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Justyna Romej najlepsza w kraju w biegach prze³ajowych

MAMY MISTRZYNIÊ POLSKI!

Wybory
so³eckie (bis)
w £osoœnicy

Mandat
Dla kogo opieka za wjazd na
za darmo
targowisko?

Adamus Zak³ad Mechaniczny - Narzêdzia Precyzyjne
Oddzia³ Stare Wêgorzynko 8, 73-155 Wêgorzyno
tel. (91) 39 70 016
e-maill: tablice@adamus.com.pl

poszukuje do pracy pracowników
w nastêpuj¹cych zawodach:
- tokarz
- frezer
- szlifierz
- dr¹¿acz
- œlusarz narzêdziowy
Zainteresowani winni z³o¿yæ CV – poczt¹, e-maillem lub
osobiœcie w biurze Zak³adu - Stare Wêgorzynko 8.
Warunki pracy i p³acy zostan¹ przedstawione podczas
rozmów kwalifikacyjnych.

Z drugiej strony
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Trochê jakby Polski przeb³ysnê³o
w tym apelu, poœród milczenia
gminu naszego powszedniego
Kazimierz Rynkiewicz

Z zaciekawieniem oczekiwa³em na g³os naszych gmin i naszego tu gminu w rocznicê katastrofy smoleñskiej, œmierci sporej
czêœci elity naszego narodu i prezydenta Rzeczpospolitej Lecha
Kaczyñskiego. Odnotowujê ku
potomnoœci – jedn¹ samorz¹dow¹ reakcjê; burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska wystosowa³a apel do mieszkañców
gminy, by 10 kwietnia 2011 roku
wywiesili narodowe flagi, a w godzinê katastrofy w³¹czyli syreny,
by rozdzwoni³y siê dzwony w koœcio³ach i kierowcy na chwilê zatrzymali samochody. Zaapelowa³a, by ten dzieñ „by³ czasem
zadumy, ale nade wszystko pamiêci i szacunku dla wybitnych
Polaków, którzy w ów dzieñ odeszli do wiecznoœci”.
Trochê jakby Polski przeb³ysnê³o w tym apelu, poœród milczenia gminu naszego powszedniego i naszych tu w³adz samorz¹dowych, gmin pozosta³ych i
Powiatu. Tak jakby ta katastrofa
wydarzy³a siê w Bia³orusi, a
mo¿e w Tad¿ykistanie, a wiêc
poza Polsk¹, i jakby nas specjalnie nie dotyczy³a. Nas, Polaków,
nas obywateli Rzeczpospolitej,
mieszkaj¹cych co prawda na jej
peryferiach, kresach zachodnich,
ale jednak w jej granicach. A
przecie¿ pojêcie tej granicy jest
umownê, bo jak¿e wielu ten
dzieñ uczci³o daleko poza ni¹, na
innych kontynentach. Czemu
wiêc nie my, tutaj?
To nie jest tak, ¿e uczczenie
œmierci prezydenta Rzeczpospolitej to jest jakaœ polityka. ¯e
uczczenie œmierci sporej czêœci
elity polskiej, to jest jakaœ polityka, której nie lubimy, nie rozumiemy, nie akceptujemy. Niektórzy chc¹, byœmy tak w³aœnie postrzegali tê tragediê; ¿e to jest tragedia dla jakiejœ czêœci Polaków,
¿e to tragedia dla jakiejœ opcji politycznej, dla jakichœ œrodowisk,
a je¿eli siê z nimi nie uto¿samia-

my, wiêc niewiele nas to obchodzi.
Jednak problem jest szerszy i
nie dotyczy akurat tylko tej tragedii. Mamy problem realny, tu, w
naszym powiecie, w naszym regionie. Problem pañstwa i problem to¿samoœci.
By pañstwo sprawnie funkcjonowa³o, musz¹ sprawnie
funkcjonowaæ jego czêœci, zarówno instytucje, jak i jego regiony. Problem Ruchu Autonomii
Œl¹ska pokaza³, ¿e myœlenie
dzielnicowe nie zanik³o i przy
wsparciu politycznym mo¿e rozsadzaæ kraj si³¹ odœrodkow¹.
Upraszczaj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e to przerost lokalnej to¿samoœci nad to¿samoœci¹ narodow¹. U nas dla odmiany mamy
niedorozwój to¿samoœci, wynikaj¹cy z historii. Konsekwencje
s¹ podobne – s³abe wiêzi z kulturowym centrum. Nie z centrum
rozumianym administracyjnie i
geograficznie, ale rozumianym
kulturowo i historycznie. A przecie¿ wydaje nam siê, ¿e jesteœmy
Polakami, tak jak wszyscy mieszkaj¹cy w Polsce. To wydaje siê
oczywistoœci¹, bo przecie¿
mamy dowody osobiste to potwierdzaj¹ce, mówimy po polsku
i mieszkamy w Polsce. Czy jednak mamy obowi¹zki polskie?
Zapytacie – a co to takiego?
Ano w³aœnie, choæby uczczenie œmierci prezydenta Polski,
który zgin¹³. Uczczenie sporej
czêœci elity polskiej, która zginê³a, a którzy, oni wszyscy, pracowali przecie¿ tak¿e dla nas. Zarówno Ryszard Kaczorowski, jak
i Anna Walentynowicz, zarówno
Janusz Kurtyka, jak i Stefan Melak, Janusz Kochanowski i Andrzej PrzewoŸnik, dowódcy Wojska Polskiego, przedstawiciele
licznych organizacji spo³ecznych i instytucji, które tworzy³y
tkankê odradzaj¹cego siê pañstwa polskiego. Wielu z nich poœwiêci³o spor¹ czêœæ swojego
¿ycia s³u¿bie niepodleg³ej Polsce, czêsto rezygnuj¹c z ¿ycia

osobistego, kariery zawodowej,
trac¹c zdrowie, doznaj¹c upokorzeñ, zw³aszcza ci, dzia³aj¹cy w
opozycji antykomunistycznej.
Swoim dzia³aniem i ¿yciem odzwierciedlali losy pokoleñ Polaków dobijaj¹cych siê o woln¹
Polskê. Byœmy mogli mówiæ po
polsku, myœleæ po polsku i byœmy
wziêli na siebie obowi¹zki polskie i mogli sami siê rz¹dziæ.
Prof. Andrzej Nowak przypomnia³ istotê tego losu polskiego,
tego zobowi¹zania, na pewnym
seminarium, mówi¹c, ¿e mamy
zobowi¹zania wobec tych Polaków, którzy zginêli za Polskê, a o
których nic nie wiemy, bo zostali
pogrzebani noc¹, odebrano im
imiê, zniknêli bez wieœci, œlad po
nich zagin¹³. Czy ich wysi³ek
mia³by zostaæ zmarnowany, zapomniany? Czy nas nic nie ³¹czy
z nimi? Czy tak trudno odnaleŸæ
ich poœwiêcenie w istnieniu i
kszta³cie dzisiejszej Polski? Czy
bez nich by³aby dzisiaj? A jakby
jej nie by³o, to gdzie i kim bylibyœmy, my, wspó³czeœnie?
Pytam wiêc, sk¹d ta trudnoœæ,
by uczciæ rocznicê œmierci prezydenta i tej elity, która polecia³a na
groby tamtego zamordowanego
pokolenia. Gdzie nasz obowi¹zek pamiêtania, gestu, nauki i
pracy. Pytam zw³aszcza nauczycieli, którzy gremialnie obchodz¹ z dzieæmi dzieñ wiosny,
dzieñ ziemi i dzieñ mycia zêbów
– czy ucz¹ dzieci obowi¹zków
polskich.
Pytam bibliotekarzy, bo bliblioteki s¹ takim genotypem kulturowym, w którym zawarty jest
historyczny przekaz, i tak jak
ka¿dy cz³owiek przekazuje swoje cechy osobnicze w DNA, tak
biblioteka przekazuje w dzie³ach
cechy kulturowe narodu i cywilizacji – jak uczci³y tê rocznicê, t¹
i tamt¹ elitê.
Nie zadam takiego pytania
dyrektorowi domu kultury w
£obzie, bo to ani dom, ani kultury. Szkody wyrz¹dzone mieszkañcom przez ten przybytek ktoœ

kiedyœ spisze czarnymi zg³oskami w ksiêdze ³obeskiej historii.
To nie jest tak, ¿e upar³em siê
na prezydenta Lecha Kaczyñskiego. Jest tak, ¿e Polska obchodzi³a Rok Chopinowski, Rok
Zbigniewa Herberta, teraz Rok
Czes³awa Mi³osza, a u nas jakby
nikt o tym nie s³ysza³. Jakby tu
by³a inna Polska. O innej to¿samoœci. Albo bez. Jakby z tamt¹
³¹czy³y nas tylko swoiste paszporty – dowody osobiste. No i
oczywiœcie Telewizja. To równie¿ swoiste okno na tamten kraj.
Mo¿emy sobie popatrzeæ.
Jak wiele jeszcze trzeba wysi³ku, by ukszta³towaæ tê ziemiê,
by sta³a siê polsk¹.
Dziêkujê pani Moniko za ten
apel. Chocia¿ tyle.

Gazeta Powiatowa
Redakcja:
Kazimierz Rynkiewicz - redaktor
naczelny (tel. 0504 042 532),
Magdalena Mucha (tel. 512 138 741)
Reklama: tel. 512 138 349
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (91) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
www.tygodniklobeski.xwp.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 £obez,
ul. S³owackiego 6, tel./fax (91)
3973730; e-mail: wppp1@wp.pl;
NIP 859-001-19-30;Konto:PKO
Bank Polski Oddzia³ 1 w £obzie 72
1020 2847 0000 1502 0067 0927
Nak³ad: 1300 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materia³ów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treœæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik ³obeski”, „tygodnik
pojezierza drawskiego”, tygodnik „gazeta gryficka”, „wieœci
œwidwiñskie”.
Sk³ad i druk: WPPP - £obez;
tel./fax (91) 39 73 730.

INFORMACJE

Wybory so³eckie
(bis) w £osoœnicy

Str
Str.. 3

Benzyna po 5,25 z³
(£OBEZ) Internauci wymyœlili plakat, na którym pod szyldem
PO widnieje napis – Wszystko po
5 z³otych. Nawi¹zali tym do sieci
sklepów, jakie w pewnym momencie pojawi³y siê na rynku, g³ównie
z chiñszczyzn¹.
By³y synonimem najtañszych
zakupów. Internauci zabawnie odwrócili sytuacjê, nawi¹zuj¹c do dro¿yzny, jaka zapanowa³a na rynku,
pod rz¹dami mi³oœciwie panuj¹cej
nam koalicji PO-PSL. Has³o
„Wszystko po 5 z³” wymyœlili, gdy
ceny cukru, chleba i benzyny ostro
sz³y w górê. Rzeczywistoœæ przeros³a dowcipy. Jakie¿ by³o zdziwie-

nie, gdy po tym, jak cena cukru przekroczy³a 5 z³, Polacy zaczêli przywoziæ go z Niemiec, gdzie kosztowa³ po przeliczeniu 2,65 z³. W kraju, który by³ eksporterem tego produktu.
W £obzie od kilku dni cena benzyny 95 na stacji PKN Orlen zatrzyma³a siê na poziomie 5,25 z³ za litr
i ani myœli spaœæ. Kierowcy tankuj¹
w s¹siednich miasteczkach, a nawet
powiatach. Wczoraj w Drawsku
Pomorskim na prywatnej stacji benzynowej zatankowa³em za 5,09 z³.
Ciekaw jestem, czy Donald Tusk
wie dzisiaj, ile kosztuje kilogram
jab³ek.
KAR

Oddaj krew z motocyklistami
W pi¹tek, 8 kwietnia br., w
£osoœnicy w gm. Resko odby³y siê
powtórne wybory so³eckie.
Powodem by³ remis wyborczy
na poprzednim zebraniu, w dniu 18
marca. Na 239 uprawnionych do g³osowania, udzia³ wziê³o 145 osób tj.
prawie dwukrotnie wiêcej, ni¿ w marcu, co œwiadczy o du¿ym zainteresowaniu i mobilizacji mieszkañców.
Kandydatkami by³y powtórnie
te same osoby tj. Mariola Jurzysta

(dotychczasowa so³tys) oraz Kamila Koœciuk. Ostatecznie, niewielk¹
przewag¹ g³osów, na nowego so³tysa wybrano p. Kamilê Koœciuk. W
sk³ad Rady So³eckiej zosta³y wybrane nastêpuj¹ce osoby: Pawe³
Adamiak, Jolanta Piecuch oraz Joanna Skrzypa.
¯yczymy pani so³tys i Radzie
So³eckiej w £osoœnicy owocnej
wspó³pracy z mieszkañcami oraz
burmistrzem i Rad¹ Miejsk¹ w Resku.
E.K.

Wype³niê
wnioski o
dop³aty unijne
dla rolników
513 358 102

(£OBEZ). Ju¿ 16 kwietnia w
Zespole Szkó³ w £obzie odbêdzie siê
akcja Motoserce skierowana do
wszystkich, którzy chc¹ oddaæ krew.
Organizatorem na naszym terenie
jest £obeski Klub Motocyklowy
„Wilk” im. Krzysztofa Daniela.
16 kwietnia w ca³ej Polsce odbêdzie siê jednoczesna zbiórka krwi dla
dzieci. Pomys³odawc¹ i organizatorem akcji s¹ motocykliœci zrzeszeni w
Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. Wspó³organizatorem akcji
jest Polski Czerwony Krzy¿.
W £obzie akcjê organizuje £obeski Klub Motocyklowy „Wilk” z pomoc¹ zarz¹du rejonowego PCK w tym

mieœcie. Punkt poboru krwi tym razem bêdzie mieœci³ siê w Zespole
Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki w
£obzie. Rozpoczêcie akcji zaplanowano na godz. 10.00 i potrwa. Swój
przyjazd do £obza potwierdzili motocykliœci z Choszczna i Œwidwina.
Oczywiœcie nie zabraknie gospodarzy, czyli ³obeskiego „Wilka”.
Festyn dla dzieci przewidziano
na 3 lipca, tradycyjnie na starym
boisku.
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Mandat za wjazd na targowisko?
(£OBEZ). W ostatnim dniu
marca rajcy miejscy podjêli
uchwa³ê w sprawie trybu i zasad
korzystania z targowiska miejskiego w £obzie. Przy okazji rozgorza³a dyskusja, czy na teren
targowiska mog¹ wje¿d¿aæ osoby
kupuj¹ce.
Dyskusjê w tym temacie rozpoczê³a radna Maria Pokomeda.
- Niejednokrotnie zaobserwowa³am tam tak¹ sytuacjê, ¿e jak ktoœ
kupuje coœ wiêkszego, ciê¿szego, to
póŸniej s¹ problemy, ¿eby to za³adowaæ. Podam przyk³ad. Drobna kobieta nie mia³a si³y dŸwign¹æ worka
z ziemniakami. Podjecha³a samochodem, a wtedy pojawi³ siê pan
Stra¿nik Miejski z aparatem fotograficznym. Przeczyta³am regulamin. Zapewniano mnie te¿, ¿e wolno wjechaæ na plac. Ale nie. W regulaminie jest tak, ¿e mo¿e wjechaæ
ten, kto handluje na czas za³adunku
i roz³adunku. Chcia³abym, aby by³
ujêty punkt, ¿e równie¿ klient, który

zakupuje coœ na targowisku, jak¹œ
wiêksz¹ iloœæ, te¿ mia³ prawo podjechaæ. Tak po ludzku – powiedzia³a
radna.

Centrala Nasienna
z now¹ szans¹

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Chojnacki spyta³
wiêc komendanta Stra¿y Miejskiej,
obecnego na obradach, czy ludzki
czynnik zdecyduje, ¿e osoba, która
bêdzie mia³a ciê¿ar do za³adowania
na samochód, bêdzie mog³a bezkarnie podjechaæ.
Jak wyjaœni³ komendant, sam
nigdy w takiej sytuacji nie reagowa³
i nie nak³ada³ mandatu.
- A jeœli by³ ju¿ materia³ pogl¹dowy robiony, o dotycz¹cy jakiegoœ
konkretnego wykroczenia, na pewno nie za wór ziemniaków. To mogê
pani¹ radn¹ zapewniæ – powiedzia³
Jerzy Ratajski. Radna nie da³a wiary
s³owom komendanta i powtórzy³a,
¿e widzia³a tak¹ sytuacjê.
Kres dyskusji po³o¿y³y s³owa
wypowiedziane przez wiceburmistrza Ireneusza Kabata, który zauwa¿y³, ¿e w paragrafie 6. w p.3 jest
zapis – „Zabrania siê wjazdu na teren targowiska pojazdów o masie
ca³kowitej powy¿ej 3,5 tony”.

- Je¿eli samochód osobowy wjedzie na teren targowiska, to z tego
tytu³u nie bêdziemy robiæ ¿adnych
przykroœci – zapewni³ wiceburmistrz.
MM

OpóŸnienie
z budow¹ zbiornika

(£OBEZ). W po³owie stycznia
br. syndyk sprzeda³ Szczeciñsk¹
Centralê Nasienn¹ za 27 milionów
z³. Nowy w³aœciciel przej¹³ równie¿ pracowników, w tym pracuj¹cych w Stacji Nasiennej w
£obzie. Tylko tutaj zamierza
zwiêkszyæ zatrudnienie do kilkudziesiêciu osób. Na razie zatrudnionych jest piêciu pracowników.
Nowym w³aœcicielem jest Gospodarstwo Rolne Prusinowo z siedzib¹ w Szczecinie, maj¹ce wiêkszoœciowego udzia³owca brytyjskiego. Sprzeda¿ SCN zosta³a tak
przygotowana, aby nie przerywaæ
dzia³alnoœci. Dziêki temu spó³ka
zdo³a³a wypracowaæ oko³o 2 miliony z³ zysku.
Nowi w³aœciciele SCN byli ju¿ z
wizyt¹ u burmistrza £obza Ryszarda Soli.
- W³aœciciele przedstawili nam
sytuacjê zwi¹zan¹ ze stanem technicznym obiektów. Poinformowano nas o tym, ¿e chc¹ w tym roku
przyst¹piæ do pierwszego etapu remontu zak³adu. Proszono mnie o to,
abym w celu rozwoju tego zak³adu
doprowadzi³ do spotkania pomiêdzy nowymi w³aœcicielami Centrali
Nasiennej a okolicznymi rolnikami.
Mam nadziejê, ¿e takie spotkanie

nast¹pi w najbli¿szym miesi¹cu.
Rozmawialiœmy te¿ o propozycji, z
jak¹ siê do nas zwrócili w kwestii
pomocy, na dobry pocz¹tek, na rozwój. Proszono, abyœmy pomogli im
w postaci czêœciowego zwolnienia
b¹dŸ odroczenia terminu p³atnoœci.
Na tym spotkaniu stanowisko moje
by³o pozytywne.
Bêdê szed³ w kierunku takim, by
pomagaæ ka¿demu podmiotowi,
tym bardziej, ¿e jest to nasz podmiot, dzia³aj¹cy na terenie naszej
gminy. Tam w tej chwili pracuje piêæ
osób, a za³o¿enia id¹ w tym kierunku, ¿eby pracowa³o 30,40 mo¿e 50
osób – powiedzia³ burmistrz £obza
Ryszard Sola.
MM

(£OBEZ). Prace zmierzaj¹ce
do budowy zbiornika retencyjnego na £oŸnicy, przy os. H. Sawickiej, mia³y rozpocz¹æ siê wiosn¹
tego roku.
Nadal jednak trwaj¹ prace projektowe. OpóŸnienie wynika m.in. z
tego, ¿e jak siê okaza³o na tym tere-

nie znajdowa³y siê dwie dzia³ki
Skarbu Pañstwa.
Prace projektowe maj¹ zakoñczyæ siê z koñcem kwietnia. S¹ wiêc
szanse, ¿e prace budowlane rozpoczn¹ siê w lipcu. Gdyby tak siê
sta³o, to zbiornik by³by gotowy ju¿
we wrzeœniu.
MM
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Okna za 70 tys. z³
(RESKO). Znany jest ju¿
wykonawca, który
wymieni okna w
tutejszym Urzêdzie
Miejskim.
Do przetargu przyst¹pi³o a¿
osiem firm. Firma z Goleniowa nie

spe³nia³a warunków w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej.
Wœród przystêpuj¹cych firm do
przetargu nie by³o ani jednej z terenu powiatu ³obeskiego. Jedynym
kryterium oceny by³a cena. Najni¿sz¹ zaoferowa³a firma z Tylmanowa, która zaproponowa³a wymianê okien za 69.578,87 z³.
MM

Prawie jak
sygnalizacja
(WÊGORZYNO-gmina). Na
krajowej 20. jeszcze w roku
ubieg³ym na prze³omie
paŸdziernika i listopada
stanê³y dwa s³upy, które
w zamierzeniu mia³y byæ
sygnalizacj¹ œwietln¹.
Od czasu postawienia ich jednak minê³o kilka miesiêcy i nic
nie wskazuje na to, aby œwiat³a w
nich kiedykolwiek zaœwieci³y siê.
Niby wiêc sygnalizacja jest, ale
jakoby jej nie by³o. Podobny s³up

stoi w Marianowie. Okazuje siê,
¿e Zarz¹d Dróg Krajowych postawi³ same s³upy, a gmina mia³a dokonaæ pod³¹czania. Problem w
tym, ¿e... nie za bardzo mo¿e. Na
razie poszukiwane s¹ rozwi¹zania tego patowego problemu. W
Marianowie te¿ poszukuj¹. Byæ
mo¿e wraz z wiosn¹ nadejd¹
œwie¿sze i bardziej konstruktywne rozwi¹zania.
Na razie mo¿na podziwiaæ piêkne s³upy, które w przysz³oœci byæ
mo¿e stan¹ siê sygnalizacj¹
œwietln¹.
MM

Nowe ceny za wodê
i œcieki
(DOBRA). Od 1 kwietnia do
31 marca przysz³ego roku obowi¹zuj¹ tu nowe taryfy op³at za
wodê i œcieki.
Za 1 m.szeœc. wody mieszkañcy
gminy zap³ac¹ 2,65 z³ netto, natomiast za 1.m.szeœc. œcieków - 4,13
z³.
Op³ata abonamentowa od odbiorcy w rozliczeniach w oparciu o
wskazania wodomierza op³ata bêdzie naliczana w wysokoœci 5,60 z³/
miesi¹c.

Op³ata abonamentowa od odbiorcy w rozliczeniach na podstawie przepisów dotycz¹cych przeciêtnych norm zu¿ycia wody - w
wysokoœci 3,64 z³/miesi¹c
Do podanych cen i stawek, o
których dolicza siê podatek VAT.
Swoj¹ droga ceny op³at powinny byæ podawane brutto, bo takie
ceny p³aci ka¿dy mieszkaniec, a nie
ceny netto. Zadaniem kupuj¹cego
nie jest doliczanie sobie VAT-u.
MM
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Mieszkañcy pod
kontrol¹

(DOBRA -gmina). W
trosce o œrodowisko,
jak równie¿ w d¹¿eniu do miana czystej
i przyjaznej gminy
zostan¹ wszczête
kontrole nieruchomoœci na terenie
gminy Dobra.
Komisja, w której sk³ad
wchodz¹: pracownik Urzêdu Miejskiego w Dobrej, pracownik Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Dobrej, radny Rady Miejskiej w Dobrej, so³tys ka¿dej miejscowoœci
oraz policjant skontroluj¹ ka¿d¹ posesjê w gminie, jak i ka¿d¹ ulicê w
mieœcie. Szczególnie zwróc¹ uwagê
na: utrzymanie czystoœci i porz¹dku
na posesjach i terenach bezpoœrednio przyleg³ych, w tym chodników,
wyposa¿enie nieruchomoœci w
urz¹dzenia s³u¿¹ce do zbierania
odpadów komunalnych oraz utrzymania tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym, wyposa¿enie
nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych,
przydomow¹ oczyszczalniê œcieków lub przy³¹czenie do istniej¹cej
kanalizacji sanitarnej, udokumentowanie korzystania z us³ug w za-

kresie opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych na nieczystoœci ciek³e oraz odbiór nieczystoœci sta³ych,
poprzez okazanie siê dowodem
op³at za te us³ugi.
Kontrola na terenie gminy przeprowadzana jest w godzinach od
10.00 do 14.00.
Od 12. do 13. kwietnia kontroli
mog¹ spodziewaæ siê mieszkañcy
Wojtaszyc i Wrzeœna. W nastêpnych
dwóch dniach kontrola zostanie
przeprowadzona w Dobropolu.
Od 18. kwietnia kontrole rozpoczn¹ siê w mieœcie Dobra od ul.:
S³onecznej, Piwnika ,,Ponurego”,
Koœciuszki, Mieszczañskiej, Reymonta i B³otnej. W przysz³y wtorek
kontroli zostan¹ poddane ulice: S³owackiego, Ofiar Katynia, 11 Listopada, Wojska Polskiego, D¹browskiego, Bema.
20. kwietnia ulice: Armii Krajowej, Nowogardzka, Stra¿acka, Westerplatte, Traugutta, Mickiewicza i
Zielona. Jako ostatnie zostan¹ skontrolowane ulice: Sienkiewicza, 3
Maja, Pi³sudskiego, Kiliñskiego,
Krótka.
Komisja kontroluj¹ca ma prawo
wstêpu na teren prywatnej nieruchomoœci w godzinach od 6 do 22. Burmistrz b¹dŸ osoby przez niego upowa¿nione s¹ uprawnieni do wystêpowania w charakterze oskar¿yciela publicznego w sprawach o wykroczenie przeciw przepisom o ochronie œrodowiska. Kontrolowana osoba obowi¹zana jest umo¿liwiæ przeprowadzenie kontroli.
op
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Pamiêtamy
Historia ka¿dej spo³ecznoœci i
pamiêæ narodu trwa tak d³ugo, jak
wytrwale pielêgnuj¹ j¹ potomni. A
nam, wspó³czesnym, trzeba pamiêtaæ o naszych obroñcach i bohaterach, pielêgnowaæ najlepiej jak
umiemy i przekazywaæ j¹ kolejnym
pokoleniom Polaków.
Czym¿e by³a II wojna œwiatowa
jak nie wyniszczeniem ca³ego naszego narodu polskiego?
Z zachodu – Niemcy, które przegra³y I wojnê œwiatow¹ i znów szykowa³y siê do podboju œwiata. Ze
wschodu Rosja bolszewicka ze
swoj¹ Armi¹ Czerwon¹, to odwet za
rok 1920.
„Ju¿ myœleli, ¿e Sowiety urz¹dz¹
siê nad Wis³¹, a raptem Polak siê
odwin¹³ i zwyciêstwo prys³o”, a
mieli po Polski trupie ruszyæ na
podbój Europy.
Polacy byli na Syberiê zsy³ani
wielokrotnie od czasów Konfederacji Barskiej a¿ do 1956 roku. W
narodowej pamiêci zapisa³y siê
zw³aszcza masowe zsy³ki. Konfederatów barskich w 1768 roku, Powstañców Koœciuszkowskich w
1794, uczestników Powstania Listopadowego z lat 1830-31, Styczniowego z lat 1863-64 oraz Buntu
Robotniczego i Rewolucji z 190206.
Szczególnym okrucieñstwem,
bezwzglêdnoœci¹ i barbarzyñstwem
upamiêtni³y siê masowe deportacje
na zag³adê w g³¹b ZSRR tysiêcy
polskich rodzin z kobietami, dzieæmi i starcami w dniach 10 luty, 13
kwietnia, 20 czerwca 1940 roku
oraz 20 czerwca 1941 roku ¿o³nierzy Armii Krajowej, Narodowych
Si³ Zbrojnych i innych ugrupowañ
podziemnych, deportowano masowo i indywidualnie. Jeszcze w latach 1944-1956 Zarz¹d G³ówny
Zwi¹zku Sybiraków przyjmuje liczbê 1.300.000.
W pierwszej masowej wywózce
10 lutego 1940 roku – 140 tys. w 100
transportach: osadników wojskowych, leœniczych, gajowych, czêœæ
urzêdników pañstwowych, dzia³aczy samorz¹dowych z rodzinami.
Rozlokowano ich g³ównie w obwodach: archangielskim, kraju krasnojarskim, obwodzie œmierd³owskim,
Komi ASRR i obwodzie irkuckim.
Kolejna wywózka to 13 kwietnia
1940 r. – 61 tys. osób, decyzj¹ Biura
Politycznego z dnia 2 marca 1940 r.
wysiedliæ na 10 lat wszystkie rodziny ofiar zbrodni katyñskiej, by³ych
oficerów armii polskiej, policjantów, s³u¿by wiêziennej, ¿andarmów,
wywiadowców, by³ych w³aœcicieli
ziemskich, fabrykantów, wysokich
urzêdników by³ego aparatu pañstwowego w trybie administracyj-

nym z miejsc zamieszkania bez prawa powrotu. Wywieziono je do pó³nocnego i wschodniego Kazachstanu, obwody: akmoliñski, aktiubiñski, kustanajski, paw³odarski, pó³nocnokazachski, semipa³atyñski.
Ziemia Syberyjska to gehenna
Narodu Polskiego to ziemia ³ez,
cierpienia i katorgi Polaków zsy³anych przez stulecia. W latach 194056 Syberia-Kazachstan by³y domem niewoli, a dla wiêkszoœci zag³ad¹. Co trzeci Polak nie wróci³, co
dziesi¹te dziecko tam urodzone
prze¿y³o. To lata milczenia. Dopiero od kilkunastu lat mo¿emy o tym
mówiæ. Jak wyrwani noc¹ z rodzinnych domów, maj¹c ograniczony
czas na spakowanie niezbêdnych
rzeczy przy krzykach uzbrojonych
enkawudzistów informuj¹cych, i¿
jest to w ramach ³¹czenia rodzin.
Zdarzali siê wœród nich i uczciwi.
Podpowiadali co jeszcze zabraæ.
Nastêpny m etapem by³a d³uga i
uci¹¿liwa podró¿ w nieludzkich
warunkach, ciasnota, brak wody,
brak ¿ywnoœci, rzadkie postoje w
asyœcie uzbrojonych so³datów. Byliœmy polskimi panami, którzy mieli
ju¿ nigdy nie wróciæ do swojej Ojczyzny. Skazani na ciê¿k¹ ponad
si³y pracê w jak¿e innych warunkach
klimatyczno-przyrodniczych: mrozy, upa³y, g³ód, choroby – malaria,
gruŸlica tyfus, szkorbut, kurza œlepota, œwierzb, wypadki przy pracy –
brak opieki lekarskiej, leków, brak
odpowiednich narzêdzi, myd³a,
opa³u. Towarzyszy³y nam wszêdobylskie wszy, pluskwy, pch³y, meszki, gzy. ¯eby otrzymaæ przydzia³
chleba 400-500 gram, nale¿a³o wykonaæ normê. Najbardziej poszkodowane by³ Sybiraczki, sponiewierane g³odem, mrozem i prac¹ ponad
si³y, toczy³y walkê o przetrwanie.
Robi³y wszystko, by uchroniæ dzieci od œmierci g³odowej i wynarodowienia. Z trudem zdobyty kawa³ek
chleba, zroszony matczynym potem
i ³zami ocali³ wiele istnieñ ludzkich.
To one modli³y siê o powrót do domów rodzinnych, ufaj¹c w Bo¿¹
opatrznoœæ. Uczy³y dzieci wiersza
W³adys³awa Be³zy:
Kto ty jesteœ? - Polak ma³y
Jaki znak twój? - Orze³ bia³y
Czym ta ziemia? – M¹ Ojczyzn¹
Czym zdobyta? - Krwi¹ i blizn¹
Gehenna Sybiru trwa³a 5-6 lat,
czasami do 15., zw³aszcza tych, co
trafili do ³agrów z art. 58310 za
dzia³alnoœæ antysowieck¹.
Wreszcie nadszed³ tak oczekiwany dzieñ. Wiosn¹ 1946 wracamy
do kraju. Eugenia Pastuszek z Kalisza tak to opisa³a:

„¯egnaj nas, ziemio radziecka,
¯egnaj narodzie rosyjski
Zapamiêta polskie dziecko
Szeœæ d³ugich lat Syberyjskich
Wreszcie nam zdjêto kajdany
Ciê¿kie ³añcuchy niewoli
Ju¿ blisko kraj mój kochany
Choæ zbli¿a siê bardzo powoli.
Ile tam mogi³ zostaje
Nad nimi ju¿ nikt nie zap³acze
Tylko ptak zaœpiewa, zaszumi¹
gaje
Takie s¹ losy tu³acze.
Wracaj¹ rodziny, sieroty wdowy,
pozosta³ tylko krzy¿ brzozowy
I my wracamy – ch³opcy dziewczêta
¯egnaj nas, ziemio przeklêta.
Dobieg³ kres nasze go tu³aczego
losu. Szeœæ lat walki o przetrwanie,
szeœæ lat têsknoty za Ojczyzn¹ i bliskimi.
Z ogromnym baga¿em koszmarnych doœwiadczeñ: by wytrwaæ, by
prze¿yæ, nie daæ siê z³amaæ. Przekroczyliœmy granicê, ca³uj¹c polsk¹
ziemiê, dowiadujemy siê, ¿e zabrano nam Kresy Wschodnie, nasz¹
Wileñszczyznê. Czeka³a nas inna
Polska, te¿ Ojczyzna, ale trzeba siê
jej uczyæ od nowa ze swoimi syberyjskimi tobo³kami.”
S. Wiatr-Partyka
Nie by³o transparentów,
gdy wracaliœmy.
Nikt kwiatami nie wita³
bohaterów
Niech ¿yj¹ nam nie œpiewali
Nie dawali medali ni orderów.
Wiêc stanêliœmy na tej ziemi
swojej
Rozgl¹daj¹c siê bezradnie
doko³a

Tak, to tutaj polskie lasy i sio³a
Ale niestety nikt nas nie wo³a.
Wiêc zap³akane oczy
przecieramy
I uczyliœmy siê swojej Ojczyzny
Swe tobo³ki nêdzy
pozbieraliœmy
I poszliœmy leczyæ rany i blizny.
I tak¹ now¹ Ojczyzn¹ sta³ siê dla
nas £obez i powiat ³obeski. Tu, jako
ma³e dzieci m³odzie¿ i doroœli, pomagaliœmy w odgruzowywaniu, budowaniu – koœcio³a itd. To my braliœmy udzia³ w tzw. czynach spo³ecznych w sprz¹taniu, sadzeniu
krzewów, drzewek itp. Pracowaliœmy na potrzeby miasta i mieszkañców i to dawa³o nam radoœæ i zadowolenie. Mieszkamy tu 65 lat, tu
pozak³adaliœmy rodziny, na cmentarzu le¿¹ nasze matki, cz³onkowie
naszych rodzin. Wielu z n ich nie
doczeka³o siê przemian. Jak co
roku, w dniach masowych deportacji, zbieramy siê przy Krzy¿u Sybirackim, by pomodliæ siê za zmar³ych i jeszcze ¿yj¹cych zes³añców.
13 kwietnia zawsze towarzyszy
nam m³odzie¿ z pocztami sztandarowymi i gronem pedagogicznym,
s¹ przedstawiciele powiatu i gminy.
Modli siê z nami ks. proboszcz naszej parafii, sk³adamy kwiaty, zapalamy znicze. W tym roku m³odzie¿
Liceum Ogólnokszta³c¹cego przedstawi krótki program patriotyczny.
Z góry im zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków serdecznie dziêkuje oraz
wszystkim – za obecnoœæ, za ka¿de
dobre s³owo i gest.
Zofia Majchrowicz
Prezes Ko³a Zwi¹zku Sybiraków
Pisz¹c wspomnienia korzysta³am z rocznika „My Sybiracy” i
„Kresowe Stanice”.
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Benefis Antoniego Dla kogo opieka
Gutkowskiego
za darmo
(£OBEZ). Zmieni³y siê niektóre zasady i kryteria w sprawie
szczegó³owych warunków przyznawania i odp³atnoœci za us³ugi
opiekuñcze i specjalistyczne
us³ugi opiekuñcze oraz szczegó³owych warunków zwolnienia od
op³at, jak równie¿ trybu ich pobierania.

(£OBEZ). 9 kwietnia w £obeskim Domu Kultury odby³ siê benefis Antoniego Gutkowskiego: nauczyciela, wychowawcy, dyrektora
i starosty poprzedniej kadencji.

W tak uroczystym spotkaniu nie
zabrak³o: przyjació³, rodziny, a tak¿e samorz¹dowców z powiatu ³obeskiego.
op, foto: www.wegorzyno.pl

Pierwsze spotkanie
Spo³ecznej Powiatowej
Rady Kultury
Starosta £obeski Ryszard Brodziñski zaprasza wszystkie osoby w powiecie, którym bliskie s¹ sprawy kultury i jej rozwoju w naszym regionie,
na pierwsze spotkanie Spo³ecznej Powiatowej Rady Kultury, które odbêdzie siê 19 kwietnia 2011 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w £obzie.

Szansa na zatorze
coraz bli¿ej
(£OBEZ).
Prawdopodobnie ju¿
w przysz³ym roku
rozpocznie siê
modernizacja
infrastruktury wodnokanalizacyjnej tzw.
Zatorza.
Burmistrz £obza Ryszard Sola
poinformowa³, ¿e na prze³omie
czerwca/lipca bie¿¹cego roku prawdopodobnie dojdzie do podpisania

umowy, a tym samym przekazania
gminie £obez pieniêdzy na za³atwienie kwestii wodoci¹gowo kanalizacyjnej tzw. Zatorza.
– Bêd¹ przesuwane kolejne
œrodki z obszarów, gdzie te œrodki
nie zosta³y wykorzystane. Mówi siê
o przesuniêciu na modernizacjê gospodarki wodnoœciekowej kwoty
180 milionów euro. Jeœli te pieni¹dze trafi¹, to wydaje mi siê ca³kiem
realne, ¿e w drugiej po³owie tego
roku my te pieni¹dze otrzymamy, a
to pozwoli, ju¿ w przysz³ym roku, na
modernizacjê tzw. Zatorza – powiedzia³ burmistrz £obza.
MM

Pomoc w formie us³ug opiekuñczych i specjalistycznych us³ug
opiekuñczych z wy³¹czeniem specjalistycznych us³ug opiekuñczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przys³uguje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga
pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
Us³ugi te mog¹ byæ przyznane
równie¿ osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie
mo¿e takiej pomocy zapewniæ.
Realizatorem pomocy jest Miejsko- Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w £obzie.
Przyznanie us³ug opiekuñczych
nastêpuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela.
Us³ugi opiekuñcze mog¹ byæ przyznane z urzêdu. Wymiar, zakres,
okres i miejsce œwiadczenia us³ug
opiekuñczych i specjalistycznych
us³ug opiekuñczych ustala siê na
podstawie wywiadu œrodowiskowego.

Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze oraz
us³ugi rehabilitacyjne œwiadczone
s¹ nieodp³atnie: osobom samotnym,
których dochód nie przekracza 150
proc. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodaruj¹cej, osobom, które ukoñczy³y 80 rok ¿ycia,
których dochód nie przekracza 400
proc. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodaruj¹cej, 2 godziny dziennie w dni robocze, kombatantom, których dochód nie przekracza 400 proc. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodaruj¹cej 2 godziny dziennie w dni robocze oraz jeœli wszystkie osoby w rodzinie posiadaj¹ orzeczenie o ca³kowitej niezdolnoœci do pracy lub
orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci.
Us³ugi rehabilitacyjne w zakresie rehabilitacji ruchowej œwiadczone w Centrum Rehabilitacyjnym s¹
nieodp³atne dla dzieci i m³odzie¿y
ucz¹cej siê do 21 roku ¿ycia. Pozosta³e osoby za us³ugi musz¹ p³aciæ.
Kryterium dochodowe dla osób
w rodzinie wynosi 351 z³, dla osób
samotnych – 477 z³.
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
£obzie wyszed³ z za³o¿enia, ¿e lepiej udzieliæ osobom pomocy na
miejscu,. Ni¿ kierowaæ do Domu
Pomocy Spo³ecznej. Tam bowiem
utrzymanie mieszkañca kosztowa³oby gminê niemal 2,5 tys. z³. op

Pomó¿my Iwonce
Zwracamy siê z ogromn¹ proœb¹
o pomoc finansow¹ dla Iwonki
Dziadury z Przemys³awia z gm.
£obez. Dziewiêcioletnia Iwonka
ma poparzenie 3. stopnia (30 proc.
cia³a). W tej chwili przebywa na
leczeniu w szpitalu w Szczecinie.
Przesz³a ju¿ przeszczep, czeka j¹

ciê¿ka i kosztowna rehabilitacja.
Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeæ leczenie Iwonki, mog¹ wp³acaæ pieni¹dze na konto £obeskiej
Fundacji Pomocy Dzieciom „Œwiêto Radoœci”
10 1020 2847 0000 1002 0043
5511 z dopiskiem „Dla Iwonki”

Dziêkujemy
Polski Czerwony Krzy¿ w £obzie sk³ada serdeczne podziêkowania
Mieszkañcom £obza za dar serca, który zosta³ okazany podczas zbiórki
ulicznej w dniach 17 marca i 7 kwietnia 2011 roku.
Ofiarnoœæ mieszkañców sprawi³a, ¿e zebrano 854,02 z³. Zebrane pieni¹dze zosta³y przeznaczone na zakup paczek wielkanocnych dla dzieci z biednych rodzin.
Dziêkujemy równie¿ m³odzie¿y i Opiekunowi Pani Anicie S³odkiej z
Oœrodka Szkolno-Wychowawczego OHP w £obzie za pomoc w przeprowadzeniu kwesty.
Z wyrazami wdziêcznoœci i szacunku Zarz¹d Rejonowy PCK w £obzie
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Demokracjê diabli bior¹,
czyli cena wody z urzêdu
(£OBEZ). Tradycyjnie ju¿
dyskusja nad cen¹ wody
i œcieków by³a bardzo
¿ywio³owa i tradycyjnie
ju¿ skoñczy³o siê tylko
na dyskusji. Radnych,
jak ka¿dego roku,
ca³kowicie zignorowano
przy tak wa¿nej dla
wszystkich
mieszkañców kwestii,
jak op³aty za wodê i
œcieki. Wprowadzono je
bez akceptacji radnych.
18 lutego 2011 przedsiêbiorstwo z³o¿y³o wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê i odprowadzenia œcieków. Zgodnie z procedur¹ burmistrz
powo³a³ komisjê, która mia³a
sprawdziæ zasadnoœæ sporz¹dzenia
wniosku. Protokó³ komisji podpisany zosta³ 11 marca 2011 roku, a
dopiero w ostatnim dniu marca radni dyskutowali nad taryfami.
Nie wszystkim radnym jednak
by³y w smak d³ugie dyskusje i roztrz¹sanie ka¿dego detalu taryf. Podczas komisji bud¿etowej aktywni
byli radni Krystyna Bogucka oraz
Henryk Stankiewicz, natomiast radna Wies³awa Romejko i radny Tadeusz Sikora wnioskowali za szybkim
zakoñczeniem dyskusji. Radna
Wies³awa Romejko uzna³a, ¿e
wszystko jest zrozumia³e i nawet
laik jest w stanie poj¹æ, o co chodzi.
Bardziej zaawansowani w bojach w
kwestiach cen wody i œcieków byli
ca³kiem odmiennego zdania. Ju¿ w
poprzedniej kadencji nie zgadzali
siê ze wszystkimi wyliczeniami i
kosztami wrzucanymi do cen wody
i œcieków. Przyk³adowo w roku
ubieg³ym wskazali na zakup zgrzewarki do rur, za który w 60 proc.
mieli zap³aciæ wszyscy u¿ytkownicy wody w gminie. W tym roku radni
wskazali na kolejny zakup – komputery i drukarki do PWiK, za które
równie¿ zap³ac¹ mieszkañcy. Sprzêt
przejdzie na w³asnoœæ prywatnej firmy, ale zakupiony - z taryf.
Jedna wielka œciema
- Znowu sta³o siê nieszczêœcie,
bo pani Ewa Ciechañska protokó³
podpisa³a. I teraz jest problem, jak
z tego wybrn¹æ. Niektóre koszty

bêd¹ musia³y ulec zmianie. Nie
wyobra¿am sobie, by wniosek taryfowy, w tej formie, jaki jest – przeszed³. Zwróci³em uwagê na transport za 2010 rok i normalnie mi
w³osy dêba stanê³y. Gdy powiedzia³em pani Ewie, ¿e bêdê interesowa³
siê wywozem osadu œciekowego, to
z 605 godzin pracy koparki zrobi³o
siê 483 godziny ju¿, tylko ¿e po
weryfikacji nic nie jest zmienione.
Dzisiaj dostaliœmy informacjê, ¿e w
celu wywozu osadu œciekowego w
roku 2010 wykonano 360 kursów
ci¹gnikiem. Szacowana iloœæ wywiezionego osadu to 1800 ton. Z
tym wywozem osadu, to jest jedna
wielka œciema. Wed³ug norm koparka powinna pracowaæ 113 godzin.
Nie rozumiem, sk¹d wziê³o siê 483
godziny. Odœnie¿anie oczyszczalni
– 60 godzin – powiedzia³ radny.
Radna Krystyna Bogucka zwróci³a uwagê na ró¿nice we wzroœcie cen
energii za wodê i œcieki, gdzie wzrost
cen za energiê do wody wynosi 11,39
proc. a do œcieków – 3,05 proc.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
wyt³umaczy³, ¿e na niektórych
obiektach s¹ wymienione pompy,
st¹d ró¿nica we wzroœcie cen za
energiê.
Teresa Gajdamowicz, ksiêgowa, a zarazem wiceprezes PWiK
wyt³umaczy³a, ¿e dokumentacja jest
tak szeroka, i¿ nie jest w stanie
przedstawiæ radnym wszystkich
szczegó³ów; te badali urzêdnicy.
Radni podwa¿ali koszty transportu; koszt 1 godziny pracy ci¹gni-

ka wynosi³ 60 z³, a koparki – 50,14
z³. Dopytywano, co w czasie, gdy
ci¹gnik by³ w trasie, robi³a koparka.
Odpowiedzi udzieli³a kierownik
Ciechañska.
- Pojedyncze poletko jest skonstruowane w ten sposób, ¿e œrodkiem idzie pas betonowy, gdzie
mo¿na poruszaæ siê w miarê swobodnie sprzêtem. Z pasa betonowego mo¿na ³y¿k¹ wzi¹æ osad. Na bokach s¹ ¿wirowe czêœci. Koparka w
czasie, gdy ci¹gnik jecha³ z osadem,
musia³a nagarn¹æ z boku ¿wiru na
pas betonowy kolejn¹ porcjê osadu.
Koparka przygotowywa³a osad do
dalszego transportu - powiedzia³a.
Wiceburmistrz oraz radny Bogdan Górecki wyjaœnili, ¿e mowa jest
o mazi.
Radny Stankiewicz nie da³ siê
przekonaæ. Stwierdzi³, ¿e w takim
wypadku nie ma mo¿liwoœci przygotowania na pasie betonowym 5.
ton osadu; wszystko sp³ywa³oby
ponownie do poletka osadowego.
Odnoœnie odœnie¿ania radny
Stankiewicz dyskusjê w tym temacie podsumowa³ zdaniem, ¿e taniej
by³oby gdyby PWiK zamówi³o odœnie¿anie w PUK.
- Instytucj¹ weryfikuj¹ca jest
Urz¹d, skoro pan burmistrz, czy kierownik podpisuje siê pod taryfami,
to uwa¿am, ¿e zosta³o to zweryfikowane, bo s¹ instytucje, które te¿
kontroluj¹ i na ten temat mo¿e wiêcej s¹ w stanie powiedzieæ i sprawdziæ – powiedzia³a poqiedzia³a radna W. Romejko.

Protokó³ nierzetelny?
Podczas sesji dyskusja na temat
taryf rozgorza³a na nowo. Rozpoczê³a j¹ opinia Komisji Rewizyjnej
odczytana przez jej przewodnicz¹cego Marcina Æwik³ê.
– Na podstawie przeanalizowania wniosku taryfowego (...) komisja stwierdza, ¿e protokó³ z weryfikacji wniosku taryfowego zosta³
sporz¹dzony bez dok³adnej analizy
pod wzglêdem celowoœci kosztów
ich ponoszenia. Op³aty abonamentowe na poszczególne rodzaje wodomierzy s¹ niesprawiedliwe i nieuzasadnione. Brak kalkulacji.
Koszty transportu s¹ zdecydowanie
zawy¿one. Brak jest te¿ planów
wydatków ogólnozak³adowych.
Wzrost o 170.500 z³ w roku 2010 do
roku 2009. Szczegó³owe analizy
mamy. Cz³onkowie komisji s³u¿¹
wyjaœnieniami na poszczególne tematy. Mamy takie informacje dotycz¹ce np. zawartych nowych umów.
Prawdopodobnie kiedyœ by³a zawarta nieformalna umowa, ¿e jeœli
bêdzie wiêcej odbiorców i dostarczycieli œcieków, to bêdzie obni¿ona cena za œcieki. Taka sytuacja nie
ma miejsca niestety – powiedzia³
radny.
Nikt jednak nie prosi³ komisji o
rozszerzenie i wyjaœnienie opinii.
Nie zgodzi³ siê z ni¹ jedynie wiceburmistrz Ireneusz Kabat, który
przyzna³, ¿e wprawdzie nie jest podpisany pod protoko³em, ale przez
„co najmniej dwa dni” uczestniczy³
w kosztów, które s¹ umieszczone w
taryfach.
- Nie zgodzê siê, ¿e protokó³
zosta³ zrobiony nierzetelnie, poniewa¿ ka¿da pozycja na podstawie
wydruków ksiêgowych by³a analizowana i sprawdzaliœmy, jakie by³y
wydatki i czego dotyczy³y. Nie wiem,
na jakiej podstawie pan to podniós³.
Z dokumentów, nie odwa¿y³bym siê
tak chyba, takiej wypowiedzi publicznie... Tak samo koszty transportu. Gdybyœmy liczyli tylko na podstawie wykonania, to te koszty transportu powinny byæ wy¿sze jeszcze o 12
tys. z³ ni¿ s¹ przyjête w taryfach na
rok przysz³y. Nie widzê, aby osoby,
które kontrolowa³y, nierzetelnie to
robi³y – powiedzia³.
Radny Marcin Æwik³a nie poddawa³ siê jednak i stwierdzi³, ¿e
kwestia nie dotyczy odwagi.
- My tego z sufitu panie burmistrzu nie wziêliœmy. Powiem szczerze, jestem osob¹ na tyle odpowiedzialn¹, ¿e je¿eli mam okreœlone
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wyliczenia i mam okreœlone informacje, które œwiadcz¹ o rzeczach,
które niestety maj¹ miejsce, to ja nie
widzê powodu... My to dok³adnie
sprawdziliœmy, mamy na to dowody,
to nie jest tak, ¿e bierzemy to z powietrza. By³bym mocno nie w porz¹dku osob¹, gdybym takie informacje ukrywa³. Panie burmistrzu,
jestem powo³any do tego przez
mieszkañców, ¿eby przedstawiæ
tak¹ informacjê w takim stanie, w
jakim ona jest. Je¿eli pan uwa¿a, ¿e
zrobiliœmy coœ nierzetelnie, to mo¿emy na ten temat dyskutowaæ. Je¿eli chodzi o zestawienie materia³owe dla oczyszczalni – 28.948 z³ w
jednym roku, a propozycja 55.233
z³, czyli wzrost o ile? Mamy tych informacji ca³¹ masê - doda³ radny.
Op³ata za wysoka
Radny Henryk Stankiewicz zauwa¿y³, ¿e mieszañcy budynków
wielolokalowych maj¹ op³atê abonamentow¹ wy¿sz¹ od osób mieszkaj¹cych w budynkach jednorodzinnych o 1,20 z³.
Radna Krystyna Bogucka wyjaœni³a urzêdnikom, ¿e ¿eby dobrze
zaplanowaæ taryfy na rok 2011/12
nale¿y przeprowadziæ rzeteln¹ weryfikacjê wykonania kosztów 2010
r. Pyta³a o przyczyny wzrostu kosztów zak³adowych w 2010 r., który
jest baz¹ do naliczania taryf na ten
rok oraz o ewidencjê metrów szeœciennych wywozu na oczyszczalniê œcieków w beczce. Z jej wyliczeñ
brakowa³o oko³o 600 metrów szeœæ.
Odpowiedzi udzieli³a Teresa
Gajdamowicz z PWiK.
– £¹czny wzrost wynosi 26
tys. z³ kosztów, w stosunku do planowanych taryf. G³ównym sk³adnikiem zwiêkszonych kosztów jest:
opa³, koniecznoœæ zwiêkszonego
zakupu siarczanu ¿elazowego ze
wzglêdu na stan techniczny oczyszczalni, zakup samarów, olejów oraz
farb ze wzglêdu na remont osadnika
wtórnego powiedzia³a. Co drugi rok
jest wiêkszy zakup opa³u. Oczyszczalnia opala koksem. Na wzrost
kosztów ogólnozak³adowych mia³
te¿ wp³yw zakup sprzêtu komputerowego. Dzisiaj bez tego nie mo¿na
funkcjonowaæ, by³a te¿ wymiana
drukarki. Koszty ogólnozak³adowe
za rok 2010 wynios³y 15,5 proc.
³¹cznie, czyli zgodnie z umow¹ narzuciliœmy 15 proc. Koszty ogólnozak³adowe mamy naliczone do
kosztów bezpoœrednich wody. Nie
mo¿na ograniczaæ przedsiêbiorstwa, ¿ebym ja siê zastanawia³a, czy
drukarka mi potrzebna, bo ja mam
koszty ogólnozak³adowe – powiedzia³a.
Ukaraæ abonamentem
K. Bogucka uzna³a, ¿e nie ma
spójnoœci, jeœli chodzi o taryfy na
2010/2011 z planem na 2011/12.
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– Je¿eli pytamy siê pracownika urzêdu, co na dan¹ kwotê mia³o
wp³yw, to mówi „nie wiem, nie
uczestniczy³em w tym”, ktoœ inny
mówi „nie wiem, by³em tylko trzy
godziny” – no to staramy siê sami
dochodziæ – doda³a.
W dyskusjê w³¹czy³a siê radna
Maria Pokomeda, która nawi¹za³a
do zasadnoœci wprowadzenia op³aty licznikowej.
– Zgodziliœmy siê na op³atê licznikow¹, z tym, ¿e nikt na tym spotkaniu nie powiedzia³ nam ile ona
bêdzie wynosiæ. Nikt nam nie powiedzia³ tego, ¿e w pewnych sytuacjach bêdzie ta op³ata podwójna.
Tu jestem absolutnie przeciwna. Bo
dla mnie cz³owiek, który zak³ada
sobie dodatkowo licznik na wodê
bezpowrotnie zu¿yt¹, powinien byæ
nagrodzony, tym, ¿e jest gospodarny, ¿e on tê wodê zu¿ywa prawdopodobnie po to, aby podlaæ trawnik,
¿eby miasto by³o piêkniejsze. On tê
wodê zu¿ywa raptem cztery-piêæ
miesiêcy w roku. W nagrodê my fundujemy mu to, ¿e on bêdzie przez
ca³y rok – 12 razy p³aci³ op³atê licznikow¹. Zgodziliœmy siê zostaæ przy
op³acie licznikowej, ale nie zostaæ
przy liczniku od wody bezpowrotnie zu¿ytej – powiedzia³a.
Mia³o byæ mniej, ajest - wiêcej
Odrobinê humoru wprowadzi³
radny Henryk Stakiewicz
– Kiedyœ, id¹c przez plac Spó³dzielców, patrzê, a plac Wodoci¹gi
robi¹, Dom Kultury – Wodoci¹gi
robi¹, coœ tam jeszcze – robi¹. Mówiê - panie burmistrzu – widzê, ¿e
du¿o robót pan im zleca, a burmistrz
mówi – „Tak, zlecam im te roboty,
bo podejrzewam, ¿e obni¿¹ nam
koszty ogólnozak³adowe i nie bêdzie 15 proc, a np. 13 proc.” No i ja
nie widzê, ¿eby by³o 13 proc., jest 15
proc. - powiedzia³.
Chcemy, ¿eby by³o normalnie
Kolejnym radnym zabieraj¹cym
g³os w dyskusji by³ Lech Urbañski.
Przypomnia³, ¿e radnym jest ju¿ 12
lat.
- Te analizy poprawiaj¹ siê z
roku na rok. Wniosek o zatwierdzenie taryf od strony formalnoprawnej jest bardzo dobry. Ale od
strony merytorycznej i praktycznej, to mam bardzo du¿o zastrze¿eñ. Zarz¹dzanie firm¹ bardzo
dobre, nie mam sygna³ów od odbiorców. Koszty, eksploatacja, z
roku na rok poprawia siê, ale to
dziêki zaanga¿owaniu radnych.
Chcemy, ¿eby by³o normalnie.
Chcemy, ¿eby ta firma istnia³a,
ale ¿eby istnia³a na normalnych
warunkach, ¿eby ka¿dy wiedzia³,
o co chodzi, aby by³o wyjaœnione.
A nie tak, jak teraz, ¿e musimy
chodziæ i b³agaæ - powiedzia³.
Przewodnicz¹cy Rady Miej-

skiej Kazimierz Chojnacki dopytywa³ jak mo¿na karaæ dodatkow¹
op³at¹ licznikow¹ w miesi¹cach zimowych. Apelowa³ o rozs¹dek.
Radna K. Bogucka doda³a, ¿e
miasto wykona³o inwestycje na starych ulicach, by³a szansa, ¿e teraz o
wodê bezpowrotnie zu¿yt¹ wyst¹pi³oby nowe osiedle.
- Optowa³am za tym, by nie pobieraæ 61 z³ za wydanie warunków
technicznych na tê wodê. Nie doœæ,
¿e trzeba zap³aciæ za to, trzeba zap³aciæ za ca³¹ instalacjê i teraz dostaj¹ ci ludzie dodatkowy abonament – powiedzia³a.
Odpowiedniego przepisu radni
nie doczekali siê.
Ale o czym my tu
dyskutujemy?
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady
Miejskiej Piotr Æwik³a podkreœli³,
¿e któryœ rok z rzêdu, Rada nie dostaje wniosku taryfowego jednoczeœnie z burmistrzem, jak powinno
byæ.
– Powinna byæ jakaœ dyskusja.
Powinniœmy mieæ wp³yw na to, co
siê tutaj dzieje, a teraz my dyskutujemy. Rozumiem wszystkie g³osy,
które tu siê pojawiaj¹, ale o czym my
dyskutujemy tutaj? Dyskutujemy o
czymœ, co zosta³o zatwierdzone.
Kolejny rok z rzêdu, my jako radni
jesteœmy pomijani. To jest przykre i
moim zdaniem niew³aœciwe – powiedzia³.
Po tych s³owach dyskusja na temat cen wody i œcieków zakoñczy³a
siê. Za wprowadzeniem nowych
op³at g³osowa³o dwoje radnych:
Wies³awa Romejko i Bogdan Górecki, przeciw by³o oœmiu, pozostali radni wstrzymali siê od g³osu.
Po g³osowaniu Kazimierz Chojnacki powiedzia³, ¿e jak s¹dzi, to co
sta³o siê, powinno byæ nauczk¹ na
przysz³oœæ.
– Zgodnie z prawem stawki na
metr szeœcienny wody i metr szeœcienny œcieków przechodz¹ w roku
2011/12 wed³ug taryfy zaproponowanej przez Wodoci¹gi, mimo negatywnej opinii Rady – powiedzia³.
Tym samym za metr szeœcienny
wody mieszkañcy gminy £obez
bêd¹ p³aciæ 2,33 z³ netto (2,52 brutto). Cena œcieków wyniesie – 3,96 z³
netto (4,28 z³ brutto), stawka za
us³ugê abonamentow¹ odczytu wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia
pomiarowego za dostarczanie wody
i odprowadzenie œcieków, 3,21z³
netto (3,47 z³ brutto), stawka op³aty
abonamentowej za us³ugê odczytu
wodomierza dodatkowego mierz¹cego iloœæ wody bezpowrotnie zu¿ytej – 2,93 z³ netto (3,16 z³ brutto)
z³, stawka us³ugi abonamentowej za
us³ugê odczytu wodomierza przy
punkcie czerpalnym w budynku
wielolokalowym – 4,47 z³ netto
(4,80 z³ brutto).

Generalnie w szoku
Taki fina³ d³ugiej, burzliwej i
merytorycznej dyskusji niezmiernie
wzburzy³ mieszkankê £obza Zofiê
Krupê.
– Jestem w szoku generalnie. W
zasadzie g³os radnych jest nikomu
do niczego niepotrzebny. Jestem
zbulwersowana tym, ¿e Rada powiedzia³a nie, dla tej uchwa³y stanowi¹cej o wodzie i o œciekach a
ona i tak wchodzi. Temat dotycz¹cy ka¿dego mieszkañca. S³uchaj¹c wyst¹pienia radnych, myœlê
sobie „mój Bo¿e! Jakich fantastycznych ludzi wybraliœmy. No
dbaj¹, dociekaj¹ istoty sprawy”.
Mnie osobiœcie przeszkadza, jak
ktoœ sobie wyposa¿a firmê za
moje pieni¹dze w piêkne rzeczy.
Ja jak sobie chcê kupiæ laptop
albo komputer, to sobie muszê nask³adaæ, albo na raty wzi¹æ. Bardzo cieszy³am siê, ¿e radni zaczêli dociekaæ skrupulatnie drapaæ
paznokciem te wszystkie wyliczenia itd. Na koniec g³osowanie
odrzucaj¹ce, a na sam koniec dowiedzia³am siê, ¿e mimo odrzucenia to i tak bêdzie obowi¹zywa³o
to, co przedstawi³y Wodoci¹gi.
No dla mnie to jest szok. Jakaœ
jestem niedoedukowana, jeœli
chodzi o zasady demokratyczne w
moim pañstwie. To po co oni tu
siedz¹? System mi siê nie podoba.
Po co wy to robicie? A ja tu siedzê
i ciesze siê jak g³upia. Myœlê sobie, jakich mamy fajnych radnych, jak dbaj¹ o moj¹ kieszeñ, a
potem dowiadujê siê, ¿e to na nic.
No straszne – powiedzia³a.
Odpowiedzi udzieli³ radny Lech
Urbañski, który przyzna³ mieszkance racjê.
– Nie mo¿na dopuœciæ do tego,
¿e Rada bêdzie przeciwna, a burmistrz bêdzie za. Tak nie mo¿e byæ.
Statut mówi wyraŸnie, ¿e Rada jest
organem stanowi¹cym, a burmistrz
jest organem wykonawczym - powiedzia³.
S³owa te jednak nie zadowoli³y
mieszkanki.
–Sensem gremium spo³ecznego jest dogadanie siê. Burmistrz
mia³by wtedy za zadanie, je¿eli
uwa¿a za s³uszne, przekonaæ radnych. Je¿eli tego nie ma, to demokracjê diabli bior¹ – powiedzia³a
Zofia Krupa
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Chojnacki odpar³,
¿e „demokracja ma to do siebie, ¿e
ka¿dy ma g³os. G³os wiêkszoœci liczy siê, natomiast g³os mniejszoœci
nale¿y równie¿ wzi¹æ pod uwagê.”
Zarówno s³owa radnego L.
Urbañskiego jak i K. Chojnackiego
by³y piêkne, wznios³e i mówi³y coœ
o demokracji, ale w ¿aden sposób
nie przystaj¹ do tego, co po raz kolejny sta³o siê odnoœnie wprowadzenia cen za wodê i œcieki.
MM
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Radni nie wiedz¹,
¿e mog¹?
(WÊGORZYNO). Podczas
marcowej sesji Rady Miejskiej
radny Janusz Sadurek cz³onek
Komisji Spo³eczno-Oœwiatowej
powiedzia³, ¿e cz³onkowie Komisji zamierzali skontrolowaæ, jak
przebiega wypoczynek dzieci w
szkole podczas ferii zimowych.
Zamierzali, ale – nie skontrolowali.
- Na stronie internetowej by³y
og³oszone plany zajêæ w Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w Wêgorzynie oraz w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim. Ale tak
mnie zastanowi³o – nie mamy ¿adnych innych placówek? Np. œwietlice wiejskie, œwietlica TPD, biblioteka miejska, czy one nic nie robi³y w

tutejszym posterunku policji.
– Przyjêliœmy propozycjê, by
ustosunkowaæ siê pozytywnie. Przy
policji wygl¹da tragicznie. Byliœmy
tu z komendantem powiatowym.
Przy tych wszystkich pracach, jakie
wykonujemy, parking w czêœci jest
gminny. Musimy znaleŸæ jakieœ rozwi¹zanie. Naprawy wymagaj¹ schody na policjê, wjazd do policji, poza
pasem drogowym, bo wygl¹d tego
jest fatalny – powiedzia³ starosta
³obeski Ryszard Brodziñski. MM

Sesja Rady Miejskiej w Wêgorzynie

Co robi³a Spo³eczna Komisja
Mieszkaniowa
Radni wêgorzyñscy zbior¹ siê
na posiedzeniu w czwartek, 14
kwietnia, o godz. 16.30, w sali
Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie.
Radni wysuchaj¹ informacji o
zasobie gminnym mieszkaniowym stan i zagospodarowanie w 2010
roku oraz informacji z dzia³alnoœci
Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej
w roku ubieg³ym.
Wœród projektów uchwa³ do rozpatrzenia m.in.: ceny i stawki op³at
zapewniaj¹cych pokrycie kosztów
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i
zbiorowego odprowadzenia œcie-

Obni¿¹ drogê?

okresie ferii? Jeœli ktoœ kontrolowa³,
to do celu w³aœciwa by³aby komisja
Spo³eczno-Oœwiatowa. Jestem jej
cz³onkiem i jakoœ nie zetkn¹³em siê z
czymœ takim – powiedzia³.
Burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska wyt³umaczy³a, ¿e zajêcia w œwietlicach odbywa³y siê.
- By³y podpisane umowy-zlecenia ze œwietliczankami. Odbywa³y
siê zajêcia. Nie otrzymaliœmy informacji zwrotnych, jak te zajêcia
przebiega³y i ile osób z nich korzysta³o – powiedzia³a.
Swoj¹ drog¹ chcieæ, to móc,
cz³onkowie komisji mogli zwyczajnie – skontrolowaæ bezpoœrednio
podczas zajêæ. Czy¿by nie wiedzieli, ¿e mogli?
MM

Czas na parking
przy policji
(WÊGORZYNO). Miejsce przy
tutejszym posterunku policji, na
którym parkuj¹ samochody, wygl¹da, jakby za chwilê mia³y rozpocz¹æ
siê tu roboty budowlane. Mniej
wprawny kierowca mo¿e urwaæ tu
zawieszenie, a po opadach deszczu
– zakopaæ siê w b³ocie. Czy jest
szansa, aby ten stan rzeczy zmieniæ?
Burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska zwróci³a siê do starostwa, aby przy okazji remontu ulicy
Runowskiej uwzglêdni³o plac przy
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ków dla Wodoci¹gów Zachodniopomorskich z Goleniowa na terenie
gminy; zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania
prac spo³ecznie u¿ytecznych w gminie; ustalenie wysokoœci ekwiwalentu pieniê¿nego wyp³acanego
cz³onkom Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych; wyra¿enie zgody na nabycie od Polskich Kolei Pañstwowych
praw maj¹tkowych - u¿ytkowania
wieczystego nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w obr. ewidencyjnym
Po³chowo, wraz z przeniesieniem
w³asnoœci budynków, budowli i
urz¹dzeñ oraz ustanowienia s³u¿ebnoœci.
(r)

(WÊGORZYNO). Kwestia
przejazdu pod
³¹cznikiem w tej
miejscowoœci
niejednokrotnie by³a
poruszana. Zbyt niskie
usytuowanie sprawia,
¿e pod nim nie mog¹
przejechaæ autobusy.
Z ledwoœci¹ mieszcz¹ siê samochody dostawcze, natomiast osoby

id¹ce chodnikiem musz¹ mocno
schylaæ siê, aby przejœæ na drug¹
stronê.
Obecnie pracownicy Urzêdu
Miejskiego w Wêgorzynie rozpracowuj¹ i badaj¹ czy mo¿na obni¿yæ
drogê.
- Prawdopodobnie uda siê. Maj¹
przygotowaæ dokumenty szacunkowe ile bêdzie to kosztowa³o. Gdy
bêdziemy ju¿ wiedzieæ, wówczas
podejmiemy decyzjê – powiedzia³a
burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.
MM

Nowy chodnik
i miejsce postojowe
(WÊGORZYNO). W
planach prac ZDP ma
wykonanie chodnika
w ul. Koœciuszki,
ale przy pomocy prac
publicznych.
W zwi¹zku z brakiem miejsc
parkingowych maj¹ powstaæ tam
miejsca postojowe.
- Uzgodnienie by³o takie, ¿e
przedszkole rozbierze ogrodzenie,
my przyst¹pimy do prac. Tak siê
z³o¿y³o, ¿e zosta³o ogrodzenie
przez przedszkole rozebrane. Zrobi³a siê piêkna pogoda. Zamiast
kierowaæ swoje si³y do pracy przy

tym, nazwijmy to parkingu, w tym
czasie by³a ³atana ul. Koœciuszki.
Przez najbli¿szy czas bêdziemy to
robiæ, chyba ¿e bêdzie mokro, b¹dŸ
pogoda niesprzyjaj¹ca do ³atania,
wówczas przyst¹pimy do parkingu.
Poddajê w w¹tpliwoœæ parking,
dlatego ¿e parking rz¹dzi siê swoimi prawami. Tam na pewno wybierzemy trochê gruntu. Chcemy zrobiæ coœ w rodzaju miejsc postojowych, by np. by³ czas zatrzymania
do 5 czy 10 minut. To nie ma byæ
parking sensu stricto dla pracowników przedszkola, czy kogokolwiek
innego, ale tylko miejsce do przywiezienia dziecka i odebrania –
wyjaœni³ starosta ³obeski Ryszard
Brodziñski.
MM
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Zmiana cen za wodê Dodajcie

na œwietlicê

(WÊGORZYNO). W najbli¿szy czwartek radni podejm¹
uchwa³ê w sprawie cen i stawek
op³at zapewniaj¹cych pokrycie
kosztów zbiorowego zaopatrzenie w wodê i zbiorowego odprowadzenia œcieków dla Wodoci¹gów Zachodniopomorskich Spó³ka z 0.0. z Goleniowa na terenie
Gminy Wêgorzyno.
Proponowane ceny i stawki
op³at zapewniaj¹cych pokrycie
kosztów zbiorowego zaopatrzenie
w wodê i zbiorowego odprowadzenia œcieków na terenie Gminy Wêgorzyno wynosz¹: za 1m.szeœc. pobranej wody w 2,32 z³/m.szeœc. netto (brutto - 2,51 z³/m.szeœc.). Za 1
m.szeœc. odebranych œcieków w
wysokoœci - 3,95 z³! m./szeœc. netto
(4,27 z³/m.szeœc. brutto).
Op³ata abonamentowa w odniesieniu do urz¹dzeñ wodoci¹go-

wych: 3,20 z³/m-c netto (3,46 z³/mc brutto). Ceny i stawki op³at okreœlone maj¹ obowi¹zywaæ od dnia
podjêcia dzia³alnoœci przez Wodoci¹gi Zachodniopomorskie tj. od
dnia 1 maja 2011r. do 30.l0.2012r.

Zmniejsz¹
stra¿akom?

(RUNOWO POMORSKIE).
Podczas marcowej sesji,
gdy przed radnymi
pojawi³y siê projekty
uchwa³ w sprawie
przyznania dotacji na
remonty koœcio³ów,
radna Maria S³awska
zapowiedzia³a, ¿e z³o¿y
pismo, w sprawie
zwiêkszenia œrodków
na remont œwietlicy
w Runowie Pomorskim.
- Mówi siê, ¿e inne miejscowoœci dostaj¹, ja te¿ chcia³abym coœ

Dotacja dla Runowa
(RUNOWO-WIEŒ). Rajcy
miejscy przyznali dotacji
Parafii
Rzymskokatolickiej pw.
Œw. Tomasza Aposto³a
w Runowie w wysokoœci
50 tys. z³.
Parafia Rzymskokatolicka w
Runowie z³o¿y³a wniosek o przyznanie dotacji z bud¿etu gminy na
remont pokrycia dachowego i poddasza koœcio³a zabytkowego w Runowie.

(WÊGORZYNO-gmina).
Problemy finansowe, z jakimi
przysz³o zmierzyæ siê gminom zaczynaj¹ mieæ swoje skutki. Ju¿ 14
kwietnia rajcy miejscy zadecyduj¹ czy nie zmieniæ zasad przyznawania ekwiwalentu pieniê¿nego wyp³acanego cz³onkom
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
w Gminie Wêgorzyno.
Obecnie stra¿acy za udzia³ w
akcji pobieraj¹ 15 z³ za godzinê za
udzia³ w dzia³aniu ratowniczym
oraz za ka¿d¹ rozpoczêt¹ godzinê w
szkoleniu po¿arniczym - 6,00 z³.
Propozycja zmian dotyczy wyp³at ekwiwalentu w rozliczeniu minutowym. Stawki pozostaj¹ takie
same. W uzasadnieniu do uchwa³y
czytamy m.in.: „Sposób wyp³aty
ekwiwalentu za ka¿d¹ rozpoczêt¹
godzinê powoduje ponoszenie
przez Gminê znacznych kosztów,
bowiem ekwiwalent wyp³acany jest

za pe³n¹ godzinê nawet je¿eli akcja
trwa³a 15 minut. Dlatego te¿ obecnie proponuje siê rozliczanie minutowe tj. za faktyczny udzia³ w akcji.
W bie¿¹cym roku Rada Miejska
na ekwiwalenty dla stra¿aków
uchwali³a kwotê 37 tys. z³, a wykonanie na dzieñ 30.03.2011 wynosi
prawie 24 tys. z³.
Podobne rozliczenia stosowane
s¹ w gminach: £obez, Resko i Dobra. Przy czym w gminie Wêgorzyno stawki godzinowe s¹ najwy¿sze.
Dla porównania w gminie £obez
stra¿acy za udzia³ w dzia³aniu ratowniczym otrzymuj¹ 14 z³ za pe³na
godzinê, a w szkoleniu po¿arniczym
– 7 z³. W gmina Resko za pe³n¹
godzinê w dzia³aniu ratowniczym
stra¿ak otrzymuje 10 z³, a w szkoleniu po¿arniczym – 5 z³, w gminie
Dobra za pe³na godzinê stra¿ak
otrzymuje 8 z³, a za udzia³ w szkoleniu – 4 z³.
MM

dostaæ. My nie mamy ¿adnych zabytków, zg³aszam interpelacjê o
ujêcie w bud¿ecie gminy œrodków
na modernizacjê œwietlicy w Runowie Pomorskim. W ramach termomodernizacji ma zostaæ ocieplona
œwietlica, strop, dokonana wymiana
drzwi, okien, ocieplenie pod³óg,
ocieplenie œcian. Nie ma ujêtej w
ramach termomodernizacji ze œrodków unijnych wymiany m.in. elektryki, sieci wodoci¹gowej. Prosi³abym o zabezpieczenie na to œrodków w bud¿ecie. Z³o¿ê na to pismo
i bêdê prosi³a odpowiedzi na piœmie,
¿e takie œrodki na œwietlicê dostanê
– powiedzia³a.
Czy tak siê stanie, czas poka¿e.
MM

W roku 2009 Parafia przeprowadzi³a remont górnej czêœci wie¿y
koœcio³a wraz z renowacj¹ krzy¿a.
W 2010 roku wykonano remont
dolnej czêœci wie¿y koœcio³a wraz z
pokryciem dachu wie¿y.
Obecnie w celu zabezpieczenia
obiektu konieczne jest wykonanie
dalszych prac polegaj¹cych na remoncie pokrycia dachowego i poddasza koœcio³a. Ogólny koszt wykonania zadania wed³ug kosztorysu
wynosi 398.120,41 z³. Parafia nie
posiada zabezpieczenia, dlatego
z³o¿y³a wniosek do gminy o przyznanie dotacji w kwocie 50 tys. z³.op

Dotacja na koœció³
(MIESZEWO). Rada Miejska
w Wêgorzynie przyzna³a dotacjê
w wysokoœci 50 tys. z³ Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Œw. Józefa w Mieszewie na prace wykonane w 2010 roku na zabytkowym
koœciele w Zwierzynku.
Wartoœæ wykonanych robót w
okresie od 4 maja 2010 do
30.10.2010 r. na podstawie kosztorysu powykonawczego wynios³a
198.350,75 z³. Parafia z³o¿y³a
wniosek do gminy o przyznanie
dotacji w kwocie 60 tys. z³.
Dotacja zostanie przekazana
ci¹gu tego roku.
MM
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IX Miêdzypowiatowy Konkurs Piosenki i Poezji Angielskiej

Agnieszka Dziuba z Gimnazjum
w Resku – trzecie miejsce za wiersz
23 marca w Œwidwinie odby³
siê fina³ IX Miêdzypowiatowego
Konkursu Piosenki i Poezji Angielskiej. Wziêli w nim udzia³ tak¿e soliœci z powiatu ³obeskiego.
Do udzia³u w koncercie fina³owym zakwalifikowa³o siê 28 wykonawców ze szkó³ gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych naszego regionu. Byli to g³ównie soliœci, ale
pojawi³y siê tak¿e zespo³y wokalne
oraz
wokalno-instrumentalne.
Zgodnie z regulaminem konkursu,
jury nie ocenia³o akompaniamentu,
chocia¿ z prawdziw¹ przyjemnoœci¹
wys³ucha³o, wraz z publicznoœci¹,
gry duetu gitarowego z Zespo³u
Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie w
utworze zespo³u Metallica.
W jury, sk³adaj¹cym siê z szeœciu osób, zasiedli: nauczyciele jêzyka angielskiego oceniaj¹cy poprawnoœæ jêzykow¹ (grupa I - jednym z jurorów by³ pan Jarema z
Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w
£obzie), osoby oceniaj¹ce muzykalnoœæ i dykcjê (grupa II) oraz osoby oceniaj¹ce prezencjê i ogólne
wra¿enie artystyczne (grupa III).
Funkcjê sekretarza pe³ni³a pani
Magdalena Dembicka – pomys³odawczyni i organizatorka konkursu.

Jury ocenia³o uczestników w dwóch
kategoriach:
PIOSENKA
i
WIERSZ.
Jako pierwsza wyst¹pi³a uczennica Gimnazjum w Wêgorzynie,
recytuj¹c wiersz „Song” Allena
Ginsberga. I tak rozpoczê³a siê
uczta duchowa. Zmieniali siê aktorzy, s³owa i style. Publicznoœæ nagradza³a wykonawców brawami.
W tym roku dziewczêta zdecydowanie zdominowa³y scenê w œwidwiñskim zamku, a nieliczni
uczniowie, którzy wyst¹pili w konkursie, dali siê zapamiêtaæ jako
„ch³opaki z gitarami”. £ukasz Stefanowski i Marcin Bieñkowski z
Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w
£obzie to ci z gitarami elektrycznymi w utworze „Fade To Black” zespo³u Metallica. Obradom jury towarzyszy³y emocje, których nie
sposób unikn¹æ w podobnej sytuacji, bowiem wszyscy m³odzi artyœci zas³u¿yli na nagrody. Ostatecznie, decyzj¹ jury oraz publicznoœci,
która wybiera³a swoich faworytów,
przyznano tytu³y laureatów w poszczególnych kategoriach.

nika Miksza z ZSP w Œwidwinie a
III - Agnieszka Dziuba z Gimnazjum w Resku. IV miejsce zajê³a
Natalia Paraszczak z Gimnazjum w
Wêgorzynie.
W kategorii PIOSENKA - I
miejsce przyznano Marcie Kruczkowskiej z ZSP w Œwidwinie, II
miejsce przyznano Klaudii Rajeckiej z ZSR CKP w Œwidwinie a III Katarzynie Serafin z Gimnazjum w
R¹binie.
Wœród laureatów znaleŸli siê
jeszcze: na IV miejscu ex equo Natalia Ostrowska z Gimnazjum w
Resku oraz duet Patrycja Kar³owska
i £ukasz Stefanowski z Gimnazjum
w £obzie. V miejsce przypad³o Justynie Barañskiej, a VI Agacie
Brzózce - obie z Zespo³u Szkó³ w
£obzie.
Ale uznanie znaleŸli tak¿e inni

wykonawcy z powiatu ³obeskiego:
£ukasz Stefanowski, tym razem w
duecie z Marcinem Bieñkowskim
wywalczyli VIII miejsce, a Izabela
Lorent z Zespo³u Szkó³ Publicznych
w Radowie Ma³ym – dziewi¹te. Tu¿
za ni¹ znalaz³o siê trio: Aleksandra
Bytnar, Weronika £epik i Magdalena Wybraniec z Gimnazjum w Wêgorzynie.
Jak widaæ, reprezentacja by³a
doœæ liczna.
Uroczyœcie wrêczono nagrody
tegorocznym laureatom oraz upominki wszystkim uczestnikom
MKPiPA. By³y gratulacje, oklaski i
uœmiechy w œwietle reflektorów, ale
przede wszystkim ogromna satysfakcja z osi¹gniêtych sukcesów po
kilkumiesiêcznych przygotowaniach. Zapraszamy wiêc wszystkich
do udzia³u w kolejnej edycji konkursu.
Anna Samulak

BEZPIECZEÑSTWO
DLA MA£YCH I DU¯YCH

W kategorii WIERSZ - I miejsce
zajê³a Paula Zatoñ z ZSR CKP w
Œwidwinie, II miejsce zajê³a Wero-

Dnia 6.04.2011 goœciliœmy w
naszych placówkach oœwiatowych, tj. Oœrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczym, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Radowie Wielkim pracowników z Wojewódzkiego
Oœrodka Ruchu Drogowego.
Panie przygotowa³y zajêcia
praktyczne z zasad ruchu drogowego dla najm³odszych uczniów, które
zawiera³y m.in. sk³adanie samochodzika, jazdê pluszowymi samochodami, rozpoznawanie „miêkkich”
znaków drogowych, omijanie przeszkód na drodze.

Dla starszych uczniów by³y
przygotowane gotowe filmiki, prezentuj¹ce ró¿ne zachowania Filipa
na drodze, w autobusie, na rowerze,
po obejrzeniu których uczniowie
odpowiadali na pytania zaznaczaj¹c
w³aœciw¹ odpowiedŸ.
Na zakoñczenie Panie otrzyma³y pami¹tkowe podziêkowania i
upominki wykonane przez uczniów
Gimnazjum, a tak¿e dokona³y wpisu do naszej ksiêgi pami¹tkowej.
Zajêcia by³y bardzo ciekawe i
sprawi³y mnóstwo radoœci g³ównie
najmniejszym milusiñskim.
Katarzyna
Leœniak-Szczepañska

tygodnik ³obeski 12.4.2011 r.

REKLAMA

Str
Str.. 13

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

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349
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Wycieczka
do £obza

Dzieñ 8 kwietnia dzieci z oddzia³ów przedszkolnych ze szko³y
w Runowie Pomorskim spêdzi³y
poza murami szko³y. O ósmej rano
wyruszy³y autokarem na wycieczkê
do £obza.
Pobyt w mieœcie rozpoczêliœmy
od wizyty w Komendzie Powiatowej Policji w £obzie. Przywita³ nas
pracownik cywilny st. insp. ds. nieletnich, pani Anna Zajner. Dzieci z
zainteresowaniem zwiedza³y budynek KPP i z uwag¹ s³ucha³y, jak niebezpieczna i odpowiedzialna jest
praca policjanta. Chwile spêdzone
za kierownic¹ policyjnego radiowozu by³y du¿ym i niezapomnianym
prze¿yciem.
Nastêpnym punktem wycieczki
by³o spotkanie ze stra¿akami w
KPPSP w £obzie. Ze specyfik¹ pracy w stra¿y po¿arnej zapoznali nas
m³. asp. Marcin Rabiejewski oraz
m³. asp. Bartosz Artyñski. Wozy
stra¿ackie, sprzêt ratowniczy, butle
z powietrzem, wê¿e, ogromne no¿yce do ciêcia metalu, drabiny, dŸwig,
motorówka i wiele innych wa¿nych
rzeczy mog³y dzieci zobaczyæ, a
nawet dotkn¹æ. Ka¿dy uczeñ móg³
chwilê posiedzieæ w wozie stra¿ackim, a w³¹czenie alarmu dostarczy³o wielu wra¿eñ i radoœci.
Ostatnim punktem wycieczki
by³a zabawa w bawialni „Kubuœ

DRUKARNIA w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 913973730

Puchatek”. Przez godzinê dzieci
zgodnie bawi³y siê w mi³ej scenografii bajkowych bohaterów. Zmêczone, ale zadowolone, wróci³y do
szko³y. To by³ pierwszy wspólny
wyjazd. Ka¿dy z nas wie, ¿e dziecko, aby w pe³ni zrozumieæ otaczaj¹cy nas œwiat, musi zobaczyæ, dotkn¹æ i us³yszeæ. Zaspokojenie ciekawoœci, rozwijanie zainteresowañ,
nowe doœwiadczenia nie mog¹ odbywaæ siê tylko w szkolnych murach. Organizatorzy wycieczki: p.
B. Rozmiarek, p. M. Chilakowska
oraz p. E Tomicka bardzo dziêkuj¹
wszystkim funkcjonariuszom policji i stra¿y po¿arnej, którzy w tak
profesjonalny sposób wprowadzili
dzieci w œwiat nowych doœwiadczeñ
i wiadomoœci potrzebnych w dalszej
edukacji.
(o)
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Edukacja muzyczna
w Centrum Kultury

Centrum Kultury w Resku zaprosi³o 6 kwietnia dzieci z klas I - III
Szko³y Podstawowej w Resku na
koncert w wykonaniu artystów z
agencji artystycznej Pro Musica.
Artyœci zaprezentowali siê dzieciom w muzycznym-s³ownym
przedstawieniu „Gor¹ce rytmy na
Wyspie Skarbów”.
Na wstêpie dzieci zapozna³y siê

z instrumentami muzycznymi: saksofonem tenorowym, gitar¹ akustyczn¹ – ich budow¹ oraz dŸwiêkami przez nie wytwarzanymi. Dzieci
z zaciekawieniem s³ucha³y historii o
skarbie znalezionym na niezwyk³ej
wyspie. W bajkow¹ opowieœæ co
chwila wplatane by³y piêkne partie
instrumentalne, a aktor zachêca³
dzieci do wspólnej zabawy.
(o)

W TYM TYGODNIU POLECAMY
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
£obez
– 3 pokoje, pow 58 mkw
– CENA 154.500 z³
£obez
– 4 pokoje, pow. 56 mkw
– CENA 154.000 z³
£obez
– 2 pokoje, pow. 86 mkw, bezczynszowe
– CENA 250.000 z³
£obez
– 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
– CENA 180.000 z³
Wêgorzyno – 2 pokoje, pow. 46 mkw
– CENA 129.000 z³
Wêgorzyno – 3 pokoje, pow. 63 mkw
– CENA 143.000 z³
Radowo Ma³e – 3 pokoje, pow. 67,9 mkw
– CENA 180.000 z³
Radowo Ma³e – 3 pokoje, pow. 67,8 mkw
– CENA 185.000 z³
Resko
– 2 pokoje, pow. 46 mkw
– CENA 110.000 z³
P³oty
– 2 pokoje, pow. 54 mkw
– CENA 145.000 z³
Nowogard
– 3 pokoje, pow. 62 mkw
– CENA 195.000 z³
£obez(okolice) – 1 pokój, 34 mkw+15,55 mkw strych do adaptacji
– CENA 51.000z³
DOMY NA SPRZEDA¯
£obez
– parter domu, 2 pokoje, pow.82 mkw, dzia³ka 114 mkw – CENA 223.000 z³
£obez
– 4 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 560 mkw
– CENA 350.000 z³
£obez
– 5 pokoi, pow. 96 mkw, dzia³ka 554 mkw
– CENA 450.000 z³
£obez
– okolica, 3 pokoje, pow. 75 mkw, dzia³ka 1ha
– CENA 205.000 z³
Resko
– parter domu, 3 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 835 mkw – CENA 144.000 z³
Dobra
– 3 pokoje, pow. 73 mkw, dzia³ka 324 mkw
– CENA 180.000 z³
Dobra
– okolica, 2 pokoje, pow. 80 mkw, dzia³ka 1000 mkw
– CENA 170.000 z³
DZIA£KI NA SPRZEDA¯
£obez
– dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1011 mkw
– CENA 78.000 z³
£obez
– dzia³ka o pow. 10008 mkw
– CENA 69.000 z³
Radowo Ma³e – okolica, pow. 3484 mkw
– CENA 48.000 z³
Resko
– okolica, mo¿liwoœæ zabudowy, pow. 3003 mkw
– CENA 45.000 z³
Resko
– dzia³ka budowlana, pow. 382 mkw
– CENA 70.000 z³
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OG£OSZENIA DROBNE

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

NAUKA

Powiat ³obeski

Powiat drawski

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
110 mkw. + suterena mieszkalna 47
mkw., sad,dzia³ka, gara¿ – w³asnoœæ
prywatna, £obez ul. Niepodleg³oœci
64, ogrzewanie gazowe i piecowe.
Tel. 91 397 4448, 661 432 005
Kupiê mieszkanie w £obzie do 50 mkw.,
parter lub I piêtro. Tel. 724 294 111
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.
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe w £obzie, 65 mkw., 3 pokoje,
w³asne co, ma³y ogródek na grila +
wiata. Tel. 783 792 696
£obez ul. Browarna sprzedam
mieszkanie 55 mkw., 3 pokoje.
Cena 150 tys. z³. Tel. 600 265 547
£obez ul. Ogrodowa sprzedam bardzo ³adne mieszkanie dwupoziomowe 101 mkw. Cena 240 tys. z³.
Tel. 600 265 547

Region
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Nowogardzie, 3 pokoje, ul.
Bankowa. Tel. 668 732 944.

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

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
„Fotelik samochodowy dla dziecka
od 0-18 kg firmy Nania w bardzo
dobrym stanie, niezniszczony, zadnych plam, œwie¿o wyprany. Moge
przeslac zdjêcia na maila lub
mmsa”. Tel. 501894828.

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

PRACA

Region
Zatrudniê kierowcê kat. C+E, jazda
3 na 1 tydzieñ. Tel. kont. Artur 609
493 989

ROLNICTWO
Powiat gryficki
Karpia narybek sprzedam. Tel. 503
177 347
Kurki nioski odchowane powy¿ej 7
tygodnia - sprzeda¿ od 21 marca,
Gospodarstwo Drobiarskie ¯abowo
13. tel. 91 3910 666

Region
Gorczycê, faceliê sprzedam. Tel.
502 853 573

INNE
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NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Sprzeda¿ drewna opa³owego, ciête
w klocki. Dowóz na terenie £obza
gratis. Tel. 695 284 904

Poszukujê lokalu do wynajêcia w
Drawsku Pomorskim na us³ugê
handlow¹. Tel. 661 196 337

Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Wynajmê niewielki gara¿ lub pomieszczenie do przechowywania
skutera w okolicy osiedla Pomorskiego w Z³ocieñcu, Tel. 663 563 778

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.

Powiat drawski

US£UGI
Powiat ³obeski
Us³ugi wykoñczeniowe: elektryka, hydraulika, glazura, terakota, malowanie, szpachlowanie, regipsy. Tel. 781 663
521
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

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

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Topolê k³ody 26 m3 sprzedam. Tel.
502 853 573

Powiat œwidwiñski

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

Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga.
Gabinet Œwidwin, tel. 880 400 739.
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Lekkoatleci UKS „ARBOD”
wœród najlepszych
w Pyrzycach

Pyrzyce goœci³y w ostatni¹ sobotê (09.04.) zawodników z klubów i
szkó³ województwa zachodniopomorskiego, na Biegach prze³ajowych „Gryfitów”.
Na zaproszenie organizatorów
reprezentacja naszego klubu pojecha³a do Pyrzyc. Nasi zawodnicy
kolejny start w zawodach mog¹
uznaæ za bardzo udany. Zdobyli 8
medali za miejsca na podium.
Szczególnie nale¿y podkreœliæ sukces dziewcz¹t, które zdoby³y 5 z³otych medali. Nasi medaliœci w tych
zawodach: Julia Bakalarczyk, Joan-

na Jarz¹bek, Angelika Awgul, Milena Sadowska, Kinga Borysiak, Szymon Sad³owski - zdobywcy z³otych
medali; Kinga Kostrzanowska,
Wiktoria Bakalarczyk - zdoby³y
medale br¹zowe. Na podium zostali
równie¿ nagrodzeni: Hubert Bola³ek, Ma³gorzata Stefañska, Dagmara Szymanek oraz Ryszard Rzepecki, którzy w swoich biegach zajmowali miejsca IV-VI. Wszystkim
nale¿¹ siê wielkie brawa za znakomity wystêp.
Janusz £ukomski
Prezes UKS „ARBOD”

tygodnik ³obeski 12.4.2011 r.

Sukcesy „ARBODU”
na trasach Crossu
Mokasyna w P³otach

Bardzo udany start
zanotowali lekkoatleci z UKS „ARBOD”
na trasach biegów
prze³ajowych CROSS
MOKASYNA, które
odby³y siê w dniu
6.04.2011 r.
Zawody, które by³y jednoczeœnie Mistrzostwami Powiatu Gryfickiego w biegach prze³ajowych
zgromadzi³y liczn¹ obsadê zawodników w poszczególnych biegach
rozgrywanych na dystansach od 200
do 2000 m. Zawodnicy naszego klubu nale¿eli do wyró¿niaj¹cych siê
postaci tych zawodów. Zdobyli 10
medali (4 z³ote, 4 srebrne, 2 br¹zowe), a ponadto czworo zawodników
zasta³o nagrodzonych za miejsca 4 i
5 na podium. Zwyciêzcami biegów
zostali: Joanna Jarz¹bek, Angelika
Awgul, Milena Sadowska, Dagmara
Szymanek. Srebrne medale zdobywa³y: Julia Bakalarczyk, Wiktoria
Bakalarczyk, Ma³gorzata Stefañska
oraz Patrycja Florczak. Medalami
br¹zowymi zosta³y nagrodzone:
Kinga Borysiak oraz Weronika Babirecka.
Janusz £ukomski
Prezes UKS „ARBOD”

Klasa A gr. 2
Orze³ Pêzino – D¹b Dêbice 4:1, Radovia Radowo Ma³e – Zenit Koszewo
6:2, Olimpia Nowogard – Zorza Tychowo 3:1, WODR Barzkowice – Vitkowia Witkowo 4:1, Orze³ Grzêdzice
– Pomorzanin Kr¹piel 2:2, Unia Stargard – Rolpol Chlebowo 4:6.
1. Olimpia Nowogard 31 43:19
2. Radovia Radowo M. 31 38:14
3. Orze³ Pêzino
31 34:16
4. Zorza Tychowo
25 35:23
5. Rolpol Chlebowo
23 24:14
6. WODR Barzkowice 23 35:22
7. D¹b Dêbice
12 17:31
8. Pomorzanin Kr¹piel 11 20:32
9. Orze³ Grzêdzice
10 14:33
10. Unia Stargard
9 18:37
11. Vitkowia Witkowo
9 17:33
12. Zenit Koszewo
7 17:38
Klasa B gr. 1
Prawobrze¿e Œwinoujœcie – Znicz
Wysoka Kamieñska 4:3, Zalew Stepnica – Jastrz¹b £osoœnica 4:1, Komarex Komarowo – Zieloni Wyszobór
1:0, Huragan Wierzchos³aw – Zryw
Kretlewo 4:2, OKS Goleniów – Gardominka Polonia II Mechowo 4:1.
1. OKS Goleniów
25 29:10
2. Komarex Komarowo 23 23:11
3. Prawobrze¿e Œwin.
20 33:24
4. Znicz Wysoka Kam. 20 31:18
5. Jastrz¹b £osoœnica
15 24:21
6. Huragan Wierzchos³aw 11 25:30
7. Zalew Stepnica
10 16:17
8. Gardominka Polonia II 8 19:28
9. Zryw Kretlewo
5 14:31
10. Zieloni Wyszobór
4 11:35

tygodnik ³obeski 12.4.2011 r.
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IV liga
Gryf Kamieñ Pom. - Astra Ustronie
Morskie 1:0, Leœnik Rossa Manowo
– Drawa Drawsko Pom. 1:0, Lech
Czaplinek – Darzbór Szczecinek 6:1,
Ina Goleniów – Victoria Przec³aw
3:0, Vineta Wolin – Piast Chociwel
1:1, Odra Chojna – Sarmata Dobra
0:2, Kluczevia Stargard – Ba³tyk
Koszalin 0:4. Pauzowa³ Hutnik
Szczecin.

Odra pop³ynê³a

1. Ba³tyk Koszalin
44 56:22
2. Gryf Kamieñ Pom.
42 51:29
3. Drawa Drawsko Pom. 38 52:23
4. Ina Goleniów
37 42:24
5. Leœnik Rossa Manowo 34 35:24
6. Sarmata Dobra
32 32:29
7. Astra Ustronie M.
30 41:38
8. Vineta Wolin
29 35:29
9. Hutnik Szczecin
28 38:38
10. Kluczevia Stargard 26 32:37
11. Lech Czaplinek
25 37:33
12. Odra Chojna
24 28:40
13. Darzbór Szczecinek 22 37:55
14. Victoria Przec³aw
21 25:34
15. Piast Chociwel
16 22:33
16. Wybrze¿e Rewalskie 4 14:89
Klasa okrêgowa
Kasta Szczecin – Korona Stuchowo
6:1, Sparta Wêgorzyno – Jeziorak
Szczecin 1:1, Orze³ £o¿nica – Promieñ Mosty 6:2, GKS Mierzyn – D¹brovia St. D¹browa 2:2, B³êkitni II
Stargard - Ehrle Dobra Szcz. 1:1, Ina
Iñsko – Wicher Brojce 2:1, Chemik II
Police – Flota II Œwinoujœcie 2:2.
Pauzowa³ Œwiatowid £obez.
1. Jeziorak Szczecin
2. Œwiatowid £obez
3. Ehrle Dobra Szcz.
4. B³êkitni II Stargard
5. Ina Iñsko
6. Wicher Brojce
7. Sparta Wêgorzyno
8. Promieñ Mosty
9. Chemik II Police
10. Flota II Œwinoujœcie
11. Kasta Szczecin
12. Orze³ £o¿nica
13. GKS Mierzyn
14. Korona Stuchowo
15. D¹brovia Stara D¹b.
16. Rega II Trzebiatów

46 51:16
40 49:23
39 43:18
39 53:33
37 44:24
30 46:45
30 34:33
29 44:39
27 36:34
25 30:43
25 40:33
23 32:44
23 28:35
21 24:46
8 17:60
0 27:72

Klasa A gr. 1
Ba³tyk Miêdzywodzie – Iskra Golczewo 2:1, Ba³tyk Gostyñ – Mewa
Resko 0:0, Orze³ Prusinowo – B³êkitni
Trzyg³ów 0:4, Pomorzanin Przybiernów – Pionier ¯arnowo 2:0, Fala Miêdzyzdroje – Jantar Dziwnów 2:2, Bizon Cerkwica – Sowianka Sowno 1:1.
1. Iskra Golczewo
29 37:9
2. Pomorzanin Przybiernów 27 30:18
3. Mewa Resko
24 30:15
4. Ba³tyk Miêdzywodzie 21 22:22
5. Fala Miêdzyzdroje
20 25:13
6. Sowianka Sowno
18 14:19
7. Bizon Cerkwica
18 28:18
8. Jantar Dziwnów
16 26:26
9. Ba³tyk Gostyñ
12 12:30
10. B³êkitni Trzyg³ów
12 23:30
11. Orze³ Prusinowo
10 17:46
12. Pionier ¯arnowo
8 26:44
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Tradycji sta³o siê zadoœæ. Sarmata Dobra w ostatnich latach, w
swoim czwartym pojedynku przeciwko dru¿ynie Odry Chojna tak jak
w trzech poprzednich odniós³ kolejne zwyciêstwo. W sobotnie popo³udnie przy s³onecznej, chocia¿
wietrznej pogodzie, na stadionie w
Chojnie, Sarmata pokona³ 2:0 zespó³ miejscowej Odry i awansowa³
na szóste miejsce w ligowej tabeli.
Zespó³ Sarmaty od pierwszych
minut wyst¹pi³ w sk³adzie z Piotrem
Grochulskim (pauzuj¹cym w ostatnim meczu z powodu ¿ó³tych kartek) i powracaj¹cym do sk³adu Wojciechem Bonifrowskim. I w³aœnie ci
zawodnicy, uzupe³nieni m³odym
utalentowanym o doskona³ych warunkach fizycznych (192 cm wzrostu) Zdzis³awem Szw¹drem skutecznie opanowali œrodek boiska na
korzyœæ Sarmaty. Ca³a dru¿yna Sarmaty wypracowa³a co najmniej kilka dogodnych sytuacji do strzelenia
bramek, lecz uda³o siê jej wykorzystaæ tylko dwie.
W 28' Wojciech Bonifrowski z
rzutu ro¿nego zagra³ do Zdzis³awa
Szw¹dra, jego strza³ g³ow¹ instynktownie sparowa³ bramkarz Odry,
lecz po dobitce strza³em g³ow¹
przez Damiana Padziñskiego w
samo okienko bramki okaza³ siê
bezradny.
Wynik 1:0 utrzyma³ siê do przerwy. Drug¹ bramkê meczu zespó³ z
Dobrej zdoby³ w 73' kiedy to Emilian Kamiñski zagra³ do Zdzis³awa
Szw¹dra a ten przed³u¿y³ podanie
do Wojciecha Bonifrowskiego, który po krótkim rajdzie strza³em w
„d³ugi róg” z naro¿nika pola bramkowego podwy¿szy³ wynik dla Sarmaty. Szczególnie cieszy bramka
Bonifrowskiego, który po uci¹¿liwej kontuzji wytrwale i skutecznie
d¹¿y do powrotu, do pierwszej jedenastki Sarmaty.
W kolejnym meczu ligowym w
najbli¿szy weekend, Sarmata jako
gospodarz na stadionie w Chociwlu
bêdzie podejmowaæ zespó³ Kluczevii Stargard.
Odra Chojna 0:2 (0:1) Sarmata Dobra
Bramki: Damian Padziñski 28' i
Wojciech Bonifrowski 73'
Sk³ad Odry: Adam Andrzejewski, £ukasz Kargol, Piotr Janicki
(20' Jakub Kuflowski ), Pawe³ Andrzejewski I, Piotr Kusiak, Tomasz
Kwaœniewski, Pawe³ Andrzejewski
II (78' Rafa³ Surmacz), £ukasz Ko³odziejczyk (70' Rafa³ Pohorecki),
Rados³aw Witorzeñæ (80' Marcin
Borczyñski), Karol Turkiewicz,
Mariusz Andrzejewski

Sk³ad Sarmaty: Sebastian Marciniak, Kamil Pacelt (35' Wojciech
GuŸniczak), Jaros³aw Jaszczuk,
Wojciech Dorsz, Pawe³ Za³êcki,
Damian Dzierbicki, Piotr Grochulski, Emilian Kamiñski, Zdzis³aw
Szw¹der (90' Mateusz Dzierbicki),

Damian Padziñski (85' Wojciech
Kliœ), Wojciech Bonifrowski (80'
£ukasz Olechnowicz).
Sêdzia g³ówny: Mariusz Beczko, sêdziowie asystenci: Robert
Szczygie³ i Micha³ Woœ.
Estan
Zdjêcia: www.sarmatadobra.com

Granie w planie
IV liga
20 kolejka 16.04 sobota
14.00 Hutnik Szczecin – Gryf Kamieñ Pom.
15.00 Victoria Przec³aw – Lech Czaplinek
15.00 Drawa Drawsko Pomorskie – Ina Goleniów
16.00 Darzbór Szczecinek – Odra Chojna
16.00 Sarmata Dobra – Kluczevia Stargard
17.00 Astra Ustronie Morskie – Leœnik Rossa Manowo
17.04 niedziela
12.00 Ba³tyk Koszalin – Vineta Wolin
Piast Chociwel pauzuje
Klasa okrêgowa
20 kolejka 16.04. sobota
13.30 Ehrle Dobra Szcz. - Orze³ £o¿nica
15.00 Wicher Brojce – Sparta Wêgorzyno
15.30 Jeziorak Szczecin – Korona Stuchowo
16.00 Kasta Szczecin – GKS Mierzyn
16.15 Œwiatowid £obez – Chemik II Police
17.04 niedziela
15.00 Flota II Œwinoujœcie – B³êkitni II Stargard
15.00 Promieñ Mosty – Ina Iñsko
D¹brovia Stara D¹browa pauzuje.
Klasa A gr. 1
14 kolejka 16.04 sobota
14.00 Mewa Resko – Ba³tyk Miêdzywodzie
14.30 Pionier ¯arnowo – Ba³tyk Gostyñ
17.00 Jantar Dziwnów – Orze³ Prusinowo
17.04 niedziela
15.00 Sowianka Sowno – Fala Miêdzyzdroje
16.00 B³êkitni Trzyg³ów – Pomorzanin Przybiernów
16.00 Iskra Golczewo – Bizon Cerkwica
Klasa A gr. 2
14 kolejka 16.04 sobota
16.00 D¹b Dêbice – Unia Stargard
17.04 niedziela
14.00 Zorza Tychowo – Radovia Radowo Ma³e
15.00 Zenit Koszewo – WODR Barzkowice
15.00 Vitkowia Witkowo – Orze³ Grzêdzice
16.00 Rolpol Chlebowo – Olimpia Nowogard
16.00 Pomorzanin Kr¹piel – Orze³ Pêzino
Klasa B gr. 1
11 kolejka 16.04 sobota
15.00 Jastrz¹b £osoœnica – Huragan Wierzchos³aw
16.00 Zieloni Wyszobór – Prawobrze¿e Œwinoujœcie
16.30 OKS Goleniów – Zryw Kretlewo
17.04 niedziela
14.00 Znicz Wysoka Kamieñska – Zalew Stepnica
17.00 Gardominka Polonia II Mechowo – Komarex Komarowo
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Justyna Romej najlepsza w kraju w biegach prze³ajowych

MAMY MISTRZYNIÊ POLSKI!!!
W pierwsza sobotê kwietnia
br., w Leœnym Parku Kultury i
Wypoczynku w Bydgoszczy - Myœlêcinku, przeprowadzono Mistrzostwa Polski Juniorów w Biegach Prze³ajowych.
W biegu na 2 km juniorek m³odszych rewelacj¹ zawodów okrzykniêto Justynê ROMEJ, zawodniczkê MKS Olimp £obez. Justyna nie
zawiod³a - zajê³a I miejsce, zdobywaj¹c z³oty medal i tytu³ mistrzyni
Polski juniorek. Brawo !
Trenerem naszej z³otej medalistki jest Piotr Kiedrowicz.
Justyna Romej pojecha³a do
Bydgoszczy z nastawieniem walki o
medal. Ju¿ dwa tygodnie temu podczas mistrzostw makroregionu w
Poznaniu wykaza³a œwietne przygotowanie do sezonu. Wygra³a tam w
wielkim stylu z ca³¹ koalicj¹ utytu³owanych biegaczek poznañskich,
prowadz¹c bieg od pocz¹tku do
koñca i wygrywaj¹c z ubieg³oroczn¹ wicemistrzyni¹ Polski
Obarsk¹ z Olimpii. Ma³o kto zwróci³ uwagê, ale nasza lekkoatletka
uzyska³a wtedy najlepszy czas ze
wszystkich eliminacji w ca³ym kraju (8 makroregionów).
Podobnie by³o w Bydgoszczy.
Wiedz¹c, ¿e zawodniczki mog¹ byæ
szybkie na finiszu, ³obzianka od
startu narzuci³a ostre tempo biegu i
ju¿ po 900 m uzyska³a kilkumetrow¹ przewagê. Na ostatnich metrach jedynie Marta Jusiñska z Warszawy podjê³a walkê o pierwszeñstwie na mecie. Nasza Justynka skutecznie odpiera³a zaciek³e ataki rywalki. Analogicznie zakoñczy³a siê
ich rywalizacja podczas zesz³orocznych mistrzostw Polski w Zielonej
Górze w biegu na 800 m na biezni.
Wówczas J. Romej by³a 6., a Jusiñska 7.
Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e wicemistrzyni Polski M. Jusiñska jest
trenowana przez Wies³awa Paradowskiego, 18-krotnego medalisty
Mistrzostw Polski w biegach œrednich w latach 80. i 90. Tego biegacza
z LKS Lubusz S³ubice wychowa³ i
trenowa³ Piotr Kiedrowicz !
Bydgoszcz – Myœlêcinek to by³
dopiero drugi start w tym sezonie
Justyny Romej, która zrezygnowa³a
ze startów halowych, a koncentruj¹c
siê na przygotowaniach do sezonu
letniego. Od grudnia ubieg³ego roku
na treningach przebieg³a ponad tysi¹c kilometrów a starty prze³ajowe
mia³y byæ sprawdzianem s³usznoœci
wybranej drogi.
W tej konkurencji oczekiwano
rywalizacjê miêdzy dwiema fawo-

rytkami, z³otymi medalistkami tegorocznych Halowych Mistrzostw
Polski – Mart¹ Jusiñsk¹ (w Spale
wygra³a na 1000 m) i Dominik¹
Maruszewsk¹ (w Spale „z³oto” w
biegu na 600 m).
Wygra³a ta trzecia, nasza utalentowana lekkoatletka z MKS-u
Olimp £obez, która po niewiarygodnie zaciêtym finiszu o 1 sekundê
wyprzedzi³a Martê Jusiñsk¹ z AKL
Ursynów Warszawa, jedn¹ z bliŸniaczek, a jej siostra by³a 5.
Justyna Romej kontynuuje naukê w klasie I a w Liceum Ogólnokszta³c¹cym Zespo³u Szkó³ w
£obzie. Wychowawc¹ jest Robert
Jaremko. Na sta³e zamieszkuje we
wsi Ro¿nowo w gminie £obez.
Treningi biegowe w terenie realizuje wraz z grup¹ m³odych biegaczy ze
Szko³y Podstawowej nr 2. Placówka ta stanowi tak¿e uzupe³nienie jej
bazy szkoleniowej – tu korzysta z
szatni, natrysków, sali gimnastycznej. Od pocz¹tku kariery sportowej
nale¿y do sekcji l.a. Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego Olimp,
którego prezesem jest p. Szymon
Kordyl.
Justyna wokó³ siebie ma bardzo
usportowionych cz³onków rodziny:
jej mama El¿bieta uprawia³a czynnie biegi œrednie w MKS Olimp
£obez i LKS Pomorze Stargard
Szcz., zdobywaj¹c w 1983 roku br¹zowy medal Mistrzostw Polski Juniorek w biegu na 800 m (nazwisko
rodowe Lisik). Aktualnie pracuje w
charakterze nauczyciela wychowa-

Justyna Romej z MKS Olimp £obez na najwy¿szym podium
Mistrzostw Polski Juniorów w Biegach Prze³ajowych.
Poni¿ej w œrodku: trener Piotr Kiedrowicz.
nia fizycznego w ³obeskiej „dwójce”. Ciocie Krysia i Bo¿ena Lisikówne wielokrotnie zdobywa³y z³ote medale w zawodach wojewódzkich (biegi prze³ajowe i biegi œrednie). Rekord Szko³y Podstawowej
nr 1 „Jedynki” w biegu na 600 m –
1:41,3 min od roku 1975 do dzisiaj
nale¿y do Krystyny Lisik. Wujek i
chrzestny – Piotr Kiedrowicz, obecnie mieszkaniec S³ubic, nale¿a³ do

Fotofinisz w biegu na 2 km Mistrzostw Polski w Biegach
Prze³ajowych w Bydgoszczy. Justyna Romej z Olimpu £obez na
mecie wyprzedza o 1 sekundê (!) zawodniczkê z Warszawy.

Klasyfikacja na mecie:
1. Justyna ROMEJ
2. Marta JUSIÑSKA
3. Dominika MURASZEWSKA
4. Martyna STRUCIÑSKA
5. Monika JUSIÑSKA
6. Sofia ENNAOUI

MKS Olimp £obez
AKL Ursynów Warszawa
MUK P³ock
AZS UWM Olsztyn
AKL Ursynów warszawa
LKS Lubusz S³ubice

7:04
7:05
7:10
7:14
7:14
7:19

kadry Polski juniorów i seniorów w
chodzie sportowym (lata 70. i 80.).
Swoj¹ pedagogiczn¹ i trenersk¹ karierê rozpoczyna³ w £obzie. Z utalentowan¹ m³odzie¿¹ szkó³ ³obeskich zdoby³ dziesi¹tki medali mistrzostw województwa, makroregionu i Polski. Doprowadzi³ do
kadry narodowej juniorów w chodzie sportowym a¿ 6 zawodników z
MKS Olimp £obez: Edytê Mordkê,
Agnieszkê Bobko, Dariusza S³adkiewicza, Andrzeja Tyrañskiego,
Arkadiusza Rudnickiego i Marka
Hanzela.
Justyna Romej ma 17 lat, od piêciu sezonów uprawia lekk¹ atletykê.
Nale¿y do czo³ówki krajowej biegaczek na 800 m i 1500 m kategorii
juniorek. Nale¿y odnotowaæ fakt, ¿e
zdobyty w sobotê tytu³ mistrza Polski przez Justynê Romej nale¿y do
najwiêkszych osi¹gniêæ w historii
sportu Ziemi £obeskiej. Ostatni
podobny tryumf odniós³ przed … 25
laty Marek Hanzel, który zdoby³ I
miejsce w Halowych Mistrzostwach
Polski Juniorów w Chodzie Sportowym na 5 km 23:39,0 min. (Spa³a
1986)
Liczymy na dalsze tak wspania³e efekty sportowe Justyny Romej,
mo¿e na Igrzyskach Olimpijskich w
Londynie 2012, ewentualnie w Rio
de Janeiro 2016?
Zdzis³aw Bogdanowicz

X IGRZYSKA SPORTOWO
-REKREACYJNE
- £OBEZ z PUCHAREM
PYRZYCE, 3 KWIETNIA 2011 r.

120 osób na ³obeskim szlaku!

VII Wiosenny Rajd Pieszy
Po Ziemi £obeskiej „Torem
Lasem”

£obez, 3 kwietnia 2011 r. To by³a
ciep³a, bez ma³a majowa niedziela.
Rano zbudzi³o nas piêkne s³oñce i
zaprosi³o na szlak. Nie oci¹gaj¹c siê,
ruszyliœmy!

Najlepsi w X Igrzyskach Sportowo-Rekreacyjnych LZS Samorz¹dów Powiatowych Pyrzyce 2011 na podium: I m - Powiat Pyrzycki, II
m - Powiat Stargardzki, III m - Powiat £obeski.
X Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego to
wielkie œwiêto kultury fizycznej w
regionie. Gospodarzem jubileuszowej 10. edycji by³ Powiat Pyrzycki.
Do wspó³zawodnictwa rozgrywek
fina³owych przyst¹pi³o blisko 500
amatorów czynnego wypoczynku z
10 najlepszych samorz¹dów powiatowych, w tym tak¿e £obez.
Program imprezy obejmowa³
konkurencje o charakterze rekreacyjnym (przeci¹ganie liny, podnoszenie ciê¿arka, dru¿ynowy wielobój sprawnoœciowy, podbijanie pi³ki stopami, tor przeszkód VIP-ów)
oraz czysto sportowym (pi³ka siatkowa kobiet i mê¿czyzn, koszykówka kobiet i mê¿czyzn, szachy, tenis
sto³owy, strzelectwo).
Ekipa powiatu ³obeskiego podjê³a walkê sportow¹ we wszystkich
konkurencjach. Nie zabrak³o wœród
naszych reprezentantów ambicji,
woli zwyciêstwa i sukcesów medalowych.
W punktacji ogólnej Powiat
£obeski zaj¹³ doskona³e 3. miejsce
ustêpuj¹c Powiatowi Pyrzyckiemu i
Powiatowi Stargardzkiemu.

KLASYFIKACJAGENERALNA
1. Powiat Pyrzycki
85pkt
2. Powiat Stargardzki 156,5
3.Powiat £obeski
147
4.Powiat Bia³ogardzki 146
5.Powiat Goleniowski 116,5
7.Powiat Szczecinecki 113
8. Powiat Koszaliñski 84
9. Powiat Choszczeñski 73
10. Powiat Policki
42
£obescy sportowcy wielokrotnie w swoich konkurencjach zajmowali miejsca na podium:
Martyna Zieniuk (gmina £obez)
I miejsce i z³oty medal w szachach
kobiet, Krzysztof Nadkierniczny
(gmina Wêgorzyno) - I miejsce w
szachach mê¿czyzn, Krzysztof Nerka (gmina Resko) - II m. w podnoszeniu ciê¿arka 17,5 kg (89 x),
Krzysztof GwóŸdŸ radny Rady
Miejskiej wWêgorzynie - II m. w
torze przeszkód VIP-ów, Natalia
Adamek (gmina Resko) - III m. w
tenisie sto³owym, Dawid Dudek
(gmina £obez) - III m. w ¿onglowaniu pi³ki.
Rolê kierownika ekipy Powiatu
£obeskiego sprawowa³ Janusz
Skrobiñski.
ZD

Znaleziono kluczyki do auta
Informujemy, ¿e w dniu 6 kwietnia w godzinach wieczornych 18
letni ch³opak na dworcu PKP w
£obzie znalaz³ kluczyk samochodowy do pojazdu marki Seat. Klucze s¹
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do odebrania w Komendzie Powiatowej Policji w £obzie przy ul. W.
Polskiego 2 u dzielnicowych, kontakt telefoniczny 91 56 15 522.
Asp. Anna Gembala, KPP £obez

£obeska impreza staje siê znana i
oczekiwana wœród turystów piechurów. Ku zaskoczeniu organizatorów
na zbiórce przybywa³o i przybywa³o.
Tradycyjnie ju¿ przybyli turyœci ze
Szczecina, w tym z Klubu Tatrzañskiego, nasi dobrzy znajomi z Drawska Pom., koledzy z Iñska. Ponadto
stawili siê piechurzy ze Stargardu
Szcz. i Koszalina oraz oczywiœcie
³obziacy. Doliczyæ siê nas by³o ciê¿ko
… W sumie zebra³o siê ponad 120
turystów. To wyj¹tkowo liczne zgromadzenie, jak na ³obeskie rajdy. Sukces ³obeskiej turystyki rajdowej.
Organizatorem rajdu by³o Ognisko TKKF B³yskawica w £obzie. Rajd
przygotowali i prowadzili Adam Kogut i El¿bieta Jankowska-Kogut. Zebranych turystów na starcie przy stacji
kolejowej w £obzie powita³ Prezes
B³yskawicy Jerzy Rakocy. Odprawê
staraliœmy siê uczyniæ krótk¹, aby
czym prêdzej ruszyæ na szlak. Dla turystów przygotowano pami¹tkowe
znaczki rajdowe (butony). A w planie
ca³kiem sporo pozycji… Przed nami
17 km dróg, dró¿ek, œcie¿ek i torów.
Nasza marszruta: £obez - Niegrzebia
- Polakowo - Worowo stacja - Prusinowo - £ob¿any - £obez.
We wsi Niegrzebia zatrzymaliœmy
siê na chwilê przy niewielkim dworze
z XIX w. Droga wiod³a nas polem, a
nastêpnie lasem. Ch³onêliœmy Wiosnê. A to zazieleniaj¹ce siê trawy, a to
zasiane pola, a to skowronki, a to
kwitn¹ce wierzby. Na wzgórzu w lesie
œwierkowym tu¿ za osad¹ Polakowo
zatrzymaliœmy siê na przerwê œniadaniow¹. Po wyjœciu z szklanych i betonowych domów stanêliœmy wobec
Lasu. Napiera³ na nas, ciê¿ko siê
oprzeæ jego urokowi. Po przekroczeniu szosy £obez - Œwidwin, maszerowaliœmy wzd³u¿ linii kolejowej
(£obez - Koszalin), skrajem lasu.
Skierowaliœmy siê do stacji kolejowej Worowo. Dziêki uprzejmoœci
dy¿urnego ruchu, turyœci mogli podziwiaæ niemieck¹, rêczn¹ (mechaniczn¹) nastawniê. Obs³uguje siê j¹
wci¹¿ tak samo, od lat. Tu niewiele siê
zmieni³o… A ju¿ za jakiœ czas, to

wszystko zast¹pi elektronika i komputery. Dalej wzd³u¿ „zapomnianych”
torów (nieczynna linia kolejowa Worowo - Resko) pomaszerowaliœmy do
mostu-wiaduktu kolejowego na Redze. Ta budowla stoi tu ponad 100 lat.
To jeden z oryginalniejszych zabytków Ziemi £obeskiej. Dziœ nie je¿d¿¹
ju¿ tutaj poci¹gi…. Kilka kroków dalej zatrzymaliœmy siê na chwilê przy
ma³ej elektrowni wodnej na Redze.
Turystów oprowadzi³ gospodarz
obiektu, pan Stawicki. Obiekt zbudowano w 1900 r. Czêœæ elementów
opar³a siê "zêbowi czasu", a niektóre
zosta³y wymienione.
Na biwak i posi³ek turystyczny
zatrzymaliœmy siê w Prusinowie, na
polu namiotowym pani Bo¿eny Giermakowskiej - „Anielkowo”. Na
wszystkich czeka³ pyszny ¿urek i ciasto, przygotowane wed³ug domowych
receptur przez pani¹ Bo¿enê. A do
tego kie³baski, z grilla lub z kija (wedle upodobania), kawa i herbata. Posi³ek zapewni³ turystom organizator
TKKF B³yskawica. Biwak by³ nad
Reg¹, co nie usz³o uwadze morsów,
wêdruj¹cych wraz z nami. Rzeka to
nie morze, ani jezioro, ale morsy podjê³y wyzwanie, a frajda z k¹pieli by³a
niema³a.
Do Anielkowa prezes B³yskawicy
J. Rakocy zaprosi³ wiceprezesa Zachodniopomorskiego Zarz¹du TKKF
Krzysztofa Szyszlaka i cz³onka Zarz¹du Powiatu £obeskiego Micha³ Kar³owskiego. Cieszymy siê, ¿e VIP-owie
mogli nieco zapoznaæ siê ¿yciem na
szlaku.
Ostatnim ju¿ miejscem zwiedzanym na trasie rajdu by³y £ob¿any.
Zatrzymaliœmy siê przy pa³acu w stylu
eklektycznym postawionym w 1880 r.
To doœæ okaza³a budowla, zwraca
uwagê bogatym wystrojem architektonicznym. Opuszczaj¹c wieœ, skierowaliœmy siê w stronê £obza. Ze wzgórza ³ob¿añskiego rozci¹gaj¹ siê ciekawe widoki na pola i lasy, a przede
wszystkim na miasto w oddali, z charakterystycznymi elewatorami mieszalni pasz.
I czas na rozstanie nadszed³… niestety. Rajd dobieg³ koñca, a my na³adowani wra¿eniami nie mogliœmy
przestawiæ siê na codziennoœæ. To by³
wyj¹tkowy dzieñ.
Do szybkiego spotkania na szlaku!
Adam Kogut (adamku@vp.pl)
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Krzy¿ówka nr 15

Galeria tygodnika
Oluœ
podró¿niczek

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 13 brzmia³o:

„WEKENDOWE MAJÓWKI”

Nagrodê wylosowa³a pani Zofia Janicka z £obza.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie
Gratulujemy.

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

