukijê kawalerkê do wynajêcia
w £obzie - pilnie. Tel. 518 562 526
Sprzedam mieszkanie (4 pokojowe) w £obzie na parterze. Tel. 91
397 5088.
Sprzedam mieszkanie w £obzie na
ul. S³owackiego 51 o pow. 120 mkw.
Tel. 784 574 656 po godz. 18-tej,
Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe
w £obzie na os. Orzeszkowej. Cena
185 tys z³. Tel.91 397 5637. Tel. 91
3975088.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe bez czynszowe do remontu w
Poradzu 65,20 mkw., dwa pokoje,
kuchnia, ³azienka, spi¿arka, ponadto piwnica po pow. 33,07 mkw.,
ogród i pomieszczenie gospodarcze. Cena 75 tys. z³ do negocjacji,
kontakt 505 533 306 po godz. 18.00.
Resko, Sprzedam mieszkanie 85
kmw., dzia³ka 838 mkw., 3 pokoje,
cena 145.000 z³. Tel. 888 169 572.
Sprzedam mieszkanie o pow. 37
mkw. 2 pok. z aneksem kuchennym
po kapitalnym remoncie Cena 125 tyœ
z³. Tel. 509 420 077. Ul. Ogrodowa

Powiat gryficki

Sprzedam mieszkanie w P³otach,
68 mkw., 2206 z³/mkw., 3 pokoje, II
piêtro, blok ocieplony, okna PCV.
Tel. 609 577 564

Powiat ³obeski

Sprzedam komplet opon zimowych
z felgami stalowymi ( u¿ywane ) 185/
65/14 z Forda Focusa cena 300 z³/
komplet. Tel. 91 397 4254

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

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w centrum Gryfic, po remoncie, 38
mkw., I piêtro. Tel. 503 045 960.

MOTORYZACJA

Sprzedam Opel Astra II, Combi Diesel 2.0, ABS, wspomaganie, centralny zamek, klimatyzacja, elektr.
szyby, lusterka. 100% sprawny,
cena 9800 z³. Tel. 509 810 793
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Powiat drawski

MOTORYZACJA
Powiat drawski
Sprzedam samochód marki Hyunday, 5-drzwiowy (kombi), rok prod.
1997, poj. 2,0 Cena do uzgodnienia,
Tel. 601059686

Region
Kupiê stare motocykle, motorowery,
rowery, samochody. Tel. 501 126
109

Poszukujê mieszkania do wynajêcia w Drawsku Pomorskim lub okolicach, Tel. 605036564
Drawsko Pom. Sprzedam lub wynajmê mieszkanie dwupoziomowe
na parterze o pow. 71 mkw. na
mieszkanie lub dzia³alnoœæ - biuro,
ul. Chrobrego 1A/ m 1. Gara¿. Tel.
94 363 4069 w godz. 9.00-18.00.
Sprzedam mieszkanie w Drawsku
Pom. w³asnoœciowe, bezczynszowe, w centrum miasta, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, 60 mkw., na parterze. Wiadomoœæ w zak³adzie fryzjerskim ul. Kupiecka 3. Tel. 94 363
3890 w godz. 8.00 -19.00.
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Na liœcie rezerwowej projektów realizowanych z FS oczekuje wspólny projekt
kilku gmin realizowany przez Zwi¹zek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
„Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”. Wartoœæ zadañ zg³oszonych przez gminê
£obez wynosi 12 482 100,00 z³.

Drodzy Mieszkañcy Gminy £obez !
W³aœnie mijaj¹ cztery lata od objêcia przeze mnie stanowiska Burmistrza
£obza. Cztery lata do du¿o i jednoczeœnie bardzo ma³o czasu. S¹dzê jednak, ¿e ten
czas dobrze wspólnie wykorzystaliœmy. Przedstawiam wiêc Pañstwu w wielkim
skrócie informacje o zadaniach zrealizowanych w trakcie trwania kadencji w latach 2007-2010, informuj¹c jednoczeœnie, ¿e na inwestycje przeznaczyliœmy ponad
31 milionów z³otych, co stanowi 20,59 % wydatków ogó³em.
Pozyskaliœmy 15, 5 mln z³ œrodków zewnêtrznych
Gmina £obez anga¿owa³a siê w opracowanie projektów i programów rozwojowych, aby wykorzystaæ szansê uzyskania dofinansowania z funduszy zewnêtrznych do realizacji zadañ w³asnych. Z opracowanych wniosków 41 zosta³o rozpatrzonych pozytywnie. Otrzymaliœmy 15 494 990 z³ dofinansowania na realizacjê
projektów o ³¹cznej wartoœci 22 820 236 z³.
Zrealizowaliœmy dwa projekty zwi¹zane z budownictwem socjalnym, w ich ramach uzyskaliœmy dofinansowanie do budowy mieszkañ socjalnych w Worowie i
w £obzie przy ul. Budowlanej.
W ramach projektów remontowaliœmy i doposa¿yliœmy szko³y zak³adaj¹c monitoring wizyjny, wymieniaj¹c stolarkê okienn¹ i drzwiow¹ oraz kupuj¹c pomoce
dydaktyczne do miejsc zabaw w szko³ach.
Dofinansowanie otrzyma³y równie¿ imprezy kulturalne, Majowe Spotkania
Orkiestr Dêtych i Big Bandów, przegl¹dy piosenek. Miêdzy innymi dziêki tym
projektom m³odzie¿owa orkiestra dêta £obeskiego Domu Kultury mog³a zaprezentowaæ siê w Moskwie, na Litwie i Bia³orusi.
Z wykorzystaniem œrodków Ministerstwa Sportu i Turystyki i Urzêdu Marsza³kowskiego utworzyliœmy now¹ bazê sportow¹ dla dzieci i m³odzie¿y: boisko sportowe w Rynowie, Zajezierzu, boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkól Gimnazjalnych w £obzie, Zespó³ boisk wielofunkcyjnych – ORLIK 2012 przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w £obzie.
W ramach wyrównywania szans, korzystaj¹c z œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego realizowano zajêcia
pozalekcyjne dla dzieci potrzebuj¹cych
wsparcia i dzieci rozwijaj¹cych swoje zainteresowania, utworzono nowy oddzia³
przedszkolny na osiedlu Hanki Sawickiej oraz nowy oddzia³ integracyjny w budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Mickiewicza 11 w £obzie oraz realizowano
zadania maj¹ce na celu wyrównywanie szans edukacyjnych ze szczególnym
uwzglêdnieniem dzieci z terenów wiejskich.
Nie zapominaliœmy o niepe³nosprawnych, wykonaliœmy remont podjazdu dla
niepe³nosprawnych oraz pomieszczenia sali rehabilitacji i remont drogi dojazdowej z placem postojowym £obeskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w £obzie, zakupiliœmy autobus dla niepe³nosprawnych oraz realizowaliœmy
program „Pomoc dla uczniów na wsiach” dla dzieci niepe³nosprawnych.
Przy dofinansowaniu Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego wykonaliœmy kompleksowy remont gminnych ulic: Kiliñskiego, Browarnej i czêœci
Bema. Wartoœæ robót wynosi³a 1 265 052 z³, w tym dofinansowanie 623 526 z³.
Mamy przyznane dofinansowanie na przebudowê ulicy Krasickiego i ³¹cznika ul.
Sawickiej i Rapackiego w wysokoœci 537 600 z³.
Korzystaj¹c z mo¿liwoœci otrzymania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej wykonaliœmy rekultywacjê sk³adowiska odpadów w Prusinowie.
Wybudowaliœmy œwietlicê wiejsk¹ w
Dobieszewie, rozpoczêliœmy budowê
œwietlicy w Ro¿nowie oraz wyremontowaliœmy œwietlice: w Worowie, Poradzu,
Unimiu, Suliszewicach i Grabowie.
Wykonano modernizacjê sali na parterze budynku £DK wraz z monta¿em klimatyzacji i zakupem wyposa¿enia.
Przy 75 % dofinansowaniu z funduszu RPO zakupiliœmy samochód ratowniczo
– gaœniczy oraz przebudowaliœmy i wyposa¿yliœmy remizê OSP w Zagórzycach.
Trwa realizacja projektu „Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej w gminach powiatu ³obeskiego”. Jest to projekt realizowany wspólnie przez
Gminê £obez, Gminê Wêgorzyno, Gminê Dobr¹, Gminê Radowo Ma³e oraz Gminê
Resko, którego Liderem jest Gmina £obez. W ramach projektu zostanie przeprowadzona w gminie £obez termomodernizacja 11 obiektów u¿ytecznoœci publicznej, w tym: Szko³y Podstawowej Nr 1 i Szko³y Podstawowej Nr 2, Przedszkola Miejskiego, £obeskiego Domu Kultury, Urzêdu Miejskiego, Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych, Miejsko – Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, Stadionu Miejskiego,
budynku administracyjnego przy placu Spó³dzielców, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Publicznej Szko³y Podstawowej w Be³cznie. Wartoœæ ca³kowita projektu
dla zadañ zg³oszonych przez gminê £obez to 7 781 269,80 z³. Przyznana Gminie
£obez dotacja wynosi 3 574 948,16 z³.

Po³o¿yliœmy 52,2 tysi¹ce metrów kwadratowych nawierzchni
chodników, jezdni i parkingów.
Za kwotê 7,5 mln z³otych wykonano ponad 52 tysi¹ce metrów kwadratowych
utwardzeñ jezdni, chodników i parkingów. Najwiêcej, bo 45,5 tysi¹ca metrów
kwadratowych nawierzchni wykonano z kostki polbruk, 4,6 tyœ. m2 jezdni z masy
asfaltowej, 2,1 tyœ. m2 z p³yt drogowych i p³yt „jombo”.
Powsta³o 2,8 kilometra nowych ulic:
Wybudowano now¹ jezdniê ulic: £okietka, A. Jagiellonki, Racibora, Bogus³awa, Warcis³awa, Czcibora, Moniuszki, Szymanowskiego, ³¹cznika ulic Szymanowskiego – Chopina.
Przebudowano nastêpuj¹ce ulice, porz¹dkuj¹c jednoczeœnie ich infrastrukturê
wodno-kanalizacyjn¹: Nowe Osiedle, Dubois, Konopnickiej, Orzeszkowej, Przechodni¹, Kiliñskiego, Rzeczn¹, Zielon¹, ³¹cznik ulic Komuny Paryskiej – Murarska, ul. Browarn¹, czêœæ ul. Bema,
Na terenach wiejskich przebudowano drogê Prusinowo – £ob¿any wykonuj¹c nawierzchniê z p³yt drogowych o d³ugoœci 420 mb. Wyremontowano drogê
Zagórzyce – Kolonia Zagórzyce utwardzaj¹c j¹ nawierzchni¹ ¿wirow¹ o d³ugoœci
2000,0 mb oraz drogê Zagórzyce – kolonia Zagórzyce III o d³ugoœæ 1700,0 mb..
Przebudowano jezdniê i chodnik w miejscowoœci Dalno (przy bloku wielorodzinnym) o d³ugoœci 120,0 mb. Po³o¿ono now¹ nawierzchniê z masy asfaltowej o d³ugoœci 350,0 mb w £ob¿anach. Wykonano drogê z kostki polbruk w Zajezierzu.
Utwardzono dojœcia do budynków: 7, 8, 8 a w Poradzu. Wyremontowano nawierzchniê chodnika przed œwietlic¹ w miejscowoœci Grabowo.
Przebudowywano i remontowano chodniki: na ulicy Budowlanej, ulicy Koœciuszki, ulicy Segala, ulicy Koœcielnej, w miejscowoœci Dalno, przy SP 2, w
Zagórzycach, ulicy Rolnej, Komuny Paryskiej, Wegorzyñskiej
Przebudowano nawierzchniê ci¹gu pieszo-jezdnego na ³¹czniku ulic Kiliñskiego – Spokojna oraz parkingu, jezdni i chodnika w czworoboku ulic Mickiewicza
– Budowlana – Niepodleg³oœci – Murarska.
Powsta³o 2.241 metrów kwadratowych parkingów:
Przebudowano lub wybudowano od podstaw parkingi przy: ulicy Komuny
Paryskiej 318,0 m². ulicy Koœciuszki – 161 m2, przy rondzie na ulicy Kraszewskiego – Obroñców Stalingradu 874,00 m2, ulicy Murarskiej: powierzchnia 85,00 m2.
Zmodernizowano parking na osiedlu Sawickiej o pow. 553 m2, Budowlanej, ul.
Obroñców Stalingradu (za ksiêgarni¹) o pow. 250,0 m².
Przebudowano drogê dojazdow¹ i chodnik do boiska wielofunkcyjnego przy
Gimnazjum.
W ramach wspó³pracy z ZZDW Koszalin RDW Drawsko Pomorskie z przebudowano chodnik na ulicy Bema, wykonano chodnik wraz z przejœciami dla pieszych
na skrzy¿owaniu ulic: Kiliñskiego, Armii Krajowej, Bema, przebudowano nawierzchniê jezdni i chodnika na ulicy Kraszewskiego- I etap.
Wybudowaliœmy dwa budynki socjalne o 39 lokalach.
Zrealizowaliœmy dwa projekty zwi¹zane z budownictwem socjalnym: „Budowa
mieszkañ socjalnych w Worowie” i „Budowa mieszkañ socjalnych w £obzie przy ul.
Budowlanej” przez co dla mieszkañców Gminy uzyskaliœmy 39 dodatkowych lokali mieszkalnych, w tym 6 dla osób
niepe³nosprawnych. Wartoœæ obu projektów wynios³a
3 510 561 z³, a uzyskane dofinansowanie 742 061 z³.
Za 1,6 mln z³ wyremontowaliœmy zasób
mieszkaniowy gminy
Na remonty mieszkañ socjalnych i komunalnych wydaliœmy w latach 2007 – 2010 kwotê ponad 1,6 miliona z³otych. W ramach tej kwoty remontowane by³y dachy budynków, przestawiane piece, wymieniana zniszczona stolarka
drzwiowa i okienna, remontowane i wymieniane instalacje,
wymieniane pod³ogi, ocieplane elewacje, wykonywane
nowe ³azienki.
Uchwaliliœmy piêæ planów zagospodarowania
przestrzennego
Trzy z uchwalonych planów w sposób istotny wp³yn¹ na dalszy rozwój Gminy,
s¹ to:
- plan dla obrêbu Be³czna, Poradz i Klêpnica oraz plan dla obrêbu Karwowo
i Zache³mie - oba dotycz¹ce lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z urz¹dzeniami infrastruktury towarzysz¹cej,
- planu zagospodarowania przestrzennego gminy £obez, obszar „Drawska”
umo¿liwiaj¹cy lokalizacjê na terenie kilkunastu hektarów zabudowy us³ugowej,
obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów.
Powsta³a £obeska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Rada Miejska w £obzie podjê³a uchwa³ê w sprawie przekszta³cenia
i likwidacji Zak³adu Energetyki Cieplnej w jednoosobow¹ spó³kê z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹. W ten sposób powsta³a £obeska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
w £obzie. Nastêpnie w wyniku rokowañ Gmina zby³a 100 % udzia³ów spó³ki na
rzecz Szczeciñskiej Energetyki Cieplnej Spó³k¹ z o.o., obwarowuj¹c umowê prywatyzacyjn¹ obowi¹zkiem realizacji inwestycji. W chwili obecnej £obeska Ener-
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getyka Cieplna Sp. z o.o. to zak³ad w pe³ni zmodernizowany, z jednym nowym
kot³em wodnymi WR-7 i jednym ca³kowicie zmodernizowanym, z przebudowanym uk³adem nawêglania i odpylania, daj¹cy gwarancjê ci¹g³ych dostaw ciep³a dla
mieszkañców miasta i zachowania jego niskich cen.
Poprawiliœmy stan bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego
W okresie kadencji 2006-2010 na rzecz stowarzyszeñ OSP i poprawy ochrony
przeciwpo¿arowej w Gminie £obez wydatkowano z bud¿etu Gminy £obez miedzy
innymi: 89.318,00 zakupy materia³ów i wyposa¿enia, w tym materia³y eksploatacyjne do samochodów po¿arniczych i sprzêtu po¿arniczego, wê¿e po¿arnicze;
sprzêt podrêczny p-po¿., rêkawice stra¿ackie, ubrania specjalne, buty stra¿ackie,
he³my stra¿ackie, pasy stra¿ackie i 8.800 z³ na remont samochodu po¿arniczego w
OSP Zagórzyce polegaj¹cego na naprawie zbiornika na wodê, instalacji hydraulicznej hamulców, instalacji elektrycznej. W latach 2009 i 2010 realizowany by³
projekt „Poprawa stanu bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego a tak¿e przebudowa remizy OSP wraz z wyposa¿eniem w Zagórzycach”. Ca³kowita wartoœæ projektu: 508.206,00 z³; ca³kowita wnioskowana kwota dofinansowani 381.155,00 z³, wk³ad w³asny Gminy £obez
127.051,00 z³. W ramach tego projektu powsta³o zaplecze socjalne w remizie (kuchnia, szatnia, ³azienka), a tak¿e nowe pomieszczenie gara¿owe dziêki któremu bêd¹
mog³y byæ u¿ywane dwa samochody po¿arnicze. Pozyskane œrodki pozwoli³y na
zakup dodatkowego u¿ywanego samochodu ratowniczo – gaœniczego Mercedes
Benz ze zbiornikiem na wodê 3000 l i autopomp¹.
Wyremontowaliœmy placówki oœwiatowe za 4,2 mln z³
W Publicznej Szkole Podstawowej w Be³cznie wykonano roboty budowlane
polegaj¹ce na modernizacji budynku szko³y obejmuj¹ce remont korytarza na parterze wraz z wymian¹ wyk³adziny pod³ogowej, adaptacjê pomieszczeñ na parterze
- sekretariatu i gabinetu dyrektora na oddzia³ przedszkolny, remont gabinetu lekarskiego, remont pomieszczeñ lekcyjnych oraz adaptacjê na piêtrze pomieszczeñ
na gabinet dyrektora i sekretariat. Wymieniono stolarkê okienn¹ i drzwiow¹. Wykonano równie¿ remont pomieszczeñ sanitarnych.
W Szkole Podstawowej Nr 1 wykonano remont pomieszczeñ szatni, kuchni i sto³ówki, ogrodzenie terenu, remont pomieszczeñ lekcyjnych wraz z wymian¹ wyk³adzin pod³ogowych oraz napraw¹ pod³óg, wymieniono drzwi wejœciowe do
pomieszczeñ lekcyjnych, remont parkietu w sali gimnastycznej, wymianê instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej oraz
jej malowanie. Wymieniono stolarkê okienn¹ i drzwiow¹.
Najwiêkszym zadaniem by³a termomodernizacja budynku. W
jej ramach wykonano: ocieplenie œcian zewnêtrznych i stropodachu budynku szko³y i sali gimnastycznej wraz z wymian¹
pokrycia dachu oraz modernizacj¹ centralnego ogrzewania.
W Szkole Podstawowej nr 2 w £obzie wykonano wyk³adziny z masy samopoziomuj¹cej na korytarzach, remont pomieszczeñ lekcyjnych, sali gimnastycznej kuchni i sto³ówki, wymieniono czêœæ stolarki
okiennej i drzwiowej oraz wykonano ocieplenie stropodachu budynku wraz z
wymian¹ pokrycia. Jest to pierwszy etap termomodernizacji budynku szko³y. W
kolejnych etapach bêdzie wykonywane ocieplenie œcian zewnêtrznych oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Wykonano ogrodzenie od strony ul.
Kiliñskiego
W Przedszkolu nr 1 w £obzie wykonano remont kuchni, remont klatki schodowej, pomieszczeñ zabaw dla dzieci oraz sypialni, dokonano wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej, remont pomieszczeñ i ³azienek oraz termomodernizacjê stropodachu wraz z wymian¹ pokrycia dachowego i ocieplenie œcian zewnêtrznych budynku, ocieplenie stropu nad piwnic¹ oraz wymianê centralnego ogrzewania. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy na budowê nowego przedszkola oraz
przebudowê czêœci parterowej budynku istniej¹cego.
W Zespole Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie wykonano remonty sal lekcyjnych,
pomieszczeñ kuchennych i sto³ówki, dokonano wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej, wykonano remont czêœci elewacji budynku oraz remont sali gimnastycznej.
Uzbroiliœmy 56 dzia³ek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne za 1, 2 mln z³
W tym:
- 31 dzia³ek na oœ. Ksi¹¿¹t Pomorskich, przy ul. Piastów i Jagiellonów,
- 12 dzia³ek przy ul. Borków w £obzie,
- 13 dzia³ek przy ul. Przemys³owej (Miodowej).
Dziêki uzbrojeniu dzia³ek budowlanych w sieæ wodoci¹gow¹ i kanalizacyjn¹
szereg osób, po dokonaniu zakupu tych dzia³ek od Gminy, uzyska³o mo¿liwoœæ wybudowania swoich domów jednorodzinnych.
Aby stworzyæ mieszkañcom Gminy mo¿liwoœæ dalszej lokalizacji budownictwa jednorodzinnego, opracowano projekt budowlany na uzbrojenie 62 dzia³ek
usytuowanych w ulicach: Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Lipowa i Sosnowa.
Rozbudowaliœmy i wyremontowaliœmy sieci wodno-kanalizacyjne
za 3,9 mln z³. Powsta³o:
· 4 kilometry 200 metrów nowej sieci kanalizacyjnej wraz z przy³¹czami,
· 4 kilometry 600 metrów nowej sieci i ca³kowicie wyremontowanej sieci
wodoci¹gowej,
· 1 kilometr sieci deszczowej.
W tym:
Przebudowano sieæ wodoci¹gow¹ w miejscowoœci Klêpnica i Rynowo, w
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³¹czniku ul. Spokojnej i Kiliñskiego, ul. Drawskiej. Wymieniono sieæ wodoci¹gow¹
wraz z przy³¹czami do budynków mieszkalnych w ul. Kiliñskiego oraz wybudowano sieæ kanalizacji sanitarnej. Wykonano sieæ wodoci¹gow¹ w ul. Rzecznej oraz w
ul. Zielonej: sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i kanalizacjê deszczow¹ Wykonano remont czêœciowy remont kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej. Przebudowano przy³¹cze kanalizacji sanitarnej na terenie Szko³y Podstawowej nr 2.
Wykonano przy³¹cza kanalizacji sanitarnej do: budynku mieszkalnego przy ul.
Sawickiej nr 12, budynku biurowego przy ul. Niepodleg³oœci 66, budynków mieszkalnych nr: 56, 58, 60, 62 po³o¿onych przy ul. Niepodleg³oœci, budynków mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 4, Wojska Polskiego 4, Sienkiewicza 5 oraz przy ul.
S³onecznej i Wojska Polskiego 6.
Wykonano przy³¹cze kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem do budynku
mieszkalnego nr 7 w Unimiu.
Wykonano sieæ kanalizacji sanitarnej przy ul. Siewnej (Stadion Miejski), w
obrêbie ul. Spokojnej, ul. Przyrzecznej, Krótkiej, XXX- lecia PRL, ul. Przedmiejskiej, czêœci ul. Kraszewskiego, w ulicy Browarnej do bud. nr 8a, 8b, 9, 10, 11 oraz
ulicy Bema do bud. Nr 11, 11a, 13, 15a, 16.
Dbaliœmy o estetykê i infrastrukturê terenów ogólnie dostêpnych
Przebudowano nawierzchniê alejek oraz oœwietlenie w Parku Miejskim im. T.
Koœciuszki.
Zakupiono i montowano place zabaw
do Worowa, Grabowa, Rynowa, Be³cznej,
Karwowa Ro¿nowa, Meszne, Zajezierza,
Zagórzyc, Klêpnicy, Bonina, Dobieszewa, Unimia i £obza.
Fot.Urz¹dzona rabata kwiatowa w
Parku Koœciuszki
Wykonaliœmy nowe oœwietlenie dróg ulic i placów za 440 tys. z³
Wybudowano oœwietlenie uliczne na terenie miasta i wiosek, w tym:
w miejscowoœciach Karwowo, Klêpnica, Wysiedle, £ob¿any, os. Sawickiej,
pomiêdzy ulicami Mickiewicza, Murarsk¹, Niepodleg³oœci i Budowlan¹, na parkingu przy rondzie, na zapleczu budynku przy ulicy Koœciuszki, na ul. Orzeszkowej, Przechodniej, Piastów i Jagiellonów, w Be³cznej (droga wewnêtrzna), w
Poradzu (droga dojazdowa do budynku nr 7), w Prusinowie (dojœcie do budynku
socjalnego). Wykonano oœwietlenie przy boisku wielofunkcyjnym (Gimnazjum).
Z szacunku dla zmar³ych i w trosce o ich bliskich wykonano na cmentarzu
komunalnym remonty i modernizacje za 680 tys. z³
Wykonano remont kaplicy cmentarnej w £obzie oraz zamontowano w niej komorê ch³odnicz¹. Utwardzono nawierzchniê alejek w nowej czêœci cmentarza i od
strony ul. S³owackiego do kaplicy oraz zmodernizowano oœwietlenie. Wykonano
elektroniczn¹ inwentaryzacjê cmentarzy komunalnych.
Tworzymy zachêty do inwestowania na terenie Gminy
W celu zachêcenia inwestorów do rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej na
terenie gminy, tym samym umo¿liwienie zwiêkszenia zatrudnienia dla mieszkañców zosta³ uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 73 ha, z przeznaczeniem pod zabudowê us³ugow¹, produkcyjn¹, sk³ady
oraz magazyny, równoczeœnie dokonano zmiany granic administracyjnych miasta
£obez, poprzez w³¹czenie tej czêœci obrêbu ewidencyjnego Ko³dr¹b w granice
miasta (zmiana bêdzie obowi¹zywaæ od stycznia 2011r.). Jedn¹ z podstawowych
zachêt do tworzenia nowych inwestycji dostêpnych dla przedsiêbiorców w gminie
£obez jest zwolnienie z podatków i op³at lokalnych. Stosowna uchwa³a, podjêta
przez Radê Miejsk¹ wprowadzi³a zwolnienia z podatku od nieruchomoœci dla
przedsiêbiorców realizuj¹cych nowe inwestycje lub tworz¹cych nowe miejsca
pracy na terenie gminy £obez. Jej celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego
gminy, likwidacja bezrobocia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.
W celu ci¹g³ego doskonalenia jakoœci us³ug œwiadczonych obywatelom i lepszego zaspokajania potrzeb klientów Urz¹d Miejski w £obzie wdro¿y³ system
zarz¹dzania jakoœci¹ zgodny z wytycznymi normy ISO.
Pi¹ta kadencja samorz¹du dobieg³a koñca, dlatego chcia³bym serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy wnieœli swój wk³ad w rozwój naszej Gminy. Przede
wszystkim dziêkujê Radnym Rady Miejskiej w £obzie. Bez Ich wsparcia nie by³oby
mo¿liwe to wszystko, co wspólnie uda³o siê nam zrealizowaæ. Dziêkujê równie¿
najbli¿szym wspó³pracownikom z kierownictwa Urzêdu, szczególnie serdecznie
dziêkujê swojemu Zastêpcy. Dziêkujê pracownikom samorz¹dowym, miejskich jednostek organizacyjnych oraz spó³ek. Dziêkujê przedsiêbiorcom, którzy swoj¹ dzia³alnoœci¹ dobrze realizowali zadania gminy. Dziêkujê cz³onkom zwi¹zków i stowarzyszeñ funkcjonuj¹cych na terenie Gminy. Bez ich aktywnoœci niemo¿liwa by³aby
realizacja tak wielu imprez kulturalnych i sportowych.
Szczególne podziêkowania przekazujê mieszkañcom, bowiem to oni ponosz¹
trudy dnia codziennego.
Nie wszystkie problemy uda³o siê nam rozwi¹zaæ w stopniu zadawalaj¹cym.
Wiele pracy jeszcze przed nami. Wiele spraw wymaga nowego spojrzenia i nowych
pomys³ów. Jestem jednak pe³en nadziei, ¿e ostateczny bilans za lata 2006-2010
wypadnie pozytywnie.
Burmistrz £obza Ryszard Sola
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Szko³y
otrzymaj¹
(RESKO) Subwencja oœwiatowa w
roku przysz³ym wyniesie 9.308.348 z³.
Najwy¿sz¹ subwencjê otrzyma SP w Resku 2.789.328 z³, nieco mniej Gimnazjum
w Resku – 2.749.458 z³, Zespó³ Szkó³ –
1.198.828 z³, SP w Starogardzie –
991.785 z³, SP w £osoœnicy – 801.316 z³,
SP w £abuniu Ma³ym – 777.633 z³. MM

Dostali
na drogê
(RESKO-MODLIMOWO). Zarz¹d Dróg Powiatowych w £obzie
otrzyma³ dofinansowanie z tzw. schetynówki na remont drogi na odcinku
Modlimowo - Resko wraz z elementami
bezpieczeñstwa ruchu. Odcinek drogi,
na któr¹ ZDP otrzyma³ dofinansowanie,
wynosi niemal 9 km. Starostwo na ten
cel przeznaczy³o kwotê niemal 2,5 mln
z³, tyle samo ze swojego bud¿etu do³o¿y
do zadania województwo. ZDP nie uda³o siê jednak pozyskaæ dofinansowania
na przebudowê drogi Resko - Wêgorzyno. D³ugoœæ odcinka drogi, o jak¹ wnioskowa³ ZDP, wynosi oko³o 4 km. Starostwo ze swojej strony zabezpieczy³o na
ten cel 3 mln, wnosz¹c o dofinansowanie w podobnej kwocie.
MM

Brama jako
parking
(RYNOWO). Przy tutejszym dworcu wprawdzie s¹ miejsca parkingowe,
ale jakoby ich nie by³o. Wszystko przez
kierowców, którzy, zamiast z nich korzystaæ, parkuj¹ w... bramach wjazdowych. - Chodzi o nieszczêsny dworzec
i plac znajduj¹cy siê przy nim. Tam jest
bardzo du¿o miejsca, jednak ludzie stawiaj¹ samochód w ten sposób, ¿e samochody stoj¹ na bramie, a w³aœciciela nie
ma. Niech tam pójdzie stra¿nik, albo
niech powstanie znak zakaz parkowania, tym bardziej, ¿e tam s¹ dwa dodatkowe miejsca do parkowania. Przy poczcie po rozebranych budynkach jest
miejsca na 10 samochodów, a stoj¹
cztery. Jest parking kolejowy i te¿ stoi
pusty, a ludzie stawiaj¹ samochody na
bramie, inni chc¹ wyjechaæ i nie maj¹
jak – powiedzia³ radny Stanis³aw Kaliciñski.
MM

Gdzie prowadziæ
biznes
(POWIAT). Po ustaleniu podatków
na rok przysz³y przez rady miejskie
okazuje siê, ¿e najwy¿sze podatki od
nieruchomoœci od budynków lub ich
czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej s¹ w gminie Resko
- 19,23 z³/mkw., nastêpnie w gminie
Wêgorzyno w mieœcie 18,08 z³/mkw.
(na wsi - 16,7 z³/mkw.), natomiast w
gminie £obez - 18 z³/mkw. (w roku ubieg³ym i dwa lata temu -17,60 z³/mkw.).
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Sk³ady komisji obwodowych w gminie £obez
Do przeprowadzenia wyborów do
rad gmin, rad powiatów i sejmików
województwzarz¹dzonych na dzieñ 21
listopada 2010 r. na obszarze gminy i
miasta £obez zosta³o powo³anych11
obwodowych komisji wyborczych.

leg³oœci 52: Joanna Kantor, Marcin
Mosi¹dz, Jerzy Mokrzycki, Leokadia
W³odarz, Iwona ¯y³a, Monika Rozpêdowska, Czes³aw Wiak, Justyna Sosnowska (Prusinowo), Ma³gorzata Muszyñska – Rudzka.

Sk³ad osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w £obziez siedzib¹
w Szkole Podstawowej Nr 2,ul. Spokojna 4: Agnieszka Kielar, Jacek Bil, Beata
Kowalczyk, Renata Urbañska, Joanna
Sibera, Wanda Kwiatkowska, Jolanta
Kutera, Krystyna Tekla Mozolewska,
Anna Wróbel.

Sk³ad osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w £obzie z siedzib¹
w Domu Dziecka, ul. Konopnickiej 42:
Barbara Kluczyñska, £ukasz Chmura,
Paulina Raj, Piotr Felsztukier, Halina
Kamiñska, Maria Spurek, El¿bieta
Mozolewska – Wielgus, Kamila Przepiórka, Ewa Ciechañska.

Sk³ad osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w £obziez siedzib¹
w Szkole Podstawowej Nr 1,ul. Bema
6: Stefania Cap³ap, Jolanta Kowalczyk,
Leszek Post, Krystyna S³aby, Sylwia
Demko, Joanna Kustowska, Ma³gorzata Rutkowska, Kamil Adrian Zych, Gra¿yna Wawrzo³a.

Sk³ad osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w £obzie z siedzib¹
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w £obzie, Biuro Powiatu £obeskiego, plac Spó³dzielców 2:
Anna Marcinkowska, Alicja Jerman,
Bogumi³a Szostak, Maria Dorawa, Joanna Wierzchowska, Ma³gorzata Praczyk, Barbara Wiak, Janusz Bednarz,
Ewa Skoniecka.

Sk³ad osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w £obzie z siedzib¹
w Zespole Szkó³ Gimnazjalnych, ul.
Koœciuszki 17: Stanis³aw Tulig³owicz,
Adam Nowosielski, Jaros³aw Jankiewicz, Iwona Rosiñska, Grzegorz Piotrowicz (£ob¿any), Ewa Jêdrulak, Stanis³awa Kazimiera Zaorska, Marta Jab³oñska, Anna Post.
Sk³ad osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w £obzie z siedzib¹
w Domu Kultury w £obzie, ul. Niepod-

Sk³ad osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w £obzie z siedzib¹
w Œrodowiskowym Domu Samopomocy, ul. Sawickiej 31: Krystyna Ledziñska, Halina Majewska, Marek Olczak,
Izabela Kaczmarczyk, Elwira Stawska,
Marzena
Konstanta,
Miros³aw
£owkiet, Maciej Zarzeczny, Katarzyna
Danylczak.
Sk³ad osobowy Obwodowej Komi-

sji Wyborczej Nr 8 w Dalnie z siedzib¹
w Spó³dzielni Mieszkaniowej „ Nadzieja”: ¯aneta Bielawska (Dalno),
W³adys³aw Radziwanowski, Stanis³aw
Sumbar, Józef Wojtowicz, Jakub Belina, Jadwiga Olas (£ob¿any), Zofia
Skólmowska, Marzena Owczarzak,
Arkadiusz Kogut.
Sk³ad osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Be³cznej z siedzib¹ w Szkole Podstawowej: Renata
Bêdzik, Aleksandra Gruza, Ewa
Zwierzchowska (Be³czna), Wojciech
Bas, Ma³gorzata Korcz, Rafa³ Olas
(£ob¿any), Zenobia So³tysiak (Be³czna), Agnieszka Myd³o, Piotr Kielan
(Be³czna).
Sk³ad osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Zajezierzu z siedzib¹ w œwietlicy wiejskiej w Zajezierzu: Kazimiera Szklarska, Anna
SkruñdŸ, Katarzyna Kapla, Jerzy Ratajski, Ma³gorzata W¹troba, Micha³ Tyrañski (Zajezierze), Henryk Jarzêbski,
Mieczys³aw Lorek, Ma³gorzata Ró¿añska (Zagórzyce).
Sk³ad osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Suliszewicach z
siedzib¹ w œwietlicy wiejskiej: Katarzyna Krenca – Leœniak, Krystyna Kogut,
Aleksandra Pietruszczyk – Czmielewska, W³odzimierz Buczkowski, Ma³gorzata Zieniuk, Angelika Róg (Unimie),
Teresa Krawczyk (Suliszewice), Alicja
Mrozek (Be³czna), Krystyna Rusak
(Suliszewice).

Stadion spe³niaj¹cy
wymagania UEFA
Urz¹d Miejski w Dobrej w kwietniu 2009 r. z³o¿y³ do Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-20013 na wykonanie
remontu g³ównej p³yty boiska na stadionie miejskim w Dobrej. W dniu 15
paŸdziernika 2009 r. zosta³a podpisana umowa o przyznanie pomocy, w
myœl której Gmina Dobra otrzyma refundacjê w wysokoœci 70%, z kosztu wykonania remontu, który opiewa
na kwotê 412 306,50 z³.
Na podstawie podpisanej Umowy, w dniu 15 wrzeœnia br. zosta³
og³oszony przetarg na remont g³ównej p³yty boiska na stadionie miejskim w Dobrej. Rozstrzygniêcie procedury przetargowej nast¹pi³o w dniu
30 wrzeœnia br. Wykonawc¹ jest firma SPORTPROJEKT Sp. z o. o.
Dokumentacja projektowa zosta³a
tak przygotowana, aby remont p³yty
boiska spe³ni³ warunki UEFA w zakresie standaryzacji nawierzchni boisk pi³karskich. Po remoncie p³yta

uzyska wymiary pola gry 105 x 64m.
Nowa geometria p³yty bêdzie
ukszta³towana kopertowo ze spadkami poprzecznymi. Ostatecznym celem jest osi¹gniecie wysokich parametrów technicznych p³yty tj. wysokiej jakoœci nawierzchni trawiastej,
równej, o du¿ym wspó³czynniku zabliŸniania, dobrych w³aœciwoœciach
mechanicznych pod³o¿a, czyli odpowiedniej sprê¿ystoœci i przepuszczalnoœci, krótkim okresie gotowoœci p³yty do eksploatacji po zimie oraz brakiem utraty tych w³aœciwoœci wskutek d³ugotrwa³ych opadów atmosferycznych.
Remont boiska zostanie wykonany zgodnie z poni¿szym schematem:
- chemiczne zniszczenie roœlin
na boisku,
- orka glebogryzark¹,
- zdjêcie warstwy wierzchniej
gleby i jej spryzmowanie poza p³yt¹
boiska,
- wyprofilowanie i zagêszczenie
warstwy gruntu rodzimego,
- przygotowanie warstwy wegetacyjnej,
- rozœcielenie i wyprofilowanie

warstwy wegetacyjnej,
- roz³o¿enie gotowej darni,
- pielêgnacja do czasu odbioru
ostatecznego.
Darñ do zastosowania na boisku
spe³ni wszystkie warunki okreœlone
przez UEFA, a minimalne wymiary
rozk³adanej darni musza mieæ nastêpuj¹ce parametry: szerokoœæ 120 cm,
d³ugoœæ rolki min. 10 m i gruboœæ min.
2.5 cm.
Jednoczeœnie wykonawca dokumentacji projektowej remontu
g³ównej p³yty boiska, wykona³ nieodp³atnie, na rzecz Gminy Dobra, dokumentacjê projektow¹ nowoczesnego
nawodnienia, które zostanie wykonane na pocz¹tku przysz³ego roku,
przed okresem wegetacyjnym.
Po remoncie nawierzchni, p³yta
bêdzie mia³a wymiary czynne 105x64
mb, spe³niaj¹c tym samy wymagania
UEFA w zakresie standaryzacji nawierzchni boisk pi³karskich.
Przygotowa³: Sebastian Kuran

List do redakcji
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Uwagi dotycz¹ce listu
p. Miros³awy Jêdrzejczyk
zamieszczonego w Tygodniku
£obeskim z dn. 26.10.2010r. pt.
„Wybaczcie, to jakieœ kpiny chyba"

Dziwi nas, ¿e dopiero teraz, przed wyborami do samorz¹dów, ocknê³a siê pani Jêdrzejczyk i spostrzeg³a, ¿e w
£obzie by³y jakieœ zabytki.
Przecie¿ szanowna pani Jêdrzejczyk zarabia na poœrednictwie handlu nieruchomoœciami,
wiêc powinna wiedzieæ, ¿e
wszystko co mo¿na by³o sprzedaæ, up³ynniæ za niewielkie pieni¹dze wœród „swoich” zosta³o
dawno sprzedane, czyli sprywatyzowane i to nie w ci¹gu ostatnich czterech lat, lecz znacznie
wczeœniej, czyli za rz¹dów poprzednich burmistrzów i starostów.
Jedyne godne uwagi piêkne
pa³acyki znajduj¹ce siê na terenie miasta (przy ul. Niepodleg³oœci i Obr. Stalingradu) oddane w zarz¹d p. Janiec przez
ówczesn¹ burmistrz p. Szymañsk¹ popadaj¹ w ruinê, chocia¿ za administrowanie tymi
budynkami p. Janiec pobra³a od
gminy niema³e pieni¹dze (mo¿na sprawdziæ w UM). Niestety,
tego autorka listu nie widzi, za
to o okropnej, ponurej ubojni
uci¹¿liwej dla ludzi mieszkaj¹cych w pobli¿u (smród i muchy)
pisze: „te wspania³e obiekty
nadawa³y siê do rewitalizacji…” Do jakiej rewitalizacji
móg³ nadawaæ siê budynek, w
którym od ponad stu lat zabijano zwierzêta, wiêc by³ przesi¹kniêty i prze¿arty krwi¹, odchodami, amoniakiem i œrodkami odka¿aj¹cymi. I co piêknego ujrza³a w tym ponurym
obiekcie autorka listu? Co j¹
tak oburzy³o? Chyba to, ¿e nikomu ze znajomych króliczka
nie uda³o siê zarobiæ na sprzeda¿y tego terenu. Za to uczciwie zarobili wszyscy pracownicy i udzia³owcy Gminnej
Spó³dzielni. A kto zarobi³ na
odsprzeda¿y miejsc pod budowê takich marketów jak „Polo”,
„Netto”, „Biedronka”? O ile
nam wiadomo osoby prywatne
- powi¹zane towarzysko z poprzedni¹ w³adz¹.
Prawda, nie wszyscy
wiedz¹, ¿e wtedy nawet czeœæ
miejskiego parku, oko³o 6 arów
wraz z dawnymi szaletami, naprzeciw gimnazjum, przesz³a w
rêce prywatne. Ciekawe, ile po-
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œrednio zarobili ci, co wtedy za
„marne grosze” ten teren kupili
i odsprzedali te¿ w rêce prywatne, bo gminy nie staæ by³o na
odkupienie terenu.
Wiemy, ¿e grabienie maj¹tku narodowego rozpoczê³o siê
ju¿ na pocz¹tku przemian ustrojowych, czyli nie w ci¹gu ostatnich 4 lat, lecz znacznie wczeœniej. Wtedy bez wysi³ku, bez
pracy mo¿na by³o zarobiæ na
poœrednictwie, a zarabiali ci co
byli bli¿ej koryta.
Pani Jêdrzejczyk pisze:
„Najbardziej p³aczê nad will¹
secesyjn¹”. O ile nam wiadomo
w tej willi znajdowa³y siê kiedyœ biura by³ego PGR-u i jak
wszystkie tego typu obiekty
by³a we w³adaniu Agencji W³asnoœci Rolnej.
Dziwne, ¿e do tej pory nikt
nie rozliczy³ tej Agencji, która
tyle szkód uczyni³a prowadz¹c
do zubo¿enia czêœci wiejskiego
spo³eczeñstwa i zniszczenia
maj¹tku narodowego.
Czemu ludzie zatrudnieni w
Agencji, sowicie przecie¿ op³acani, nie ponosz¹ ¿adnej odpowiedzialnoœci za sw¹ nieudolnoœæ?
Bezczelnoœci¹ jest pchanie
siê na samorz¹dowe sto³ki tych,
co ju¿ byli pracownikami
AWRSP, starostami, radnymi.
Skoro wtedy niczego dla powiatu i miasta nie zrobili, wiêc co
chc¹ teraz osi¹gn¹æ.
Co obecne w³adze zarz¹dzaj¹ce gmin¹ zasta³y po poprzednikach?
Zasta³y zniszczony park leœny za cmentarzem. Zasta³y hodowlê bezœció³kow¹ œwiñ, od
której roznosi siê smród, a odchody zatrute hormonami i antybiotykami niszcz¹ okoliczne
pola. Czy mamy jak¹œ korzyœæ z
tej œwiniarni? Czy s¹ dodatkowe miejsca pracy? Nic z tych
rzeczy. Po co wiêc by³a potrzebna œwiniarnia, która degraduje
gminê jako ekologiczn¹?
Pani Jêdrzejczyk w swym
liœcie p³acze nad rozwalon¹ gorzelni¹. I s³usznie. Tylko zapomnia³a wspomnieæ kiedy, komu
i przez kogo ta gorzelnia zosta³a
sprzedana. Kto pierwszy rozwali³ mury?
Czytelnicy

Plaga w³amañ
Roœnie liczba w³amañ w powiecie. W minionych dniach dosz³o do kilku takich przypadków
w wielu miejscowoœciach naszego
powiatu.
W nocy z 9 na 10 listopada w
Œwiêtoborcu ktoœ oderwa³ deski
zabezpieczaj¹ce okno budynku i
ukrad³ narzêdzia wartoœci ponad 4
tys. z³ na szkodê dwóch mieszkañców £obza.
Tej samej nocy w Dobrej przy ul.
S³onecznej ktoœ wy³ama³ zamek w
drzwiach BMW, dosta³ siê do wnêtrza auta, ale nic nie skrad³. W tym
samym czasie na tej samej ulicy
w³amano siê do dwóch gara¿y, odginaj¹c blachê. Na szczêœcie te¿ nic
nie zginê³o.
11 listopada w Dalnie pod
£obzem w³aœciciel altanki stwierdzi³, ¿e ktoœ kilka dni wczeœniej
w³ama³ siê do wnêtrza i zabra³ m³ot
wartoœci ok. 50 z³. Czy¿by mia³
pos³u¿yæ do innych w³amañ?
W tym samym okresie z³odziej
spl¹drowa³ piwnicê w D³usku, w
gm. Wêgorzyno. Po wywa¿eniu
drzwi zabra³ wiertarkê, szlifierkê i
przed³u¿acz, czym dzia³a³ na szko-

dê Bartosza H., mieszkañca Berlina.
W nocy z 11 na 12 bm. Grzegorz
M., mieszkaniec £obza, wybra³ siê
po papierosy a¿ do Rynowa. Ceg³¹
wybi³ podwójn¹ szybê w sklepie i
zabra³ papierosy i s³onecznik. Straty, zw³aszcza szyby, poniós³ Wies³aw G. z £obza. Amator cudzego
mienia zosta³ zatrzymany. By³ nietrzeŸwy. Przy okazji wysz³o na jaw,
¿e wczeœniej wybi³ szybê w mieszkaniu matki.
W okresie od 1 do 13 listopada
dosz³o do kradzie¿y w jednym z
budynków w Rogowie. Z³odziej po
wybiciu okna dachowego wszed³ do
domu, sk¹d skrad³ wêdki i g³oœnik.
W³aœciciel Józef Sz. Ze Szczecina
oszacowa³ straty na ponad tysi¹c
z³otych.
W dniach 10 – 13 bm. w Resku
z³odziej zerwa³ k³ódkê z drzwi gara¿u, sk¹d wyniós³ drabinê aluminiow¹, elektronarzêdzia i klucze o
³¹cznej wartoœci ponad tysi¹ca z³otych, na szkodê Damiana T.
Do kradzie¿y, ale emergii elektrycznej, dosz³o w Resku, gdzie
Piotr K. nielegalnie pod³¹czy³ siê
przed tablic¹ licznikow¹.
(r)

Str
Str.. 18

SPORT

tygodnik ³obeski 16.11.2010 r.

Sarmata po rundzie
– solidny zespó³ œrodka

Wyniki
i tabele

Ba³tyk Koszalin – Sarmata Dobra 4:2 (2:1)

15 kolejka: Hutnik Szczecin – Lech
Czaplinek 1:0; Gryf Kamieñ Pomorski – Victoria Przec³aw 3:1;
Drawa Drawsko Pomorskie – Kluczevia Stargard 4:2; Astra Ustronie
Morskie – Odra Chojna 1:1; Piast
Chociwel – Darzbór Szczecinek
0:2; Ina Goleniów – Vineta Wolin
1:0; Leœnik Rossa Manowo – Wybrze¿e Rewalskie Rewal 1:1; Ba³tyk
Koszalin – Sarmata Dobra 4:2.

W swoim ostatnim meczu rundy jesiennej czwartoligowy Sarmata Dobra
przegra³ w Koszalinie z aktualnym liderem miejscowym Ba³tykiem. Mecz z
uwagi na to, ¿e boisko Ba³tyku Koszalin po ostatnich opadach deszczu nie
nadawa³o siê do gry, zosta³ rozegrany
na znajduj¹cym siê na tym samym
obiekcie boisku ze sztuczn¹ traw¹.
Taka sytuacja promowa³a niew¹tpliwie pi³karzy Ba³tyku, którzy takie boisko maj¹ na co dzieñ i na nim odbywaj¹ te¿ swoje treningi. Sarmata ostatni mecz na sztucznej trawie rozegra³
kilka miesiêcy temu w rundzie wiosennej. Mimo tego, dru¿ynie z Dobrej a¿
do 40 minuty meczu udawa³o siê utrzymywaæ korzystny wynik 1:1. Gospodarze swoj¹ bramkê strzelili ju¿ w 5',
jednak ju¿ w 7' Zdzis³aw Szw¹der wyrówna³. Ten m³ody 18-letni zawodnik
Sarmaty móg³by zostaæ w sobotê jej
„cichym bohaterem”, gdyby uda³o siê
mu wykorzystaæ jeszcze dwie w miarê
korzystne sytuacje. Tak siê jednak nie
sta³o i w 40 min. gospodarze wyszli na
prowadzenie 2:1. Ten wynik utrzymywa³ siê a¿ do 80 minuty. W ostatnich
minutach skuteczniejsi okazali siê gospodarze i po zdobyciu kolejnych
dwóch bramek wyszli na prowadzenie
4:1. Sarmata odpowiedzia³ tylko jednym trafieniem Rados³awa Cytowicza
w 87' i wynikiem 4:2 zakoñczy³o siê to
spotkanie. W sumie mimo pora¿ki ze-

spó³ z Dobrej na boisku lidera zostawi³
ca³kiem
dobre
wra¿enie.
I chocia¿ runda jesienna ju¿ siê zakoñczy³a, Sarmatê czeka jeszcze jeden
wyjazdowy mecz; w sobotê w Dolicach
w ramach IV rundy Pucharu Polski na
szczeblu województwa zmierzy siê z V
ligow¹ Uni¹ Dolice. Trener Tomasz
Surma zapowiedzia³, ¿e w tym meczu
zagraj¹ zawodnicy rezerw, b¹dŸ z ró¿nych powodów rzadziej wystêpuj¹cy w
meczach mistrzowskich.
Strzelcy bramek; dla Ba³tyku:
Pawe³ Rakowski 2 (5' i 40'), Maciej
Stañczyk (80'), £ukasz Duszkiewicz
(85'); dla Sarmaty: Zdzis³aw Szw¹der
(7') i Rados³aw Cytowicz (87').
Sk³ady:
Ba³tyk: Mateusz Struœ, Rafa³ Za³oga, Tomasz Krzywonos, Maciej Stañczyk (86' Mateusz Bany), Norbert Gzubicki, Pawe³ Rakowski (74' Mateusz
Czaja), £ukasz Duszkiewicz, Marcin
Chy³a, £ukasz Szymañski, Konrad Romañczyk, Mateusz Wiœniewski (60'
Adrian Rz¹sa).
Sarmata: Marcin Kamiñski, Damian Dzierbicki, Jaros³aw Jaszczuk,
Kamil Pacelt, Rados³aw Cytowicz,
Damian Padziñski, Piotr Grochulski,
Emilian Kamiñski (70' Wojciech Kliœ),
Wojciech Dorsz, Zdzis³aw Szw¹der (60'
Mateusz Dzierbicki) Grzegorz Mêdrek.

Podsumowanie rundy
Tu¿ po przyjeŸdzie z meczu z Ba³tykiem, w klubie „Samba” B. i A. Kontowiczów w Dobrej, zawodnicy, dzia³acze, sponsorzy i burmistrz Dobrej Barbara Wilczek spotkali siê, aby podsumowaæ mijaj¹c¹ rundê w M-G LKS
„Sarmata”. Prezes Klubu Antoni Kontowicz podziêkowa³ wszystkim za pracê
i wysi³ek, jaki w³o¿yli w aktualn¹ pozycjê i pozytywny wizerunek klubu. Burmistrz Dobrej oprócz podziêkowañ zapewni³a tak¿e, ¿e Klub, dzia³aj¹cy tak solidnie, mo¿e zawsze liczyæ na przychylnoœæ jej i kierowanego przez ni¹ urzêdu.
Graj¹cy drugi sezon w IV lidze zespó³ Sarmaty zakoñczy³ rundê na solidnym VII miejscu. Tê opiniê potwierdza
fakt, ¿e Sarmata a¿ 9 spotkañ rozegra³
na wyjeŸdzie, a tylko 6 na w³asnym
boisku (koniecznoœæ rozgrywania meczów na wyjazdach spowodowana
trwaj¹c¹ modernizacj¹ p³yty g³ównej
stadionu w Dobrej).
Spotkanie przebiega³o w mi³ej atmosferze, wiêc tak¿e z czytelnikami
chcia³bym podzieliæ siê jedn¹ humoresk¹. Otó¿ Prezes Klubu Antoni Kontowicz zakomunikowa³, ¿e Jaros³aw
Jaszczuk tak d³ugo i solidnie pe³ni w
Sarmacie funkcjê kapitana dru¿yny, ¿e
jak najbardziej ze strony klubu nale¿y
mu siê awans na „majora”. Tak wiêc
teraz wszyscy mog¹ siê do niego zwracaæ: „Panie majorze”.
estan

Zawodnicy UKS „ARBOD” te¿ stawali na podium

Dobrzanie w Mili Goleniowskiej
na zakoñczenie sezonu 2010
W dniu 11 listopada br. startem w XXII Biegach Ulicznych
„MILA GOLENIOWSKA” zawodnicy z UKS „ARBOD” uczcili
Œwiêto Niepodleg³oœci.
Reprezentacja naszego klubu w
liczbie 18 zawodników start mo¿e
zaliczyæ do bardzo udanych. Nasi
zawodnicy 5-krotnie stawali na podium. W swoich biegach zwyciê¿y³y Joanna Jarz¹bek oraz Milena Sadowska. Czwarte miejsce na podium zaj¹³ Hubert Bola³ek, a na szóstym miejscu podium stanê³y Julia
Bakalarczyk i Kinga Borysiak.
Wiêkszoœæ naszych zawodników
koñczy³a swoje biegi zajmuj¹c
miejsca wœród najlepszych 30. zawodników. Nale¿y nadmieniæ, ¿e
Milena Sadowska w swoim 5-tym
starcie w Mili po raz pi¹ty stanê³a na
podium (w tym trzeci raz na najwy¿-

szym stopniu). W poszczególnych
biegach startowa³o ok. 100 - 150
zawodników z klubów i szkó³ naszego województwa. Przed naszymi

zawodnikami zas³u¿ony odpoczynek i przygotowania do wiosennego
cyklu startów.
Janusz £ukomski

IV liga

1. Ba³tyk Koszalin
32 41:22
2. Gryf Kamieñ Pom.
32 43:24
3. Drawa Drawsko Pom. 31 42:19
4. Leœnik Rossa Manowo 27 29:19
5. Ina Goleniów
27 32:22
6. Astra Ustronie Morskie 26 36:33
7. Sarmata Dobra
22 23:24
8. Hutnik Szczecin
22 30:29
9. Vineta Wolin
21 23:20
10. Odra Chojna
18 22:34
11. Lech Czaplinek
18 27:29
12. Kluczevia Stargard 17 23:30
13. Victoria Przec³aw 15 19:28
14. Darzbór Szczecinek 13 29:42
15. Piast Chociwel
9 16:30
16. Wybrze¿e Rewalskie 4 14:44

Klasa Okrêgowa
15 kolejka: Wicher Brojce – Rega II
Trzebiatów 3:1; GOK Ehrle Dobra
Szcz. - Korona Stuchowo 0:1; Orze³
£o¿nica – Jeziorak Szczecin 0:3;
Ina Iñsko – B³êkitni II Stargard 3:1;
Sparta Wêgorzyno – Chemik II Police 3:2; Promieñ Mosty – GKS
Mierzyn 3:0; Œwiatowid £obez –
D¹brovia Stara D¹browa 8:0; Flota
II Œwinoujœcie – Kasta Szczecin 2:1.
1. Jeziorak Szczecin
33 41:13
2. Œwiatowid £obez
33 40:20
3. B³êkitni II Stargard 32 43:24
4. GOK Dobra Szcz.
29 35:17
5. Ina Iñsko
25 34:21
6. Chemik II Police
23 27:21
7. Wicher Brojce
21 37:36
8. Rega II Trzebiatów 20 27:27
9. Promieñ Mosty
20 25:29
10. Sparta Wêgorzyno 20 27:30
11. Flota II Œwinoujœcie 18 22:37
12. Orze³ £o¿nica
17 21:33
13. Kasta Szczecin
16 26:26
14. GKS Mierzyn
15 17:28
15. Korona Stuchowo 12 15:35
16. D¹brovia St. D¹browa 4 8:48
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Znakomite zakoñczenie rundy jesiennej

Badminton w Be³cznej ma siê dobrze

Hat trick
Ostaszewskiego

Turniej Badmintona
Dwóch Pokoleñ

ŒWIATOWID £obez – D¥BROVIA Stara D¹bowa 8:0
Œwiatowid zakoñczy³ rundê
wielkim strzelaniem. Co prawda
pokona³ ostatni¹ w tabeli D¹broviê,
ale wynikiem chyba najwy¿szym w
tej lidze w tej rundzie. Ten festiwal
strzelecki musia³ zadowoliæ kibiców, którzy coraz liczniej pojawiaj¹
siê na stadionie przy ul. Siewnej w
£obzie. Œwiatowid przeszed³
ogromn¹ metamorfozê i z outsidera
zosta³ wiceliderem, z t¹ sam¹ liczb¹
punktów co lider – Jeziorak Szczecin. Dojrzewaj¹ m³ode talenty,
strzelaj¹ bramki, a wiêc s¹ widoki na
przysz³oœæ. Teraz pozostaje przepracowaæ zimê i wiosn¹ wywalczyæ
awans. Nie zapominaj¹c o m³odzie-

¿owym zapleczu i w ogóle o wielu
rzeczach, które klub powinien realizowaæ poprzez sport.
Ekipa wicelidera: Micha³
Tchurz - £ukasz Petera, Marcin
Mosi¹dz, Dawid Mosi¹dz, Micha³
Koba (70' Mateusz Sygnowski),
Artur Samal, Micha³ NiedŸwiecki,
Waldemar Popielewski (74' Pawe³
Wielgus), Mateusz Ostaszewski,
Dawid Dudek (60' Kamil Iwachniuk), Tomasz Skibiñski (63' Mateusz Kogut). Trener Grzegorz Pawlak.
Bramki: Dudek, Petera, Samal,
Kogut, Wielgus, Ostaszewski – 3.
KAR

Zaproszenie na mecz

Liga koszykowki kadetek
w Radowie Ma³ym
Dziewczêta z UKS Radowo
Ma³e zapraszaj¹ kibiców do hali
sportowej w Radowie, gdzie 10 listopada o godzinie 10 rozegraj¹
mecz z Salosem Szczecin i dru¿yn¹
HIT Kobylnica.
20.11. 2010 Radowo Ma³e,
hala sportowa: 10.00 - UKS Radowo Ma³e - Salos Szczecin; 11.30 Salos Szczecin - HIT Kobylnica;
13.00 - UKS Radowo Ma³e - HIT
Kobylnica. Mecze na w³asnym bo-

isku i obecnoœæ kibiców pobudz¹
dziewczêta do walki o punkty.
W ubieg³ym tygodniu dziewczêta rozegra³y turniej ligowy w Drawsku. W trakcie tego turnieju spotka³y siê z Olimpijczykiem Drawsko i
UKS 16 Koszalin. Pierwszy mecz
dziewczêta wygra³y 56:43, a w drugim uleg³y 48:78.
ZE SPORTOWYM POZDROWIENIEM MIROS£AW BUDZYNSKI

Zapraszamy na

WÊDRÓWKÊ
TURYSTYKI PIESZEJ
„BARWY JESIENI”

niedziela, 21 listopada
2010 r.
£obez – Niegrzebia – Polakowo –
£obez
zbiórka: £obez, godz. 10:00, przy
fontannie
maszerujemy 11 km
ognisko nad Reg¹ – zapewniamy kie³baski i napoje
zakoñczenie - oko³o 15:30
informacje – Ognisko TKKF B³yskawica, Adam Kogut, tel. 607881467,
adamku@vp.pl, El¿bieta Jankowska-Kogut

Uczniowski Klub Sportowy
Badmintona przy Szkole Podstawowej oraz Rada So³ecka w
Be³cznej zorganizowali imprezê
sportowo-rekreacyjn¹ pod naw¹
„Turniej Badmintona Dwóch Pokoleñ”, by uczciæ Rocznicê Odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci.
W okolicznoœciowej imprezie
udzia³ wziê³o 33 obecnych a tak¿e
by³ych zawodników UKS Badmintona oraz cz³onków MKS „Olimp”
£obez. Wœród nich wyst¹pili weterani gry rakietkami i lotkami w wieku nawet powy¿ej 40 lat, a tak¿e
najm³odsze ¿aczki z I klasy.
Zwyciêzcami turnieju w Be³cznej zostali:
· grupa m³odzików
Justyna Rodak i Mateusz Gunera
· grupa m³odzie¿owa
Tomasz Galczak
· grupa seniorów
Alicja Mrozek i Stanis³aw Panasz.
Gratulujemy zwyciêzcom turnieju. Podziêkowania i s³owa uznania nale¿¹ siê wszystkim uczestnikom za to, ¿e zechcieli dzieñ Œwiêta
Niepodleg³oœci, tak wa¿ny dla ka¿dego Polaka, spêdziæ na sportowo.
Atmosfera by³a bardzo mi³a i serdeczna. Najm³odsi badmintoniœci
wspaniale walczyli o ka¿dy punkt,
ale i z podziwem przygl¹dali siê wyczynom najstarszych zawodników.
Dawni koledzy klubowi, którzy
przed laty reprezentowali szko³ê i
gminê £obez w wielu halach sportowych ca³ej Polski, mieli teraz okazjê do rozmów i licznych wspomnieñ.
Organizatorem tej sportowej
lekcji wychowawczej by³ niestrudzony animator badmintona wœród
dzieci i m³odzie¿y gminy £obez –

Kazimierz Pawelec.
Wszyscy uczestnicy turnieju w
Be³cznej umówili siê na kolejne
spotkania z rakietk¹ i lotk¹ w przysz³ym roku.

Turniej badmintona
w Trzciñsko-Zdroju
13 listopada br. w TrzciñskoZdroju odby³ siê Wojewódzki Turniej M³odego Badmintonisty z
udzia³em najbardziej aktywnych
oœrodków szkolenia dzieci i m³odzie¿y z Cedyni, Chojny, Góralic,
Trzciñska-Zdroju oraz Be³czny.
Wystêp reprezentantów gminy
£obez z UKS Badmintona Be³czna
nale¿y zaliczyæ do bardzo udanych.
Na siedmiu naszych zawodników,
którzy wyst¹pili na kortach, piêciu
zosta³o nagrodzonych medalami i
nagrodami.
Oto laureaci turnieju z teamu
pana Kazimierza Pawelca:
kategoria m³odzików (klasa V –
VI)
- dziewczêta:
I miejsce Patrycja Majchrzak
II miejsce Julia Szewczyk
- ch³opcy
I miejsce Mateusz Gunera
II miejsce Remigiusz Grzesik
kategoria dzieci m³odszych
(klasa III – IV)
III miejsce Natalia Wiaderek.
Trener i opiekun ekipy badmintonistów – Kazimierz Pawelec.
M³odzi sportowcy ze Szko³y
Podstawowej z Be³cznej zostali zaproszeni do centrum sportowego w
niemieckim Schwedt, gdzie bêd¹
mieli okazjê skonfrontowaæ swoje
umiejêtnoœci z rówieœnikami z wielu miast Niemiec i Polski podczas
Miêdzynarodowego Turnieju M³odzie¿y w Badmintona.
Zdzis³aw Bogdanowicz

OG£OSZENIA WYBORCZE - GALERIA
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Boluœ z rodzicami

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242.

