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Pacjenci wejd¹ po remoncie
(RESKO). Obecnie w
reskim szpitalu dzia³a
jedynie zak³ad
opiekuñczo-leczniczy.
Dlaczego wci¹¿ nie s¹
uruchomione pozosta³e
oddzia³y? Zapytaliœmy
o to dyrektora szpitala
Jacka Pietrykê.
- Szpital wraz z pacjentami przejêliœmy o pó³nocy Nowego Roku.
Obiekt by³ na tyle zdewastowany, ¿e
nie mogliœmy od razu wprowadziæ
tam pacjentów. Warunki nie by³y
zgodne z wymaganiami NFZ. W tej
chwili ekipy budowlane prowadz¹
remont. Dach przecieka³, pod³ogi
by³y zgni³e, na œcianach pleœñ.
Obecnie odtwarzana jest instalacja
wodna do rentgena. Pracownia rentgenowska zostanie odebrana ju¿ w

najbli¿szych dniach. Równoczeœnie
musieliœmy odtworzyæ nie tylko instalacjê, ale i dokumentacjê sprzêtu. Prowadzony jest te¿ remont pomieszczenia laboratoryjnego. Liczê
na to, ¿e do po³owy lutego uda mi siê
zrobiæ remont. Dla mnie te¿ jest to
sytuacja niekorzystna, dlatego, ¿e
za³odze p³acê, w Gryficach mam obci¹¿enie. Jeœli nie mogê przyj¹æ
pacjentów w Resku, to muszê ich
przyj¹æ w Gryficach. – powiedzia³
dyrektor SP ZZOZ w Gryficach Jacek Pietryka.
Ale to nie koniec niespodzianek,
na które natkn¹³ siê dyrektor po wejœciu do reskiego szpitala. Zgodnie
ze s³owami dyrektora, sprzêt, który
by³ w wykazach komornika i starostwa, nie dzia³a.
- Prowadzê szpital publiczny, tu
nic nie mo¿e byæ sprzêt fikcyjny.
Chcielibyœmy œwiadczyæ us³ugi
zgodnie ze standardami NFZ w
momencie uruchamiania. W szpita-

lu planowane s¹ jeszcze nastêpne
œwiadczenia. Jakie? O tym jeszcze
za wczeœnie mówiæ – doda³ dyrektor.
Za remont Gryfice p³ac¹ z w³asnej kieszeni, a to oznacza, ¿e na
wszystko musi byæ zgoda rady SPZZOZ, a to równie¿ wp³ywa na przed³u¿anie czasu rozpoczêcia dzia³alnoœci oddzia³ów. Starostwo ze swojej strony wymieni³o stary agregat.
Finansowanie z w³asnej kieszeni
wi¹¿e siê m.in. z czasem. Jak zapewni³ dyrektor Pietryka, Gryfice nie
maj¹ go teraz zbyt wiele, dlatego te¿
nie czekaj¹ na podjêcie uchwa³.
Aparat rentgenowski zosta³ ten
sam, chodzi³o o to, aby jak najszybciej go uruchomiæ. Okaza³o siê, ¿e
sprzêt tak naprawdê by³ tylko zaniedbany – nie mia³ badañ, paszportu,
dokumentów, w tej chwili ju¿
wszystko zosta³o odtworzone.
Dodatkowo, aby móc sprawnie
funkcjonowaæ, zosta³o poprowa-

Urokliwe miejsce spotkañ
(RADOWO MA£E). W minionym roku, nad tutejszym
akwenem, powsta³a „Patelnia”.
Do miejsca rekreacyjnego prowadzi brukowana szeroka aleja,
przy niej nasadzono drzewka
oraz postawiono latarnie. Ca³e
miejsce jest pe³ne uroku, choæ to
nie koniec inwestycji. Jednak nie
wszyscy mieszkañcy s¹ zadowoleni. Dlaczego?
Podczas intensywnych opadów
w miejscu rekreacyjnym nad jeziorem tworz¹ siê spore ka³u¿e. „Patelnia” jest zdrenowana. Jak zapowiada wójt gminy Radowo Ma³e wiosn¹
zostanie zainstalowana pompê, która nadmiar wody zebranej w studni
zbiorczej bêdzie wypompowywaæ
do jeziorka.
Nie mogliœmy zrobiæ tego w
ubieg³ym roku. Nie przypuszcza³em, ¿e mo¿e nam ten teren zalewaæ.
Projektant kaza³ nam podnieœæ
grunt o 70 cm w czasie budowy.
Podnieœliœmy zgodnie z jego zaleceniem. Myœla³em, ¿e zda to egzamin,
jednak po ka¿dej ulewie robi¹ siê
bajorka. Chcê siê tego pozbyæ. Ca³oœæ jest zdrenowana i woda odprowadzana do studzienki zbiorczej. Z
tej studzienki trzeba wyprowadziæ
wodê na zewn¹trz. W momencie, gdy
zainstalujemy pompê, albo na sta³e
wykonamy przekop i poprowadzimy
rurê do jeziora bezpoœrednio ze studni, to wówczas ju¿ nic nie powinno
siê dziaæ – powiedzia³ wójt.

dzone okablowanie, albowiem w
szpitalu bêdzie 13 - 15 stanowisk
komputerowych.
Jak powiedzia³ dyrektor, lepiej
jakiœ czas poczekaæ i mieæ wyremontowane pomieszczenia oraz
obiekt, ni¿ przyjmowaæ pacjentów,
leczyæ ich i pracowaæ w takich warunkach, jakie by³y. To wszystko
robione jest w trosce o pacjentów.
Dyrektor zapewni³ te¿, ¿e kontrakty
zostan¹ wykonane.
Kolejn¹ inwestycj¹, jaka zostanie tu wykonana, to poprowadzenie
œwiat³owodu. Ju¿ jest pisany projekt
do RPO o dofinansowanie. Koszt
takiego zadania, to bagatela – oko³o
4 miliony z³. Ale to zadanie zostanie
wykonane nie wczeœniej, ni¿ za dwa
lata.
Dyrektor doda³ jednoczeœnie, ¿e
ma ju¿ umowê przedwstêpn¹ z likwidatorem na pracowniê badañ
mammograficznych w £obzie.
Pierwsze badania bêdzie mo¿na
przeprowadziæ ju¿ 1 maja.
MM
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Jak siê okazuje na tym obiekcie
by³y ju¿ dwie kontrole z Urzêdu
Marsza³kowskiego. Urz¹d Marsza³kowski wytypowa³ radowsk¹ inwestycjê jako jedn¹ z najbardziej trafionych w ca³ym województwie zachodniopomorskim. Jednymi z atutów s¹: jej urokliwe po³o¿enie, wykonanie oraz dobrze wydane pieni¹dze unijne.
Wprawdzie na Patelni odby³ siê
ju¿ festyn, jednak inwestycja w tym
miejscu nie jest jeszcze zakoñczo-

na. Aby miejsce nabra³o pe³nego
uroku, nale¿y jeszcze obsadziæ teren traw¹, a skarpy obsadziæ dekoracyjnymi pn¹czami i krzewami.
Mieszkañcy gminy mog¹ byæ
dumni z rekreacyjnego miejsca,w
którym mog¹ spêdzaæ czas nie tylko
podczas festynów, ale zwyczajnie –
przy spotkaniach towarzyskich nad
wod¹. Takich miejsc nie maj¹
mieszkañcy innych gmin. W £obzie
np. jest drewniana przystañ kajakowa pod os³on¹ nocy.
MM
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Co z azbestem

Wymóg Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest
taki, aby gmina z³o¿y³a wniosek o
dofinansowanie na kwotê minimum 25 tys. z³. W minionym roku
o pomoc w usuwaniu azbestu zg³osi³o siê 13 mieszkañców gminy.
Magistrat ze swojej strony doda³
wniosek o dofinansowania pokrycia dachowego Szko³y Podstawowej w Dobrej. To wszystko jednak
okaza³o siê zbyt ma³o i gminie nie
uda³o siê zebraæ wymaganej do
dofinansowania kwoty. Jednak, jak
zapewnia Urz¹d Miejski w Dobrej,
w dalszym ci¹gu istnieje mo¿liwoœæ uzyskania dotacji ze œrodków
WFOŒiGW w Szczecinie na zadania z zakresu usuwania azbestu,
pod warunkiem prowadzenia prac
zgodnie z wymogami prawa tj. poprzez firmy posiadaj¹ce pozwolenia na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawieraj¹cymi
azbest. Do kosztów kwalifikowanych zalicza siê koszty: demonta¿u
pokrycia lub wyrobów zawieraj¹cych azbest, transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki
do miejsca unieszkodliwiania po-

przez sk³adowanie, unieszkodliwiania poprzez sk³adowanie odpadu niebezpiecznego na sk³adowisku poniesione dopiero po uzyskaniu decyzji Zarz¹du WFOŒiGW w
Szczecinie o przyznaniu dofinansowania na rok 2011.
Wysokoœæ dofinansowania ze
strony Funduszu- do 100 proc.
kosztów kwalifikowanych, jednak
koszty te nie pokrywaj¹ wykonania
nowego pokrycia dachowego.
Wprawdzie wiêc gmina nie uzyska³a dofinansowania w tamtym
roku, jednak nadal istnieje mo¿liwoœæ jego uzyskania w roku bie¿¹cym, dlatego te¿ wszyscy chêtni
mog¹ sk³adaæ podania do Gminy o:
demonta¿ transport i utylizacjê wyrobów zawieraj¹cych azbest. op

Sygna³y czytelników

(DOBRA). Wprawdzie w
tej gminie do 10
wrzeœnia 13 w³aœcicieli
nieruchomoœci z³o¿y³o
wnioski o
dofinansowanie na
usuniêcie wyrobów
zawieraj¹cych azbest,
jednak jak siê okaza³o
to zbyt ma³o, by gmina
mogla siêgn¹æ po
pieni¹dze na ten cel.
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Sesja Rady
Miejskiej w £obzie
(£OBEZ) Tutejsi radni zbior¹
siê na obradach 2 lutego (œroda) o
godz. 11.00 w sali nr 21 Urzêdu
Miejskiego w £obzie.
Na pocz¹tek zebrani wys³uchaj¹ sprawozdania z dzia³alnoœci
Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej
za 2010 rok. Nastêpnie rozpatrz¹
projekty uchwa³ w sprawach: zmian
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy £obez na lata 2011–2020;
zmian bud¿etu Gminy £obez na rok
2011; zmiany uchwa³y Nr LVIII/
388/10 Rady Miejskiej w £obzie z
dnia 19.10.2010 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od
nieruchomoœci na 2011 rok; zmiany

uchwa³y Nr XLIV/281/09 Rady
Miejskiej w £obzie z dnia
28.10.2009 r. w sprawie okreœlenia
wzorów formularzy podatkowych w
sprawie podatku od nieruchomoœci,
rolnego i leœnego; zarz¹dzenia wyborów so³tysów i cz³onków Rad
So³eckich; zarz¹dzenia wyborów
do Rady Osiedla w £obzie; utworzenia obwodów wyborczych w celu
przeprowadzenia wyborów cz³onków Rady Osiedla w £obzie.
W kolejnym punkcie burmistrz
poinformuje o swojej pracy za okres
od 1 do 31.12.2010 r. Sesjê zakoñcz¹ interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz mieszkañców i
odpowiedzi na nie.
(r)

Dla kogo te informacje?

Do redakcji zadzownila
czytelniczka, a póŸniej
czytelnik, zwracaj¹c uwagê, ¿e informacje dotyczace umorzeñ podatkowych,
które zamieœciliœmy w minionym tygodniu, to strata
miejsca w gazecie.
- Dla kogo jest informacja dotycz¹ca umorzeñ podatkowych? Przecie¿ z niej nic nie
wynika, nie ma nazwisk. Nie chodzi o to, aby zagl¹daæ komuœ w
kieszeñ, ale kontrola powinna
byæ oddolna, to mieszkañcy
wiedz¹ najlepiej czy komuœ umorzenia nale¿¹ siê czy nie. Przecie¿ ci ludzie skorzystali z pieniêdzy publicznych, to w jak mo¿na
kontrolowaæ wydawanie pieniêdzy publicznych, skoro nie wie-

PODZIÊKOWANIE
W zwi¹zku z wyj¹tkowym zaszczytem uhonorowania
firmy P.H. „GAMA” Resko - Barbara, Oktawiusz Je¿
S.C. Nagrod¹ Specjaln¹ Starosty £obeskiego „Smoki
Powiatu”, za zas³ugi w kategorii Rozwój
Gospodarczy - 2010, sk³adam serdeczne
podziêkowania Burmistrzowi Reska za nominowanie
do nagrody oraz Szanownej Kapitule za wybór.
Szczególne podziêkowania chcia³bym z³o¿yæ mojej
mamie, która jest g³ównym filarem spó³ki oraz wszystkim
bliskim i wspó³pracownikom, którzy przyczynili siê do
naszego sukcesu. Nagrodê przyj¹³em jako dowód
zobowi¹zuj¹cy mnie do dalszej i jeszcze lepszej pracy.
Oktawiusz Je¿ - wspó³w³aœciciel P.H. „GAMA” S.C.

my komu zosta³y przyznane? Czy
faktycznie tej osobie, która powinna z tych pieniêdzy skorzystaæ?
Informacja podana przez burmistrza i opublikowana w tygodniku nic nie mówi. Dla kogo ona jest?
- pyta³a nas czytelniczka i w podobnym tonie mieszkaniec
£obza.
Ca³kowicie zgadzamy siê z
g³osami naszych czytelników. O
ile ochrona danych osobowych
powinna tyczyæ osób prywatnych
i ich prywatnego ¿ycia, o tyle dysponowanie pieniêdzmi publicznymi, na które wszyscy siê sk³adamy, powinno byæ jawne i czytelne. Oznacza to, ¿e mieszkañcy
powinni wiedzieæ nie tylko komu

zosta³y umorzone podatki, ale te¿
i z jakiego powodu. Informacja,
¿e mieszkañcowi £obza umorzono IV ratê podatku bez podania
nazwiska ani wysokoœci kwoty tak naprawdê nic nikomu nie
mówi. Jedyna informacja, jaka
zosta³a podana, to taka, ¿e w
grudniu ubieg³ego roku w wyniku umorzeñ podatkowych do
kasy gminnej wp³ynê³o o 23.268
z³ mniej oraz, ¿e odroczona zosta³a p³atnoœæ podatku w wysokoœci 4.665 z³. Tak naprawdê nie
wiemy, dlaczego zmniejszono
bud¿et o ponad 23 tys. z³.
Demokracja chyba nie na tym
polega, aby dysponowaæ publicznymi pieniêdzmi i nie informowaæ komu i dlaczego te pieni¹dze
daruje siê.
MM
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Plac budowy przekazany, a bêd¹ jeszcze przeprojektowania

Woda i kanalizacja nie dla wszystkich
(WÊGORZYNO). Podczas
obrad Rady Miejskiej w Wêgorzynie, która odby³a siê 27 stycznia, okaza³o siê, ¿e wprawdzie
oddano ju¿ plac budowy pod po³o¿enie sieci kanalizacyjno-wodoci¹gowej w czêœci miasta,
ale... w projekcie nie uwzglêdniono wszystkich mieszkañców
i firm. Czy¿by tak projekt na tak
d³ugo oczekiwan¹ inwestycjê
by³ zwyk³ym bublem?
Kwestiê budowy kanalizacji w
ul. Podgórnej poruszy³a radna Barbara Pietrusz. Dopytywa³a, kiedy
zostanie rozpoczêta budowa, na
jak¹ wartoœæ, kiedy zostanie zakoñczona oraz kto bêdzie nadzorowa³ z
Urzêdu Miejskiego tê inwestycjê.
– Dlaczego o to pytam? Podczas
inwestycji kanalizacji w ul. Mickiewicza by³o wiele uwag od mieszkaj¹cych tam ludzi. Nie by³o z kim siê
skontaktowaæ. Po prostu nikt nie
przychodzi³, kierownicy budowy
wzruszali ramionami, ¿e nikt ze
strony gminy nie interesuje siê, nikt
z urzêdu na budowê nie przychodzi³.
W odpowiedzi burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska poinformowa³a, ¿e nast¹pi³o ju¿ przekazanie placu budowy i inwestycja ju¿
siê rozpoczê³a. Zakoñczenie przewidywane jest w sierpniu, b¹dŸ we
wrzeœniu. In¿ynierem projektu jest
Komplet Inwest. Z ramienia urzêdu
natomiast koordynatorem do spraw
inwestycji jest Wanda Ja³oszyñska
Bitenc. Wyjaœni³a równie¿, ¿e ul.
Podgórna czêœciowo wchodzi w
zakres Aglomeracji I etap (po³udniowa czêœæ miasta), natomiast
koñcówka – czêœæ przy obwodnicy
jest ujêta w innym opracowaniu.
Goszcz¹cy na sesji starosta Ryszard
Brodziñski poinformowa³, ¿e w
miejscu, gdzie ma powstaæ rondo
planowany jest II etap inwestycji.
Pod rondem projektowana jest sieæ
kanalizacyjna i wodoci¹gowa.
– Rozmawia³em dzisiaj z dyrektorem Dróg Krajowych. Oni przewiduj¹ realizacjê tego zadania w roku
2013 i póŸniej. Projektant aglomeracji konsultowa³ miejsca po³¹czenia Aglomeracji; poziomy ze sob¹
bêd¹ wspó³pracowa³y. Przypuszczam, ¿e bêdzie to realizowane w
czasie budowy ronda i obwodnicy w
stronê ul. Drawskiej – powiedzia³
starosta.
Jeszcze gorsz¹ wiadomoœæ
uczestnicy sesji us³yszeli z ust burmistrz Moniki KuŸmiñskiej, która
poinformowa³a, ¿e podczas przegl¹dania dokumentacji technicznej
stwierdzi³a, jak to nazwa³a „coœ nie-

pokoj¹cego”. - Planuje siê podzieliæ dzia³ki - nieruchomoœæ po ogródkach dzia³kowych w stronê Drawska, pod dzia³ki budowlane. Taki
plan w poprzedniej kadencji powsta³. Nie wiem, na jakim etapie jest
podzia³ geodezyjny. Co dziwne nie
ma to odzwierciedlenia w planach
Aglomeracji. Ta nitka kanalizacyjno-wodoci¹gowa jest zakoñczona
na wysokoœci jednej z posesji, natomiast w projektach nie s¹ ujête firmy: ani firma Pagok-Meble, ani firma Jamex. Bior¹c drug¹ czêœæ –
ulica Strzelecka – zakoñczenie nitki
jest przed rondem, czyli na wysokoœci ostatnich mieszkalnych zabudowañ. Nie jest poci¹gniêta ani do
budynku usytuowanego przy cmentarzu, ani do Tympolu, ani, co gorsza, do nieruchomoœci firmy Vogel,
która ma oko³o 60 ha. Firma ta planuje wybudowaæ ca³e osiedle domków rekreacyjno-mieszkalnych. W
poprzedniej kadencji przedstawiciele firmy przyje¿d¿ali, przedstawiali swoje plany. By³y wywieszone
na stojaczkach, na œcianach w urzêdzie. Pani burmistrz podpisa³a zobowi¹zanie, ¿e bêd¹ te dzia³ki
uzbrojone i nic w œlad za tym nie
sz³o, nie ma w projektach poci¹gniêtej dalej nitki. Dlatego zorganizowaliœmy spotkanie z projektantem i
bêdziemy o tym rozmawiaæ – powiedzia³a burmistrz.
Obecnie pozostaje gminie wysup³aæ pieni¹dze z bud¿etu i doprojektowaæ brakuj¹c¹ czêœæ kanalizacji, a

firmie wykonaæ zadanie tak, aby
zmieœci³a siê w czasie. Pytanie tylko
co z wysokoœci¹ kosztów zadania,

jakie firma okreœli³a w przetargu?
Wszak przyjdzie im wykonaæ wiêcej, ni¿ planowano.
MM

Norki nie takie straszne
(RADOWO MALE). Firma
BONO FURM FARM spó³ka cywilna z siedzib¹ w Wo³kowie, ma
obecnie 45 tys. matek. Jednak zamierza rozszerzyæ swoj¹ dzia³alnoœæ i postawiæ druga fermê pomiêdzy Czachowem a Rekowem.
Nowa firma ma byæ usytuowana
kilometr od Czachowa, dwa kilometry od Rekowa i 2,5 km do Borkowa.
Takie odleg³oœci oznaczaj¹, ¿e ferma zostanie postawiona na polach z
dala od miejscowoœci.
Na dzisiaj firma, znajduj¹ca siê
1,2 km od Wo³kowa zatrudnia na
umowê o pracê oko³o 50 ludzi z okolic. W momencie, gdy jest skórowanie, dodatkowo na okres od paŸdziernika do grudnia, ewentualnie
stycznia, zatrudnienie otrzymuje
dodatkowo 40 osób. Je¿eli powstanie firma na 15 tys. matek, to pracê
otrzyma kolejnych oko³o 20. osób.

- Dla mnie ka¿de miejsce pracy
jest wa¿ne, tym bardziej, ¿e s¹ to tereny typowo popegeerowskie. W
ka¿dej wsi by³y hodowle. Dzisiaj
robi siê wszystko zgodnie z raportem oddzia³ywania na œrodowisko.
Nie mo¿e byæ inaczej. Mówienie, ¿e
jak norka ucieknie, to zje wszystko,
nie jest prawd¹. Niektórzy mówi¹,
¿e œmierdzi. Mo¿na iœæ i zobaczyæ.
Do Wo³kowa bardzo chêtnie
wpuszcz¹. Mówi¹ te¿, ¿e od norki
p³ynie gnojowica. Nie p³ynie – bo
norka nie produkuje gnojowicy.
Mo¿na podejœæ pod bramy firmy –
w ogóle nie œmierdzi. Nie ma skarg
na firmê. Myœlê, ¿e nastawienie spo³eczne zmieni³o siê. My tu nie œci¹gniemy innej firmy, tylko zwi¹zan¹
z hodowl¹, z produkcj¹ pasz, czyli
firmy z obrêbu rolnictwa – powiedzia³ wójt gminy Józef Wypijewski.
Ze s³ów wójta wynika, ¿e z firm¹
z Wo³kowa bardzo dobrze uk³ada

siê wspó³praca. I nie chodzi tylko o
to, ¿e nie ma zaleg³oœci w podatkach, ale o fakt, i¿ hodowcy s¹ dobrymi darczyñcami. Sponsoruj¹
m.in. klub Radoviê, nie odmawiaj¹
pomocy stowarzyszeniom, czy fundacjom, zawsze s¹ bardzo otwarci
na wspó³pracê.
Jednak nie do wszystkich hodowli wójt podchodzi tak przyjaŸnie, jak do tej z Wo³kowa. Ostatnio
chcia³a powstaæ firma z tuczarni¹ na
10 tysiêcy tuczników w Borkowie
Wielkim. Wójt nie wyrazi³ zgody.
Powód? Firma mia³a byæ usytuowana oko³o 300 metrów od wioski. MM

INFORMACJE
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Komu przeszkadza Wiêcej socjalnych
lustro
w dworcu?

(SIELSKO). W tej miejscowoœci ju¿ od d³u¿szego czasu nie ma
lustra, które s³u¿y³o kierowcom do
lepszej orientacji na skrzy¿owaniu.
Na temat jego znikniêcia pojawi³y
siê ju¿ ró¿ne historie. Prawda jest
taka, ¿e lustro zosta³o zbite i do tej
pory nie jest zamontowane. Na tym
skrzy¿owaniu dosz³o ju¿ do kilku
st³uczek.
Radny a zarazem so³tys Sielska
Tadeusz S³omiñski zaapelowa³ pod-

czas sesji, aby zamontowaæ nowe
lustro.
– Lustro na pewno jest potrzebne, tylko skoro ono nie przetrwa³o
dwóch tygodni, to zasadne jest postawienie pytania, czy w ogóle warto je tam montowaæ? Bo w innym
miejscu naprawialiœmy zbite lustro
i znowu zosta³o uszkodzone, do tego
stopnia, ¿e zosta³ sam s³up – odpar³a
burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.
MM

Uratuje ich staw?

(SIELSKO). Niedawno cztery
gospodarstwa w tej miejscowoœci
ucierpia³y w wyniku podtopieñ.
Radny Tadeusz S³omiñski na
styczniowej sesji zwróci³ uwagê
na koniecznoœæ usuniêcia drzew
na ruroci¹gu. To jednak, jak siê
okazuje, nie rozwi¹¿e problemu.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady
Miejskiej Jan Szymko przypomnia³,
¿e w Sielsku znajduje siê ma³y staw,
do którego niegdyœ sp³ywa³a woda.
– Woda sprzed wioski po prawej
stronie p³ynê³a do stawku. By³a
wykonana drenarka. Z tego stawku

woda wyp³ywa³a poza wioskê, nie
p³ynê³a tak, jak teraz p³ynie. Jest
osoba, która chcia³aby ten stawek
wydzier¿awiæ, oczyœciæ i udro¿niæ,
byæ mo¿e to rozwi¹za³oby kwestie
podtapiania. Stawek jest prawdopodobnie gminny. Byæ mo¿e, gdyby
oczyœci³ ten stawek, to mo¿e jako
zbiornik p.po¿. móg³by s³u¿yæ dla
Sielska. - powiedzia³.
Z mo¿liwoœci¹ wykorzystania
stawku do celów p.po¿. nie zgodzili
siê niektórzy uczestnicy sesji, argumentuj¹c, i¿ obecnie zaostrzone s¹
rygory w tej kwestii.
MM

(RUNOWO). W obiekcie stacji
PKP mieszcz¹ siê pomieszczenia,
które mog¹ byæ wykorzystane na
mieszkania socjalne. Jak na razie
Urz¹d Miejski w Wêgorzynie ma
podpisan¹ umowê z PKP na dzier¿awê lokali znajduj¹cych siê na piêtrze po lewej stronie. Tam mog³yby
powstaæ cztery lokale. Burmistrz
Wêgorzyna nie zamierza jednak na
tym poprzestaæ.
Podczas spotkania z dyrektorem
PKP, jakie mia³o miejsce 12 stycznia, burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska omówi³a umowy na najem kilku lokali w budynku dworca

w Runowie Pomorskim, wi¹¿¹ce
obecnie gminê oraz mo¿liwoœæ pozyskania nieruchomoœci na lokale
socjalne.
– Zapozna³am siê z dokumentacj¹, jaka w tej sprawie jest w urzêdzie. Chcê zorganizowaæ wyjœcie w
teren, by obejrzeæ budynek dworca.
Umowa najmu jest tylko na pomieszczenia znajduj¹ce siê po lewej
stronie na piêtrze, natomiast z wyjaœnieñ pracownika merytorycznego
wynika, ¿e po drugiej stronie dworca równie¿ s¹ takie pomieszczenia,
w jeszcze lepszym stanie – powiedzia³a burmistrz podczas sesji Rady
Miejskiej.
MM

Czas na zalegaj¹ce
ga³êzie

(RUNOWO POMORSKIE).
W tej miejscowoœci, przy drodze
le¿y sterta ga³êzi. Uwagê na ten
fakt zwróci³a radna Maria S³awska podczas sesji.
Podczas sesji Rady Miejskiej
radna Maria S³awska zaproponowa³a, aby Urz¹d Miejski wyst¹pi³ do
Zarz¹du Dróg Powiatowych o usuniêcie ga³êzi z pobocza.
– Œnieg ju¿ zszed³ i mo¿na to
sprz¹taæ. Jeœli dyrektor nie ma ludzi,
mo¿na zasugerowaæ, by wynaj¹æ np.
firmê „Skwerek”, która jak wiem,
ma w tej chwili jakieœ problemy ze
znalezieniem pracy, a ju¿ wspó³pracowa³a z ZDP. Z tego, co widzia³am,
maj¹ bardzo dobre referencje, wiêc

mo¿na im to zaproponowaæ. Idzie
wiosna, w Wêgorzynie jest sprz¹tniête, a w Runowie wci¹¿ zalegaj¹
ga³êzie.
Burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska odpar³a, ¿e „Skwerek”
jest przedsiêbiorstwem i sam powinien sk³adaæ oferty. Kwestiê ga³êzi
wyjaœni³ jednak, zaproszony na sesjê starosta powiatu ³obeskiego Ryszard Brodziñski.
– Drzewa do Runowa wycina³a firma wy³oniona w przetargu; ona
œrutuje ga³êzie. W tym roku zima
szybko zaczê³a siê i nie zd¹¿ono
zakoñczyæ prac. Ale przyjd¹ i dokoñcz¹ te roboty – powiedzia³ starosta.
MM
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Za b³êdy zap³ac¹ mieszkañcy.
Te ceny przera¿aj¹
(WÊGORZYNO). Radnych
miejskich zszokowa³a wysokoœæ
taryf za wodê jakie przedstawi³y
Wodoci¹gi Zachodniopomorskie
Spó³ka z o.o. w Goleniowie.
Ró¿nica w stawkach pomiêdzy
dwoma operatorami wynosi³a
niemal 1 z³ za 1m.szeœæ.
W zwi¹zku z faktem i¿ nie zosta³ jeszcze rozstrzygniêty przetarg na zbiorowe zaopatrzenie
w wodê i odprowadzanie œcieków na terenie
gminy Wêgorzyno, dotychczasowi operatorzy
musieli przedstawiæ stawki taryf, które bêd¹
obowi¹zywaæ od 1 marca 2011 roku do 30
kwietnia 2011 roku.
Przedsiêbiorstwa Us³ug Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie przed³u¿y³o
czas obowi¹zywania dotychczasowych taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków na terenie Gminy Wêgorzyno i tak stawka za 1 m.szeœæ. wody wynosi
2,79 z³ brutto, natomiast z Wodoci¹gi Zachodniopomorskie Spó³ka z o.o. w Goleniowie zaproponowa³y za 1 m.szeœc. 3,75 z³ brutto.
Operator z Goleniowa z³o¿y³ wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodê 20 grudnia 20l0r. Burmistrz dokona³a
analizy i weryfikacji z³o¿onego wniosku zgodnie z przepisami ustawy. Na t¹ okolicznoœæ w
dniu 10.01.2011r. zosta³ spisany protokó³ z weryfikacji z³o¿onego wniosku.
W przypadku, gdy rada nie podejmie uchwa³y ww. terminie taryfy wchodz¹ w ¿ycie po
up³ywie 70 dni od dnia z³o¿enia wniosku o zatwierdzenie taryf.
Obowi¹zuj¹ce w 2010 roku taryfy z tzw.
„dop³at¹” gminy zwi¹zane by³y z zawartym porozumieniem pomiêdzy Gmin¹ a Wodoci¹gami
Zachodniopomorskimi 29.01.2010.
Porozumienie zak³ada³o, ¿e gmina zap³aci
spó³ce kwotê 24.777.11 za remont sieci w 3

miejscowoœciach, a spó³ka dokona korekty
wniosku o zatwierdzenie taryfy o kwotê 25.477
tytu³em wydatków poniesionych na remonty
sieci.
Porozumienie to nie zosta³o wykonane tzn.
gmina, nie dokona³a zap³aty z uwagi na brak
orygina³u faktury z dnia 04.03.2010 oraz protoko³ów potwierdzaj¹cych wykonanie prac.
Przed rozpoczêciem dyskusji na temat nowych taryf za wodê dla miejscowoœci: Chwarstno – Trzebawie, BrzeŸniak, Mieszewo - Zwierzynek – Mielno przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Mazuro wspomnia³ o piœmie by³ej
burmistrz Wêgorzyna Gra¿yny Karpowicz.
- W zwi¹zku z tym, ¿e zaczynamy dyskutowaæ, to przeczytam wyjaœnienie, które wp³ynê³o do przewodnicz¹cego RM dzisiaj przed sesj¹,
ale odczytam pierwsze dwa zdania, ustosunkujê siê, dlaczego tego wyjaœnienia nie poda³em
radnym.
„Rada Miejska poprzedniej kadencji przyjê³a uchwa³ê o przeprowadzeniu przetargu dla
wyboru operatora sieci wod-kan pod koniec
paŸdziernika (burmistrz przygotowa³a uchwa³ê
na sesjê wrzeœniow¹, ale radni uchwa³y nie
przyjêli). Rozpoczêcie procedury og³oszenia
przetargu od wrzeœnia dawa³o mo¿liwoœæ zakoñczenia jej i wyboru operatora jeszcze w
grudniu.”
Stwierdzam, ¿e je¿eli wyjaœnienie zaczyna
siê od dwóch zdañ, które s¹ prawd¹ „góralsk¹”:
pe³na prawda, prawda i..., to dalej tego pisma
nie przedstawia³em radnym. Nie moj¹ rol¹ jest
teraz ustosunkowywaæ siê, co jest prawdziwe,
a co nie. Pierwsze dwa zdania s¹ nieprawdziwe.
Radni na sesji wrzeœniowej nie przyjêli uchwa³y, która mówi³a, ¿e oddajemy w dzier¿awê na
okres 15 lat bez przetargu. Radni przyjêli wniosek, ¿eby zrobiæ procedurê przetargow¹. By³
czas do grudnia, mo¿na by³o to zrobiæ i pierwsze dwa zdania, to jest niepe³na prawda. Dalej
nie czytam, mo¿emy przejœæ do dyskusji, bo to
s¹ tematy dotycz¹ce Nowogardu, Goleniowa i
wszystkich mieszkañców gminy, bo to dotyczy

Robert Kuszyñski

ca³oœci. Dziœ Goleniów jest, to radni dopytaj¹.
iech panowie z Goleniowa wypowiedz¹ siê,
dlaczego jest tak drogo?
Odpowiedzi udzieli³ Robert Kuszyñski dyrektor do spraw organizacji i zarz¹dzania w Wodoci¹gach Zachodniopomorskich Goleniów.
– Wodoci¹gi Zachodniopomorskie po d³ugich latach obs³ugiwania pañstwa i eksploatacji
obiektów w ostatnim okresie trzech lat zosta³y
pozbawione tej mo¿liwoœci. Zosta³y ograniczone tylko do obiektów, które s¹ na dzisiaj obiektami stanowi¹cymi w³asnoœæ naszej spó³ki,
b¹dŸ te¿ s¹ to obiekty sporne, na które gmina nie
mia³a dokumentów prawa w³asnoœci. Czyli
koszty, które przedsiêbiorstwo ponosi, eksploatuj¹c ujêcia m.in. Mieszewa, Chwarstna, s¹
kosztami sta³ymi: koszty energii, które wzrastaj¹, koszt p³acy oraz koszty wydobycia, samej
eksploatacji ujêæ, wskazuj¹ jednoznacznie, ¿e
te ceny wygl¹daj¹ tak, a nie inaczej. Muszê
przyznaæ, ¿e w ubieg³ych latach by³a te¿ z Urzêdu Gminy dop³ata do taryfowych odbiorców. W
tym roku niestety tej mo¿liwoœci nie mieliœmy.
Oczywiœcie po zatwierdzeniu, b¹dŸ niezatwierdzeniu tych taryf taka mo¿liwoœæ z bud¿etu
gminy zostaje. Nie chcê siê wypowiadaæ co do
przetargu, który mia³ siê odbyæ, to s¹ dwie ró¿ne
sprawy i staram siê ich nie ³¹czyæ - powiedzia³.
Przewodnicz¹cy Rady Jan Mazuro dopytywa³ o za³o¿enia modernizacyjne ujête w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, jak zauwa¿y³, z
planu zosta³a zrealizowana tylko jedna pozycja.
– Jeœli chodzi o plan inwestycyjny, wszystkie koszty by³y po stronie taryfowej Wodoci¹gów Zachodniopomorskich, czyli dokonywanie kolejnych modernizacji wi¹za³oby siê z
du¿o wiêksz¹ podwy¿k¹ cen, jak¹ mamy na
dzisiaj. Dlatego przedsiêbiorstwo, z uwagi w
zasadzie na dobro publiczne, nie skorzysta³o z
mo¿liwoœci dalszej modernizacji urz¹dzeñ.
Natomiast fakt jest taki, ¿e urz¹dzenia, które
eksploatujemy, wymagaj¹ modernizacji.
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Przed³o¿yliœmy nowy plan do zatwierdzenia
szanownej radzie i uwa¿am, ¿e powinniœmy
remontowaæ, ¿eby maj¹tku, który jest przez nas
obs³ugiwany – nie zaprzepaœciæ -powiedzia³
Robert Kuszyñski.
Radna Barbara Pietrusz odpar³a, ¿e ta sytuacja wygl¹da tak, jakby przedsiêbiorstwo kara³o mieszkañców: Chwarstna, BrzeŸniaka, Mieszewa i Sielska za to, ¿e koszty eksploatacji s¹
bardzo wysokie.
- Ale przecie¿ pan reprezentuje przedsiêbiorstwo, nie uwa¿am, by przedsiêbiorstwo
by³o tak bardzo biedne, by tych kosztów nie
mo¿na by³o roz³o¿yæ. Tak karaæ ludzi? My nie
mieliœmy dostêpu na komisjach do pañstwa
sprawozdañ, byæ mo¿e, dlatego ¿e za póŸno
dane, byæ mo¿e jest taki zwyczaj, ¿e teraz ich
nie dostajemy. Bo na pewno pañstwo nie zamykacie siê minusem, tylko na pewno wychodzicie na plusie. Pan tak powiedzia³, ¿e koszty s¹
wysokie, ale w tym przedsiêbiorstwie pewne
koszty rozk³adaj¹ siê na ca³e przedsiêbiorstwo.
Ja patrzê na to i mnie to przera¿a, a jak dosz³yby
jeszcze œcieki? - dopytywa³a radna.
Pytanie radnej uzupe³ni³ przewodnicz¹cy
RM Jan Mazuro, który oœwiadczy³, i¿ mia³ dostêp do taryf i sprawozdania z Goleniowa.
- Do energii elektrycznej nie mo¿emy siê
sprzeczaæ, to jest 12 proc. w kosztach wyprodukowania wody, ale wynagrodzenie, to jest 76
tys. z³, to ju¿ 35 proc. ca³ych kosztów na produkcjê wody. Chcia³bym wiedzieæ, czy to ci obs³uguj¹cy hydroforniê tak dobrze zarabiaj¹, co
to s¹ koszty poœrednie, które wynosz¹ 32.767 z³,
to te¿ jest ponad 15 proc. Podatki i op³aty 14.500 z³, z tego pewnie coœ wraca do gminy, bo
to jest w formie podatku od nieruchomoœci i
budowli, us³ugi obce – 18.600 z³, pewnie powiecie, ¿e to jest na badanie wody, to mo¿e wyjaœnilibyœcie, skoro to s¹ tak wysokie koszty, dlaczego koszty poœrednie s¹ takie du¿e – 32 tys.
z³, wynagrodzenie z narzutami – 76 tys. z³ i
materia³y 20 tys. z³. Co zrobiliœcie tam w 2010
roku? - pyta³.
Robert Kuszyñski odpar³, ¿e dokumenty zosta³y z³o¿one we wniosku taryfowym, wiêc
mo¿na by³o sprawdziæ, zweryfikowaæ wszystkie koszty, albowiem firma nie ukrywa ani kosztów, ani zysków. Doda³ równie¿, ¿e nie ma mo¿liwoœci, aby finansowaæ z innej gminy mieszkañców gminy Wêgorzyno, albowiem taryfy s¹
opracowywane na podstawie kosztów danej
gminy, a nie gmin s¹siednich. Ceny nie s¹ przez
nas ustalane na podstawie œredniej wojewódzkiej. Powiedzia³, ¿e nie wyobra¿a sobie, aby
mieszkañcy gminy Radowo Ma³e np. mieli dop³acaæ do kosztów ceny wody mieszkañców
gminy Wêgorzyno.
– Rok ubieg³y, by³ rokiem, gdzie przedsiêbiorstwo przedk³adaj¹c wniosek taryfowy, da³o
mo¿liwoœæ porozumienia z poprzedni¹ pani¹
burmistrz. Podpisa³o porozumienia dotacji z
bud¿etu gminy pewnej kwoty, ta kwota do dziœ
nie zosta³a przedsiêbiorstwu zap³acona. Nie
mam na to ¿adnego wp³ywu, nie mogê dotowaæ
mieszkañców gminy Wêgorzyno.
– P³ace, to jeden z elementów kosztów sta³ych. To nie s¹ tylko p³ace pracowników hydroforni, ale p³ace poœrednio czêœci biura, pracowników umys³owych, którzy wystawiaj¹ faktury.
S¹ to koszty, które przedsiêbiorstwo ponios³o
na pañstwa terenie. Nie ukrywam, ¿e jest to du¿a
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Wyjaœnienie by³ej burmistrz
Gra¿yny Karpowicz do uchwa³
dotycz¹cych wody i œcieków na
sesjê w dniu 27 stycznia 2011-01-27,
przes³ane nam do redakcji.

Przewodnicz¹cy Rady Jan Mazuro

podwy¿ka, na terenie innych gmin wynosz¹ one
w granicach 5-7 proc. U pañstwa jest bardzo
du¿a, ale nie korzystamy z dotacji ani dop³aty,
ponadto musimy znaleŸæ z³oty œrodek w postaci
dop³aty kosztów z poprzedniego roku, faktura
nie zosta³a zap³acona -doda³.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej nie dawa³
za wygran¹. Odpar³, ¿e przedsiêbiorstwo planowa³o w roku ubieg³ym wydaæ na rozwój i modernizacjê urz¹dzeñ wodoci¹gowych wydaæ 43
tys. z³, a wyda³o 8 tys. z³. Dopytywa³, czy 25 tys.
z³, które by³o w porozumieniu, wp³ynê³o na to,
¿e firma nie realizowa³a zadañ z wieloletniego
planu?
- Jak wygl¹da to porozumienie? Radni dyskutowali na tej sali, ¿e ta stawka by³a naprawdê
du¿a i by³a wola rady, by pomóc w formie dop³aty. Ale radni nie dostali ¿adnej uchwa³y, ¿adnych pieniêdzy nie szukali, ¿eby podj¹æ uchwa³ê, ¿eby pieni¹dze przelaæ. Pan mówi, ¿e jest
wystawiona faktura, to dlaczego nie jest ona
rozliczona na dzisiaj, jakie s¹ przyczyny, bo my
na komisji mieliœmy wyjaœnienie pani burmistrz, ¿e faktura znalaz³a siê, ale jest to niedokoñczone. Gdzie tkwi przyczyna? Czy s¹ podpisane protoko³y odbioru na te rzeczy, które planowaliœcie na terenie gminy? Tam chodzi³o o to,
by wykazaæ, ¿e te 25 tys. z³ zosta³o wmontowane w strukturê wodoci¹gow¹. Je¿eli tego nie dope³niono, to gdy przysz³a obecna burmistrz, to
te¿ do koñca nie wiadomo czy wyda, je¿eli nie
s¹ dope³nione porozumienia do koñca. S¹ dope³nione, czy nie? O to dopytujê - pyta³ przewodnicz¹cy.
Robert Kuszyñski odpar³, ¿e protoko³y zarówno protoko³y, jak i kosztorysy powykonawcze z wykonanych prac by³ w posiadaniu w³adz
gminy.
O tych dokumentach na razie w magistracie
nic nie wiadomo. Orygina³ów dokumentów nie
ma, faktura niezap³acona pozosta³a.
Dyskusja zosta³a przerwana na wniosek radnej Barbary Pietrusz. Po przerwie przewodnicz¹cy rady oœwiadczy³, ¿e nie uda³o siê radnym
podwa¿yæ kosztów poœrednich firmy, bo nie ma
na to czasu.
Wprawdzie podczas g³osowania ani jeden
radny nie podniós³ rêki za przyjêciem nowych
taryf, 11. by³o przeciw, 4. wstrzyma³o siê od g³osu, jednak podwy¿ka w granicach 13,7 proc.
wejdzie z mocy prawa.
MM

Do uchwa³y w sprawie przed³u¿enia taryfy dla
PUWIS Nowogard.
Rada Miejska poprzedniej kadencji przyjê³a
uchwa³ê o przeprowadzeniu przetargu dla wyboru
operatora sieci wod-kan pod koniec paŸdziernika (burmistrz przygotowa³a uchwa³ê na sesjê wrzeœniow¹, ale
radni uchwa³y nie przyjêli). Rozpoczêcie procedury
og³oszenia przetargu od wrzeœnia dawa³o mo¿liwoœæ
zakoñczenia jej i wyboru operatora jeszcze w grudniu.
Sta³o siê inaczej, procedura zosta³a rozpoczêta zgodnie z uchwa³¹ Rady w listopadzie i nie by³o mo¿liwoœci wybraæ operatora do koñca roku.
Przetarg na wybór operatora og³osi³am przyjmuj¹c dwa najwa¿niejsze kryteria wyboru oferty: wysokoœæ stawki czynszu dzier¿awnego za m.kw. nieruchomoœci zwi¹zanych z produkcj¹ wody i odbiorem œcieków - tylko 20 proc. Oraz drugie kryterium: wielkoœæ
œrodków na modernizacjê dzier¿awionego maj¹tku
gminy, nie mniej ni¿ 500 tysiêcy przez okres co najmniej 5 lat - 80 proc. Jest wiêc oczywiste, ¿e wg tych
kryteriów przetarg wygra³aby firma, która zaproponowa³aby najni¿szy czynsz za dzier¿awê maj¹tku gminy
s³u¿¹cego do dzia³alnoœci gospodarczej, a równie¿
osi¹gania zysków (czynsz dzier¿awny w ogóle nie
stanowi istotnego sk³adnika w kosztach wody i œcieków) oraz kwotê na modernizacjê wiêksz¹ ni¿ 500 tysiêcy z³otych.
Uzna³am te kryteria za istotne, a nie np. cenê wody
czy œcieków, poniewa¿ one gwarantowa³y gminie, a
równie¿ mieszkañcom p³ac¹cym za wodê i zrzut œcieków, ¿e operator bêdzie wiêcej inwestowa³ w urz¹dzenia i sieci. Oczywiœcie zgodnie z wol¹ Rady wyra¿onej
w uchwalonym Planie Modernizacji, korygowanym
wg potrzeb. Wiele zadañ zapisanych w Planie nie jest
realizowana, bo gmina nie ma œrodków na udzia³ w³asny. Modernizacja ujêæ wody i stopniowa wymiana
sieci przynios³aby po latach korzyœci w formie poprawy jakoœci wody a tak¿e dba³oœci o maj¹tek gminny.
Natomiast gwarantowany 5 letni okres eksploatacji
dawa³ operatorowi poczucie stabilizacji w podejmowaniu decyzji o modernizacji sieci. Burmistrz ma
prawo zmieniæ kryteria przetargu na lepsze tj. korzystniejsze dla gminy i mieszkañców.
Do uchwa³y w sprawie taryfy dla WZ Goleniów
Taryfa uchwalona w 2010 roku przed³o¿ona przez
WZ Goleniów zosta³a pomniejszona po podpisaniu
porozumienia pomiêdzy Prezesem WZ Goleniów a
Burmistrzem. Podpisanie takiego porozumienia uzna³am za koniecznoœæ z uwagi na du¿y wzrost ceny wody.
Faktura wynikaj¹ca z porozumienia nie zosta³a zap³acona, poniewa¿ WZ Goleniów nie udokumentowa³ nak³adów poniesionych na remonty sieci w 3 miejscowoœciach.
Ponadto w s¹dzie jest sprawa z powództwa gminy
(pozew wniesiono marzec 2010) o wydanie nieruchomoœci zabudowanych hydroforniami w BrzeŸniaku i
Mieszewie. Gmina bezspornie jest w³aœcicielem urz¹dzeñ w Mieszewie na podstawie aktu notarialnego z
grudnia 1997 roku. Równie¿ BrzeŸniak Gmina posiada na mocy decyzji komunalizacyjnej z kwietnia 1995
roku. Sprawa w/w nieruchomoœci wysz³a na jaw z
chwil¹ zmiany operatora, kiedy to WZ Goleniów nie
wyda³ gminie tych nieruchomoœci stoj¹c na stanowisku, ¿e one s¹ ich w³asnoœci¹. Po zakoñczeniu sporu
(kolejna rozprawa 11 lutego br.) Gmina winna obci¹¿yæ WZ Goleniów za bezumowne korzystanie z nieruchomoœci i wówczas strony mog¹ wzajemne roszczenia kompensowaæ. Zatem faktura wynikaj¹ca z porozumienia nie powinna mieæ wp³ywu na stawkê wody
na 2011, jeœli WZ Goleniów nie udokumentowa³y poniesionych nak³adów.

Gra¿yna Karpowicz
Burmistrz 2006-2010
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Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa
z³o¿y³a sprawozdanie za 2010 r.
(£OBEZ) Dzia³aj¹ca w gminie Spo³eczna Komisja
Mieszkaniowa z³o¿y³a sprawozdanie ze swojej
dzia³alnoœci w 2010 roku i - chwa³a jej za to opublikowa³a je w BIP, co jest praktyk¹ godn¹
naœladowania dla innych. Poni¿ej przedstawiamy jej
sprawozdanie, co umo¿liwia zapoznanie siê z
problemami, jakimi zajmuje siê komisja oraz rzuca
trochê œwiat³a na tematykê mieszkaniow¹ w gminie.
Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa zosta³a powo³ana na podstawie Uchwa³y Nr XXIX/185/08
Rady Miejskiej w £obzie z dnia
29.10.2008 r. oraz Uchwa³y Nr
XLII/265/09 Rady Miejskiej w
£obzie z dnia 2.09.2009 r. G³ównym zadaniem komisji jest spo³eczna kontrola gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy £obez,
w szczególnoœci: rozpatrywanie i
opiniowanie podañ o przydzia³ lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych gminy; lustracja warunków
mieszkaniowych rodzin ubiegaj¹cych siê o poprawê bazy lokalowej;
sporz¹dzanie projektu listy przydzia³u mieszkañ i lokali socjalnych
oraz rozpatrywanie odwo³añ i zastrze¿eñ do projektu listy.
W sk³ad Komisji wchodz¹: Jan
Jung (Rada Osiedla) - przewodnicz¹cy, cz³onkowie: El¿bieta Graliñska (dyrektor MGOPS w £obzie),
Zofia Osieczko (Urz¹d Miejski),
El¿bieta Maciocha-Toruñ (kurator
zawodowy przy S¹dzie Rejonowym
w £obzie), Henryk Stankiewicz i
Piotr Æwik³a (radni Gminy £obez).
Dzia³alnoœæ Spo³ecznej Komisji
Mieszkaniowej w 2010 roku
W 2010 r. Spo³eczna Komisja
Mieszkaniowa zebra³a siê na dwu-

nastu posiedzeniach, na których
zosta³o omówionych 86 wniosków i
pism skierowanych do Spo³ecznej
Komisji Mieszkaniowej. Cz³onkowie komisji w trakcie trzech lustracji terenowych sprawdzili warunki
mieszkaniowe wszystkich wnioskodawców. Po zweryfikowaniu dokumentów wnioskodawców, na listê
osób oczekuj¹cych na mieszkania
zakwalifikowa³o siê 8 osób, które
zostan¹ wpisane na listê w 2011 r.
Przy rozpatrywaniu i opiniowaniu
wniosków o umieszczenie na liœcie
oczekuj¹cych na lokale mieszkalne
komisja œciœle stosowa³a kryteria
przydzia³u zgodnie z zasadami
okreœlonymi w uchwa³ach.
Ostateczna wersja listy osób
oczekuj¹cych na przydzia³ lokali z
zasobów komunalnych na rok 2011
zostanie przed³o¿ona w I kwartale
br. do zatwierdzenia Burmistrzowi
£obza, po dokonaniu ponownej
weryfikacji listy osób.
Komisja w roku 2010 r. przeprowadzi³a równie¿ weryfikacjê osób
wyczekuj¹cych na mieszkanie z listy 2009 r. w iloœci 99 rodzin. Po
sprawdzeniu z³o¿onych dokumentów zaopiniowa³a pozytywnie 44
rodziny, 32 osoby nie zakwalifikowa³y siê do umieszczenia na liœcie ze
wzglêdu na przekroczone dochody,

Gdy biednego nie staæ
na rozrzutnoœæ
(DOBRA). W tej gminie dotychczas remonty œwietlic prowadzone by³y
systemem gospodarczym; czêœciowo
przy udziale œrodków gminy, prac interwencyjnych, funduszy so³eckich oraz
zaanga¿owania mieszkañców.
Sztandarowym przyk³adem, mówi¹cym o tym, ¿e takie dzia³ania mog¹
przynieœæ efekt, jest miejscowoœæ B³¹dkowo. Tutaj zaanga¿owanie mieszkañców by³o ogromne, dziêki czemu dzisiaj
maj¹ bardzo mi³e i przytulne miejsce
spotkañ. Pokazali, ¿e nie sztuk¹ jest
czekanie z za³o¿onymi rêkami, ale jeœli
czegoœ bardzo siê pragnie, mo¿na to
mieæ niewielkim nak³adem kosztów i
wspólnymi si³ami mo¿na zrobiæ wiele.
Tam te¿ mieszkañcy wykonali miejsce

spotkañ na wolnym powietrzu. W Tuczy
i Bienicach dzia³aj¹ Centra Kszta³cenia. One te¿ nie kosztowa³y gminy setek tysiêcy z³otych.
W doberskim magistracie urzêdnicy mówi¹ wprost, ¿e ich gminy na takie
wydatki po prostu nie staæ. Jednak pozostaje wiele miejscowoœci, w których
wykonanie œwietlic sposobem gospodarczym mo¿e nie przynieœæ zamierzonych efektów, tym bardziej tam, gdzie
napraw potrzebuj¹ dachy. Dlatego te¿
gmina przymierza siê do napisania
kompleksowego wniosku do PROW na
remont wszystkich œwietlic w gminie.
Jak na razie drobne remonty i bie¿¹ce utrzymanie œwietlic pokrywane jest z
funduszy so³eckich.
MM

Jutro, 2 bm., ma zostaæ oficjalnie oddany do u¿ytku budynek z mieszkaniami
socjalny w £obzie. To bardzo kosztowny sposób rozwi¹zywania problemów
socjalnych. I czy w³aœciwy - zastanawiaj¹ siê mieszkañcy.

przekroczony metra¿ mieszkania i
nie zamieszkiwanie na terenie gminy £obez, nabycie na w³asnoœæ
mieszkania, b¹dŸ nie dostarczenie
dokumentacji. Natomiast 23 osoby
z niewiadomych przyczyn nie zg³osi³y siê w oznaczonym przez komisjê terminie, a tym samym zosta³y
skreœlone z listy. Zaznaczyæ nale¿y
równie¿, ¿e 3 osoby po przeprowadzonej przez komisjê weryfikacji
dostarczy³y wyroki o eksmisjê z
prawem do lokalu socjalnego, co
spowodowa³o ujêcie tych rodzin na
liœcie. Wobec powy¿szego na liœcie
na 2010 r. zosta³o umieszczonych
86 osób. Znajduj¹ siê na niej osoby,
które oczekuj¹ na przydzia³ jeszcze
od 2000 r. Spoœród wyszczególnionej wy¿ej listy osób, zawarto 6
umów na mieszkania w 2010 r., w
tym 1 umowa o najem lokalu socjalnego z wyroku o eksmisjê.
W dalszym ci¹gu wp³ywaj¹ do
Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej
nowe wnioski o przydzia³ lokali
mieszkalnych, które œwiadcz¹ o
trudnej sytuacji materialnej i miesz-

kaniowej mieszkañców gminy
£obez.
W zasobie mieszkaniowym Gminy £obez na dzieñ 31 grudnia 2010 r.
znajdowa³o siê 305 lokali mieszkalnych, w których s¹ wyodrêbnione 44
lokale socjalne. Na bazie w³asnego
zasobu mieszkaniowego z tzw. ruchu
ludnoœci uzyskuje siê rocznie ma³¹
iloœæ mieszkañ. Sytuacjê mieszkaniow¹ poprawi planowane w 2011 r.
oddanie do u¿ytkowania budynku
po³o¿onego w £obzie przy ul. Budowlanej 9a, co pozwoli na zawarcie
nowych umów na mieszkania i przyczyni siê do rozwi¹zania czêœciowo
problemu mieszkaniowego gminy.
Maj¹c na wzglêdzie potrzeby mieszkaniowe, które znacznie przekraczaj¹ mo¿liwoœci ich zaspakajania,
zachodzi potrzeba podejmowania
d³ugofalowych dzia³añ oraz ponoszenia znacznych nak³adów na inwestycje mieszkaniowe celem realizacji potrzeb mieszkaniowych.
Podpisa³ przewodnicz¹cy Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej Jan
Jung.
(r)

W studni utopiona jest sarna, lis i zaj¹c

Zabawy mog¹ skoñczyæ
siê œmierci¹
(MIELNO). W tej miejscowoœci i
w jej okolicach zabawy dzieci mog¹
skoñczyæ siê tragedi¹. Z jednej strony
jest odkryta studnia, w której znajduj¹ siê martwe zwierzêta, z drugiej
strony zawali³a siê œciana starego
magazynu.
– Nad jeziorem w Mielnie, w miejscu po ja³ownikach, znajduj¹ siê trzy
silosy. Ka¿dy z nich ma œrednicê oko³o
5 metrów i s¹ dosyæ g³êbokie. Tam
mieszkañcy maj¹ wysypisko. Jest te¿
studnia. Pokrywa od niej jest odsuniêta.
Dzisiaj s¹ tam utopione sarna, lis i za-

j¹c. Uwa¿am, ¿e pilnie nale¿y to zabezpieczyæ, bo gdy przyjdzie wiosna i zaczn¹ siê tam bawiæ dzieci np. w chowanego, to mo¿e i dziecko wpaœæ. W³aœciciela nale¿a³oby zdyscyplinowaæ, by
zabezpieczy³ to. Po przeciwnej stronie
drogi, jak siê tam wje¿d¿a, jest popegeerowski magazyn. Jedna œciana zawali³a siê. To jest ruina, która grozi zawaleniem. Tam te¿ dzieci biegaj¹, nale¿a³oby do Agencji wyst¹piæ o zabezpieczenie, albo rozebranie – powiedzia³ wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan
Szymko podczas sesji Rady Miejskiej w
Wêgorzynie.
MM
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(POWIAT). Uroczysta
Gala z okazji wrêczenia
Nagrody Specjalnej
Starosty za 2010 r.
odby³a siê 29 stycznia
2011 r. w Oœrodku
Agroturystycznym „
M³yn nad Star¹ Reg¹”
w Tarnowie.
Laureatami Nagrody
w poszczególnych
kategoriach zostali:
I. ROZWÓJ
GOSPODARCZY
Spó³ka Cywilna B. JE¯, O. JE¯
- „GAMA PIEKARNIA
- CUKIERNIA” W RESKU
Wnioskodawca: Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
Systematyczne d¹¿enie do spe³nienia najwy¿szych standardów jakoœci, warunków pracy, ochrony
œrodowiska oraz ochrony przeciwpo¿arowej, w polityce zatrudnieñ
priorytet przyjmuje zatrudnienie
osób z gminy Resko i powiatu ³obeskiego, co przyczynia siê do spadku
bezrobocia, wspiera pozarz¹dowe
organizacje lokalne (szko³y, Dom
Pomocy Spo³ecznej, Centrum Kultury), aktywnie wspiera organizowanie imprez lokalnych (poprzez
sponsorowanie nagród i imprez),
bierze czynny udzia³ w festynach i
innych imprezach na terenie gminy,

œciœle wspó³pracuje z w³adzami samorz¹du, wykazuje zainteresowanie polityk¹ regionaln¹.
Nominowali byli: Bo¿ena Kontowicz „Samba” z Dobrej (zg³osi³a burmistrz Dobrej) i £obeska
Energetyka Cieplna w £obzie
(zg³osili mieszkañcy powiatu).

II. OŒWIATA I
WYCHOWANIE
ZBIGNIEW KÊDRA
Wnioskodawcy: Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
Pan Zbigniew Kêdra przyby³ na
teren obecnego powiatu ³obeskiego
w marcu 1952 roku z nakazem pracy
w Zasadniczej Szkole Zawodowej
w £obzie. Naucza³ teorii i praktyki
oraz kierowa³ warsztatem szkolnym. Po szeœciu latach pracy w
szkole - szko³ê rozwi¹zano.
Wtedy Pan Zbigniew podj¹³ pracê w Szkole Podstawowej w BrzeŸniaku. Jako pocz¹tkuj¹cy kierownik
postanowi³ wysoko ustawiæ poprzeczkê i poza prac¹ w szkole zdecydowa³a siê animowaæ ¿ycie spo³eczne i artystyczne w œrodowisku.
Swoimi dzia³aniami obj¹³ miejscowoœci Ginawê, Wiewiecko, BrzeŸnicê i Rogówko. Szko³a w BrzeŸniaku liczy³a wówczas 140 uczniów.
Ju¿ jako kierownik SP BrzeŸniak Pan Zbigniew podj¹³ studia,
najpierw w 3 letnim studium z zakresu œpiew i muzyka, a po ukoñczeniu
– 5 letnie studia o kierunku fizyka.
Jego zaanga¿owanie i ciê¿ka
praca szybko sta³y siê widoczne.
Zespó³ chóralny i mandolinowy pod

ZBIGNIEW KÊDRA
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jego kierunkiem czêsto wystêpowa³y na terenie gminy Wêgorzyno jak
i poza nim. Na eliminacjach zespo³ów w rozmaitych konkursach zawsze zajmowa³ czo³owe pozycje. W
tym czasie poziom nauki w kierowanej przez Pana Zbigniewa wzrós³ na
tyle, ¿e wszyscy uczniowie dostawali siê do szkó³ œrednich.
Zachêcony sukcesami Pan Zbigniew zorganizowa³ oœwiatê dla
doros³ych z zakresu szko³y podstawowej. Z takiej formy kszta³cenia
korzysta³a równie¿ ludnoœæ z okolicznych i dalszych miejscowoœci.
Stworzy³ równie¿ szko³ê Przysposobienia Rolniczego.
Przedmiotów zawodowych nauczali dyrektorzy PGR. Prowadzono równie¿ kursy na prawo jazdy
ci¹gnikiem, samochodem i motocyklem, które koñczy³y siê egzaminem pañstwowym i uprawnia³y do
prowadzenia pojazdów. Takie kursy
Pan Zbigniew prowadzi³ równie¿ w
£obzie, Wêgorzynie, w Zajezierzu,
w Sielsku i Ginawie.
Kiedy liczba uczniów w BrzeŸniaku zmniejszy³a siê i powsta³y
nowe oœmioklasowe szko³y w Wiewiecko i Przytoni – szko³ê w BrzeŸniaku rozwi¹zano. Wtedy Pan Zbigniew zosta³ przeniesiony do Wêgorzyna i tu osiad³ na sta³e.
Pan Zbigniew zaj¹³ siê prowadzeniem ko³a mandolinowego –
opracowywa³ repertuary, aran¿acje
muzyczne, komentarze, a nawet
w³asne utwory. Zespó³ z Wêgorzyna
nale¿a³ wówczas do najlepszych w
województwie.
Oprócz ko³a mandolinowego
Pan Zbigniew zajmowa³ siê nauczaniem fizyki w SP Wêgorzyno oraz w
Liceum dla Pracuj¹cych w £obzie.
Pan Zbigniew Kêdra otrzyma³
nastêpuj¹ce nagrody: w 1989 r.
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodze-

nia Polski, w 1976 r. Z³oty Krzy¿
Zas³ugi, 1972 r. Odznakê Gryfa Pomorskiego, 1984 r. Medal 40 lecia
Polski Ludowej, 1998 r. Krzy¿ WiêŸnia Politycznego, 2005 r. Krzy¿ Zes³añców Sybiru, 2005 r. Medal za
Wieloletnie Po¿ycie, 1978 r. Zas³u¿ony dla Ziemi Wêgorzyñskiej.
Bêd¹c na emeryturze Pan Zbigniew przez 5 lat spo³ecznie prowadzi³ Chór Parafialny Kantylena, który znany jest nie tylko w naszej parafii, ale i poza ni¹.
Uwielbia te¿ podró¿e po Europie
i Azji, które dokumentuje w postaci
ksi¹¿ek – sprawozdañ. Uzbiera³a siê
ju¿ tego pokaŸna kolekcja. Pan Zbigniew pisze równie¿ wiersze.

siê do sprawnego i efektywnego
dzia³ania stowarzyszenia.
Jako cz³onek ³obeskiego Klubu
Biegacza „Trucht” czynnie wspiera
organizacjê imprez o zasiêgu krajowym.
Autorskie opracowania tekstów
i fotografii zamieszczanych w wielu
wydawnictwach turystycznych
przygotowanych i opracowanych
przez Gminê i Starostwo w £obzie
na przestrzeni ostatnich 10 lat.
Skromny i oddany sprawie rozwoju turystyki i rekreacji na terenie
gminy £obez, poœwiêcaj¹cy swój
wolny czas, poza prac¹ zawodow¹ w
s¹dzie, na pracê spo³eczn¹ w wymienionych wy¿ej stowarzyszeniach.

Nominowani byli: Renata Siegieñ, nauczycielka gimnazjum w
Dobrej (zg³osi³a burmistrz Dobrej)
i Szko³a Podstawowa nr 1 w
£obzie (zg³osi³ burmistrz £obza).

Nominowani byli: Barbara
Górniak z Sielska (zg³osi³a burmistrz Wêgorzyna) oraz Ludwik
Cwynar, Zbigniew Harbuz, Anna
Magdalan i Henryk Musia³ (zg³osi³ Zarz¹d Powiatu).

III. DZIA£ACZ
SPO£ECZNY
ADAM KOGUT
Wnioskodawcy:
Burmistrz
£obza Ryszard Sola za nastêpuj¹ce
osi¹gniêcia:
Wspó³organizacjê licznych imprez turystycznych, rajdów rowerowych i pieszych organizowanych
przez TKKF „B³yskawica” w
£obzie dla turystów z terenu ca³ego
województwa zachodniopomorskiego, czynnie bior¹cy w nich
udzia³;
Wspó³organizacjê imprez sportowo-rekreacyjnych, biegów prze³ajowych i maratoñskich, maratonów rowerowych szosowych i rowerów górskich;
Wieloletnie pe³nienie funkcji
sekretarza w ognisku TKKF „B³yskawica” w £obzie przyczyniaj¹ce

IV. KULTURA I SZTUKA
CHÓR „UŒMIECH”
Wnioskodawcy:
Burmistrz
£obza Ryszard Sola za nastêpuj¹ce
osi¹gniêcia:
Chór „Uœmiech” dzia³a od 1999
roku pod kierownictwem artystycznym Pani Teresy Zienkiewicz. Pani
Teresa Zienkiewicz jest tak¿e jego
za³o¿ycielem i dyrygentem. Repertuar chóru, to ponad 130 piosenek
biesiadnych, kolêd, pieœni patriotycznych. Grupa tak¿e tañczy, deklamuje wiersze, przedstawia weso³e monologi i inscenizacje. Chór
bierze udzia³ w wielu przegl¹dach i
festiwalach o skali powiatowej,
wojewódzkiej i ogólnopolskiej,
podczas których zdoby³ m. in.:
10 razy tytu³ laureata,
14 razy wyró¿nienia I stopnia,
w tym:

tytu³ Laureata XIII Ogólnopolskiego Przegl¹du Artystycznego
Ruchu Seniorów- Szczecin,
Wyró¿nienie I stopnia na XIII
Ogólnopolskim Przegl¹dzie Artystycznego Ruchu Seniorów w Bydgoszczy,
tytu³ Laureata Wojewódzkiej
Prezentacji Artystycznej Dzia³alnoœci Seniorów w Szczecinie,
G³ówna Nagrodê w konkursie na
piosenkê o tematyce morskiej w
Miêdzyzdrojach,
Wyró¿nienie na XIII Zachodniopomorskim Konkursie Kolêd i
Pastora³ek- Bêdzin-Goleniów,
Certyfikat Radosnego Laureata
na Festiwalu „Barwy Jesieni” w
Miêdzyzdrojach,Czterokrotnie
tytu³ Laureata Powiatowych Przegl¹dów Chórów, 8 razy uczestniczy³
w Ogólnopolskich Spotkaniach Artystycznych Seniorów w Miêdzyzdrojach i zawsze zdobywa³ nagrody
(w paŸdzierniku 2010 r. zdoby³ wyró¿nienie I stopnia na 33 chóry z
ca³ej Polski). Chór bierze udzia³ w
oprawie artystycznej wielu imprez i
uroczystoœci gminnych i powiatowych (m.in. Dni £obza, Do¿ynki
Gminne i Powiatowe, Koncerty
Kolêd i Pastora³ek, Dzieñ Seniora,
Dzieñ Matki, Spotkania z piosenk¹
patriotyczna- ponad 20 koncertów
rocznie).
W sk³ad chóru wchodz¹:
- Teresa Zienkiewicz - dyrygent,
- Stanis³aw Rybak - akordeon,
- Franciszek Szuæko - tamburyn,
- Gertruda Borkowska - harmonijka ustna,
- Tadeusz Wachowicz - harmonijka ustna,
- Sylwester chojnicki - harmonijka ustna,
- Marian Idzik,
- Janina Skawron,
- Agnieszka Andrusz,
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£obeski SMOK w kategorii Oœwiata i wychowanie
dla Zbigniewa Kêdry z Wêgorzyna oraz nominowani
- Wanda Biñkowska,
- Celina Rogalska,
- Danuta Kolaszyñska,
- Zenobia Grzechnik,
- Anna Wyszo³ek,
- Stanis³awa Maciejewska,
- Janina Dworkiewicz,
- Helena K³os,
- Bo¿ena Kopczyñska,
- Jan Downar,
- Tadeusz Bober,
- Andrzej Kamiñski,
- Boles³aw Kolaszyñski,
- Andrzej Koœmider.
Nominowani byli: Tomasz Sie³acz z Reska (zg³osi³ burmistrz
Reska) i Amatorski Teatr „Bajammagia” z £obza (zg³osili mieszkañcy).

V. SPORT I TURYSTYKA
JAN MICHALCZYSZYN
Wnioskodawcy: Za Powiatow¹
Radê Sportu- Janusz Skorbiñski za
nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
Od ponad 40 lat nale¿y do najbardziej aktywnych dzia³aczy kultury fizycznej w œrodowisku gminy
Resko oraz Powiatu £obeskiego. Z
zawodu nauczyciel wychowania fizycznego, jednoczeœnie instruktor
pi³ki rêcznej i pi³ki siatkowej, animator turystyki rowerowej i turystyki kajakowej. Znany i ceniony organizator masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, szczególnie dla
mieszkañców gminy Resko.
Prezentujemy g³ówne efekty
dzia³alnoœci spo³ecznej Kolegi Jana
Michalczyszyna w roku 2009 i
2010:
W zakresie sportu:
G³ówny organizator 10-ciu edycji memoria³u im. Jana Niewczasa
pod nazw¹ Wojewódzki Turniej
Pracowników Samorz¹dowych i
Oœwiatowych i Pi³ce Siatkowej;

Inicjator i organizator trzech
edycji memoria³u im. Jana Olszewskiego w Pi³ce Siatkowej Kobiet;
Za³o¿yciel a zarazem trener zespo³u pi³ki siatkowej kobiet pod
nazw¹ „Siatkarki Resko”;
Sukcesy sportowe dru¿yny
„Siatkarki Resko” pod kierunkiem
kol. Jana Michalczyszyna:
- I miejsce w Mistrzostwach
Województwa Zrzeszenia Ludowe
Zespo³y Sportowe w Pi³ce Siatkowej Kobiet
- I miejsce w Pomorskiej Lidze
Pi³ki Siatkowej Kobiet;
- I miejsce w Turnieju Pi³ki Siatkowej o Memoria³ Jana Olszewskiego;
- I miejsce w Wojewódzkiej
Spartakiadzie Samorz¹dów Powiatowych;
- laureatki III miejsca w plebiscycie „Najbardziej usportowiony sportowiec Ziemi £obeskiej w 2009.
W zakresie rozwoju sportu ma-
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£obeski SMOK w kategorii Dzia³acz spo³eczny
dla Adama Koguta z £obza oraz nominowani
sowego i rekreacji:
Od kilkunastu lat niestrudzony
popularyzator turystyki kajakowej
rzek¹ Reg¹ wœród mieszkañców
gminy Resko i Powiatu £obeskiego;
Organizator Mistrzostw Gminy
Resko „Dzikich dru¿yn” w Pi³ce
Siatkowej (lata 2009 i 2010);
Pomys³odawca i organizator
imprezy pod nazw¹ „Potyczki So³ectw”- Resko 2009 i Resko 2010;
Wspó³organizator zawodów
powiatowych dla najm³odszych
pod nazw¹ „Turniej Gwiazdeczek
Olimpijskich”, Resko 2009 i Dobra 2010;
Wspó³organizator III Gali Sportu Powiatu £obeskiego, Resko 2010;
Sêdzia szkolnych zawodów powiatowych - Sztafetowe Biegi Prze³ajowe, Gimnazjada Lekkoatletyczna i inne.
W zakresie popularyzacji turystyki kajakowej:

Pomys³odawca I Sp³ywu Kajakowego Pracowników Samorz¹dowych Powiatu £obeskiego 2010;
Pomoc przy organizacji Sp³ywu
dla Niewidomych;
Komandor Zimowego Sp³ywu
Aktywu Kajakowego Województwa Zachodniopomorskiego;
Organizator cyklu 6-ciu sp³ywów kajakowych w latach 20042010 dla pracowników ENEA S.A.
rzekami: Gwda, Drawa, Pilawa i
Rego;
Inicjator wmurowania tablicy
upamiêtniaj¹cej uczestnictwo bpa
Karola Wojty³y w sp³ywie kajakowym rzek¹ Reg¹.
Jan Michalczyszyn to ceniony
dzia³acz spo³eczny, aktywny w pracy organizacji i stowarzyszeñ pozarz¹dowych oraz jednostek samorz¹dowych. Obecnie pe³ni funkcje:
Radnego Powiatu £obeskiego
III kadencji, a zarazem przewodni-

To naszym zdaniem najbardziej presti¿owa nagroda - za ROZWÓJ GOSPODARCZY, czyli tworzenie miejsc pracy.
Gratulujemy pañstwu Je¿om z Reska, którzy j¹ otrzymali i ¿yczymy sobie jak najwiêcej takich firm w powiecie.
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NAGRODY SPECJALNE STAROSTY £OBESKIEGO...

„Smok” w kategorii Sport i turystyka dla Jana Michalczyszyna (pierwszy z prawej).
Nominowani Miros³aw Budzyñski i Tadeusz Sikora.
cz¹cego Komisji Rewizyjnej i
cz³onka Komisji Oœwiaty; Cz³onka
Powiatowej Rady Sportu; Cz³onka
Zarz¹du Powiatowego Szkolnego
Zwi¹zku Sportowego w £obzie;
Cz³onka Zarz¹du Powiatowego
Zrzeszenia Ludowych Zespo³ów
Sportowych w £obzie.
Powiatowa Rada Sportu informuje Kapitu³ê, i¿ Jan Michalczyszyn
w roku ubieg³ym by³ nominowany
przez burmistrza Reska do Nagrody
Specjalnej Starosty £obeskiego w
kategorii „sport i turystyka”.
Nominowani byli: Miros³aw
Budzyñski, nauczyciel z Radowa
Ma³ego (zg³osi³ wójt Radowa) i Tadeusz Sikora, by³y dyrektor SP 1 w
£obzie i trener „£obuziaków”
(zg³osi³ burmistrz £obza).

SUPER SMOK
ANTONI GUTKOWSKI
Spo³eczeñstwo £obza niejednokrotnie wyra¿a³o wielkie uznanie za
jego wk³ad pracy w rozwój szkolnictwa. Przez 40 lat wzorowo pe³ni³
funkcje dyrektora ³obeskich placówek oœwiatowych, wpierw Szko³y
Podstawowej nr 3, a nastêpnie Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych oraz
Prywatnego Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych i Policealnego Studium Zawodowego. W 2000
roku jako pierwszy w gminie £obez,
uzyska³ stopieñ nauczyciela dyplomowanego, dopinguj¹c tym swoich
nauczycieli.
Za wybitne zas³ugi dla oœwiaty
zosta³ nagrodzony najwy¿szymi

odznaczeniami resortowymi: Medalem Ministra Edukacji Narodowej i Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi.
Kilkakrotnie otrzymywa³ nagrody
Ministra Edukacji oraz Kuratora
Oœwiaty. W 2010 r. decyzj¹ zarz¹du
Województwa Zachodniopomorskiego otrzyma³ Srebrnego Gryfa
Zachodniopomorskiego.
W ostatnich latach aktywnie
uczestniczy³ w dzia³alnoœci samorz¹du terytorialnego organizuj¹c od
podstaw Starostwo Powiatowe w
£obzie. W 2001 roku zarz¹dza³ komisarycznie Powiatem £obeskim
staj¹c siê w 2002 roku Pe³ni¹cym
Obowi¹zki Starosty. W czasie
dwóch kolejnych kadencji Rady
Powiatu otrzyma³ od spo³eczeñstwa mandat radnego, a w latach
2006-2010 piastowa³ funkcjê Starosty £obeskiego. By³ inicjatorem
wielu zmian w jednostkach organizacyjnych Starostwa, co korzystnie wp³ynê³o na poprawê jakoœci
¿ycia mieszkañców regionu, miêdzy innymi standaryzacja Domu
Pomocy Spo³ecznej, przeniesienie Domu Dziecka z Zajezierza do
£obza, pozyskanie na w³asnoœæ
Szpitala Powiatowego w Resku,
otwarcie nowoczesnego Oœrodka
Geodezyjno-Kartograficznego w
£obzie.
Pan Antoni Gutkowski jako dobry menad¿er i organizator doprowadzi³ m.in. do rozbudowy szko³y
przy ul. Koœciuszki o dwa pawilony,
przeprowadzi³ kapitalny remont sali
gimnastycznej, ogrzewanie szko³y
przy³¹czy³ do miejskiej sieci ciepl-

nej, jako pierwsza szko³a w gminie
£obez Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych, pozyska³ dwie pracownie
komputerowe oraz œrodki z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa na zakup dodatkowych
zestawów komputerowych.
Z zaanga¿owaniem pracowa³
równie¿ na rzecz wprowadzenia reformy oœwiatowej– to dziêki jego
staraniom reformê w gminie £obez
wprowadzono bez wiêkszych problemów. Uczniowie szko³y kierowanej przez Pana Gutkowskiego
zdobywali zawsze znacz¹ce osi¹gniêcia w konkursach przedmiotowych i olimpiadach sportowych.

Od 1946 roku, po powrocie z
zsy³ki na Syberii, zamieszka³ na sta³e w £obzie. Tu skoñczy³ szko³ê
podstawow¹ i zosta³ absolwentem
Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Ca³e
swoje doros³e ¿ycie zwi¹za³ z naszym miastem. Nale¿y do grona
aktywnych i pomocnych Cz³onków
Zwi¹zku Sybiraków w £obzie.
Przyznanie Panu Antoniemu
Gutkowskiemu presti¿owej Nagrody Specjalnej Super „Smok” bêdzie
wyrazem podziêkowania za ca³okszta³t pracy i spo³ecznego oddania
na rzecz dalszego rozwoju lokalnej
spo³ecznoœci Ziemi £obeskiej. (o)
foto: Starostwo Powiatowe

SUPER SMOK DLA ANTONIEGO GUTKOWSKIEGO
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REKLAMA
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DRUKARNIA
w £obzie
poleca
us³ugi
poligraficzne
Ul.
S³owackiego 6,
tel.
91 39 73 730.
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Wycieczki z ornitologiem
W œwietlicy wiejskiej
„Domino” w Iglicach, odby³
siê 25 stycznia br. konkurs
ornitologiczny pod has³em
„Rozpoznajemy ptaki
zimuj¹ce w dolinie Regi”.
Konkurs by³ uwieñczeniem
prawie dwumiesiêcznych
spotkañ dzieci i m³odzie¿y,
uczêszczaj¹cych na zajêcia
w œwietlicy, z ornitologiem
panem Dariuszem
B³êdowskim. W czasie tych
spotkañ, w formie
plenerowych wycieczek,
uczestnicy nauczyli siê
rozpoznawania gatunków
ptaków zimuj¹cych w
naszym regionie, a tak¿e
poznali wiele ciekawostek
z ich ¿ycia.
Przeprowadzony konkurs mia³
wy³oniæ najuwa¿niejszego s³uchacza i obserwatora. W wyniku przeprowadzonego testu pierwsze miejsce zajê³a Agnieszka So³onyna, drugie Marcin Matwijczak, a trzecie
Arkadiusz So³onyna. Zwyciêzcy
otrzymali pami¹tkowe statuetki i
dyplomy, ufundowane przez Centrum Kultury w Resku, a pozostali
uczestnicy wraz z dyplomami, nagrodê pocieszenia w postaci s³odyczy. Nagrody, z serdecznymi gratulacjami, wrêczy³a dyrektor Centrum
Kultury Jolanta Furman, ¿ycz¹c
dalszych sukcesów w zdobywaniu
wiedzy ornitologicznej.
Oczywiœcie ten konkurs, to nie
koniec interesuj¹cych spotkañ z ornitologiem. Na okres ferii zimowych przewidziane s¹ dalsze wycieczki, w tym dokarmianie ptaków
i innej zwierzyny leœnej.
Korzystaj¹c z okazji opiekunka
œwietlicy pani Anna So³onyna i pani
dyrektor Centrum Kultury sk³adaj¹
serdeczne podziêkowania za bezinteresown¹ pomoc i wspó³pracê p.
Dariuszowi B³êdowskiemu, p. Bogdanowi Walczakowi, p. Stanis³awowi Daœko oraz Ko³u £owieckiemu
„¯ubr” w Szczecinie.
(o)
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OG£OSZENIA DROBNE

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

US£UGI

Powiat ³obeski

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.

Promocja !!!
Kredyty hipoteczne. Kontakt tel. 91
397 6470, 91 395 2424

Sprzedam dom w Dobrej, w³asnoœciowy, w zabudowie bliŸniaczej, o
pow. u¿ytk. 97,5 mkw., 4 pokoje,
kuchnia, ³azienka, strych, piwnica,
gara¿, budynek gospodarczy. Powierzchnia dzia³ki 2420 mkw. Cena
270 000 z³. Tel. 784 088 261.

RTV – naprawa TV, LCD, SAT, RADIO itd. £obez ul. Cicha 3. Tel. 604
845 753, 91 397 4127.
Bronis³aw Micek
Zespó³ Muzyczny na ka¿d¹ okazjê.
Rabat na wesela 2011 rok. Zadzwoñ
604 221 339.

Sprzedam 1/2 domu w Dobrej. Tel.
668 431 301
Dorowo gm. Resko, dom na sprzeda¿, pow. 112 mkw., dzia³ka 2700
mkw., 2 budynki gospodarcze – 118
i 71 mkw. Mo¿liwoœæ dzier¿awy
gruntu 8500 mkw. Tel. 663 036 912,
665 497 211.

Powiat œwidwiñski

Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547
Wynajmê biura i / lub powierzchniê magazynow¹ Po³czyn Zdrój.
Tel. 602 432 942, 91 8821418.

Powiat drawski
Sprzedam-zamieniê-wynajmê w
Drawsku Pom. Hale, magazyn
,plac, dom, dzia³ki budowlane przy
trasie A20 ul.Starogrodzka.
tel.502431115

Region
Wynajmê piekarniê. Piekarnia +
Cukiernia w miejscowoœci Dêbice k/
Maszewa ( zachodniopomorskie ).
W sk³ad piekarni wchodz¹ nastêpuj¹ce pomieszczenia: Hala produkcyjna, pomieszczenie cukiernicze,
magazyn m¹czny, 2 magazyny na
produkty pomocnicze, ostygalnia –
hala wydawcza produktów gotowych, biuro, pomieszczenie socjalne – szatnia, prysznice i wc. Obiekt
wyposa¿ony kompletnie ( nowy piec
Wulkan na olej z komora garownicz¹). Wszystkie media. Piekarnia
po³o¿ona jest przy drodze krajowej
Nowogard – Stargard Szczeciñski.
Wjazd z dwóch stron, plac manewrowy, obiekt ogrodzony. Kontakt 91
392 0334, kom. 887 467 309.

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudnimy rencistów, emerytów do
prowadzenia punktów sprzeda¿y
nagrobków w £obzie posiadaj¹cych grunt min. 20 mkw. w miejscu
zamieszkania. Tel. Kontaktowy : ( 068) 3757466, 608 238 599

Powiat drawski
Firma telemarketingowa przyjmie
od zaraz spec. ds. telefonicznej obs³ugi klienta, Tel. 94 7101802,
501397446.

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
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sprzedam wyposa¿enie sklepu
spo¿ywczego: rega³y, dwie lady
ch³odnicze, dwie witryny ch³odnicze. Tel.504 153 405
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Powiat gryficki
Sprzedam drewno kominkowe. Tel.
667 612 010.

Region

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

MOTORYZACJA

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

Powiat ³obeski
£obez, pomogê dziecku w lekcjach,
poziom szk.podst. kl. 1-3, dobra
komunikatywnoœæ z dzieæmi. Tel.
665 125 965

ZDROWIE
Prywatne pogotowie stomatologiczne, Nowogard, lek.
stom. Andrzej Rynkiewicz. Tel.
607-771-777.

ROLNICTWO

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

INNE

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

NAUKA
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Powiat ³obeski
Sprzedam opony letnie 165/70/R14
bardzo ma³o je¿d¿one. Cena – 100
z³ za sztukê. Tel. 513 977 804
Sprzedam VW Golf 3 1.6 benzyna,
rok prod. 1996. Tel. 880 965 244

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

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
na Os. Orzeszkowej 3 piêtro. Cena
160 tyœ z³ Tel. 91 39 75 637
£obez ul. Ogrodowa sprzedam bardzo ³adne mieszkanie dwupoziomowe 101 mkw. Cena 240 tys. z³.
Tel. 600 265 547
£obez ul.Browarna sprzedam
mieszkanie 55 mkw., 3 pokoje. Okazja. Cena 157 tys. z³. Tel. 600 265
547
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 4 pokojowe w Dobrej, o pow. 78
mkw., II piêtro, piwnica, gara¿, dzia³ka ogrodowa. Cena 180 000 z³. Tel.
784 088 261.
Sprzedam kawalerkê w³asnoœciow¹ spó³dzielcz¹ o pow. 31
mkw., I piêtro w centrum £obza ul.
Murarska. Tel. 604 658 811

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie w P³otach 68
mkw. , 3 pokojowe, II piêtro, blok
ocieplony, okna i drzwi wymienione.
Cena 150 tys. z³ – do negocjacji. Tel.
513 943 383, 609 577 564.

Region
Kawalerka w Szczecinie do wynajêcia, dobre warunki. Tel. 604 845
753. £obez ul. Cicha 3/1
Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 46 mkw. Tel. 603 081 980

Powiat drawski
Sprzedam-zamieniê bezczynszowe, w³asnoœciowe, mieszkanie M3
z gara¿em w Olesznie.ok. 170
000z³.tel.502 431 115
Kupiê-wynajmê w Drawsku pom.
kawalerkê lub wiêksze mieszkanie
w dobrej cenie. tel. 502 106 916

Daj¹c og³oszenie
do TTygodnika
ygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej
i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl
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Jubileuszowy X Memoria³ Jana Niewczasa

Puchary dla œwidwinian i reszczanek

W hali Gimnazjum w Resku
odby³ siê 22.01.2011 r. X Jubileuszowy Memoria³ Jana Niewczasa w pi³ce siatkowej pracowników
oœwiaty i samorz¹dowców.
W Memoriale wziê³o udzia³ 10
zespo³ów: 6 mêskich i 4 ¿eñskie.
Uroczystego otwarcia i powitania
zespo³ów dokona³ burmistrz Gminy
Resko Arkadiusz Czerwiñski. Wœród
zaproszonych goœci byli obecni: syn
Jana – Jacek i siostra Jadwiga, przewodnicz¹ca Rady Gminy Barbara
Basowska i starosta Powiatu £obeskiego Ryszard Brodziñski.
Po prezentacji zespo³ów i
uczczeniu minut¹ ciszy pamiêci
kolegi Jana, delegacja uczniów Zespo³u Szkó³ uda³a siê na cmentarz,
celem z³o¿enia wi¹zanki kwiatów i
zapalenia zniczy. W rywalizacji
mê¿czyzn zwyciêstwo odniós³ zespó³ ze Œwidwina (w sk³adzie: Roman Domaga³a, Jan Wysokiñski,
Mateusz Majka, Marcin Makowski,
Seweryn Skowron, Adam Majew-

ski, Lech i Tomasz Jankowscy),
przed Trzebiatowem, Reskiem II,
Reskiem I, Brojcami i £obzem.
Wœród kobiet zwyciê¿y³y siatkarki
z Reska przed Gryficami, £obzem i
Œwidwinem. Zwyciêski zespó³ kobiet wyst¹pi³ w sk³adzie: Anna Bodys, Anna Wawrzyniak, Sylwia Witaszek, Magdalena Kowal, Renata
Czerwiñska, Justyna Grankowska,
Justyna Tichanów, El¿bieta Kuc i
Magdalena Waldon.
Wszystkie zespo³y otrzyma³y
pami¹tkowe puchary i dyplomy, a
wyrêczyli je: rodzina Jana oraz
sponsorzy. Imprezê przeprowadzono dziêki wsparciu Urzêdu Miejskiego w Resku, Starostwu Powiatowemu, Oddzia³owi ZNP, piekarni
GAMA, masarni BAN. Dziêkujemy
sponsorom, m³odzie¿y z £abunia
Wielkiego i Gimnazjum w Resku i
sêdziom za sprawne przeprowadzenie memoria³u.
Organizatorzy: Jan Michalczyszyn, Roman Gojlik i Renata Czerwiñska.
(o)

WyraŸne zwyciêstwa sparingowe Sarmaty
Sarmata przygotowuj¹c siê
do rozgrywek rundy wiosennej
rozegra³ dwa sparingi, oba wysoko wygrywaj¹c.
Tylko dwunastu zawodników
mia³ do swojej dyspozycji trener
Sarmaty Tomasz Surma w meczu
sparingowym z Pomorzaninem
Nowogard, rozegranym 29 stycznia na sztucznej trawie w P³otach.
Kilka niegroŸnych kontuzji, nêkaj¹cych niektórych zawodników
jak i przyczyny natury osobistej
spowodowa³y, ¿e Sarmata zagra³
ten sparing tylko z jednym zawodnikiem rezerwowym. Mimo mocno „okrojonego” sk³adu Sarmata
od samego pocz¹tku posiada³ ini-

cjatywê na boisku i po pierwszej
s³abej bezbramkowej po³owie w
drugiej osi¹gn¹³ znaczn¹ przewagê, któr¹ przypieczêtowa³ strzeleniem trzech bramek. Szczególnie
mog³a siê podobaæ pierwsza z
nich, strzelona w 60', kiedy to Bonifrowski, Padziñski, Kamiñski i
GuŸniczak kilkoma podaniami
„rozklepali” obroñców i bramkarza Pomorzanina, a Wojciech GuŸniczak strzeli³ praktycznie do pustej ju¿ bramki. Nie znam personalnie obecnych zawodników Pomorzanina, ale ci, co grali w sparingu z Sarmat¹, byli generalnie
zawodnikami m³odymi i na chwilê
obecn¹ potrzebuj¹ czasu i ogrania,
aby sprostaæ zawodnikom dru¿yny

bardziej doœwiadczonej, a takim
zespo³em niew¹tpliwie jest w tej
chwili zespó³ Sarmaty.
Sarmata Dobra – Pomorzanin
Nowogard 3:0 (0:0)
Strzelcy bramek: Wojciech GuŸniczak (60'), Damian Padziñski 2
(73' i 87').
Sk³ad Sarmaty: Sebastian Marciniak, Pawe³ Za³êcki, Jakub Durkowski, Jaros³aw Jaszczuk, Wojciech Dorsz, Emilian Kamiñski,
Wojciech Bonifrowski, Piotr Grochulski, Wojciech Kliœ, Damian
Padziñski, Wojciech GuŸniczak i
Zdzis³aw Szw¹der.
Przypomnê, ¿e w rozegranym
tydzieñ wczeœniej, swoim pierw-

szym meczu kontrolnym na euroboisku w Goleniowie, zespó³ z Dobrej
pokona³ 3:0 (0:0) dru¿ynê Promienia Mosty, wystêpuj¹c¹ w klasie
okrêgowej. Bramki dla Sarmaty w
drugiej po³owie meczu strzelili:
Mateusz Dzierbicki, Wojciech Bonifrowski z karnego i Damian Padziñski. Wojciech Bonifrowski,
obecnie zawodnik Olimpii Nowogard, wyrazi³ chêæ powrotu do Sarmaty i jego transfer jest w trakcie
za³atwiania miêdzy zainteresowanymi klubami. Kibice Sarmaty
wierz¹, ¿e po wyeliminowaniu kontuzji, z jak¹ ten zawodnik zmaga³ siê
w ostatnim czasie, jego powrót bêdzie znacznym wzmocnieniem linii
pomocy Sarmaty.
estan

Zapraszamy na

Wybieramy SPORTOWCA 2010 ROKU

IV POWIATOWY TURNIEJ
HALOWEJ PI£KI NO¯NEJ
DRU¯YN WIEJSKICH
- niedziela, 6 luty 2011 r.
- £OBEZ, hala sportowo-widowiskowa
- rozpoczêcie zawodów o godz.
11:00
Informacje i zg³oszenia: Jerzy
Rakocy: tel. 602829772, e-mail:
adamku@vp.pl;
adres 73-150 £obez, ul. Boczna
32.
Zg³oszenia dru¿yn do dnia 3
lutego 2011 r.

Do turnieju dopuszcza siê zawodników, którzy ukoñczyli 18 lat.
Wpisowe od dru¿yny: 50 z³.
Organizatorzy: Zachodniopomorski Zwi¹zek TKKF w Szczecinie Ognisko Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „B³yskawica”
w £obzie, Urz¹d Miejski w £obzie,
Starostwo Powiatowe w £obzie,
Polskie Stronnictwo Ludowe.
Zapraszamy do kibicowania i
wziêcia udzia³u w imprezie!

Rozstrzygniêto plebiscyt „Gwiazdy
Stargardzkiego Sportu”

Marcin Grynkiewicz wœród
gwiazd stargardzkiego sportu
W uroczystej gali, jaka odby³a
siê w Stargardzie 28 stycznia br.,
nagrodzono „Gwiazdy Stargardzkiego Sportu”. Wœród nich
wysok¹ pozycjê potwierdzi³
³obzianin Marcin Grynkiewicz.
W Gali wziêli udzia³ najpopularniejsi stargardzcy sportowcy i trenerzy. Tytu³ „Gwiazdy Stargardzkiego
Sportu” zdoby³a Irena Preiss, reprezentantka Polski w grapplingu, nale¿¹ca do klubu Bersekers Team. Zawodniczka ma na swoim koncie miêdzy innymi br¹zowy medal na Igrzyskach Sportów Walki w Pekinie.
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Tu¿ za Iren¹ Preiss uplasowa³ siê
Marcin Grynkiewicz, biegacz startuj¹cy w barwach Ludowego Klubu
Sportowego „Pomorze”. Zawodnik
jest mistrzem Polski w biegach
prze³ajowych.
Trzecie miejsce w tegorocznym plebiscycie zajê³a Patrycja
Howis, zapaœniczka z Ludowego
Klubu Sportowego „Feniks”. W
ubieg³ym roku zdoby³a br¹zowe
medale na Mistrzostwach Polski
Juniorek oraz Mistrzostwach Polski Seniorek.\Zwyciêzcy otrzymali pami¹tkowe puchary i nagrody pieniê¿ne.
(r)

Zasady konkursu na „Najpopularniejszego sportowca
Powiatu £obeskiego w plebiscycie Czytelników”.
1. Do konkursu mo¿na zg³aszaæ sportowców WY£¥CZNIE NA KUPONACH zamieszczonych w kolejnych numerach czasopism lokalnych – „Tygodnika £obeskiego” i „Nowego Tygodnika £obeskiego”.
2. Na kuponie nale¿y wpisaæ obowi¹zkowo nazwiska trzech sportowców
z poni¿szej listy nominowanych osób. Kupon niepe³ny nie bêdzie brany pod
uwagê.
3. Punktacja sportowców: za I miejsce na kuponie – 3 pkt., za II miejsce
– 2 pkt., za III miejsce – 1 pkt. Suma uzyskanych punktów zadecyduje o miejscu nominowanych.
4. Wszystkie kupony wezm¹ udzia³ w losowaniu atrakcyjnych nagród
rzeczowych. (losowanie odbêdzie siê w finale Gali Sportu 18.02.2011 r.).
5. Wyciête i wype³nione kupony mo¿na sk³adaæ osobiœcie lub przes³aæ
na adres redakcji „Tygodnika £obeskiego” (£obez, ul. S³owackiego 6)
lub „Nowego Tygodnika £obeskiego”, a tak¿e w sekretariatach: Urzêdu
Gminy w Radowie Ma³ym, Urzêdu Miasta w Wêgorzynie, Urzêdu Miejskiego w Resku, Urzêdu Miejskiego w £obzie, Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
Starostwa Powiatowego w £obzie oraz w biurze Hali Sportowo-Widowiskowej w £obzie.
6. Termin sk³adania – do 16 lutego 2011 r. (œroda) do godziny 15.00.

Najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego w roku 2010 w plebiscycie Czytelników„Tygodnika £obeskiego” i „Nowego Tygodnika
£obeskiego” (kolejnoœæ alfabetyczna)
Bodych Pawe³
Gimnazjum Resko
Buka³a SebastianSzko³a Podstawowa Runowo Pomorskie
Chodna Kacper
UKS £OBUZIAKI £obez – pi³ka no¿na
Dzierbicki Damian
LMKS SARMATA Dobra – pi³ka no¿na
Florczak Patrycja
Szko³a Podstawowa Dobra
Ga³an Kacper
Szko³a Podstawowa nr 2 £obez
Gêbka Karol
Gimnazjum Radowo Ma³e
Gunera Mateusz
Szko³a Podstawowa Be³czna
Grankowska Justyna
Zespó³ Szkó³ Resko
Jaszczuk Jaros³aw
LMKS SARMATA – pi³ka no¿na oldboje
Ka³apacki Adrian
Gimnazjum Wêgorzyno
Kiarszys Milena
Zespó³ Szkó³ £obez
Knapek Mateusz
Szko³a Podstawowa nr 1 £obez
Kobielski Adam
UKS ORLIK Resko – pi³ka no¿na
Kolanowski Marek
LKS MEWA Resko – pi³ka no¿na oldboje
Ko³odyñska Anna
Szko³a Podstawowa Wêgorzyno
Kowal Pawe³
Zespó³ Szkó³ Resko
Król Mateusz
Szko³a Podstawowa Radowo Ma³e
Kubalak Eryk
UKS ORLIK Radowo Ma³e – pi³ka no¿na
Kusiewicz Anna
Szko³a Podstawowa Starogard
Kusyk Dorota
UKS MINI GIER Radowo Ma³e – koszykówka
Kwak Weronika
Gimnazjum Wêgorzyno
£akomy Kacper
UKS ORLIK Dobra – pi³ka no¿na
Maduñ Przemys³aw
Zespó³ Szkó³ £obez
Maziarz Mateusz
Gimnazjum £obez
Nadkierniczny Andrzej LKS SPARTA Wêgorzyno – pi³ka no¿na
Olas Wioletta
MKS OLIMP £obez – pi³ka siatkowa
Osiecki £ukasz
LKS JASTRZ¥B £osoœnica – pi³ka no¿na
Ostaszewski Mateusz MLKS ŒWIATOWID £obez – pi³ka no¿na
Pawluk Konrad
LKS RADOWIA Radowo Ma³e – pi³ka no¿na
Paw³owski Arkadiusz LKS MEWA Resko – pi³ka no¿na
Romej Aleksandra
Gimnazjum £obez
Romej Justyna
MKS OLIMP – lekka atletyka
Sadowska Milena
UKS ARBOD Dobra- lekka atletyka
Sira Agnieszka
Gimnazjum Radowo Ma³e
Skorupski Grzegorz
Gimnazjum Dobra
Skrobiñski Janusz
MLKS ŒWIATOWID £obez – pi³ka no¿na oldboje
S³awiñska Sonia
Gimnazjum Resko
Smuga Karolina
Szko³a Podstawowa Wojtaszyce
Stasiak Aron
UKS TRÓJKA Wêgorzyno – pi³ka no¿na
Szawdenis Anna
Szko³a Podstawowa Resko
Szpilska Daria
Szko³a Podstawowa £osoœnica
Szymanek Dagmara
Gimnazjum Dobra
Turzyñska Anna
Szko³a Podstawowa Siedlice
¯urawik Adam
Szko³a Podstawowa £abuñ Wielki

KUPON KONKURSOWY

„NAJPOPULARNIEJSZY
SPORTOWIEC POWIATU
£OBESKIEGO”
Lp.

Nazwisko i imiê

Iloœæ
punktów
3.
2.
1.

Imiê i nazwisko czytelnika

Adres
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Dzieñ Babci i Dziadka
w Szkole Podstawowej
w Starogardzie
21 i 22 stycznia to jedne z najpiêkniejszych dni w roku – „ Dzieñ
Babci i Dziadka”. Dla wszystkich
wnucz¹t to bardzo wa¿ne œwiêto,
gdy¿ mog¹ oni podziêkowaæ
swym Dziadkom za troskê, mi³oœæ, dobre rady, wyrozumia³oœæ i
oczywiœcie za opowieœci o dawnych czasach.
W Szkole Podstawowej w Starogardzie 21 stycznia 2011 roku odby³y siê uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie szko³y zaprezentowali z tej okazji bogaty
program artystyczny. Dziadkowie
przyjmowali najlepsze ¿yczenia,
wyra¿one w wierszach, inscenizacjach i piosenkach.
„Dziadek i babcia te¿ byli dzieæmi, czasami grzeczni, czasem niegrzeczni. W krótkich spodenkach
dziadek gra³ w pi³kê i kiedyœ szybê
zbi³ przez pomy³kê. A nasza babcia
karmi³a lale, i chêtnie ssa³a najmniejszy palec. Babci¹ lub dziadkiem kiedyœ bêdziemy, tacy jak oni
w³aœnie byæ chcemy.”
Tymi s³owami zostali powitani
Dziadkowie, którzy przybyli do
szko³y na zaproszenie swoich wnuków. Uczniowie z klas I – III, oddzia³u przedszkolnego i punktu
przedszkolnego, recytowali wier-

sze, œpiewali piosenki, a tak¿e tañczyli. Ogromne brawa otrzymali
najm³odsi, uczniowie z punktu
przedszkolnego, prezentuj¹c sw¹
interpretacjê wiersza o rzepce. Goœcie mogli obejrzeæ te¿ program
gimnastyczno – akrobatyczny w
wykonaniu dziewcz¹t oraz jase³ka,
zaprezentowane przez dzieci z klas
V – VI. Nie zabrak³o te¿ wspólnej
zabawy. Dziadkowie mogli uczestniczyæ w ró¿nego rodzaju konkursach. Wnuczêta przygotowa³y równie¿ niespodzianki - prezenty dla
Babæ i Dziadków - laurki i kwiatki.
Podczas wystêpów dostojni goœcie
czêstowali siê s³odkoœciami przygotowanymi przez Radê Rodziców.
Nad wszystkim czuwali wspaniali
nauczyciele i pani dyrektor.
Na zakoñczenie wszyscy odœpiewali Dziadkom gromkie „Sto
lat”. Dobieg³a koñca ta wzruszaj¹ca
uroczystoœæ, ale na pewno na d³ugo
pozostanie w pamiêci zarówno goœci, jak i ich wnucz¹t. Wszystkim
naszym kochanym Babciom i
Dziadkom jeszcze raz z okazji ich
œwiêta ¿yczymy du¿o, du¿o zdrowia, pogodnych dni i uœmiechów na
co dzieñ.
Elwira Warnke – nauczyciel
SP Starogard, op. Su

K¥PIEL MORSÓW
i wêdrówka piesza
Zapraszamy mieszkañców do kibicowania œmia³kom zimowych k¹pieli!!!
£obez, niedziela, 6 luty 2011r.
*K¥PIEL MORSÓW w Redze przy
„wodospadzie” (ko³o nadleœnictwa)
- £obez, rzeka Rega, godz. 13:00
*WÊDRÓWKA PIESZA
- zbiórka: £obez, przy fontannie,
godz. 9:00
- ³obeskie lasy - Ÿród³o ko³o Bonina
- dystans: 8 km

- koñczymy nad Reg¹ (oko³o
12:30), na k¹pieli morsów.
Nad Reg¹ bêdzie WSPÓLNE
OGNISKO. Dla uczestników posi³ek,
grzaniec i dobra zabawa! Wpisowe od
uczestników wêdrówki i/lub k¹pieli:
5 z³ (p³atne w dniu imprezy); cz³onkowie TKKF B³yskawica (op³acona
sk³adka 2011) - ulga 50 %.
Organizator: Ognisko TKKF B³yskawica £obez. Info: - Adam Kogut, tel.
607881467, adamku@vp.pl - Tadeusz
„Mors” Weso³owski.
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Dzieñ Babci i Dziadka
w Szkole Podstawowej
w £osoœnicy

Uczniowie i przedszkolaki
Szko³y Podstawowej w £osoœnicy
21 stycznia 2011 podziêkowali
wszystkim Babciom i Dziadkom za
troskê i dobre serce. Zaproszenie na
uroczystoœæ otrzymali nie tylko
dziadkowie uczniów i przedszkolaków, równie¿ seniorzy mieszkaj¹cy
w pobliskich miejscowoœciach. Rodzice naszych uczniów jak co roku
na t¹ uroczystoœæ przygotowali
s³odki poczêstunek.
Dla wszystkich goœci którzy
skorzystali z zaproszenia, by³a to
niecodzienna okazja do obejrzenia
programu artystycznego przygotowanego przez przedszkolaków i
uczniów klas O – III.
Dzieci przygotowa³y wychowawczynie klas: Ewa Babec – Jarosz, Gabriela £achmanowicz, Monika Cielica, Urszula Szumska i
Maria Kamiñska. Dzieci prezento-

wa³y wiersze, piosenki i tañce za
które otrzymywa³y od goœci wielkie
brawa. Wszyscy Dziadkowie po
wystêpie zostali obdarowani prezentami w³asnorêcznie wykonanymi przez uczniów.
Dziadkowie z wnukami wziêli
udzia³ w humorystycznych konkursach, w których zdobywali medale
Superdziadka i Superbabci. By³o
przy tym wiele zabawy i radoœci.
Takie spotkanie maj¹ uczyæ
uczniów okazywania szacunku starszym osobom nie tylko w dniu ich
œwiêta, ale tak¿e na co dzieñ. Wa¿ne
dla nas jest równie¿ to, aby dzieci
potrafi³y doceniæ troskê i mi³oœæ
jak¹ darz¹ ich Dziadkowie. Bo przecie¿ m¹droœæ i doœwiadczenie
dziadków pomaga dzieciom starszym i tym m³odszym w wielu momentach ich ¿ycia.
Gabriela £achmanowicz
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Póki komar i mucha
morza nie wypij¹

Przerobi³ pole
numerowe w aucie
Poszukiwany w³ama³ siê
do kiosku

A ty mucho, ty komarze, pijcie
wodê powoli, Niech siê Dziadzio z
Babci¹ na¿yj¹ do woli.
W dniu 21 stycznia 2011 w Szkole Podstawowej w Siedlicach odby³o siê uroczyste spotkanie z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Po przywitaniu zaproszonych goœci,
uczniowie wszystkich klas zaprezentowali swój program artystyczny. Na twarzach goœci mo¿na by³o
zaobserwowaæ uœmiech, radoœæ, ³zy
szczêœcia i wzruszenia. Wielk¹
przyjemnoœæ sprawi³y Babciom i
Dziadkom drobne upominki w po-

staci laurek, wrêczone przez wnuków. Wspólny poczêstunek by³
okazj¹ do rozmów, w czasie których
mogliœmy podzieliæ siê wra¿eniami.
Dziadkowie byli pe³ni uznania
dla swoich wnuków. Podziwiali ich
postawê i umiejêtnoœci. Wspania³a
atmosfera, która towarzyszy³a spotkaniu by³a okazj¹ do umocnienia
wiêzi rodzinnej, mi³ego spêdzenia
czasu, bli¿szego poznania siê. Jeszcze raz wszystkim Babciom i Dziadkom sk³adamy najserdeczniejsze
¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu.
(o)
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Policjanci z Wêgorzyna zatrzymali 36-letniego mê¿czyznê, który
w³ama³ siê do kiosku. By³ on poszukiwany przez Prokuraturê Rejonow¹ w
Stargardzie Szczeciñskim.
Policjanci z Wêgorzyna patroluj¹c
okolice dworca PKP w Runowie Pomorskim, w przyleg³ym do dworca kiosku stwierdzili wygiêt¹ kratê oraz wybit¹ szybê wystawow¹. Przy sklepie
le¿a³y reklamówki oraz czarny wygiêty
prêt. Ze œrodka kiosku dochodzi³y ha³asy. Po wejœciu do œrodka policjanci zauwa¿yli siedz¹cego na krzeœle mê¿czyznê, którym okaza³ siê 36-letni Rafa³ K.
W toku dalszych czynnoœci policjanci ustalili, ¿e mê¿czyzna ten jest
poszukiwany przez Prokuraturê Rejonow¹ w Stargardzie Szczeciñskim, w
celu ustalenia miejsca jego pobytu.
W³amywacz przyzna³ siê do w³amania do kiosku. Stwierdzi³, ¿e przyjecha³
na wycieczkê do Runowa Pomorskiego.
Zosta³ zatrzymany w policyjnym
areszcie. Po wytrzeŸwieniu us³ysza³
zarzut kradzie¿y z w³amaniem, za które
to przestêpstwo grozi kara pozbawienia
wolnoœci do lat 10.

Policjanci z Wydzia³y Ruchu Drogowego z £obza zatrzymali 20-letniego mieszkañca gminy Wêgorzyno,
który przerobi³ pole numerowe w samochodzie.
Policjanci z Wydzia³u Ruchu Drogowego z £obza patroluj¹c ulice miasta
zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego samochodem marki Ford Fiesta,
20-letniego mieszkañca gminy Wêgorzyno. Podczas przeprowadzanej kontroli pojazdu mundurowi zauwa¿yli, ¿e
wewn¹trz drzwi auta widnieje ciemnozielony kolor, a na pod³odze pole numerowe jest bia³e. Ca³e auto by³o koloru
czarnego. Wzbudzi³o to podejrzenia
policjantów, którzy po uniesieniu dywanika zauwa¿yli, ¿e ca³e pole numerowe zosta³o wyciête z innego pojazdu i
wspawane do tego auta. Kieruj¹cy
oœwiadczy³, ¿e wczeœniej u¿ytkowa³
auto ojca, ale je uszkodzi³ i dlatego
kupi³ inny, sprawny samochód, wspawa³ do niego numer VIN i prze³o¿y³ tabliczkê znamionow¹. Zrobi³ tak, gdy¿
chcia³ zaoszczêdziæ na kupie nowego
ubezpieczenia samochodu. Samochód
zosta³ zabezpieczony na parkingu. Teraz
ten m³ody cz³owiek odpowie za przestêpstwo z art. 270 KK, które mówi o przerobieniu i podrobieniu dokumentu. Za przestêpstwo to grozi kara pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do 5 lat.

ROZMAITOŒCI

Reklama
Tel./fax
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Galeria tygodnika
Oskarek

913973730
Krzy¿ówka nr 5

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 3 brzmia³o:

„SPOKOJNIE TRACIÆ”
Nagrodê wylosowa³a pani Helena K³os z £obza.

Gratulujemy.

Foto-Klif Edward Lipa. fotografia œlubna,
plenerowa, reporta¿, szkolna, przedszkolna,
filomowanie uroczystoœæi rodzinnych. Resko.
tel.508 285 242

