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Œniegu nie wywioz¹.
Postawi¹ znak?

WÊGIEL BRUNATNY
Z BOGATYNI
KÊSY I ORZECH.
Mo¿liwy transport.

Nowy sk³ad opa³u Resko
ul. Browarna. Tel. 792 800 843.

(£OBEZ). Na ulicy Niepodleg³oœci, na
wysokoœci parku, w ostatnich dniach wielu
kierowców widzia³o zapewne œmieræ w
oczach, a to za spraw¹ zalegaj¹cej ha³dy
œniegu, która sprawi³a, ¿e parkuj¹ce tam
samochody stwarza³y niebezpieczeñstwo
wypadku. O ile w okresie letnim ulica ta jest
wystarczaj¹co szeroka, aby mimo
parkuj¹cych samochodów swobodnie mog³y
wymin¹æ siê pojazdy , o tyle obecnie zrobi³o
siê tam w¹skie gard³o.

Reklama
Tel./fax 091
3973730

FELIETON NA
ZAPROSZENIE
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Aby politycy siê pogodzili
w imiê has³a „Zgoda buduje”
lub jak ch³op krowie na rowie...

Kpt.¿.w. Waldemar Jaworowski
Ogl¹daj¹c telewizjê w czasie
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz
Nowego Roku, zalewani byliœmy
¿yczeniami. Najczêstszym ¿yczeniem Polaków (zastanawiaj¹ce,
czy media podaj¹ prawdê) jest,
aby politycy przestali siê k³óciæ i
aby siê dogadali. W tym miejscu
mam zamiar zapytaæ Pana Boga,
czy na pewno stworzy³ cz³owieka
na wzór i podobieñstwo swoje.
Gdyby tak by³o, to cz³owiek powinien byæ m¹dry i dobry. Jak historia cz³owieka na przyk³adzie Adama i Ewy pokazuje, cz³owiek nie
jest ani m¹dry ani dobry. Bywa i
g³upi i pod³y, na w³asne ¿yczenie,
skoro Pan Bóg mu da³ woln¹ wolê.
Pamiêtam jak to w latach dziewiêædziesi¹tych powsta³ system
powszechnej prywatyzacji, który
polega³ na tym, ¿e pañstwo sprzedawa³o obywatelom obligacje,
którymi mia³y zarz¹dzaæ specjalne fundusze. I owszem, Polacy obligacje wykupili, fundusze te setki
milionów przejê³y, obraca³y nimi i
obecnie nikt ju¿ nie pamiêta, co siê
z tymi funduszami i pieniêdzmi
sta³o. Niektórzy siê temu sprzeciwiali (ja osobiœcie to krytykowa³em), ale ciœnienie Ludu by coœ
robiæ i siê nie k³óciæ by³o tak wielkie, ¿e ten przekrêt przeszed³ do
historii nierozliczony.
Ca³kiem niedawno utworzono
specjalne otwarte i przymusowe
fundusze emerytalne OFE, na które bez naszej zgody przelewano
czêœæ naszych sk³adek. Za to, ¿e
oddaliœmy im nasze pieni¹dze do
obrotu, jeszcze musieliœmy im p³aciæ. Jakiekolwiek próby wyjaœnienia, ¿e przygotowuje siê nastêpny
przekrêt na narodzie nie pomog³y,
poniewa¿ powsta³ scenariusz nacisku medialnego, aby siê politycy
nie k³ócili. Nacisk ten wytr¹ca³
opozycji wszelkie argumenty. To
mia³y byæ nasze pieni¹dze ulokowane jak w banku, z t¹ ró¿nic¹, ¿e
w banku za nasze lokaty dostajemy procenty, a tu za nasze pieni¹dze, którymi OFE obracaj¹, bez
¿adnej gwarancji, ¿e cokolwiek
nam zarobi¹, musimy dodatkowo
p³aciæ.
Teraz Tusk wygrawszy wybory
samorz¹dowe b³êdnie zrozumia³,
¿e mo¿e robiæ co zechce. Wiêc
wzi¹³ „nasze lokaty” jak swoje i

przekaza³ teraz do ZUS-u, by pokryæ dziurê bud¿etow¹. Dziurê bud¿etow¹ swojego rz¹du. Mówi, ¿e
nam to odda, a Lud wierzy, tak jak
kiedyœ wierzy³ Gierkowi. I na dodatek Lud ¿¹da od polityków, by
siê dogadali. O co z tym dogadaniem siê chodzi? Opozycja na
¿yczenie Ludu powinna powiedzieæ: „tak, zgadzamy siê, ¿e Rz¹d
dobrze robi”. A tu ci¹gle ten g³upi
PiS zamiast siê zgadzaæ, to krytykuje to, co wyrabia Tusk. PiS chce
lepiej dla Ludu, choæ ten go o to
nie prosi. Ma³o tego, to Naród
chce, aby PiS dzia³a³ razem z Rz¹dem Tuska przeciwko Narodowi.
Takiego numeru to jeszcze
¿aden Naród sobie nie wykrêci³!
I jeszcze jeden przyk³ad, jak to
Lud popiera Tuska za to, ¿e obni¿y³ dotacje dla partii politycznych.
Nie mo¿e byæ tak, powiedzia³
Tusk, ¿e partie s¹ utrzymywane
przez pañstwo czyli, ¿e spo³eczeñstwo p³aci haracz. Partie niech
utrzymuj¹ siê z dobrowolnych datków od spo³eczeñstwa. I Naród to
kupi³, do Ludu to przemówi³o, bo
Lud ma nadziejê, ¿e nie bêdzie na
to p³aci³. Przypomnijmy zatem
ostatnie wybory samorz¹dowe w
naszych powiatach, w których
kandydaci np. z PO wyfasowali
swoich reklam wyborczych za setki tys. z³, a mo¿e i wiêcej. Tak na

oko 30 razy wiêcej, ni¿ PiS. Palikot poda³, ¿e po skromnej kampanii PiS ma zero w kasie, SLD i PSL
s¹ zad³u¿one, ale PO ma nadal 75
mln. Myœl¹cy cz³owiek zada³by
sobie pytanie, czy tu nie by³o jakiegoœ przekrêtu? Czy czasem ju¿
teraz nie znaleŸli siê sponsorzy,
którzy partiê w³adzy wsparli finansowo? Myœl¹cy Polacy zadaliby pytanie, a jeœli tak, to czy czasem ta w³adza nie bêdzie musia³a
oddawaæ im tych pieniêdzy? A jeœli tak, to w jakiej formie? Czy np.
w formie lepszych kontraktów rz¹dowych, z góry ustawionych? Lud
powie, a co nas to obchodzi, kontrakt dostanie jak nie ten to tamten.
To nie my, lecz pañstwo im zap³aci,
nawet jeœli to bêdzie przekrêt. Kto
myœli, ten powinien zapytaæ, a czy
ten sponsor ustawiony nie zechce
odebraæ wiêcej, ni¿ sponsorowa³
w³adzy na wybory? A jeœli zechce,
to kto za to zap³aci? Czy nie spo³eczeñstwo? S¹dzê, ¿e spo³eczeñstwo i s¹dzê, ¿e zap³aci jeszcze
wiêcej, ni¿ wynosi³y poprzednie
dotacje. Istota demokracji to kontrola w³adzy przez opozycjê, a
nasz lud ¿¹da, aby siê politycy nie
k³ócili, by siê dogadali. A mo¿e to
nie Lud tak sobie ¿yczy. Mo¿e ktoœ
tu za Lud siê wypowiada? Bo jeœli
partia w³adzy odbiera od sponsora
„prywatn¹ dotacjê” i w zamian za

Zarz¹d Województwa apeluje
do premiera Donalda Tuska
w sprawie budowy drogi S3
Ministerstwo Infrastruktury
prowadzi obecnie konsultacje spo³eczne rz¹dowego dokumentu pn.
„Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” oraz przygotowanej do niego Prognozy Oddzia³ywania na Œrodowisko. W Programie nie uwzglêdniono kontynuacji budowy drogi ekspresowej S3.
W zwi¹zku z tym faktem Zarz¹d
Województwa Zachodniopomorskiego na posiedzeniu w dniu 31
grudnia 2010 r. przyj¹³ Stanowisko
skierowane do Premiera Rz¹du RP,
w którym wnioskuje o jak najszybsz¹ realizacjê przede wszystkim odcinka od Gorzowa Wielkopolskiego do autostrady A2 (wêze³
Jordanowo).

Realizacja drogi ekspresowej
S3 ma fundamentalne znaczenie dla
rozwoju naszego województwa, co
ma swoje odzwierciedlenie w regionalnych programach rozwojowych,
takich jak: „Strategia rozwoju sektora transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku
2020” oraz „Strategii rozwoju gospodarki morskiej Województwa
Zachodniopomorskiego do roku
2015”. Kontynuacja budowy drogi
S3 jest te¿ niezbêdna dla zapewnienia w³aœciwej obs³ugi transportowej
zespo³u portów w Szczecinie i Œwinoujœciu oraz utrzymania ich pozycji w kontekœcie zaostrzaj¹cej siê
konkurencji ze strony portów niemieckich.

to zapewnia lukratywne kontrakty,
to czy partia opozycyjna powinna
robiæ to samo? A mo¿e temu sponsorowi proponowaæ jeszcze lepsze „warunki kontraktu”, o tyle
lepsze, o ile wiêcej dostanie na
wybory? Pod sto³em? Pytanie, kto
za to wszystko zap³aci? Oczywiœcie, ¿e Lud. Ale skoro sam do tego
namawia... Do zgody... Nie k³óæcie siê, ¿¹da. Bierzta swoje – podpowiada, zapominaj¹c, ¿e to
wszystko nasze. Zapytam wiêc dlaczego?
Bo Prezydent Komorowski codziennie powtarza, ¿e „Zgoda buduje”. A ciemne masy, jak za œredniowiecza, kiedy panowa³ powszechny analfabetyzm, powtarzaj¹: „róbta to samo co w³adza”.
Dogadajta siê!
Na tym zakoñczê i proszê odpuœæ mi Panie Bo¿e, ¿e muszê wyk³adaæ jak ch³op krowie na rowie.
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By³a burmistrz nie
odesz³a z pustym
worem i kijem
(WÊGORZYNO) Gra¿yna
Karpowicz po
przegranych wyborach
nie odesz³a z urzêdu
z pustymi rêkami.
Otrzyma³a na odchodne
odprawê i ekwiwalent
za urlop.
By³a burmistrz Gra¿yna Karpowicz odchodz¹c z urzêdu otrzyma³a
ekwiwalent za niewykorzystany
ca³y urlop za rok 2010 i za kilka dni

urlopu jeszcze za 2009 rok. £¹cznie
nazbiera³o siê jej 34 dni niewykorzystanego urlopu, za który otrzyma³a 13.502 z³. Otrzyma³a te¿ odprawê w wysokoœci trzymiesiêcznych zarobków, w wysokoœci
25.113 z³. Czyli ³¹cznie 38.615 z³
brutto.
Warto w tym miejscu przypomnieæ fakt, jak to po przejêciu urzêdu burmistrza skrytykowa³a ustêpuj¹cego wówczas burmistrza, ¿e nie
wykorzysta³ urlopu i pobra³ ekwiwalent. Warto o takich rzeczach
pamiêtaæ, by po latach sprawdziæ,
kto robi sobie z gêby cholewê. KAR

Pensja burmistrza
£obza bez zmian
(£OBEZ) Na pocz¹tku
kadencji radni musz¹
ustaliæ burmistrzowi pensjê.
W £obzie radni
zdecydowali, ¿e na starcie
w now¹ kadencjê burmistrz
Ryszard Sola bêdzie
zarabiaæ tyle, ile zarabia³ na
koniec minionej kadencji,
czyli 9.860 z³.
Na jego pensjê sk³adaj¹ siê: 1)
wynagrodzenie zasadnicze w kwo-

cie - 5.100 z³; 2) dodatek funkcyjny
w kwocie - 1.700 z³; 3) dodatek za
wieloletni¹ pracê w wysokoœci
20% wynagrodzenia zasadniczego
w kwocie - 1.020 z³ oraz 4) dodatek
specjalny w wysokoœci 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego ³¹cznie w kwocie
2.040 z³. przys³uguj¹ równie¿ nagrody jubileuszowe, dodatkowe
wynagrodzenie roczne i inne
œwiadczenia ze stosunku pracy,
okreœlone w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa.
(r)

Podziêkowania
Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a w £obzie sk³ada serdeczne podziêkowania Mieszkañcom £obza za dar serca, który zosta³ okazany podczas zbiórki ulicznej w dniu 17 grudnia 2010 roku.
Ofiarnoœæ mieszkañców sprawi³a, ¿e zebrano 939,88 z³. Zebrane pieni¹dze zosta³y przeznaczone na pomoc poszkodowanym w powodzi w 2010 r.
Dziêkujemy równie¿ m³odzie¿y i opiekunowi szkolnego Ko³a PCK pani
Anicie S³odkiej z Oœrodka Szkolenia i Wychowania OHP w £obzie, za wielkie zaanga¿owanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej na ulicach naszego
miasta w bardzo trudnych warunkach zimowych.
Z wyrazami wdziêcznoœci i szacunku
Zarz¹d Rejonowy PCK w £obzie

DRUKARNIA w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 913973730
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Bêd¹ kopaæ
w Dobropolu
Urz¹d Miejski w Dobrej poinformowa³, ¿e 28.12.2010 r. zosta³a
wydana decyzja o œrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia polegaj¹cego na
wydaniu koncesji przez Marsza³ka
Województwa Zachodniopomorskiego na wydobywanie kopaliny
pospolitej z czêœci z³o¿a kruszywa

naturalnego ,,Dobropole I” po³o¿onego w przestrzeni dzia³ki gruntowej
nr 340/4 i 340/3 obrêb Dobropole.
Decyzja zosta³a wydana na wniosek
LEN – KRUSZYWA Sp. z o. o. z
siedzib¹ w Szczecinie, przy ul. Mi³os³awskiej 17. Informacja na temat
wydanej decyzji znajduje siê w urzêdzie miejskim.
(r)

Wybory uzupe³niaj¹ce
w Dobrej
(DOBRA) Po tym, jak Rada
Miejska w Dobrej wygasi³a tu¿ po
wyborach mandat Rafa³a Pa³ki,
wojewoda musia³ og³osiæ wybory
uzupe³niaj¹ce.
Og³osi³ je obwieszczeniem z
dnia 22 grudnia 2010 r., a datê wyborów wyznaczy³ na 27 lutego
2011 r. Odbêd¹ siê one w okrêgu
nr 5, obejmuj¹cym wsie Grzêzno
i Grzêzienko. Mieszkañcy bêd¹
wybieraæ jednego radnego. Chc¹-

cy kandydowaæ w tym okrêgu do
8 stycznia musz¹ zawiadomiæ komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego. Do 10
stycznia nale¿y zg³osiæ do niego
kandydatów na cz³onków gminnej komisji wyborczej, a do 28
stycznia do godz. 24.00 bêdzie
czas na zg³aszanie kandydatów na
radnych. Do tego dnia równie¿
zg³aszanie kandydatów na cz³onków obwodowej komisji wyborczej.
(r)

Resko wyró¿nione
(RESKO). Gmina Resko zosta³a
wyró¿niona tytu³em „Dobra Praktyka Aktywnych Form Pomocy – Edycja 2010” przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej w obszarze
„Gminne programy aktywizacji
spo³eczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”.
2 grudnia 2010 r. Jaros³aw Duda,
Sekretarz Stanu w Ministerstwie

Pracy i Polityki Spo³ecznej zatwierdzi³ listê podmiotów i osób indywidualnych wyró¿nionych w ramach
„Dobrych Praktyk Aktywnych Form
Pomocy – Edycja 2010”. Dla ka¿dego z obszarów przewidziane by³y
trzy wyró¿nienia. Gmina Resko w
nagrodê otrzyma³a 8,5 tys. z³. Póki
co, jeszcze nie ustalono na co zostan¹ przeznaczone pieni¹dze. MM
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Sprzedam
mieszkanie
w £obzie
I piêtro, 2 pokoje.
Œcis³e centrum miasta.
Telefon kontaktowy
509 291 595

Reklama w gazecie
Tel. 91 39 73 730

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Starosta ruszy³ do ataku - burmistrz zdziwiony

Co z opiek¹ nocn¹?
(£OBEZ - RESKO). W
ostatnim tygodniu
starego roku, podczas
sesji Rady Miejskiej w
£obzie zosta³ poruszony
temat przysz³oœci opieki
nocnej i œwi¹tecznej
w mieœcie. Kontrakt
obecnego wykonawcy
us³ug koñczy siê
w lutym. Co dalej?

opieki nocnej i œwi¹tecznej, mogê
tylko opieraæ siê na piœmie, z którego wynika, ¿e nowe zasady kontraktowania bêd¹ polega³y m.in. na tym,
¿e: kontraktowanie œwiadczeñ na
rzecz populacji zamieszkuj¹cych
wspólnie terytorialnie obszar 120
tys. mieszkañców, tu nale¿y wzi¹æ
pod uwagê ruch turystyczny i ¿e
opieka ambulatoryjna i wyjazdowa
sprawowana bêdzie przez zespo³y
sk³adaj¹ce siê z lekarza i pielêgniarki, jeden zespó³ bêdzie dzia³a³ na
ka¿de rozpoczête 30 tys. osób zamieszka³ych na obszarze zabezpie-

Podczas sesji burmistrz £obza
Ryszard Sola nie ukrywa³ zdziwienia, ¿e zapytania odnoœnie opieki
nocnej i œwi¹tecznej nie trafi³y na
jego biurko, jako osoby odpowiedzialnej za podstawow¹ opiekê
medyczn¹, ale do starosty ³obeskiego.
- Narodowy Fundusz Zdrowia
oddzia³ w Szczecinie wys³a³ zapytanie do starosty powiatu ³obeskiego,
dotycz¹ce jego zdania na temat organizacji opieki nocnej i œwi¹tecznej dzia³aj¹cej na terenie, rozumiem
– powiatu.
By³ taki czas w historii naszej
gminy i naszego powiatu, ¿e taka
opieka nie funkcjonowa³a. Z jakiejœ
- nie ukrywam - mojej inicjatywy
taka opieka zafunkcjonowa³a na terenie naszego miasta, dziêki czemu
mieszkañcy mieli do niej dostêp. W
tej chwili te us³ugi ma jeszcze zakontraktowane NZOZ Intermed,
kontrakt obowi¹zuje do lutego.
NFZ z uwagi na to, ¿e zmienia zasady kontraktowania pyta starostê o
zdanie na temat opieki specjalistycznej. Nie mam dok³adnie wgl¹du w zmiany zasad funkcjonowania

czenia, œwiadczenia finansowe
oparte bêd¹ o rycza³t miesiêczny na
podstawie iloœci populacji zamieszkuj¹cej na danym obszarze.
Na to pismo starosta odpowiada,
¿e w zwi¹zku z t¹ zmian¹ œwiadczenia na terenie powiatu powinny byæ
realizowane w oparciu o istniej¹c¹
stacjê pogotowia ratunkowego w
£obzie oraz Izbê Przyjêæ szpitala w
Resku.
„W przypadku braku zainteresowania prowadzeniem œwiadczeñ
opieki nocnej i œwi¹tecznej przez
SPZOZ w Gryficach, jako udzielaj¹cego œwiadczeñ w Izbie Przyjêæ
szpitala w Resku, proponujemy, aby
opiekê nocn¹ i œwi¹teczn¹ dla ca³ej
populacji prowadziæ w jednym
miejscu udzielania œwiadczeñ, jakim by³aby stacja pogotowia ratunkowego w £obzie” - odpisa³ starosta. Nie bêdê komentowa³ stanowiska pana starosty. Uwa¿am, ¿e gmina w jakiœ sposób odpowiadaj¹c za
podstawow¹ opiekê zdrowotn¹ powinna mieæ mo¿liwoœæ wypowiedzenia siê w tej sprawie. W tej chwili mamy jeden punkt, który dzia³a i
bêdzie dzia³aæ do koñca lutego. Czy

pan doktor Kargul zdecyduje siê
wystartowaæ w nastêpnym roku, w
ramach nastêpnego naboru, czy zdecyduje siê wystartowaæ pogotowie
ratunkowe, czy pan dyrektor szpitala w Gryficach, tego ja nie wiem.
Natomiast uwa¿am, ¿e gdybym ja
mia³ zaj¹æ tutaj stanowisko i wypowiedzieæ siê w tej kwestii, to uwa¿am, ¿e lokal, który w tej chwili jest,
dzia³a i jest odpowiednio przystosowany, ogólnie dostêpny, jest w mojej ocenie najlepszym lokalem na tê

opieka by³a na lepszym poziomie i
cieszê siê, ¿e NFZ podj¹³ tak¹ decyzjê – powiedzia³ starosta.
Wyjaœni³, ¿e w tej chwili to lekarze POZ zawieraj¹ z kimœ umowê, a
od 1 marca wy³¹czony bêdzie bud¿et na opiekê nocn¹ i œwi¹teczn¹.
NFZ og³osi konkurs i zawrze umowê ze œwiadczeniodawc¹.
- Nasz¹ wol¹ by³oby, aby tak¹
us³ugê zawar³ z pogotowiem. Tam
powsta³by zespó³ komercyjny, który niezale¿nie od zespo³u ratowni-

chwilê do zabezpieczenia tego typu
us³ug – powiedzia³ burmistrz Ryszard Sola.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Chojnacki poprosi³, aby burmistrz pilotowa³ temat i
bardzo mocno naciska³, po to, „abyœmy 2 lutego nie obudzili siê z rêk¹
w nocniku, ¿e na terenie gminy i w
mieœcie nie mamy opieki nocnej”.
G³os zabra³a równie¿ mieszkanka
£obza Zofia Krupa, która powiedzia³a:
- Dziwiê siê, ¿e burmistrz jest
taki skromny w tym temacie. Inicjatywê przejê³o ostatnio starostwo,
nieprawnie, ¿e tak powiem, bo to
jest zadanie w³asne gminy panie
burmistrzu – opieka podstawowa,
nocna, œwi¹teczna, to jest pañstwa
zadanie.
O zdanie na ten temat poprosiliœmy ju¿ w nowym roku starostê ³obeskiego Ryszarda Brodziñskiego.
- Przypominam, ¿e pisa³a pani
artyku³y osób niezadowolonych z
opieki nocnej w £obzie. Ja równie¿
do takich osób nale¿ê. Poczuwa³em
siê w obowi¹zku, by zadbaæ o to, aby

czego wykonywa³by us³ugi. Komercyjny w znaczeniu niezale¿ny od
pogotowia. Pogotowie ma swoje
zadania, a ten zespó³ swoje, na zasadzie umów z NFZ. Nie wykonywaliby tego ci sami ludzie. Nie mo¿e
byæ przenikanie.
Wskazaliœmy drugi punkt - Resko, przy szpitalu. Mamy nadziejê,
¿e ten temat zostanie rozwi¹zany
pozytywnie ku zadowoleniu mieszkañców. A co do samego lokalu. W
pogotowiu wcale nie jest gorszy, ni¿
przy ul. Niepodleg³oœci, tam s¹ nawet wiêksze pomieszczenia.
Skoro Intermed dzier¿awi pomieszczenia, prowadzi specjalistykê i jesteœmy z tego niezadowoleni,
to szukamy innego rozwi¹zania.
Ca³y czas podkreœla³em, za³atwiliœmy szpital i mamy inne sprawy do
za³atwienia, które nie s¹ od nas bezpoœrednio zale¿ne, ale jakiœ wp³yw
na to mamy, mianowicie: opieka
nocna i specjalistyka. Dobrze by
by³o, gdyby jeszcze by³o wiêcej
zespo³ów ratowniczych – powiedzia³ starosta ³obeski Ryszard Brodziñski.
MM
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Resko to nie jest prywatny folwark, a my nie jesteœmy ch³opkami, ¿e nam rzucicie kartofle, a my mamy je zbieraæ

Zamiatanie pod dywan
(RESKO). Ju¿ po raz
kolejny mieszkanka tej
gminy zderzy³a siê z
urzêdnicz¹ indolencj¹
oraz bezradnoœci¹
i ignorancj¹ burmistrza
i rajców miejskich,
którzy, jak siê okaza³o nie s³uchaj¹ problemów
swoich mieszkañców
wyg³aszanych podczas
sesji, albo zwyczajnie
nie chc¹ ich s³yszeæ.
O problemie mieszkañców Reska pisaliœmy na ³amach Tygodnika
w wydaniu z 21 grudnia 2010 r.
Przypominamy, ¿e chodzi³o o to, ¿e
kierowca, który odœnie¿a³ ulice miasta, zgarniêty œnieg z ulicy zrzuca³ w
miejsca wjazdów na posesje oraz
miejsca, które mieszkañcy odœnie¿yli sobie, aby tam parkowaæ samochody. Przy jednej z ulic zgarniêty
œnieg móg³ zrzuciæ swobodnie na
drug¹ stronê ulicy, gdzie znajduje
siê ³¹ka i gdzie nikomu nie przeszkadza³aby ha³da bia³ego puchu. Jedna
z mieszkanek widz¹c, ¿e kierowca
samochodu odœnie¿aj¹cego ulice
specjalnie zasypuje miejsca parkingowe, tworz¹c tam ha³dy œniegu,
postanowi³a przypilnowaæ œwie¿o
odœnie¿one miejsce dla swoich samochodów. Gdy kierowca przejecha³, wesz³a do domu, w tym czasie
ten wróci³ i w miejsca parkingowe
nasypa³ masê bia³ego puchu. I nie
chodzi tutaj o jakiœ mizerny œnie¿ek,
ale o specjalne zawalanie œniegiem
do granic mo¿liwoœci z mozo³em
uprz¹tniêtego placu. Mieszkañcy
widz¹c, ¿e ich kilkugodzinna praca
zosta³a w taki sposób zmarnowana
zadzwonili na policjê. Policja skierowa³a ich do urzêdu, w którym
p³ac¹ podatki. Dodzwonili siê do
sekretarz gminy, wyjaœnili sytuacjê.
W odpowiedzi us³yszeli, ¿e nawet
jeœli piêæ razy zostanie im zasypane,
to oni maj¹ odœnie¿yæ. Dzieñ póŸniej – 22 grudnia, podczas sesji
Iwona W³odarczyk przedstawi³a
problem na forum. Wyjaœni³a sprawê. Wówczas burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski mia³ powiedzieæ, ¿e to jest normalne i wszêdzie
tak siê dzieje. Podczas tej¿e sesji o
takim samym problemie mówi³a
radna Edyta Klêpczyñska
Po s³owach burmistrz pani Iwona W³odarczyk postanowi³a sprawdziæ, czy rzeczywiœcie zachowanie
pana odœnie¿aj¹cego ulice by³o nor-

malne i czy „wszêdzie tak jest”.
Zadzwoni³a wiêc do szefów okolicznych gmin, Urzêdu Wojewódzkiego, Komendy Wojewódzkiej
Policji oraz Powiatowej Komendy
Policji – wszêdzie us³ysza³a, ¿e takie zachowanie jest karygodne.
- Przykro mi panie burmistrzu,
¿e s¹ zaproszeni goœcie, ale ja mam
kilka s³ów do przekazania z urzêdu
wojewódzkiego. Mam je przekazaæ
grzecznie, na forum, odnoœnie zachowania siê pani sekretarz, pana,
jak pan potraktowa³ mieszkañców,
gdy pan powiedzia³, ¿e wszêdzie tak
jest, ¿e mamy sobie odœnie¿aæ nawet
piêæ razy dziennie, gdy s³u¿by nam
zasypi¹. Panie burmistrzu, chcia³am
panu powiedzieæ, ¿e Resko to nie
jest prywatny folwark, a my nie jesteœmy ch³opkami, ¿e nam rzucicie
kartofle, a my mamy je zbieraæ. My,
jako mieszkañcy nie pozwolimy
sobie na takie zachowanie i traktowanie nas. Za nasze pieni¹dze panie
burmistrzu zdobywacie doœwiadczenie, zdobywacie wiedzê, za nasze pieni¹dze otrzymujecie pensje,
niech wiêc to dzia³a w dwie strony.
Pan jako burmistrz otrzyma³ pan
podwy¿kê i jest pan zadowolony, ale
mieszkañcy niech te¿ bêd¹ zadowoleni.
W tej sprawie zadzwoniliœmy do
Urzêdu Wojewódzkiego, przedstawiliœmy sytuacjê, jak ma siê w Resku, jak zostaliœmy potraktowani,
wiêc mam powtórzyæ, ¿e zachowanie pani sekretarz odbiega od przyjêtych zwyczajów i tego typu zachowania naszych urzêdników mamy

wynosiæ na zewn¹trz,
do prasy.
Wierzcie mi, nigdzie nie ma czegoœ takiego, ¿eby celowo zasypywaæ odœnie¿one
miejsca przez mieszkañców, miejsca przeznaczone na samochody, czy bramy wjazdowe, nie ma czegoœ takiego. Zadzwoniliœmy do
Komendy Wojewódzkiej, równie¿ powiedzieli, ¿e nie ma czegoœ
takiego, nie mo¿na. Nawet s¹siad s¹siadowi
przez p³ot nie mo¿e
przerzuciæ œniegu, chyba ¿e otrzyma na to zgodê. Komenda Powiatowa Policji równie¿
przychyla siê do tego –
nie ma czegoœ takiego.
Pozwoliliœmy sobie
równie¿ zasiêgn¹æ informacji od innych burmistrzów s¹siaduj¹cych z nasz¹
gmin¹. Przedstawiliœmy wszystkim
to, co dzieje siê w naszym Resku i
jak zostaliœmy potraktowani, jako
mieszkañcy – nie ma czegoœ takiego. Wszyscy burmistrzowie, ³¹cznie
z panem wójtem Radowa Ma³ego,
urzêdnicy Urzêdu Wojewódzkiego,
Komenda Wojewódzka panie burmistrzu – wszyscy mówi¹: rozs¹dek, rozs¹dek i jeszcze raz rozs¹dek
oraz szacunek dla mieszkañców. I
dlatego te¿ prosimy panie burmistrzu o rozs¹dne przemyœlenie w tej
sprawie. Poniewa¿ zapomnia³ pan o
przysiêdze, któr¹ pan niedawno
sk³ada³, zapomnia³ pan o swoich
zapewnieniach dla mieszkañców.
Wszystkim nam powinno zale¿eæ na

utrzymaniu porz¹dku w naszej gminie, ¿ebyœmy mieli ³ad i porz¹dek.
To w naszym wspólnym interesie
panie burmistrzu. Wspólnie powinniœmy rozwi¹zywaæ problemy naszych mieszkañców. Nie powinniœmy wynosiæ tego na zewn¹trz, nie
powinniœmy powiadamiaæ o tym
Urzêdu Wojewódzkiego, czy Komendy. Wspólnie powinniœmy do
tego jakoœ dojœæ, ale niestety te¿
powinniœmy byæ jakoœ traktowani.
Wydaje mi siê, ¿e odnoœnie tej
sprawy wszyscy mieszkañcy powinni us³yszeæ magiczne s³owo: przepraszam – powiedzia³a pani Iwona.
G³os zabra³a przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Barabara Basowska, która poprosi³a mieszkankê,
aby sformalizowa³a swoj¹ wypowiedŸ „na kawa³ku papieru”, skoro
wypowiada siê „my mieszkañcy” i
aby pod zarzutami do pani sekretarz
i burmistrza pojawi³y siê nazwiska
osób, które maj¹ owe zarzuty.
– Bo to, ¿e pani dzwoni do
Urzêdu Wojewódzkiego, to dla nas
nic nie mówi, to ¿e dzwoni pani do
Komendy powiatowej Policji, to dla
nas te¿ nic nie mówi, bo je¿eli to
by³by nasz kierownik policji, to ja
mog³abym poprosiæ go na rozmowê
czy iœæ do niego i wyjaœniæ tê sytuacjê. A „my”, „wy”, „oni”, to jest
takie ogólne, trudno siê z tym zgodziæ, dobrze by by³o, aby pani sformalizowa³a to na jakimœ karteluszku – powiedzia³a przewodnicz¹ca.
Z tak¹ drog¹ nie zgodzi³a siê
mieszkanka.
- Rozmawia³am z pani¹ z kontroli nadzoru Urzêdu Wojewódzkiego
i przedstawi³am jej, jak maj¹ siê
sprawy w Resku. Procedura jest
taka, jak wszyscy wiemy, ¿e skargê
na pani¹ sekretarz sk³adamy do pana
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burmistrza, wiêc ja mówiê, ¿e w
naszym Resku, jak siê znamy – to
idzie pod dywan. Na burmistrza do
Rady Miejskiej – te¿ idzie pod dywan i nie oszukujmy siê... - doda³a
mieszkanka. Jej wypowiedŸ jednak
przerwa³a przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej, albowiem jak siê wyrazi³a mieszkanka „opowiada bzdety,
które naprawdê niczemu nie s³u¿¹”.
Burmistrz Reska Arkadiusz
Czerwiñski wyzna³, ¿e nie wie o co
chodzi.
– Nie zrozumia³em niczego,
ani s³owa. Pani mówi³a o czymœ, co
wydarzy³o siê na poprzedniej sesji.
Jeœli ktoœ z pañstwa, kto by³ i wie o
co chodzi, to chêtnie przeproszê,
tylko nie wiem za co. Ja odpowiedzia³em tylko na pytanie jak jest,
kiedy przeje¿d¿a p³ug i przeje¿d¿aj¹c oczywiœcie zasypuje wjazd. Powiedzia³em, ¿e jak przeje¿d¿a, to
trzeba odœnie¿yæ. Dla mnie to jest
jasne i podtrzymujê, ¿e tak jest, nie
znam innej praktyki. To powiedzia³em wtedy i to podtrzymujê teraz.
Je¿eli mam za to przeprosiæ, to nie
za bardzo wiem kogo. Chêtnie
przeproszê, je¿eli mam pani¹ przeprosiæ, to pani¹ przepraszam – powiedzia³.
Po tych s³owach uaktywnili siê
radni, którzy dotychczas, jeœli zabierali g³os po wypowiedziach
mieszkanki, to ich wypowiedzi dotyczy³y ca³kiem osobnych kwestii,
jakby w ogóle nie zwracali uwagi na
problem reszczanki. Uaktywnienie
radnych i uczestników sesji polega³o na gromkich oklaskach po s³owach burmistrza.
Gdy ju¿ przebrzmia³y brawa dla
szefa gminy, g³os ponownie stara³a
siê zabraæ Iwona W³odarczyk. Usilnie stara³a siê temu przeszkodziæ
prowadz¹ca sesjê Barbara Basowska. Pojedynek si³ na donoœnoœæ g³osu wygra³a pani Iwona W³odarczyk,
mimo i¿ nie by³a wyposa¿ona w
mikrofon, w przeciwieñstwie do B.
Basowskiej.
Wyjaœni³a, ¿e podczas poprzed-

SAMORZ¥D

niej sesji wyjaœni³a ju¿, co by³o sednem sprawy i ¿e chodzi³o o zachowanie pani sekretarz w stosunku do
mieszkañców. Przewodnicz¹ca
RM, nie czekaj¹c a¿ I. W³odarczyk
skoñczy swoj¹ wypowiedŸ, wtr¹ci³a, aby w takim razie mieszkañcy
napisali skargê na pani¹ sekretarz.
– To nie chodzi o p³ug. Mieszkañcy odœnie¿ali sobie miejsca na
samochody, dojœcie do bramy. O to
chodzi³o, nie to, ¿e p³ug jecha³, tylko pan, który jecha³, specjalnie zasypywa³, bo zobaczy³ lukê woln¹ i
od razu wysypywa³ œnieg w te miejsca. Potrafi³ poczekaæ, a¿ s¹siadka
wesz³a do domu i zasypa³ wszystko
– wyjaœni³a I. W³odarczyk.
Po tych s³owach B. Basowska
zwróci³a siê do uczestników sesji,
czy jeszcze komuœ w ten sposób
cz³owiek odœnie¿aj¹cy ulice zasypywa³ wjazdy. Gdy nikt siê nie zg³osi³, zapyta³a, czy to z³oœliwoœæ. I.
W³odarczyk przypomnia³a, ¿e kwestiê zasypywania wjazdów poruszy³a podczas ostatniej sesji radna Edyta Klêpczyñska. Radna potwierdzi³a, ¿e tak by³o
na osiedlu, ale ju¿ siê poprawi³a
sytuacja.
G³os w dyskusji zabra³ radny
Adam Seredyñski.
– Wynika z tego, ¿e nie s³uchamy siê. Podczas ostatniej sesji pani
wyjaœnia³a o co chodzi³o. Ale by³o
tak przerywane i zag³uszane przez
pani¹ (przewodnicz¹c¹) i przez innych. Wszyscy siê spieszyli, atmosfera by³a napiêta, ale pani wyartyku³owa³a to, ¿e nie chodzi³o o to, ¿e
przejecha³ p³ug, ale chodzi³o o to,
pan burmistrz te¿ chyba to s³ysza³,
¿e wje¿d¿a³ i zasypywa³. By³y przecie¿ dyskusje, ¿e ten pan nie jecha³
³y¿k¹, tylko kopark¹ i nie bardzo
mia³ jak tam dowoziæ. Dzisiaj pani
mówi, ¿e te¿ nie wiadomo, o co chodzi, bo pani sekretarz i tak dalej. Ja
myœlê, ¿e droga by³a dobra, tylko
niepotrzebne by³y pani komentarze
– powiedzia³.
W tym momencie wypowiedŸ

radnego przerwa³a przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej mówi¹c, aby radny
nie poprawia³ jej. Praktycznie ju¿
do koñca wypowiedzi przewodnicz¹ca nie pozwala³a swobodnie wypowiedzieæ siê radnemu. Z tego
wzglêdu w ca³oœci zacytujemy wymianê zdañ.
– Je¿eli pani nie ma tu za bardzo mo¿liwoœci wyjaœnienia o co
chodzi, ta propozycja z³o¿enia skargi... – powiedzia³ radny A. Seredyñski
– A co ja innego powiedzia³am? - spyta³a B. Basowska
– Pani przerywa³a – radny Seredyñski
– Pan z tym przerywaniem to
ma chyba jakieœ skrzywienie zawodowe – przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
– ...tak¿e t¹ droga idŸmy, jeœli
ma pani jakieœ uwagi do pani sekretarz czy do kogoœ innego, to proszê
z³o¿yæ skargê, bo rzeczywiœcie tu za
daleko pani posz³a, bo skargi by³y
sk³adane na dyrektorów itd. i by³y
rozpatrywane, mo¿e pani nie przychodzi³a przedtem na sesjê. Te sprawy mo¿na za³atwiæ i bêdzie czas na
wyjaœnienie – powiedzia³.
Po tej wymianie zdañ g³os zabra³a so³tys Starogardu Cecylia Degler,
która ponowi³a swoj¹ proœbê o to,
aby burmistrz wyznaczy³ dzieñ
przyjmowania interesantów.
- Wówczas nie bêdzie takiej sytuacji ¿enuj¹cej jak tutaj, tylko po
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prostu pani X, czy pan Y przyjd¹ do
pana i wylej¹ swoje ¿ale i to, co maj¹
do powiedzenia. Wówczas jesteœmy
wolni, a pan burmistrz ma pole do
popisu. Dzieñ i godziny, tak jak by³o
przed laty - powiedzia³a.
Ju¿ po sesji do pani Iwony W³odarczyk podszed³ radny Zygmunt
Œwiêcicki i powiedzia³, ¿e przesadzi³a z Urzêdem Wojewódzkim. Podobne g³osy by³o równie¿ s³ychaæ podczas sesji. ¯aden radny jednak nie
powiedzia³ niczego podobnego odnoœnie zachowania siê urzêdników,
ani o sobie samych. Bo przecie¿,
gdyby komukolwiek chcia³o siê wys³uchaæ mieszkañców i pochyliæ nad
problemem, to nikt nie musia³by nigdzie dzwoniæ i niczego dowiadywaæ siê. Coœ, co mog³o byæ za³atwione od rêki, tutaj starano siê lekcewa¿yæ i zamieœæ pod dywan. I po raz
kolejny przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej ka¿e pisaæ pisma, gdy
mieszkaniec zg³asza zwyk³y problem podczas sesji. Sesje s¹ protoko³owane i nie ma ¿adnej koniecznoœci pisania pism. W tym wypadku
radni zamiast podj¹æ problem i d¹¿yæ do wyjaœnienia kwestii – milczeli, a pisanie pism, to zwyk³e odwlekanie sprawy i odsuwanie od
œwiat³a dziennego. Problem w sumie niewielki, do rozwi¹zania na
telefon nie zosta³ rozwi¹zany, choæ
poruszony ju¿ na dwóch sesjach.
Przeprosin te¿ nie by³o. By³ tylko
¿art, za¿enowanie i arogancja. MM

URZ¥D MIEJSKI W £OBZIE PRZYPOMINA,
¯E ZGODNIE Z ART. 5 UST. 1 PKT 4 USTAWY Z DNIA 13
WRZEŒNIA 1996 r. O UTRZYMANIU CZYSTOŒCI I PORZ¥DKU W GMINACH
DO OBOWI¥ZKÓW W£AŒCICIELI NIERUCHOMOŒCI
NALE¯Y OCZYSZCZANIE ZE ŒNIEGU I LODU ORAZ
USUWANIE B£OTA I INNYCH ZANIECZYSZCZEÑ Z
CHODNIKÓW PO£O¯ONYCH BEZPOŒREDNIO PRZY
GRANICY NIERUCHOMOŒCI.
PRACE TE NALE¯Y WYKONYWAÆ SYSTEMATYCZNIE WE
W£ASNYM ZAKRESIE LUB ZLECIÆ FIRMIE WYKONUJ¥CEJ
US£UGI PORZ¥DKOWE.
Wykonywanie tego obowi¹zku bêdzie kontrolowane przez Stra¿
Miejsk¹ w £obzie.
BURMISTRZ £OBZA Ryszard Sola
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Œniegu nie wywioz¹. Postawi¹ znak?
(£OBEZ). Na ulicy
Niepodleg³oœci,
na wysokoœci parku,
w ostatnich dniach wielu
kierowców widzia³o
zapewne œmieræ w
oczach, a to za spraw¹
zalegaj¹cej ha³dy
œniegu, która sprawi³a,
¿e parkuj¹ce tam
samochody stwarza³y
niebezpieczeñstwo
wypadku. O ile w
okresie letnim ulica
ta jest wystarczaj¹co
szeroka, aby mimo
parkuj¹cych
samochodów
swobodnie mog³y
wymin¹æ siê pojazdy ,
o tyle obecnie zrobi³o siê
tam w¹skie gard³o.
W ostatnich dniach na ul. Niepodleg³oœci o ma³o nie dosz³o do
tragicznych wypadków. Jedna z
mieszkanek Reska zatrzyma³a siê
tu¿ pod ko³ami TIR-a, nie maj¹c
mo¿liwoœci ucieczki ani w bok, albowiem tam sta³y zaparkowane samochody, ani mo¿liwoœci wycofania siê, albowiem za ni¹ sta³ sznur
innych samochodów. Inna mieszkanka, tym razem z £obza, zatrzyma³a samochód tu¿ przed jad¹cym
samochodem z naprzeciwka, samochody dzieli³a od siebie zaledwie
odleg³oœci kilku centymetrów. Takich przypadków by³o zapewne o
wiele wiêcej, a o jednym z nich opowiedzia³a podczas sesji powiatowej
Zofia Krupa, licz¹c na szybkie i

pomyœlne za³atwienie tej kwestii.
Wszystko jednak wskazuje na to, ¿e
nie bêdzie ani szybkie, ani pomyœlne, a kwestiê rozwi¹¿e wiosna.
- Chcia³am zwróciæ siê do starostwa powiatowego o spowodowanie
zakazu parkowania na ul. Niepodleg³oœci przynajmniej na okres zimy.
Jestem zbulwersowana, ¿e w ogóle
jest dopuszczenie, ¿e na g³ównej
ulicy stoj¹ samochody, gdzie ulica
jest zwê¿ona, a jak jest odœnie¿ona,
wszyscy widzimy to codziennie. Na
poboczach zalegaj¹ ha³dy œniegu.
To skandal, by tam sta³y samochody. Niech zarzuci samochodem, to
nieszczêœcie gotowe, jest tragicznie, jeœli chodzi o odœnie¿enie. Zakaz parkowania na ulicy g³ównej
przy takim stanie pogodowym jak
jest w tej chwili. Dzisiaj jad¹c na
sesjê by³am bliska „poca³unku” w
czo³o z samochodem jad¹cym z naprzeciwka. To, co prze¿y³am, to jest
nie do opowiedzenia.
ZaradŸcie pañstwo –
albo odœnie¿yæ na czarno, albo daæ zakaz. Tyle
w temacie - powiedzia³a Zofia Krupa.
W zwi¹zku z tym, ¿e
ul. Niepodleg³oœci nale¿y do gminy, tote¿ odpowiedzi udzieli³ radny
powiatowy, ale i zarazem
wiceburmistrz
£obza Ireneusz Kabat.
- Na komisjach by³
ten temat poruszany. Z
wnioskiem o zakaz zatrzymywania siê na
okres zimy wyst¹pimy
do komisji bezpieczeñstwa przy starostwie
powiatowym.
Do rozmowy w³¹czy³ siê komendant Komendy Powiatowej Policji
w £obzie Robert Gaj, który zauwa¿y³, ¿e jest mo¿liwoœæ czasowego

wprowadzenia organizacji ruchu.
Ale procedura wprowadzenia tej
czasowej organizacji ruchu jest tak
d³ugotrwa³a, ¿e najprostszym sposobem jest odœnie¿yæ i wywieŸæ
œnieg.
- To jest jedyna mo¿liwoœæ. Musi
byæ opinia policji, musi byæ zarz¹dca drogi, który ustawi te znaki i musi

byæ od do. Zanim siê to wprowadzi,
to zima siê skoñczy. Najprostsz¹
mo¿liwoœci¹ jest wywiezione œniegu z tego miejsca, gdzie s¹ punkty
handlowe, to jest najszybsza i skuteczna mo¿liwoœæ – powiedzia³ komendant.
Jednak burmistrz £obza Ryszard
Sola stwierdzi³, ¿e wniosek Zofii
Krupy zosta³ ju¿ wdro¿ony w ¿ycie
dzieñ wczeœniej, czyli w œrodê. Na
tym zakoñczy³ tê kwestiê i przeszed³
do podziêkowañ zarz¹dowi i radzie
powiatu ³obeskiego za przygotowanie i wdro¿enie projektów na rzecz
mieszkañców gminy. Za podziêkowania otrzyma³ obfite brawa. To jednak nie zwiod³o czujnoœci mieszkanki £obza, która postanowi³a us³yszeæ
konkretn¹ odpowiedŸ odnoœnie ul.
Niepodleg³oœci. Gdy ju¿ ucich³y
gromkie brawa, Zofia Krupa powróci³a do swojego wniosku.
- Kto i kiedy oraz jakimi si³ami
odœnie¿y tê ulicê, aby by³a bezpiecz-

na? Powiem tak, du¿o siê mówi i
wychodzi siê potem z sesji i zgromadzenia, które coœ ustala i ten, który o
coœ pyta w koñcu nie zna odpowiedzi.
Poniewa¿ pan komendant powiedzia³, ¿e ustawienie znaków nie
wchodzi w grê, wobec tego jak samorz¹d i kiedy udro¿ni tê ulicê,
¿eby u¿ytkownik nie ba³ siê przy
mijaniu siê samochodów?
Czêœæ
osób z tego siê œmieje, czêœæ osób kiwa
ze zrozumieniem
g³ow¹, czêœæ potakuje i co z tego wynika do licha? Ja nie
s³yszê, ¿eby coœ z
tego wynika³o? Co
bêdzie zrobione i kto
to zrobi? - dopytywa³a ³obzianka.
Na tak radykalnie i konkretnie postawione pytania
burmistrz £obza Ryszard Sola odpar³, ¿e
je¿eli jest ulica nieprzejezdna, to zostanie udro¿niona, dodaj¹c, ¿e jest to jedyna mo¿liwa i
oczekiwana odpowiedŸ.
Tym samym w œrodowy wieczór,
podczas sesji powiatowej zosta³y
udzielone dwie odpowiedzi w tym
temacie: jedna, ¿e w³aœnie za³atwiana jest kwestia znaku i druga, ¿e zostanie udro¿nione to, co ma byæ
udro¿nione.
W nastepnym dniu odby³a sesja
miejska, na której równie¿ pojawi³a
siê Zofia Krupa, która przedstawi³a
ten sam problem. Tu jednak ju¿ nie
by³o mowy o udro¿nieniu dróg.
- Poniewa¿ pan burmistrz by³
³askaw wczoraj powiedzieæ, ¿e to
jest zadane w³asne gminy, a rozmowa na ten temat skoñczy³a siê niczym, czego bardzo nie lubiê. Jak
zadajê pytanie, to oczekujê odpowiedzi – jest tak, tak i proste – bez
wykrêtasów. Dwa wyjœcia s¹: jedno
- zakaz parkowania, pan komendant
uœwiadomi³ nas wszystkich, ¿e to
jest tak d³uga procedura zmiany or-
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Nowe op³aty za przedszkole
ganizacji ruchu, ¿e to siê nie op³aca,
druga opcja – to po prostu wywiezienie tego œniegu. To jest skandal,
¿eby na g³ównej, na reprezentacyjnej ulicy to siê dzia³o. Mój apel
dotyczy jezdni – powiedzia³a Zofia
Krupa.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
odpar³, ¿e w³aœnie gmina otrzyma³a
faktury, z których wynika, ¿e tylko
za 1 miesi¹c za wywiezienie œniegu
gmina musi zap³aciæ 100 tys. z³.
Doda³ te¿, ¿e nie wie, co urz¹d ma
zrobiæ, co wybraæ.
Pojawi³y siê g³osy z sali, ¿e mo¿na œnieg wrzuciæ do parku. Z tym pomys³em zgodzi³ siê wiceburmistrz,
zastrzegaj¹c, ¿e œniegu gmina wywoziæ nie bêdzie.
Burmistrz Ryszard Sola przypomnia³ z kolei historiê postawienia
znaku w tej czêœci ulicy. Zauwa¿y³,
¿e dwa lata temu, gdy ten odcinek
ulicy zosta³ objêty stref¹ czasowego
parkowania samochodów, nie by³o
takich zim.
Wyjaœni³ te¿, ¿e stoj¹ce tam legalnie samochody powoduj¹ utrudnienie w pracy s³u¿bom dbaj¹cym o
odœnie¿anie ulicy i chodnika.
- Który z kierowców np. ci¹gnika spychaj¹cego œnieg z chodnika,
weŸmie na siebie odpowiedzialnoœæ
uszkodzenia auta, które tam legalnie, zgodnie z prawem parkuje? Po
drugie - wiemy doskonale, ¿e to czasowe ograniczenie wprowadzi³o
du¿¹ niedogodnoœæ dla kieruj¹cych
samochodami. Bo jeœli jedzie t¹
ulic¹ samochód ciê¿arowy, to parkuj¹ce samochody blokuj¹ ca³y
ruch. Mówi³em wczoraj, ¿e nad rozwi¹zaniem dyskutowaliœmy ju¿ na
naszej komisji. Dzisiaj rozmawialiœmy dodatkowo, by zmieniæ zakaz
ograniczenia czasowego z 15.minutowego i zostawiæ tam mo¿liwoœæ
parkowania tylko samochodów z
zaopatrzeniem. Nie mo¿emy wyeliminowaæ w ogóle takiej sytuacji,
gdzie ten zakaz bêdzie obowi¹zywa³
wszystkich. Mamy tam sklepy, jest
tam piekarnia, samochody z zaopatrzeniem musz¹ tam podjechaæ. Jest
rozwi¹zanie takie, aby by³o, owszem, czasowe ograniczenie, ale tylko 15.minutowe dla zaopatrzenia.
Unikniemy wtedy parkowania innych aut i blokowania ulicy. Spróbujemy to udro¿niæ. Pan Kozioryñski ma stosowne tablice zakupiæ,
postawimy, wtedy ³atwiej bêdziemy
mogli utrzymaæ te¿ odœnie¿anie i
ulicy i chodników. Na razie zostawmy ten temat. Jest po prostu zima –
powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard Sola.
Tym samym mo¿na rzec – aby
do wiosny drodzy u¿ytkownicy
dróg.
MM

(£OBEZ). Rajcy miejscy uchwalili now¹
uchwa³ê dotycz¹c¹ odp³atnoœci za przedszkole. Rodzice za pobyt swoich milusiñskich w przedszkolu przez dziewiêæ godzin
dziennie bêd¹ musieli zap³aciæ o 9 z³ wiêcej,
ni¿ dotychczas.
Nowa ustawa na temat odp³atnoœci za przedszkola publiczne wesz³a
w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia 2010
roku. Rajcy miejscy nie zmienili jednak uchwa³y i okreœlili odp³atnoœæ za
przedszkole na starych zasadach, co
skutkowa³o niezatwierdzeniem jej
przez nadzór wojewody.
Zgodnie z now¹ ustaw¹ rodzice
nie p³ac¹ za pobyt dziecka w przedszkolu do piêciu godzin dziennie.
Za ka¿d¹ godzinê powy¿ej trzeba
ju¿ zap³aciæ. Zadaniem radnych
by³o ustalenie cennika.
W œwietle znowelizowanej ustawy o systemie oœwiaty, przedszkole
publiczne przez piêæ godzin dziennie musi zapewniaæ bezp³atne nauczanie, wychowanie i opiekê. W
czasie tych piêciu godzin placówka
powinna realizowaæ podstawê programow¹.
Te same zasady odp³atnoœci stosowane bêd¹ do tzw. „publicznych
innych form wychowania przedszkolnego”.
Na temat wysokoœci op³at za 1
godzinê gor¹co dyskutowano podczas komisji. Podczas sesji autopoprawk¹ burmistrza zmieniono kwotê odp³atnoœci za 1 godzinê w wysokoœci 2,60 z³, a nie jak pocz¹tkowo
planowano – 3 z³. Radna Maria Pokomeda wywalczy³a natomiast, by
nie pobieraæ op³at od godziny 7.00
do godz. 8.00 rano, albowiem, jak
argumentowa³a, w tym czasie nie
odbywaj¹ siê zajêcia; dzieci dopiero schodz¹ siê do przedszkola. Tym
sposobem rodzice zyskali kolejn¹
bezp³atn¹ godzinê. Odp³atnoœæ zaczyna siê od godziny 13.00 i liczona
jest za ka¿d¹ rozpoczêt¹ godzinê.
Rodzic jednak bêdzie musia³
zap³aciæ za czas dziecka w przedszkolu powy¿ej podstawy programowej przedszkola bez wzglêdu na
to czy dziecko jest w przedszkolu
czy te¿ go nie ma, nawet jeœli dziecko bêdzie np. w szpitalu przez miesi¹c. P³aci siê bowiem nie za faktyczny czas pobytu dziecka w szpitalu, ale za gotowoœæ nauczycieli do
podjêcia opieki nad dzieckiem w
tym czasie. Tym samym, jeœli dziecko ma przebywaæ w przedszkolu do
godziny 16.00 wówczas rodzic bêdzie musia³ zap³aciæ o 9 z³ wiêcej
ni¿ dotychczas o ile uchwa³y tej nie

uchyli wojewoda. Dotychczas bowiem op³ata sta³a wynosi³a 151 z³, a
po zmianach, gdy rodzic bêdzie
musia³ zap³aciæ za trzy godziny
dziennie op³ata wyniesie 160 z³.
Koszt wy¿ywienia nie zmienia siê i
pozostaje na dotychczasowym poziomie – czyli 4,50 z³ dziennie.
Dla porównania odp³atnoœæ za 1
godz. w przedszkolu w P³otach i w
Gryficach wynosi po 2 z³, w £obzie
– 2,60 z³.
Póki co, w uchwale nie ma te¿
nic na temat zwolnienia z op³at, gdy
do przedszkola uczêszcza woje lub
wiêcej dzieci z jednej rodziny, a co
jest praktykowane w innych miastach.
Inaczej te¿ pojmowana jest podstawa programowa, skoro w P³otach
i w Gryficach p³aci siê za konkretne
zajêcia typu: zajêcia wspomagaj¹ce
i koryguj¹ce rozwój mowy dziecka,
zajêcia ruchowo-korekcyjne, przygotowanie dzieci do udzia³u w imprezach artystycznych, okoliczno-

œciowych, przedszkolnych i œrodowiskowych, zajêcia przygotowuj¹ce do udzia³u w konkursach, programach oraz innych przedsiêwziêciach o zasiêgu co najmniej lokalnym, programów autorskich i innowacji poszerzaj¹cych podstawê
programow¹.
W gminie £obez natomiast poza
podstawê programow¹ przyjêto
przyk³adowo: dzia³ania opiekuñcze
dostosowane do wieku, potrzeb i
mo¿liwoœci dziecka, zapewniaj¹ce
mu bezpieczne funkcjonowanie
podczas zajêæ w przedszkolu i poza
przedszkolem, nadzór nauczyciela
nad dzieckiem podczas samodzielnie wybieranych przez dziecko zabaw, bez uczestnictwa nauczyciela
w tych zabawach, przygotowanie
miejsca do wypoczynku i snu dziecka (rozk³adanie le¿aków i poœcieli
oraz pomoc przy rozbieraniu i ubieraniu siê dziecka), nadzór nauczyciela nad wypoczywaj¹cym dzieckiem (w tym czasie pomoc przy
czynnoœciach
fizjologicznych
dziecka œwiadczona przez pracowników obs³ugi), zabawy aktywizuj¹ce oraz badawczo - rozwijaj¹ce
zainteresowania otaczaj¹cym œwiatem, zajêcia rozwijaj¹ce uzdolnienia plastyczne, jêzykowe, muzyczne i teatralne dziecka, gry i zabawy
ruchowe wspomagaj¹ce rozwój fizyczny dziecka.
MM

W Radowie
rachmistrzowie ju¿ s¹
(RADOWO MA£E) Wójt
Gminy Radowo Ma³e poinformowa³, ¿e w wyniku zakoñczenia
procedury naboru na rachmistrzów spisowych na te stanowiska zostali wybrani pani Wies³awa Byra i pan Tomasz Domañski.
W uzasadnieniu wójt poda³, ¿e
„po analizie z³o¿onych przez kan-

dydatów dokumentów uznano, ¿e
spoœród kandydatów spe³niaj¹cych
wymagania wskazane w og³oszeniu,
Pani Wies³awa Byra oraz Pan Tomasz Domañski posiadaj¹ odpowiednie kwalifikacje do pe³nienia
funkcji Rachmistrza Spisowego w
Narodowym Spisie Powszechnym
Ludnoœci i Mieszkañ, który odbêdzie siê w 2011 r.”.
(r)

Szklane drogi
(RESKO-RADOWO MA£E).
Przejazd drog¹ ³¹cz¹c¹ obie gminy grozi wypadkiem. Na wielu odcinkach drogi znajduje siê lodowa
pokrywa bez drobiny œniegu. O
piasku mo¿na zapomnieæ.
Podobnie by³o na drodze z Reska do £abunia Ma³ego, gdzie w
miniony czwartek wprawdzie jecha³a piaskarka, ale posypa³a jedynie odcinek tu¿ za tunelem. W pi¹tek ZDP mia³ posypaæ ca³¹ drogê.

Droga z Radowa Ma³ego do
Reska jest skandaliczna – szklanka
utrzymuje siê na du¿ej przestrzeni,
w lodzie wyje¿d¿one s¹ koleiny. W
takich sytuacjach powinno dawaæ
siê mandat nie kierowcom, a zarz¹dcom dróg – za spowodowanie zagro¿enia bezpieczeñstwa w ruchu.
Tu ju¿ nie wystarczy ostro¿na jazda
z prêdkoœci¹ 20 km. Na godzinê.
Jazda po lodowisku, odbiega nawet
od najgorszych standardów. MM
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Wspomnienia W³adys³awy Ró¿añskiej zes³anej wraz z rodzin¹ na Syberiê w 1951 r.

Syberia za Monte
Cassino (cz. 3)
nie. Nie wiem, co robili. Miasto by³o doœæ
spore. By³a tam nawet
fabryka amunicji, zak³ady chemiczne – daleko za miastem.

W³asne poletko

KuŸnia
Tato ca³y czas w kuŸni pracowa³,
ale poniewa¿ mia³ smyka³kê racjonalizatorsk¹, to u³atwia³ sobie w
pracy.
Na popo³udnie, jak póŸniej pracowa³, to mnie zabiera³. Tam by³
m³ot pneumatyczny i gilotyny do
ciêcia prêtów. Mówi³ do mnie:
„chodŸ ze mn¹, to potniesz mi trochê tych prêtów”, bo tam budowali
wszystko z drewna. Jak budowali
baraki, to potrzebowali skoble budowlane, nie wiem, jak to siê fachowo nazywa. On mia³ swój pomys³
jak je robiæ. Tato nastawia³ gilotynê,
a ja naciska³am tylko przycisk, bo to
by³o elektryczne. W ten sposób ciê³o siê prêty, a tato tylko je zagina³.
Pokazywa³ mi, jak siê m³otem pracuje. Warsztat by³ du¿y, pracowali
tam œlusarze, tokarze. Potem chwali³am siê, ¿e pracowa³am w kuŸni na
gilotynie. Zabiera³ mnie tylko na
popo³udnie, wtedy parê osób tam
pracowa³o. Jak wykona³ swoj¹ pracê, to szed³ do domu, wiêc jak mu
pomaga³am, to szybciej móg³ skoñczyæ.

Drewniane chodniki
PóŸniej by³o ju¿ trochê lepiej, bo
mo¿na by³o ju¿ coœ kupiæ. Chodzi³yœmy po mieœcie i na bazar. Rodzice na bazar chodzili w niedzielê.
Bazar by³ daleko.
Miasto by³o bardzo rozleg³e, bo
wszystkie budynki by³y parterowe i
drewniane, chodniki te¿ by³y drewniane. Te chodniki chyba z koniecznoœci takie by³y, bo teren by³ podmok³y. Samochodów ma³o by³o,
ma³o kto nawet rower mia³.
By³a tam jednostka wojskowa,
ale robocza. Oni pracowali fizycz-

Z czasem warunki
¿ycia poprawia³y siê. Z
zak³adu ojca przydzielali zaorane ju¿ kawa³ki pola, aby mo¿na
by³o posadziæ sobie na
nim ziemniaki np. Na
poletka wozili samochodem ciê¿arowym,
aby mo¿na by³o wyplewiæ, a potem
zebraæ plony. Ju¿ by³o inaczej.
Mówi¹, ¿e z czasem kamieñ na
jednym miejscu obrasta tak i cz³owiek przyzwyczaja siê. Potrafi dostosowaæ siê do ¿ycia. Wtedy te¿
trochê lepiej ju¿ by³o, bo i polepszy³o siê zaopatrzenie. Ju¿ mo¿na by³o
coœ kupiæ.

Szko³a
Z siostr¹ mia³yœmy tylko po dwie
sukienki, które uszy³a nam mama –
jedna by³a do szko³y, a druga do
domu. Nie by³o tak, jak teraz, ¿e nie
wiadomo w co siê ubraæ.
Na zdjêciu z V klasy siedzê w
bia³ym fartuszku, moja siostra te¿.

To by³ strój galowy, œwi¹teczny:
ciemna sukienka i bia³y fartuch. Na
co dzieñ chodzi³o siê w czarnym
fartuchu.
W szkole siedzieliœmy po trzy
osoby w ³awce.
Wtedy VIII klasa liczona by³a
jak teraz I klasa szko³y œredniej.
Mama chcia³a, abyœmy sz³y ju¿
do pracy, a tato stwierdzi³, ¿e jeœli
chcemy siê uczyæ, to mamy siê
uczyæ. Tam ludzie ci, co byli w Armii Andersa i byli bardziej wyszkoleni, to inaczej uk³adali sobie ¿ycie.
Na zdjêciach widaæ, jak bardzo byliœmy tam zró¿nicowani narodowoœciowo, by³a Buratka, Ukraiñcy,
£otysze itd.
W szkole nie by³o tematu narodowoœciowego. Ró¿nica by³a tylko
w ubiorze – niektórzy chodzili lepiej
ubrani, niektórzy gorzej. £otysze,
czy Litwini – oni byli wczeœniej
wywiezieni, to by³o widaæ po nich,
¿e ³adniej byli ubrani, a reszta to...
Nikt w szkole nawet nie wiedzia³, ¿e jesteœmy Polakami. Nauczyciele tylko wiedzieli, ¿e przyjechaliœmy z Bia³orusi.
Po ukoñczeniu ka¿dej klasy nauczyciel pisa³ opiniê na temat
ucznia – oczywiœcie po rosyjsku.
Np.: „mo¿e byæ przyk³adem”, albo
charakterystyka, ¿e nale¿y siê danym uczniem zaj¹æ, bo s¹ intelektualnie byle jak nastawieni. Nauczy-

ciele inaczej podchodzili do przesiedleñców, w ten sposób, ¿e trzeba
siê nimi zaj¹æ i bardziej zrusyfikowaæ, by byli bardziej odpowiedzialni, bo mog¹ mieæ wpojone przez
rodziców inne pogl¹dy.
Jak wyje¿d¿aliœmy to dali nam
ca³¹ teczkê wszystkich dokumentów szkolnych. Wynika z nich, ¿e nie
wiedzieli, ¿e jesteœmy Polakami.
Dopiero, gdy powiedzia³yœmy, ¿e
wyje¿d¿amy do Polski, to dowiedzieli siê, ¿e jesteœmy Polakami.
Nikt siê tam nie dopytywa³.
Przed samym wyjazdem zrobi³yœmy sobie zdjêcie: ja, siostra i
kole¿anka. Stoimy przed barakiem.
Kole¿anka ze zdjêcia mieszka dziœ
w Jeleniej Górze.

Koœció³
Nie by³o mo¿liwoœci uczêszczania do koœcio³a. My nawet nie wiedzieliœmy, ¿e œw. Rafa³ Kalinowski
odbywa³ w Usolu katorgê. Prawdopodobnie by³a tam, teraz dopiero
uruchamiaj¹, to wszystko co by³o.
Ale w naszych czasach, gdy my tam
byliœmy, nie by³o ¿adnego koœcio³a,
ani cerkwi. Ludzie próbowali gdzieœ
szukaæ, jeŸdziæ do Irkucka nawet,
ale koœcio³ów nie by³o w ogóle.
Ksiê¿a, jeœli siê modlili, to modlili
siê w domu.

WSPOMNIENIA
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szczeciñskiego. Kto mia³ jak¹œ rodzinê, to jecha³ do swoich rodzin, a
my nie mieliœmy tutaj nikogo. Takich
jak my, kierowano tu – na „ziemie
odzyskane” - do województwa
szczeciñskiego. Po³udnie ju¿ chyba
by³o za³adowane, bo tam nikogo nie
kierowali.
Wy³adowali nas w Stargardzie,
wyprowadzili nas na obiad do du¿ej
sali. Przyjecha³o tu parê rodzin. Nie
wiem ju¿ dok³adnie ile. Na stole postawili nam zupê, ale bez chleba.
Pomyœleliœmy, ¿e tu taka bieda, ¿e
chleba nie daj¹ do zupy. Tam w ¯urawicy by³ chleb i wszystko. Tu po prostu inaczej podali obiad.

Œwiêta
To by³ dzieñ pracy. Gdy ojciec
wraca³ z pracy, to dopiero coœ siê w
domu robi³o. Mama jak coœ mia³a, to
postawi³a na stó³. Na stole: obrus i
sianko.

Woda zamarza³a
po drodze
Siano by³o, bo zbiera³yœmy do
sienników. Niedaleko od naszego
baraku by³a ³¹ka, na któr¹ chodziliœmy kosiæ trawê. Tam nauczy³am siê
kosiæ trawê kos¹. Sk¹d mia³yœmy
kosê? Ktoœ zawsze coœ ze sob¹ przywióz³, jak mieli gospodarstwo, to i
kosy poprzywozili. Ludzie s¹ pomys³owi. A mo¿e tam ktoœ kupi³?
Materace robiliœmy sami po
tym, jak zosta³y wyrzucone te po
wiêŸniach. Ludzie szyli je z tego, co
mieli, a do œrodka dawa³o siê siano.
Zim¹ musia³yœmy chodziæ po
wodê do wodokaczki, to taki kiosk
z kranem. Najpierw trzeba by³o kupiæ bileciki w administracji i na te
bileciki wydawali wodê. Nosi³yœmy
j¹ na nosid³ach. Ile dziecko mo¿e
przynieœæ, tym bardziej, ¿e nie by³o
blisko? Od naszego baraku do kiosku z wod¹ mia³yœmy oko³o 300
metrów, dla dzieci to spory kawa³ek.
Czasami chodzi³yœmy z mam¹, czêœciej jednak z siostr¹. Nosi³yœmy na
zmianê. Nim przysz³o siê do domu
to woda zaczyna³a zamarzaæ.
Latem w ostatnim roku mieliœmy
wodê bli¿ej, ale w zimie po prostu –
zamarza³a.

Jêzyk polski zna³am
tylko z modlitwy
Ktoœ z Ambasady Polskiej przyjecha³ i zawiadomi³, ¿e ten, kto jest
Polakiem, ma dokumenty i nie
przyj¹³ obywatelstwa rosyjskiego,
mo¿e wracaæ. Rosjanie zmuszali na
przepisanie siê, przyjêcie obywatelstwa rosyjskiego. Mój ojciec by³
jednak twardy i stanowczo odmawia³.
Zaraz zaczêli organizowaæ
pierwszy transport wyjazdu do Pol-

ski. Rodzice bardzo siê ucieszyli.
By³a to okazja do tego, aby wydostaæ siê z tej niewoli. Obojêtnie
gdzie. Wiedzieliœmy ju¿, ¿e nie bêdziemy mogli wróciæ do swojego
rodzinnego domu. Tam by³a Bia³oruœ, a my mieliœmy jechaæ do Polski.
Dali zapomogê na ka¿d¹ rodzinê.
Mama kupi³a materia³, bo ju¿ mo¿na by³o kupiæ i jeszcze tutaj z tego
materia³u szy³a nam sukienki. Wyjechaliœmy pierwszym transportem. Z
Usola wyjecha³o du¿o Polaków
wtedy. Wracaliœmy ju¿ w sypialnym
wagonie. By³ osobny wagon towarowy, w którym by³y baga¿e. Ka¿dy
mia³ podpisane swoje rzeczy, ale co
tam takiego wielkiego by³o?
Wiedzieliœmy tylko, ¿e jedziemy do Polski. Mia³am 17 lat, jêzyk
polski zna³am tylko z modlitwy. Nie
zna³am jêzyka polskiego, nie potrafi³am te¿ pisaæ ani czytaæ po polsku.
Dla nas, dorastaj¹cej m³odzie¿y,
która nie zna³a jêzyka polskiego,
by³a to podró¿ w nieznane.
Rodzice znali jêzyk polski. Ojciec wprawdzie rozmawia³ z nami
po polsku, ale mama i my, dzieci,
mówiliœmy bia³orusko-ruskim jêzykiem. Po polsku mówi³ tylko tato, ja
go rozumia³am, ale nie odzywa³am
siê w jêzyku polskim, tylko rosyjskim.
Nie mia³am ¿adnego wyobra¿enia o tym, jak wygl¹da Polska.

Polska
Transport przyjecha³ do ¯urawicy na punkt prze³adunkowy (w powiecie przemyskim, województwo
podkarpackie) 8 grudnia 1955 roku.
Jechaliœmy po³udniow¹ magistral¹.
Wszyscy wtedy stanêli i zaczêli
mówiæ: „Polska, Polska...”
Za³adowali nas do pustych koszar wojskowych i rozpoczêto nas
spisywaæ i przydzielaæ. To w³aœnie
w ¯urawicy Górnej robili wszystkim zdjêcia, tam te¿ otrzyma³am
kartê repatriacyjn¹.
Ze Szczecina przyjecha³ przedstawiciel repatriacyjny i zabiera³
ludzi na zachód, do województwa

Jezu, gdzie nas tu
przywieŸli?
Ze Stargardu przyjechaliœmy do
£obza, by³ 22 grudnia 1955 roku.
Wysiedliœmy na stacji. Wtedy jeszcze sta³ barak, a w tym baraku pali³
siê trociniak na œrodku. Rodzice poszli zobaczyæ jak miasto wygl¹da, a
my zosta³yœmy. By³yœmy przera¿one. Myœla³am: „Jezu, gdzie nas tu
przywieŸli?” Miasto by³o jeszcze
zagruzowane – wspomina³a W³adys³awa Ró¿añska, która do dzisiaj
mieszka w £obzie.
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Pocz¹tkowo rodzina mieszka³a
w baraku, który zosta³ postawiony
dla pracowników. Jakiœ czas póŸniej otrzyma³a mieszkanie przy ul.
Budowlanej.
Brak znajomoœci jêzyka polskiego i literatury polskiej przyczyni³ siê do tego, ¿e siostry nie mog³y
ukoñczyæ klasy maturalnej w systemie dziennym. Aby im pomóc, zorganizowano kurs jêzyka polskiego
dla kilku dziewcz¹t, które przyjecha³y w tym transporcie. Przez trzy
miesi¹ce chodzi³y do nauczycielki,
która podjê³a siê tego zadania. Po
tym czasie pani W³adys³awa ukoñczy³a szko³ê œredni¹ w systemie
wieczorowym. Podjê³a te¿ pracê,
pocz¹tkowo jako pomoc biurowa w
ZGKiM, gdzie pracowa³a do 1993
roku. Wspomina, ¿e niejednokrotnie musia³a przezwyciê¿aæ swoj¹
nieœmia³oœæ, szczególnie trudne
by³y chwile, gdy wysy³ano j¹ do
huty na Œl¹sk, aby za³atwiæ konieczne dla £obza urz¹dzenia. np.
zasuwê do budowanego wówczas
zalewu przy ul. Hanki Sawickiej.
Jej wyjazdy zwieñczane by³y sukcesami, co nie by³o ³atwe szczególnie w czasach, gdy wszystkiego
brakowa³o.
Wys³ucha³a: MM
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W szpitalu nie hula wiatr
(RESKO). W miniony
czwartek rozpocz¹³ siê
spis rzeczy
przejmowanych
od spó³ki Intermed
i przekazywanych SP
ZZOZ Gryfice. W pi¹tek
procedura zosta³a
zakoñczona.
Jeszcze kilka tygodni temu napiêta sytuacja wokó³ szpitala sprawia³a, ¿e nie by³o pewnoœci co do
tego, w jaki sposób zostanie przekazany szpital. Prezes Intermedu nie
przyjmowa³ korespondencji od starostwa, nawet gdy pojecha³ umyœlny. W zwi¹zku z takim stanem rzeczy starostwo powiatowe w £obzie
wyst¹pi³o o pomoc do NFZ i do
Okrêgowej Izby Lekarskiej.
– Tu uzyskaliœmy wielk¹ pomoc,
ale najwiêksz¹ otrzymaliœmy tu na
miejscu, od s³u¿b powiatowych i
organów powiatowych, gdzie byliœmy przygotowani do wejœcia si³owego. Chodzi o policjê i prokuraturê. Omówiliœmy temat na komisji
bezpieczeñstwa i postawa pana prezesa nakazuj¹ca wynieœæ siê, czy
zabraæ pacjentów z oddzia³u Opiekuñczo-Leczniczego do godziny
12.00 w czwartek by³a karygodna,
absolutnie nie do przyjêcia. Gdyby
taka groŸba zaistnia³a, ¿e nie mo¿emy wejœæ do szpitala i przekazaæ, to
byliœmy przygotowani z pomoc¹
policji wejœæ do szpitala i przej¹æ go
nawet bez udzia³u strony, czyli Intermedu, i przekazaæ go do Gryfic.
Myœlê, ¿e te skonsolidowane dzia³ania ze wszystkich stron spowodowa³y, ¿e uleg³ pan prezes i zgodzi³ siê
na ³agodne za³atwienie tematu, a
wiêc prowadzenie prac: inwentary-

zacyjnych
w
czwartek i dokoñczenie w pi¹tek.
Wesz³y Gryfice z
panem pe³nomocnikiem szpitala –
Arturem Mackiewiczem i sprawa
jest za³atwiona pozytywnie – powiedzia³ starosta ³obeski Ryszard Brodziñski.
Prezes Intermedu powiadamia³
rodziny, w trosce o
pacjentów, ¿e od 1
stycznia mo¿e byæ
taka sytuacja, ¿e
trzeba bêdzie wywoziæ chorych, albowiem nie wiedzia³ kto bêdzie
przejmowa³ szpital. Zapewne w trosce o tych samych pacjentów nie
przyjmowa³ pism ze starostwa.
- W paŸdzierniku nie mogliœmy
mu odpowiedzieæ, kto wygra³ konkurs, bo konkurs nie by³ jeszcze
rozstrzygniêty, a gdy ju¿ zosta³ rozstrzygniêty, to pan Kargul pism nie
odbiera³ – doda³ starosta.
Ze strony starostwa przejêcie
szpitala dokonywa³a komisja inwentaryzacyjna, natomiast ze strony szpitala gryfickiego - pe³nomocnik Mackiewicz wspólnie z wyznaczonymi osobami.
Obecnie nie s¹ jeszcze przekazane szpitalowi w Gryficach obiekty, na których nie le¿¹ pacjenci, typu
kot³ownia. Stanie siê to dzisiaj, albo
w najbli¿szych dniach. Wszystko
zale¿y od tego, kto zostanie wyznaczony przez Gryfice do podpisania
dokumentów.
- Swoje rzeczy pan Kargul ju¿

wywióz³, w tym, jak ustalili pracownicy starostwa, urz¹dzenia do rehabilitacji zosta³y przeniesione do
jego gabinetu w £obzie. Sytuacja
wygl¹da w ten sposób, ¿e albo to
wraca do szpitala, albo wykupuje
sprzêt. Ta kwestia zostanie za³atwiona ju¿ pomiêdzy Intermedem a
Gryficami.
Czêœæ maj¹tku by³o te¿ takiego,
który mia³ w nadzorze likwidator
maj¹tku SPZOZ-u ³obeskiego. W tej
kwestii te¿ musz¹ siê rozliczyæ pomiêdzy sob¹. Samo przejêcie zostanie dopiête w tym tygodniu. Natomiast rozruch szpitala jeszcze potrwa. ZOL i Izba Przyjêæ ju¿ funkcjonuj¹. Do koñca Gryfice musz¹
doprowadziæ kwestiê dotycz¹c¹
rentgena – doda³ starosta.
Szpital w Gryficach ma dwie
mo¿liwoœci: albo uruchomiæ ten
znajduj¹cy siê w szpitalu, b¹dŸ za-

instalowaæ w³asny. Musz¹ te¿ dowieŸæ czêœæ wyposa¿enia, aby mog³y rozpocz¹æ funkcjonowanie poradnie znajduj¹ce siê przy szpitalu,
jest ich w sumie oko³o dziesiêciu.
Tak wiêc od 1 stycznia wiatr nie
hula, jest ciep³o, a prokurator nikogo nie zamkn¹³.
Wszyscy pracownicy, którzy
wyrazili chêæ pracy u nowego pracodawcy, zostali przyjêci. Na liœcie
p³ac jest nawet wiêcej osób, ni¿ by³o
dotychczas. Obecnie jeszcze nie
funkcjonuje oddzia³ wewnêtrzny i
oddzia³ chirurgiczny. Pierwszy rozpocznie dzia³alnoœæ w ci¹gu najbli¿szych dni. Wszystkie osoby le¿¹ce
na oddziale opiekuñczo-leczniczym ponownie zostan¹ przebadane, czêœæ ludzi byæ mo¿e trafi na oddzia³ wewnêtrzny.
Oddzia³ chirurgiczny z kolei ma
ruszyæ od lutego.
MM
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OG£OSZENIA DROBNE

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

US£UGI

MIESZKANIA
Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

W £obzie sprzedam mieszkanie o
pow. 54 mkw., 2 pokoje, II piêtro, po
remoncie, w³asne c.o. Cena
150.000 z³. Tel. 518 562 526

Wesele z klas¹ to tylko z zespo³em
muzycznym KONTENT. Rabat na
2011r. Zadzwoñ 604 221 339.

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

Sprzedam sklep budowlany w Wêgorzynie w centrum miasta. Sklep z
magazynami o pow. 426 mkw.,
dzia³ka 1111 mkw. Tel. 504 162 768
Tucze. Dzia³ka pod zabudowê jednorodzinn¹, pow. 2700 m2, Media w
drodze. 1000 mb od jeziora Woœwin. Cena 67 tys. tel. 600 265 547.
Radowo Ma³e. Nieruchomoœæ rolna
niezabudowana o ³¹cznej pow.
4,8769 ha, w tym 1,0969 ha z mo¿liwoœci¹ zabudowy jednrodzinnej
(1000 mb od j. G³êbokiego),1,9300
ha ³¹ki, 1,850 ha orna kl. IV. Dop³aty,
KRUS.Cena za ca³oœæ: 65 000 z³.tel.
600 265 57
£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.

Region

Sprzedam lub wynajmê kiosk handlowy na targowisku w Nowogardzie
(pr¹d, woda, wc). Tel. 91 392 15 58.

ROLNICTWO

DRUKARNIA
w £obzie
poleca
us³ugi
poligraficzne

Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 39
73 730.

Powiat gryficki

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.
Dywanopranie. Tel. 604 373 143
Us³ugi foto video, tel. 502 743 646.
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

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

INNE

Powiat ³obeski

Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
£obzie 82 mkw., dzia³ka 342 mkw.
Dom do remontu. Cena do negocjacji. Tel. 91 397 4530, 607 442 135.
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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.

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

Region

Kupiê Toyotê, Nissana, Hondê,
Mercedesa 190D; Mercedesa 124
2,5D, do 1998 roku - stan obojêtny.
Tel. 510 336 324

Powiat gryficki
Korepetycje z fizyki, przygotowanie
do matury w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Tel. 91 384
3325

Resko, sprzedam mieszkanie 93
mkw., dzia³ka 2200 mkw. 3 pokoje,
145 000 z³, 888 169 572.

Powiat drawski
Poszukujê mieszkania do wynajêcia w Drawsku Pomorskim lub okolicach. Tel. 605036564

PRACA
Spó³ka handlu zagranicznego
przyjmie do pracy ksiêgow¹ na
1/5 etatu. Kontakt: 513 310 348
ZATRUDNIMY PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO DO SPRZEDA¯Y MASZYN ROLNICZYCH.
TEL: 607 086 564

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

Reklama
Tel. 91 39 73 730

Jase³ka w Resku

„Hej¿e ino, dyna dyna, narodzi³ siê
Bóg Dziecina, w Betlejem, w Betlejem”
S³owa pastora³ki z repertuaru „Arki
Noego” towarzyszy³y tegorocznym Jase³kom, w wykonaniu uczniów ze Szko³y Podstawowej w Resku. Aktorów do
wystêpu przygotowa³a p. Alicja Bilska,
nauczycielka religii. Nad mistrzowskim wykonaniem kolêd i pastora³ek
czuwa³a nauczycielka muzyki, p. Ewa
Kwiatanowska. Pojawi³a siê równie¿
piosenka o tematyce bo¿onarodzeniowej w j. angielskim. Utwór pt. „Mistletoe and Wine” w oryginalnym brzmie-

niu æwiczy³a z uczniami nauczycielka j.
angielskiego, p. Marta Zajewska.
Wystêp obejrza³y wszystkie klasy,
podzielone poziomami na dwie tury;
I-III i IV–VI. W czasie, gdy jedni ogl¹dali przedstawienie, inni, wraz z wychowawcami, urz¹dzali w klasach wigilie.
Nie zabrak³o wzruszeñ, ¿yczliwych
s³ów, m.in. ze strony dyrekcji, do
wszystkich uczniów i pracowników
szko³y. Mi³ym akcentem by³a liczna
obecnoœæ rodziców na klasowych wigiliach.
DO SIEGO ROKU!

Sygna³y czytelników

Z ¯YCIA POWIATU

Uliczka

Sygna³y czytelników
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Garœæ uwag
o £obzie

Na zdjêciach widaæ kierowcê (jednego z wielu),
którzy przed œwiêtami usi³owali wjechaæ w¹sk¹ uliczk¹
z ul. Konopnickiej na osiedle
Orzeszkowej. Uliczka nale¿y pewnie do Spó³dzielni
Mieszkaniowej, wiêc spychacz z osiedla spycha³ œnieg
w stronê ulicy Konopnickiej. Tu jeŸdzi³ „powiatowy” spychacz, bo to
ulica powiatowa i spycha³ w to samo
miejsce, tworz¹c górê œniegu, po
której brnêli mieszkañcy. Czy nie
mo¿na porozumieæ siê, by tego
unikn¹æ? Czyja to w koñcu ta uliczka? Latem zasypywana jest przez
œmieci, t³ucze siê tu butelki, pali papierosy. Brakuje kosza.
A kierowca? - porz¹dny, przewiduj¹cy, niezale¿ny. Wozi ze sob¹
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piasek, ³opatê i sam zabiera siê do
roboty, by wjechaæ na osiedle. Inne
samochody by³y popychane, jeszcze inne rezygnowa³y z wjazdu.
Co to za uliczka? Kiedyœ to by³a
œcie¿ka prowadz¹ca na pastwisko
(dziœ stadion), przed którym by³o
Ÿróde³ko. P³yn¹³ te¿ strumyk. PóŸniej by³y tu ogródki – nie dzielone
p³otami, bo ka¿dy wynajmowa³ konia z p³ugiem. Na dzia³ce stoi cz³owiek, którego dawni mieszkañcy
dobrze znali. Widoczne jest ju¿ liceum. Potem zlikwidowano ogródki, strumyk tak¿e i w tym miejscu
wybudowano osiedle bloków. Dawniej œcie¿ka by³a w dole, stopniowo
podwy¿szono j¹, zmieniaj¹c nawierzchniê i tworz¹c uliczkê jednokierunkow¹. A mo¿e powinna byæ
deptakiem?
Czytelniczka

Wigilia w Wojtaszycach

Dnia 22 grudnia 2010 r. w Szkole Podstawowej w Wojtaszycach
odby³a siê uroczysta Wigilia z
udzia³em Grona Pedagogicznego,
rodziców oraz uczniów szko³y.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³a
wszystkich zebranych zaproszona
na tê uroczystoœæ pani Burmistrz
Dobrej – Barbara Wilczek. Nie oby³o siê oczywiœcie bez najmilszej
chwili jak¹ by³o rozdanie dzieciom
i ich rodzeñstwu prezentów choinkowych w postaci paczek, które
zosta³y zorganizowane dla dzieci
dziêki zaanga¿owaniu Koœcio³a
Chrzeœcijan Baptystów. Serdeczne
podziêkowania pastorowi koœcio³a

panu Tomaszowi Kucharskiemuoraz pani Dorocie Szymañskiej,
która przeprowadzi³a po raz kolejny
akcjê paczek w szkole w Wojtaszycach. Najcenniejszym prezentem
jakim obdarowano nauczycieli i
opiekunów by³y szczere, serdeczne
i zadawalaj¹ce wszystkich uœmiechy naszych pociech, które rozpromienia³y twarzyczki i tych najmniejszych przedszkolaków i tych
ju¿ ca³kiem du¿ych szóstoklasistów. To by³ dzieñ, który na d³ugo
zostanie w pamiêci wszystkich
uczestników Wigilii w Szkole Podstawowej w Wojtaszycach.
Aleksandra Gromadzka

Samochód z urzêdu

Nied³ugo bêdzie rondo
przy s¹dzie, œcie¿ka rowerowa, a wyobraŸmy sobie, ¿e
po wybudowaniu tego, ktoœ
potem kupi stare kino i zniszczy powiedzmy to, co przy
„kinie” zaistnia³o? B¹dŸmy
przewiduj¹cy i teraz pomyœlmy, by w koñcu coœ z tym
kinem zrobiæ. Nastêpny budynek – za policj¹. Ci¹gle
zasypany chodnik œniegiem i tak co
roku. Nikt za to nie odpowiada.

Marzy³oby siê, aby samochód z
urzêdu, który i tak co dzieñ jeŸdzi po
£obzie by³ lepiej wykorzystywany.
Od czasu do czasu wsiada³by tam
ktoœ z Urzêdu Miejskiego czy £obeskiego Domu Kultury informowa³
przez g³oœnik mieszkañców o imprezach, koncertach, wiecach, koniecznoœci wykonania czegoœ, propozycjach itp.
Ludzie byli niedoinformowani,
nie poszli na koncert Chopinowski.
Piêkna, lekka muzyka. Rok Chopinowski i co? - nawet szko³y na ten
koncert nie posz³y.

Zasypana kratka
œciekowa

Przystanek PKS
– na ¿¹danie

Jeœli znajduje siê obok domu,
móg³by odgarn¹æ z niej œnieg ten,
który obok mieszka, by przy odwil¿y woda mog³a œciekaæ. Mog¹ te¿
ludzie z CIS-u, bo i tak odgarniaj¹,
a nie mogliby przy okazji ods³oniæ
kratek œciekowych?

Ul. Niepodleg³oœci – Sikorskiego. Œwietne po³¹czenie do Szczecina przez autostradê. Brak porz¹dnego rozk³adu jazdy, brak wiaty, a codziennie widaæ tu równie¿ czekaj¹c¹ m³odzie¿ na „okazjê”.
Czytelniczka
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Doberska Amatorska Liga
Pi³ki wesz³a w nowy rok
Wyniki kolejki z 2 stycznia 2011 roku

Burmistrz musia³
do³o¿yæ

¯ywczyk Bienice - The Backers 1:20
Blokersi Dobropole - Ogniwo Dzwonowo 6:2
Ostrzyca - Fenix Krzemienna 3:0 vo
Desperados - Dobermani 3:1
D¹b Dêbice - ¯ywczyk Bienice 13:1
The Backers - Ostrzyca 4:4
Blokersi Dobropole - Desperados 2:3
Farmer Dobropole - D¹b Dêbice 7:2
Fenix Krzemienna - Ogniwo Dzwonowo 6:3
Dobermani - Farmer Dobropole 3:3
Tabela
mecze punkty bramki
1. Desperados
8
24
38:15
2. Farmer Dobropole 8
16
46:28
3. Ostrzyca
8
16
50:18
4. Blokersi Dobropole 8
16
30:22
5. The Backers
8
11
42:28
6. D¹b Dêbice
8
11
34:24
7. Dobermani
8
10
25:22
8. Ogniwo Dzwonowo 8
6
28:49
9. ¯ywczyk Bienice
8
3
17:75
10. Fenix Krzemienna 8
3
14:38
Liderzy strzelców:
19 - Maciej Wiêcek (Farmer Dobropole)
16 - Jakub Durkowski (The Backers)
15 - Damian Padziñski (Desperados)
14 - Mateusz Dzierbicki (Blokersi Dobropole)
12 - £ukasz Uchwa³ (The Backers), Maciej Go³dyn (Desperados),
£ukasz Antys (D¹b Dêbice),
11 - Zdzis³aw Szw¹der (Ogniwo Dzwonowo), Mariusz Stachowiak
(Ostrzyca), Damian Grzelak (Ostrzyca).
Nastêpny termin gier - 8.01.2011r. (sobota)
16.00 ¯ywczyk Bienice - Dobermani
16.25 Fenix Krzemienna - The Backers
16.50 Ostrzyca - D¹b Dêbice
17.15 Desperados - Ogniwo Dzwonowo
17.40 Farmer Dobropole - Blokersi Dobropole

„Jastrz¹b” £osoœnica
wzmocniony finansowo
(RESKO) Wiadomo ju¿, ile w
tym roku zespó³ klasy B Jastrz¹b
£osoœnica otrzyma pieniêdzy na
dzia³alnoœæ sportow¹.
Zosta³ rozstrzygniêty konkurs
otwarty na realizacjê w roku 2011
zadania publicznego pod nazw¹
„Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich”. Wygra³ go Ludowy Klub Sportowy „Jastrz¹b” z
£osoœnicy, który jako jedyny z³o¿y³
ofertê.
Otrzyma on na realizacjê zadania 25 tys. z³. Pieni¹dze bêdzie
otrzymywaæ w formie comiesiêcznych dotacji. Maj¹ byæ przezna-

czone na: organizowanie cotygodniowych treningów pi³karskich;
zakup niezbêdnego sprzêtu pi³karskiego, dokonywanie wszelkich
op³at zwi¹zanych z udzia³em dru¿yny pi³karskiej oraz zawodników
w ZZPN w Szczecinie, utrzymywanie oraz przygotowywanie
obiektu sportowego w £osoœnicy,
organizowanie oraz rozgrywanie
meczów kontrolnych, zorganizowaniu dwukrotnych badañ lekarskich dla zawodników i organizowanie wyjazdów na mecze ligowe.
W roku 2010 LKS Jastrz¹b otrzyma³ na dzia³alnoœæ sportow¹
12.950 z³.
(r)

(RESKO) Na og³oszony tu w
listopadzie konkurs na prowadzenie w roku 2011 dzia³alnoœci z
zakresu w gminie Resko sportu i
kultury fizycznej nikt nie z³o¿y³
oferty. Burmistrz musia³ do³o¿yæ
10 tysiêcy i ponownie konkurs
og³osiæ. Gdyby tego nie zrobi³, w
mieœcie nie mia³by kto zarz¹dzaæ
stadionem i na nim graæ.
Wiadomo by³o, ¿e jedynym klubem w mieœcie, jaki upowszechnia
sport, jest Mewa Resko. Jednak nie
z³o¿y³ on oferty w pierwszym konkursie, gdy¿ oferowana kwota nie
gwarantowa³a pokrycia kosztów
utrzymania stadionu, obiektu i prowadzenia czterech zespo³ów pi³karskich. Burmistrz oferowa³ na 2011
rok w pierwszym podejœciu 130 tys.
z³, tyle samo, co w roku 2009. Wiadomo, ¿e od 1 stycznia br. wzrós³
podatek vat, co poci¹gnie za sob¹
wzrost cen. To mog³oby za³amaæ finanse klubu pod koniec roku. Dlatego burmistrz uniewa¿ni³ poprzedni
konkurs, do³o¿y³ 10 tys. z³ i og³osi³
konkurs ponownie. Jego rozstrzygniêcie nast¹pi 14 stycznia.
Jak nam powiedzia³ prezes Mewy
Jan Andrusieczko – klub teraz z³o¿y

ofertê, po przedstawieniu dok³adnej
kalkulacji. Je¿eli komuœ wydaje siê,
¿e to du¿o, to warto wzi¹æ pod uwagê,
¿e klub w przeciwieñstwie do innych
klubów, gdzie stadionami zajmuj¹ siê
urzêdy i pokrywaj¹ koszty jego obs³ugi, w Resku w ca³oœci stadionem zajmuje siê klub.
Do zakresu zadañ nale¿y: szkolenie zespo³ów pi³ki no¿nej: oldbojów,
seniorów, juniorów i trampkarzy;
przygotowanie obiektu sportowego
w Resku przy Alei Wolnoœci do zawodów
sportowych oraz innych imprez
samorz¹dowych, utrzymanie obiektu sportowego i bêd¹cego na jego
wyposa¿eniu sprzêtu oraz pe³ne administrowanie obiektem klubowym
i znajduj¹cym siê w nim lokalem
mieszkalnym.
Mewa zajmuj¹ca pozycjê wicelidera w klasie A przymierza siê do
powrotu do klasy okrêgowej. Jak
nam powiedzia³ prezes Andrusieczko, s¹ ku temu realne podstawy, bo
zespó³ zosta³ odm³odzony i w klubie
panuje dobra atmosfera. Ju¿ 10
stycznia seniorzy rozpoczynaj¹ treningi, a pierwszy mecz ligowy odbêdzie siê 2 kwietnia na stadionie w
Resku.
KAR

£obeski Memoria³ Szachowy
im. Gabriela Bieñkowskiego
Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat £obeski informuje, ¿e w
ramach przygotowañ do £obeskiego Memoria³u Szachowego im.
Gabriela Bieñkowskiego zosta³ utworzony now¹ stronê internetow¹
dla szachistów www.memorialszachowy.info
Zapraszamy do odwiedzin.
Realizacja projektu wspó³finansowanego ze œrodków UE w ramach dzia³ania „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadaj¹cych
warunkom przyznania pomocy dla dzia³ania „Ma³e Projekty” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazw¹: „Integracja i promocja aktywnoœci spo³ecznej m³odzie¿y poprzez organizacjê
i udzia³ w VII Memoriale Szachowym im. Gabriela Bieñkowskiego”.
Powiat £obeski ul. Konopnickiej 41 Tel. 667201207 73-150 £obez

Str
Str.. 16

OG£OSZENIA

Wêgorzyno, 31grudnia 2010r.

Nabór na wolne stanowisko
urzêdnicze g³ównego
ksiêgowego w Szkole
Podstawowej w Wêgorzynie

Dyrektor Szko³y Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego, ul.
Grunwaldzka 2, 73-155 Wêgorzyno, og³asza nabór na wolne stanowisko:
g³ównego ksiêgowego w wymiarze pe³nego etatu
Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458).
I. Zakres zadañ wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie rachunkowoœci Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie.
2. Wykonywanie niezbêdnych operacji ksiêgowych zwi¹zanych z gospodark¹
finansow¹ jednostki.
3. Dekretacja i ksiêgowanie dokumentów ksiêgowych.
4. Wykonywanie dyspozycji œrodkami pieniê¿nymi.
5. Dokonywanie wstêpnej kontroli zgodnoœci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
6. Dokonywanie wstêpnej kontroli kompletnoœci, poprawnoœci i rzetelnoœci
dokumentów dotycz¹cych operacji gospodarczych i finansowych.
7. Prowadzenie rozliczeñ, sprawozdawczoœci, sporz¹dzanie deklaracji i wszelkiej dokumentacji zwi¹zanej z ZUS, GUS, SIO, US.
II. Wymagania niezbêdne:
1. Posiada ukoñczone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne
wy¿sze studia zawodowe, uzupe³niaj¹ce ekonomiczne studia magisterskie lub
ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letni¹ praktykê w
ksiêgowoœci.
2. Ma obywatelstwo polskie.
3. Posiada pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystania z pe³ni praw
publicznych.
4. Nie by³a prawomocnie skazana za przestêpstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzia³alnoœci instytucji pañstwowych
oraz samorz¹du terytorialnego, przeciwko wiarygodnoœci dokumentów lub za
przestêpstwo karno skarbowe.
5. Nie by³a skazana prawomocnym wyrokiem s¹du za umyœlne przestêpstwo
œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe
6. Posiada bardzo dobr¹ znajomoœæ obs³ugi komputera w tym programów Excel,
Word, P³atnik i Internetu, umiejêtnoœæ sporz¹dzania listy wynagrodzeñ pracowników oraz bardzo dobr¹ znajomoœæ ustawy: o rachunkowoœci, finansach publicznych, o systemie oœwiaty i Karta Nauczyciela.
7. Dobry stan zdrowia.
III. Wymagania dodatkowe:
1. Obowi¹zkowoœæ.
2. Rzetelnoœæ.
3. Dyspozycyjnoœæ i solidnoœæ.
4. Umiejêtnoœæ pracy w zespole.
IV. Wymagane dokumenty i oœwiadczenia:
1. Podanie o przyjêcie na stanowisko g³. ksiêgowego zawieraj¹ce zgodê na
przetwarzanie danych osobowych.
2. Kwestionariusz osobowy z fotografi¹.
3. ¯yciorys (CV).
4. Kopie dyplomów (uwierzytelnionych) oraz innych dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie i kwalifikacje.
5. Kopie œwiadectw z wszystkich dotychczasowych miejsc pracy (uwierzytelnionych),
6. Oœwiadczenie kandydata o niekaralnoœci za przestêpstwa pope³nione umyœlnie.
7. Aktualne zaœwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami nale¿y sk³adaæ osobiœcie lub przes³aæ
listownie w terminie do 17.01.2011 r. do godz. 1500 do sekretariatu szko³y (liczy
siê termin wp³ywu dokumentów do szko³y) w zamkniêtych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko g³ównego ksiêgowego”.
Adres sk³adania dokumentów: Szko³a Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa
Ga³czyñskiego, ul. Grunwaldzka 2, 73-155 Wêgorzyno.
Inne informacje:
Postêpowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 18.01.2011r. w Szkole Podstawowej w Wêgorzynie
o godz. 900 w gabinecie dyrektora. Przy naborze przewiduje siê indywidualn¹
rozmowê z kandydatem. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu: 91 39 71 418.
Uwaga:
*) kwestionariusz i oœwiadczenie dostêpne na stronie internetowej http://sp.wegorzyno.ibip.pl/public/ oraz w sekretariacie szko³y.
Dyrektor Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie Lucyna Wolska

tygodnik ³obeski 4.1.2011 r.

Utrzymanie zimowe dróg
2010 - 2011
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 13 wrzeœnia 1996 roku o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach organizacja i koordynowanie prac zwi¹zanych
z zimowym utrzymaniem nawierzchni jezdni dróg i ulic nale¿y do w³aœciciela terenu.
Na terenie naszego miasta i gminy drogi i ulice publiczne znajduj¹
siê w zarz¹dzie trzech w³aœcicieli:
- drogi wojewódzkie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim,
- drogi powiatowe - Zarz¹d Dróg Powiatowych w £obzie,
- drogi gminne - Urz¹d Miejski w £obzie.
Uwagi odnoœnie utrzymania zimowego dróg i ulic przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim tj.:
- ulic: Armii Krajowej, Bema, Drawska, Koœcielna, Kraszewskiego, Niepodleg³oœci (od skrzy¿owania z ulic¹ Segala do ulicy Waryñskiego), plac 3-go
Marca, plac Spó³dzielców, Obroñców Stalingradu, Rapackiego, Szosa Œwidwiñska, Segala i Waryñskiego,
- dróg: nr 147 od £obza do granicy z gmin¹ Radowo Ma³e, nr 148 do granicy
z gmin¹ Resko do granicy z gmin¹ Drawsko, nr 151 od granicy z gmin¹
Œwidwin do granicy z gmin¹ Wêgorzyno,
mo¿na kierowaæ pod numery telefonów RDW: Drawsko Pomorskie
- Obwód Drogowy w Drawsku Pomorskim tel. (94) 36-334-38, kom. 602-400949
- Kierownik RDW tel. kom. 602-400-947
Uwagi odnoœnie zimowego utrzymania dróg i ulic przez Zarz¹d Dróg Powiatowych w £obzie tj.:
- ulic: Boczna, G³owackiego, Kolejowa, Komuny Paryskiej, Konopnickiej,
Koœciuszki, Krótka, Mickiewicza, Murarska, Okopowa, Pó³nocna, Przedmiejska, Przemys³owa, Przyrzeczna, Rolna, Sawickiej, Spokojna, Sienkiewicza,
Siewna, Sikorskiego, S³owackiego, Szkolna, Wojcelska, Wojska Polskiego.
- dróg: nr 0916Z Be³czna - Klêpnica, nr 0917Z Karwowo - Smorawina, nr
0918Z Karwowo - Strzmiele, nr 0920Z Prusinowo - Worowo, nr 0921Z Prusinowo - Przyborze, nr 0922Z Trzeszczyna - £ob¿any, nr 0923Z Meszne £obez, nr 0924Z Rynowo - Tarnowo, nr 0925Z Wysiedle - Suliszewice, nr
0926Z Wysiedle - Bonin - Budziszcze, nr 0927Z Suliszewice - Byszewo, nr
0928Z Zagórzyce - Ro¿nowo £ob., nr 0929Z Zajezierze - Zagórzyce, nr 0930Z
£obez - granica gminy £abêdzie,
mo¿na kierowaæ pod numery telefonów ZDP £obez:
- Dyrektor ZDP tel. 91-39-740-66, kom. 601-086-558.
Urz¹d Miejski w £obzie odpowiada za zimowe utrzymanie nastêpuj¹cych
ulic:
- Budowlana, Browarna, Chopina, Orzeszkowej, Cicha, Duboisa, Kamienna,
Kiliñskiego, Kopernika, Krasickiego, Nowe Osiedle, Odnoga Wêgorzyñska,
Ogrodowa, Pomorska, Przechodnia, Rzeczna, Strumykowa, Wêgorzyñska,
Zielona, XXX-lecia PRL, Chrobrego, Krzywoustego, Mieszka I, Kwiatowa,
S³oneczna, Wybickiego, Kopernioka, £¹kowa, W³adys³awa £okietka, Ksiêcia
Bogus³awa, Ksiêcia Racibora, Ksiêcia Warcis³awa, Anny Jagiellonki, Czcibora, Koœcielna (od ulicy Bema do £obzówka), Bema (od ulicy Koœcielnej do
Nadleœnictwa), Rolna stacja paliw (od ulicy Bema do weterynarii), Przemys³owa (od Armii Krajowej do Bema), ³¹cznik ulic Spokojna-Okopowa, Moniuszki, Szymanowskiego, Piastów, Jagiellonów, ³¹cznik ulic Sawickiej-Rapackiego, ul. Niepodleg³oœci (od skrzy¿owania z ul. Koœcieln¹ do Segala).
- drogi : Dalno (od skrzy¿owania z droga wojewódzk¹ nr 147 do miejscowoœci
Dalno), miejscowoœæ Poradz, Klêpnica - stacja PKP Klêpnica, Zagórzyce kolonia Zagórzyce, £obez - Niegrzebia, Zajezierze.
Uwagi prosimy kierowaæ pod numery telefonów:
- Sekretariat Urzêdu Miejskiego tel. 39-740-01
- Wydzia³ Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska tel. 39-742-10,
- Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. £obez tel. 39-744-65
Drogi wewnêtrzne i zak³adowe podlegaj¹ utrzymaniu przez ich w³aœcicieli, dotyczy to równie¿ dróg stanowi¹cych w³asnoœæ Agencji Nieruchomoœci
Rolnych i Skarbu Pañstwa.
Natomiast, aby bezpiecznie mo¿na by³o siê poruszaæ po nawierzchni chodników naszego miasta w okresie zimowym przypominamy, ¿e do obowi¹zków w³aœcicieli nieruchomoœci, spó³dzielni mieszkaniowych, zarz¹dców
wspólnot mieszkaniowych, zak³adów, przedsiêbiorstw, instytucji i itp. zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ z dnia 13 wrzeœnia 1996 roku o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, w okresie zimowym nale¿y oczyszczanie ze
œniegu i lodu oraz usuwanie b³ota i innych zanieczyszczeñ z chodników
po³o¿onych bezpoœrednio przy granicy nieruchomoœci. Odœnie¿anie pozosta³ych chodników nale¿y do odpowiednich zarz¹dców dróg.
Burmistrz £obza Ryszard Sola

INFORMACJE
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GrzêŸniêcie w brei
Kolizje w powiecie
We wtorek, 28 grudnia 2010 r.,
na drogach powiatu ³obeskiego dosz³o do trzech kolizji drogowych.
O godz. 9.15 w Dobrej na ulicy
Koœciuszki, kieruj¹cy samochodem
marki Audi wykonuj¹c manewr cofania uderzy³ w samochód marki
Volvo.
Na drodze Wêgorzyno - Stare
Wêgorzyno popo³udniu dosz³o do
zderzenia dwóch aut. Kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym marki Volvo w czasie wykonywania manewru wymijania zahaczy³ naczep¹ o
bok samochodu ciê¿arowego marki
Mercedes.
Po godzinie 18.00 w Resku, na
ulicy Woj. Polskiego kieruj¹cy samochodem Opel nie dostosowa³
prêdkoœci do panuj¹cych warunków
atmosferycznych i uderzy³ w prawid³owo jad¹cy samochód marki
BMW.

Wpadli z narkotykami
Policjanci z £obza zatrzymali
dwóch m³odych mieszkañców
£obza, którzy posiadali przy sobie
œrodki odurzaj¹ce.
Policjanci z £obza podczas patrolowania ulic miasta zatrzymali do
kontroli drogowej kierowcê Forda.
Jak siê okaza³o, 20-letni Mateusz K.
posiada³ przy sobie œrodki odurzaj¹ce. Jego zachowanie wskazywa³o
tak¿e na to, ¿e mo¿e byæ pod wp³ywem œrodków odurzaj¹cych, co potwierdzi³o badanie narkotesterem.
Podczas dalszych czynnoœci
policjanci u pasa¿era pojazdu Jakuba B. ujawnili tak¿e œrodki odurzaj¹ce w postaci konopi indyjskich.
Mê¿czyŸni zostali zatrzymani do
wyjaœnienia. Na drugi dzieñ obaj
us³yszeli zarzuty dotycz¹ce posiadania œrodków odurzaj¹cych, a kie-

rowca dodatkowy zarzut dotycz¹cy
kierowania pojazdem pod ich wp³ywem. Zostanie on tak¿e skierowany
na kontrolne badania lekarskie i
psychologiczne.

W³amania do pojazdów
W ostatnim czasie policjanci z
£obza odnotowali kilka zdarzeñ
dotycz¹cych w³amañ do pojazdów.
Do zdarzeñ tych dochodzi³o g³ownie noc¹.
Policjanci apeluj¹ do wszystkich w³aœcicieli pojazdów, aby dbaæ
o w³asne mienie, nie pozostawiaæ w
autach ¿adnych wartoœciowych
przedmiotów: telefonów komórkowych, torebek, laptopów, nawigacji, narzêdzi elektrycznych itp.
Pamiêtajmy tak¿e o tym, ¿e w
przypadku jakiegokolwiek zdarzenia (w³amania, kradzie¿y) nale¿y
natychmiast zawiadomiæ Policjê,
nie ruszaæ ¿adnych rzeczy, aby policjanci mogli wykonaæ niezbêdne
czynnoœci procesowe i zabezpieczyæ œlady pope³nionego czynu, a
tym samym ustaliæ sprawcê.

Spokojny Sylwester
w powiecie
W tym roku noc sylwestrowa
okaza³a siê wyj¹tkowo spokojna.
Policjanci odnotowali kilka interwencji zwi¹zanych z zak³ócaniem
ciszy nocnej. Nie odnotowano ¿adnych powa¿nych zdarzeñ o charakterze kryminalnym. Na drogach powiatu tak¿e by³o bezpiecznie. Nie
dosz³o do ¿adnego wypadku ani
kolizji drogowej.
Policjanci sk³adaj¹ wszystkim
mieszkañcom naszego powiatu najlepsze ¿yczenia noworoczne, aby
ten Nowy Rok by³ lepszy od poprzedniego, bezpieczny dla nas
wszystkich!

Psy zagryzaj¹ sarny
(SIELSKO-gm. Wêgorzyno).
Tylko w ci¹gu dwóch tygodni zosta³y tu zagryzione przez psy cztery
sarny. To nie pierwszy przypadek w
tej miejscowoœci, ¿e puszczane luzem psy zagryzaj¹ os³abione zim¹
sarny. W ubieg³ym roku równie¿
takie zdarzenia mia³y miejsce.
Wówczas po interwencji stra¿y le-

œnej – uspokoi³o siê. Jak dotychczas
jest to jedyna miejscowoœæ na terenie Nadleœnictwa £obez, gdzie zanotowano tego typu przypadki. Byæ
mo¿e interwencja odpowiednich
s³u¿b uzmys³owi nieodpowiedzialnym w³aœcicielom psów, ¿e zwierzêta nie s¹ po to, aby ich pupile rozszarpywa³y je.
MM

Dokarmiajmy zwierzêta
£OBEZ. Przysz³a zima, zasypa³o
nie tylko drogi, ale i pola oraz lasy uniemo¿liwiaj¹c dzikiej zwierzynie dostêpu do po¿ywienia. W zwi¹zku z tym
g³odne zwierzêta podchodz¹ pod domostwa w poszukiwaniu paszy. Z tego

te¿ powodu przy³¹czamy siê do apelu
radnegoAntoniego Ku¿ela, aby w miarê swoich mo¿liwoœci dokarmiaæ zwierzêta – nam nie ubêdzie, a one bêd¹
mia³y si³ê, by np. uciekaæ przed spuszczanymi na noc psami.
MM

(£OBEZ). W miniona œrodê na
moœcie przy ul. Obroñców Stalingradu
pojawi³o siê dwóch panów, którzy zaczêli odsypywaæ œnie¿n¹ brejê i skuwaæ
lód. Najwy¿szy czas, albowiem œnieg
siêga³ niemal do kolan, a posolony zamieni³ siê w maŸ, na której cudem nie
dosz³o do tragedii. Pod brej¹ znajdowa³
siê pofa³dowany lód, co dodatkowo
utrudnia³o chodzenie.
O ile jeszcze m³ody, sprawny cz³owiek przeszed³ chodnikiem, o tyle matki pchaj¹ce wózki z dzieæmi, b¹dŸ osoby starsze prze¿ywa³y istn¹ gehennê.
Zwyk³e zachwianie równowagi, poœliŸniêcie siê, mog³o zakoñczyæ siê katastrof¹.
Chodnik odœnie¿yli pracownicy
gminy, choæ most nale¿y do Wojewódzkiego Zarz¹du Dróg Powiatowych. Jednak znajduj¹ce siê obok schody swobodnie mog¹ s³u¿yæ jako œlizgawka dla
dzieci.
Podobne warunki, aczkolwiek

odrobinê lepsze, znajduj¹ siê na drugim
z mostów – przy ul. Waryñskiego – tam
nikogo nie by³o z ³opat¹, kto raczy³by
odœnie¿yæ chodnik. Ten most równie¿
nale¿y do ZDW.
Ale, gdy dojdzie do tragedii – oczywiœcie winnych nie bêdzie.
Inna rzecz, ¿e drogi s¹ tak genialnie
odœnie¿ane, ¿e zgarniêty œnieg zasypuje wjazdy na boczne uliczki. Tak jest np.
przy wyjeŸdzie z Domu Dziecka na ul.
Armii Krajowej. Przechodnie mog¹ co
jakiœ czas podziwiaæ walkê kierowcy,
który w³aœnie zawiesi³ samochód na pomoœcie ze œniegu. Widok jest bardziej
interesuj¹cy, gdy auto ma napêd na
przednie ko³a. Zbulwersowani ludzie
pytaj¹ za co p³acimy podatki – w sumie
trudno powiedzieæ, z pewnoœci¹ nie za
zimowe utrzymanie dróg i chodników w
stanie nadaj¹cym siê do u¿ycia. Pytanie
te¿, dlaczego PUP, CIS i urzêdy nie wykorzystuj¹ bezrobotnych, d³u¿ników,
ani wiêŸniów do usuwania œniegu. MM
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Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 51 brzmia³o:

„Weso³ych œwi¹t”
Nagrodê wylosowa³a pani Maria Szylinowicz z £obza.
Gratulujemy.

