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Konsorcjum lekarstwem
na kryzys?
Radni nie
dali na
renowacjê
grobowca
(WÊGORZYNO-KRAŒNIK).
Podczas sesji du¿o kontrowersji
wzbudzi³ projekt uchwa³y dotycz¹cy
przyznaniu dotacji dla parafii w Sielsku na odrestaurowanie grobowca
Possartów w Kraœniku.

Z drugiej strony
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Kazimierz Rynkiewicz
Wêgorzyñscy radni nie dali pieniêdzy na remont grobowca rodziny
Possartów w Kraœniku i zrobi³a siê
ma³a afera. W lud posz³a wiadomoœæ, ¿e burmistrz Monika KuŸmiñska nie da³a pieniêdzy na... remont koœcio³a. Szczególnie gor¹co
zrobi³o siê w Sielsku, w mateczniku
by³ej burmistrz Gra¿yny Karpowicz, bo to jej ulubiona parafia z
ulubionym so³tysem i by³ym ulubionym proboszczem. Co prawda by³a
ulubiona partia by³ej burmistrz mia³a w by³ym systemie w g³êbokim
powa¿aniu koœcio³y i duchowieñstwo, ale po zmianach tak siê niektórym zmieni³o, ¿e i niektórzy ksiê¿a
i proboszczowie siê nawrócili. Na
w³adzê. Czy nawrócili by³ych
cz³onków bywszej partii – historia o
tym milczy. Wa¿ne, ¿e wespó³ zespó³ pod rêkê w nowe czasy trzeba
by³o iœæ, a nowe to wiadomo – pieni¹dze. Nie wszyscy i nie wszêdzie,
ale w parafii sielskiej akurat jak
najbardziej. Komitywa by³ej czerwonej burmistrz z by³ym proboszczem by³a powszechnie znana.
W 2010 roku, dla przypomnienia – wyborczym, by³a burmistrz
zorganizowa³a huczne obchody
550-lecia Wêgorzyna. Elementem
tych kilkumiesiêcznych igrzysk
by³o Lato z Wêgorzem, na które
wydano oko³o 120 tysiêcy z³otych,
z kieszeni podatników. Liczenie
kosztów trwa ponoæ do dziœ. Tak jak
rozliczanie ró¿nych obietnic i zobowi¹zañ by³ej burmistrz. Do takich
nale¿y remont grobowca rodziny
Possartów w Kraœniku, akurat tutaj
ujêty jako element tych obchodów.
Co prawda z tej okazji, wzorem proboszcza z Radowa Wielkiego, mo¿na by w Sielsku ods³oniæ obelisk
poœwiêcony na przyk³ad papie¿owi
Janowi Paw³owi II, by zakorzeniaæ
tu polskoœæ, ba, a ilu¿ by siê do tego
jeszcze innych nada³o, ale wybrano
akurat remont niemieckiego grobowca. Oczywiœcie, ¿e to zabytek i
znajduje siê przy koœciele, ale trudno wokó³ niego budowaæ pamiêæ
obecnych mieszkañców, którzy zapewne nawet nie wiedz¹, kim byli
Possartowie, bo niby sk¹d. Zapewne nie wie nawet tego by³a i by³y, bo
¿e – owszem – mieszkali tu, to jasne,
ale co robili, jak zachowywali siê w
czasie wojny, jaki mieli stosunek do

Z DRUGIEJ STRONY
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Nauczka na przysz³oœæ,
czyli jak d³ugo co niektórzy
musz¹ siê uczyæ
o samorz¹dzie
i poznawaæ ludzi
Polaków, czy wyjechali, czy zginêli, czy uciekli, i dok¹d. Nie znajdujê
na ich temat ¿adnej inofrmacji. Ot,
pozosta³ grobowiec. Unikalny architektonicznie zabytek, prawda,
ale co jeszcze?
Dzisiaj wielu próbuje przeci¹gn¹æ jak¹œ niæ pomiêdzy by³¹ tu
kultur¹ niemieck¹ a obecn¹ polsk¹,
ale to próby ¿a³osne. Possart jest
czêœci¹ kultury niemieckiej i choæby nie wiem jak i kto ci¹gn¹³ naszych
mieszkañców za uszy, nie zrobi Possarta czêœci¹ kultury polskiej. Bo
niby jak. Przecie¿ Possart mieszka³
w Kratzig. Teraz jest Kraœnik. A to
dwa ró¿ne œwiaty. Dwie zupe³nie
ró¿ne kultury. Jedna odesz³a, druga
przysz³a. W ¿aden sposób nie da siê
po³¹czyæ ich obu jak¹œ form¹ historycznej kontynuacji.
Oczywiœcie, szanujemy, jako
europejczycy, jako chrzeœcijanie i
ludzie cywilizowani grobowce i zabytki, ale mamy te¿ inne zobowi¹zania, pierwszorzêdne. Przede wszystkim wobec bliskich, wobec w³asnej
kultury i tradycji. A s¹ one tu, na tych
ziemiach, w stanie rozk³adu. Possartowie mog¹ dzisiaj bez problemu
przyjechaæ i za w³asne pieni¹dze
wyremontowaæ grobowiec. Jednak
to my im remontujemy, Pañstwo
Polskie, które przecie¿ zosta³o ograbione i zniszczone podczas wojny i
póŸniej, a wiêc po prostu jest biedne.
To przecie¿ widaæ na ka¿dym skrawku tej ziemi. Biedne nie tylko materialnie, ale i duchowo. Biedne tak¿e
w symbole. Nie uœwiadczymy tu, tak
licznych na terenach rdzennej Polski,
pomników Mickiewicza, S³owackiego, Norwida, Kochanowskiego,
Chopina, Sobieskiego, Pi³sudskiego, Koœciuszki i setek innych Polaków, którzy tworzyli Polskê i polskie
dziedzictwo. A przecie¿ my z tego
dziedzictwa, nie z innego. Nieœmia³o
pojawiaj¹ siê w ró¿nych miejscach
formy upamiêtniaj¹ce naszego Jana
Paw³a II, jak w Czaplinku nad jeziorem lub w Gryficach przy koœciele, i
choæby ten kamieñ w Radowie Ma³ym.
Ale niektórzy jakby tego dziedzictwa nie odczuwali, jakby im

ci¹¿y³o, jakby w Berlinie by³o bardziej wielkopañskie, bardziej œwiatowe, bo to nasze tu takie trochê
zapyzia³e, popegeereowskie, ma³o
czytate i ma³o kumate. Trochê niemyte i trochê œmierdzi. Norwid pisa³
ironicznie: „znam dzielniejszy sposób, na tê nudê przeklêt¹. Zapomnieæ ludzi, a bywaæ u osób, krawat
mieæ œlicznie, œlicznie zapiêty”.
Wiêc by³a burmistrz obieca³a,
jest na to dokument, ¿e wspomo¿e
remont grobowca kwot¹ 51 tys. z³ z
bud¿etu gminy. Jeszcze przed wyborami. Niestety, nie zapyta³a radnych, czy zgodz¹ siê wydaæ tê kwotê
na ten cel. Po prostu obieca³a w
ciemno. Mia³a taki gest. Niestety,
nie zak³ada³a, ¿e przegra te wybory.
A choæby i wygra³a, nie mog³a wiedzieæ, jak post¹pi¹ radni. Ot, ca³a
by³a burmistrz.
Obecna burmistrz Monika KuŸmiñska postawi³a ten wydatek na
sesji. Radni odrzucili pomys³ by³ej
burmistrz, by pieni¹dze mieszkañców przeznaczaæ na remont grobowca Possartów. Uznali, ¿e s¹
wa¿niejsze potrzeby ludzi tu ¿yj¹cych. Tym bardziej, ¿e grobowiec
ju¿ dawno zosta³ wyremontowany,
bo Gra¿yna Karpowicz nie omieszka³a symbolicznie przeci¹æ przy
nim wstêgê. Oczywiœcie wyremontowany za pieni¹dze Pañstwa Polskiego. Jak wynika z relacji by³ego
ju¿ kierownika Wydzia³u Promocji
gminy Paw³a Bota: „Rodzina (Possartów) przekaza³a równie¿ fundusze na dalsze prace zwi¹zane z
obiektami w Kraœniku”.
Zatem nieprawd¹ jest w tej drobnej aferze, jakoby burmistrz KuŸmiñska nie da³a pieniêdzy na remont
koœcio³a w Sielsku lub Kraœniku.
Pieniêdzy nie dali radni, zreszt¹
wsparci g³osami so³tysów, i nie na
remont koœcio³a, ale na remont grobowca, który ju¿ zosta³ wyremontowany. Koszt remontu: 158 tys. z³.
Prawda, ¿e wydaje siê to sum¹ spor¹.
80 tys. da³o Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, prawie
21 tys. przekaza³ Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie. Resztê za³o¿y³a

firma. Ile dali Possartowie, anna³y
milcz¹.
W ramach pamiêci europejskiej
i pojednania narodów burmistrz
Karpowicz zosta³a zaproszona
przez potomkiniê Possarta do Berlina na wystawê o tym rodzie, z czego
skwapliwie skorzysta³a. Co teraz
zrobi ze swoim zobowi¹zaniem finansowym danym proboszczowi ks.
Henrykowi Melerskiemu? Czy nauczy siê, ¿e nie mo¿na rozdawaæ nie
swoich pieniêdzy, nawet jak siê jest
burmistrzem? Jak znam pani¹ Gra¿ynê, to nie.
Nowy proboszcz Sielska musi
jeszcze tu trochê pobyæ, by to zrozumieæ.
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Ile s¹ warte udzia³y Gminy
Wêgorzyno w spó³ce PKS
W dniu 3 marca 2011r. burmistrz Monika KuŸmiñska wziê³a
udzia³ w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spó³ki
„Polski Koncern Spirytusowy”
Sp. z o.o. (dawniej Bioetanol) w
Iñsku.
Ma³gorzata Miêkwicz, jako
cz³onek zarz¹du, przedstawi³a zebranym aktualn¹ sytuacjê w Spó³ce.
Udzia³owcy spó³ki zostali poinformowani, ¿e:
- spó³ka ma zobowi¹zania (70
mln z³ kredytu i 1,3 mln z³ bie¿¹cych)
- w zak³adzie zatrudnionych jest
18 pracowników (3 w biurze i 15
fizycznych - pilnuj¹cych zak³ad)
- zak³ad bioetanolu „stoi” z produkcj¹, bo jest ona nieop³acalna.
Zarz¹d spó³ki „Polski Koncern
Spirytusowy” Sp. z o.o. (dawniej
Bioetanol) zamierza sprzedaæ za-
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k³ad i pokryæ zobowi¹zania spó³ki,
a ewentualn¹ nadwy¿kê rozliczyæ i
rozwi¹zaæ spó³kê. Jednak, aby
sprzedaæ potrzebne jest zbo¿e w iloœci 2000 ton, aby uruchomiæ produkcjê i zaprezentowaæ potencjalnemu nabywcy – by³yby to kolejne
zobowi¹zania, które mog³yby wynieœæ nawet ponad 1,6 mln z³.
Udzia³owcy, w tym równie¿
Gmina Wêgorzyno (305 udzia³ów)
s¹ zaniepokojeni zaistnia³¹ sytuacj¹
i obawiaj¹ siê o zainwestowane w
udzia³y pieni¹dze. Jeden udzia³
kosztowa³ 500 z³. Zastanawiaj¹ce
jest, jak¹ wartoœæ ma teraz.
Przewiduj¹cy radni Rady Miejskiej ju¿ w 2006 r. podjêli stosown¹
uchwa³ê (Uchwa³a Nr XXXVI/411/
2006) w sprawie zbycia udzia³ów
Gminy, m.in. w spó³ce Bioetanol.
Niestety poprzednia burmistrz Gra¿yna Karpowicz nie zby³a ich. (r)

Zarz¹d Powiatu £obeskiego odwo³uje
og³oszony na dzieñ 15 kwietnia 2011r. I przetarg
ustny nieograniczony na dzier¿awê
pomieszczenia przy ul. Konopnickiej 41 na
prowadzenie kasy (punktu Obs³ugi Klienta).
Starosta £obeski Ryszard Brodziñski

Poczty zostaj¹
(POWIAT). Plany dotycz¹ce
likwidacji poczty zosta³y wstrzymane.
Decyzje w tym temacie ostatecznie jeszcze nie zapad³y. Liczne

protesty w tym pomoc senatora
Jana Olecha sprawi³y, ¿e jak na
razie poczty pozostaj¹. Do tematu
G³ówny Urz¹d powróci za jakiœ
czas.
op

Biuro wezwañ
pogotowia bêdzie
w Wa³czu
(£OBEZ-WÊGORZYNO). Z
dniem 31 marca 2011 r. nast¹pi¹
zmiany w dysponowaniu zespo³ów
wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego - nowe biuro wezwañ bêdzie w
Wa³czu.
W zwi¹zku z po³¹czeniem biur
wezwañ Pogotowia Ratunkowego
w Wa³czu i Drawsku Pomorskim
oraz utworzenia jednego punktu
wezwañ w Wa³cz, z dniem 31 marca
2011 r. mieszkañcy gmin £obez i
Wêgorzyno po wykrêceniu numeru

alarmowego 999 uzyskaj¹ po³¹czenie z biurem wezwañ w Wa³czu.
Zmiany te nie powoduj¹ jednak
zmian w funkcjonowaniu Pogotowia
Ratunkowego na terenie powiatu.
Zespó³ wyjazdowy stacjonowaæ bêdzie tak jak dotychczas w £obzie.op

Firma zatrudni
od zaraz
- Kierowców kat. CE
- Mechanika samochodowego
- Spawaczy
- Betoniarzy
- Oraz pracowników bez zawodu

Tel. kontaktowy 509 288 381
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STAROSTA £OBESKI
og³asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci gruntowej stanowi¹cej w³asnoœæ
Skarbu Pañstwa oznaczonej numerem
ewidencyjnym dzia³ki 113/3 o pow. 0,08 ha w obrêbie
ewidencyjnym Strzmiele, w gm. Radowo Ma³e.
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Tu kiedyœ by³a
wiata

Dane o nieruchomoœci:
Ksiêga wieczysta nr SZ1L/00001704/8, dzia³ka nr 113/3, pow. 0,08 ha
(RIVb-0,07ha,RV-0,01ha). Nieruchomoœæ po³o¿ona w miejscowoœci Strzmiele w gm. Radowo Ma³e, w bezpoœrednim s¹siedztwie: z drog¹ utwardzon¹, stanowi¹c¹ w³asnoœæ gminy Radowo Ma³e oraz z zabudow¹ mieszkaniow¹. Uzbrojenie: energia elektryczna, siec telekomunikacyjna, droga
utwardzona brukowa) w zasiêgu. Aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego brak. W Studium s¹ nastêpuj¹ce zapisy: Zabudowa mieszkaniowa
w funkcjami uzupe³niaj¹cymi. Dane o obci¹¿eniach: - brak.
Cena wywo³awcza - 11.827,00 z³. Wadium 20% ceny wywo³awczej
wynosi 2.365,40 z³. Post¹pienie: nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej z
zaokr¹gleniem do pe³nych dziesi¹tek z³otych ( 120 z³). O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg 23% stopy podatkowej.
Przetarg rozpocznie siê dnia 06 maja 2011 r. o godz. 1000 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41.
Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej
ceny wywo³awczej.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne lub ich pe³nomocnicy je¿eli do dnia 02.05.2011r. wp³ac¹ wymagane wadium (forma
wniesienia wadium w pieni¹dzu) na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr 65 1020 2847 0000 1202 0009 6669 w PKO BP S.A. 1
Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wadium jest data uznania rachunku
bankowego Starostwa, a nie data dokonania wp³aty.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu zwraca siê niezw³ocznie
po odwo³aniu albo zamkniêciu przetargu, nie póŸniej jednak ni¿ przed
up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyj¹tkiem uczestnika, który
przetarg wygra³. Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg wadium zalicza siê
na poczet ceny nabycia.
Pe³nomocnicy uczestników przetargu winni okazaæ komisji przetargowej pe³nomocnictwa notarialne, dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ i obywatelstwo.
Wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê nieruchomoœci jest
zobowi¹zany w terminie do 21 dni, licz¹c od daty rozstrzygniêcia przetargu
dokonaæ wp³aty ceny ustalonej w przetargu pomniejszonej o wp³acone
wadium, na konto Starostwa Powiatowego w £obzie nr 45 1020 2847 0000
1802 0009 6347 PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wp³aty
jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wp³aty.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie dokona wymaganej
wp³aty w okreœlonym terminie lub nie stawi siê bez wczeœniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego terminie i Kancelarii Notarialnej do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odst¹pi od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê za¿¹da okazania granic zbywanej nieruchomoœci jest on zobowi¹zany do za³¹czenia do
¿¹dania dowodu wp³aty na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w
£obzie nr 65 1020 2847 0000 1202 0009 6669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³
w £obzie kwoty zaliczki na poczet ceny okazania granic wynosz¹cej 100%
wartoœci us³ugi. Z ¿¹daniem kupuj¹cy mo¿e wyst¹piæ w terminie do 14 dni
od daty rozstrzygniêcia przetargu. Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe
pokrywa strona kupuj¹ca. Do niniejszego przetargu maj¹ zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 11.04.2003 o kszta³towaniu ustroju rolnego (Dz. U.
Nr 64, poz.592) Niez³o¿enie przez nabywcê notariuszowi dowodów o których mowa w art. 7.ust.1 do 5 ustawy lub oœwiadczenia o którym mowa w
art. 5 i 6 ustawy skutkuje przys³uguj¹cym z mocy prawa prawem pierwokupu
Agencji Nieruchomoœci Rolnych.
Dodatkowe informacje o przetargu mo¿na uzyskaæ w Wydziale Geodezji
i Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4,
pokój nr 14 I piêtro lub telefonicznie (091 39-760-89).
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu bez podania przyczyn.
£obez, dnia 25.03.2011r.
Starosta £obeski Ryszard Brodziñski

(£OBEZ). W parku za cmentarzem sta³a niegdyœ wiata, pod któr¹
znajdowa³ siê stó³ i ³awy, obok miejsce na ognisko. Dziœ pozosta³o tylko
miejsce na ognisko, jedna ³awka i
dwie belki, które s³u¿¹ za siedzenie.
W jednym z palenisk posta³y jeszcze niedopalone deski.
Widocznie dla uczestników tamtejszych ognisk nie op³aca siê wydawaæ pieniêdzy i nie op³aca siê sta-

wiaæ wiatê, by chroniæ pozbawione
szarych komórek istoty przed deszczem. Im wystarczy kawa³ek beli, na
której mog¹ usi¹œæ i nic wiêcej.
Podobny los wczeœniej spotka³
miejsce odpoczynku przy wejœciu
na œcie¿kê ekologiczn¹.
Zaprawdê trzeba mieæ pusto pod
czaszk¹, by w lesie rozbieraæ wiatê,
aby by³o w czym paliæ.
MM

BURMISTRZ £OBZA
zawiadamia
¿e w dniach 04- 06.04.2011r. w Urzêdzie Miejskim
w £obzie (sala nr 21) odbêd¹ siê zebrania mieszkañców celem wyboru cz³onków Rady Osiedla w £obzie:
- w dniu 04.04.2011 r. o godz. 17.00 zebranie mieszkañców z ulic:
Anny Jagiellonki, Armii Krajowej, Bema, Boczna, ks. Bogus³awa,
Boles³awa Chrobrego, Boles³awa Krzywoustego, Borków, Browarna,
Budowlana, ks. Czcibora, G³owackiego, Jagiellonów, Kamienna, Kiliñskiego, Koœcielna, £obzówek, Mickiewicza, Mieszka I, Miodowa,
Nowe Osiedle, Okopowa, Piastów, Pomorska, Pó³nocna, Przechodnia,
Przedmiejska, Przemys³owa, pl. 3 Marca, ks. Racibora, Rolna, Siewna,
Spokojna, Szkolna, XXX- lecia PRL, ks. Warcis³awa, W³adys³awa
£okietka
- w dniu 05.04.2011 r. godz. 17.00 zebranie mieszkañców z ulic:
Cicha, Chopina, Komuny Paryskiej, Konopnickiej, Kopernika, Kwiatowa, Moniuszki, Murarska, Obroñców Stalingradu, Ogrodowa, Orzeszkowej, Sienkiewicza, Sikorskiego, S³oneczna, S³owackiego, Szymanowskiego, Œwiêtoborzec, Waryñskiego, Wojska Polskiego, Zielona
- w dniu 06.04.2011 r. o godz. 17.00 zebranie mieszkañców z ulic:
Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Drawska, Dubois, Kolejowa, Koœciuszki, pl. Koœciuszki, Kraszewskiego, Krasickiego, Krótka, Lipowa,
£¹kowa, Magazynowa, Niepodleg³oœci, Odnoga Wêgorzyñska, Podgórna, Przyrzeczna, Rapackiego, Rzeczna, Sawickiej, Segala, Sosnowa, pl. Spó³dzielców, Strumykowa, Szosa Œwidwiñska, Wêgorzyñska,
Wojcelska, Wybickiego.
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Czy tañsza woda, skoro przyjêci sta¿yœci?
(£OBEZ). O tym jak trudno
dyskutuje siê z kimœ, kto nie rozumie pytania przekona³ siê podczas
komisji bud¿etowej radny Henryk Stankiewicz.
Przy okazji sprawozdania Powiatowego Urzêdu Pracy radny
Henryk Stankiewicz zapyta³ o to, ilu
sta¿ystów w roku ubieg³ym zosta³o
skierowanych do pracy w Przedsiêbiorstwie Wodoci¹gów i Kanalizacji oraz ile by³o skierowanych tam
pieniêdzy.
Grzegorz Tokarski, reprezentuj¹cy PUP w £obzie poprosi³ radnego o pytanie na piœmie i na piœmie
zostanie udzielona odpowiedŸ. Zastrzeg³ od razu, ¿e nie jest to zadana
tajemnica, zwyczajnie nie jest w stanie z pamiêci odpowiedzieæ na to
pytanie. Doda³, ¿e oœwiadczy³, ¿e na
bie¿¹co w siedzibie urzêdu wywieszane s¹ listy pracodawców, z którymi PUP zawar³ umowy na sta¿e.
A adwokata Wodoci¹gów i PUP
wcieli³a siê radna Wies³awa Romejko, która zaczê³am zastanawiaæ siê,
dlaczego akurat radny poszed³ w
tym kierunku. - Powiem pañstwu, ¿e
do koñca lutego te¿ by³am bezrobotna, poszukuj¹c¹ pracy, na sta¿u.

Powiem panu, ¿e je¿eli tylko instytucje chc¹ przyjmowaæ na sta¿e, to
jeszcze powinniœmy im podziêkowaæ, a nie mieæ pretensje – powiedzia³a.
Radny H. Stankiewicz wyjaœni³,
¿e nie ma pretensji do tego, ¿e przyjmuj¹, wrêcz przeciwnie – cieszy siê.
- Zada³em to pytanie, bo wiem,
¿e sta¿yœci, czy sta¿ysta by³ zatrudniony w ramach prac przy ogrodzeniu hydroforni w Wysiedlu. St¹d
moje pytanie. Ja wcale nie negujê,
¿e te sta¿e s¹ robione. Je¿eli sta¿ysta
pracuje zamiast pracownika, który
faktycznie skierowany jest w taryfach do tych prac, to mnie interesuje, czy spó³ka te 50 proc. odliczy³a
od taryf za wodê, czy nie. Inna rzecz
– sta¿ysta wykonuje prace przy
Domu Kultury, k³adzie polbruk.
Nikt nie przyjdzie i nie powie: panie
burmistrzu, ja tam zatrudni³em cz³owieka, który ma 50 proc. ni¿sze
wynagrodzenie, co mogê jeszcze
zrobiæ, bo ten pracownik mniej mnie
kosztowa³? Takiego czegoœ nie ma –
o to chodzi pani radna, a nie o to, ¿e
ja chcê komuœ szpilê wbiæ – wyt³umaczy³ radny.
Po tych s³owach radna Wies³awa

Romejko rozpoczê³a wyk³ad dotycz¹cy sposobu zatrudniania sta¿ystów, ich zadañ i obowi¹zków oraz
zasad funkcjonowania w zak³adzie
pracy. Wyk³ad okrasi³a w³asn¹ histori¹ o tym, jak jeszcze do niedawna by³a sta¿ystk¹.
- Mam ukoñczony okreœlony
wiek, ale kwalifikujê siê, biuro pracy posz³o na to, ¿e udzieli³o sta¿u dla
tego przedsiêbiorstwa. Tak samo
mog³o byæ i tutaj. Nie ma pieniêdzy
na inn¹ formê zatrudnienia, to samo
jest w urzêdzie, to samo w ró¿nego
rodzaju zak³adach, nie tylko w wodoci¹gach, tak samo jest w firmach
prywatnych. Te firmy prywatne
równie¿ przyjmuj¹, bo biura pracy
nie ma mo¿liwoœci daæ œrodków finansowych w innej formie. Je¿eli
daje szanse ludziom, ¿eby mieli
chocia¿ trochê pieni¹¿ków, a nie
siedzieli i czekali na gwiazdkê z
nieba, tylko spróbowali coœ zrobiæ i
zarobiæ, to myœlê, ¿e nie powinniœmy mieæ do tego pretensji – powiedzia³a radna. Ani s³owem jednak nie
odnios³a siê do s³ów radnego oraz
jego zapytania, czy przedsiêbiorstwo przyjmuj¹c sta¿ystê, potr¹ci³o
z taryf za wodê i œcieki.

Wêgorzynianie otrzymali Gryfy
(WÊGORZYNO). Podczas V Sesji Rady Miejskiej w Wêgorzynie zosta³y wrêczone przez
Marsza³ka Wojciecha Dro¿d¿a Srebrne Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego w
uznaniu zas³ug dla rozwoju regionu dla Modesty Dêbickiej oraz Bernarda Dmochowskiego.
Bernard Dmochowski w 1962
roku wst¹pi³ do Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Runowie, uczestniczy³
w du¿ej liczbie akcji ratowniczogaœniczych, podczas których da³ siê
poznaæ jako profesjonalny ratownik. Z najwy¿sz¹ starannoœci¹ dba³
o powierzony mu sprzêt, pe³ni³
funkcjê naczelnika stra¿y. Za swoj¹
s³u¿bê i zaanga¿owanie spo³eczne
wielokrotnie by³ wyró¿niany i nagradzany: w 1985 roku Medalem za
Zas³ugi dla Po¿arnictwa, w 1989
roku Srebrnym Medalem za Zas³ugi
dla Po¿arnictwa, w 2000 Z³otym
Medalem za Zas³ugi dla Po¿arnictwa. W 1988 roku otrzyma³ Gryfa
Zachodniopomorskiego, a w 1990
roku otrzyma³ Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi.
Stan zdrowia emerytowanej nauczycielki nie pozwoli³ na uczestni-

czeniu w obradach sesji i osobistym
odbiorze Gryfa. W jej imieniu odznaczenie odebra³a Danuta Margol.
Marsza³ek ¿yczy³ wyró¿nionym
mieszkañcom gminy wszelkiej pomyœlnoœci i z³o¿y³ gratulacje w imieniu ca³ego zarz¹du Województwa.
¯yczenia z³o¿yli równie¿: starosta Ryszard Brodziñski, burmistrz
Monika KuŸmiñska, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Mazuro w
imieniu swoim i radnych. Uczestnicy sesji swoje uznanie wyrazili brawami.
- Jestem drugi raz na sesji w Wêgorzynie. Staramy siê wybitnych
przedstawicieli mieszkañców naszego województwa odznaczaæ
osobiœcie, wiêc w miarê mo¿liwoœci
cz³onkowie zarz¹du województwa
przyje¿d¿aj¹ do ró¿nych miejscowoœci, w tym równie¿ do Wêgorzy-

na. Jednoczeœnie chcia³bym przekazaæ od Marsza³ka Olgierda Geblewicza, który pochodzi z nieodleg³ego Goleniowa, ¿yczenia wszelkiej
pomyœlnoœci dla wszystkich mieszkañców miasta i gminy Wêgorzyno
oraz wytrwa³ej pracy i sukcesów na
polu zawodowym dla radnych Rady
Miasta i Gminy oraz dla burmistrz
Moniki KuŸmiñskiej, któr¹ Marsza³ek darzy szczególn¹ atencj¹ – powiedzia³ Wojciech Dro¿d¿. MM

Radny Henryk Stankiewicz
Na pytanie stara³ siê odpowiedzieæ wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
– Sta¿ystê musi zatrudniæ na
okres 6. miesiêcy. Je¿eli sta¿ysta
pracowa³ z pracownikami w taryfach, to przedsiêbiorstwo zatrudni³o go i z w³asnych œrodków musia³o
za niego zap³aciæ. Nie wiem, jaka
tam by³¹ sytuacja, bo nie znam, ale
takie s¹ zasady i wszystkie podmioty musz¹ je traktowaæ tak samo –
powiedzia³.
MM
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Grzegorz Jawny - By³ okropny g³ód. Wszyscy cieszyli siê, ¿e id¹ na front, bo bêd¹ mogli pojeœæ w koñcu

Nic mi siê nie nale¿y za
to wszystko. Nic. Wszystko
straci³em i nic mi siê nie nale¿y...

Praca za wikt i dach nad g³ow¹
Wsiedliœmy w poci¹g w Ko³obrzegu i wysiedliœmy w Nowogardzie. Poszliœmy do PUR-u w Nowogardzie, bo jeœæ siê chcia³o. Oczywiœcie poci¹gami jeŸdziliœmy na
gapê. Bo nie mieliœmy pieniêdzy. W
PUR-e dali nam jeœæ. Gdy wyszliœmy, usiedliœmy na dworcu, przychodzi do nas jakiœ pan, mia³ na klapie krzy¿, chyba partyzancki, z
psem i pyta: „A co wy tu robicie?”.
Mówimy, ¿e siedzimy i czekamy.
Powiedzia³: „wy na pewno g³odni,
nie macie co jeœæ i nie macie gdzie
pracowaæ.” Tak by³o! Nie mieliœmy
co jeœæ, ani gdzie pracowaæ. Zaproponowa³, by pojechaæ z nim. Mia³
samochód i tym samochodem nas
oœmiu przywióz³ do Wojtaszyc. To
by³ administrator Pañstwowych
Nieruchomoœci Ziemskich. Powiedzia³, ¿e dostaniemy jedzenie, spanie i kto umie co robiæ, to bêdzie
robi³. Ja bylem kierowc¹, to zaraz
dosta³em traktor. Dali nam mieszkanie, po dwóch, na jedno, ale zawsze
coœ. By³a sto³ówka... Pracowaliœmy
tam. Zagospodarowaliœmy te ziemie, które jeszcze nie by³y zagospodarowane. Oraliœmy traktorami
amerykañskimi: Jondery, Farmale.
One tam sta³y, nie by³o komu jeŸdziæ, bo nikt nie potrafi³ prócz nas,
bo wœród nas byli równie¿ szoferzy.
Stale wiêc trzeba by³o szkoliæ.
Administrator powiedzia³ nam
jednak, ¿e pieniêdzy nam nie da. Za
pracê mieliœmy dostaæ ordynaria –
czyli zbo¿e. PóŸniej zrobi³ zebranie
i mówi: „Jak damy wam zbo¿e za to,
¿e zaoraliœcie, to nie zasiejemy. Jak
siê zgodzicie, to nie dostaniecie nic,
tylko jedzenie, a zbo¿e zostawimy
na to, ¿eby ros³o.” Tak siê zgodziliœmy. Nie p³acili nic. Jak zaoraliœmy
pola wokó³ Wojtaszyc i Krzemiennej, to skierowali nas do Bienic – tu
ju¿ by³o gorzej, bo nie by³o sto³ówki, ale ora³em tu te¿ te ziemie. Administrator nazywa³ siê Monkiewicz.
Wydaje mi siê, ¿e by³ z Armii
Krajowej, potrafi³ rz¹dziæ i organizowaæ pracê.
Nie by³o ¿adnych konfliktów na
punkcie tego, kto jest z jakiej armii,

czy ktoœ jest partyjny, czy nie. Tylko
w rozlewni wódek w Szczecinie spotkaliœmy siê z tym, ¿e jeœli ktoœ nie
jest partyjny, to nie dostanie pracy.
W Wojtaszycach pracowa³em
do 1949 roku.
Mieszkaliœmy w domkach po
prawej stronie niedaleko gorzelni,
teraz gorzelni ju¿ nie ma. Na samym
koñcu by³a sto³ówka. By³o nas 18. z
wojskowych. Jak wyszliœmy i œpiewaliœmy wieczorami, to... PóŸniej
koledzy porozchodzili siê, gdzie kto
móg³. Jednego kolegê jeszcze mam.
¯yje w Nowogardzie, mój rocznik.
On teraz zas³ab³, a ja jeszcze je¿d¿ê
samochodem.
Z Bienic rzucili nas do Dobropola, a tam wówczas nauczycielk¹ by³a
moja ¿ona i tam j¹ pozna³em. O¿eni³em siê, za³o¿y³em rodzinê i zamieszka³em w szkole. W PGR-e
pracowa³em do 1959 roku.
Tam jeszcze byli Niemcy. Po
kursie, by³em brygadzist¹ traktorowym. By³o co robiæ, ziemi by³o prawie 2 tys. hektarów. Wtedy ju¿ nie
ora³em. Mierzy³em ziemiê, kto ile
zaora³, ¿eby dosta³ pieni¹dze. Ju¿
mia³em dobrze. Wraz z ¿on¹ Mariann¹ mieszka³em w szkole.
Gdy zlikwidowali szko³ê, nie

by³o gdzie mieszkaæ. W 1959 roku
znalaz³em dom w Dobrej. Tu by³o
bardzo zniszczone. Mieszka³a tu
starsza pani. Oczywiœcie musia³em
jej zap³aciæ, nic za darmo nie ma.
PóŸniej kupi³em od Pañstwa.
Nic mi siê nie nale¿y za to
wszystko. Nic. Wszystko straci³em
i nic mi siê nie nale¿y...
Jak powsta³ Zak³ad
Naprawczy Mechanizacji
Rolnictwa
Pracowa³em w Pañstwowym
Oœrodku Maszynowym. Nie mieliœmy co robiæ w tych PGR-ach. Zorganizowaliœmy wiêc Zak³ad Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w
1960 roku. My zorganizowaliœmy.
Teraz ju¿ go nie ma, bo zosta³ zlikwidowany. Pracowa³o tam ponad
500 ludzi. Sam pracowa³em ta m
ponad 20 lat. Pracuj¹c tam, jednoczeœnie ukoñczy³em w Poznaniu
Technikum Mechanizacji Rolnictwa. By³em kierownikiem dzia³u
kontroli technicznej. Produkowaliœmy naczepy asenizacyjne. Mieliœmy du¿o pieniêdzy. I zlikwidowali
zak³ad... Nie op³aca³o siê... Pracowa³em tam od 16 marca 1959 r.na
mocy przeniesienia s³u¿bowego z

Pañstwowego Gospodarstwa Rolnego w Dobropolu. Pocz¹tkowo
by³em monterem maszyn rolniczych. Od 1 stycznia 1965 r. – starszym kontrolerem, od 1966 r.– inspektorem kontroli technicznej, od
1968 r.– kierownikiem wydzia³u
kontroli technicznej, od 1972 r.–
starszym mistrzem remontów i
us³ug gwarancyjnych ci¹gników i
maszyn rolniczych. Od listopada
1979 r. – starszym mistrzem grupy
robót ch³odniczych i udojowych w
wydziale instalacyjno-monta¿owym.
Pomnik do zburzenia
Wybudowa³em pomnik, który
stoi w Dobrej, zrobi³em dwa sztandary. Obecnie nie mamy pomieszczenia. Ko³o Kombatantów przekaza³em do Nowogardu – ponad trzydzieœci osób. Pomnik stoi przy stra¿y po¿arnej.
Gdy by³a Solidarnoœæ, chcieli
ten pomnik zniszczyæ. Wpad³em na
pomys³, by zmieniæ napis na: „Zwi¹zek Kombatantów Rzeczpospolitej
Polskiej i Osadników Ziemi Lubelskiej”, ksi¹dz poœwiêci³ i teraz nie
mog¹ go zniszczyæ i to po mnie zostanie.
MM
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Konsorcjum lekarstwem na kryzys?
(£OBEZ). Podczas
komisji bud¿etowej
radny Bogdan Górecki
zaapelowa³, aby sk³oniæ
firmy z powiatu
³obeskiego do
zawi¹zania konsorcjum.
Poda³ przyk³ad Drawska.
Radny B. Górecki zwróci³ uwagê,
¿e w gminie wykonuje siê wiele inwestycji, w których nie uczestnicz¹ ³obeskie firmy. Wszystkie, które wygrywaj¹ przetargi wywodz¹ siê spoza powiatu. Zaapelowa³, aby nak³oni8æ,
pomóc ³obeskim firmom zawi¹zaæ
konsorcjum, dziêki czemu z wielu
ma³ych firm móg³by powstaæ jeden
du¿y organizm, który mia³by szansê
wystartowania i wygrania przetargu.
- W tym roku wykonamy du¿¹ inwestycjê, jak na £obez - ul. Kraszewskiego. W przysz³oœci mam nadziejê,
¿e niedalekiej, bêdziemy uzbrajaæ ul.
Wêgorzyñsk¹ itd. Czy nie warto by zaproponowaæ naszym przedsiêbiorcom
np. PWiK i innym by zawi¹zali konsorcjum? Tak jak np. w Drawsku, z
kilku firm stworzono konsorcjum i
wybudowano budynek przy ul.
Orzeszkowej. Konsorcjum, wyremontowa³o dach za 400 tys. z³ przy ul.
Orzeszkowej. Do czego zmierzam?
Mo¿e warto przyjrzeæ siê jaka jest
struktura firm, które wykona³y u nas w
ostatnim czasie i „wyprowadzi³y” legalnie oczywiœcie, ogromne pieni¹dze
na ocieplenia itd. Myœlê, ¿e mo¿e warto podpowiedzieæ firmom takie rozwi¹zanie. Przecie¿ s¹ przetargi. Jeœli
przedsiêbiorcom z Drawska uda³o siê
wybudowaæ blok, podobnie na
Orzeszkowej, mo¿e warto? My za
du¿o pieniêdzy w sposób ³atwy i lekki
oddajemy innym podmiotom. Rozumiem, ¿e nie jest to stricte zadanie
burmistrza, czy biura pracy powiatowego. Mo¿e jednak spróbujmy. Jeszcze tych milionów z Unii Europejskiej
i z naszych kredytów, czy innych form
bêdziemy posiadali. Korzyœci s¹ wielorakie. Nawet krótkookresowe, kilkumiesiêczne – wyci¹gamy ludzi z
bezrobocia, zwrot z PITu CITu itd.
Mo¿e to by³aby jakaœ forma? Bo jak
pañstwo zauwa¿ycie, to trudno jest
wygrywaæ naszym firmom. Mo¿e nie
maj¹ dobrego umocowania ekonomicznego. O tym warto mówiæ. W
ubieg³ym roku do przetargu na remont
klatek schodowych na kilkaset tysiêcy
z³otych przyst¹pi³o PWiK. By³y firmy
z naszego terenu ze Szczecina, z Koszalina i PWiK za³apa³o siê. W tym
roku wykonali dobrze prace, komisja
przetargowa w Spó³dzielni równie¿
wybra³a do tych prac PWiK. Tym sposobem jest szansa, by okresowo choæ
daæ tym ludziom zatrudnienie – powiedzia³.
Grzegorz Tokarski odpar³, ¿e na
terenie powiatu jest zaledwie 5-6 firm,

które maj¹ 10-20 osobow¹ ekipê i by³yby w stanie udŸwign¹æ podobne zlecenia.
- Faktycznie zadania, jakie s¹ realizowane, mog¹ udŸwign¹æ jedynie
du¿e podmioty i zawi¹zywanie konsorcjów. My te¿ cieszylibyœmy siê,
gdyby te firmy miêdzy sob¹ dogadywa³y siê i zatrudnia³y osoby, które na
dzisiaj korzystaj¹ z Urzêdu Pracy. Do
niedawna by³a jeszcze taka furtka,
która dodatkowo punktowa³a zatrudnianie osób bezrobotnych, nie wiem
czy to nadal funkcjonuje. Ze swojej
strony zachêca³bym – powiedzia³.
Sceptycyzmu n ie ukrywa³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat, który poinformowa³, ¿e obecnie jest du¿o zadañ
typu termomodernizacja.
- ¯adna nasza firma ³obeska, nawet kilka firm, nie ma bazy. Nawet
gdyby siê po³¹czy³y i chcia³y robiæ
tak¹ inwestycjê - nie robi³y tego do tej
pory. Nawet podstawowych rzeczy nie
maj¹, bo kto? Kto z naszych firm ³obeskich? A jeœli chodzi o przedszkole, to
tam jest wymóg, ¿e firma musi mieæ co
najmniej 2 miliony z³, wiêc ¿adna
³obeska firma nie za³apa³aby siê na to.
My nie mo¿emy sobie pozwoliæ na to,
co prze¿ywaliœmy z remiz¹, ¿e wykonawca nie mia³ doœwiadczenia, stan¹³
do przetargu i do dzisiaj odbija nam siê
to czkawk¹. Chcemy tak¹ firmê, która
wykona³a ju¿ porz¹dn¹ inwestycjê,
du¿¹ i ma zdolnoœæ finansowania, bo
przedszkole, to nie jest 100 tys. z³.
Najpierw trzeba wy³o¿yæ pieni¹dze,
¿eby gmina mog³a dopiero za jakiœ
czas zap³aciæ. Chodzi te¿ o to, by firma by³a wiarygodna. Nie wiem czy na
terenie £obza taka firma znalaz³aby
siê - powiedzia³.
Obecny na obradach komisji prezes £EC Ryszard Sola zauwa¿y³, ¿e
w³aœnie podejmowana jest próba zawi¹zania stowarzyszenia przedsiêbiorców.
- Mo¿e jest to sygna³, ¿e przedsiêbiorcy, ¿eby startowaæ w wiêkszych
przetargach, musz¹ tworzyæ konsorcja, inaczej tego nie wygraj¹. Muszê
powiedzieæ, ¿e gmina robi te¿ bardzo
du¿o, nie tylko gmina, ale i inne instytucje, wiele inwestycji, które
mieszcz¹ siê w ramach zleceñ z wolnej rêki, poni¿ej kwoty 14 tys. euro.
Jest to du¿a kwota, tu te¿ jest mo¿liwoœæ zlecania. Mo¿e nie wprost firmom ³obeskim, na zasadzie negocjacji z nimi, tu te¿ jest du¿y przerób, by
mieszkañcy mieli pracê, ¿eby podatki
zosta³ tutaj. W tym nale¿y szukaæ
mo¿liwoœci, a takich rzeczy naprawdê
jest mnóstwo – powiedzia³.
Radny B. Górecki wyjaœni³, ¿e
drawskie firmy skrzyknê³y siê na tej
zasadzie, ¿e jeden mia³ koparkê i specjalistê, inny dŸwig itd. Zauwa¿y³, ¿e
w £obzie jest mnóstwo m³odych ludzi,
którzy wykonywali ró¿ne prace np. na
chodnikach.
- Je¿eli uk³adamy ul. Krasickiego
w kostce, to nie wierzê, ¿e ³obeska firma nie mog³aby tego wykonaæ. O ta-

kich sprawach mówiê. Oczywiœcie,
jeœli chodzi o przedszkole, to trzeba
mieæ referencje, przeroby itd., natomiast wszystkie inne mo¿emy spokojnie wykonywaæ. Budynek czteropiêtrowy, by ociepliæ, to trzeba mieæ potê¿ne iloœci œrodków, trzeba mieæ
rusztowania itd., to poch³ania gros
pieniêdzy. Firmy boj¹ siê. Dzisiaj
wygra, a jeœli nastêpne bêdzie przegrywaæ? Ten sprzêt zostanie i bêdzie
le¿a³ na magazynach. To s¹ pewne
obawy i to jest ryzyko inwestora, czy
wykonawcy. Ale spróbujmy. Tam,
gdzie jest kilkaset tysiêcy z³ mo¿na zaryzykowaæ. Ci ludzie schodz¹ na jakiœ
czas z garnuszka pañstwowego i mog¹
funkcjonowaæ. Ja siê bardzo cieszê, bo
optujê zawsze i bêdê powtarzaæ, czy
cmentarzem zarz¹dza czy innymi rzeczami – mamy tutaj ludzi i firmy. Mo¿emy k³óciæ siê i czepiaæ siê prezesa o
stawki czy inne, ale to jest ³obeska firma i ta ³obeska firma mo¿e funkcjonowaæ. Mo¿emy dogadywaæ siê, sprzeczaæ itd. bo to jest nasz obowi¹zek –
rady, burmistrza itd. Warto w te rzeczy
wchodziæ, bo to dobra inicjatywa,
mo¿e w stowarzyszeniu wykluje siê
coœ dobrego, porz¹dnego. Dzisiaj specjalistów: dekarza, murarza itd. - brakuje. Brakuje tych ludzi, a umiejêtnoœci wiêkszoœci naszych mieszkañców
kwalifikuj¹ ich do tego, by w naszych
zawodowych szko³ach uczyli siê,
b¹dŸ podnosili swoje kwalifikacje –
doda³.
W dyskusjê w³¹czy³ siê równie¿
prezes Wodoci¹gów Józef Misiun,
który poinformowa³, ¿e czêsto firma
uczestniczy w przetargach.
- Nieraz nas przera¿a... Mo¿e to
jest wygodne dla tego, kto zleca – jedyne kryterium: cena i temat koñczy
siê. Bardzo rzadko korzysta siê z negocjacji. W przypadku przetargu brana jest jedynie pod uwagê cena. Robiê
kosztorys na minimum, na minimalne
wynagrodzenie, materia³y z hurtowni
i przegrywam przetarg, bo skrzyknê³o
siê np. trzech szwagrów, wziêli jeszcze teœcia emeryta. Ceny daj¹ ni¿sze,
bo oni nie p³ac¹ ZUS-u, nie maj¹ kosztów, które s¹ w przedsiêbiorstwie, w
którym p³aci siê podatek, ZUS, VAT i
inne obci¹¿enia prawne. My w takich

momentach przegrywany. Oni koñcz¹
pracê i dalej ich nie ma, u nas zostaj¹
ludzie. Zatrudniamy. Staramy siê podpisywaæ umowy na d³u¿sze okresy, na
czas nieokreœlony. Tu jest jakiœ konflikt, nie wiem jak to nazwaæ, wygodnictwo? Nie wiem jak to okreœliæ, by
nikogo nie uraziæ. Mo¿e tu, by szukaæ
jakiegoœ rozwi¹zania. Nie ukrywam,
¿e najwiêkszym zleceniodawc¹ jest
samorz¹d - powiedzia³.
Bogdan Górecki doda³, ¿e nie
sztuk¹ jest wybraæ najtañsz¹ ofertê.
– Nie zawsze najni¿sza cena jest
najwa¿niejszym elementem, kryterium. Przyk³ad, to zarz¹dzanie cmentarzem. Proszê pañstwa 250 z³ miesiêcznie. Myœlê, ¿e warto, jeœli prawo
nam nie zabrania, na granicy bym balansowa³, ¿eby nasze firmy wzmacniaæ, jeœli jest taka mo¿liwoœæ. Oczywiœcie w sposób legalny i prawny. My
w spó³dzielni te¿ patrzymy, bo to s¹
m.in. moje pieni¹dze. My sobie nie
mo¿emy tak szastaæ pieniêdzmi – powiedzia³.
Wiceburmistrz zauwa¿y³, ¿e nie
zawsze wina le¿y po stronie urzêdu.
Poda³ przyk³ad Wodoci¹gów.
– Teraz firma zaczê³a troszkê
inaczej podchodziæ do przetargów,
inaczej kalkuluje koszty. Wczeœniej
koszty te¿ by³y z kosmosu. Taka prawda panie prezesie. Gmina musi realnie
patrzeæ na przetargi – podsumowa³.
Czy ³obeskim firmom uda siê za³o¿yæ konsorcjum i wykonywaæ choæ
czêœæ prac na terenie powiatu czas poka¿e.
W podobnej sytuacji znalaz³y siê
niedawno Zak³ady Us³ug Leœnych w
woj. dolnoœl¹skim. Po pojawieniu siê
firmy z zewn¹trz dysponuj¹cej fachowym sprzêtem wszystkim ZUL-om w
Nadleœnictwie grozi³o wyrugowanie z
rynku. Bardzo szybko rywalizuj¹ce
dot¹d ze sob¹ firmy stworzy³y konsorcjum. Przetarg wygra³y, firma z zewn¹trz odesz³a z kwitkiem. Mo¿e
wiêc warto podpatrzeæ, jak w obecnych czasach radz¹ sobie firmy w innych powiatach, regionach kraju i
zamiast rywalizowaæ ze sob¹ b¹dŸ
funkcjonowaæ na w³adn¹ rêkê –
wspólnie walczyæ o w³asn¹ przysz³oœæ.
MM

Str
Str.. 8

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 29.3.2011 r.

Œwietlica „pod zdech³ym Azorkiem”?
(WÊGORZYNO). Podczas sesji Rady Miejskiej w Wêgorzynie
radny Janusz Sadurek dopytywa³
dlaczego zosta³o przeniesiona
œwietlica TPD do, jego zdaniem
gorszych warunków w Szkole
Podstawowej.
- Dlaczego dzieci ze œrodowiskowego ogniska wychowawczego
Towarzystwa Przyjació³ Dzieci zosta³y przeniesione z siedziby w
gminie w tzw. Hadesie do szko³y? W
niczym nie poprawi³o to warunków
funkcjonowania ogniska, wrêcz
przeciwnie – pogorszy³o w znacznym stopniu. Dlaczego siê pogorszy³o? Tam, gdzie przeniesiono to
ognisko, przy wiêkszym poziomie
wód na pod³odze podchodzi woda w
szkole. Dzieci korzystaj¹ z komputerów i nie tylko. Tych komputerów
jest tam sporo. Grozi to pora¿eniem
pr¹dem. Brak jest wyjœcia awaryjnego, warunki s¹ „pod zdech³ym
Azorkiem” mówi¹c tak prosto.
Nie ma dostêpu do wody bie¿¹cej, nie ma dostêpu do toalety, nie

ma dostêpu do niczego. Te dzieci
siedz¹ jak w klatce, nie doœæ, ¿e s¹
pokrzywdzone przez los, to jeszcze
my dodatkowo gotujemy im ciê¿ki
los. Tam nie tylko nie ma ¿adnego
wyjœcia ewakuacyjnego ale okna s¹
zakratowane. Tu okna s¹ otwierane
na ca³¹ szerokoœæ, wystarczy pod
okno podstawiæ stó³ i jest wyjœcie
ewakuacyjne, co by³o w ten sposób
praktykowane od 10 lat – powiedzia³ radny.
Burmistrz Monika KuŸmiñska
wyjaœni³a, ¿e przenios³a œwietlicê
TPD ze wzglêdu na decyzjê, jak¹
otrzyma³a od Powiatowej Stra¿y
Po¿arnej.
- Powiatowa Stra¿ Po¿arna ze
wzglêdów ewakuacyjnych, nakaza³a mi wyprowadzenie œwietlicy do
30 stycznia. 31 stycznia zapowiedzieli rekontrolê. Przenios³am j¹ do
Szko³y Podstawowej, w miejsce
gdzie by³a œwietlica szkolna. SP
posiada³a dwie œwietlice szkolne,
poprosi³am wiêc o udostêpnienie
jednej z tych sal na potrzeby œwietli-

Bubel w Gardnie

cy TPD. Trudno odnieœæ mi siê co do
sprawy wody, która podchodzi w tej
sali. Nikt tego nie zg³asza³, za budynek szko³y odpowiada dyrektor
szko³y.
Propozycjê wyjœcia ewakuacyj-

nego, o którym pan mówi³, dyskutowa³am z zastêpc¹ komendanta Stra¿y Powiatowej w £obzie, niestety
¿adna drabinka, ¿adne prowizoryczne rozwi¹zania nie wchodzi³y w
grê – wyjaœni³a burmistrz.
MM

Rozwi¹zali Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Pojezierza Drawkiego

£obez p³aci³
i co z tego mia³?
W dniu 22 marca 2011 roku
Walne Zgromadzenie
Cz³onków Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Pojezierza
Drawkiego podjê³o decyzje o
rozwi¹zaniu Stowarzyszenia.
Do Stowarzyszenia od kilku
lat nale¿a³a tak¿e Gmina
£obez.

(GARDNO).Droga do Gardna
rozwala siê, choæ od jej remontu
minê³y nieca³e trzy lata.
Pobocza nie s¹ odpowiednio
utwardzone, s¹ z piasku i osypuj¹
siê. Tafla asfaltowa jest zbyt w¹ska,
by minê³y siê samochody. Aby min¹æ siê, musz¹ zje¿d¿aæ na pobocza,
a pobocze rozsypuje siê. Dosz³o do
tego, ¿e autobusy szkolne przewróci³y siê do rowu. W œlad za osypuj¹cym siê poboczem osypuje siê asfalt. Na asfalcie s¹ ju¿ poprzeczne
pêkniêcia. Droga ma niewiele, bo
trzy lata, gwarancja minê³a. Inwestycjê z gminy prowadzi³ pan Idzik
– powiedzia³a burmistrz Monika
KuŸmiñska.
So³tys Mielna Józef Korcz pod-

sumowa³ tê sytuacjê zdaniem, ¿e to
s¹ w³aœnie uroki przetargów. Realizacja inwestycji by³a w 2007 roku.
Odwodnienia drogi robi³a niedawno inna firma, bo wczeœniej „zapomniano” je wykonaæ. W ubieg³ym roku zosta³a powo³ana komisja doraŸna, wyci¹gniêto wnioski,
ale te „ugrzêz³y” chyba w gminie, bo
w œlad za nimi nie by³o ¿adnych
dzia³añ.
W sk³ad odwodnienia wchodzi
odparownik, który wygl¹da jak basen przeciwpowodziowy, znajduj¹cy siê w polu nawet nie gminnym
przy drodze. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e nikt do tej dziury, niezabezpieczonej swoj¹ drog¹, nikt nie wpadnie, gdy zbior¹ siê tam wody opadowe.
MM

Na spotkaniu w Po³czynieZdroju przedstawiciele stowarzyszonych gmin i powiatów przeg³osowali uchwa³ê o rozwi¹zaniu Stowarzyszenia. Za podjêciem uchwa³y g³osowa³o 7 z 10 obecnych przedstawicieli cz³onków. Pozostali, w
tym Gmina £obez, wstrzymali siê
od g³osu.
Do kryzysu dosz³o po tym, jak
niektóre gminy i powiaty wyrazi³y
chêæ wyst¹pienia ze Stowarzyszenia, a niektóre to zrobi³y, argumentuj¹c, ¿e nie przynosi ono im po¿ytku, a sk³adki trzeba p³aciæ. W opinii
ich przedstawicieli ka¿da z gmin ma
swoje wydzia³y promocji, które za
te pieni¹dze lepiej mog¹ realizowaæ
zadania zwi¹zane z promocj¹.

£obez wstapi³ do SGiPPD w
1999 r. P³aci³ rocznie sk³adkê oko³o
15 – 20 tys. z³. Burmistrz przekona³
radnych, by p³aciæ sk³adki, jednak
gdyby by³o coroczne sprawozdanie
z dzia³alnoœci takich gremiów i korzyœci, jakie przynosz¹ wszelkie
przynale¿noœci do nich, byæ mo¿e
wiêkszoœæ gmin ju¿ dawno by siê z
nich wypisa³a. To zadziwiaj¹ce, ¿e
radni szukaj¹ oszczêdnoœci licz¹c
z³otówki w ka¿dym dzia³e bud¿etu,
a przymykaj¹ oczy na wydatki na
przeró¿ne stowarzyszenia i zwi¹zki,
gdzie funduje siê jakimœ ludziom
wysokop³atne posady. Za co? A któ¿
to wie. Czy ktoœ widzia³ jakiekolwiek sprawozdanie jakiegoœ przedstawiciela gminy do takiego stowarzyszenia lub zwi¹zku, w którym by
rozliczono sk³adki, jakie dana gmina p³aci z pieniêdzy swoich podatników przecie¿? Ja nie widzia³em.
Zazwyczaj argumentacja zamyka
siê w zdaniu – ta przynale¿noœæ
przyniesie nam korzyœæ. PóŸniej
p³aci siê latami, a o korzyœci ju¿ nikt
nie pyta. W tym przypadku w koñcu
ktoœ zapyta³. I stowarzyszenie rozwi¹zano.
KAR

S¹ ludzie
do melioracji

(GMINA WÊGORZYNO).
Radny S³omiñski zaapelowa³ aby
powo³aæ grupê melioracyjn¹.
Grupa ta mia³aby udro¿niæ rowy
na terenie gminy i zabezpieczyæ
drogi przed wylewaniem siê na nie
wody sp³ywaj¹cej z pól.
– W tej chwili mam dwie osoby
zatrudnione z prac interwencyjnych. S¹ to osoby znaj¹ce siê na
melioracji. Jeœli bêd¹ kolejne pieni¹dze na ten cel, bêdê chcia³a stwo-

rzyæ tak¹ grupê – powiedzia³a burmistrz Monika KuŸmiñska.
Problem jest o tyle powa¿ny, ¿e
nie tylko rowy przydro¿ne, ale i
melioracyjne od dawna na terenie
nie tylko tej gminy nie s¹ czyszczone. Jeœli ju¿, to tylko odcinki, co w
konsekwencji niewiele wnosi. Inna
rzecz, ze zastawki na rowach melioracyjnych od dawna, jeœli nie od zawsze, nie spe³niaj¹ swoich funkcji.
Trudno, aby spe³nia³y, skoro dzisiaj
s¹ nadaj¹ siê jedynie na z³om. MM

Przetarg na drogê
rozstrzygniêty
(MODLIMOWO-RESKO).
W wyniku postêpowania przetargowego na remont istniej¹cej nawierzchni bitumicznej drogi Modlimowo-Resko wraz z elementami bezpieczeñstwa ruchu przetarg wygra³a firma z Nowogardu.
Postêpowanie zosta³o przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 15. marca. W przetargu wystartowa³y trzy firmy: FDO
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Sp z o.o., Leœno Górne, które zaoferowa³o wykonanie praca za kwotê
4.002.095,00 z³, EMULEX Klinowski Sp. z o. o. Stargard Szczeciñski, który zaproponowa³ cenê:
3.927.185,10 z³ oraz PRD POLDRÓG Nowogard S. A., który zaproponowa³, ¿e wykona inwestycjê
za kwotê 3.731.749,55 z³.
Zarz¹d Dróg Powiatowych mia³
zabezpieczon¹ na ten cel kwotê w
wysokoœci 4.009.756,00 z³ netto. op

P³aæ i p³acz, czyli
taryfy za kontrolê
(£OBEZ). Podczas komisji
bud¿etowej niektórzy radni
zwrócili uwagê na nowy element
taryf – op³atê abonamentow¹ za
wodê bezpowrotnie zu¿yt¹. Byli
zdecydowanie przeciw, jednak
nie wszyscy.
W taryfach za wodê pojawi³ siê
nowy element op³at abonament za
odczyt z wodomierzy za wodê, która s³u¿y do podlewania ogrodów.
Obecnie w umowach jest zapis,
¿e z tej wody mo¿na korzystaæ od 15
kwietnia do 15 wrzeœnia. W pozosta³ych miesi¹cach korzystanie z tej
wody jest równoznaczne z dodatkow¹ op³at¹ za œcieki.
Przedstawiciele wodoci¹gów
swoj¹ decyzjê wprowadzenia nowej
op³aty argumentowali tym, ¿e jest to
tak naprawdê coœ po¿ytecznego,
albowiem osoba odczytuj¹ca liczniki zu¿ycia wody bêdzie co miesi¹c
kontrolowa³a, czy woda np. w okresie zimowym nie jest u¿ywana do
innych celów ni¿ podlewanie ogrodów. Jeœli oka¿e siê, ¿e woda by³a
u¿ywana wówczas wodoci¹gi nalicz¹ op³atê jak za zwyk³¹ wodê,
jeœli nie – to nie bêdzie wystawiana
faktura, jednak za odczyt trzeba
bêdzie zap³aciæ. Niektórzy radni
starali siê wyt³umaczyæ, ¿e skoro
ktoœ w okresie pomiêdzy wrzeœniem
a kwietniem u¿yje wody, to licznik
i tak to wyka¿e i nie trzeba odczytywaæ go co miesi¹c, wystarczy w
kwietniu i wystawiæ za to rachunek.

Przedstawiciele wodoci¹gów nie
przyjmowali tej argumentacji i
przedstawiali w³asn¹. Nie pomog³o
te¿ przekonywanie, ¿e trudno w
miesi¹cach zimowych, przy silnym
mrozie korzystaæ z wody, znajduj¹cej siê na zewn¹trz – najczêœciej na
dzia³kach, bo zwyczajnie jest zamarzniêta. Pad³a te¿ sugestia, ¿e
dziêki tej nowej op³acie, przedsiêbiorstwo obni¿y³o cenê wody. W
konsekwencji jednak mo¿e zdarzyæ
siê tak, ¿e ludzie widz¹c, ¿e przez pó³
roku maj¹ p³aciæ abonament za coœ,
z czego nie korzystaj¹, to zwyczajnie
zrezygnuj¹ z pobierania wody na
cele pielêgnacji ogrodów i zieleni
przy drogach, o które teraz dbaj¹.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
zaapelowa³, aby nie zu¿ywaæ do
podlewania ogrodów wody z wodoci¹gów, bo mo¿e okazaæ siê, ¿e z
czasem nam tej wody zabraknie.
Zasugerowa³, aby ludzie zbierali
deszczówkê i ow¹ deszczówk¹ podlewali.
Czas wiêc wyci¹gn¹æ wszelkie
beczki i wanny, najlepiej kilka sztuk
– na ogrody i zbieraæ deszczówkê
ju¿ teraz, bo w okresach suszy nie
ma co liczyæ na nape³nienie wszystkich zbiorników.
Nie wszyscy radni jednak byli
przeciwni. Radna Wies³awa Romejko, Bogdan Górecki oraz Tadeusz
Sikora byli za. Byli tez za szybkim
zakoñczeniem dyskusji w tej materii.
MM

So³tysi wybrani

Koniec z lodem na drodze
(ZWIERZYNEK-MIELNO).
Przy zjeŸdzie z górki, na zakrêcie
zbiera siê woda, która zim¹ zamarza. Na ten problem podczas sesji
zwróci³ uwagê radny Jan Szymko.
Ze swojej strony zaproponowa³
rozwi¹zanie tego problemu.
- P³yn¹ca woda i przymrozki powodowa³y, ¿e by³a tam na asfalcie
tafla lodu. Uwa¿am, ¿e z obu stron
drogi nale¿a³oby wykonaæ niezbyt
g³êbokie rowki, odprowadziæ wodê
w kierunku Uklei, do tego ma³y

przepust i temat jest rozwi¹zany.
Tak kiedyœ zrobiono przy drodze,
przy wyjeŸdzie w kierunku Sielska
przed lasem, te¿ powiat to zrobi³ i
problem zosta³ rozwi¹zany – powiedzia³.
Odpowiedzi udzieli³ starosta
³obeski Ryszard Brodziñski.
- Podobny problem by³ w Kraœniku. Rozmawia³em z dyrektorem Bernackim na ten temat, problem zostanie rozwi¹zany – powiedzia³.
MM

(WÊGORZYNO). Znane s¹
ju¿ wyniki wyborów na so³tysów
w gminie Wêgorzyno.
So³tysem so³ectwa BrzeŸniak
zosta³ Marcin Organka, so³ectwa
Chwarstno – Wies³awa Kuczyñska,
Cieszyno – Mariusz Rataj, Kraœnika
– Wanda Wierzchowska, Winnik –
Renata Pli¿ga, Przytoni – Jan Adamów, Lesiêcina – Zbigniew Bia³ek,
Mielna – Józef Korcz, Mieszewa –

Irena Poliñska, Sarnikierza – Zygmunt Stepkowski, Po³chowa – Roman Wojnarowski, Runowa – Jan
Wyciszkiewicz, Sielska – Tadeusz
S³omiñski, Trzebawia – Hieronim
Cierpisz, Wiewiecka – Danuta Margol, Wêgorzynka – Leszek Wróblewski, Zwierzynka – Stanis³aw
Stêpieñ, Gardna – Waldemar Wojciechowicz, Runowa Pomorskiego
– Maria S³¹wska.
MM
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Remontujmy Niemcom grobowce, a na œwietlice nie ma

Radni nie dali na renowacjê grobowca
(WÊGORZYNO-KRAŒNIK). Podczas sesji du¿o kontrowersji wzbudzi³ projekt
uchwa³y dotycz¹cy przyznaniu
dotacji dla parafii w Sielsku na
odrestaurowanie grobowca Possartów w Kraœniku.
Renowacja grobowca
za 158 tys. z³
Ju¿ w grudniu ubieg³ego roku
m.in. na ten cel zosta³a zabezpieczona kwota w wysokoœci 57 tys. z³.
Wówczas jednak kwota ta by³a tylko czêœci¹ pieniêdzy przeznaczonych na ochronê zabytków. Dopiero
podczas marcowej sesji Rada Miejska mia³a rozdzieliæ te pieni¹dze na
konkretne cele. Na dotacjê dla parafii œw. Jana Chrzciciela w Sielsku w
projekcie uchwa³y przeznaczono 57
tys. z³. Jednak po burzliwej komisji
radni zmniejszyli tê kwotê do 25 tys.
z³. Taki te¿ wniosek postawiono
podczas sesji. Okaza³o siê, ¿e nie
wszyscy uczestnicy obrad zgadzali
siê na takie rozwi¹zanie.
Radna Jadwiga Kamiñska rozpoczynaj¹c dyskusjê, zada³a pytanie – co jest wa¿niejsze grobowiec,
czy koœció³ w Kraœniku, który równie¿ wymaga remontu.
- By³o zebranie so³eckie w Kraœniku i z tego, co us³yszeliœmy jest
potrzebny pilny remont koœcio³a.
Jeœli chodzi o grobowiec, to nie
koœció³. Rozmawiamy o dwóch ró¿nych rzeczach. Jest parafia, ale to o
czym mamy mówiæ, to grobowiec. Z
tego co pamiêtam i myœlê, ¿e niektórzy radni, którzy byli w poprzedniej
kadencji te¿, to renowacja mia³a
kosztowaæ oko³o 30 tys. z³. Nagle
okazuje siê, ¿e kosztuje 158 tys. z³.
Jestem niemile zaskoczona. Po
pierwsze nie byliœmy poinformowani, jakie to bêd¹ koszty. Uwa¿am, ¿e
w jakiœ sposób zostaliœmy wprowadzeni w b³¹d. Gdyby z góry by³o
wiadomo, ¿e to s¹ a¿ tak du¿e pieni¹dze na grobowiec, a nie na koœció³, to pewnie inaczej o tej sprawie
rozmawialibyœmy – powiedzia³a
radna Kamiñska.
Radny S³omiñski przypomnia³,
¿e grobowiec jest jedynym tego typu
zabytkiem w województwie zachodniopomorskim, tote¿ nale¿a³oby go uszanowaæ.
Obietnica bez pokrycia
G³os w dyskusji zabra³a burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska, która przeczyta³a zebranym
pismo od firmy Konserwacja i Naprawa Obiektów Zabytkowych Ewa
Palacz, jakie wp³ynê³o do Urzêdu
Miejskiego dzieñ przed sesj¹.

„Szanowna Pani Burmistrz,
w ubieg³ym roku firma Konserwacja i Naprawa Obiektów Zabytkowych Ewa Palacz wykona³a prace remontowe przy grobowcu rodziny Possart. Prace zosta³y odebrane
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Na realizacjê prac parafia w Sielsku otrzyma³a dotacjê od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
wysokoœci 80 tys. z³, Wojewódzki
Konserwator Zabytków wspar³ zadanie dotacj¹ w wysokoœci
20.851,95 z³. Resztê œrodków finansowych mia³a zapewniæ gmina Wêgorzyno. Ale z uwagi na brak œrodków w bud¿ecie 2010 gmina zadeklarowa³a, i¿ zabezpieczy i przeka¿e parafii w Sielsku pozosta³e œrodki finansowe w 2011. Zadanie musia³o zostaæ skoñczone w 2010 r.,
wiêc moja firma po¿yczy³a parafii
resztê œrodków finansowych na dokoñczenie zadania (57.357,05 z³),
po¿yczka mia³a zostaæ zwrócona z
refundacji przekazanej przez gminê
Wêgorzyno, jak wynika z pisma z
dnia 1 lipca 2010 r.
Parafia z³o¿y³a stosowne wnioski o przekazanie dotacji, proszê
wiêc Gminê o wywi¹zanie siê z
przyrzeczenia przekazania parafii
œrodków finansowych, które by³y
niezbêdne do zamkniêcia zadania.
W za³¹czeniu przekazujê dokumenty potwierdzaj¹ce fakty przedstawione w niniejszym piœmie. Pragnê
te¿ przypomnieæ, ¿e firma Konserwacja i Naprawa Obiektów Zabyt-

kowych w ramach wspó³pracy z
gmin¹ w roku 2010 wykona³a nieodp³atnie konserwacjê figury anio³a ze
sztucznego kamienia na cmentarzu
w Wêgorzynie. Z Powa¿aniem Ewa
Palacz.”
- W urzêdzie jest dokument mojej poprzedniczki, który faktycznie
gwarantuje zwrot tych œrodków przekazanie dotacji dla parafii. W
projekcie bud¿etu, którzy pañstwo
uchwalali 30 grudnia, pieni¹dze
by³y ujête. W œlad za tym na dzisiejszej sesji jest przygotowany projekt, doprecyzowuj¹cy, dla której
parafii maj¹ byæ przekazane te œrodki. To nie s¹ dodatkowe pieni¹dze,
nie jest to przyznawanie dotacji po
raz drugi, jak prasa pisa³a. Jest to
konsekwencja uchwa³y bud¿etowej
– powiedzia³a burmistrz.
Dajcie coœ od siebie
Na pytanie so³tys, dlaczego tak
drastycznie obciêto dotacjê dla Kraœnika, odpowiedzia³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Mazuro.
Przedstawi³ to na bazie Ginawy i
podejœcia mieszkañców do odbudowy znajduj¹cego siê tam zabytkowego koœcio³a.
- W Ginawie koœció³ by³ zamkniêty przez inspektora nadzoru
budowlanego na cztery lata. Mo¿na
by³o koœció³ remontowaæ powiedzmy z marszu – maj¹c 100 tys. z³.
Wartoœæ koñcowa odbudowy koœcio³a w Ginawie to 830 tys. z³.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przeznaczy³o na ten

cel 350 tys. z³. To jest po³owê kosztów kwalifikowanych. Nie wszystkie zadania ujête w projekcie odbudowy koœcio³a zosta³y zakwalifikowane przez Ministra. Proboszcz i ja
szukaliœmy pieniêdzy wszêdzie.
Gmina nam da³a 50 tys. z³ – stanowi³o to 6 proc. odbudowywanego
koœcio³a. Proboszcz, ja i mieszkañcy chodziliœmy do ko³a ³owieckiego, do Banku Spó³dzielczego, starostwa, Marsza³ka, Konserwatora
Zabytków... Koœció³ odbudowaliœmy i na koñcu nam zosta³y niezap³acone rachunki. Drugi raz nie
przychodziliœmy na tê salê prosiæ o
resztê. Co miesi¹c chodzi³a grupa
zbieraj¹ca pieni¹dze od mieszkañców i mieszkañcy zakupili z w³asnych pieniêdzy kostkê granitow¹,
nasadzenia itd. W projekcie konserwator uzna³, ¿e bêdzie polbruk.
My postanowiliœmy inaczej. Polbruk nie jest wieczny, bêdzie 1020 lat. Konserwator powiedzia³, ¿e
biednej parafii nie staæ na kostkê
granitow¹. Mieszkañcy z³o¿yli siê
po 20 z³, 50 z³, 200, 500 z³ – ile kogo
by³o staæ. Ca³y okres odbudowy
koœcio³a, to tylko by³o zbieranie,
chodzenie, proszenie.
Mam teraz przed sob¹ projekt
uchwa³y, gdzie Ministerstwo da³o
80 tys. z³, Wojewódzki Konserwator
20 tys. z³, a resztê ma daæ gmina. A
gdzie rodzina tych Possartów, gdzie
s¹ mieszkañcy, kto tam siê zaanga¿owa³? To tak robiæ? Te¿ tak chcielibyœmy robiæ. Czegoœ potrzebujê,
to proszê mi kupiæ, gmina da, kon-
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serwator da. Jest to zabytek kulturowy. Tak, ale wychodzi na to, ¿e my
tylko w tym partycypujemy. Nie
podpisujê siê pod takimi odbudowami przez proboszczów. Wola
moja jest taka, aby podtrzymaæ
wniosek komisji, aby przeznaczyæ
dla parafii 25 tys. z³. Bêdê g³osowa³
za wnioskiem komisji. Dotacja
gminy do odbudowy pomnika Possartów stanowi³aby 36 proc. Przecie¿ to jest pomnik, a nie koœció³. A
koœció³ wymaga remontu – tam
trzeba szukaæ pieniêdzy. Znam sesje, na których naprawdê zale¿a³o
parafianom, proboszcze przychodzili, zabiegali. Gdy zapyta³em
pani¹ burmistrz czy proboszcz by³
popytaæ o te pieni¹dze, to us³ysza³em, ¿e do tej pory nie. To wygl¹da
niepowa¿nie. Bo jakie zobowi¹zania poprzednia pani burmistrz podjê³a, jakie deklaracje? Czy pani
skarbnik jak¹œ kontrasygnatê z³o¿y³a, da³a? - dopytywa³ przewodnicz¹cy.
Na to pytanie skarbnik odpar³a,
¿e nie da³a ¿adnej kontrasygnaty.
Ci¹g³oœæ w³adzy zobowi¹zuje
G³os zabra³ radny Jan Szymko w
podobnym duchu. Doda³, ¿e ci¹g³oœæ w³adzy zobowi¹zuje i skoro
by³y pewne ustalenia w poprzedniej
kadencji, to nale¿y je uwzglêdniæ.
Przypomnia³ równie¿, ¿e ochrona
zabytków nie jest zadaniem w³asnym rady – rada mo¿e przyznaæ
dotacjê, ale nie musi.
- Ale dzisiaj, aby ten urz¹d i funkcja burmistrza w tym urzêdzie by³a
wiarygodna, to bêdê g³osowa³ za
przyznaniem 25 tys. z³, które komisje pozytywnie zaakceptowa³y.
Mieszkañcy na ten zabytek,
który jest przy koœciele, nie dali
nic, ani grosika. Pani so³tys wspomnia³a o Runowie. Runowo dosta³o wiêcej, ale i zrobi³o. Ile Runowo
pozyska³o z zewnêtrznych œrodków! Ile robi³o ró¿nych imprez,
aby ten koœció³ w Runowie odbudowaæ, to nawet nie ma porównania
pomnika do tego, co dzieje siê w
Runowie na wiosce. Tam mieszkañcy zaanga¿owali siê i to widaæ.
Mieszkañcy zebrali ponad 100 tys.
z³. A tutaj? Mo¿e dla parafii s¹ to
du¿e pieni¹dze, ale gdyby by³o trochê inicjatywy z do³u, z zewn¹trz,
to by³oby mo¿e l¿ej. Podobna sytuacja póŸniej bêdzie przy Zwierzynku, przy nastêpnej uchwale. My te¿
chodziliœmy jak kolêdnicy. U nas
podobny problem by³ w naszej parafii. Ale tam mieszkañcy ju¿ przez
ca³y rok sk³adali siê i ju¿ jest jakiœ
wk³ad w³asny – powiedzia³.
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Obcy kapita³ tê Polskê dyma
jak tylko chce
Ca³kiem odmiennego zdania by³
so³tys Mielna Józef Korcz.
- Remontujmy Niemcom grobowce z naszych pieniêdzy. Bardzo
fajnie. Pozwalajmy na budowê hipermarketów Niemcom, Holendrom. Polacy oczywiœcie nic z tego
nie maj¹, gmina nie ma ¿adnych pieniêdzy z tego. Na dodatek za grobowiec musi zap³aciæ. Wychodzi na to,
¿e obcy kapita³ tê Polskê dyma jak
tylko chce – na ka¿d¹ stronê. A na
chodniki pieniêdzy nie ma. Niemcy
niech sobie sami remontuj¹. Na
œwietlice dla dzieci nie ma. Lepiej
przeznaczyæ te pieni¹dze dla dzieci
– powiedzia³.
So³tysa popar³a nowa so³tys
Winnik, która zaproponowa³a, aby
w miejsce dotacji do pomnika niemieckiego, gmina zaproponowa³a
œwietlicê dla winnickich dzieci, bo
te, jak argumentowa³a so³tys – nie
maj¹ miejsca w którym mog³yby siê
spotkaæ.
Przypomniano te¿, ¿e delegacja
z gminy Wêgorzyno goœci³a u rodziny Possartów w Berlinie. Dopytywano czy obecna burmistrz wie coœ
na ten temat.
- Nie znam szczegó³ów. Wiem,
¿e zosta³a zorganizowana wycieczka do Berlina na zaproszenie rodziny Possartów, ale ¿adnych wp³ywów od rodziny na cel odbudowy
tego grobowca nie by³o – powiedzia³a burmistrz.
Nie damy nic
W konsekwencji dyskusji radny
Mariusz Zieliñski postawi³ wniosek, aby na restauracjê grobowca
nie przeznaczaæ ¿adnych pieniêdzy.
Wniosek ten przeszed³ oœmioma
g³osami za.
Tym samym parafia w Sielsku
nie otrzyma obiecanych pieniêdzy,
jakie winna jest firmie, która restaurowa³a grobowiec.
Na temat koœcio³a w Kraœniku
¿adnej dyskusji nie by³o, albowiem
nawet nie wp³yn¹³ do rady wniosek o
przyznanie nañ dotacji. Mimo tego
ju¿ rozgorza³a gor¹ca dyskusja, dotycz¹ca nie przyznania œrodków na
odbudowê koœcio³a w tej miejscowoœci. Wprawdzie grobowiec ulokowany jest w pobli¿u koœcio³a, jednak jak
zauwa¿ali radni – nie jest on samym
koœcio³em. Wspomniano jedynie, ¿e
gdy przyjdzie koœció³ remontowaæ,
trzeba bêdzie poszukaæ na to pieni¹dze. Wskazano równoczeœnie, ¿e
wiêksz¹ szansê na pozyskanie dotacji z gminy maj¹ te parafie, które daj¹
te¿ coœ od siebie.
MM

PRZEDSZKOLAKI
Z RESKA POWITA£Y
WIOSNÊ

Wyczekiwana przez zmarzluchów, upragniona przez nas wszystkich, zmêczonych d³ug¹ zim¹ wreszcie przysz³a astronomiczna
wiosna. Jej pierwszych oznak w
przyrodzie szuka³y od wielu dni
przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w
Resku. Dzieci znalaz³y mnóstwo
przebiœniegów i krokusów w przydomowych ogródkach, kwitn¹c¹
leszczynê, bazie kotki na wierzbach
podczas spacerów w parku. Poczu³y
te¿ lekki powiew wiosennego wiatru
oraz ciep³o promyków s³onecznych.
A 22 marca b.r. odby³o siê w
przedszkolu spotkanie integracyjne
wszystkich grup, podczas którego
nast¹pi³o symboliczne po¿egnanie
zimy kuk³y Marzanny oraz powitanie wiosny. Nie zabrak³o wierszy,

piosenek, inscenizacji i zabaw ruchowych oraz okrzyku: Dzisiaj
mamy œwiêto wiosny, ka¿dy musi
byæ radosny!
Kulminacyjnym momentem
uroczystoœci by³o wyjœcie z Marzann¹ do ogrodu przedszkolnego.
Przy dŸwiêkach instrumentów perkusyjnych barwnym korowodem
ruszy³y dzieci z oddzia³ów: Kangurków, Prosiaczków, K³apouszków,
Tygrysków, Króliczków i Sówek.
Tam spalono kuk³ê, ¿egnaj¹c j¹
okrzykami: Zegnaj zimo, witaj wiosno! oraz œpiewaj¹c wiosenne piosenki. Do przedszkola dzieci wróci³y z odnalezionym gaikiem symbolem budz¹cej siê wiosny.
Wszyscy jesteœmy pe³ni nadziei,
¿e zima odesz³a na dobre.
B. Woszczyñska

Znak zamiast
rozwi¹zania
(MIESZEWO). Przed t¹ miejscowoœci¹ stoi znak ograniczaj¹cy prêdkoœæ do 40 km/h. Postawiono go tam ze wzglêdu na wodê
wyp³ywaj¹c¹ z pól i przep³ywaj¹c¹ na drogê.
W okresie zimowym zamarzniêta woda stwarza³a niebezpieczeñstwo wypadków. Sporo w³aœcicieli
pojazdów w tym miejscu uszkodzi³o sobie samochody. Zapanowanie
nad zbieraj¹ca siê i przep³ywaj¹c¹
przez drogê wod¹, wci¹¿ jest niemo¿liwe, mimo i¿ cz³owiek ju¿ daw-

no temu postawi³ nogê na Ksiê¿ycu.
Widocznie ³atwiej dolecieæ na naszego satelitê, ni¿ zapanowaæ nad
strumieniami i wodami sp³ywaj¹cymi z pól. Jakby nie by³o, mamy ju¿
astronomiczn¹ wiosnê, znak wiêc
nie jest ju¿ chyba konieczny. Chyba
¿e drogowcy wychodz¹ z za³o¿enia,
¿e w naszych warunkach klimatycznych nie op³aca siê go zdejmowaæ.
Z drugiej strony zawsze istnieje niebezpieczeñstwo wypadku po wjechaniu w ogromn¹ ka³u¿ê tu¿ po
obfitych opadach deszczu.
MM
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Reporterki z LO w akcji
Dziewczêta z dziennikarskiej
klasy Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Resku odwiedzi³y 17 marca
br. miejscowy Dom PomocySpo³ecznej.
Obydwie placówki od wielu lat
rozwijaj¹ wspó³pracê, szerz¹c ideê
wolontariatu. M³ode reporterki postanowi³y zgromadziæ materia³ do
szkolnej gazetki „Pisane na Kolanie“, której kolejny numer poœwiêcony bêdzie w³aœnie wolontariatowi, w tym – w wiêkszej czêœci –
mo¿liwoœciom dzia³alnoœci tego
typu w lokalnym œrodowisku.
Mieszkañcy i pracownicy przyjêli m³odzie¿ niezwykle serdecznie.
Jedna grupa dziewcz¹t zosta³a oprowadzona po ca³ym budynku przez
kierownika terapii zajêciowej pani¹
Teresê K³osowsk¹ i pracownika terapii pani¹ Magdalenê Banaszak.
Druga grupa uda³a siê na spotkanie
z pracownikiem socjalnym pani¹
Halin¹ Krutowsk¹ i mieszkañcami
lokalu mieszkalnego M-5. Dziewczêta nie tylko pozna³y specyfikê
pracy placówki, warunki ¿ycia w

Domu, harmonogram codziennych
zajêæ mieszkañców i ich potrzeby,
ale - co najcenniejsze - przeprowadzi³y z mieszkañcami wiele interesuj¹cych rozmów, nawi¹zuj¹c serdeczne kontakty interpersonalne.
Mieszkañcy bardzo otwarcie opowiadali o sobie i dzielili siê refleksjami na ró¿ne tematy.
Na zakoñczenie odwiedzin p.o.
kierownika lokalu mieszkalnego M5 pani Renata Leszczyñska zaprosi³a mieszkañców i uczennice na
wspólny s³odki poczêstunek.
Z perspektywy pracowników
DPS i wychowawców m³odzie¿y
wyraŸnie widaæ potrzebê podejmowania dzia³añ integruj¹cych, które
z jednej strony pozwalaj¹ mieszkañcom poczuæ siê zauwa¿onymi i
wartoœciowymi ludŸmi, a z drugiej
strony kszta³tuj¹ wra¿liwoœæ m³odych ludzi i uœwiadamiaj¹ spo³eczne znaczenie dzia³añ wolontariackich.
Malwina Wiêckowska –
terapeuta w DPS i Lidia BieleckaJahnz – opiekun Ko³a dziennikarskiego w LO

Powitali wiosnê

(WÊGORZYNO) Jak ka¿e tradycja uczniowie Szko³y Podstawowej im. K.I. Ga³czyñskiego powitali
wiosnê. Najm³odsi œpiewali piosenki, przedstawiali inscenizacjê pt.
„Powitanie wiosny”, nastêpnie w

korowodzie udali siê nad jezioro z
„Marzann¹”. Starsi uczniowie
uczestniczyli w meczu pi³ki siatkowej naprzeciw siebie maj¹c nauczycieli i wychowawców. Dzieñ up³yn¹
pod znakiem radoœci i uœmiechu. PW

Spo³ecznoœæ Szko³y
Podstawowej w Runowie
Pomorskim przywita³a
wiosnê

21 marca uczniowie szko³y
uczestniczyli w zmaganiach plastycznych, na temat: ,,Wiosna w
ogrodzie”, ,,Zwiastuny wiosny”, ,,
Wiosenny wazon z kwiatami”,
,,Kwiaty pod ochron¹”, ,,Kwitn¹ce
drzewa”, ,,Tradycje i zwyczaje
wiosenne w Polsce”, ,,Wiersze o
wioœnie”, ,,Pani wiosna”, „Wiosen-

ny krajobraz”. Po zakoñczeniu prace zawis³y na galeryjnych sztalugach.
Najm³odsi
przedstawiciele
szko³y przemaszerowali w barwnym korowodzie ulicami Runowa
Pomorskiego i pozowali do pami¹tkowych zdjêæ. Wszystkim zapewniono pyszn¹ strawê.
PW
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£obescy Laureaci Nagrody im. Marii Weryho-Radziwi³³owicz
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e tegorocznymi Laureatami Nagrody im. Marii Weryho-Radziwi³³owicz, przyznawanej
przez miesiêcznik BLI¯EJ PRZEDSZKOLA zostali Iwona Kowalska i amatorski teatr Bajammagia. Wrêczenie nagród odbêdzie siê 6-8 kwietnia 2011 r. w czasie 6. Ogólnopolskiego FORUM Edukacyjnego w Krakowie.

Iwona
Kowalska
Przedszkole Miejskie im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie
Jest nauczycielem dyplomowanym z 25 letnim sta¿em pracy pedagogicznej. Ca³y czas zachowuje
pogodê ducha i ¿yczliwoœæ, aktywnie anga¿uje siê w realizacjê wielu
przedsiêwziêæ.
Jako cz³onek zespo³u koordynuj¹cego program „Zielony Certyfikat
- przedszkole i szko³a przyjazne œrodowisku” czuwa nad uzyskaniem
przez placówkê ogólnopolskiego
znaku jakoœci w edukacji ekologicznej „Zielony Certyfikat” I i II stopnia (2005 r. i 2008 r.).
Od roku 2005 jest przedszkolnym
Liderem ogólnopolskiej Kampanii
Spo³ecznej „Ca³a Polska czyta dzieciom”. Zdoby³a statuetkê (VII Ogólnopolski Fina³ Kampanii 16 luty
2009r.) oraz medal (IX Ogólnopolski
Fina³ Kampanii (01.02.2011r.).
Wspó³tworzy, jest tak¿e asystentk¹ koordynatora Projektu edukacyjnego „Niech siê dzieci œmiej¹,
niech bêd¹ radosne”, realizowanego z funduszy EFS w ramach PO KL
- podniesienie jakoœci oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej dla
dzieci w wieku 3-5 lat z terenu
Gminy £obez (2008/2009r.)
Jest autork¹ nagrodzonych na
forum ogólnopolskim programów
edukacyjno-wychowawczych:
„Przedszkolak w Europie - wœród

Amatorski teatr Bajammagia

bajek zjednoczonej Europy”. Program ten zdoby³ II miejsce w ogólnopolskim Konkursie na najlepszy
program autorski lub innowacjê
(styczeñ 2009 r.) oraz „Bezpieczny
przedszkolak” – tym razem dosta³a
nagrodê w ogólnopolskim Konkursie „Renault-Polska Bezpieczeñstwo na drodze” (2006r.).
Zainicjowa³a utworzenie w roku
2007 strony internetowej przedszkola
www.krasnal.lobez.blizej.info. Propaguje partnersk¹
wspó³pracê przedszkoli za poœrednictwem mediów elektronicznych,
w ramach miêdzynarodowego Programu Europejskiej Wspó³pracy
Szkó³ eTwinning. Ukoñczy³a kursu
„Jak uczestniczyæ w Programie
eTwinning?” (2008/2009), bra³a tak¿e udzia³ w europejskich projektach:
„The Songs In My Town”, „Miracle
of nature” i Interesting traditions”.
Kolejny krok, to praca nad w³asnym
miêdzynarodowym projektem.
Za swoj¹ rzeteln¹ pracê wielokrotnie nagradzana przez dyrektora
przedszkola oraz Burmistrza
£obza.

Amatorski teatr dzia³aj¹cy przy
Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie powsta³ z potrzeby serca – ofiarowania przedszkolakom
czegoœ niezwyk³ego, magicznego, zabrania ich w podró¿ do krainy fantazji,
wyobraŸni. Opiekunem teatru a zarazem re¿yserem wszystkich przedstawieñ jest Gra¿yna Tokarska - osoba doskonale rozpoznaj¹ca potrzeby i mo¿liwoœci rozwojowe dzieci.
Jako wieloletni pedagog, pani re¿yser z wielkim znawstwem pokazuje, i¿
sztuka teatralna jest zawsze z radoœci¹
przyjmowana przez ma³e dzieci, gdy¿
bardziej ni¿ inne rodzaje twórczoœci
artystycznej ukazuje sytuacje i zdarzenia, których w codziennym ¿yciu przedszkolaki same nie zawsze potrafi¹ dostrzec. Swoim ogromnym zaanga¿owaniem, pozytywnym nastawieniem do
ludzi i otoczenia stworzy³a grupê teatraln¹, która od 2006r. wystêpuje do
chwili obecnej: ucz¹c, bawi¹c, wychowuj¹c i rozweselaj¹c setki przedszkolaków i uczniów z terenu Gminy £obez.
Grupê teatraln¹ tworz¹ m³odzi duchem, pe³ni zapa³u i wielce oddani dzieciom: Barbara Król, Anna Magdalan,
Jolanta Pieœlak, Agnieszka Buksa, Robert - Maciej Jaremko, Marcin £ukasik,
Maciej Kosmala, Aneta Królikowska,
Gra¿yna Tokarska, Ireneusz Kabat, Sylwia Demko, Urszula Regulska,
Agnieszka Kwolek. Na piêciolecie
swojej dzia³alnoœci teatr przyj¹³ nazwê
„Bajammagia”. Bajki – grajki przedstawiane przez rodziców, dostarczaj¹ dzieciom wielu artystycznych prze¿yæ, ukazuj¹ piêkno utworów literackich, wzbogacaj¹ wiedzê o œwiecie, uspo³eczniaj¹
i wyzwalaj¹ twórcz¹ aktywnoœæ. Ucz¹
nawi¹zywania serdecznych kontaktów
z rówieœnikami, dostrzegania dobra i
z³a oraz potrzeb innych ludzi, okazywania radoœci i smutków, rozwi¹zywania
konfliktów, sposobu spêdzania wolnego czasu przeznaczonego na swobodn¹
zabawê i kreatywnoœæ. Dzia³alnoœæ

„Bajammagii” doskonale koreluje z
Kampani¹ Spo³eczn¹ „Ca³a Polska
Czyta Dzieciom”, w której Przedszkole
Miejskie Nr 1 uczestniczy w du¿ym
sukcesem od kilku lat (2008 – Statuetka
VII Ogólnopolskiego Fina³u Kampanii
Spo³ecznej CPCD, 2010R. – Medal IX
Ogólnopolskiego Fina³u CPCD).
Pierwsze przedstawienie w wykonaniu „Bajammagii” z okazji Dnia
Dziecka w 2006r. „Jaœ i Ma³gosia” po³¹czone by³o z akcj¹ niesienia pomocy
dla chorej na raka czteroletniej Ali –
wychowanki naszego przedszkola.
Œrodki uzyskane ze sprzeda¿y p³yt z
nagran¹ bajk¹ przeznaczone zosta³y na
leczenie dziewczynki. Kolejnymi bajkami wystawianymi dla spo³ecznoœci
przedszkolnej i szkolnej by³y: „Czerwony Kapturek” 2007r., „Kot w butach”, 2008r. „Kopciuszek” 2009r.,
„Alibaba i 40 rozbójników” 2010r.
Ka¿de przedstawienie wzbogacane jest
o coraz piêkniejsz¹ scenografiê, barwne stroje aktorów, muzykê, taniec i
œpiew. Spektakle ogl¹da z wielkim zafascynowaniem i satysfakcj¹ oko³o 350
dzieci.
Piêcioletnia spo³eczna inicjatywa
podjêta przez amatorski teatr „Bajammagia” przyczynia siê do promocji i
podnoszenia atrakcyjnoœci oferty edukacyjnej, kulturalnej, wychowawczej
na terenie powiatu ³obeskiego. W roku
2010 amatorski teatr „Bajammagia”
zosta³ nominowany do Nagrody Specjalnej Starosty £obeskiego w kategorii: Kultura i sztuka.
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
110 mkw. + suterena mieszkalna,
sad 47 mkw., dzia³ka, gara¿ – w³asnoœæ prywatna, £obez ul. Niepodleg³oœci 64, ogrzewanie gazowe i
piecowe. Tel. 91 397 4448, 661 432
005
Sprzedam w £obzie mieszkanie 4 pokojowe , III piêtro,Oœ. Orzeszkowej. Cena 160 tys. z³. Tel. 91 397
5637, 692 070 387
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2 pokoje, o pow. 48 mkw., IV
piêtro, przy ul. Murarskiej w £obzie.
Tel. 91 397 4819
Zamieniê mieszkanie 4 pokojowe o
pow. 56,23 mkw. na mieszkanie 2
pokojowe na parterze lub I piêtrze w
£obzie. Tel. 798 677 976
Mieszkanie w Radowie Ma³ym, 3
pokoje, po remoncie, w pe³ni wyposa¿one ( RTV, meble, AGD), gara¿
sprzedam. Wchodzisz – mieszkasz. Tel. 602 301 017.
Sprzedam mieszkanie w bloku przy
ul. Wybickiego w £obzie, II piêtro, 3
pokoje, 86 mkw., z w³asnym ogrzewaniem gazowym, niski czynsz. Tel.
609 593 801
Resko sprzedam mieszkanie 93
mkw., dzia³ka 831 mkw., 3 pokoje,
cena 139.000 z³. Tel. 888 169 572.

US£UGI
Powiat ³obeski
Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
VIDEO-FOTO. Tel. 691 793 005.
www.supi.co
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat drawski
VIPCARS, wynajem limuzyn.
www.vipcars.net.pl

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

ROLNICTWO
Powiat gryficki
Kurki nioski odchowane powy¿ej 7
tygodnia - sprzeda¿ od 21 marca,
Gospodarstwo Drobiarskie ¯abowo
13. tel. 91 3910 666

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

Sprzedam gara¿ blaszak na ulicy
Bema w £obzie z gruntem miasta.
Cena 300 z³. Tel. 696 371 082.

Opony ma³o u¿ywane Dunlop Sport
195/65/15 letnie, przebieg 15.000
km, cena: 500 z³/komplet, £obez.
Tel. 501 894 828
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

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

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.

Sprzedam mieszkanie bez czynszowe w £obzie, 65 mkw., 3 pokoje,
w³asne co, ma³y ogródek na grila +
wiata. Tel. 783 792 696

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

Powiat gryficki
Mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 65 mkw., kuchnia, ³azienka, przedpokój, gazowe co, zamieniê na mieszkanie 4 pokojowe w
okolicy centrum Gryfic. Wiadomoœæ
pod numerem telefonu 692 647 313
Poszukujê pokoju do wynajêcia na
terenie Gryfic od zaraz. Czekam na
odpowiedŸ. Tel. 795 059 272

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

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski

Windykacje. Bezpoœrednio.
Wykup d³ugów.
Tel. 515-291-074

£obez ul. Ogrodowa sprzedam bardzo ³adne mieszkanie dwupoziomowe 101 mkw. Cena 240 tys. z³.
Tel. 600 265 547

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

Powiat ³obeski

Sprzedam lub wydzier¿awiê mieszkanie w Prusinowie 15. Tel. 91 397
3398

£obez ul. Browarna sprzedam
mieszkanie 55 mkw., 3 pokoje.
Cena 150 tys. z³. Tel. 600 265 547
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Sprzedam dom w Resku, pow. 208
mkw., pow. dzia³ki 670 mkw., wolno
stoj¹cy, w³asnoœciowy. Cena 500
tys. z³ do negocjacji. Tel.
600451645, 608727083.
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

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

DZIA£
OG£OSZEÑ
512 138 349
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VII Wiosenny
Rajd Pieszy
Po Ziemi
£obeskiej
"TOREM
LASEM"

Niedziela, 3 kwietnia 2011 r.
zbiórka: godz. 9.10, £obez, stacja kolejowa
zakoñczenie - godz. 16.30
trasa: £obez - Niegrzebia - Polakowo - Worowo stacja - Prusinowo
- £ob¿any - £obez
dystans: 16,5 km
wêdrówkê prowadz¹: Adam
Kogut i El¿bieta Jankowska-Kogut.
Podobnie jak podczas poprzednich rajdów bêdziemy przybli¿aæ
Wam historiê i ciekawostki dotycz¹ce miejsc, do których dotrzemy.
Wpisowe: 5 z³ (p³atne podczas
zbiórki); cz³onkowie TKKF B³yskawica (op³acona sk³adka 2011) i
osoby niepe³noletnie - ulga 50 %.
Gwarantujemy:
- znaczek rajdowy (buton) dla
ka¿dego uczestnika
- strawa dla ducha: dobra zabawa, niezapomniana atmosfera
- strawa dla cia³a: ¿urek, kie³baski, ciasto
Organizator: TKKF „B³yskawica” £obez - sekcja piesza, z udzia³em turystów z Klubu Tatrzañskiego
w Szczecinie, Drawska i Iñska.
Informacje - Adam Kogut, tel.
607881467, adamku@vp.pl
Trasa rajdu zosta³a przez nas
sprawdzona i zmierzona, a mamy tu
na myœli i przestrzeñ, i czas.
Wêdrówka odbêdzie siê bez
wzglêdu na warunki pogodowe.
Organizatorzy nie zapewniaj¹ ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. Uczestnicy bior¹
udzia³ w rajdzie na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Osoby nieletnie uczestnicz¹ w rajdzie tylko pod opiek¹
osoby doros³ej.
(o)

SPORT
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Sparta wygrywa na wyjeŸdzie
ORZE£ £o¿nica - SPARTA Wêgorzyno 1:2 (0:2)
Sparta: Cio³ek Grzegorz - Makowski Marek, Nadkierniczny Zbigniew (85’ Nowak S³awomir), Jeziorski Rafa³, Jarzyna Ryszard (75’
Noryca Przemys³aw), Nadkierniczny Andrzej, Œmierzchalski Krzysztof, Radziejewski Leszek (60’ Miko³ajczyk Rafa³), Konieczny Jaros³aw, Demczuk Jacek (66’ Szubert
Patryk), Szubert Damian.
Bramki: Szubert 6’, Konieczny
40’. Sêdziowa³ Maciej Brzozowski.
Druga seria rundy wiosennej
skonfrontowa³a wêgorzyñsk¹ Spartê z zespo³em z £o¿nicy. Niska temperatura z silnym wiatrem oraz nienajlepszy stan „murawy” w £o¿nicy
w skuteczny sposób utrudnia³y grê
obu zespo³om.
Po kilku minutach typowej przebitki w œrodku pola, akcjê na jeden
kontakt wymieniaj¹ Damian Szubert wraz z Krzysztofem Œmierzchalskim, w efekcie czego ten
pierwszy ³adnym strza³em wyprowadzi³ zespó³ z Wêgorzyna na prowadzenie. Kilka minut póŸniej na
bramkê rywala z rzutu wolnego uderza³ Œmierzchalski, jednak zbyt lekko. W 19 minucie po raz kolejny

Œmierzchalski dok³adnym przerzutem do Koniecznego stworzy³ mo¿liwoœæ temu drugiemu do oddania
strza³u, ostatecznie obronionego
przez bramkarza rywali. Kilkadziesi¹t sekund póŸniej mocnym strza³em zza linii pola karnego sam
Œmierzchalski trafi³ w spojenie
bramki Or³a. Miejscowi, pierwsze
zagro¿enie stworzyli dopiero w 26
min., a by³ nim niecelny strza³ na
bramkê Grzegorza Cio³ka. Równie¿
w 33 min. strza³ g³ow¹ w wykonaniu
zawodnika z £o¿nicy okaza³ siê niecelny. W dalszych minutach kilka
sytuacji w polu bramkowym mieli
zawodnicy z Wêgorzyna, jednak
typowej „setki” nie uda³o siê stworzyæ. W 40 min. œrodkiem pola skutecznie przedar³ siê Œmierzchalski.
Dogra³ idealnie do wbiegaj¹cego z
prawej strony Koniecznego, który
bez problemów strza³em w d³ugi róg
podwy¿szy³ wynik.
Druga czeœæ meczu to stopniowo
narastaj¹ca przewaga gospodarzy.
Sta³o siê to g³ównie dziêki bramce
kuriozum zdobytej w 51 minucie.
Rzut wolny wykonywany z okolic
œrodka boiska kompletnie zaskoczy³ dobrze ustawionego Grzeœka

Cio³ka. Od tej minuty akcji w wykonaniu Sparty pod bramk¹ rywali po
prostu zanik³y. Miejscowi stworzyli
sobie kilka dogodnych okazji, które
w najwiêkszym stopniu stwarza³
przypadek za spraw¹ nierównego
boiska. W 67 minucie udanie w polu
bramkowym interweniowa³ Cio³ek.
Minutê póŸniej w pojedynku biegowym „jeden na jeden” udanie interweniowa³ Marek Makowski. W 70
minucie strza³ z ponad trzydziestu
metrów nieznacznie min¹³ bramkê
Sparty. 76 minuta to kolejny strza³
na bramkê zza pola karnego i kolejna udana interwencja bramkarza
Sparty. Dla odmiany w 79 minucie
pojedynek z obroñcami przegra³
Jarek Konieczny. W 85 minucie
kontra w wykonaniu Sparty koñczy
siê z byt lekkim strza³em Damiana
Szuberta. W 88 min. kolejna okazja
dla miejscowych zosta³a niewykorzystana. Zmierzaj¹c¹ wszerz pola
bramkowego pi³ka nie zosta³a przez
nikogo skierowana do pustej bramki. W doliczonym czasie gry ¿aden
z zespo³ów nie pokusi³ siê o klarown¹ akcjê ofensywn¹, wiêc komplet punktów pojecha³ do Wêgorzyna.
(o)

SP WÊGORZYNO W PÓ£FINALE
MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA
23.03.2011r. w Tucznie odby³y
siê Regionalne Eliminacje Mistrzostw Województwa w mini pi³ce
rêcznej ch³opców w ramach IMS.
Do turnieju zakwalifikowali siê
mistrzowie powiatów: stargardzkiego - SP Rzeplino, drawskiegoSP 3 Z³ocieniec, wa³eckiego - SP
Tuczno, choszczeñskiego SP Drawno i ³obeskiego - SP Wêgorzyno.
Stawk¹ zawodów by³y kwalifikacje do Pó³fina³u Wojewódzkiego.
Awans uzyskaæ mog³y dwie najlepsze dru¿yny. Grano systemem ka¿dy z ka¿dym. Zawody zakoñczy³y
siê du¿ym sukcesem ch³opców z
Wêgorzyna, którzy z kompletem
zwyciêstw zajêli pierwsze miejsce.
Reprezentanci SP Wêgorzyno
kolejno pokonali: SP Rzeplino 12:8,
SP Tuczno 8:4, SP Drawno 9:6, SP
3 Z³ocieniec 8:7.
Ostateczna tabela:
1. SP Wêgorzyno
2. SP Rzeplino
3. SP Drawno
4. SP 3 Z³ocieniec
5. SP Tuczno

Uczniowie z Wêgorzyna osi¹gnêli bardzo dobry wynik, awansu-

j¹c do ósemki najlepszych zespo³ów
województwa w mini pi³ce rêcznej.

Sk³ad zespo³u: Gracjan Bogucki, Aron Stasiak, Dawid Stasiak, Maciej
Dombrowski, Marcin £achañski, Damian WoŸnicki, Piotr Moroz, Jakub
Kalinowski, Jakub £uksza, Micha³ Ciniawski, Tomasz Lubañski, Damian
Molenda, Marceli Franczak.
Opiekun - Dariusz Czajka
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Nie uda³ siê Sarmacie najdalszy wyjazd na
mecz ligowy. Na stadionie w Szczecinku
Sarmata uleg³ 1:3 miejscowemu Darzborowi

Dru¿yna Darzboru Szczecinek
ubieg³oroczny spadkowicz z III ligi
mimo, i¿ w tabeli zajmuje jedno z
ostatnich miejsc w meczu z Sarmat¹
pokaza³a, ¿e jest jeszcze w stanie
skutecznie walczyæ o ligowy byt.
Sam mecz mia³ bardzo charakterystyczny przebieg: Sarmata by³
stron¹ przewa¿aj¹c¹, gra toczy³a siê
g³ównie na po³owie gospodarzy,
którzy swoj¹ grê ofensywn¹ skupili
na wyprowadzaniu szybkich kontrataków z których trzy, ku nieszczêœciu dru¿yny z Dobrej, zakoñczy³y
siê bramkami.
W dru¿ynie Sarmaty po raz kolejny uwidoczni³ siê brak skutecznoœci linii ofensywnych. W sobotnim meczu do pauzuj¹cego z powodu kontuzji (najskuteczniejszego
jesieni¹) Rados³awa Cytowicza,
„do³¹czy³” z powodu kontuzji kolejny napastnik Wojciech GuŸniczak.
Strata tych dwóch zawodników niew¹tpliwie znacz¹co obni¿a si³ê
ofensywn¹ Sarmaty.
Decyduj¹cym momentem dla
wyniku meczu, by³ ostatni kwadrans
spotkania: w 80' w polu karnym
Darzboru zostaje sfaulowany Wojciech Bonifrowski, a podyktowany
rzut karny bez problemu zamienia
na kontaktow¹ bramkê dla Sarmaty
Jaros³aw Jaszczuk.
I gdy wydawa³o siê, ¿e zdeterminowanemu i naciskaj¹cemu Sarmacie uda siê przynajmniej ten mecz
zremisowaæ, nast¹pi³y dwie mocno
kontrowersyjne (w opinii obserwatorów), decyzje sêdziego g³ównego:
najpierw Piotr Grochulski zosta³
odes³any na ³awkê Sarmaty, celem
udzielenia mu pomocy medycznej
(usuniêcia krwawienia jakiego dozna³ w wyniku rozciêcia ³uku brwiowego po starciu w walce o pi³kê z
zawodnikiem Darzboru). Powracaj¹cy na boisko w chwilê po udziele-

niu mu pomocy medycznej Piotr
Grochulski zostaje ukarany po raz
pierwszy ¿ó³t¹ kartk¹ (za powrót na
boisko bez zgody sêdziego g³ównego). Chwilê po wznowieniu gry w
82' ten sam zawodnik zostaje w polu
karnym sfaulowany przez zawodnika gospodarzy, sêdzia g³ówny zamiast podyktowaæ rzut karny dla
Sarmaty, postanowi³ ukaraæ poszkodowanego i pokaza³ drug¹
¿ó³t¹ kartkê, a w konsekwencji czerwon¹, za próbê wymuszenia rzutu
karnego oraz nakaza³ opuszczenie
boiska. Pod³amany takim obrotem
sprawy Sarmata straci³ trzeci¹
bramkê, któr¹ w 84' gospodarze
strzelili po kolejnym kontrataku.

Nastêpny mecz ligowy z powodu remontu p³yty boiska w Dobrej
Sarmata rozegra goœcinnie na stadionie w Chociwlu, w niedzielê, 3
kwietnia, o godzinie 11.00.
Darzbór Szczecinek 3:1 (1:0)
Sarmata Dobra
Strzelcy bramek dla Darzboru:
Grzegorz Ha³uszka (17'), Maciej
Szydlak (52') i Adam Jab³oñski
(84'), dla Sarmaty: Jaros³aw Jaszczuk (80' k); czerwona kartka: Piotr
Grochulski (Sarmata) 82' (druga
¿ó³ta).
Estan

IV liga18 kolejka (2.04. sobota)
11.00 Hutnik Szczecin – Vineta Wolin
14.00 Victoria Przec³aw – Darzbór Szczecinek
15.00 Ba³tyk Koszalin – Odra Chojna
15.00 Piast Chociwel – Kluczevia Stargard
15.00 Drawa Drawsko Pom. - Gryf Kamieñ Pom.
16.00 Ina Goleniów – Leœnik Rossa Manowo
03.04 (niedziela)
11.00 Sarmata Dobra – Lech Czaplinek
Astra Ustronie Morskie pauzuje

Zdjêcia z meczu na:
www.sarmatadobra.com

Granie w planie

Klasa okrêgowa 18 kolejka (02.04. sobota)
12.00 Promieñ Mosty – B³êkitni II Stargard
13.30 Ehrle Dobra Szcz. - Chemik II Police
15.00 Wicher Brojce – Orze³ £o¿nica
15.15 Œwiatowid £obez – GKS Mierzyn
16.00 Sparta Wêgorzyno – Ina Iñsko
16.30 D¹brovia Stara D¹browa – Korona Stuchowo
03.04 (niedziela)
16.00 Kasta Szczecin – Jeziorak Szczecin
Pauzuje Flota II Œwinoujœcie
Klasa A gr. 1
12 kolejka 02.04 (sobota)
14.00 Pionier ¯arnowo – Orze³ Prusinowo
15.00 Mewa Resko – Pomorzanin Przybiernów
03.04 (niedziela)
14.00 Sowianka Sowno – Jantar Dziwnów
14.00 Iskra Golczewo – Ba³tyk Gostyñ
15.00 B³êkitni Trzyg³ów – Fala Miêdzyzdroje
15.00 Bizon Cerkwica – Ba³tyk Miêdzywodzie
Klasa A gr. 2
2.04. w sobotê o 13.30 mecz Vitkowia Witkowo – Radowia Radowo Ma³e

IV liga
17 kolejka
Gryf Kamieñ Pom. - Ina Goleniów
1:3; Leœnik Rossa Manowo – Victoria Przec³aw 0:2; Lech Czaplinek –
Ba³tyk Koszalin 0:2; Darzbór
Szczecinek – Sarmata Dobra 3:1;
Vineta Wolin – Astra Ustronie Morskie 1:1; Kluczevia Stargard – Hutnik Szczecin 3:1; Odra Chojna –
Piast Chociwel 2:1. Drawa Drawsko Pom. pauzowa³a, bo Wybrze¿e
Rewalskie wycofa³o siê z rozgrywek.
1. Ba³tyk Koszalin
41 52:22
2. Gryf Kamieñ Pom.
38 49:28
3. Drawa Drawsko Pom. 37 51:21
4. Ina Goleniów
33 38:23
5. Leœnik Rossa Manowo 30 33:23
6. Astra Ustronie M.
30 41:37
7. Sarmata Dobra
28 29:28
8. Hutnik Szczecin
28 37:33
9. Kluczevia Stargard
26 32:32
10. Vineta Wolin
25 29:27
11. Odra Chojna
24 28:38
12. Victoria Przec³aw
21 25:30
13. Lech Czaplinek
21 30:31
14. Darzbór Szczecinek 19 35:49
15. Piast Chociwel
12 20:32
16. Wybrze¿e Rewalskie 4 14:89

Klasa okrêgowa
Kasta Szczecin Majowe – D¹brovia
Stara D¹browa 4:0, Orze³ £o¿nica –
Sparta Wêgorzyno 1:2, GKS Mierzyn – Flota II Œwinoujœcie 4:1,
Korona Stuchowo – Œwiatowid
£obez 1:0, B³êkitni II Stargard –
Wicher Brojce 6:0, Ina Iñsko – Jeziorak Szczecin 0:2, Chemik II Police – Promieñ Mosty 4:7. Rega II
Trzebiatów zosta³a wycofana z rozgrywek, wiêc Ehrle Dobra Szcz.
pauzowa³a.
1. Jeziorak Szczecin
2. Œwiatowid £obez
3. B³êkitni II Stargard
4. Ehrle Dobra Szcz.
5. Ina Iñsko
6. Sparta Wêgorzyno
7. Wicher Brojce
8. Promieñ Mosty
9. Chemik II Police
10. Flota II Œwinoujœcie
11. Kasta Szczecin
12. GKS Mierzyn
13. Orze³ £o¿nica
14. Korona Stuchowo
15. D¹brovia Stara D¹b.
16. Rega II Trzebiatów

42 48:14
39 47:21
38 52:25
35 40:17
31 41:23
29 33:31
27 42:42
26 35:33
26 34:30
24 28:41
22 33:30
21 24:31
20 25:39
18 19:37
7 12:54
0 27:72
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III Otwartym Turnieju Bryd¿a
Sportowego w Resku

W sobotê, 26 marca br., w godzinach 10 – 14., w Centrum Kultury w Resku odby³ siê
III Otwarty Turniej Bryd¿a
Sportowego o Puchar Burmistrza
Reska, zorganizowany przez pracowników Centrum Kultury wspólnie z panem Markiem Kwiatkowskim, prezesem Hetmana Resko,
dru¿yny wystêpuj¹cej w lidze okrêgowej.
W rozgrywkach udzia³ wziê³y
pary bryd¿ystów z województwa
zachodniopomorskiego. Resko reprezentowa³ pan Marek Kwiatkowski, a g³ównym sêdzi¹ rozgrywek

by³ pan Jerzy Œwiderski, sêdzia
PZBS ze Szczecina. W sportowej
rywalizacji w III Otwartym Turnieju Bryd¿a Sportowego w Resku
zwyciê¿yli panowie Marek Kwiatkowski i Romuald Olobry, II miejsce zajêli Romuald Leoniewski i
Marian Siwy, a III miejsce wywalczy³a para ze Szczecina, panowie
Zbigniew C. Lasocki i Kazimierz J.
Szlachta. Burmistrz Reska pan Arkadiusz Czerwiñski, wrêczaj¹c puchary pogratulowa³ wszystkim
zwyciêzcom i ¿yczy³ kolejnych sukcesów. Zwyciêzcy otrzymali tak¿e
nagrody ufundowane przez firmê
Swedwood z Reska.
(o)

Akcja truchtanie dla zdrowia
Trzeci z kolei trening biegowy, który odby³ siê w sobotê 26 marca, przeprowadziliœmy w prawie zimowych warunkach, mimo ¿e od niedawna mamy ju¿
wiosnê. Wia³ bardzo ch³odny wiatr i
chwilami prószy³ œnieg. Pomimo tego
na polanie pojawi³o siê szeœæ osób, dla
niektórych by³ to pierwszy trening od
d³u¿szego czasu.
Zapraszamy na kolejne wspólne bieganie, które odbêdzie siê w niedzielê, 3
kwietnia. Spotykamy siê tradycyjnie na
polanie za cmentarzem o godzinie
16.00. Zapewniamy ¿e warto zadbaæ o
swoje zdrowie i kondycjê. Spokojne
truchtanie niesie bardzo wiele korzyœci
dla organizmu, poprzez zwiêkszone
kr¹¿enie cz³owiek lepiej siê dotlenia, a
niewielki nawet wysi³ek fizyczny trwaj¹cy oko³o 30 minut powoduje efektywniejsze spalanie kalorii. Zachêcamy do
udzia³u w bieganiu dla zdrowia. Szczegó³y akcji na stronie klubu:
www.trucht.republika.pl
M.H.

tygodnik ³obeski 29.3.2011 r.

tygodnik ³obeski 29.3.2011 r.

Zimo – czas odejœæ !!!

Wêdrówka turystyki pieszej
- VI „Powitanie wiosny”
- Zajezierze 2011

Niedziela, 20 marca br. Ju¿ po
raz szósty turyœci z £obza i Drawska
Pom. zorganizowali imprezê turystyczn¹ pod has³em Witamy Wiosnê. Tradycyjnie grupy z £obza i
Drawska wyruszaj¹ oddzielnie, aby
spotkaæ siê na wspólnym ognisku (w
formie zlotu). W tym roku celem
wêdrówki by³o Zajezierze. W imprezie udzia³ wziêli tak¿e turyœci z
Iñska i Œwinoujœcia. Do wspólnego
ogniska zaprosiliœmy mieszkañców
Zajezierza. Pogoda dopisa³a, humory te¿!
Imprezê organizowali – ze strony ³obeskiej TKKF „B³yskawica” w
£obzie, natomiast ze strony drawskiej PTTK Oddzia³ Drawsko Pom.
Na zbiórce w £obzie zebra³o siê
ponad 30 turystów piechurów i nordic-walkingowców. Uczestnicy wêdrówki otrzymali pami¹tkowy znaczek rajdowy. Zebranych powita³
Adam Kogut, szef sekcji turystyki
pieszej przy TKKF i Jerzy Rakocy,
prezes B³yskawicy.
Grupê ³obesk¹ prowadzili:
Adam Kogut i El¿bieta JankowskaKogut. Pokonaliœmy trasê 12 km:
£obez – Ÿród³o – Bonin – Zajezierze. Miasto opuœciliœmy ulic¹ Strumykow¹. Tu¿ za miastem Gra¿yna
Zaremba-Szuba udzieli³a instrukta¿u nordic-walkingu. To dla osób
rozpoczynaj¹cych przygodê z kijkami, ale te¿ dla tych ju¿ nieco zaawansowanych. Pani Gra¿yna odpowiedzialna jest za sekcjê nordic-walkingu przy ³obeskim TKKF.
Z miasta skierowaliœmy siê do
leœnego Ÿród³a, nastêpnie lasami
dotarliœmy do Bonina. Przeszliœmy
przez wieœ i obraliœmy kierunek na
Zajezierze.
W Zajezierzu czekali na nas
mieszkañcy wioski z przygotowan¹
przez so³ectwo Zajezierze marzann¹. Marzanna wspania³a by³a,
szkoda, ¿e ¿ywot jej taki krótki ….
Po³¹czywszy si³y, korowodem ru-
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szyliœmy nad jezioro Nowe Zajezierze, gdzie urz¹dziliœmy biwak.
Ognisko przygotowa³ so³tys Zajezierza pan Stanis³aw Tarnicki.
Nad jeziorem by³ punkt zborny.
Tutaj spotkali siê ³obzianie, drawszczanie i mieszkañcy Zajezierza. Z
Drawska przyby³o ponad 60 osób piechurów i rowerzystów. Na
wszystkich czeka³a pyszna strawa –
grochówka i kie³baski. Jak mówi¹
znawcy, kie³baska z ogniska najlepiej smakuje podczas rajdu.
Po posi³ku nadszed³ czas na k¹piel – k¹piel morsów. Kilkanaœcie
osób z £obza, Drawska i Iñska raŸnie wskoczy³o do wód jeziora. Lody
ju¿ puœci³y, a zatem tym razem oby³o siê bez wycinania przerêbla. W
jeziorze znalaz³a siê tak¿e Marzanna - podpalona w ognisku, nastêpnie
utopiona w jeziorze. Tradycji sta³o
siê zadoœæ: zima dosta³a wyraŸny
sygna³ – czas odejœæ.
Frekwencja przeros³a oczekiwania organizatorów. Nad jeziorem
Nowe Zajezierze zgromadzi³o siê
nas ponad 130 osób – piechurów,
rowerzystów i mieszkañców wioski. Cieszy nas, ¿e coraz wiêcej
osób bie¿ê udzia³ w naszych wyprawach, przedk³adaj¹c aktywny wypoczynek, nad… mniej aktywne
formy odpoczynku.
Imprezê finansowali: TKKF
„B³yskawica” £obez, PTTK O/
Drawsko Pom. i Gra¿yna ZarembaSzuba.
Dziêkujemy so³ectwu Zajezierze i panu so³tysowi Stanis³awowi
Tarnickiemu za przygotowanie
wspania³ej marzanny i pomoc w
organizacji imprezy. Dziêkujemy
w³aœcicielom pa³acu w Zajezierzu
za umo¿liwienie skorzystania z terenu nad jeziorem Nowe Zajezierze.
Z turystycznym pozdrowieniem!!
Adam Kogut (adamku@vp.pl)

£obeska biegaczka
najlepsza w Poznaniu
19 marca br. nad jeziorem Malta
w Poznaniu odby³y siê Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa w Biegach
Prze³ajowych. Na trasach w 10 biegach rywalizowali reprezentanci 31
klubów lekkoatletycznych z województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego
w kategoriach
m³odzików (do 15 lat), juniorów
m³odszych (do 17 lat) i juniorów (do
19 lat). Impreza stanowi³a eliminacje do Mistrzostw Polski w Biegach
Prze³ajowych.
W rywalizacji m³odych biegaczy nie zbrak³o zawodników Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego
OLIMP z £obza. Pierwszoplanowa
rolê w crossie na dystansie 2 km
odegra³a Justyna ROMEJ. Nasza
³obeska lekkoatletka zajê³a I miejsce i zdoby³a z³oty medal mistrzostw makroregionu wœród juniorek m³odszych.
Justyna poprowadzi³a bieg od
pierwszych metrów i nie odda³a
zwyciêstwa a¿ do mety. Wykaza³a
wielk¹ wolê walki oraz œwietne
przygotowanie wytrzyma³oœciowe
do rozpoczynaj¹cego siê sezonu
lekkoatletycznego. Przypomnijmy,
¿e Justyna Romej podczas IV Gali
Sportu (18 lutego br.) zosta³a wybrana najlepszym sportowcem Powiatu £obeskiego 2010.
Klasyfikacja medalistów w biegu
na 2 km juniorek m³odszych:
I. Romej Justyna
MKS Olimp £obez 6:46 min
II. Obarska Katarzyna
TS Olimpia Poznañ 6:46 min

W³amania na terenie
powiatu
W ostatnich dniach na terenie powiatu policjanci odnotowali zdarzenia
dotycz¹ce w³amañ. I tak w Starej Dobrzycy nieustalony sprawca w³ama³ siê
do domu letniskowego, odkrêcaj¹c kratê zabezpieczaj¹c¹ drzwi balkonowe. Z
domku sprawca skrad³ kamerê analogow¹ i cyfrow¹ marki Canon, g³oœnik
oraz cztery butelki piwa. Straty wynosz¹
850 z³.
Natomiast w £obzie, przy ul. Drawskiej, na terenie warsztatu samochodowego nieustaleni na chwilê obecn¹
sprawcy w³amali siê do trzech samochodów. Do wszystkich aut dostali siê
otwieraj¹c auta dopasowanym narzêdziem. Z zaparkowanych tam samocho-

Najlepsze biegaczki na trasach
wokó³ jez. Malta. Z prawej: Justyna
Romej (Olimp £obez) - z³oty medal,
obok Kasia Obarska (Olimpia Poznañ )
- srebrny medal.

III. Lis Aleksandra
MKS Juvenia Puszczykowo 6:56 min
Zgodnie z regulaminem wspó³zawodnictwa sportowego do fina³ów Mistrzostw Polski w Biegach
Prze³ajowych,
Bydgoszcz
2.04.2011 r., awansuj¹ zawodnicy
zajmuj¹cy miejsca od I - XII.
Oprócz J. Romej z £obza do
walki o tytu³ mistrza Polski juniorów m³odszych stanie inny mieszkaniec gminy £obez
- Krzysztof
Kraus (IV miejsce w kategorii
ch³opców). Absolwent ³obeskiego
gimnazjum oraz zawodnik MKS
Olimp £obez od pó³ roku jest
uczniem szko³y œredniej w Stargardzie Szczeciñskim, a jednoczeœnie
nowym cz³onkiem klubu o bogatej
tradycji lekkoatletycznej, LKS Pomorze.
Zdz. B.

dów Forda Mondeo, Opla Omega
i Peugeota Boxer skradli radioodtwarzacze i radio CB Midland. Ponadto
sprawca skrad³ trzy zu¿yte ch³odnice
samochodowe.

Dwie kolizje
W dniu 24 marca br. w Resku, na ul.
J. Narodowej, kieruj¹cy samochodem
marki VW Passat nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci podczas cofania z parkingu i uderzy³ w przód prawid³owo
jad¹cego samochodu marki Seat Leon.
Wieczorem o 22.05 w £obzie, na ul.
Bema, kieruj¹cy samochodem marki
Opel Vectra mieszkaniec £obza z niewiadomych przyczyn straci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w przydro¿ne drzewo. Kierowca z obra¿eniami
g³owy zosta³ przewieziony do szpitala
na obserwacjê.
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Zlecê zaoranie
60 ha w okolicach
Nowogardu
Kontakt pod
nr telefonu
513 358 102

ROZMAITOŒCI
Nieodp³atnie oddam
grunty rolne do uprawy
w okolicach D³ugo³êki
Powierzchnia
od 4 do 30 ha.
Kontakt 600 432 192

Krzy¿ówka nr 13

tygodnik ³obeski 29.3.2011 r.

Zapraszamy na otwarty turniej bryd¿a
sportowego parami o puchar prezesa TKKiF
„B³yskawica”, który odbêdzie siê w dniu 3
kwietnia 2011 r. (niedziela) o godzinie 10.00
w Domu Kultury w £obzie.
Wpisowe 20, - z³ od pary, cz³onkowie TKKiF zni¿ka 50 proc.
Zg³oszenia telefoniczne pod nr
509-569-466 do dnia 31 marca 2011
r.
Organizatorzy zapewniaj¹ dla
pierwszych trzech par nagrody rzeczowe, zaœ dla zwyciêzców puchary.
Ponadto kawa, herbata, ciep³y
posi³ek.
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w £obzie, Urz¹d Miejski w
£obzie oraz TKKiF „B³yskawica”.

R.W.

Wiosna ju¿ jest.
£atanie dziur rozpoczê³o siê

HUMOR

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 5 brzmia³o:

„Topimy Marzannê Wiosna”
Nagrodê wylosowa³a pani Skawroñ Janina z £obza.
Gratulujemy.

Egzamin na prawo jazdy. Egzaminator zadaje
kursantowi pytanie:
- Ma pan skrzy¿owanie równorzêdne. Tu jest pan w
samochodzie osobowym, tutaj tramwaj, a tu karetka na
sygnale. Kto przejedzie pierwszy?
- Motocyklista - odpowiada pytany.
- Panie, co pan wygadujesz - warczy z³y egzaminator To¿ przecie¿ mówiê, jest pan, tramwaj i karetka. Sk¹d
wzi¹³ siê motocyklista?
- A cholera ich wie, sk¹d oni siê bior¹.
***
Sêdzia do oskar¿onego:
- Czy przyznaje siê pan do winy?
- Nie, wysoki s¹dzie. Mowa mego obroñcy i zeznania
œwiadków przekona³y mnie, ¿e jestem niewinny!

