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Kto rz¹dzi ¿ywnoœci¹
– rz¹dzi œwiatem
(POWIAT). Zarz¹d powiatu
³obeskiego negatywnie zaopiniowa³ wniosek koalicji „Polska wolna od GMO” o og³oszenie obszaru
województwa zachodniopomorskiego stref¹ woln¹ od organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
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WÊGIEL BRUNATNY
Z BOGATYNI
KÊSY I ORZECH
Brykiet z wêgla brunatnego
Mo¿liwy transport.
Nowy sk³ad opa³u Resko
ul. Browarna. Tel. 792 800 843.
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Spo³eczna Rada Kultury
– mo¿liwoœci i oczekiwania
Kazimierz Rynkiewicz

K

ilka tygodni temu staro
sta Ryszard Brodziñski
zainicjowa³ spotkanie,
na którym pad³ pomys³ utworzenia
Spo³ecznej Rady Kultury. Takiego
forum, na którym mo¿na by porozmawiaæ na temat kultury w gminach
i powiecie, coœ zaproponowaæ, coœ
zainicjowaæ, popchn¹æ kilka spraw
do przodu.
Wczoraj odby³o siê drugie spotkanie na ten temat, na którym pojawili siê zaproszeni przez starostwo przedstawiciele gmin. Kultura jak to mawia³ klasyk to nadbudowa. Jako ¿e jesteœmy jako spo³eczeñstwo wci¹¿ zaabsorbowani
baz¹, czyli ³ataniem dróg, poszukiwaniem pracy, zarabianiem na
¿ycie itd., kultura jest na drugim
planie. Jednak zanim (dobro) byt
okreœli nam œwiadomoœæ w skali
powszechnej, warto pamiêtaæ, ¿e
byli i s¹ ludzie, dla których kultura
by³a i jest czymœ wa¿niejszym od
dobrobytu. Pierwszy przyk³ad z
brzegu – Cyprian Kamil Norwid,
który wiêcej uwagi poœwiêca³ tworzeniu dzie³, ni¿ codziennemu
krz¹taniu siê wokó³ w³asnego dobrobytu. O tych, którzy siê krz¹tali,
historia milczy. O Norwidzie uczymy siê w szkole. W ten najkrótszy
sposób chcê pokazaæ, czym jest
kultura, byœmy mieli jakiœ punkt
wyjœcia do dyskusji i jakiœ punkt na
horyzoncie, na który mo¿emy nakierowywaæ nasz wysi³ek tworzenia kultury. Przypomnê tylko, ¿e
Norwid urodzi³ siê we wsi G³uchy,
a na przyk³ad taki Jan Kochanowski w Sycynie, czyli wioskach z
grubsza podobnych do naszych
Bienic, Bonina czy Runowa.
Zdajê sobie sprawê, ¿e znacznie
odbiegam od rozumienia kultury,
jakie zosta³o zarysowane na wczorajszym spotkaniu, a które to rozumienie mo¿na zrekapitulowaæ w
przybli¿eniu tak: w powiecie nie ma
kina, trzeba tworzyæ zespo³y taneczne, mo¿e znalaz³yby siê pieni¹dze na dojazdy dla œpiewaków,
mamy Babê Wielkanocn¹, trzeba
zacieœniaæ wspó³pracê miêdzy gminami, mo¿e powo³aæ jakieœ sekcje,
ludzie nie czytaj¹ ksi¹¿ek itp.
Mo¿e zacznijmy to jakoœ porz¹dkowaæ.

Pierwszy problem, jaki siê pojawi³, zawiera siê w nazwie Spo³eczna. Okaza³o siê, ¿e o ile doœæ ³atwo
zebraæ urzêdników zajmuj¹cych siê
z urzêdu szeroko rozumian¹ sfer¹
kultury, to ju¿ trudniej skrzykn¹æ z
ca³ego powiatu spo³eczników, którzy by chcieli w takiej Radzie
uczestniczyæ. Tu apel – by siê odezwali, je¿eli im siê chce spróbowaæ
coœ w tej sferze zrobiæ. Jak nikomu
nie bêdzie siê chcia³o, to mo¿na
wykreœliæ z nazwy s³owo Spo³eczna
i bêdzie Rada Kultury przy staroœcie. Lepsze to, ni¿ tworzenie fikcji.
Z tak¹ Rad¹ da siê ¿yæ, z fikcj¹ nie.
Nale¿y wiêc podj¹æ jeszcze raz
wysi³ek dotarcia do ludzi i poinformowania ich o powstawaniu takiej
Rady.
y cokolwiek sensownego
robiæ, potrzebna jest do
precyzowana koncepcja
dzia³ania i œwiadomoœæ, w czym siê
bierze udzia³. Dzisiaj powo³anie
jakiegoœ bytu do ¿ycia, to zaledwie
sprawnoœæ organizacyjna, ale to za
ma³o, by taki byt przetrwa³ i zrealizowa³ zamierzone cele. Trzeba wiedzieæ co siê chce i czym siê dysponuje. Trzeba te¿ nabywaæ jakiejœ
sprawnoœci organizacyjnej, by nie
marnowaæ czasu i nie zniechêcaæ
ludzi. Nawi¹zujê tu do wczorajszego spotkania, z którego nic nie wynik³o. Pogadaliœmy i rozeszliœmy
siê. Owszem, by³y ró¿ne opinie o
tym i owym, ale iloœciowe, a tu potrzeba nowej jakoœci. Spotkanie
skoñczy³o siê równo o 15.30, bo
akurat tak koñcz¹ pracê w starostwie, ale niech mi ktoœ powie, co
uzgodniliœmy?
Wiêc proponujê zacz¹æ od pocz¹tku. Rozpropagowaæ informacjê
o tworzeniu Spo³ecznej Rady Kultury. Ludzie z gmin mogliby przyje¿d¿aæ indywidualnie lub z urzêdnikami. Nastêpnie rozdaæ wszystkim projekt Regulaminu jej dzia³ania do przemyœlenia i dyskusji. Odbyæ tak¹ dyskusjê i po naniesieniu
uwag i poprawek przedstawiæ powo³anej Radzie do akceptacji. Podczas dyskusji zrozumielibyœmy
kompetencje i granice w jakich
mo¿emy siê poruszaæ. Tutaj przynajmniej wyjaœnilibyœmy sobie, co
starostwo mo¿e a czego nie, jak
daleko Rada mo¿e ingerowaæ w
dzia³ania urzêdu, czego mo¿emy od
siebie wzajemnie wymagaæ, a co
jest poza zasiêgiem Rady. By to
przebiega³o sprawnie, trzeba spoty-
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kaæ siê i omawiaæ konkretne tematy,
tak jak to robi siê na sesjach. Po powo³aniu Rady i przebrniêciu przez
regulamin, nale¿a³o by zdiagnozowaæ sferê kultury w powiecie. Tutaj
pole do popisu mieliby przedstawiciele gmin, którzy mogliby przygotowaæ takie raporty i przedstawiæ je
Radzie. Z tych cz¹stkowych opisów
powinien powstaæ raport o sytuacji
kultury w powiecie, który by³by
materia³em wyjœciowym do dyskusji nad dalszymi dzia³aniami w tej
sferze.
Nastêpnie Rada powinna odbyæ
debatê na temat istoty kultury, czyli
czym chce siê zajmowaæ; kultur¹,
rozrywk¹, edukacj¹, promocj¹, turystyk¹, a mo¿e te¿ tym wszystkim
naraz. Mówi¹c krótko, powinno siê
mieæ jak¹œ hierarchiê celów, by
wybraæ najwa¿niejsze, bo pieniêdzy
jest ma³o, ludzi i energii te¿ nie za
du¿o. Mo¿e przez kadencjê warto
by skupiæ siê na powo³aniu izby
dziedzictwa narodowego i gdyby
powsta³a, by³by to ju¿ du¿y sukces.
Mo¿e lepiej by³oby zrealizowaæ
dwa – trzy wa¿ne projekty kulturowe, ni¿ rzucaæ siê na wszystko po
trochu. Tu potrzebna by³aby dyskusja, by to okreœliæ.
Ja nie rozstrzygam, co i jak, ale
upieram siê przy tym, by dyskutowaæ i œwiadomie podejmowaæ decyzje w granicach okreœlonych mo¿liwoœci. Zachêcam te¿ do œmia³ych
koncepcji, bo jest mi bli¿sza prawda, ¿e rozwijaæ siê mo¿emy, gdy
tworzymy wizje i szukamy dla nich
pieniêdzy (bo to nas mobilizuje), ni¿
liczymy pieni¹dze i szukamy dla
nich wydatkowania (bo to nas demobilizuje).
W tym kontekœcie przestrzega³bym przed iluzjami, ¿e mo¿na zbudowaæ salê sportow¹ przy liceum i
bêdzie w niej mo¿na tworzyæ kulturê. Sal do wrêczania statuetek i zapraszania celebrytów jeszcze kilka
siê znajdzie, wiêc nie mieszajmy
materii.
dajê sobie sprawê, ¿e wy
soko podnoszê poprzecz
kê, oczekuj¹c nowej jakoœci w podejmowaniu spraw kultury, ale te¿ jest to taka materia,
która siê tego domaga i wymaga.
Proszê zauwa¿yæ, ¿e samorz¹dy
naszego regionu prawie nic nie
wnosz¹ do dziedzictwa narodowego naszego kraju, oprócz produktów rolnych, bezrobocia, mo¿e trochê sportu. Kiedy tu by³ jakiœ pi-
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sarz, poeta, muzyk, historyk, socjolog, kulturoznawca, re¿yser, astronom, naukowiec jakiejkolwiek
dziedziny, który by nas zachêci³ do
myœlenia, dyskusji, który by poruszy³ nasze mózgi i na chwilê oderwa³ je od myœlenia o kasie, pokazuj¹c, ¿e istniej¹ te¿ rzeczy inne,
mo¿e wa¿niejsze, a przynajmniej
ciekawsze... Mo¿e ju¿ w koñcu
trzeba wyrosn¹æ z tego m³odzieñczego narcyzmu, tych tañców,
dmuchania w tr¹by i biesiadowania, nie mówi¹c o sprzedawaniu
majtek w domu kultury. Spo³eczna
Rada Kultury mo¿e byæ na to
okazj¹. Wykorzystan¹ lub stracon¹. To zale¿y od wielu z nas. Jak
siê nie uda, nawet nie bêdê rozczarowany. Nauczy³em siê cierpliwie
próbowaæ. A jak nie ja, to mo¿e
m³odsi. Kultura to tak¿e zwi¹zek
pokoleñ, które w naszym kraju
przecie¿ zawsze próbowa³y. Nawet
gdy wydawa³o siê niemo¿liwe.
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publicznych
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Wybory so³tysów
i rad so³eckich
w gminie £obez
(£OBEZ) Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie
£obez rozpoczynaj¹ siê dzisiaj, 1 marca, w Poradzu
i Be³cznej, a zakoñcz¹ siê 24 marca wyborami
w Klêpnicy. Poni¿ej terminarz wyborów w
poszczególnych wsiach. Spotkania bêd¹ odbywaæ
siê w œwietlicach wiejskich, a tam gdzie ich nie ma,
w autobusie gminnym.

(RESKO). Do miasta, w którym mieœci siê Sanktuarium Maryjne, przyje¿d¿aj¹ nie tylko pielgrzymi, ale i zwykli mieszkañcy
gminy, którzy czasami musz¹ skorzystaæ z toalety. I tu pojawia siê
problem.
Podczas posiedzenia Rady
Miejskiej w tym mieœcie radna El¿bieta Korgul zapyta³a w imieniu
wyborców o publiczne toalety.
- Jedne s¹ umiejscowione w pobli¿u Urzêdu Miejskiego, drugie – w
pobli¿u œcie¿ki spacerowej. Jak czêsto sprz¹ta siê te toalety? Moi wyborcy skar¿¹ siê, ludzie przyje¿d¿aj¹ tu z terenu – do Biura Pracy, Urzêdu Miejskiego, czy do sklepu i jest taka sytuacja, ¿e nie maj¹
gdzie pójœæ i za³atwiaæ swoich potrzeb fizjologicznych. Opinia o publicznych toaletach jest bardzo niekorzystna, ¿e jest zawsze brudno,
œmierdzi. Kto jest za to odpowiedzialny, czy jest jakaœ podpisana
umowa? Bo je¿eli one maj¹ s³u¿yæ
ludziom, to powinny s³u¿yæ ludziom, a nie byæ w takim stanie.
Ludzie przyje¿d¿aj¹ z dzieæmi. Na-

prawdê jest problem – powiedzia³a.
Odpowiedzi udzieli³ burmistrz
gminy Arkadiusz Czerwiñski, który
wyt³umaczy³, ¿e raz w tygodniu
przyje¿d¿a firma specjalistyczna i
sprz¹ta toalety. Ich praca jest zawsze sprawdzana.
- Wszystko zale¿y od ludzi, którzy z tych toalet korzystaj¹. Po wizycie firmy jest czysto. W ci¹gu tygodnia mo¿e siê zdarzyæ, ¿e nie jest
czysto – to zale¿y od mieszkañców.
Mo¿emy p³aciæ za to, ¿eby codziennie przyje¿d¿ali – nie na tym polega
problem. Problem polega na tym, ¿e
nie staæ nas na to, aby toalety oddaæ
pod obs³ugê ludzi, którzy tam bêd¹
– powiedzia³ burmistrz.
Radny Andrzej Nowak zaproponowa³, by skorzystaæ z pomocy CIS.
Z tym nie zgodzi³ siê w³odarz gminy, albowiem, jak wyt³umaczy³, ludzie w CIS-e maj¹ uczyæ siê zawodu, a nie sprz¹taæ toalety.
Pozostaje mieszkañcom wiêc
albo zgodziæ siê na wiêksze wydatki
w tym celu i zmniejszenie ich w innej dziedzinie, albo samemu zacz¹æ
dbaæ o stan toalet.
MM

Poradz 01.03.2011 r. 16.30
Be³czna 01.03.2011 r. 18.00
Grabowo 02.03.2011 r. 16.00
Suliszewice 02.03.2011 r. 18.00
Dalno 03.03.2011 r. 18.00
Niegrzebia 07.03.2011 r. 17.00
- autobus gminny
Bonin 07.03.2011 r. 16.30
Wysiedle 07.03.2011 r. 18.30
£ob¿any 10.03.2011 r. 17.00
Meszne 14.03.2011 r. 17.00
- autobus gminny
Prusinowo 15.03.2011 r. 16.30
Worowo 15.03.2011 r. 18.30

£obeskie Forum
Organizacji
Pozarz¹dowych
– reaktywacja
Przewodnicz¹ca £FOP Czes³awa
Lasota poinformowa³a, ¿e zwo³a³a
posiedzenie £obeskiego Forum Organizacji Pozarz¹dowych. Spotkanie
odbêdzie siê 14 marca 2011 r. o godz.
11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w £obzie, w sali konferencyjnej. Celem spotkania jest wybór nowych w³adz Stowarzyszenia. (r)

Ro¿nowo £obeskie 16.03.2011
r. 17.00 - autobus gminny
Tarnowo 17.03.2011 r. 18.30
- M³yn nad Reg¹
Rynowo 17.03.2011 r. 17.00
- autobus gminny
Karwowo 21.03.2011 r. 17.00
Zagórzyce 22.03.2011 r. 16.00
Zajezierze 22.03.2011 r. 18.00
Dobieszewo 23.03.2011 r. 16.30
Unimie 23.03.2011 r. 18.30
Klêpnica 24.03.2011 r. 17.00
- autobus gminny.
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Kto rz¹dzi ¿ywnoœci¹ – rz¹dzi
(POWIAT). Zarz¹d
powiatu ³obeskiego
negatywnie zaopiniowa³
wniosek koalicji „Polska
wolna od GMO” o
og³oszenie obszaru
województwa
zachodniopomorskiego
stref¹ woln¹
od organizmów
zmodyfikowanych
genetycznie.
Na pytanie radnej H. Szymañskiej o zasadnoœæ takiej decyzji
cz³onek zarz¹du Micha³ Kar³owski
wyjaœni³, ¿e nie ma dowodu naukowego, potwierdzonego, ¿e jest to
coœ z³ego.
- Z drugiej strony swoboda przep³ywu towaru i œrodków produkcji
spowodowa³o to, ¿e dzisiaj przy
gospodarstwach wielkotowarowych modyfikowane roœliny praktycznie s¹, szczególnie kukurydza
jest tu najlepszym przyk³adem tego,
do czego doprowadzono. Intencj¹
zarz¹du by³o to, ¿e nie zajmujemy
stanowiska tam, gdzie naukowcy
nie ustalili swojego pogl¹du. Nie
mamy takiej wiedzy i kompetencji,
by zajmowaæ siê czymœ, co jest poza
zasiêgiem naszej kompetencji –
powiedzia³.
Uczestnicz¹ca w obradach
mieszkanka £obza Zofia Krupa
podsumowa³o to s³owami: „Jeœli nie
wiemy czy woda w studni jest zatruta czy nie, to pozwólmy ludziom j¹
piæ, póki nie zrobimy badañ”.
Temat GMO nie jest nowy. Podobny problem rozpatrywany by³
podczas 42. posiedzenia Komisji
Œrodowiska w Senacie RP w dniu 17
marca 2010r., gdzie prorektor Politechniki Rzeszowskiej Leszek WoŸniak powiedzia³ m.in.: „Podkreœlam, ¿e nie jestem wrogiem postêpu, nie jestem wrogiem biotechnologów czy wydzia³u biotechnologii
i badañ tego typu. Ale¿ proszê bardzo, na tym rzecz polega, ¿ebyœmy
mieli te badania i ¿ebyœmy œwiadomie i celowo w pewnym momencie
mogli powiedzieæ: tak albo nie. Ale
dopóki nie mo¿emy powiedzieæ
„tak”, to z punktu widzenia banalnej logiki powinniœmy powiedzieæ „nie”. - Jak¿e odmienn¹ logik¹ kierowa³o siê nasze starostwo.
I rodzi siê te¿ inne pytanie, czy
wybrane przez nas w³adze powinny
wpuszczaæ bocznymi drzwiami
GMO bez naszej wiedzy? Gdzie
konsultacje spo³eczne, debata, informacje i w koñcu – nasza mo¿li-

woœæ wyboru? Bo przecie¿ do dzisiaj nie ma ustawowego obowi¹zku
informowania na opakowaniach,
czy ¿ywnoœæ sprzedawana w sklepach jest modyfikowana genetycznie. Nawet, jeœli chodzi „tylko” o
pasze, któr¹ karmione s¹ zwierzêta,
to równie¿ powinniœmy mieæ wiedzê, podobnie jak te¿ o tym, którzy
rolnicy uprawiaj¹ genetycznie modyfikowan¹ kukurydzê. Zwolennicy GMO twierdz¹, ¿e nie ma dowodów na to, ¿e jest ona szkodliwa dla
cz³owieka, nie ma dowodów, bo nie
ma badañ. A to oznacza, ¿e niejako
my – osoby spo¿ywaj¹ce jesteœmy
obiektem eksperymentu.
Sprawa odmian genetycznie
modyfikowanych wzbudza wiele
w¹tpliwoœci i obaw. S¹ œrodowiska,
które widz¹ w nich nadziejê na poprawê iloœci bia³ka w produktach,
lepszej ich ochrony i braku koniecznoœci u¿ywania pestycydów czy innych œrodków, powoduj¹cych zni¿kê plonów.
Pytanie wiêc, czy odmiany genetycznie modyfikowane s¹ nieszkodliwe dla ¿ycia, zdrowia i czy mamy
wystarczaj¹co du¿o informacji, by
wprowadzaæ je do œrodowiska? Pytanie nieco spóŸnione, albowiem nie
jest ¿adn¹ tajemnic¹, ¿e na naszych

terenach uprawia siê ju¿ kukurydzê
modyfikowan¹ genetycznie. Nasze
prawo bowiem zabranie jedynie
handlowania na terenie kraju materia³em siewnym, a nie siania roœlin
genetycznie modyfikowanych. Jeœli
roœliny te nie s¹ do koñca przebadane, komu wiêc zale¿y na tym aby
wprowadziæ je do œrodowiska, jakich u¿ywa argumentów i dlaczego
nasze prawo stwarza furtki? W jaki
sposób roœliny te wp³ywaj¹ nie tylko na nasze zdrowie, ale i œrodowisko naturalne?
Jak na razie nie by³o ¿adnych
konsultacji spo³ecznych i w¹tpliwe,
by by³y, podczas których powiedziano by uczciwie jakie jest ryzyko
stosowania takich roœli.
Zwolennicy i przeciwnicy
przedstawiaj¹ argumenty za i przeciw. Zwolennicy podkreœlaj¹ wiele
zalet takich organizmów, m.in. to, ¿e
GMO mog¹ byæ uprawiane tam,
gdzie wystêpuj¹ nieprzyjazne warunki klimatyczne, otrzymuje siê
wy¿sze plony na gorszych glebach,
zmniejsza siê zu¿ycie pestycydów,
¿ywnoœæ jest o lepszych walorach
smakowych czy zapachowych a zarazem przed³u¿ona jest ich trwa³oœæ
i œwie¿oœæ. Genetycznie modyfikowane roœliny s³u¿¹ do produkcji bio-

paliw. Sztandarowym wrêcz has³em
jest twierdzenie, i¿ GMO rozwi¹¿¹
problem g³odu na œwiecie.
S³yszy siê równie¿ has³a, ¿e dziêki GMO uzyskuje siê wiêcej bia³ka i
¿e zwiêkszy siê zysk rolnika, przy
jednoczesnym zminimalizowaniu
degradacji ekosystemów. Modyfikacje maj¹ przede wszystkim na celu
zwiêkszenie odpornoœci na herbicydy i szkodniki, zwiêkszenie odpornoœci na infekcje wirusowe, bakteryjne i grzybowe, zwiêkszenie tolerancji na stres abiotyczny.
Powy¿sze argumenty za stosowaniem GMO s³yszy siê najczêœciej. Nie s³ychaæ jednak wiele na
temat wad takich roœlin. Czy to
oznacza, ¿e ich nie ma? Innego zdania s¹ naukowcy, którzy coraz czêœciej alarmuj¹ i ostrzegaj¹, aby nie
wprowadzaæ ich do œrodowiska, albowiem mo¿e mieæ to katastrofalny
skutek nie tylko dla przyrody, ale i
dla naszego istnienia jako gatunku.
Wielu naukowców, a wœród nich
nasi polscy: przewodnicz¹cy Towarzystwa Lekarzy Polskich Jan Malinowski, prorektor Politechniki Rzeszowskiej Leszek WoŸniak, pracownik naukowy w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wroc³awskiego
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Ludwik Tomia³ojæ, przewodnicz¹cy Komitetu Ochrony Przyrody
w Polskiej Akademii Nauk Zbigniew Mirek, prezes Zarz¹du
Podkarpackiej Izby Rolnictwa
Ekologicznego Marian Wójtowicz, Emerytowany Kierownik
Zak³adu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach Roch Doruchowski, redaktor Miesiêcznika
Polskiego Zwi¹zku Pszczelarskiego „Pszczelarz Polski” Wac³aw
Œwiêcicki, Rzecznik Prasowy Polskiego Zwi¹zku Producentów Roœlin Zbo¿owych Tadeusz Szymañczak, emerytowany Kierownik Zak³adu Ochrony Roœlin w Instytucie
Warzywnictwa w Skierniewicach
Jan Narkiewicz-Jodko, kierownik
Katedry Biologii Œrodowiska Zwierz¹t na Wydziale Nauk o Zwierzêtach w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego Tadeusz ¯arski itd.
apeluje, aby prowadziæ rzetelne i
d³ugofalowe badania – by jeszcze
powstrzymaæ siê przed uwalnianiem roœlin GMO do œrodowiska.
Dlaczego?
Zgodnie ze s³owami naukowców, sieje siê kukurydzê oporn¹ na
glifosat, jednoczeœnie stosuje siê
Roundup, a w³aœcicielem kukurydzy i Roundupu jest ta sama firma.
Kukurydza (MON 810) jest odporna na szkodniki, bo wprowadzono
gen z bakterii bacillus thuringiensis
wytwarzaj¹c¹ toksynê Cry, u¿ywany jeszcze niedawno jako biopestycyd. Toksyna ta dzia³a przeciwko
owadom. Nie dzia³a ona tylko i
wy³¹cznie na stonkê kukurydzian¹
czy omacnicê prosowiankê – szkodniki kukurydzy, ale i na inne owady.
Sama kukurydza odporna jest na
Roundup, tote¿ rolnicy stosuj¹
opryski tego œrodka.
GMO zabija pszczo³y
Warto zacz¹æ od tego, ¿e roœliny
genetycznie zmodyfikowane zosta³y w 75 proc. wyposa¿one w cechê
tolerancji na pestycyd Roundup zabijaj¹cy wszystkie inne roœliny oraz
toksyczny dla wszystkich dziko
¿yj¹cych zwierz¹t i cz³owieka.
Roundup zabija nie tylko wiele
gatunków owadów po¿ytecznych,
jak owady drapie¿ne i paso¿ytnicze
stanowi¹ce g³ówny hamulec w rozwoju szkodników, wiele gatunków
prawnie chronionych, ale niszczy
te¿ pszczo³y i rujnuje ich bazê
pokarmow¹. Wytêpienie pszczó³ na
wielkich obszarach USA czy Kanady stanowi bardzo powa¿ne zagro¿enie dla rolnictwa i dla populacji
cz³owieka. Warto tu przypomnieæ
s³ynn¹ wypowiedŸ Einsteina: „jeœli
pszczo³y znikn¹ z powierzchni

Ziemi, cz³owiek prze¿yje je zaledwie o kilka lat. Nie ma pszczó³, nie
ma zapylania, nie ma roœlin, nie
ma zwierz¹t, nie ma cz³owieka”.
Tak¿e pomys³ wprowadzania toksyn do roœlinnoœci przeznaczonej do
spo¿ycia, bakterii produkuj¹cej
toksyczne bia³ka jest makabryczny.
Na podstawie badañ niemieckich z roku 2008 pokazano, ¿e kukurydza, roœlina wiatropylna, niezale¿na od owadów zapylaj¹cych,
równie¿ stanowi zagro¿enie dla pszczó³, z powodu: py³ku i wody, która
kr¹¿y w roœlinie i czêsto jest jedynym Ÿród³em wody dla pasiek zlokalizowanych w otoczeniu upraw
kukurydzy.
Toksyna Bt, niszczy jelita pszczó³, mo¿e spowodowaæ inwazjê
ró¿nych innych szkodników, wirusów i patogenów. Inna rzecz - modyfikowane genetycznie kwitn¹ krótko i w jednym czasie, co powoduje
bardzo du¿y g³ód pszczó³.
W 2007 r. US Food and Drug
Administration opieraj¹c siê wynikach badañ Felixa Minderbindera,
og³osi³, ¿e kluczow¹ przyczyn¹
masowej zapaœci pszczó³, zwanej
chorob¹ CCD, s¹ roœliny modyfikowane genetycznie, których toksyny
niszcz¹ jelita uk³adu trawiennego
pszczó³.
W Holandii pszczelarze umieraj¹ na raka, py³ek tych roœlin jest
toksyczny. Podobne przes³ania s¹ z
Austrii i z Finlandii, która by³a zwolennikiem GMO, z Niemiec i z innych krajów.
W 2009 roku z niektórych pasiek
w Polsce zniknê³a nawet po³owa
pszczó³. Od kilku lat dziesi¹tkowane s¹ rodziny pszczele w ca³ej Europie i Stanach Zjednoczonych.
Padaj¹ zwierzêta
Kukurydza GMO czy bawe³na z
Bt, które mia³y chroniæ przed szkodnikami, zawiod³y np. w Indiach,
Indonezji, Chinach czy Hiszpanii,
szybko pojawi³y siê superszkodniki
odporne na toksyczne bia³ko. Pada
wiele du¿ych zwierz¹t, jak psy, krowy w Niemczech czy owce w Indiach. W Indiach owce ¿ywi³y siê
regularnie i wy³¹cznie liœæmi bawe³ny z Bt po zbiorach. Efekty takiej
diety by³y przera¿aj¹ce. Ponad
siedemdziesiêciu pasterzy poda³o,
¿e 25 proc. ich stad zdech³o w ci¹gu
5-7 dni. W czterech tylko wioskach
pad³o ponad 1800 zwierz¹t, straty w
ca³ym regionie mo¿na szacowaæ na
du¿o ponad 10 tysiêcy.
Bezp³odnoœæ
Herbicyd Roundup, do niedawna uznawany za ma³o szkodliwy,
okaza³ siê groŸny dla rozwoju ³o¿y-

ska kobiecego i potencjalnie niszcz¹cy uk³ad endokrynologiczny
cz³owieka. W Stanach Zjednoczonych stwierdzono, ¿e Roundup w
stê¿eniach du¿o ni¿szych od stosowanych w rolnictwie blokowa³ rozwój ³o¿yska kobiecego i wywo³ywa³
poronienia i przedwczesne urodzenia p³odu o ma³ej masie. W stê¿eniach nietoksycznych Roundup
wp³ywa na aktywnoœæ aromatazy,
enzymu reguluj¹cego miejscow¹
produkcjê estrogenów, co mo¿e zaburzaæ rozwój zdrowego gruczo³u
piersiowego i skutkowaæ powstaniem raka sutka. Roundup jest trwa³y pod ziemi¹ i w wodach, jest bardzo œmiercionoœny dla p³azów i ma
du¿o szersze oddzia³ywanie ni¿
przypuszczano. W Polsce Roundup
jest powszechnie stosowany do
zwalczania perzu a nielegalnie tak¿e do opryskiwania rzepaku w celu
przyspieszenia jego dojrzewania,
co zwiêksza jego wnikanie do ³añcucha ¿ywnoœciowego.
W badaniach wykonanych na
zlecenie austriackiego rz¹du wykazano, ¿e myszy karmione modyfikowan¹ kukurydz¹, w trzecim i czwartym pokoleniu zaczynaj¹ wykazywaæ obni¿ony poziom p³odnoœci. W
90 procentach przypadków to, co
jest prawd¹ u myszy, sprawdza siê u
cz³owieka. Zmodyfikowane genetycznie produkty sojowe i zmodyfikowana genetycznie kukurydza
mog¹ powodowaæ niep³odnoœæ.
Niep³odnoœæ dosiêg³a trzeciego i
czwartego pokolenia myszy i szczurów laboratoryjnych.
W zwi¹zku z du¿¹ zawartoœci¹
fitoestrogenów soja jest podejrzewana o zmniejszanie poziomu testosteronu u mê¿czyzn oraz o pogarszanie ich p³odnoœci ju¿ w dzieciñstwie. Soja jest w paszy, któr¹ karmimy zwierzêta, drób.
Estrogeny wp³ywaj¹ na wiele
cech i funkcji organizmu – dlatego
jest bardzo wa¿ne, jaki wp³yw ma
spo¿ywanie soi przez spo¿ywanie
kurczaków i miêsa.
Strefy wolne od upraw roœlin
genetycznie zmodyfikowanych
Okreœla siê odleg³oœæ 200-500
metrów z twierdzeniem, ¿e py³ki
roœlin nie przemieszcz¹ siê dalej.
Nie uwzglêdnia siê przy tym wiatru,
huraganów powodzi, zapylania
przez owady.
Polska jest oaz¹ bioró¿norodnoœci. Tu s¹ jeszcze zwierzêta, i roœliny, których nie ma w wielko³anowych uprawach na terenie Europy.
Polska, wprowadzaj¹c uprawy
transgeniczne, zniszczy to, bo nie ma
granicy dla py³ku transgenicznego.
Zwiêkszona wydajnoœæ plonów

Od roku 2007 liczba osób g³oduj¹cych wzros³a o czterdzieœci milionów, a co roku piêtnaœcie milionów
dzieci umiera z g³odu. Problem g³odu to nie jest problem braku ¿ywnoœci, to jest problem dystrybucji ¿ywnoœci w skali œwiata, jak i w obrêbie
krajów, które g³odu doœwiadczaj¹.
Zdrowa ¿ywnoœæ
Oœrodek w Caen wykaza³, ¿e
¿ywienie kukurydz¹ GMO ma wyraŸne dzia³anie hepato i nefrotoksyczne, uszkadzaj¹ce nerki i w¹trobê, na co wskazuj¹ parametry biochemiczne, zachowanie tych narz¹dów i zmiany w strukturze tych narz¹dów.
Glifosat i jego metabolity, a tak¿e substancje towarzysz¹ce w preparacie handlowym niszcz¹ ludzkie
komórki pêpowinowe, ³o¿yskowe,
zarodkowe, tote¿ nie s¹ bez wp³ywu
na procesy rozrodu.
W roœlinach transgenicznych
jest czasem sto lub dwieœcie razy
wiêcej bacillus thuringiensis – bo
jest to w ka¿dej kom?rce – ni¿ gdy
opryskujemy nim kapustê, gdzie
stosuje siê tylko 20–50 g sk³adnika czynnego na 1 ha. Wiadomo, ¿e
ma³e iloœci œrodk?w toksycznych
mog¹ dzia³aæ nawet stymuluj¹co,
ale tutaj chodzi o ogromn? ilo??.
W roœlinach transgenicznych toksyn Bt jest czasem setki razy wiêcej ni¿ w wypadku normalnego
oprysku.
Amerykañska Œrodowiskowa
Akademia Medyczna (AAEM) zaapelowa³a o wprowadzenie natychmiastowego moratorium na
GMO. „¯ywnoœæ genetycznie modyfikowana stanowi powa¿ne ryzyko dla zdrowia zwi¹zane z toksycznoœci¹, alergiami, systemem
immunologicznym i rozrodczym
oraz ze zdrowiem metabolicznym,
fizjologicznym i genetycznym.
Badania nad zwierzêtami dowodz¹, ¿e zwi¹zek miêdzy produktami zawieraj¹cymi GMO, a
niekorzystnymi skutkami zdrowotnymi nie jest przypadkowy” napisano w stanowisku.
Dr Zbigniew Ha³at, epidemiolog, prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów: „ Genetycznie modyfikowana ¿ywnoœæ
grozi szerzeniem siê alergii, raka i
odpornoœci na antybiotyki. W wyniku modyfikacji mog¹ powstawaæ
nowe bia³ka o charakterze nieznanych alergenów i toksyn. Wiele negatywnych stron GMO jest jeszcze
nie odkrytych lub skrzêtnie ukrywanych. Uprawy GMO nie mog¹
wspó³istnieæ z uprawami transgenicznymi”.
Cd. na str. 6
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Kto rz¹dzi ¿ywnoœci¹ – rz¹dzi œwiatem
Cd. ze str. 5
Odporne na szkodniki
Ju¿ wytwarzaj¹ siê szczepy, populacje owadów, które s¹ oporne na
toksyny. Przyk³adowo szkodnik bawe³ny w niektórych rejonach w Australii wymaga ju¿ prawie trzystukrotnego zwiêkszenia koncentracji
toksyny Cry, ¿eby go zniszczyæ, a
nawet i te poziomy toleruje.
Powstaj¹ te¿ populacje chwastów opornych na glifosat, ograniczaj¹ wydajnoœæ na tych polach,
gdzie siê pojawi³y.
Wszystko pod kontrol¹
Raz uwolnione do œrodowiska
organizmy nie mog¹ byæ zatrzymane ani kontrolowane. Tymczasem
genetycznie modyfikowane organizmy GMO, nie zosta³y poddane tak
dok³adnym badaniom jak leki.
Wed³ug niezale¿nych genetyków i innych naukowców, ostro¿nych i przezornych badaczy zagadnienia wp³ywu organizmów genetycznie zmodyfikowanych na organizm cz³owieka, dzia³ania in¿ynierów genetycznych - to recepta na katastrofê.
Ochrona przyrody?
Bez Roundupu genetycznie modyfikowana soja nie uroœnie. Stosowanie chemicznych œrodków ochrony roœlin i wysokich dawek nawozów, oczywiœcie sztucznych, nie
organicznych, w wielu krajach doprowadzi³o do ska¿enia œrodowiska
naturalnego i ¿ywnoœci, a w konsekwencji do powrotu do rolnictwa
ekologicznego.
Jeszcze w latach szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku z ka¿d¹ ³opat¹
wykopanej ziemi wydobywano setki ma³ych, du¿ych i bardzo du¿ych
d¿d¿ownic. Dziœ mo¿na przekopaæ
ca³e pole i d¿d¿ownicy nie spotkaæ,
dlatego w Szczecinie dziesiêæ lat
temu powsta³o towarzystwo ochrony d¿d¿ownic. Jest to efekt chemizacji rolnictwa. Lata wy³¹cznie chemicznego zwalczania szkodników
doprowadzi³y do zniszczenia wiêkszoœci organizmów glebowych, pe³ni¹cych wa¿n¹ rolê w przewietrzaniu gleby i biegu materii. Sama gleba wzbogaci³a siê w truj¹ce œrodki
chemiczne o ró¿nym czasie i stopniu
ich degradacji, które dostaj¹ siê do
organów roœlin spo¿ywanych przez
ludzi i zwierzêta, wywo³uj¹c wiele
niepo¿¹danych skutków: wiele chorób, zatruæ i mutacji.
Mysz, szczur, wiewiórka, gêœ,
œwinia, krowa i ³oœ wybieraj¹ roœliny naturalne, a nie genetycznie modyfikowane.
Wszystko ju¿ wiemy?
Francis Collins wybitny genetyk
i wybitny biolog molekularny, by³

kierownikiem projektu, który polega³ na wykonaniu mapy genomu
cz³owieka napisa³, ¿e byæ mo¿e za
kilkanaœcie lat, byæ mo¿e za kilkadziesi¹t lat bêdziemy wiedzieli, a
byæ mo¿e nigdy nie bêdziemy wiedzieli, co jest zawarte w przes³aniu
DNA. Oznacza to, ¿e jeszcze bardzo
du¿o nie wiemy czy prawie niczego
nie wiemy.
Byæ mo¿e uda³oby siê nam
posprz¹taæ po wojnie atomowej,
biosfera by siê odrodzi³a, ale wojny genetycznej nie cofniemy.
Uwolnienie genu do œrodowiska
powoduje, i¿ ¿yje on w³asnym
¿yciem.
To jest ucieczka genu, który
zupe³nie zmienia zasady konkurencji tak¿e w dzikiej przyrodzie. To, co
siê uwolni do œrodowiska, przestaje
byæ w jakikolwiek sposób i kiedykolwiek kontrolowane; nie ma takiej mo¿liwoœci.
Tak jak dla porównania nie ma
mo¿liwoœci wytêpienia Barszczu
Sosnowskiego.
Prawo wyboru
Za jakiœ czas mo¿e dojœæ do sytuacji, ¿e wszystkie roœliny bêd¹
modyfikowane i opatentowane.
Przy za³o¿eniu, ¿e jeden rolnik bêdzie chcia³ uprawiaæ ¿ywnoœæ ekologiczn¹, a drugi genetycznie zmodyfikowan¹, przy zanieczyszczeniu
nasion ekologicznych genoptypami
pochodz¹cymi z roœlin genetycznie
modyfikowanych - skonfliktowani
bêd¹ rolnicy.
Odpowiedzialnoœæ, tak¿e finansowa, spadnie na rolnika, który zanieczyœci³ tego typu uprawy – albo
odwrotnie, jak ju¿ sta³o siê na œwicie
-to rolnik uprawiaj¹cy ekologicznie
zosta³ oskar¿ony o kradzie¿ nasion
firmy. Dosz³o do sytuacji, ¿e rolnicy
tracili swoje uprawy, kontrakty, zyski i jeszcze byli oskar¿ani i s¹dzeni. A przecie¿ nie ma takiego cudu,
aby s¹siaduj¹ce ze sob¹ roœliny – nie
krzy¿owa³y siê.
Dziœ jeszcze mamy prawo wyboru, niebawem bêdzie ono jeszcze
bardziej ograniczone – za naszymi
plecami wprowadza siê GMO bez
naszej wiedzy, nie informuje siê o
zagro¿eniach, wyœmiewa ka¿d¹
próbê ostrze¿enia, a wszystko dlatego, ¿e naturalnych roœlin nie mo¿na opatentowaæ i nie mo¿na czerpaæ
z tego zysków. Mo¿na natomiast i
opatentowaæ coœ, co zosta³o zmodyfikowane genetycznie.
Skoro jednak zezwalamy na
GMO na naszych terenach, na zasadzie aktów dokonanych, to nale¿a³oby zmieniæ has³o naszego powiatu –
nieco ironicznie zaczyna brzmieæ
„Powiat £obeski – Naturalnie”.
Opracowa³a: MM

tygodnik ³obeski 1.3.2011 r.

Bêdzie zespó³
orzekania
na miejscu?

(£OBEZ). O tym czy w £obzie
powstanie zespó³ orzekania o niepe³nosprawnoœci – zale¿eæ bêdzie
od si³y przebicia zarz¹du powiatu
³obeskiego.
Z wnioskiem o powo³anie powiatowego zespo³u orzekania o niepe³nosprawnoœci wyst¹pi³a podczas
sesji Rady Miejskiej radna Halina
Szymañska. Obecnie osoby schorowane musz¹ jeŸdziæ do Stargardu
Szczeciñskiego. Wiele osób zniechêca siê tym, wiele nie wie nawet o
takiej mo¿liwoœci.
– 507 osób musia³o jechaæ do
Stargardu w ró¿nym stanie zdrowia,
¿eby tam uzyskaæ orzeczenie o niepe³nosprawnoœci. Jest to naprawdê

dotkliwy temat, tym bardziej, ¿e dotyczy osób z problemami zdrowotnymi. Proszê, ¿eby w tym momencie zaanga¿owaæ si³y i œrodki, by ten
zespó³ móg³ orzekaæ na miejscu.
S¹dzê, ¿e wtedy tych orzeczeñ by³oby wiêcej. Mo¿e nie wszystkie osoby maj¹ œwiadomoœæ, ¿e mog¹ docieraæ do tego zespo³u, i ¿e to orzeczenie do czegoœ by³oby im pomocne. Taka moja proœba - aby w tej
kadencji ten problem rozwi¹zaæ –
powiedzia³a radna.
Uwaga jak najbardziej s³uszna,
tym bardziej, ¿e w³aœnie dotyczy
osób schorowanych, w wielu wypadkach wymagaj¹cych sta³ej opieki.
MM

DPS szuka partnera
(RESKO). Tutejszy DPS stara
siê o pozyskanie œrodków na projekt, który ma za zadanie zacieœniaæ kontakty polsko- niemieckie.
Jak wyt³umaczy³a dyrektor DPS
Maria Paprocka-Wall, projekt dotyczy g³ównie wymiany kulturalnej,
krajoznawczej i turystycznej.
– Mamy na celu spotkaæ siê z

przedstawicielami domu pomocy
spo³ecznej, w którym œwiadczone s¹
takie us³ugi, jak u nas, poznaæ ich
metody pracy. Chodzi o wzajemne
poznawanie siê, jest to projekt og³aszany przez Pomeraniê. Mamy nadziejê zaprosiæ Niemców do wspó³pracy, bo wcale nie s¹ a¿ tacy chêtni
– powiedzia³a podczas sesji Rady
Powiatu w £obzie.
MM

tygodnik ³obeski 1.3.2011 r.
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Za du¿o za œcieki? Bêdzie
D¹browskiego
(PORADZ). W tutejszym obiekcie wielorodzinnym zauwa¿ono ¿e
wskazanie wodomierza g³ównego
jest du¿o wiêksze ni¿ suma wszystkich wodomierzy lokalowych. W
zwi¹zku z tym postanowiono wymieniæ wszystkie wodomierze równoczeœnie i obserwowaæ, jak sytuacja bêdzie wygl¹daæ dalej.
O kwestiê du¿ych kosztów op³at
za wywo¿enie nieczystoœci p³ynnych, jakie ponosz¹ mieszkañcy
jednego z obiektów mieszkalnych w
Poradzu, dopytywa³ podczas sesji
Rady Miejskiej w £obzie radny Tadeusz Sikora.
– Wspólnie podjêliœmy decyzjê, ¿e w jednym dniu w porozumieniu z PWiK wymienimy wszystkie
wodomierze na tego samego rodzaju, gdy¿ to tej pory by³y tam zamontowane ró¿ne urz¹dzenia. Zosta³o to
zrobione 31 stycznia br. Teraz bêdziemy obserwowaæ czy by³ b³¹d w
wodomierzach. Suma wodomierzy
lokalowych by³a o wiele ni¿sza ni¿
na wodomierzu g³ównym, lecz iloœæ
wywiezionych œcieków pokrywa³a
siê ze wskazaniem wodomierza
g³ównego. Zobaczymy, jak to bêdzie zachowywaæ siê teraz. Tam jest

DOBRA. Ju¿ niebawem rozpoczn¹ siê prace w ul. D¹browskiego w tej miejscowoœci. Zakoñczenie robót przewidywane jest
na koniec czerwca br.
Na remont drogi w tej miejsco-

jeszcze innego rodzaju problem.
Lokatorzy chc¹ aby wybudowaæ
przydomow¹ oczyszczalniê œcieków, ale w³aœciciele nie poczuwaj¹
siê do pokrycia kosztów tej inwestycji. Dopóki nie bêdzie zgody wœród
w³aœcicieli, to nic nie mo¿emy zrobiæ. Rozmowy z w³aœcicielami s¹
bardzo trudne. Nie mo¿na nawet doprowadziæ do powo³ania Zarz¹du
Wspólnoty. Nie jest równie¿ gromadzony fundusz remontowy. Bêdziemy nieustannie naciskaæ na w³aœcicieli, aby ten temat uregulowaæ –
powiedzia³ wiceburmistrz I. Kabat.

woœci zabezpieczono kwotê w wysokoœci 270 tys. z³. Przeprowadzony przetarg wy³oni³ najlepsz¹ ofertê
wy¿sz¹ o 6,5 tys. z³. W zwi¹zku z
tym podczas ostatniej sesji Rady
Powiatu radni przeznaczyli kwotê
276.651 z³.
MM

Niebawem rusz¹
prace na
Krasickiego

Zwiêkszyli na drogi
(POWIAT). Starostwo zwiêkszy³o œrodki na utrzymanie porz¹dku ulic i zieleni na terenie
gmin, z którymi ma podpisane porozumienie. Takiego porozumienia nie ma z gmin¹ £obez.
Szaleñstwa wielkiego nie ma,
albowiem stawka zosta³a zwiêkszona 15 proc., dla bud¿etu powiatu
wynosi to 17 tys. z³ w skali roku.
Dotychczas œrodki na ten cel by³y
waloryzowane jedynie o wskaŸnik

inflacji. Przyczyn¹ dodania pieniêdzy na ten cel by³y wysokie koszty
utrzymania dróg w okresie tegorocznej zimy. Porozumienie z powiatem maj¹ podpisane gminy: Resko, Dobra i Wêgorzyno.
Gmina £obez w tym roku bêdzie
w trudnej sytuacji, albowiem nie
bêdzie robót publicznych, tote¿ pieni¹dze na utrzymanie porz¹dku ulic
i zieleni bêdzie musia³a wyasygnowaæ z w³asnego bud¿etu.
MM

(£OBEZ). Ju¿ wiadomo, jaka
firma i za ile bêdzie wykonywa³a
przebudowê ul. Krasickiego w
tym mieœcie ³¹cznika ul. H. Sawickiej i Rapackiego.
W przetargu na to zadanie wystartowa³o piêæ firm, z czego jedna
z ofert zosta³ odrzucona. Komisja
wybra³a ofertê firmy ze Œwidwina,
która zaoferowa³ najni¿sz¹ cenê za
wykonanie zadania. Za roboty budowlane (bez projektu i nadzoru)
gmina zap³aci firmie oko³o 850 tys.
z³. Prace maj¹ rozpocz¹æ siê w
kwietniu i trwaæ niemal do koñca
sierpnia br.

Zakres robót bêdzie obejmowa³
m.in.: roboty ziemne, roboty kanalizacji deszczowej, wykonanie nawierzchni jezdni, wjazdów z kostki
„polbruk”, nawierzchni chodników
z kostki „polbruk”, nawierzchni
jezdni z masy asfaltowej, nawierzchni z kostki kamiennej.
Równoczeœnie na ulicy Drawskiej Zarz¹d Dróg Wojewódzkich
bêdzie prowadzi³ prace zwi¹zane z
odwodnieniem. Obecnie bowiem z
tamtego kierunku,w trakcie opadów
deszczu, woda sp³ywa wprost na ul.
Krasickiego zalewaj¹c posesje.
Projekt na to zadanie wykona³a
gmina.
MM
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Szpital bez agregatu jak ci¹gnik
bez ko³a
(£OBEZ-RESKO). Wiele
kontrowersji wzbudzi³a
wœród radnych
informacja o zakupie
przez starostwo
dla szpitala w Resku
agregatu
pr¹dotwórczego.
Ju¿ w roku ubieg³ym w bud¿ecie
powiatu by³y zaplanowane œrodki
na zakup sprê¿arki agregatu pr¹dotwórczego na wyposa¿enie szpitala
w Resku. Okaza³o siê jednak, ¿e
pieni¹dze nie zosta³y wydatkowane
w roku ubieg³ym, tote¿ musia³y byæ
dokonane zmiany w bud¿ecie na rok
obecny. Zmiana dotyczy³a kwoty w
wysokoœci 149.816 z³. Zakup agregatu w tym roku wzbudzi³ jednak
wiele w¹tpliwoœci u niektórych radnych.
- Czy w zwi¹zku z tym, ¿e podpisana jest umowa dzier¿awy, maj¹tek zosta³ przekazany, to my mo¿emy teraz, gdy ta dzier¿awa funkcjonuje, przekazaæ taki maj¹tek? Mam
tak¹ w¹tpliwoœæ – dopytywa³ radny
Ireneusz Kabat.
Odpowiedzi na to pytanie udzieli³ starosta powiatu ³obeskiego Ryszard Brodziñski.
– Zakupy inwestycyjne s¹ mo¿liwe i nie do koñca jest prawd¹, ¿e
tego nie by³o. Agregat pr¹dotwórczy by³ na stanie, tylko nieczynny.
Nale¿a³o go wymieniæ. Sprê¿arka
„zniknê³a” - nie ma jej. Ale muszê
powiedzieæ jedno, mianowicie nieruchomoœæ szpitala, to wiele ele-

mentów, mi.n. kot³ownie i instalacja
grzewcza. To równie¿ gazy techniczne. Jest taka instalacja w szpitalu, która podaje tlen chorym. Do
tego, jako element podstawowy,
potrzebna jest sprê¿arka. Bior¹c
pod uwagê nasz¹ rzeczywistoœæ,
potrzebne jest zabezpieczenie w
pr¹d. Sta³e jest zabezpieczenie z
transformatora, ale w sytuacji, kiedy jest awaria dostawy pr¹du, musi
byæ agregat pr¹dotwórczy. Porównuj¹c, to jest tak, jakbyœmy oddali w
dzier¿awê traktor bez ko³a. Tak
samo i w tej sytuacji. Zakupy inwestycyjne zawsze s¹ na miejscu i dopuszczalne. My nie mo¿emy przekazywaæ ¿adnych œrodków na bie¿¹ce utrzymanie – powiedzia³ starosta.
Radna Halina Szymañska dopytywa³a o to, dlaczego teraz, po zawarciu umowy, starostwo zakupi³o
agregat, a nie kupi³ go wy³oniony w
przetargu us³ugodawca. I na to pytanie odpowiedzi udzieli³ starosta
Brodziñski.
- Przypominam sobie tamte dyskusje, aby zapisaæ w umowie – ca³y
czynsz dzier¿awny wraca w ró¿nej
postaci do szpitala w Resku, ale nie
to jest niewa¿ne, bo to jest bezprawne dzia³anie. Natomiast umówmy
siê, je¿eli chcemy realizowaæ funkcje szpitalne w Resku, to powinniœmy podmiotowi, który tam funkcjonuje przekazaæ obiekt w mo¿liwie najlepszym stanie, w jakim on
jest. Sprawa agregatu pr¹dotwórczego i sprê¿arki nie pojawi³a siê w
styczniu tego roku. Pierwszy przetarg zosta³ og³oszony w listopadzie
ubieg³ego roku, ale procedury s¹
takie. Dlaczego nikt nie ma do nas

pretensji o to, ¿e wydaliœmy 60 tys.
z³ na pod³¹czenie do kanalizacji
szpitala? Móg³ to zrobiæ operator –
prawda? Nie. S¹ pewne czynnoœci,
do których czujemy siê zobowi¹zani i takie dzia³ania podejmujemy –
powiedzia³ starosta.
Kolejn¹ osob¹, która mia³a w¹tpliwoœci by³ radny Z. Pa³ubiak, który powiedzia³, ¿e na komisji mia³
œwiadomoœæ, i¿ radni podejmuj¹
uchwa³ê i dopiero po niej bêdzie
realizowane zadanie.
– Dzisiaj ze sprawozdania dotycz¹cego procedury przejêcia szpitala, które otrzymaliœmy, jest wyraŸny
zapis, ¿e ten agregat pr¹dotwórczy
ju¿ jest. Czyli zosta³ ju¿ zakupiony
– tak? - dopytywa³ radny.
Te w¹tpliwoœci z kolei wyjaœni³a
skarbnik powiatu Helena Szulc, która powiedzia³a, ¿e pieni¹dze przeznaczone na zakup agregatu by³y
ujête w bud¿ecie ju¿ w roku ubieg³ym. 29 grudnia by³a sesja, pod-

czas której zosta³y zwiêkszone
œrodki o 20 tys. z³ po stronie dochodów i po stronie wydatków - bo tyle
przeznaczono na zakup agregatu
pr¹dotwórczego. Œrodki zabezpieczone ju¿ w poprzednim bud¿ecie,
jako niewydatkowane zobowi¹zania, przesz³y na ten rok. To oznacza,
¿e radni, którzy dopytywali podczas
minionej sesji o te pieni¹dze, g³osowali ju¿ w grudniu nad ich wydatkowaniem.
– Jakoœ nikt nie pyta o to, jak to
siê sta³o, ¿e zosta³ wy³oniony wykonawca na remont drogi w Dobrej,
skoro nie ma zapewnionych na to
œrodków w bud¿ecie. To zadanie
podobny mia³o charakter. W ubieg³ym roku odby³y siê dwa przetargi,
w tym roku trzeci. Ca³y czas procedura trwa³a, œrodki z roku ubieg³ego
przesz³y na ten rok do wykorzystania – powiedzia³ R. Brodziñski.
W dalszej czêœci dyskusji skarbnik powiatu wyjaœni³a radnej H.
Szymañskiej, ¿e procedura przetargowa zosta³a uruchomiona w ubieg³ym roku i gdyby wszystko zosta³o
spe³nione do koñca, wówczas faktura zakupu by³aby w grudniu 2010 r.,
wtedy te¿ pieni¹dze zosta³yby wyp³acone. Wyt³umaczy³a równie¿, ¿e
nie mo¿na by³o wprowadziæ tych
pieniêdzy do bud¿etu na ten rok,
albowiem by³y ju¿ zapisane w bud¿ecie ubieg³orocznym, a w dwóch
– nie mog¹ byæ.
– Gdyby by³a taka sytuacja, ¿e
wykonawca dotrzyma³by terminu
dostarczenia sprzêtu, to by³oby to
zap³acone w roku ubieg³ym. Nie
mo¿na wprowadziæ tych samych
pieniêdzy do dwóch bud¿etów. W
listopadzie robimy bud¿et na 2011 i
wprowadzamy do tego bud¿etu, jeœli jednak jest w bud¿ecie na rok
2010, to nie da rady. Jeœli jest niezrealizowane, to przechodzi na ten
rok – wyt³umaczy³a skarbnik. MM
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Ile zarabia nauczyciel Liceum profilowane
do likwidacji
(£OBEZ). Zgodnie ze sprawozdaniem z wysokoœci œrednich
wynagrodzeñ nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szko³ach prowadzonych przez powiat ³obeski
œrednie wynagrodzenie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2010 r. dla sta¿ysty wynosi³o 2.286,75 z³.
Œrednie wynagrodzenie dla na-

uczyciela kontraktowego opiewa³o
na kwotê 2.538,29 z³, dla nauczyciela mianowanego 3.292,92 z³ i dla
nauczyciela dyplomowanego –
4.207,62 z³. Od 1 wrzeœnia do 31
grudnia œrednie wynagrodzenia wynosi³y: dla sta¿ysty 2.446,82 z³, dla
nauczyciela
kontraktowego
2.715,97 z³, dla nauczyciela mianowanego – 3.523,42 z³ i dla nauczyciela dyplomowanego – 4.502,15 z³. op

Mniej dzieci
w domu dziecka
(£OBEZ). Mniej dzieci w
domu dziecka jest wynikiem
zmienionej polityki s¹dów. Obecnie znacznie mniej dzieci trafia do
placówki opiekuñczo wychowawczej, a wiêkszy nacisk k³adzie siê
na pracê w rodzinach dziecka.
– Niegdyœ s¹dy zbyt pochopnie
podejmowa³y decyzje o umieszczeniu dzieci w domach dziecka. Jednak dzia³ania PCPR i starostwa doprowadzi³y do tego, by te instytucje
kierowa³y siê przede wszystkim
dobrem dziecka – powiedzia³ radny
Ryszard Sola podczas sesji Rady
Powiatowej w £obzie.
Katarzyna B³aszczyk, dyrektor
PCPR w £obzie potwierdzi³a, ¿e od
2008 roku sytuacja pod tym k¹tem
znacznie zmieni³a siê. Jak powie-

dzia³a, obecnie jest jedno dziecko w
trakcie umieszczania do placówki i
nie ma kolejki dzieci oczekuj¹cych
na przyjêcie. W domu dziecka w
£obzie obecnie przebywa 32. dzieci. Ca³kiem odmienna sytuacja by³a
jeszcze dwa lata temu.
– W roku 2008, gdy by³a lawina,
postanowieniem s¹du w naszej placówce opiekuñczo-wychowawczej
by³o umieszczonych 47. dzieci, a
26. oczekiwa³o w kolejce na przyjêcie. 12. uda³o nam siê umieœciæ w
rodzinie zastêpczej, pozosta³e czeka³y w kolejce. Mieliœmy bardzo
trudn¹ sytuacjê – patow¹. Chêtnych
rodzin zastêpczych nie przybywa³o,
miejsc w domu dziecka – równie¿ –
powiedzia³a dyrektor PCPR Katarzyna B³aszczyk.
MM

Pieni¹dze podzielone,
szko³y zostaj¹
(RESKO). Zosta³y wprowadzone zmiany w bud¿ecie gminy
Resko. Wolne œrodki, wynikaj¹ce
z rozliczeñ zaci¹gniêtych kredytów, niewykonanych zadañ z roku
ubieg³ego, wynios³y 4.950.352 z³.
kwota ta zosta³a ju¿ rozdysponowana.
– 30 grudnia gmina Resko otrzyma³a zaliczkê na kanalizacjê i zespó³ boisk w wysokoœci 1.616.308
z³ pozosta³o na ten rok. Te wydatki
bêd¹ ponoszone, ale nie mia³y zabezpieczonych œrodków. Ta inwestycja nie by³a zrealizowana. Dochody wskoczy³y w stary rok. Pieni¹dze znalaz³y siê w nadwy¿ce. Jest
to kwota z dotacji w wysokoœci
1.298.558 z³, równie¿ zosta³a wniesiona do przedsiêwziêæ. Ta sama
sytuacja jest w budowie zespo³u
boisk, tam w ogóle nie planowaliœmy kwoty 331.675 z³ - jest wniesio-

na ze œrodków unijnych i 221.113 z³
- ze œrodków gminy. Pozosta³a nam
kwota ponad 800 tys. z³, któr¹ uzupe³niamy wydatki w oœwiacie.
Oczywiœcie najwiêcej pieniêdzy
przeznaczamy do wiejskich szkó³ w
£ugawinie i w £ososnicy i na wynagrodzenia osobowe do Starogardu,
ale tam jest jeszcze najlepsza sytuacja. Najszybciej skoñczy³yby siê
pieni¹dze w £abuniu i w £osoœnicy.
Otrzymaliœmy pismo od Ministerstwa Edukacji o zmniejszeniu subwencji oœwiatowej o ponad 144 tys.
z³, te dochody te¿ musia³y zostaæ
urealnione – powiedzia³a skarbnik
gminy Resko.
Dochody gminy Resko zaplanowane s¹ na kwotê 28.137.430 z³, wydatki na kwotê w wysokoœci –
35.818.054 z³, deficyt – 7.680.624 z³.
Dyskusji na temat przysz³oœci
szkó³ nie podjêto.
MM

(£OBEZ). Radni jednog³oœnie
przeg³osowali uchwa³ê w sprawie
zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkó³ im. T.
Koœciuszki w £obzie.
Wicestarosta Jan Zdanowicz decyzjê tak¹ argumentowa³ faktem, i¿
od kilku lat liceum nie ma naboru.
Aby nie utrzymywaæ fikcji pro-

szê o podjêcie uchwa³y – powiedzia³.
Radni powiatowi nie mieli w tej
kwestii ¿adnych pytañ, a uchwa³ê
podjêto jednog³oœnie. Tym samym z
dniem 31 sierpnia 2011 roku Liceum Profilowane wchodz¹ce w
sk³ad Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie przestaje istnieæ.
MM

Kole¿eñskie
spotkanie po latach
W tym roku mija 50 lat istnienia liceum w obecnym budynku
przy ul. Niepodleg³oœci 54. W 1961
roku spo³eczeñstwo £obza (£obezu) ufundowa³o sztandar dla Liceum Ogólnokszta³c¹cego nr 12
im. Tadeusza Koœciuszki.
Mam wiadomoœæ o obchodach
50-lecia zdania matury przez kole¿anki i kolegów z rocznika 1961. Co
na to absolwenci z roczników 1951,
1971, 1981, 1986.
A moja kole¿anka Janina 1 maja
ukoñczy okr¹g³¹ rocznicê urodzin.
Zdrowia, droga Janeczko.
To jednak nie by³y g³ówne powody zorganizowania V Zjazdu
Absolwentów i Nauczycieli Szkó³
Œrednich w £obzie (spotkanie dotyczy roczników 1945-1990).
Spotkamy siê, ¿eby wróciæ
wspomnieniami do radosnych dni
spêdzonych, co najmniej cztery lata,
na nauce i weso³ych imprezach towarzysz¹cych dla ówczesnych nastolatków. To czas pierwszych zauroczeñ i mi³oœci. Niektóre trwaj¹
do dzisiaj jak Ewa i Tadeusz (poznali siê ponad 40 lat temu).
Je¿eli spêdzi³eœ wiele czasu
wœród swoich rówieœników w murach ³obeskiej Alma Mater lub je¿eli

jesteœ emocjonalnie zwi¹zany z t¹
szko³¹, to spotkamy siê 25 i 26
czerwca 2011 roku. Kierownicy
poszczególnych roczników rozpoczêli wysy³anie i roznoszenie zaproszeñ osobom, których adresy posiadamy.
Warunkiem wziêcia udzia³u w
zjeŸdzie jest wp³acenie 120 z³otych
w nieprzekraczalnym terminie 31
maja tego roku.
Komitet Organizacyjny V Zjazdu Absolwentów i Nauczycieli
Szkó³ Œrednich w £obzie.
BS Goleniów O/£obez 74 9375
1038 2600 5291 2000 0010.
Proszê wpisaæ swoje imiê i nazwisko (nazwisko rodowe) rok
ukoñczenia lub imiê i nazwisko z
dopiskiem „przyjaciel szko³y” oraz
podaæ rocznik, do którego chcemy
byæ dopisani.
Szczegó³owe informacje uzyskasz kontaktuj¹c siê z podanymi
poni¿ej osobami lub kierownikiem
swojego rocznika.
Helena Szwemmer 609 116 601
Barbara Król 691 850 115
Danuta Pasieka 605 618 582
Strona internetowa zjazdu
www. absolwenci-zslobez.cba.pl
HJM
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Wprowadziæ p³atne P³ac¹
parkingi?
za powietrze?
(£OBEZ). W centrum miasta
brakuje miejsc do parkowania,
natomiast parkingi na obrze¿ach
np. przy ul. Obroñców Stalingradu stoj¹ puste. W zwi¹zku z tym
warto by³oby wprowadziæ p³atne
parkingi przy ul. Wybickiego (.k
banku przy parku miejskim) oraz
na placu 3 Marca.
Gdyby wprowadzono op³atê za
parkingi, nawet w minimalnej kwocie w godz. od 8.00 do 16.00, to
zapewne by³aby wiêksza szansa na
zaparkowanie – z tak¹ proœb¹ o zamieszczenie w gazecie wyst¹pi³a
nasza Czytelniczka. Nie jest to g³os
odosobniony. Co jakiœ czas mieszkañcy powiatu zwracaj¹ uwagê na
to, ¿e w centrum miasta nie ma
mo¿liwoœci zaparkowania. Mieszkañcy centrum miasta zwracaj¹ za to
uwagê na fakt, i¿ parkuj¹ce samochody bardzo czêsto stoj¹ miesi¹cami przez nikogo nieu¿ytkowane.
Kwestiê parkingów w centrum, poruszyli równie¿ radni podczas sesji
Rady Miejskiej w £obzie.
Radna Krystyna Bogucka wnios³a o przeanalizowanie sprawy zakazu parkowania na parkingach
przy ul. Wybickiego i ul. Komuny

Paryskiej. Radny Antoni Ku¿el
wnioskowa³ o wprowadzenie równych zasad korzystania ze wszystkich parkingów w centrum miasta.
Szczególnie o parking przy ul. Wybickiego.
Zastêpca burmistrza Ireneusz
Kabat przypomnia³, odnoœnie ograniczenia czasu parkowania przy ul.
Wybickiego, ¿e wprowadzono go na
wniosek radnych poprzedniej kadencji. Wniosek ten zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez Komisjê
Bezpieczeñstwa.
- Niedawno wyst¹piliœmy do
Komisji, aby ograniczenie to
zmniejszyæ, lecz Komisja odrzuci³a
wniosek, uwa¿aj¹c, ¿e obecne zasady s¹ najkorzystniejszym rozwi¹zaniem – powiedzia³.
Zdaniem czytelników natomiast
najkorzystniejszym rozwi¹zaniem
by³oby wprowadzenie op³aty parkingowej. Wówczas zapewne
znacznie zmniejszy³oby siê zagêszczenie na parkingach w centrum, a
osoby przyje¿d¿aj¹ce do £obza
mia³yby mo¿liwoœæ zaparkowania
w pobli¿u banku, b¹dŸ urzêdu. Nie
wszyscy maj¹ czas i zdrowie na parkowanie na obrze¿ach i spacerowanie po mieœcie.
MM

(£OBEZ). Niektóre firmy, w
tym gastronomiczne, na terenie miasta p³ac¹ za powietrze w koszu na
œmieci. Ten problem podczas Rady
Miejskiej w £obzie poruszy³a radna
Krystyna Bogucka.
Radna zaapelowa³a, aby przychyliæ siê, do zg³aszanej przez osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, sprawy wywozu nieczystoœci – tam, gdzie zawy¿one s¹ pojemnoœci.

– Uwa¿am, ¿e w niektórych
przypadkach w naszym regulaminie
ta wielkoœæ jest zawy¿ona lub te¿ za
w¹ski jest katalog podmiotów. S¹ to
ewidentne przypadki, a firma odbieraj¹ca odpady nie ma mo¿liwoœci
stosowania mniejszej pojemnoœci.
Trzeba ten problem rozwi¹zaæ –
powiedzia³a radna.
Czy i kiedy ten problem zostanie
rozwi¹zany – czas poka¿e. Póki co
w³aœciciele firm p³ac¹ i... p³acz¹. MM

Toniemy
w œmieciach

Po zmianach
w bud¿ecie

(WÊGORZYNO). Po zmianach
dochody bud¿etowe gminy na 2011
rok wynosz¹ 27.705.384,24 z³otych
z tego dochody bie¿¹ce –
19.385.856,24 z³otych, dochody
maj¹tkowe – 8.319.528 z³otych.
Wydatki bud¿etowe na 2011 rok
po zmianach zaplanowano w wysokoœci – 29.138.136 z³otych z tego:
wydatki bie¿¹ce 18.591.534,24 z³otych, wydatki maj¹tkowe –
10.546.602 z³otych. Sfinansowanie
rat zobowi¹zañ d³ugoterminowych

bud¿etu Gminy zaplanowano w
wysokoœci 8.621.539 z³otych.
Niedobór bud¿etowy w kwocie
10.054.291 z³otych zostanie sfinansowany z: kredytów w wysokoœci
6.800.000 z³otych, po¿yczki na
wyprzedzaj¹ce finansowanie 3.189.291,00 z³, wolnych œrodków
jako nadwy¿ki œrodków pieniê¿nych na rachunku bud¿etu jednostki
samorz¹du terytorialnego, wynikaj¹cej z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych w kwocie
65.000 z³otych.
op

(POWIAT). Wraz ze znikniêciem œniegów pojawi³ siê problem
dzikich wysypisk œmieci – s¹ wszêdzie: na ³¹kach, przy drogach, w
lasach.
Krajobraz upstrzony stosami
œmieci, rozwalonymi workami z
odpadami coraz bardziej wbija siê w
wizerunek tego powiatu. Œmieci s¹
wszêdzie: w lasach, w rzekach, jeziorach, przy drogach – taki nasz
lokalny produkt promocyjny.
Kwestiê smieci poruszy³ podczas sesji w £obzie radny Lech
Urbañski.
– Kiedy rozpoczn¹ siê prace
zwi¹zane z uprz¹tniêciem œmieci z
tzw. dzikich wysypisk oraz innych
miejsc z terenu ca³ej gminy? Problem jest bardzo powa¿ny. Jak zamierza siê go rozwi¹zaæ? - dopytywa³ podczas sesji.
Nie inaczej jest w gminie Resko,
gdzie podczas poniedzia³kowej sesji radna El¿bieta Korgul powie-

dzia³a, ¿e „to co dzieje siê ze œmieciami wzd³u¿ drogi Resko - Iglice,
to ju¿ zupe³nie tragedia.”
- A do £abunia po lewej i prawej
stronie, to ju¿ ca³kiem. Ktoœ kiedyœ
pozbiera³, w workach pouk³ada³...
Nie wiem czy to zwierzyna czterono¿na, czy dwuno¿na, w tej chwili
jest wszystko rozbebeszone – wizerunek naprawdê piêkny. Przed wiaduktem nim wjedzie siê do Reska –
to samo – powiedzia³a.
Jak ju¿ by³o wczeœniej zapowiadane, na roboty publiczne nie ma
pieniêdzy, a to oznacza, ¿e gminy w
zdecydowanie mniejszym stopniu
bêd¹ mog³y korzystaæ z dotacji PUP.
Nie bêdzie te¿ pieniêdzy na program
„Piêkna wieœ”. To oznacza, ¿e albo
utoniemy w œmieciach podrzucanych, gdzie popadnie, albo sami
przestaniemy œmieciæ i zaczniemy
zwracaæ uwagê tym, którzy nie
wiedz¹ do czego s³u¿¹ kub³y na
œmieci.
MM
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Pi³karski turniej gwiazd
£OBEZ. W niedzielê w Hali
Sportowej odby³ siê Turniej Halowej Pi³ki No¿nej.
I miejsce w turnieju zajêli Przyjaciele Paw³a Skrzypka
II miejsce – Samorz¹dowcy
III miejsce – Gwiazdy Polskiej
Pi³ki
IV miejsce – TVN
V miejsce – Media Szczecinie
VI Œwiatowid I (oldboye)
VII – Œwiatowid II (oldboye)
VIII – Strongmeni
Królem strzelców zosta³ Tomasz Skibiñski, który strzeli³ 8 bramek. II miejsce zaj¹³ Andrzej Jóskowiak, maj¹cy na swoim koncie 6
bramek.
Najlepszym bramkarzem okaza³
siê Sergiusz Ryczel reprezentuj¹cy
TVN.
Najbardziej wartoœciowym zawodnikiem Turnieju okaza³ siê
£ukasz Grass równie¿ TVN.
Wœród gwiazd graj¹cych na hali
nale¿y wymieniæ: Andrzeja Jóskowiaka, Miros³awa Okoñskiego,
Macieja Stolarczyka, Olgierda Moskalewicza, Jana Bednarka – wice-

prezes Polskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej.
W zespole gwiazd znaleŸli siê
m.in. Leszek Blanik.
W gali wziêli udzia³: Wicemarsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Dro¿d¿ oraz
gospodarz gminy £obez burmistrz
Ryszard Sola.
Oczywiœcie nie zabrak³o równie¿ mieszkañców i mi³oœników pi³ki no¿nej. S³awy przyci¹gnê³y równie¿ do hali osoby, które na co dzieñ
nie s¹ pasjonatami pi³ki no¿nej.
Wspania³a atmosfera, która utrzymywa³a siê przez ca³y turniej, sprawi³a, ¿e z wielkim zainteresowaniem mecze ogl¹dali nie tylko sympatycy pi³ki no¿nej, ale i dzieci. Te
ostatnie, jak siê okaza³o, na Turniej
przysz³y uzbrojone w kartki i d³ugopisy, aby korzystaj¹c ze sposobnoœci zdobyæ kilka autografów.
Wiêkszoœæ uczestników Turnieju zapowiedzia³a swój ponowny
przyjazd w przysz³ym roku, doceniaj¹c doskona³¹ organizacjê, dopiêt¹ na przys³owiowy ostatni guzik. Wszak organizacja to nie tylko
sam turniej, ale i zapewnienie dojazdów, noclegów, wy¿ywienia itp. (o)
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Czy to pocz¹tek trzêsienia ziemi w powiatowym samorz¹dzie?

ABW wesz³a do PUP w Gryficach
i zabezpieczy³a dokumentacjê
(GRYFICE) Czy to pocz¹tek
trzêsienia ziemi w
powiatowym samorz¹dzie?
To siê oka¿e po tym, co
Wydzia³ V do spraw
Przestêpczoœci
Zorganizowanej i Korupcji
Prokuratury Apelacyjnej
w Szczecinie znajdzie
w papierach, jakie wczoraj
zabezpieczono do
prowadzonego dochodzenia
w sprawie podejrzenia
nieprawid³owoœci w
finansowaniu programów
unijnych w gryfickim
Powiatowym Urzêdzie Pracy.
Wczoraj funkcjonariusze Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego,
na polecenie prokuratora Wydzia³u
V do spraw Przestêpczoœci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury
Apelacyjnej w Szczecinie, weszli
do Powiatowego Urzêdu Pracy w
Gryficach oraz Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy w Szczecinie, by zabezpieczyæ dokumenty dotycz¹ce
finansowania programów unijnych
w gryfickim PUP. ABW w Gryficach
pojawi³a siê ju¿ rano i przejmowa³a
dokumentacjê do oko³o godziny 18.
Jak nam powiedzia³a wczoraj
rzecznik Prokuratury Apelacyjnej
Anna Gaw³owska-Rynkiewicz, postêpowanie w tej sprawie prowadzone jest od listopada ubieg³ego
roku. Œledztwo dotyczy nieprawid³owoœci w finansowaniu szkoleñ
dla bezrobotnych ze œrodków unijnych w ramach programu operacyjnego Kapita³ Ludzki. Ze wzglêdu na
dobro œledztwa prokuratura nie
chce ujawniaæ wiêcej szczegó³ów.
Nieoficjalnie dowiedzieliœmy
siê, ¿e mo¿e chodziæ o niegospodarnoœæ i oszustwa zwi¹zane z uzyskiwaniem dotacji na zak³adanie firm,
ale te¿ z opisanym przez Panoramê
Gryfick¹ remontem nowego budynku Powiatowego Urzêdu Pracy w
Gryficach przy ul. Koszarowej,
wykonanym za œrodki przeznaczone na szkolenia. Przypomnijmy, ¿e
po kontroli za 2008 rok WUP nakaza³ zwrot 700 tys. z³ niezakwalifikowanych w programie unijnym wydatków. Po odwo³aniu PUP i starosty ta kwota zmniejszy³a siê do 49
tys. z³, które PUP mia³ zwróciæ.
Mimo jej zmniejszenia ju¿ ta suma
i zamieszanie zwi¹zane z t¹ spraw¹

pokazuje, jak sz³y sprawy w PUP w
Gryficach.
Warto równie¿ przypomnieæ, ¿e
kilka lat temu by³a ju¿ afera zwi¹zana z przyznawaniem dotacji na zak³adanie firm. Kontrola wykaza³a,
¿e czêœæ firm by³a zak³adana fikcyjnie; brano pieni¹dze a pod wskazanym adresem taka firma nie istnia³a.
Tajemnic¹ poliszynela jest, ¿e starosta Kazimierz Saæ od d³u¿szego czasu sam podpisywa³ wnioski o takie
dotacje i osobiœcie decydowa³ o
wielu sprawach w PUP.
Kolejn¹ spraw¹, jak¹ ABW mog³aby siê zaj¹æ, by³o wykorzystanie
przez starostê Sacia adresów osób,
które otrzyma³y dotacje na za³o¿enie firmy, w niedawnej kampanii
wyborczej. Rozes³a³ on listy na adresy tych osób z proœb¹ o poparcie,
przypominaj¹c im, ¿e to dziêki niemu uzyska³y te dotacje, czyli jak to
nazwa³: ja wam pomog³em, teraz wy
mi pomó¿cie. 14 grudnia 2010 r.
G³ówny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych przypomnia³, ¿e bezprawnym by³o korzystanie przez
komitety wyborcze ze zbiorów danych osobowych gromadzonych w
urzêdach. Nawet je¿eli takie listy
wysy³a³ kandydat na radnego jako
starosta.
Kolejn¹ spraw¹, jak¹ poruszy³a
Panorama Gryficka, a któr¹ warto
wyjaœniæ, by³o kontrolowanie PUP
przez urzêdnika WUP, który jednoczeœnie dostawa³ zlecenia na us³ugi
(szkolenia) z PUP.
Kolejn¹ spraw¹, ju¿ zupe³nie
najœwie¿sz¹, jest kariera pe³ni¹cej
obowi¹zki dyrektora PUP Beaty
Smoleñskiej, od sekretarki do dyrektora. Jeszcze w listopadzie ubr.

Zarz¹d Powiatu powierzy³ jej obowi¹zki dyrektora od dnia 25 listopada 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011
r.! Coœ musia³o przerwaæ tê sielankê, bo oto 10 lutego Zarz¹d og³osi³
jednak konkurs na stanowiska dyrektora PUP, ale zawar³ w og³oszeniu takie warunki, jakie – jak przypuszczaj¹ nasi rozmówcy – mo¿e
spe³niæ akurat... Beata Smoleñska
lub Tomasz Malczewski. Otó¿ gdy
w ustawie zapis daje mo¿liwoœæ
ubiegania siê o stanowisko dyrektora osobie z co najmniej 3-letnim sta¿em pracy w publicznych s³u¿bach
zatrudnienia lub co najmniej 5-letnim sta¿em w innych instytucjach
rynku pracy, Zarz¹d Powiatu podniós³ te granice do... 10 lat (co najmniej 10-letni okres zatrudnienia w

publicznych s³u¿bach zatrudnienia
lub w innych instytucjach rynku pracy), dodaj¹c wymóg pozaustawowy: „w tym co najmniej 3-letni okres
zatrudnienia na stanowisku kierowniczym w publicznych s³u¿bach zatrudnienia”. Niektórzy oceniaj¹ to
jako zrobienie konkursu pod konkretn¹ osobê, a wykluczenie innych.
Kolejn¹ spraw¹ s¹ zwolnienia z
PUP lub nieprzed³u¿enie doœwiadczonym ju¿ pracownikom umów o
pracê. Takich osób odesz³o z PUP
ju¿ kilkanaœcie.
To wszystko pokazuje, ¿e dziej¹
siê tu bardzo dziwne rzeczy i dobrze
¿e Prokuratura Apelacyjna zainteresowa³a siê gryfickim PUP. W¹tków
do przeœledzenia jest bardzo du¿o.
KAR (Gazeta Gryficka)

¯anna Biczewska
w œwidwiñskim zamku
To artystyczne
wydarzenie odbêdzie siê
17. 03. 2011 r.
o godz. 19.00 w sali
widowiskowej zamku.
Bilety w cenie 30 z³ do
nabycia w sekretariacie
ŒOK.
Na estradzie ¯anna Biczewska
zawsze istnia³a jako indywidualnoœæ. Niepodobna do nikogo niesie
ze sceny swój temat, swój styl.
Nie mo¿na powiedzieæ o niej,
¿e jest „modn¹ piosenkark¹”. Œpie-

wa to, co jest zgodne z jej duchowymi poszukiwaniami. – „Ka¿d¹ piosenkê d³ugo noszê w sobie, obmyœlam, pojawia siê ona w mêkach,
jak dziecko...wk³adam w ni¹ cz¹stkê swojego serca” – mówi artystka.
Pieœniami i romansami rosyjskimi
zainteresowa³a siê po spotkaniu
z inn¹ osobistoœci¹ rosyjskiej sceny, Bu³atem Okud¿aw¹, którego
nazywa swoim ojcem chrzestnym
na scenie i nauczycielem. Do jej repertuaru wesz³y narodowe romanse
rosyjskie, ballady ludowe, utwory
autorskie, m.in.: Bradiaga, Cziornyj
woron, Matuszka, Raz³uka, Wiecziernij zwon i wiele innych. (o)
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FIRMA TAX-PRO
ul. Orzeszkowej 6A, £obez
PRACOWA£EŒ ZA GRANIC¥?
ODZYSKAMY TWÓJ PODATEK!!!
NASZE US£UGI:
- zwrot nadp³aty podatku z pracy za
granic¹, - uzyskanie œwiadczeñ rodzinnych (rodzinne, zasi³ek macierzyñski, roz³¹kowe).
Tel. 91 8865466 lub 511-99-22-70

DRUKARNIA
w £obzie
poleca
us³ugi
poligraficzne
Ul.
S³owackiego 6,
tel.
91 39 73 730.

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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VI Rycerski Zjazd Zimowy w Dobrej
19 lutego 2011 Anno
Domini zjecha³y bractwa rycerskie, aby
szósty raz kultywowaæ
Rycerski Zjazd Zimowy w Dobrej. Oficjalne
otwarcie imprezy og³osi³a burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek i
Patryk Mit³osz, cz³onek Bractwa Maltañskiego ze Szczecina,
który przedstawi³ przyby³e bractwa.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³y
nas: Bractwo Maltañskie ze Szczecina, Zbrojna Gwardyja ze Œwinoujœcia, Mieszczanie Grodu Konitz
(Chojnice woj. pomorskie), Bractwo Rycerzy Bezimiennych z Wa³cza, Dru¿yna Rycerska Zamku Falkenburg „Czarna Wataha” ze Z³ocieñca, Dru¿yna S³owiañska „Dêby
Arkony” ze Szczecina i rzemieœlnik
„Jorund £ysy” z grupy historycznej
„Midgard”. Z naszego zaproszenia
skorzystali równie¿: Wicestarosta
£obeski p. Jan Zdanowicz oraz Radni gminni i powiatowi. Wszystkiemu towarzyszy³ archaiczny œpiew
Zespo³u Muzyki Dawnej „Tryzna”
ze Szczecina oraz jego przygrywki
na lirach szwedzkich, lutniach i
piszcza³kach.

Rycerze dali pokazy walk wrêcz
oraz tañców w akompaniamencie
zaproszonych dam i przyby³ej publicznoœci, a w miêdzyczasie prowadzili warsztaty rêkodzielnicze
budowy instrumentów, zawieszek,
wyrobów z drewna czy choæby rêkojeœci z poro¿a. Powodzeniem u dzieci cieszy³o siê wyrabianie garnków
pod nadzorem garncarza p. Ryszarda Arkuszyñskiego z Cz³uchowa
(woj. pomorskie). Ukrêcone w³asnorêcznie garnki, dzbany i innej
maœci naczynia adepci tego wymieraj¹cego zawodu, jakim jest garncarstwo, mogli zabraæ na pami¹tkê.
Urz¹d Miejski i Biblioteka Publiczna w Dobrej wystawi³y premierowo galeriê pt. „Dobra wczoraj i
dzisiaj”, na której przedstawiono innowacyjne po³¹czenie starych fotografii z nowymi oraz zaprezentowane zosta³y obrazy olejne wykonane
przez p. Adama Kostanciaka i p.

Mariusza Jormana podczas pleneru
malarskiego na XI Jarmarku Doberskim. Nie zabrak³o szkiców p. Urszuli Kamiñskiej o tematyce doberskiej. Ponadto zaproszona zosta³a

malarka p. Ludmi³a Cieœlak, która
„na ¿ywo” demonstrowa³a swoje
zdolnoœci malarskie i galeriê obrazów.
Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej oraz Szko³y Podstawowe z Dobrej i Wojtaszyc aktywnie w³¹czy³y siê do udzia³u w imprezie, zajê³y siê pleceniem naszyjników i ozdób, malowaniem kamieni,
tworzeniem z gliny, kreowaniem
herbów, produkcj¹ pism na wzór
starych pergaminów oraz zdobieniami w stylu „decoupage”.
Poza wy¿ej wspomnianymi
wspólnymi projektami, maj¹cymi
miejsce na hali sportowej, bractwa
za dnia zaaran¿owa³y równie¿ bitwê
w okolicach „¯urawiego Ostrowia”,
podczas której dru¿yna zbójów
urz¹dzi³a zasadzkê na prawych rycerzy. Wynik tej batalii zosta³ jednak tajemnic¹ owiany, ¿eby nikomu
honoru nie ujmowaæ, a drugim che³pliwoœci nie nabijaæ.
Rycerze nocowali a raczej zimowali na podzamczu, wykazuj¹c siê
hartowaniem ducha jak i organizmów w polowych namiotach tworz¹cych obozowisko œredniowieczne.
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania dla wszystkich,
którzy pomogli w przygotowaniu tej
kulturalnej improwizacji czasów
œredniowiecznych nawi¹zuj¹cych
do pocz¹tków naszych ziem. Zapraszamy za rok!
Sebastian Czapiewski,
UM w Dobrej
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA
Powiat ³obeski

US£UGI
Powiat ³obeski

Sprzedam w £obzie mieszkanie 4 pokojowe , III piêtro,Oœ. Orzeszkowej. Cena 160 tys. z³. Tel. 91 397
5638, 692 070 387

Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391

Sprzedam mieszkanie w bloku o
pow. 67 mkw., bez czynszowe, w
okolicach Reska, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, du¿y balkon, dwie
piwnice, ogrzewanie gazowe, gara¿
blaszany. Tel. 791 727 642 lub 91
395 1038

VIDEO-FOTO. Tel. 691 793 005.
www.supi.co
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
na parterze w £obzie przy ul.
Orzeszkowej. Tel. 691 490 321

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

Resko, sprzedam mieszkanie 3
pokojowe 93 mkw., dzia³ka 831
mkw. Cena 145.000 z³. Tel. 888 169
572
Sprzedam w £obzie kawalerkê
24,94 mkw. wraz z pomieszczeniem
gospodarczym 9,91 mkw. Cena 50
000 z³. Tel. 665 730 318.
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
3 pokojowe w centrum £obza. Tel.
601 429 991
Sprzedam w £obzie mieszkanie 4
pokojowe na parterze. Tel. 91 397
5088
£obez ul. Browarna sprzedam
mieszkanie 55 mkw., 3 pokoje.
Cena 157 tys. z³. Tel. 600 265 547
£obez ul. Ogrodowa sprzedam bardzo ³adne mieszkanie dwupoziomowe 101 mkw. Cena 240 tys. z³.
Tel. 600 265 547

Powiat drawski
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Wierzchowie. Tel. 602 760 877,
692 653 140.

Region
Szczecin ul. Potulicka sprzedam
mieszkanie 2 pokojowe w³asn. 37
mkw., atrakcyjne po³o¿enie, VII piêtro, 100 m do pêtli tramwajowej, po
kapitalnym remoncie z wymian¹
pionu i kan., drzwi Gerda, okna pcv,
widna kuchnia, niski czynsz. Cena
175 tys. z³. Kont. Pryw. Tel. 600 382
886

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

Powiat œwidwiñski

ROLNICTWO
Tanio sprzedam ok. 4 hektary ziemi
w Radowie Ma³ym, dobra lokalizacja, bezpoœrednio. Tel. 660 969 785.
¯yto jare sprzedam. Tel. 600 173
955.

INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Kupiê u¿ywan¹ ³ódkê wêdkarsk¹.
Tel. 603 720 382
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Powiat gryficki
Drewno - ga³êziówka - buk,
ciête na 25 cm, pakowane w
worki 50 l. Cena za worek 16 z³.
Tel. 726 493 956.
Sprzedam drewno kominkowe. Tel.
667 612 010.

Region
Windykacje. Bezpoœrednio.
Wykup d³ugów.
Tel. 515-291-074
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Zlecaj¹c og³oszenie drobne

do naszej gazety uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim
Tygodniku Pojezierza Drawskiego i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez, ul. S³owackiego 6, tel. 91 397 37 30, wppp1@wp.pl
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NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Wynajmê pomieszczenie o powierzchni 15 mkw., £obez ul. Koœciuszki 9. Tel. 609 1165 601
Wynajmê halê w £obzie + biuro. Tel.
783 514 200
Sprzedam dom w Resku, pow. 208
mkw., pow. dzia³ki 670 mkw., wolno
stoj¹cy, w³asnoœciowy. Cena 500
tys. z³ do negocjacji. Tel.
600451645, 608727083.
Wynajmê hale magazynowe o powierzchni 400 mkw. i 600 mkw w
Resku. Tel. 518 169 392.
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.
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat drawski
Poszukujê lokalu do wynajêcia w
Drawsku Pomorskim na us³ugê
handlow¹. Tel. 661 196 337
Wynajmê niewielki gara¿ lub pomieszczenie do przechowywania
skutera w okolicy osiedla Pomorskiego w Z³ocieñcu, Tel. 663 563 778

PRACA
Powiat ³obeski
Kombajnista – traktorzysta, mechanik z umiejêtnoœci¹ spawania, rencista w dobrej kondycji, podejmie
pracê dorywczo lub na sta³e. Tel.
503 920 973
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Obóz sportowy w Miêdzywodziu
W dniach 19-25 lutego
2011 r. grupa
lekkoatletek z UKS
„ARBOD” przebywa³a
na obozie sportowym
w Miêdzywodziu.
W czasie tygodniowego pobytu
na obozie m³odzie¿ przygotowywa³a siê do wiosennych startów w zawodach oraz doskonali³a swoje
umiejêtnoœci techniczne. Codziennie pracowaliœmy nad popraw¹
sprawnoœci ogólnej oraz wytrzyma³oœci¹. Po uci¹¿liwych zajêciach w
terenie mieliœmy mo¿liwoœæ korzystania z basenu, jacuzzi oraz foteli
masuj¹cych, co zapewnia³o odnowê
dla zmêczonych organizmów. Zwiedziliœmy równie¿ Dziwnów.
Pobyt by³ bardzo udany, m³odzie¿ wróci³a zadowolona do domów. Obóz zosta³ dofinansowany
ze œrodków otrzymanych z Gminy
Dobra - program upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w roku
2011. Pomocy finansowej udzielili
ponadto: Pani Iwona Fatz, Pani
Bo¿ena Kontowicz, Panowie Ma-

rian i Marek Kowalczyk. Dziêkuje-

my w imieniu klubu i m³odzie¿y.

UKS „ARBOD”

Turniej szachowy w Iglicach
Pod koniec ferii zimowych,
w dniu 24 lutego br.,
w œwietlicy „Domino”
w Iglicach odby³ siê Mini
Turniej Szachowy dla dzieci
i m³odzie¿y z so³ectwa
Iglice.
¯eby kibicowaæ zawodnikom w
œwietlicy zebra³o siê oko³o 20 dzieci, a w samym turnieju udzia³ wziê³o
13 zawodników, którzy próbowali
swoich si³ pod bacznym okiem sêdziego Arkadiusza Skrilca. Na siedmiu szachownicach rozegranych
zosta³o kilkanaœcie rund Turnieju.
Ju¿ po pierwszych partiach wy³oni³o siê kilku liderów, ka¿dy
chcia³ wygraæ, wiêc walka by³a zaciêta. Rozgrywki towarzysko wygra³ Kamil Skrilec, natomiast nagrodzone pierwsze miejsce zaj¹³
Arkadiusz So³onyna, drugie Kacper
Skrilec, a trzecie Marcin Matwijczak. Zwyciêzcom wrêczono statuetki ufundowane przez pani¹ dyrektor Centrum Kultury w Resku. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy,
a wszyscy zostali poczêstowani
przepysznym tortem, który zasponsorowa³ nasz radny pan Andrzej
Nowak z ma³¿onk¹ Mart¹, a tak¿e
owocami, które ufundowali pañ-

stwo Renata i Zenon Roszykowie
oraz Ma³gorzata Kiryk i Marcin

Antonik. Na rêce wszystkich sponsorów serdeczne podziêkowania

sk³ada w imieniu dzieci i swoimi
opiekun œwietlicy Anna So³onyna.

SPORT
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Zawodniczki UKS „ARBOD”
wyró¿nione na Gali Sportu
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VII £OBESKI MEMORIA£ SZACHOWY
im. GABRIELA BIEÑKOWSKIEGO
O PUCHAR KOMENDANTA
WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
w SZCZECINIE, MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZKIE POLICJI W SZACHACH
Organizatorzy: Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat £obeski”, Teresa
i Grzegorz Bieñkowscy, Komenda Powiatowa Policji w £obzie, kluby szachowe „Gambit” SP1, „Pat-Mat” SP2, firma CompBi, Szczep Harcerski
ZHP „Czarna Jedynka” w £obzie, Urz¹d Miejski w £obzie, Hala SportowoWidowiskowa.
Termin: 5 marca 2011 r. (sobota) godz. 9.30 – 17.00.
Zapisy w dniu zawodów od godz. 8.30.
Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa w £obzie ul. Orzeszkowej nr 7.
Kategorie: kl. 0 (dzieci urodzone w 2004 roku i m³odsi), kl. I -III, IV-VI,
gimnazjum, open, policjanci.
Gramy systemem szwajcarskim, 9 rund, 2 x 15 minut.
Uczestnicy przyje¿d¿aj¹ na w³asny koszt.
Ka¿dy uczestnik przynosi szachownicê z bierkami i zegar szachowy.

Trud i osi¹gniêcia zawodniczek
sekcji lekkiej atletyki UKS „ARBOD” w Dobrej zosta³y docenione
podczas Powiatowej Gali Sportu,
która odby³a siê w dniu 18.02.2011
r. Wœród tegorocznych laureatów
gali znalaz³y siê Patrycja Florczak sportowiec, uczeñ szko³y podstawowej; Dagmara Szymanek - sportowiec, uczeñ gimnazjum oraz w
plebiscycie na najpopularniejszego
sportowca powiatu. Szczególne
wyró¿nienie spotka³o Milenê Sa-

dowsk¹, która otrzyma³a nagrodê za
zajêcie III miejsca w g³ównej kategorii - NAJLEPSZY SPORTOWIEC POWIATU £OBESKIEGO.
Wyró¿nienia otrzymane
na
tegorocznej gali s¹ zachêt¹ do wytrwa³ej pracy i wzrostu poziomu
sportowego. ¯yczenia przekaza³
zawodniczkom olimpijczyk Leszek
Blanik, z którym wyró¿nione zrobi³y sobie pami¹tkowe zdjêcie.
Prezes UKS „ARBOD” Janusz
£ukomski

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
„B£YSKAWICA” zaprasza cz³onków i sympatyków na

WALNE ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZE

Fundatorzy pucharów i nagród: Komendant Wojewódzki Policji w
Szczecinie, rodzina Bieñkowskich, Starosta Powiatu £obeskiego, burmistrzowie i wójt gmin naszego powiatu, przewodnicz¹cy rad miejskich i
gminy, Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat £obeski”, Komenda Powiatowa Policji w £obzie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Artur Barañski, Grzegorz Kotwicki, Kazimierz Dzie¿ak, Gra¿yna i Tadeusz Moskalowie, Halina Dubicka.
Przy organizacji zawodów otrzymamy pomoc od pracowników firmy
CompBi, Urzêdu Miejskiego w £obzie, hali sportowej, uczestników Centrum Integracji Spo³ecznej, funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji,
harcerzy. O innych formach pomocy napiszemy po zawodach.
Sêdziuj¹: Krystyna Sola, Ma³gorzata Zieniuk, Marek Woniak, Jakub
Zieniuk oraz 4 innych sêdziów.
Sekretariat: Joanna Chabecka, Anna Gembala, Teresa Bieñkowska,
Henryk Musia³, Grzegorz Bieñkowski, Andrzej Sarnowski, Irena Lenkiewicz.
Kontakt: Henryk Musia³ tel. kom. 667 201 207.
www.memorialszachowy.info
Organizatorzy

które odbêdzie siê w pi¹tek 4 marca 2011 roku, godz. 18:00
w kawiarni Cafe-Duo przy hali sportowo-widowiskowej.
Porz¹dek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i przywitanie obecnych
2. Przedstawienie porz¹dku zebrania
3. Wybór przewodnicz¹cego obrad, sekretarza zebrania
4. Przedstawienie sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci Ogniska za 2010 r.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Ogniska za 2011 r.
6. Przedstawienie protoko³u Komisji Rewizyjnej z kontroli dzia³alnoœci
Zarz¹du wraz z wnioskiem o zatwierdzenie sprawozdañ Zarz¹du
7. G³osowanie w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdañ
8. Zmiana sk³adu Zarz¹du Ogniska
9. Zmiana statutu Ogniska
10. Przedstawienie programu dzia³alnoœci na 2011 r.
11. Wyst¹pienia goœci
12. Dyskusja - ocena dzia³alnoœci i osi¹gniêæ, omówienie programu imprez
na 2011 r.
13. Wolne wnioski
14. Zamkniêcie obrad.

£obeski Memoria³ Szachowy
im. Gabriela Bieñkowskiego
Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat £obeski informuje, ¿e w dniu 5
marca 2011 r. (sobota) w godz. 9.30 - 17.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w £obzie przy ul. Orzeszkowej 7 odbêdzie siê VII £obeski Memoria³
Szachowy im. Gabriela Bieñkowskiego.
Zapisy w dniu zawodów od godz. 8.30. Gra w kategoriach: kl. 0-III, IVVI, gimnazjum, open, policjanci, systemem szwajcarskim, 9 rund, 2 x 15
min. Ka¿dy uczestnik przynosi szachownicê z bierkami i zegar szachowy.
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
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Z ¯YCIA POWIATU

Ferie zimowe w
Szkole Podstawowej
nr 1 w £obzie

W tym roku program ferii
w „jedynce” by³ bardzo
bogaty. W projekcie
„W drodze do wiedzy i
sukcesu” finansowanego
ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego,
zaplanowaliœmy szereg
dzia³añ, aby zapewniæ
uczniom, nie
wyje¿d¿aj¹cym na
wypoczynek zimowy,
aktywne formy spêdzania
wolnego czasu.
W dniach 15 i 16 lutego odby³y
siê zajêcia na lodowisku w Drawsku
Pomorskim, 80 uczniów uczy³o siê
jeŸdziæ na ³y¿wach. W kolejnym
tygodniu, dwie grupy po 49 uczniów

wyjecha³y do Parku Wodnego „Laguna” w Gryfinie, tu równie¿ wra¿eñ nie brakowa³o. Oprócz zajêæ
sportowych dzieci podczas wyjazdów mia³y zapewniony obiad.
Ponadto w szkole odbywa³y
siê zajêcia wielu kó³ zainteresowañ m.in. ko³a medialnego, przyrodniczego, szachowego, matematycznego. Czêœæ uczniów
uczestniczy³a w grach i zabawach
sportowych, warsztatach witra¿u.
Przez ca³y okres ferii dzia³a³a
œwietlica terapeutyczna, w jej
programie znalaz³y siê dwa wyjazdy integracyjne ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 2, jeden na basen do
Œwidwina, drugi do Szczecina na
film „Podró¿e Guliwera”. Oprócz
tego by³y zajêcia komputerowe,
plastyczne, kulinarne, sportowe,
konkursy, a uwieñczeniem
wszystkich dzia³añ by³ bal maskowy. Jeœli tylko ktoœ chcia³ skorzystaæ z naszej oferty, znalaz³
dla siebie coœ ciekawego!
(o)
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PO¯YTECZNE FERIE
W ZAJEZIERZU
I ZAGO•DZIE

(Zajezierze.) W okresie ferii
zimowych w Zajezierzu i w ZagoŸdzie zrealizowany zosta³ projekt finansowany przez Fundacjê
Wspomagania Wsi pt. ,,£¹czymy
pokolenia". W zajêciach prowadzonych przez opiekunkê œwietlicy p. Beatê Tyrañsk¹ wziê³y
udzia³ dzieci i m³odzie¿ z tych¿e
miejscowoœci.
Uczestnicy projektu pomagali
osobom starszym i samotnym, wyrêczaj¹c ich w pracach codziennych m. in. przy noszeniu drewna i
porz¹dkach domowych. Projekt
obejmowa³ nie tylko pomoc s¹siedzk¹, ale tak¿e dokarmianie ptaków, pieczenie p¹czków i faworków
oraz twórczoœæ artystyczn¹, w tym
malowanie odlewów gipsowych,
malowanie zimowego pejza¿u, tka-

nie kwiatków Hana - Ami. Odby³a
siê równie¿ lekcja przyszywania
guzików i cerowania. W przeddzieñ
zakoñczenia akcji m³odzi uczestnicy pojechali na wycieczkê do Koszalina, której program obejmowa³
seans w kinie i zwiedzanie biblioteki, gdzie zapoznali siê z histori¹
ksi¹¿ki i wspó³czesnymi metodami
przekazywania s³owa pisanego.
Projekt by³ wspierany przez
aktywnych rodziców z Zagozdu i
Zajezierza, którzy w duchu partnerstwa brali udzia³ zarówno w tworzeniu go, jak i realizacji.
Organizatorzy bardzo serdecznie dziêkuj¹ p. Markowi Trojanowskiemu z Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w £obzie za przeprowadzenie
pogadanki prewencyjnej oraz p.
Halinie Rasiñskiej za naukê wypieku p¹czków i faworków. AO

Oszczêdnie
z dotacj¹ na szpital
(POWIAT). W minionej
kadencji Rada Powiatu
podjê³a intencyjn¹
uchwa³ê o
wyasygnowaniu 100 tys.
z³ na szpital w Zdrojach.
Wysokoœæ tej kwoty spotka³a
siê z w¹tpliwoœciami na posiedzeniu komisji. Zarz¹d w tej materii
dokona³ analizy. Wyszed³ z za³o¿enia, ¿e z³otówka od mieszkañca
powiatu by³aby proporcj¹ zasadn¹,
co oznacza dotacjê w wysokoœci 40
tys.
Radna H. Szymañska uzna³a tê

kwotê i tak za zbyt wysok¹, proponuj¹c 25 tys. z³.
- My proponujemy kwotê 25 tys.
z³, bo s¹dzê, ¿e potrzeby w naszym
powiecie s¹ tak du¿e, ¿e mo¿na te
pieni¹dze przeznaczyæ chocia¿by
na DPS, czy dom dziecka, czy –
szko³ê. Tu jest propozycja naszego
klubu – 25 tys. z³ – powiedzia³a.
Za wnioskiem H. Szymañskiej
g³osowa³o 5 radnych, przeciw – 9.,
wstrzyma³ siê jeden. W zwi¹zku z
czym na szpital w Zdrojach Rada
Powiatu przeznaczy³a 40 tys. z³,
wprowadzone autopoprawk¹ starosty. Za t¹ propozycj¹ g³osowa³o 11
radnych, od g³osu wstrzyma³o siê
czterech radnych.
MM

Bezpieczne ferie
w £osoœnicy

Sobotnia kolizja
W sobotê, 26 lutego br., o godz.
12.50, na drodze £obez – Drawsko
Pomorskie, kieruj¹cy samochodem
marki KIA mieszkaniec Bia³ego
Boru w wyniku zajechania mu drogi
przez nieustalonego kieruj¹cego
motorowerem, straci³ panowanie
nad pojazdem, zjecha³ na pobocze i
uderzy³ w drzewo.

W³amanie do altanki
W £obzie, na terenie ogródków
dzia³kowych Dalno II, nieustalony na
chwilê obecn¹ sprawca w³ama³ siê do
altanki, wybijaj¹c wczeœniej szybê.
Ze œrodka skrad³ butlê gazow¹ z reduktorem o wartoœci 150 z³.

Policjantka z zespo³u
ds. nieletnich ³obeskiej
Komendy odwiedzi³a
w towarzystwie radnej
z Reska oraz
przedstawicielki Sanepidu
dzieci wypoczywaj¹ce
w œwietlicy œrodowiskowej
w £osoœnicy.
Do œwietlicy w £osoœnicy (gm.
Resko) zawita³a policjantka z ³obeskiej policji, która zaprosi³a na spotkanie pani¹ Edytê Klepczyñsk¹ –
radn¹ z Reska oraz Izabelê Niedzielê z Sanepidu.
W œwietlicy wypoczywaj¹
dzieci z okolicznej wioski, jest
tam te¿ punkt przedszkolny. Policjantka omówi³a zasady bezpiecznego wypoczynku zim¹,
zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na
zabawy zimowe, bezpieczeñstwo
na dworze oraz w miejscu zamieszkania.

Pani Edyta Klepczyñska, która
jest te¿ policjantk¹ pracuj¹c¹ w
Komendzie Powiatowej Policji w
Gryficach, tak¿e w³¹czy³a siê aktywnie w spotkanie z dzieæmi, omawiaj¹c zasady bezpiecznego zachowania siê podczas kontaktu z psem,
pokaza³a i omówi³a pozycje „¿ó³wika”, „drzewka”.
Natomiast przedstawicielka Sanepidu przypomnia³a dzieciom, jak
nale¿y postêpowaæ w okresie zimowym, aby uchroniæ siê od grypy i
przeziêbieñ.
Na koniec tego mi³ego spotkania radna rozda³a dzieciom i ich
opiekunom s³odycze zakupione
przez fundusze w³asne radnych.
Policjantka tak¿e przekaza³a upominki dla uczestników spotkania tj.
odblaski, magnesy bezpieczeñstwa.
Drobne nagrody za udzia³ w pogadance, scenkach przekaza³a najm³odszym Iza Niedziela.
Taka wspólna inicjatywa ró¿nych s³u¿b i instytucji pokazuje najm³odszym, ¿e wszyscy razem dbamy o ich bezpieczeñstwo.
(o)

Odczul¹ na jad
owadów
(GRYFICE). Od 1 stycznia Gryficach zosta³o zakontraktowane
Centrum Alergologii. Œwiadczenia
udzielane s¹ zarówno dzieciom, jak
i osobom doros³ym.
– Wœród tych œwiadczeñ jest
odczulanie na jad owadów. Nadwra¿liwoœæ na jad owadów mo¿e
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skoñczyæ siê nawet œmiertelnie. Zapraszamy do Centrum Alergologii.
Do tej pory odczulanie na jad owadów by³o wykonywane tylko w
Szczecinie. Od 1 stycznia jest tak¿e
w Gryficach.- powiedzia³ Jacek Pietryka podczas sesji Rady Powiatu w
£obzie.
MM

Kradzie¿e
W ostatnich dniach policjanci z
£obza odnotowali kilka kradzie¿y.
W nocy z 26 na 27 lutego 2011
r. w rejonie jeziora G³êbokie na drodze gruntowej nieustalony sprawca
skrad³ tablicê rejestracyjn¹ z samochodu marki Audi 80.
W Boninie natomiast z pomieszczenia gospodarczego skradziono
flex, plastikow¹ walizkê z zawartoœci¹ metalowych, miedzianych i niklowanych koñcówek hydraulicznych. Straty wynosz¹ 800 z³.
W £obzie z terenu prywatnej
posesji nieustalony sprawca z nie
zamkniêtej kabiny samochodu marki Fiat Ducato skrad³ radio samochodowe CD o wartoœci 100 z³.

Z³odziej wraca na
miejsce przestêpstwa
Policjanci z £obza zatrzymali
19-latkê, która wraz z ch³opakiem
skrad³a kosmetyki o wartoœci 409 z³.
Tydzieñ temu w³aœcicielka sklepu kosmetycznego z £obza powiadomi³a Policjê o kradzie¿y kosmetyków z jej sklepu, o wartoœci ponad
400 z³, przez m³od¹ dziewczynê z
ch³opakiem. Po tygodniu ta sama
nastolatka wróci³a do tego samego
sklepu w towarzystwie swojego

ch³opaka. Zosta³a rozpoznana
przez w³aœcicielkê jako sprawca
wczeœniejszej kradzie¿y. 19-letnia
Malwina W. z £obza i jej 23-letni
ch³opak Miros³aw S. zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Podczas przes³uchania przyznali siê do
dwóch kradzie¿y sklepowych. Za
pope³nienie przestêpstwa z art. 278
KK grozi kara do 5 lat pozbawienia
wolnoœci.
(kp)

K³usownicy
zatrzymani
Policjanci z Wêgorzyna
wspólnie z stra¿nikami
Stra¿y Rybackiej
zatrzymali dwóch
sprawców nielegalnego
po³owu ryb.
Policjanci z Wêgorzyna uzyskali informacjê o nielegalnym po³owie ryb na zamarzniêtym jeziorze Mielno w gm. Wêgorzyno. Natychmiast udali siê wraz ze stra¿nikami Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej nie oznakowanym pojazdem
w okolice tego jeziora.
Tam na tafli zamarzniêtego jeziora, 20 metrów od brzegu, zauwa¿yli dwóch mê¿czyzn, którzy

³owili ryby w przygotowanych
wczeœniej otworach. Mê¿czyŸni ci
zostali zatrzymani po krótkim poœcigu. Policjanci stwierdzili na
miejscu siedem otworów w lodzie,
w których zastawione by³y sznury
hakowe, a na ich koñcach znajdowa³y siê ¿ywe ryby okonie.
Zatrzymani to 58 letni Kazimierz J. i jego 31 letni syn Arkadiusz, który mia³ przy sobie drewniany trzonek zakoñczony metalow¹ koñcówk¹ s³u¿¹cy do przebijania lodu. Jego ojciec zaopatrzony by³ natomiast w siekierê do wyr¹bywania otworów w lodzie oraz
wêdkê podlodow¹. Sprawcy us³yszeli zarzuty z art. 27 Ustawy o
rybactwie œródl¹dowym.
(kp)
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Pomo¿e a nie zaszkodzi
Skarby medycyny ludowej – dobre rady Cecylii

Cecylia Pokomeda
Wiemy, ¿e zaæma jest chorob¹ ludzi starszych. Objawami
tej choroby jest Ÿle widzenie spowodowane zmianami w ga³ce
ocznej. Zaæma, to nie tylko pogorszone widzenie, odczuwamy
przy niej ból oczu, swêdzenie i
k³ucie, a przy dotyku mamy wra¿enie piasku pod powiekami.

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 7 brzmia³o:

„Niedziela Palmowa”
Nagrodê wylosowa³ pani Janina Leszczyñska z £obza.
Gratulujemy.

HUMOR
Na rynku pojawi³a siê viagra dla
kobiet w postaci kremu. Nale¿y j¹
sobie ³agodnie wsmarowaæ w stopy.
Podobno dziêki temu mo¿na d³u¿ej
staæ w kuchni przy zlewie, bez objawów zmêczenia...
***
Pani pyta Jasia:
- Która rzeka jest d³u¿sza:
Ren czy Missisipi?
- Missisipi.
- Dobrze, Jasiu.
A o ile jest d³u¿sza?
- O szeœæ liter.

Osobiœcie nie mam zapalenia
spojówek, czerwonych oczu,
³zawienia i nadciœnienia.
Natomiast w wy¿ej wymienionych dolegliwoœciach, robiê
kompresy z naparu rumianku lub
œwietlika, albo robiê kompres ze
œwie¿o przegotowanego mleka
(mleko od krowy, a nie ze sklepu).
Ziele œwietlika mo¿na kupiæ
w aptece.
Kompres
Zagotowujemy jeden z wy¿ej
wymienionych artyku³ów i ciep³ym p³ynem moczymy watê,
przyk³adamy do oczu, owijamy,
aby zachowaæ ciep³o. Kompres
trzymamy oko³o dwóch godzin.
Kompresy robimy tylko wtedy, gdy odczuwamy dolegliwoœci. Nie czêœciej, jak raz na jakiœ

Rumianek,
ziele
œwietlika
i kwaœne
mleko
czas, gdy¿ organizm ma swoje
sposoby na to, aby siê leczyæ,
od¿ywiaæ, rosn¹æ itd.
Organizmowi nale¿y pomagaæ, dostarczaj¹c mu koniecznych substancji. Nie wolno organizmu karaæ w postaci z³ego
od¿ywiania, anoreksj¹, albo bulimi¹.
Nale¿y zachowaæ tylko umiar
i rozs¹dek, a organizm sam siê
obroni.
Na dobry wzrok nale¿y spo¿ywaæ marchew i czarne jagody.
Przy okazji dodam, ¿e gdy jesteœmy u lekarza okulisty po okulary, to lekarz powinien nam
wolniej podawaæ literki na œcianie, albowiem z racji wieku nasze Ÿrenice rozszerzaj¹ i zwê¿aj¹
siê wolniej. Musi up³yn¹æ chwilka, zanim oko przyzwyczai siê
do nowej planszy.
Warto te¿ czasami wyjœæ na
zewn¹trz, gdy ju¿ siê œciemni,
aby oczy pracowa³y przy œwietle
dziennym jak i w nocy.
Cecylia Pokomeda

