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Dorota Wasilewska now¹
Miss Ziemi £obeskiej
W miniony weekend
odby³y siê Dni £obza
2011 pod has³em
„Swego nie znacie,
cudze chwalicie”.
Ireneusz Bieleninik,
znany prezenter TVN
nasz¹ imprezê nazwa³
„imprez¹ na bogato”.
Trudno siê z nim nie
zgodziæ, bo gdzie
pozwalaj¹ nam siê bawiæ
przez 3 pe³ne dni?

Intermed
poœwiadczy³
nieprawdê,
rehabilitacji
nie ma
„My mieszkañcy
miasta Reska
czujemy siê
mieszkañcami
III kategorii”
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Z DRUGIEJ STRONY
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O dniach, tak o Dniach £obza, które
odby³y siê bez nich ju¿ kolejny rok
Stanis³aw Sadowski
Jakie one by³y - kto by³, widzia³,
uczestniczy³... Czy wszyscy? Pewnie, ¿e nie, to nie jest mo¿liwe. Jednak kilku ludzi zabrak³o. To oni kiedyœ w³o¿yli swój czas, swoj¹ cegie³kê, aby coœ takiego powsta³o. S¹ nastêpni, którzy to robi¹. Myœlê, ¿e z
wielkim poœwiêceniem i zaanga¿owaniem. To widaæ i s³ychaæ (jak w
piosence).
Jednak brak tych, których ju¿ nie
ma.
To tylko mój w³asny okruch
wspomnieñ. Co sta³o siê? Jak w
¿yciu. Coœ jest, funkcjonuje przez
ca³e lata, ale te¿ i koñczy siê.
Odszed³ Stanis³aw Rybak - to tylko
parê miesiêcy minê³o - Stasiu, Staszek,
Stachu. Nie uczestniczy³ w tych
dniach. Czy tylko on? O Stasiu zaraz
wiêcej napiszê, bo warto o takich ludziach mówiæ, pisaæ, wykrzyczeæ?
Spontaniczna Henia Lach – pani
nauczycielka - jej wspania³e „Œpiewaj¹ce Podwórka” (przypomnê) – w
ka¿de wakacje poœwiêca³a swój
czas, wstawa³a rano, sz³a do dzieci,
m³odzie¿y - œpiewa³a z nimi na placach zabaw, na skwerach, w parku.
Sz³y za ni¹ ca³e zastêpy tych m³odych ludzi. Porywa³a ich swoj¹ osobowoœci¹, swobod¹ nawi¹zywania
kontaktów - gdzie dzieci posz³y z
Hank¹, tam rodzice nie musieli siê

martwiæ. Potrafi³a wszystkich odprowadziæ do domów.
Trochê inny, ekscentryczny
LEON.
(Czy to miasto go przyjmie?).
Du¿o z nim prze¿yæ. Te¿ kocha³
dzieci - mia³ wraz z ¿on¹ swój w³asny
dzieciniec. Nie wstydzi³ siê tego.
W jego roztarganym i zwariowanym ¿yciu by³a to jakaœ ostoja. PóŸniej - ró¿nie...
Wspominam o osobach bardzo
skromnych, kochaj¹cych ¿ycie i ludzi.
Im nigdy nie zale¿a³o, by pchaæ
siê w kierat wyborczy, trzepaæ siê na
plakatach, b³yszczeæ w œwietle
okien, wisieæ na betonowym s³upie,
chichraæ siê na jakiejœ plakietce czy
reklamówce - dzisiaj mo¿e te¿ w internecie?
Ze Stasiem moja znajomoœæ i
kontakty zaczê³y siê w latach 197677. Nie bêdê tu przedstawia³ ca³ej
biografii Stasia, ale trochê wrócê do
jego przesz³oœci.
Stasiu by³ muzykiem w wojsku –
Marynarka Wojenna w Ustce.
Po przyjeŸdzie do £obza (pochodzi³ z miejscowoœci Dobra Nowogardzkie) – z kilkoma muzykami zacz¹³
graæ w restauracji „Klubowa”. S¹ ludzie, którzy z nim grali, ¿yj¹ jeszcze,
mog¹ du¿o opowiedzieæ. Pamiêtaj¹.
Ta restauracja spali³a siê (nie
pamiêtam ju¿ tej daty). Na jej miejscu
stoi dzisiejszy dom kultury.
Trochê gra³em na gitarze - uczy³em siê w³aœnie w tym domu kultury.
Od informacji do informacji, od
s³owa do s³owa zeszliœmy siê razem.
Trochê innych muzyków te¿.
No to bêdziemy graæ? Tak. I za-

czê³o siê, rozkrêci³o, potoczy³o to
ko³o.
Dancingi w restauracji „Kosmos” - przypominam - na tym miejscu stoi dzisiejszy market „Polo”.
Wiele zabaw wiejskich - wtedy
bardzo modnych i porywaj¹cych wesela, spotkania towarzyskie.
Ale jak to w ¿yciu, ka¿dy z nas
poszed³ w³asn¹ drog¹. Rozstaliœmy
siê. Stasiu gra³ dalej. Z przerwami.
Ciê¿ko pracowa³, m.in. w Zak³adach
Naprawczych Mechanizacji Rolnictwa (tak, to ten by³y POM).
Nasza têsknota muzyczna trwa³a. Wtedy ju¿ wiedzia³em - mam
wspania³ego kolegê.
Stasiu kocha³ ludzi. W swojej
skromnoœci nigdy tego nie uzewnêtrznia³. Razem z ¿on¹ Jank¹ (by³a
przez jakiœ czas dyrektork¹ przedszkola) – my nazywaliœmy j¹ Jasia,
prowadzili przez wiele lat zajêcia rytmiczne.
Tu jest piêkny rozdzia³ jego
¿ycia. Z ¿on¹ swoj¹ byli i znali siê od
dziecka, trwali ze sob¹ od szko³y
podstawowej przez ca³e ¿ycie – no,
do tego ostatniego dnia.
PóŸniej nasze drogi znów siê
dorywczo schodzi³y. Trzeba pograæ.
By³ jakiœ dzieñ, bo trzeba zrobiæ coœ
nowego, trochê czasu minê³o. Powsta³ chór „Uœmiech”. Z wielkim
oddaniem zabraliœmy siê do roboty.
Zesz³o siê nas trochê i by³ych graj¹cych, œpiewaj¹cych i pañ i panów.
Stasiu nie czeka³. Wraz z pani¹ T.
Zienkiewicz zagonili nas do roboty.
Bo trzeba. Ufff... Ciê¿ka praca, bo
wszystko od pocz¹tku. Ale posz³o.
O osi¹gniêciach tego zespo³u mo¿-

mioty, które od wielu lat zalegaj¹ z
p³atnoœci¹ podatku, a tocz¹ce siê od
kilku lat postêpowanie egzekucyjne
jest bezskuteczne. W tych przypadkach wystawienie upomnienia, czy
tytu³u wykonawczego po terminie
nie ma wp³ywu na œci¹galnoœæ zaleg³oœci podatkowych. Ponadto w protokole RIO nie ma s³owa o tym, ¿e windykacja nale¿noœci podatkowych
jest prowadzona fatalnie, jak zasugerowano w tytule artyku³u.
Nale¿y te¿ podkreœliæ, ¿e badana
grupa podatników w ¿aden sposób
nie mo¿e stanowiæ podstawy do
oceny pracy urzêdu w zakresie œci¹galnoœci podatków. Ponadto bior¹c
pod uwagê wszystkie rodzaje podatków, na prze³omie lat 2008 – 2010
do bud¿etu gminy wp³ywa³o œrednio ok. 85% wszystkich nale¿noœci
podatkowych (w tym równie¿ zaleg³oœci).
Nadmieniam równie¿, i¿ praca
urzêdu, w tym komórki windykacyjnej zosta³a wysoko oceniona w trak-

cie kontroli kompleksowej obejmuj¹cej swym zakresem lata 2007 –
2010, przeprowadzonej przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w
Szczecinie w dniach od 14 marca
do 24 czerwca 2011 r.
Burmistrz Ryszard Sola

na mówiæ du¿o - wiele nagród, wyró¿nieñ, zajêtych dobrych miejsc,
aplauzów po ka¿dych wystêpach.
Odszed³ cz³owiek nie z plakatów,
bo go na nich nie by³o. Nie uzurpowa³ sobie splendorów i sukcesów.
Odszed³ cz³owiek bardzo skromny, a
jak wra¿liwy... Nie potrzebowa³
uczestniczyæ w ¿yciu publicznym.
On siê tym brzydzi³. Wiedzia³, trzeba
graæ dla ludzi, daæ im radoœæ.
Nawet ju¿ w ciê¿kiej chorobie nie
porzuci³ swojej kochanej muzyki - i
ukochanego instrumentu akordeonu. Czy dzisiaj w £obzie jest mu
równy? Gra³ ju¿ tylko na siedz¹co ze
swoim w³asnym cierpieniem fizycznym, ale zawsze z uœmiechem i radoœci¹, bo dla ludzi.
Czas? Robi swoje – i zrobi. Bo tak
to jest. Takich ludzi ¿egnajmy z pokor¹ i czci¹. Ale te¿ pamiêtajmy. Czy
tylko tych parê dni w roku Dni
£obza, imieniny, jakieœ imprezy okolicznoœciowe, mo¿e towarzyskie
spotkania?
Czy w tym ma³ym mieœcie pamiêæ
o Stasiu zostanie? Odpowiedzcie. Ja
wiem.
Stary „Osa”
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Pan Kazimierz Rynkiewicz
Redaktor Naczelny
„Tygodnika £obeskiego”
Na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, w odpowiedzi na nierzetelne i wprowadzaj¹ce w b³¹d opiniê
publiczn¹ informacje, zawarte w
artykule pt. „RIO o œci¹galnoœci
podatków w ³obeskim urzêdzie –
jest fatalnie” jaki ukaza³ siê na
³amach Tygodnika £obeskiego z
dnia 28 czerwca 2011 roku, w którym redaktor bez znajomoœci tematu wyda³ nieprawdziw¹ opiniê
na temat pracy w Urzêdzie Miejskim w £obzie, informujemy, i¿
zakres materia³u objêtego kontrol¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotyczy³ 15
podatników o najwiêkszym zad³u¿eniu z tytu³u podatku od nieruchomoœci (przy czym ca³a baza
podatników wynosi ok. 5000). Poddani kontroli podatnicy, to pod-

Od Redakcji
Stwierdzenie burmistrza, ¿e w
stosunku do podatników, którzy
zalegaj¹ przez lata, wiêc „W tych
przypadkach wystawienie upomnienia, czy tytu³u wykonawczego po terminie nie ma wp³ywu na
œci¹galnoœæ zaleg³oœci podatkowych” brzmi kuriozalnie, jak na
urzêdnika. RIO stwierdzi³a zaniedbywanie terminów i tyle. Czy te¿
dosta³a odpowiedŸ, ¿e wskazane
nieprawid³owoœci nie mia³y wp³ywu? Okreœlanie „wp³ywów” mo¿e
byæ ciekaw¹ œcie¿k¹ w praktyce
samorz¹dowej. Mo¿e warto j¹
spopularyzowaæ z dopiskiem:
„wynalazek ³obeski”.
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NFZ po kontroli stwierdzi³

Intermed poœwiadczy³
nieprawdê, rehabilitacji
nie ma
(£OBEZ). Od marca br.
NZOZ Intermed nie
udziela œwiadczeñ
w zakresie rehabilitacji
leczniczej. Narodowy
Fundusz Zdrowia
w wyniku kontroli
stwierdzi³ szereg
nieprawid³owoœci.
Jak nas poinformowa³a Ma³gorzata Koszur rzeczniczka prasowa
Zachodniopomorskiego Oddzia³u
Narodowego Funduszu Zdrowia na
prze³omie stycznia i lutego 2011 roku
NFZ przeprowadzi³ w NZOZ „Intermed” kontrole realizacji zapisów
umowy o udzielanie œwiadczeñ w
rodzaju rehabilitacja lecznicza, w
zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej.

Przedmiotem kontroli by³a organizacja udzielania œwiadczeñ i ich
dostêpnoœæ dla ubezpieczonych
oraz zgodnoœæ danych zawartych w
formularzach ofertowych ze stanem
faktycznym.
Podczas kontroli wykazano nieprawid³owoœci w realizacji umowy:
œwiadczeniodawca poœwiadczy³
nieprawdê w formularzu ofertowym,
w ofercie wykaza³ sprzêt w iloœci, jakiej nie posiada³, nie spe³nia³ warunku koniecznego do podpisania umowy, tj. nie posiada³ odrêbnego gabinetu do masa¿u, brakowa³o pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla œwiadczeniobiorców niepe³nosprawnych ruchowo.
W wyniku stwierdzonych nieprawid³owoœci umowa z NZOZ „Intermed” na udzielanie œwiadczeñ rehabilitacji leczniczej w £obzie zosta³a rozwi¹zana 3 marca 2011. MM

Str
Str.. 3

Absolutorium dla burmistrz
Barbary Wilczek
(DOBRA). W tej gminie absolutorium dla burmistrz Barbary Wilczek radni przyznali ju¿ w po³owie
miesi¹ca podczas czerwcowej sesji
Rady Miejskiej.
RIO nie mia³a zastrze¿eñ odnoœnie wykonania bud¿etu, opinia
Komisji Rewizyjnej równie¿ by³a
pozytywna. W¹tpliwoœci w sprawie
przyznania absolutorium nie mia³o
12 radnych. Jedenwstrzyma³ siê. op
INFORMACJA
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Prosto z truskawkowego pola
POWIAT. Sezon na truskawki
koñczy siê. Zbieranie tego owocu to
okazja zarobku dla wielu mieszkañców powiatu.
Tylko na terenie gminy £obez
znajduje siê kilka sporych plantacji.
Dziêki truskawkom wiele osób mog³o podreperowaæ bud¿et domowy.
Ceny za zebranie kobia³ki bywa³y
ró¿ne w zale¿noœci od dnia i wielkoœci owoców. Za koszyczek mo¿na
by³o dostaæ od 3 do 7 z³.
Codziennie tylko na jedn¹ z plantacji przyje¿d¿a³o kilkaset do tysi¹ca
osób. Jak powiedzia³a jedna z osób,
warunki na niej s¹ lepsze ni¿ u s¹siadów zza Odry. By³a gor¹ca kawa, herbata, i dobre zarobki, nie brakowa³o
toi toiów ani wody i myd³a. Nie dziwi³o wiêc, ¿e na plantacjê przyje¿d¿ali ludzie z ca³ego powiatu, a
nawet spoza niego, tym bardziej, ¿e
za darmo na miejsce dowozi³y autobusy. Zwracane by³y równie¿ pieni¹dze za paliwo, jeœli ktoœ przyjecha³
samochodem. Od samych zbieraj¹cych zale¿a³o, jak d³ugo chc ieli pracowaæ.
Nadesz³a sobota. Pogoda niezbyt dopisywa³a, jednak ju¿ o 4.45
na przystanku w £obzie, z którego
odje¿d¿a autobus na truskawkowe
pole w Trzeszczynie, zebra³o siê bardzo du¿o osób. Stojê wœród innych i
zastanawiam siê, jak bêdzie. Niektórzy pow¹tpiewaj¹, czy wszyscy zmieœcimy siê. O godzinie 6.00 ma podjechaæ drugi autobus, by zabraæ pozosta³ych. £obzianie, nauczeni doœwiadczeniem z poprzednich dni,
maj¹ ze sob¹ p³aszcze przeciwdeszczowe i odpowiednie obuwie.
Niedawno by³o zakoñczenie
roku szkolnego, a ju¿ w sobotê na
przystanku stoj¹ nie tylko doroœli,
ale i m³odzie¿ oraz dzieci.
Gdy podjecha³ autobus, jako
pierwsi do œrodka z impetem ruszaj¹
mê¿czyŸni. Na s³owa, ¿e d¿entelmenów nie brakuje, trochê spasowali.
Pozosta³e osoby wchodz¹ ju¿ spokojnie. Okaza³o siê, ¿e wszyscy zmieœciliœmy siê do œrodka i ruszamy w
stronê Trzeszczyny. Po kilku minutach jesteœmy na miejscu. Na tymczasowym parkingu stoi mnóstwo
samochodów i ludzie ju¿ zbieraj¹ truskawki. Bierzemy kobia³ki i ruszamy
na pole przeznaczone w tym dniu do
zbiorów. Ca³¹ logistyk¹ kieruj¹ panie
wyposa¿one w krótkofalówki. Rozstawiaj¹ nas przy rzêdach, z których
mamy zbieraæ owoce. Ktoœ rzuca
pog³oskê, ¿e ka¿dy zbiera tylko w
jednym rzêdzie i na tym koniec zbiorów w tym dniu. Truskawki s¹ drobne, a krzaki jeszcze mokre po nocnym
deszczu. Niebo zachmurzone, wieje
zimny wiatr, ale to nikomu nie przeszkadza, bo tego dnia za koszyczek
bêdzie p³acone a¿ 4,50 z³.

Niektórzy na pole przybyli wraz z
ca³ymi rodzinami, aby zarobiæ na rachunki, jedzenie, a nawet... wieczornego grilla. Zbiory to z jednej strony
bardzo ciê¿ka praca, z drugiej truskawkowe pole mo¿e staæ siê doskona³ym miejscem spotkañ, wymiany
pogl¹dów, zapoznania siê z najnowszymi trendami muzyki, bo tej te¿ nie
brakuje. Swobodne rozmowy, ¿art
œmiech oraz mi³e panie pilnuj¹ce pola
w znacznym stopniu uprzyjemniaj¹

dzielone naszej grupie, z t¹ ró¿nic¹,
¿e osoby te maj¹ zbieraæ od drugiej
strony. No i zaczê³o siê. Wnuczka
hrabianki wkroczy³a do akcji. Wyprostowa³a siê. G³êboko wci¹gnê³a
powietrze, g³oœno i wyraŸnie krzyknê³a: „spier... st¹d! To mój rz¹d. IdŸcie sobie gdzie indziej!” - i tak kilka
razy. Osamotniona w boju rozejrza³a
siê i spyta³a, dlaczego nikt jej nie
wtóruje. Nikt nie odpowiada³ jednak
na to pytanie. Zwraca siê do ch³opa-

G³êboko wci¹gnê³a powietrze, g³oœno i wyraŸnie
krzyknê³a: „spier... st¹d! To mój rz¹d. IdŸcie sobie
gdzie indziej!” - i tak kilka razy. Osamotniona w boju
rozejrza³a siê i spyta³a, dlaczego nikt jej nie wtóruje.
ciê¿k¹ pracê. Jest jeszcze dosyæ
wczeœnie, tote¿ ból krêgos³upa ani
kolan nie dokucza. Wszyscy s¹ pe³ni
zapa³u. Mimo i¿ truskawki s¹ drobne,
to jest ich sporo na krzaczkach.
Ale jak to bywa w miejscu, w którym nagle znajduje siê kilkusetosobowa grupa, tak i tu zdarzaj¹ siê ró¿ne sytuacje.
Zaginiony skarb
Nagle okaza³o siê, ¿e obok nas
truskawki zbiera prawdziwa wnuczka hrabianki. Tak obwieœci³a swym
donoœnym g³osem. Dziadek, jak
podkreœli³a, z pewnoœci¹ by³...
skner¹. Ca³y skarb rodzinny schowa³ przed swoimi pociechami. Na
³o¿u œmierci powiedzia³ jednak, ¿e
skarb zakopa³ pod krzewem porzeczki. Problem w tym, ¿e porzeczek by³o
pó³ hektara. Tym sposobem rodzina
pozbawi³a siê niewielkiej plantacji
czarnej porzeczki. Jedyne co wykopano, to spirytus. Wnuczka hrabianki jednak nie zaprzesta³a na tym
opowieœci i podtrzymywa³a napiêcie. Okaza³o siê bowiem, ¿e ca³kiem
niedawno przyœni³ siê jej dziadek.
Wskaza³ wnuczce miejsce, gdzie ów
skarb schowa³. Okaza³o siê, ¿e nie
pod ¿adnym krzakiem czarnej porzeczki, ale w domu. Jak wyzna³a
wnuczka hrabianki, po obudzeniu
zadzwoni³a do mamy i opowiedzia³a
jej swój sen, taki sam... jaki przyœni³
siê matce. To mog³o oznaczaæ, ¿e
dziadek zapragn¹³, aby skarb znalaz³a w³aœnie ta ga³¹Ÿ rodziny. Niestety
nie wiemy, czy spadkobierczyni maj¹tku podjê³a jakieœ kroki w tym kierunku, ale skoro jest na polu, to raczej nie... Dowiedzieliœmy siê jednak, jak to hrabiowska krew i silne
poczucie w³asnoœci, nawet jeœli nie
ma siê do owej w³asnoœci najmniejszych praw, w krwi pozosta³a. Oto
bowiem na pole przyby³a w³aœnie
kolejna grupa ludzi. Do zbierania
wskazano im rzêdy wczeœniej przy-

ka, zbieraj¹cego obok truskawki.
Ten odpowiada, ¿e jemu to nie przeszkadza, tym bardziej, ¿e i tak ju¿
nied³ugo bêdzie koñczy³ zbieranie.
Rozczarowana tak¹ odpowiedzi¹,
jeszcze raz spogl¹da na nas i nie
maj¹c poparcia, ka¿e iœæ na koniec
rzêdu m³odej dziewczynie, dziecku
jeszcze, by powiedzia³a ludziom
zbieraj¹cym w „jej” rzêdzie, ¿e maj¹
spier.... Dziewczyna pos³usznie wy-

konuje zadanie. Ju¿ z daleka krzyczy:
powierzone jej s³owa. Podchodzi
bli¿ej grupy, rozmawia z osob¹ dbaj¹c¹ o porz¹dek na polu. Po chwili
wraca z nieco mniejszym animuszem.
T³umaczy, ¿e „ich” rzêdy siêgaj¹ jedynie do wyznaczonego punktu, a
póŸniej wszyscy przenios¹ siê na
inne pole. Ca³a rodzina wnuczki hrabianki nagle dostaje skrzyde³, szybko i pobie¿nie przebiega „swoje” rzêdy i przenosi siê na inne pole.
My zostajemy, spokojnie zbieraj¹c dalej. Niektórzy bior¹ przyk³ad z
„arystokracji” i równie¿ szybko
czmychaj¹ na inne pole.
Dzieñ nie nale¿y do ciep³ych.
Wieje zimny wiatr, a s³oñce nieœmia³o zerka zza chmur. Wystarczy³o jednak, by osuszyæ ubranie po porannej rosie. Ludzie powoli przenosz¹
siê na inne pole, a my wci¹¿ pozostajemy. Nagle zaczynaj¹ nadci¹gaæ
ciemne chmury, smugi widniej¹ce w
oddali nie pozostawiaj¹ z³udzeñ.
Zbli¿a siê deszcz. Chc¹c schowaæ siê
przed nim, rozgl¹damy siê po polu.
Nie ma nic prócz stoj¹cych co jakiœ
czas toi toiów. Decyzjê podejmujemy bardzo szybko, bo z nieba lunê³o
jak z cebra. Nie namyœlaj¹c siê, schowa³yœmy siê w jedynym miejscu,
które mog³o nas uchroniæ przed
przemokniêciem...
Z toi toia na truskawkowym polu
specjalnie dla Pañstwa - MM.

OŒRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO KIEROWCÓW
LIGI OBRONY KRAJU W £OBZIE
OG£ASZA NABÓR NA BEZP£ATNY KURS DLA OSÓB
PRACUJ¥CYCH

„KURS KIEROWCÓW PRZEWO¯¥CYCH
TOWARY NIEBEZPIECZNE
- ADR PODSTAWOWY”
Kurs prowadzony jest w ramach projektu

"Kierowca wykwalifikowany - dobra
LOKata na przysz³oœæ!"
realizowanego w partnerstwie przez Cech Rzemios³ Ró¿nych i
Przedsiêbiorców w Gryfinie
oraz Oddzia³ Zarz¹du G³ównego Ligi Obrony Kraju w Poznaniu

Skorzystaj z bezp³atnego kursu i podejdŸ do
egzaminu pañstwowego zupe³nie za darmo!

NABÓR TRWA OD 01.07. DO 18.07.2011
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
Szczegó³owe informacje na temat rekrutacji
pod nr tel. 91 416 25 17 wew. 11 lub na stronie www.cechgryfino-projekty.pl
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Dzia³anie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiêbiorstw w
regionie,
Poddzia³anie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiêbiorstw

WSPÓ£FINANSOWANY JEST PRZEZ UNIÊ EUROPEJSK¥ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO£ECZNEGO
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„Zostaliœmy postawieni w sytuacji, kiedy musimy sp³acaæ d³ug i nie dostaliœmy pieniêdzy”

To jest wyraŸny, ordynarny szanta¿
(WÊGORZYNO).
Goœciem sesji
w Wêgorzynie by³
przedstawiciel firmy
„Konserwacja i naprawa
obiektów zabytkowych”,
która wykonywa³a
renowacjê grobowca
rodziny Possartów
w Kraœniku.

niczka nie podejmowaliœmy ¿adnych dzia³añ, poniewa¿ chcia³em to
pisemnie wyjaœniæ. By³em na wizycie u pani burmistrz i pani sekretarz.
Parafia nigdy nie podjê³aby siê realizacji tego zadania, gdyby nie otrzyma³a zapewnienia o dotacji. Przychody parafii s¹ ¿adne tak naprawdê. Amy, jako firma, która specjalizuje siê tak¿e w pozyskiwaniu dotacji,
podjêlibyœmy inne dzia³ania, gdybyœmy mieli informacjê, ¿e nie dostaniemy ¿adnych pieniêdzy. Mieliœmy

Gminy ca³¹ sprawê prowadzi³. Prosi³bym pañstwa radnych, so³tysów,
przedstawicieli Urzêdu o powa¿ne
potraktowanie tej sprawy i mo¿e nie
teraz, mo¿e po jakimœ namyœle zaproponowanie rozwi¹zania, które bêdzie satysfakcjonowaæ przede
wszystkim ksiêdza, poniewa¿ ksi¹dz
nie zdobêdzie takich œrodków finansowych nawet przez 20 lat - no i nas
firmê, która wykona³a prace uczciwie. Nadto, analizuj¹c pozosta³e
wnioski z³o¿one do Urzêdu Gminy,

Zadanie zosta³o dofinansowane
œrodkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokoœci
80 tys. z³ oraz œrodkami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
wysokoœci 20.851.95 z³.
- Grobowiec mia³ zostaæ dofinansowany równie¿ œrodkami gminy w
wysokoœci 54 tys. z³. Niestety sprawa zaginê³a w trakcie zmian w³adzy.
Chcia³bym przedstawiæ tutaj sytuacjê, jaka mia³a miejsce od czasu,
gdy otrzymaliœmy informacjê z gminy, do momentu zakoñczenia prac.
W poprzednim roku otrzymaliœmy
telefon, i¿ grobowiec rodziny Possartów otrzyma³ dotacjê z Ministerstwa Kultury i Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Zostaliœmy poproszeni przez pani¹ sekretarz, jako firma, która mia³aby wykonywaæ te prace, o przyjazd do Urzêdu Gminy w celu omówienia szczegó³ów wykonania inwestycji. Podczas rozmów wyniknê³a sytuacja, ¿e
gmina nie ma zabezpieczonych œrodków w bud¿ecie na 2010 rok. Zostaliœmy poproszeni o udzielenie po¿yczki parafii. Zabezpieczeniem po¿yczki mia³by byæ zwrot udzielonej
po¿yczki w roku 2011 przez gminê.
Niestety pieni¹dze nie zosta³y zwrócone. Postawi³o to nas - mnie i
wspólniczkê - w sytuacji dosyæ trudnej, poniewa¿ czasy s¹ ciê¿kie, a 54
tys. z³ piechot¹ nie chodzi. Chcia³em
podkreœliæ, ¿e wziêliœmy na to kredyt, aby zrealizowaæ tê inwestycjê.
Teraz musimy sp³acaæ tê po¿yczkê.
Zadanie zosta³o zakoñczone, odebrane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, odebrane
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tego co zauwa¿y³em na stronie internetowej
Urzêdu Gminy by³a informacja o zakoñczeniu prac. Pani burmistrz i
czêœæ radnych by³a na zakoñczeniu
prac. Zadanie zosta³o opisane w prasie, by³a Wojewódzka Konserwator
zabytków, informacja trafi³a do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Przez czas do wyjaœnienia tej sprawy ja i moja wspól-

szansê na skorzystanie ze œrodków
czy w Ministerstwie Kultury, czy u
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który z koñcem roku mia³
nadwy¿ki bud¿etowe – coœ byœmy
za³atwili. Nie maj¹c takiej informacji,
realizowaliœmy prace konserwatorskie. Nie podejmowaliœmy ¿adnych
dzia³añ w temacie pozyskania œrodków finansowych. Niestety nie
otrzymaliœmy ¿adnych pieniêdzy.
Chcia³bym zaapelowaæ do pañstwa,
poniewa¿, sprawa moim zdaniem
wymaga wyjaœnienia. Jestem uczciwym cz³owiekiem, pracujê jako firma
wykonawcza na zabytkach, realizujemy inwestycje dosyæ du¿e. Mamy
szerokie kontakty, umawiamy siê z
gminami na roz³o¿enie p³atnoœci na
rok, na dwa lata jak nie ma. Pierwszy
raz spotka³a nas sytuacja taka, ¿e zostaliœmy postawieni w sytuacji, kiedy musimy sp³acaæ d³ug i nie dostaliœmy pieniêdzy. Przyje¿d¿a³em do
gminy i razem z pani¹ sekretarz za³atwia³em wnioski o dofinansowanie,
robiliœmy aktualizacje kosztorysów,
wszystkie dokumenty do Ministerstwa Kultury, wnioski o dofinansowanie, ca³oœæ sprawy by³a zarz¹dzana przez Urz¹d Gminy, tak¿e kwestie
rozliczenia i kontaktów. Urzêdnicy z
Ministerstwa Kultury kontaktowali
siê bezpoœrednio z Urzêdem Gminy,
nie z nami, nie z ksiêdzem. Urz¹d

zauwa¿y³em, ¿e Ministerstwo Kultury wspiera nie tylko obiekt w Kraœniku, ale tak¿e inne obiekty, wiêc bêdzie mia³o to swoje kontynuacje w
przysz³oœci. Ruszaj¹ nowe Fundusze Norweskie na ró¿ne œrodki. Jest
wielka szansa na pozyskanie dotacji
od Ministra Kultury. Takie z³e potraktowanie firmy i Konserwator Zabytków, która wspó³pracuje z Ministerstwem, od którego zale¿¹ ró¿ne
œrodki, mo¿e odbiæ siê w przysz³oœci
negatywnie tak¿e na postrzeganiu
gminy na górze – tam, gdzie s¹ podejmowane ró¿ne decyzje finansowe odnoœnie wsparcia ró¿nych
przedsiêwziêæ przy obiektach zabytkowych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, a tak¿e przy innych
obiektach zabytkowych, parkach,
jeziorach. S¹ œrodki z ró¿nych Ÿróde³,
które trafiaj¹ na pla¿e, pomosty. O
tym decyduj¹ ludzie, z którymi mamy
kontakty. Bêdê czeka³ jeszcze jakiœ
czas – miesi¹c, dwa, trzy na rozstrzygniêcie tej sprawy przez pañstwa i
przedstawicieli Urzêdu, a potem zacznê sprawê nag³aœniaæ, wykorzystuj¹c kontakty, jakie mam – innych
burmistrzów, prezydentów – argumentowa³ przedstawiciel firmy.
Po ostatnich s³owach zebrani na
sali oœwiadczyli, ¿e jest to szanta¿.
Radny Janusz Sadurek nazwa³ te
s³owa „wyraŸnym, ordynarnym

szanta¿em”. Sekretarz gminy Marta
Banasik zaprzeczy³a, jakoby magistrat prowadzi³ sprawê dotacji dla
koœcio³a. Wyjaœni³a, ¿e by³ jedynie
koordynatorem pewnych dzia³añ, ale
nie prowadzi³, nie rozlicza³ i nie zawiera³ umów pomiêdzy parafi¹ a firm¹.
Przedstawiciel firmy doda³, ¿e ma
dziecko na utrzymaniu, rodzinê, podobnie jak wspólniczka, okreœli³, ¿e
54 tys. z³, to dwa lata ¿ycia.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Mazuro uzna³, ¿e „trochê mo¿na
wspó³czuæ”, ale rozpoczynaj¹c tak
powa¿n¹ inwestycjê, powinno siê
mieæ umowê na piœmie, a firma zawierzy³a na s³owo (by³ej burmistrz).
G³os zabra³a burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.
- Proszê nie zarzucaæ mi czegoœ,
co nie mia³o miejsca. Gdybym by³a
nastawiona przeciwnie lub wykazywa³abym jak¹œ niechêæ do rodziny
Possartów, do tego zabytku, czy do
pañstwa firmy, nie przygotowa³abym projektu uchwa³y dotycz¹cej
dotacji na ten cel.
Radni decyduj¹ o tym, na co
przeznacz¹ pulê w bud¿ecie na cele
zabytków. By³y przygotowane projekty uchwa³ i to radni decydowali
czy na ten zabytek daæ tak¹ kwotê,
czy inn¹. W dokumentacji gminy nie
ma ¿adnej umowy, na podstawie której gmina by³aby zobowi¹zana pokryæ jakiekolwiek zobowi¹zania. Na
gminie nie ci¹¿y ¿aden d³ug, nie ci¹¿y ¿adne zobowi¹zanie i to, co pan
mówi, ¿e wykorzysta swoje znajomoœci, aby oczerniæ gminê i spowodowaæ, by postawiæ gminê w z³ym
œwietle, jest niedopuszczalne. Jeœli
pan to zrobi, to oœwiadczam, ¿e wyci¹gnê konsekwencje prawne i
oskar¿ê pana dzia³ania i pana o to, ¿e
dzia³a pan na niekorzyœæ gminy –
powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna.
Przedstawiciel firmy, jako kolejny argument przytoczy³ fakt, i¿ grobowiec dofinansowa³ Szczecin,
Warszawa, a Wêgorzyno, na której
terenie znajduje siê zabytek - nie.
Okaza³o siê jednak, ¿e nie do koñca
mia³ racjê, albowiem gmina sfinansowa³a projekt.
- Dla mnie to jest cios, ¿e zosta³em
tutaj tak potraktowany, ale to jest
dobrze, bo co mnie nie zabije, to mnie
wzmocni. Mam nadziejê, ¿e nikt z
pañstwa nie znajdzie siê w takiej
sytuacji, ¿e nie zostan¹ pañstwu
zap³acone pieni¹dze za uczciw¹ pracê i tego pañstwu z ca³ego serca
¿yczê – zakoñczy³ swoje wyst¹pienie przedstawiciel firmy.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Mazuro doda³, ¿e o losie proœby
zadecyduj¹ radni.
MM
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PPHU INTER ARIMAR

KOSTKA
GRANITOWA

posiadamy w sprzeda¿y

wiêŸby dachowe
³aty, listwy, kontr³aty

SZARA I KOLOROWA
PIASKOWIEC
Tel. 502 770 750

Arkadiusz Œwirski
£obez, ul. Podgórna 23
tel. 91 397 08 12, 608 287 839

US£UGI
TRANSPORTOWE
do 6 ton
tel. 888-812-888

CENNIK
P£YTY OSB 3
ROGOZINA 7A.
TEL 602-131-760
TEL/FAX 91-38-74-806
Gruboœæ p³yty cena z vat za szt
6 mm
33 z³
8 mm
35,5 z³
10 mm
44,7 z³
12 mm
51,6 z³
15 mm
62,4 z³
18 mm
75,7 z³
22 mm
91,3 z³
25 mm
103,5 z³
Podbitka
30.30 z³/mkw

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

WIZYTÓWKI
WYDRUKI PRAC DYPLOMOWYCH, BINDOWANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349
TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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„My mieszkañcy miasta Reska czujemy siê mieszkañcami III kategorii”

Mieszkañcy ul. Leœnej wnioskuj¹ do burmistrza
i radnych Rady Miejskiej w Resku
Mieszkañcy ul. Leœnej w Resku
podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, wystosowali wniosek do burmistrza Reska i radnych, w którym
zwracaj¹ siê z proœb¹ o wyremontowanie chodnika i po³o¿enie nawierzchni asfaltowej na ul. Leœnej
od nr. 8 do nr. 16.
Do z³o¿enia wniosku, mieszkañcy upowa¿nili radn¹ Edytê Klepczyñsk¹ i poprosili o udzielenie pisemnej odpowiedzi za jej poœrednictwem. Pod wnioskiem podpisa³o siê
20 mieszkañców tej ulicy. Oto fragment wniosku mieszkañców ul. Leœnej w Resku.
„Jest to zaledwie odcinek 150 m.
Stan tych nawierzchni w chwili
obecnej jest fatalny. (…) Chodnik na
ca³ej d³ugoœci jest zarwany, p³ytki
uszkodzone, a krawê¿niki powyginane. W zwi¹zku z tym chodnik
wymaga naprawy. Chcielibyœmy
nadmieniæ, ¿e na naszej ulicy mieszkaj¹ renciœci i inwalidzi, dla których
przemieszczanie siê po takim chodniku jest uci¹¿liwe. Jeœli chodzi o
nasza ulicê, jak wspomnieliœmy
doœæ krótk¹, to od czasów zakoñczenia II Wojny Œwiatowej, a wiêc od
przesz³o 60 lat, jest ulic¹ zapomnian¹
przez Urz¹d Miasta. Jest ona tzw.
poln¹ drog¹, przez co my mieszkañ-

cy miasta Reska czujemy siê mieszkañcami III kategorii. Czujemy siê
pokrzywdzeni i oszukani (…). Chcemy, a w³aœciwie ¿¹damy, aby nasz
wniosek zosta³ przez Radê Miejsk¹
pozytywnie za³atwiony (…)”.
Jak twierdz¹ mieszkañcy ul. Leœnej, z³y stan chodnika jest spowodowany przez ciê¿ki sprzêt, który
wje¿d¿a³ na chodnik, podczas prac
budowy kanalizacji. Mieszkañcy
wierzyli, i¿ po pracach budowy kanalizacji ulica nabierze nowego wygl¹du. Mieli nadziejê, ¿e po³o¿ony
zostanie nowy chodnik i nawierzchnia asfaltowa na drodze. Uci¹¿liwy
jest dla nich kurz i piach wpadaj¹cy
przez okna prosto z drogi.
Po wys³uchaniu wniosku radny
Adam Seredyñski zada³ pytanie
burmistrzowi, czy by mo¿na by³o
dodaæ projekt naprawy drogi i
chodnika na ul. Leœnej do projektu
budowy kanalizacji.
Burmistrz ustosunkowa³ siê do
wniosku, jak i propozycji radnego
Seredyñskiego twierdz¹c, i¿ jest to
niemo¿liwe.
- Pytanie jest dobre, ale jest to w
ogóle niemo¿liwe. Budujemy kanalizacjê, we wniosku pisaliœmy, ¿e bêdziemy budowaæ kanalizacjê, przy
kanalizacji w przedmiarach mog³o

byæ tylko odtworzenie stanu wczeœniejszego. Poniewa¿ pieniêdzy
by³o du¿o, podj¹³em decyzjê, aby
wstawiæ do specyfikacji odtwarzanie drogi i chodnika. Ale nie ma takiej
mo¿liwoœci, aby z pieniêdzy na kanalizacjê wybudowaæ nowe drogi. To
taki paradoks, jeœli by³aby tam droga asfaltowa, to by³aby odbudowana, ale jeœli jest ziemna, to nadal musi
byæ. Inwestycja nie jest skoñczona,
pozosta³y jeszcze dwa miesi¹ce.
Chêtnie byœmy wybudowali nowy
chodnik, ale na to trzeba mieæ pieni¹-

So³tysi o zaroœniêtych poboczach
(WÊGORZYNO-gmina).
Nieskoszone pobocza
i nieza³atane dziury
w niektórych drogach
powoduj¹, ¿e kierowcy
zmuszeni s¹ do jazdy
slalomem po ulicach
powiatowych – apelowali so³tysi podczas
sesji Rady Miejskiej
w Wêgorzynie.
Goœciem podczas obrad Rady
Miejskiej w tym mieœcie by³ dyrektor
Zarz¹du Dróg Powiatowych w
£obzie. Jak zwykle w takich sytuacjach so³tysi mieli sporo uwag dotycz¹cych stanu dróg w gminie
Wêgorzyno. Radny Tadeusz S³omiñski zwróci³ uwagê na wysokie
trawy porastaj¹ce pobocza, które nie
by³y koszone od jesieni ubieg³ego
roku. Podobnie rzecz ma siê m.in. na

drogach do Runowa i Po³chowa. Na
drodze do Po³chowa so³tys apelowa³ o wyrównanie poboczy. O to
samo prosi³ so³tys Sarnikierza odnoœnie drogi do Podlipiec.
Jak wyjaœni³ dyrektor Zarz¹du
Dróg Powiatowych Wies³aw Bernacki koszenie poboczy ci¹gle trwa.
- Zaczynamy od najwa¿niejszych dróg, nie dla nas, ale dla u¿ytkowników, bo dla nas wszystkie drogi s¹ wa¿ne. Prosimy o trochê cierpliwoœci. S¹ dwie maszyny, one je¿d¿¹
non stop od godz. 6.00 do 20.00. Tak
samo je¿d¿¹ dwie maszyny i non
stop ³ataj¹ dziury. Najpierw ³ata³y
najwiêksze, najbardziej niebezpieczne, a teraz bêd¹ wracaæ i ³ataæ drogi
mniej uczêszczane. Wszystkie s¹
przewidziane w planie do robienia,
ale to mo¿e potrwaæ jeszcze miesi¹c
– wyjaœni³ dyrektor.
So³tys Chwarstna zaprosi³a dyrektora na przeja¿d¿kê do tego so³ectwa.
- Przez niekoszone pobocza nic
nie widaæ. Dziury s¹ takie, ¿e jeŸdzi-

my slalomem od Runowa do
Chwarstna, nie wiem, mo¿e by pan
dyrektor przejecha³ siê i sam zobaczy³ – powiedzia³a.
W kwestii poboczy dyrektor
wyjaœni³, i¿ prace bêd¹ kontynuowane jesieni¹, albowiem latem
trwaj¹ prace na drogach. Doda³, ¿e
jesieñ na tego typu zadania jest ide-

dze, nie mo¿na tego wi¹zaæ z zadaniem, które jest aktualnie robione,
czyli budow¹ kanalizacji. Ustalono, i¿ wniosek mieszkañców o now¹ drogê i chodnik zostanie w³¹czony do obrad nastêpnej
sesji Rady Miejskiej. Mieszkañcy
prosili, ¿eby chocia¿ ta inwestycja
znalaz³a siê w przysz³orocznym bud¿ecie. Radni nie mieli sprzeciwów i
rozpatrz¹ wniosek na kolejnej sesji.
Ustalono te¿, i¿ po zakoñczeniu budowy kanalizacji zostanie odtworzony i ³adnie u³o¿ony stary chodnik. PJ
aln¹ por¹. Nie zgodzi³ siê z tym so³tys Sarnikierza.
- Gdyby to teraz by³o zrobione, to
zaros³oby traw¹ i zimow¹ por¹ pobocze by³oby najbardziej twarde – powiedzia³ so³tys.
Dyrektor Wies³aw Bernacki
stwierdzi³, ¿e ZDP musi wybieraæ
priorytety – teraz jest koszenie i ³atanie. Zapewni³ równie¿, ¿e w tym roku
planowana do rozpoczêcia i zakoñczenia jest droga w D³usku. MM
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Jednog³oœnie za absolutorium
dla burmistrza Reska
Podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej w Resku,
Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej wnioskowa³a o
udzielenie burmistrzowi
absolutorium z tytu³u
wykonania bud¿etu
za 2010 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa
przedstawi³a wykonanie bud¿etu za
2010 r, który kszta³towa³ siê nastêpuj¹co: dochody plan – 28.632.989 z³;
wykonanie – 28.685.814 z³; procent
wykonania – 100,18%; wydatki plan
– 37.218.837 z³; wykonanie 32.970.853 z³; procent wykonania 88,6%; rozchody wykonane –
1.907.561 z³; przychody wykonane –
11.142.952 z³; kredyty i po¿yczki –
8.848.625 z³; wolne œrodki pieniê¿ne
– 2.179.327 z³; wypracowane œrodki
w wysokoœci – 4.950.352 z³ pozosta³y do zadysponowania.
Dane zawarte w opiniowanym
sprawozdaniu oraz sprawozdaniach

statystycznych nie wykazuj¹ przekroczenia kwot planowanych wydatków.
Wed³ug danych statystycznych
d³ug gminy na koniec roku bud¿etowego 2010 wyniós³ 15.980.180 z³. Co
stanowi 55,7% wykonanych dochodów. Na koniec roku bud¿etowego
2010 d³ug publiczny Gminy Resko
wyniós³ 5.434.190 z³ i stanowi 25,2%
dochodów.
RIO pozytywnie zaopiniowa³a
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Resku, w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Reska za wykonanie bud¿etu w 2010 r.
Komisja Rewizyjna oceni³a, ¿e
burmistrz realizuj¹c zadania wykonania bud¿etu, kierowa³ siê zasadami celowoœci i rzetelnoœci. Komisja
Rewizyjna pozytywnie zaopiniowa³a wykonanie bud¿etu za 2010 r. i
wyst¹pi³a do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie burmistrzowi Reska absolutorium z wykonania bud¿etu za 2010 r.
Podczas g³osowania wszyscy

radni byli za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Reska.
Burmistrz Arkadiusz Czerwiñski po otrzymaniu absolutorium
podziêkowa³ swoim wspó³pracownikom.
- Chcia³bym podziêkowaæ Radzie
Miejskiej za udzielenie absoluto-

rium za poprzedni rok bud¿etowy.
Aby dzisiaj tak siê mog³o staæ, musia³o na to pracowaæ i wspó³pracowaæ wielu ludzi. Chcia³bym podziêkowaæ radnym, kierownikom jednostek i so³tysom. Chcia³oby siê, aby
te ponad 30 milionów inwestowaæ w
nasz¹ Gminê co roku. - powiedzia³.
Piotr Jachym

Droga do Iglic bêdzie zrobiona dopiero
w 2019 lub póŸniej
(Gmina Resko) Podczas
ostatniej Sesji Rady
Miejskiej w Resku,
poruszono tematy stanu
dróg w gminie. Obecny
na sesji by³ dyrektor
Zarz¹du Dróg
Powiatowych Wies³aw
Bernacki.
Dyrektor na pocz¹tku przedstawi³ prowadzone prace drogowe w
gminie Resko. Mówi³ o opóŸnieniu w
wykonaniu prac drogowych na trasie Resko - £osoœnica. OpóŸnienie
spowodowane jest problemami z
wykonawc¹ inwestycji. W £osoœnicy zosta³y do zamontowania dwie
wysepki zwalniaj¹ce przed szko³¹ i
przy wjeŸdzie do £osoœnicy oraz
malowanie pasów. Dyrektor stwierdzi³, i¿ prace na tej drodze zostan¹
zakoñczone w ci¹gu dwóch - trzech
tygodni. Na drodze Resko - £abuñ
Ma³y prace id¹ zgodnie z planem.
Poruszono te¿ temat drogi do

Iglic, która wed³ug wielu osób jest
uznawana za najgorsz¹ w gminie a
nawet powiecie. Radni apelowali,
aby umieœciæ projekt naprawy drogi
gdzieœ wy¿ej w hierarchii, aby by³a
jak najszybciej zrobiona.
So³tys Iglic Anna So³onyna: –
Tyle lat ju¿ jestem so³tysem i ci¹gle
bezskutecznie muszê walczyæ o tê
drogê, nie wspominaj¹c o naszych
pojazdach, w których co pó³tora miesi¹ca musimy ci¹gle wymieniaæ
amortyzatory, przeguby i inne czêœci. Czy my mamy wam rachunki
pokazywaæ? Jeœli drogi ju¿ s¹ ³atane,
to jest to robione niedbale, najczêœciej po opadach deszczu. Zróbmy
chocia¿ po kawa³ku tê drogê.
- Droga do Iglic bêdzie na razie
tylko „³atana”, planowana jest do
remontu dopiero na 2020 lub 2019 r.
- mówi³ dyrektor Bernacki, wskazuj¹c jednoczeœnie te¿ na inne drogi w
powiecie, które bêd¹ naprawiane
wczeœniej. - Koszt po³o¿enia œredniej jakoœci nowego asfaltu to oko³o
1mln z³ na kilometr drogi. Bud¿et
powiatu to 30 mln z³, gdzie na drogi
w tym roku wyda³ powiat 12 mln z³.

Mo¿liwe, ¿e ta droga bêdzie zrobiona wczeœniej, ale to zale¿y od posiadanych œrodków. - stwierdzi³.
Radny Andrzej Nowak pyta³ o
technologiê k³adzenia dróg, a dok³adnie o to, dlaczego nie k³adzie siê
grubszej warstwy œcieralnej, wskazuj¹c, i¿ koszt by³by tylko wy¿szy o
300 tys. z³.
Dyrektor Bernacki mówi³, ¿e ka¿dy wykonawca chcia³by wykony-

waæ dro¿sze inwestycje. Gwarantowa³, ¿e technologia u¿ywana obecnie jest wystarczaj¹ca i odpowiednia dla naszych potrzeb. Obecnie
jest k³adziona warstwa œcieralna o
gruboœci 0,5 cm. Podkreœli³, i¿ warstwa œcieralna nie ma wiêkszego
wp³ywu na jakoœæ drogi, gdy¿ najwa¿niejsze jest to, co znajduje siê
pod asfaltem, czyli podbudowa, kamienie, t³uczeñ itd. PJ
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Radni zag³osowali za wygaœniêciem
mandatu radnego Tadeusza S³omiñskiego
(WÊGORZYNO).
Podczas sesji Rady
Miejskiej zebranych na
sali zaskoczy³ projekt
uchwa³y o wygaœniêciu
mandatu radnego, który
przedstawi³a burmistrz
Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska.
Nowy projekt zosta³
wprowadzony do
porz¹dku obrad
i rozpatrywany jako
pierwszy. Sprawa
dotyczy³a wygaœniêcia
mandatu radnego
Tadeusza S³omiñskiego.
W uzasadnieniu do uchwa³y czytamy m.in.: „Pan Tadeusz S³omiñski
po objêciu mandatu radnego zosta³
skazany prawomocnym wyrokiem z
dnia 20 maja 2011 roku za przestêpstwo umyœlne œcigane z oskar¿enia
publicznego. Wyrok obejmuje orzeczenie o warunkowym umorzeniu
postêpowania karnego na okres
próby dwóch lat za czyny zakwalifikowane z art. 270 par. 1. k.k. w zwi¹zku z art 270 par. 2 a k.k., dokonane w
ci¹gu przestêpstw z art. 91 k.k. i uprawomocni³ siê w dniu 28 maja 2011
roku.
W myœl art.7 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 16 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn.
Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190),
prawa wybieralnoœci nie maj¹ osoby
karane za przestêpstwo umyœlne
œcigane z oskar¿enia publicznego.
Zgodnie z dyspozycj¹ art.190

ust.3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików (…) przed
podjêciem niniejszej uchwa³y, radnemu Tadeuszowi S³omiñskiemu
umo¿liwione zostanie z³o¿enie wyjaœnieñ podczas Sesji.
Rada Miejska, stosownie do art.
190 ust.1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zobowi¹zana jest
do podjêcia uchwa³y stwierdzaj¹cej
wygaœniêcie mandatu najpóŸniej w
terminie 3 miesiêcy od wyst¹pienia
przyczyny wygaœniêcia mandatu”.
- 29 czerwca, czyli wczoraj, otrzyma³am od prezesa S¹du Rejonowego w £obzie odpis wyroku w sprawie
Tadeusza S³omiñskiego, naszego
radnego. Wyrok uprawomocni³ siê
28 maja 2011 roku. W myœl przepisów
Ordynacji wyborczej na podstawie
tego wyroku radny straci³ mandat
radnego, a obowi¹zkiem Rady Miejskiej jest podjêcie uchwa³y w sprawie wygaœniêcia uchwa³y mandatu
radnego. Dlatego przygotowa³am
szybko, w zwi¹zku z dzisiejsz¹ sesj¹,
projekt uchwa³y – wyjaœni³a burmistrz Monika KuŸmiñska.
Radny Tadeusz S³omiñski nie
ukrywa³ zdziwienia projektem
uchwa³y. Odpar³, ¿e nie jest przygotowany na z³o¿enie wyjaœnieñ.
- Tu jest coœ nie tak. Mia³em sprawê wygran¹, nie mia³o to zwi¹zku z
wygaœniêciem mandatu – nic. To
coœ tu jest nie tak. Dzisiaj nie mogê
tego powiedzieæ, ale wyjaœniê w najbli¿szym czasie. W s¹dzie dosta³em
odpowiedŸ, ¿e mogê pe³niæ funkcjê
radnego – powiedzia³ radny.
Sytuacjê wyjaœni³ radca prawny
- Pan radny nie ma statusu osoby
skazanej. S¹d zastosowa³ instytucjê
warunkowego umorzenia postêpowania. W Ordynacji do rad gmin jest

zapis, ¿e trac¹ prawo wybieralnoœci
osoby, które zosta³y skazane prawomocnym wyrokiem s¹du, ale te¿ jest
punkt drugi, który mówi o tym, ¿e
bierne prawo wyborcze trac¹ osoby,
wobec których warunkowo umorzono postêpowanie karne. W³aœnie z
tak¹ sytuacj¹ mamy do czynienia w
sprawie pana radnego. Zachodz¹
przes³anki, które obliguj¹ niejako tê
Radê Miejsk¹ do podjêcia proponowanej przez pani¹ burmistrz uchwa³y. Trzeba byæ œwiadomym te¿ takiej
sytuacji, ¿e gdyby Rada nie podjê³a
tej uchwa³y, to sprawa siê skoñczy.
Sprawa siê zacznie ze strony Wojewody Zachodniopomorskiego, który bêdzie zmuszony do takiej sytuacji – zarz¹dzenie zastêpcze, które
bêdzie wywo³ywa³o taki sam skutek,
jak proponowana uchwa³a.
Mówi siê, ¿e S¹d zna prawo, ale
S¹d zna prawo, którym siê pos³uguje, a ten S¹d Karny pos³ugiwa³ siê
kodeksem karnym, S¹d Karny nie
musi siê znaæ na prawie samorz¹dowym, na prawie wyborczym, a prawo
wyborcze w tej sytuacji jest jednoznaczne. Ta uchwa³a, je¿eli zosta³aby podjêta, wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia, ale prawomocnoœæ, czyli
wywo³anie skutków utraty mandatu
przez pana radnego bêdzie zale¿a³o
od woli pana radnego. Ma mo¿liwoœæ, nie obowi¹zek, z³o¿yæ skargê
do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego na tê uchwa³ê. Wojewódzki S¹d Administracyjny bêdzie
rozpatrywa³ tê skargê, jeœli ten wyrok nie bêdzie satysfakcjonowa³
pana radnego, mo¿e z³o¿yæ skargê
kasacyjn¹. Dopiero jak wyroki s¹dów administracyjnych uprawomocni¹ siê, to wtedy ta uchwa³a o
stwierdzeniu wygaœniêcia mandatu
radnego wejdzie w ¿ycie i z dniem
uprawomocnienia siê tej uchwa³y, z
dniem uprawomocnienia siê wyroku, albo w momencie, gdy mia³o nast¹piæ, uchwa³a wywo³a skutek
prawny w postaci utraty mandatu
przez pana radnego – powiedzia³
mecenas.
Radny Janusz Sadurek dopytywa³, czy S¹d nakaza³ podjêcie
uchwa³y, czy te¿ pozostawi³ woln¹
wolê dla Rady. Mecenas wyjaœni³, ¿e
s¹dy karne nie maj¹ ¿adnej w³adzy
decyzyjnej nad samorz¹dem. Maj¹
w³adzê poœredni¹, poprzez swoje
wyroki mog¹ wp³ywaæ na kszta³t.
- Nas obliguje przepis prawa bezwzglêdnie, powszechnie obowi¹zuj¹cego. S¹d nie móg³ nakazywaæ, bo
nie mia³ takich kompetencji, poniewa¿ jest jednoznaczny przepis ustawy Ordynacja wyborcza do rad
gmin, który okreœla, co rada powinna zrobiæ w takiej sytuacji – doda³.
Burmistrz Wêgorzyna Monika

KuŸmiñska dookreœli³a, który artyku³ zobowi¹zuje Radê Miejsk¹ do
podjêcia uchwa³y stwierdzaj¹cej
wygaœniêcie mandatu najpóŸniej w
terminie trzech miesiêcy od wyst¹pienia przyczyny wygaœniêcia mandatu, czyli od uprawomocnienia siê
wyroku. Wyrok uprawomocni³ siê 28
maja 2011 roku.
Za przyjêciem uchwa³y g³osowa³o 8 radnych, 2 - przeciw, a 2 wstrzyma³o siê od g³osu. W trakcie obrad
radny Tadeusz S³omiñski opuœci³
salê i nie bra³ udzia³u w g³osowaniu.
Uchwa³a zosta³a podjêta.
Decyzja radnych nie przypad³a
do gustu niektórym so³tysom, którzy cicho komentowali sytuacjê.
G³oœno na ten temat wyrazi³ siê so³tys Mielna Józef Korcz.
- Fakt, ¿e zosta³ wrobiony, ale to
nie o to chodzi. Tu u nas na niszach
jest takie zawi³e prawo, nie wiadomo
co z czym siê je. Jakoœ pan senator
Stok³osa okrad³ Polskê na tyle milionów, a w tej chwili jest senatorem. A
tutaj ch³op zosta³ wrobiony i jeszcze
bêdzie odpowiada³, to tak na marginesie - powiedzia³.
Inny so³tys doda³, ¿e przeciwko
senatorowi toczy siê ponad dwadzieœcia spraw.
MM
Komentarz
Nie ma o czym dyskutowaæ i
przeciw czemukolwiek lub komukolwiek wyra¿aæ sprzeciw. Wszyscy
powinni zapoznaæ siê z owym s³ynnym ju¿ artyku³em 7 ust. 2 pkt. Ordynacji wyborczej, który mówi: „Nie
maj¹ prawa wybieralnoœci osoby:
wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzaj¹cy
postêpowanie karne w sprawie pope³nienia przestêpstwa umyœlnego
œciganego z oskar¿enia publicznego”. Radny zanim zaskar¿y cokolwiek, a co i tak nie bêdzie mia³o wp³ywu na utratê jego mandatu, powinien zastanowiæ siê, kto zawini³.
Oka¿e siê, ¿e on sam. A teraz chce, by
pañstwo go broni³o. Odrobinê honoru, panie so³tysie.
KAR
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Dorota Wasilewska now¹ Miss

W miniony weekend odby³y siê
Dni £obza 2011 pod has³em „Swego
nie znacie, cudze chwalicie”. Ireneusz Bieleninik, znany prezenter TVN
nasz¹ imprezê nazwa³ „imprez¹ na
bogato”. Trudno siê z nim nie zgodziæ, bo gdzie pozwalaj¹ nam siê
bawiæ przez 3 pe³ne dni?
Zaczê³o siê ju¿ w pi¹tek 1lipca w
godzinach wieczornych. Zaplanowano „noc rockow¹” na starym boisku w £obzie, której gwiazd¹ by³ zespó³ „Hey”. Jest to polska grupa

muzyczna, powsta³a w 1992 w Szczecinie. Inicjatorem by³ gitarzysta
Piotr Banach. Od pocz¹tku istnienia
wokalistk¹ zespo³u jest Katarzyna
Nosowska. Ponadto w pi¹tek mieliœmy us³yszeæ dwie kapele „Jafaryza”
i „Blue Ties”. Choæ pogoda nie dopisa³a, koncert by³ przys³owiowym
strza³em w 10. Us³yszeliœmy kilka
starych przebojów „Hey”, jak i ich
nowsze utwory. Mnóstwo ludzi bawi³o siê przy scenie. Stare boisko
zape³ni³o siê i wszyscy œwietnie siê
bawili. Fani nie chcieli, aby „Hey”

przesta³ graæ i mo¿na by³o us³yszeæ
„chcemy jeszcze”.
Po ich koncercie do póŸnych godzin nocnych wszyscy bawili siê
przy hitach Radia Eska. Choæ zaczê³o padaæ, nikomu to nie przeszkadza³o. Zabawa trwa³a „na ca³ego”.
Pi¹tkowa „noc rockowa” pokaza³a, jak du¿e jest w £obzie zapotrzebowanie na imprezy masowe. Poziom imprez stanowi¹ gwiazdy i my
wreszcie je tu mieliœmy. Jak widaæ,
bawiæ siê mo¿na nie tylko przy „disco polo”, których zespo³y tak czê-

sto goœciliœmy w £obzie.
W sobotê mia³ odbyæ siê Puchar
Polski Strongman i Wybory Miss
Ziemi £obeskiej. Niestety od samego rana doœæ solidnie pada³o. Szary
obraz, jaki sprawi³a nam aura, móg³
przestraszyæ organizatorów, jak i
mieszkañców £obza i okolic. Wielu
ludzi siê zastanawia³o „czy cokolwiek siê w ogóle odbêdzie?” Ale odby³o, i to jak!
Oko³o godziny 14.00 mieliœmyzobaczyæ strongmanów w akcji. Nie
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Ziemi £obeskiej

przyjecha³ do nas tym razem S³awek
Toczek i wiele innych zapowiadanych gwiazd. Imprezê „ratowali” Ireneusz Kuraœ i S³awomir Orze³. Przyby³ tak¿e Ireneusz Bieleninik, znany
prezenter TVN. W dodatku Kuras
by³ kontuzjowany, mia³ zerwany biceps, wiêc nie odby³y siê ¿adne zawody. Na „placu boju” pozosta³
Orze³, któremu pozosta³o pokazywaæ, jakie ciê¿ary potrafi podnieœæ
czy przenieœæ zawodowy strongman
i jak wygl¹daj¹ ró¿ne konkurencje w
tej dyscyplinie sportu.

Paradoksalnie mo¿e dlatego
by³o tak mi³o i imprezê nale¿y uznaæ
za udan¹. Prezenter TVN mia³ w tym
du¿¹ rolê, by³o widaæ jego doœwiadczenie i w tak z³ych warunkach pogodowych, gdy by³o zimno i pada³
deszcz, potrafi³ zachêciæ widzów do
dopingu i do spróbowania w³asnych si³. Widzów zgromadzi³o siê
naprawdê sporo „jesteœcie prawdziwymi twardzielami” mówi³ prezenter
Bieleninik. Mogliœmy w wykonaniu
Or³a zobaczyæ „spacer farmera” czy
„spacer buszmena”. Trzeba przy-

znaæ, i¿ podnosi³ imponuj¹ce ciê¿ary. Ale jak siê okaza³o, w £obzie
mamy tak¿e kilku si³aczy, którzy próbowali swoich si³. Ciekawa by³a
walka dwóch braci, którzy próbowali, który z nich utrzyma d³u¿ej w rêkach walizki wa¿¹ce ³¹cznie ponad
200 kg. Mogliœmy zobaczyæ tak¿e jak
jeden z ³obzian, podczas „spaceru
buszmena” przenosi³ na swoich barkach ponad 200 kilogramów, co wywo³a³o gromkie brawa wœród publicznoœci, ale i wielkie zdziwienie u
prowadz¹cego i strongmanów. Swo-

ich si³ próbowa³y tak¿e
dzieci. Przenosili lekkie
ciê¿arki, które specjalnie
dla nich przygotowali.
Kto wie, mo¿e wœród
³obzian roœnie nastêpca
Mariusza Pudzianowskiego?
Mo¿e, gdy dziecko zobaczy swoje zdjêcie obok
takich „kolosów”, odkryje swoj¹ now¹ pasjê i zmobilizuje siê do pracy?
Wszystko mo¿liwe. Dla
œmia³ków, którzy próbowali swoich si³ w konkurencjach, organizatorzy
mieli drobne upominki,
napoje wysokobia³kowe,
od¿ywki itp. Podczas zabawy by³o wiele œmiechu,
¿artów, robiono sobie
zdjêcia. Atmosfera by³a
bardzo mi³a. Wysz³o naprawdê bardzo fajnie!
W tym samym czasie
odbywa³ siê Memoria³ im.
Miko³aja Kondratowicza
w pi³ce no¿nej „7” trampkarzy. Obsada turnieju
by³a bardzo mocna.
Mia³y zagraæ dru¿yny:
„Pogoñ”, „Chemik” „Hutnik” „Poznaniak Poznañ”
„Winogrady Poznañ” i
nasz „Œwiatowid”. Pada³o
doœæ mocno, dlatego dla tych ch³opaków nale¿¹ siê wielkie brawa. Stare powiedzenie brzmi „sukces rodzi
siê w bólach” i tak by³o tym razem.
Kto wygra³ turniej? Nasz Œwiatowid! Mo¿liwe, ¿e doczekaliœmy siê
bardzo uzdolnionego rocznika w naszym mieœcie, z którego sukcesów
jeszcze wielokrotnie bêdziemy siê cieszyæ. Trzeba by³o widzieæ tych przemokniêtych i zmêczonych ch³opców,
gdy zostawiali serce i wszystkie swoje
si³y na boisku.
Cd. na str. 12
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Dni £obza i wybory Miss Ziemi £obeskiej cd.
Miss Ziemi £obeskiej
Dorota Wasilewska

Ka¿da z dziewczyn by³a wspierana
przez swoj¹ grupê fanów na widowni. Oto wyniki wyborów:

grod¹ dla miss by³ skuter, zosta³a
ona tak¿e „obsypana” wieloma
kwiatami i innymi nagrodami.

Miss Tygodnika £obeskiego Dorota Wasilewska.
Zwyciê¿czyniê wybrali czytelnicy gazety, g³osuj¹cy na wczeœniej
przygotowanych kuponach.
Miss Nowego Tygodnika £obeskiego - Dorota Wasilewska.
Miss Sportowców - Beata Jurczenko.
Miss Fotoreporterów – Joanna
Wiœniewska.
Miss Gracji - El¿bieta Sowiñska.
Miss Publicznoœci - Dorota Wasilewska.
II Vice Miss Ziemi £obeskiej zosta³a Beata Jurczenko – kandydatka
z numerem 1.
I Vice Miss Ziemi £obeskiej zosta³a Kamila Banaszczyk – kandydatka z numerem 5.
Miss Ziemi £obeskiej zosta³a
Dorota Wasilewska – kandydatka z
numerem 7.

Po wyborach Miss us³yszeliœmy
koncert zespo³u „Abradab”, a potem
znów wszyscy bawili siê przy hitach
Radia Eska. Niewa¿na by³a pogoda
i uczestnikom niestraszna by³a padaj¹ca „m¿awka”, zabawa by³a
œwietna.

Pani Dorota przez nastêpny rok
bêdzie reprezentowaæ £obez. Nast¹pi³o przekazanie korony; Agnieszka
B³a¿ewicz, miss 2010, ¿yczy³a p. Dorocie wszystkiego dobrego. Dorota
Wasilewska nie kry³a wzruszenia i ze
szczêœcia pop³ynê³y jej ³zy.
Jak siê okaza³o, numer 7 by³ bardzo szczêœliwy dla p. Doroty. Wygra³a w 4 kategoriach. G³ówn¹ na-

Cd. ze str. 11
Widaæ by³o pasjê i mi³oœæ do tej
gry tych przecie¿ jeszcze dzieci. Gdyby kadra Smudy mia³a tak walecznych i gotowych zostawiæ wszystko
na boisku pi³karzy, to mo¿e byœmy
byli w innym miejscu pi³karsko, ni¿
obecnie. Kilku z naszych m³odych
pi³karzy jest w kadrze wojewódzkiej.
Po turnieju odebrali puchar na starym boisku w £obzie. Oby tak dalej,
trzeba im ¿yczyæ dalszych sukcesów.
Wieczorem odby³y siê Wybory
Miss Ziemi £obeskiej. Mieliœmy 14.
kandydatek ubiegaj¹cych siê o to
miano, jak i inne przyznawane podczas tego dnia tytu³y.
Dziewczyny prezentowa³y siê
publicznoœci kilkukrotnie. Kandydatki na miss prezentowa³y siê w
strojach k¹pielowych, koszulach
nocnych i sukniach. Odpowiada³y
tak¿e na pytania. Trzeba przyznaæ, ¿e
mimo du¿ego stresu i wyzwania, jakim by³o niew¹tpliwie pokazywanie
siê publicznoœci w ró¿nych strojach,
dziewczyny radzi³y sobie bardzo

dobrze. Wszyscy œwietnie siê bawili, pomimo ¿e nie by³o s³oñca i pada³o, ale atmosfera na starym boisku
by³a bardzo gor¹ca, zw³aszcza gdy
prezentowa³y siê dziewczyny.
Miêdzy wyjœciami dziewczyn na
scenê, mogliœmy pos³uchaæ zespo³ów „SunDayLove”, „Stereofici”,
czy „The Beatles Revival” - finalistów „Mam talent”.
„Stereofici” to m³ody zespó³ z
Dobrej, tworz¹cy muzykê na pograniczu hip-hopu i rapu. Niezwykle
charyzmatyczni wokaliœci wykonuj¹
utwory z w³asnego repertuaru. Zespó³ ten bardzo zaskoczy³ publikê,
gdy po wejœciu na scenê us³yszeliœmy kilka niecenzuralnych s³ów w
tekstach ich piosenek. Jednak odbiór ich muzyki by³ niew¹tpliwie pozytywny i optymistyczny.
Wracaj¹c do wyborów miss, niestety nie mog³y wygraæ wszystkie
dziewczyny. Trzeba by³o wy³oniæ
zwyciê¿czyniê. Po godzinie 22. ka¿da z dziewczyn przymierzy³a koronê.
Potem nast¹pi³o og³oszenie wyników. By³o widaæ napiêcie i emocje.

I Vice Miss
Ziemi £obeskiej
Kamila Banaszczyk

Trzeciego dnia imprezy £obeski
Klub Motocyklowy „Wilki” im.
Krzysztofa Daniela przy wspó³organizacji Urzêdu Miejskiego w £obzie
przeprowadzi³ festyn rodzinny z wieloma atrakcjami dla najm³odszych
pod nazw¹ „MOTSERCE”. Nawet
pogoda w niedzielê by³a ju¿ trochê
lepsza. W ramach festynu odby³a siê
parada motorowa. Nowa Miss Ziemi
£obeskiej przejecha³a przez miasto
samochodem w asyœcie wielu motorów, co by³o bardzo efektowne.
Chcia³oby siê powiedzieæ, ¿e
nawet jeœli by³a to „impreza na bogato”, to chcia³oby siê jeszcze, bo
wszystko co dobre szybko siê koñczy, takie odczucia ma pewnie wielu
uczestników tegorocznych Dni
£obza. Gratulacje nale¿¹ siê prowadz¹cym imprezê pani Joannie Pietrzyk i panu Januszowi Skrobiñskiemu. Zadbali oni o œwietn¹ interakcjê
miêdzy tym, co dzia³o siê na scenie a
publicznoœci¹.
Piotr Jachym
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Noc Œwiêtojañska i Dni Reska
25-26 czerwca 2011
Obchody Nocy Œwiêtojañskiej i
Dni Reska zorganizowane przez
Centrum Kultury w Resku, pod patronatem Starosty £obeskiego, rozpoczê³y siê zabawami dla dzieci zorganizowanymi przez grupê artystów
„KRATA EON” ze Szczecina. Od godziny 15.00 na placu przed scen¹
Zespó³ Odtwórstwa Historycznego
„Von Borcke” zaprosi³ wszystkich
do obejrzenia i wziêcia udzia³u w walkach rycerskich, strzelania z ³uku,
zapoznania siê z technik¹ œredniowiecznego kowalstwa i garncarstwa. O tej samej godzinie rozpocz¹³
wystêp Dzieciêcy Zespó³ Ludowy
„POLNE MAKI” z Rusinowa, piêknie przygotowany przez pani¹ Mariannê Bednarek. Dzieci zatañczy³y
polskie tañce ludowe, a koñcz¹c
swoje wystêpy wprowadzi³y
wszystkich w nastrój muzyki, tañca
i strojów cygañskich œpiewaj¹c i tañcz¹c do romskich rytmów. Nawi¹zaniem do romskiej kultury by³ te¿ konkurs dla œwietlic z terenu gminy Resko, na najpiêkniejszy strój cygañski i najlepszy pokaz tañca i œpiewu.
Przed konkursowymi wystêpami
œwietlic na scenie zaprezentowa³ siê
zespó³ rockowy „BLUE TAIS” z
£obza, przygotowany przez pana
Grzegorza Stefanowskiego. I po ich
udanym wystêpie przyszed³ czas na
konkursowy show œwietlic. Panie
opiekunki bardzo powa¿nie podesz³y do zadania, wspólnie z rodzicami i dzieæmi uszy³y piêkne kolorowe
stroje cygañskie i razem ze swoimi
podopiecznymi wyst¹pi³y na scenie, przed licznie zebran¹ publicznoœci¹. Zwyciê¿y³y dzieci i m³odzie¿ ze
œwietlicy z Gardzina na czele z pani¹
so³tys Elwir¹ Piestrzeniewicz i opiekunk¹ Anet¹ Szelig¹, nastêpnie
dzieci i m³odzie¿ ze œwietlicy „Domino” pod wodz¹ pani Anny So³onyny, w jednej osobie opiekunki i so³tys, a trzecie miejsce zajê³a grupa ze
œwietlicy z Lubienia Dolnego pod

Œwietlica w Gardzinie

opiek¹ pani Renaty Romaszko.
Nastêpne w kolejnoœci by³y
œwietlice z £osoœnicy (op. E. Mo¿ejko), Siwkowic (op. E. Wójtowicz),
£ugowiny (op. K. Szymañska) i
Przemys³awia (op. I. Wierzbowska).
Wszystkie œwietlice otrzyma³y nagrody ufundowane przez Starostê
£obeskiego, dodatkowo wyró¿niono œwietlicê „Domino” w Iglicach, za
ogrom pracy w³o¿ony w przygotowanie takiej iloœci i jakoœci strojów
na konkurs. Nagrodê za piêkny strój
odebra³a te¿ jedna z najm³odszych
mieszkanek Maja Cyunel, która z
w³asnej inicjatywy przebra³a siê za
ma³¹ Cygankê.
O godz. 17.30 przyszed³ czas na
prawdziwy zespó³ cygañski „PARNO-FORO ROMA”, który przyjecha³ do Reska z Bia³ogardu. Piêkna
muzyka, piêkne stroje, prawdziwi
Romowie i ich taniec, zachwyci³y
uczestników imprezy w Parku Miejskim w Resku. W trakcie wystêpów
znaleziony zosta³ kwiat paproci, który niespodziewanie zakwit³ na terenie parku. Znalazcy Patrycja i Karol
Szostak otrzymali za swoje poszukiwawcze trudy cenn¹ nagrodê.
Nastêpnie na reskiej scenie zaprezentowa³y siê zespo³y „ABBASHOW” (nazywany te¿ „POLSK¥
ABB¥”) oraz „BONY M-SHOW”
œpiewaj¹ce covery piosenek, tych
popularnych na ca³ym œwiecie, zespo³ów. O godzinie 22. ze schodów
Górki Borków, przy blasku pochodni, zesz³y dzieci w bia³ych strojach,
nios¹c wianki sobótkowe. W korowodzie przesz³y nad Regê, gdzie tradycyjnie wianki zosta³y puszone na
wodê, odp³ywaj¹c w mrok. Kontynuacj¹ nocnej zabawy by³ wystêp
Przemys³awa Goca czyli „AINUWORLD”, prezentuj¹cego rytmy
ró¿nych kontynentów, graj¹cego m.
in. na flecie, fletni pana, guenie, gitarze, tybetañskich gongach, pokazuj¹cego na telebimach zdjêcia ze

Œwietlica w Siwkowicach
Niesienie wianków sobótkowych

swoich podró¿y. Noc Œwiêtojañsk¹
zakoñczy³ pokaz przepiêknych fajerwerków i zabawa taneczna do bia³ego rana.
Drugiego dnia imprezy dla dzieci
swoje przeboje zaœpiewa³y „KOSMOKWAKI”, w³¹czaj¹c dzieci do
swojej kosmicznej zabawy. Po
wspólnej zabawie dzieci robi³y pami¹tkowe zdjêcia z ogromnymi pluszowymi Moni¹, Kwakotem i Kwaniem.
G³ówn¹ atrakcj¹ niedzielnych
Dni Reska by³y zawody Pucharu
Polski STRONGMAN 2011. Do naszej miejscowoœci zawitali znani si³acze Lubomir Libacki, Wojciech Ja-

Œwietlica w £osoœnicy

strz¹b, Mateusz Ostaszewski, Robert Kalinowski, Micha³ Kopacki i
Marcin Wliz³o. Startowali w szeœciu
konkurencjach: walizki 140 kg na
odleg³oœæ, opona 420 kg 5 razy, zegar, belka 130 kg na iloœæ, wanna z
hostessami na 10 m, kula 120 kg
przez Yoka na iloœæ. Zwyciêzc¹ zosta³ Lubomir Libacki. Puchary dla
wszystkich zawodników wrêczy³
Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski.
W przerwach zawodów wyst¹pi³
Jacek Dymek wcielaj¹c siê w postaæ
Elvisa Presleya, odby³ siê pokaz tañca z ogniem i przeprowadzono konkursy dla publicznoœci.
CK
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Bud¿et 2010 wykonany, absolutorium udzielone
Rada Miejska £obza
przyjê³a sprawozdanie
z wykonania bud¿etu
za 2010 r. i udzieli³a
absolutorium z
wykonania bud¿etu
burmistrzowi £obza,
przy jednym g³osie
wstrzymuj¹cym.
W 2010 r. zrealizowano bud¿et w
nastêpuj¹cy sposób: planowane
dochody wynosi³y ponad 42 mln
z³otych. Procentowe wykonanie
tego bud¿etu to 99,8%, wiêc prawie
w ca³oœci dochody wykonano.
Wydatki gminy planowano na
nieco ponad 44 mln i plan wykonano.
Rozchody wykonane - 800.889 z³,

przychody wykonane - 2.966.068 z³,
w tym kredyty i po¿yczki - 274.515 z³.
Wolne œrodki pieniê¿ne na dzieñ
31.12.2010 r. wynosi³y - 89.549 z³.
Wypracowane œrodki do zadysponowania - 147.556 z³. Dane w opiniowanym sprawozdaniu i danych statystycznych nie wykazuj¹ przekroczenia kwot planowanych wydatków. Uzyskane w roku bud¿etowym
dochody z op³at za wykorzystanie
wydanych przez gminê zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych
zosta³y w pe³ni wykorzystane. Wed³ug danych statystycznych d³ug
Gminy £obez na koniec roku bud¿etowego 2010 wynosi³ prawie 14 milionów i stanowi 33,1% wykonanych dochodów. Na koniec roku
bud¿etowego 2010 d³ug publiczny
Gminy £obez wynosi³ prawie 12 milionów i stanowi 33,3% dochodu.

Komisja Rewizyjna zaopiniowa³a pozytywnie sprawozdanie burmistrza £obza z wykonania bud¿etu za
2010 r. i przedstawi³a wniosek o
udzielenie absolutorium burmistrzowi. Tak¿e Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowa³a pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej.
Opinie komisji sta³ych by³y podobne.Radni nie mieli pytañ ani uwag do
przedstawionego sprawozdania finansowego, ani bud¿etowego. Podczas g³osowania nie by³o g³osów
przeciw przyznaniu absolutorium
burmistrzowi. Jeden radny wstrzyma³ siê.
Burmistrz Ryszard Sola podziêkowa³ za udzielone absolutorium
- Dziêkuje za udzielenie mi absolutorium. Chcê powiedzieæ, ¿e ubieg³y rok by³ równie pracowity i inten-

Mimo uwag jest absolutorium
(WÊGORZYNO).
Czerwiec to miesi¹c
udzielania absolutoriów
dla burmistrzów. Nie
inaczej by³o w tej gminie.
Mimo pozytywnej opinii
regionalnej Izby
Obrachunkowej radni
mieli wiele zastrze¿eñ co
do samego wykonania
bud¿etu.
RIO pozytywnie zaopiniowa³a

sprawozdanie Burmistrza Wêgorzyna
z wykonania bud¿etu za 2010 r. Wed³ug
danych statystycznych d³ug Gminy
Wêgorzyno na koniec roku bud¿etowego 2010 wyniós³ 8 364 605 z³, co stanowi 40,4 proc. wykonanych dochodów.
Na koniec roku bud¿etowego 2009 d³ug
publiczny Gminy Wêgorzyno wynosi³
3 552 339 z³ i stanowi³ 17,6 proc. dochodów.

Opinia RIO, mimo i¿ ze wzglêdów
formalnych zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach bud¿etu, nie stanowi oceny wykonania bud¿etu, a jedynie ocenê
sprawozdania z wykonania bud¿etu
przeprowadzon¹ pod k¹tem prawid³owoœci sporz¹dzenia tego dokumentu.
Komisja Rewizyjna przedstawi³a
bardzo szerokie sprawozdanie, w którym czytamy m.in.: brak wykonania
dochodów: z tytu³u wykonania sprzeda¿y nieruchomoœci tylko w wysokoœci
45,05 proc. (nie wykonano sprzeda¿y
na kwotê 313.188,45 z³). Niezbycia akcji Bioetanolu, z których mo¿na by³o
uzyskaæ kwotê minimum 152.500 (305
udzia³ów po 500 z³).
Na koniec roku Gmina posiada³a
wolnych œrodków w kwocie 78.746,27
z³. Zobowi¹zania Gminy na koniec
ubieg³ego roku z tytu³u: us³ug i dostaw
wynosi³y 137.437,37 z³, odprawy i
ekwiwalentu dla by³ego burmistrza w
wysokoœci 40.499,44 jako zobowi¹zania.
Brak pokrycia na zobowi¹zania z
tytu³u tych us³ug, odprawy i ekwiwalentu na koniec 2010 roku to kwota
177.936,81 z³, któr¹ nale¿y zap³aciæ z
bud¿etu w roku 2011.
Podsumowuj¹c, komisja stwierdza,
¿e na koniec 2010 roku brakowa³o œrodków w kwocie 99.190,54 z³ na pokrycie
zaci¹gniêtych zobowi¹zañ.
W kwestii inwestycji Komisja Rewizyjna uzna³a, ¿e wykonanie odwodnienia drogi do Gardna za niepotrzebny
wydatek, ukazuj¹cy „przyk³ad niegospodarnoœci, poniewa¿ ww. inwestycja
by³a planowana w poprzednich latach.
Decyzj¹ Burmistrz Karpowicz zosta³
zmniejszony zakres prac, nieujmuj¹cy
m.in. o niewykonanie odwodnienia.
Wykonanie tego zadania w roku 2010
by³o przeprowadzone w sposób nieoszczêdny i niegospodarny” - czytamy
w raporcie Komisji Rewizyjnej. Dalej

KR stwierdza, ¿e termomodernizacja
Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie
by³a przeprowadzona bez zachowania
starannoœci i oszczêdnoœci w sposobie
zaprojektowania i przygotowania inwestycji, w wyniku czego Gmina musi
zwróciæ Gminie £obez w 2011 roku
kwotê 37.127 z³. Kolejne zastrze¿enia
Komisja mia³a do hydrofornia we W³odawie. Remont przeprowadzony zosta³ w sposób niestaranny, poniewa¿ do
dzisiaj zg³aszane s¹ uwagi i zastrze¿enia a inwestycja zosta³a przyjêta przez
Urz¹d bez zastrze¿eñ. Sporo zastrze¿eñ by³o równie¿ do oczyszczalni œcieków. W przetargu bra³o udzia³ trzech
inwestorów, oferuj¹cych bardzo zró¿nicowane koszty inwestycji. Gmina na
ten cel planowa³a 3.153.760 z³. Otrzyma³a dofinansowanie w kwocie
2.051.732 i wybra³a oferenta, który nie
zaproponowa³ najni¿szej ceny, w
zwi¹zku z czym Gmina musia³a zwiêkszyæ œrodki na inwestycjê o 710 tys. z³.
Radni mieli równie¿ zastrze¿enia co
do Lata z Wêgorzem. Komisja uzna³a,
¿e „impreza przeprowadzona w sposób nieoszczêdny, œrodki, które Gmina
zaplanowa³a na ten cel okaza³y siê niewystarczaj¹ce. Ca³kowity koszt imprezy 118.702,34 z³”.
Dalej czytamy: „Ra¿¹ce zaniedbania przy realizacji projektu dofinansowania z Euroregionu Pomerania (np.
brak logo) spowodowa³o zmniejszenie
œrodków dofinansowania z przyznanych 55.000,00 na oko³o 45.000 (projekt do dzisiaj nie zosta³ rozliczony).
Koszt przygotowania dokumentacji do
rozliczenia projektu Pomerania to 2
669,37z³. Mimo poniesionych kosztów nie dopilnowano warunków umowy”.
Mimo uwag Komisji Rewizyjnej i
Komisji Bud¿etowej Rada Miejska w
Wêgorzynie udzieli³a absolutorium dla
by³ej burmistrz Wêgorzyna Gra¿yny
Karpowicz.
MM

sywny jak lata wczeœniejsze, zabezpieczyliœmy œrodki na spokojne i
p³ynnie funkcjonowanie naszych
jednostek, w takim samym tempie i
wysokim zaanga¿owaniu realizowaliœmy wszystkie inwestycje, które
mieliœmy zaplanowane na ubieg³y
rok. Realizowaliœmy te¿ inwestycje,
na które pozyskaliœmy œrodki unijne.
Bud¿et uda³o nam siê zrealizowaæ
niemal w 100%, jest to zas³uga personelu, który obecny jest ze mn¹ na
sali i wszystkich pracuj¹cych w urzêdzie. Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ moim podw³adnym, dyrektorom szkó³, kierownikom jednostek za
dobr¹ intensywn¹ i nale¿yt¹ pracê. powiedzia³.
PJ

US£UGI
Powiat ³obeski
Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214, 91397 9109
Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele,
regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880
400 739.
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Powiat ³obeski

Wynajmê piekarniê po³¹czon¹
wraz ze sklepem spo¿ywczym, w
miejscowoœci Dobra (k. Nowogardu). Obiekt z pe³nym wyposa¿eniem, bie¿¹c¹ produkcj¹. S¹ równie¿ do „przejêcia" dobrzy pracownicy oraz kontrahenci. tel. kom.
887467309,
stacjonarny:
913920334.

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

Firma HG-LUX INTERNATIONAL
poszukuje instalatorów p³yt kartonowo-gipsowych, z doœwiadczeniem. Praca od zaraz. Kontakt
e-mail: info@hglux-sa.com

Sprzedam mieszkanie 3 - pokojowe
w £obzie, IV piêtro, 52 mkw.. Cena do
uzgodnienia. Tel. 502 582 112
Wynajmê mieszkanie 3 - pokojowe
w £obzie od zaraz. Tel. 502 582 112
Wynajmê mieszkanie w £obzie.
Tel. 880 085 176
Sprzedam tanio mieszkanie 3 pokojowe w Radowie Ma³ym. Tel. 602
301 017
Sprzedam lub zamieniê w £obzie
mieszkanie 2 pokojowe 54 mkw. na
kawalerkê. Tel. 796 389 600
Sprzedam mieszkanie w Karwowie
2 pokoje, kuchnia, gara¿. Tel. 914
220 607
Sprzedam w £obzie mieszkanie 4
pokojowe na ul. Orzeszkowej 4.
Du¿y balkon, przestronna piwnica,
bezkonfliktowe s¹siedztwo. Tel. 91
397 5637, 692 070 387
Resko - sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 93 mkw., dzia³ka 831 mkw.,
cena 134.000 z³. Tel. 888 169 572

Powiat gryficki
Sprzedam dom okolice Gryfic 150
m2, dzia³ka 0,5 ha, pomieszczenia
gosp.250 m2. Cena do negocjacji.
Tel. 508-070-331

Region
Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie, 2 pokoje 53 mkw. Pilnie. Tel.
691-054-010.

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam 1,1 hektara ziemi w okolicy Runowa Pom. Tel. 723 006 757

Podnajmê lokal u¿ytkowy w £obzie
okolice centrum. Tel 505 184 497
Dorowo gm. Resko. Dom w zabudowie bliŸniaczej, ogród, sad, cena
150 tys. z³. Tel. 600 265 547
Zajezierze dzia³ka budowlana
uzbrojona, pow. 2129 mkw., cena
80 tys. z³. Tel. 600 265 547
Pilnie sprzedam w Dobrej k. Nowogardu 1/2 domu o pow. 100 mkw. i
gara¿ 42 mkw., powierzchnia dzia³ki 750 mkw. Tel. 668 431 301
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl. 2700
mkw. - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

INNE

Jesteœ przedsiêbiorc¹ i p³acisz ZUS
890 z³ miesiêcznie? Mam rozwi¹zanie! Mo¿na go legalnie w Polsce nie
p³aciæ. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ
wspó³pracy. Tel. 501 894 828.

Szukam pracy jako opiekunka do
dziecka, osoby starszej, prawo jazdy. Tel. 510705816.

Powiat gryficki

Poszukujê pracy jakiejkolwiek . Tel.
695 685 403

Poznam ³adn¹ i dyskretn¹ pani¹ do
lat 30 w celu towarzyskim. Spotkania sponsorowane. SMS pod nr tel.
791 836 615

Plantacja borówki amerykañskiej
w Siwkowicach zatrudni zbieraczy
w lipcu - sierpniu. Tel. 515 144 186.

Sprzedam rega³y sklepowe, ladê
ch³odnicz¹ i wagê elektroniczn¹.
Cena do uzgodnienia. Tel. 663 983
782. Gryfice ul. Akacjowa 4
Sprzedam rower elektryczny nowy.
Tel. 798 654 602, 91 384 2775

Region

Ginekolog tel. 508 557 836

Powiat œwidwiñski

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

Œwidwin. Dom wolno stoj¹cy 240
mkw. do zamieszkania od zaraz.
Cena 480 tys. z³..Tel. 502 532 025

Powiat drawski

Po³czyn-Zdrój - hala o powierzchni
1000 mkw. mo¿liwoœæ wydzier¿awienia lub sprzeda¿. Tel 694 821
461
Dzia³ka Po³czyn-Zdrój, 1086 mkw.
Tel. 600 565 719.

PRACA

Nowy kocio³ uniwersalny Q Plus
15m2 serii Heiztechnik, trzy miesi¹ce u¿ywany, do spalania mia³u
wêglowego, wêgla i drewna z pe³nym oprzyrz¹dowaniem. Cena wyjœciowa 4060 z³, sprzedam za 2500
z³. Kontakt: 501 284 153

Powiat gryficki
Zatrudniê kierownika produkcji
roœlinnej, wymagania: wykszta³cenie œrednie rolnicze, umiejêtnoœæ obs³ugi maszyn rolniczych,
obs³uga komputera, prawo jazdy
kat. B, znajomoœæ angielskiego.
Tel. 667 612 010
e-mail rolub@o2.pl
Zatrudniê traktorzystê, obs³uga maszyn rolniczych, prawo
jazdy kat. B. Tel. 667-612-010
lub e-mail: rolub@o2.pl

Region
Zatrudniê kierowcê na TIR-a. Jazda
po krajach UE. Tel. 601 836 230.

Powiat drawski
DOM SPRZEDAM
w Drawsku Pom.
tel. 943632176
Sprzedam pole, u¿ytek zielony z dop³atami z ekol. na KRUS, razem 3,5
ha, za 14 tys. za 1 ha, w m. £abêdzie
ok. 500 m od jeziora. Tel. 609-562001.

NAUKA
Powiat ³obeski
Korepetycje tanio! Niemiecki, angielski, chemia, biologia, matematyka. Tel. 504113084.

Powiat gryficki
Niemiecki - pe³na informacja,
wszystkie dziedziny: t³umaczenia
na miejscu i w terenie. Nauka w
wakacje. Tel. 694 084 240.

DZIA£KI NA SPRZEDA¯
£obez – dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1011 mkw
– CENA 78.000 z³
£obez – dzia³ka o pow. 6042 mkw
– CENA 181.000 z³
£obez – dzia³ka o pow 10000 mkw
– CENA 70.000 z³
Resko (okolica) – mo¿liwoœæ zabudowy, pow. 3003 mkw
– CENA 33.000 z³
Resko – dzia³ka budowlana, pow. 382 mkw
– CENA 70.000 z³
Wêgorzyno – dzia³ka o pow. 1150 mkw
– CENA 28.000 z³
Radowo Ma³e – dzia³ka o pow. 15400 mkw
– CENA 28.000 z³
Radowo Ma³e (okolica) – dzia³ka o pow. 3484 mkw
– CENA 48.000 z³
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
£obez ul. H. Sawickiej – kawalerka, 38 mkw
– CENA 116.000 z³
£obez ul. Obroñców Staliningradu – 3 pokoje, pow. 53,37 mkw – CENA 190.000 z³
£obez – 2 pokoje, pow. 53,10 mkw
– CANA 120.000 z³
£obez – 2 pokoje, pow. 55,59 mkw
– CENA 115.000 z³
£obez – 2 pokoje, pow. 42,8 mkw
– CENA 110.000 z³ NOWA CENA!!!
£obez – 3 pokoje, pow. 67,7 mkw
– CENA 200.000 z³
£obez – 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
– CENA 165.000 z³
£obez – 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
– CENA 175.000 z³
£obez – 3 pokoje, pow. 58,5 mkw
– CENA 165.000 z³
£obez – 4 pokoje, pow. 67,7 mkw
– CENA 163.000 z³
£obez – 4 pokoje, pow. 56 mkw
– CENA 154.000 z³
Resko – kawalerka, pow 28 mkw
– CENA 60.000 z³
Resko – 2 pokoje, pow. 46 mkw
– CENA 95.000 z³ NOWA CENA!!!
Resko- - 3 pokoje, pow. 59,40 mkw
– CENA 189.000 z³
Resko – dwa mieszkania cena jednego, 4 pokoje, pow. 54 mkw – CENA 130.000 z³
Nowogard – 1,2,3 pokoje, stan deweloperski
– CENA 3024 z³/ mkw brutto
Nowogard – 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
– CENA 180.000 z³
DOMY NA SPRZEDA¯
£obez ul. Niepodleg³oœci – parter domu, 3pokoje, pow. 136 mkw , dzia³ka 1421 mkw
– CENA 295.000 z³
£obez ul. Kopernika – 5 pokoi, pow. 98 mkw , dzia³ka 485 mkw
– CENA 320.000 z³
£obez ul. Murarska – 3 pokoje, pow. 64,6 mkw , dzia³ka 287 mkw
– CENA 240.000 z³
Be³czna – 2 pokoje, pow. 92 mkw , dzia³ka 213 mkw
– CENA 185.000 z³
Œwidwin – do wykoñczenia, 3 pokoje+salon, pow. 158 mkw , dzia³ka 1000 mkw
– CENA 460.000 z³
Œwidwin (okolica) – stan surowy otwarty, pow. 128 mkw , dzia³ka 1500 mkw
– CENA 165.000 z³
Œwidwin (okolica) – pow. 184 mkw , dzia³ka 2400 mkw
– CENA 185.000 z³
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ARBOD - miejsce odkrywania talentów
3.16,20 min. oraz w województwie w
biegu na 600 m - 1.45,06 min.
- spe³ni³a wynikowe normy na IV
Klasê Sportow¹ (600 m, 1000 m) oraz
V Klasê Sportow¹ (300 m).

Rok szkolny 2010/2011
zosta³ og³oszony przez
Ministerstwo Edukacji
Narodowej rokiem
odkrywania talentów
wœród m³odzie¿y
szkolnej.
Mi³o nam donieœæ, ¿e decyzj¹ Pani
Katarzyny Hall - Ministra Edukacji
Narodowej, Uczniowski Klub Sportowy „ARBOD” zosta³ wpisany do
ogólnopolskiej listy MIEJSC ODKRYWANIATALENTÓW. Efektem
naszej tegorocznej pracy w sekcji lekkiej atletyki jest rozwój talentów
sportowych naszych zawodników.
I. Milena Sadowska - systematyczny rozwój talentu od 4 lat
- 2 miejsce w Fina³ach Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych (Warszawa, 600 m - 1.45,06
minuty, 11.06.2011 r.)
- 2 miejsce w Fina³ach Wojewódzkich I. M. S. w sztafecie szwedzkiej (Police, 19.05.2011 r.)
- Najlepszy czas w Polsce (szko³y
podstawowe) w biegu na 1000 m -

II. Kinga Borysiak - talent odkryty w roku 2010
- 12 miejsce w Fina³ach Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych (Warszawa, 300 m - 46.96 s.,
11.06.2011 r.)
- 2 miejsce w Fina³ach Wojewódzkich I. M. S. w sztafecie szwedzkiej (Police, 19.05.2011 r.)
- czwarty wynik w województwie
(szko³y podstawowe) w biegu na 300
m - 46,96 s. oraz w biegu na 600 m 1.49,83 min.
- spe³ni³a wynikowe normy na V
Klasê Sportow¹ (100 m, 300 m, 600 m).
III. Ma³gorzata Stefañska - talent odkryty w roku 2010
- siódmy wynik w województwie
(m³odziczki) w biegu na 1000 m 3.23,31 min. oraz bardzo dobry wynik
na 600 m - 1.52,85 min.
- spe³ni³a wynikowe normy na V
Klasê Sportow¹ (1000 m).

DALP Dobra 2011
Wyniki 2 kolejki z 2.07.2011r.
Blokersi Dobropole - Fenix Krzemienna
Dobermani Dobra - Rysiu Team
Desperados - Bród
Blokersi Dobropole - Rysiu Team
Flap Jack - Dobermani Dobra
Bród - Farmer Dobropole
¯ywczyk Bienice - Promil Tucze
Fenix Krzemienna - Desperados
Promil Tucze - Flap Jack
Farmer Dobropole - ¯ywczyk Bienice
Tabela
1. Blokersi Dobropole
2. Desperados
3. Dobermani
4. promil Tucze
5. Flap Jack
6. Farmer Dobropole
7. Fenix Krzemienna
8. ¯ywczyk Bienice
9. Bród
10. Rysiu Team

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

6:3
9:2
3:0
14:1
0:1
0:3
8:3
1:3
2:3
6:2

Oprócz wymienionych zawodniczek warto wymieniæ nazwiska innych naszych zawodników, stale
czyni¹cych postêpy i rozwijaj¹cych
swoje umiejêtnoœci: Natalia Szymczak (100 m - 14.34 s. - V klasa sportowa), Ryszard Rzepecki (1000 m 2.59,41 min. - V klasa sportowa),
Patrycja Florczak (600 m - 1.51,31

12 27:6
12 15:2
12 16:4
6 18:13
6 11:7
6 10:9
3 9:14
3 12:18
0 2:12
0 4:39

Buduj¹ kompleks boisk - Orlik
2012 w Radowie Ma³ym

Lider strzelców: 15 bramek - Zdzis³aw Szw¹der (Blokersi Dobropole)
Nastêpny termin - 9.07.2011r. (sobota)
16.10 Dobermani Dobra - Blokersi Dobropole
16.35 Farmer Dobropole - Rysiu Team
17.00 Dobermani Dobra - Promil Tucze
17.25 Blokersi Dobropole - Flap Jack
17.50 Rysiu Team - Desperados
18.15 Farmer Dobropole - Fenix Krzemienna
18.40 Bród - Promil Tucze
19.05 Fenix Krzemienna - ¯ywczyk Bienice
19.30 Flap Jack - Desperados
19.55 ¯ywczyk Bienice - Bród

Gmina Radowo Ma³e og³osi³a
przetarg na wykonanie kompleksu
Moje Boisko - Orlik 2012. Kryterium oceny ofert bêdzie najni¿sza
cena. Termin sk³adania wniosków o
dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu lub ofert: 19.07.2011 godzina 10.00.
Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie zespo³u boisk sportowych, do pi³ki no¿nej i wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza socjalnego boisk wraz z ich ogrodzeniem i
oœwietleniem w Radowie Ma³ym (teren oznaczony geodezyjnie jako dz.
nr 292/1 - obrêb Radowo Ma³e), w

min.). Cieszy równie¿ fakt, ¿e wœród
najm³odszych pojawiaj¹ siê nowe
zastêpy zawodników, którzy powinni osi¹gaæ bardzo dobre wyniki za
kilka lat i powinni byæ godnymi nastêpcami dzisiejszych liderów naszej klubowej lekkiej atletyki.
Prezes UKS „ARBOD”
Janusz £ukomski

ramach zadania Moje boisko - Orlik
2012, zgodnie z projektem budowlanym.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Budowê boiska do pi³ki no¿nej o
wymiarach 30 m x 62 m o pow. 1860
mkw.; budowê boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 19,1 m x 32,1 m o
pow. 613,11 mkw.; ogrodzenie terenu; oœwietlenie terenu; wykonanie
chodników; fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego; zaplecze
sanitarno – szatniowe; budynek sanitarno - szatniowy modu³owy wraz
z instalacjami oraz przy³¹czami energetycznym i wod-kan; parking; droga dojazdowa z wjazdami.
PJ
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Podsumowanie sezonu pi³karskiego 2010/11

Sparta Wêgorzyno po ci¹g³ych zmianach
Zakoñczony sezon
rozgrywkowy 2010/11
w wêgrzyñskiej Sparcie,
to dwie rundy z dwoma
trenerami, dwoma
Zarz¹dami oraz
przynajmniej w po³owie
zmienionym sk³adzie
personalnym sekcji
seniorów. Punkty
zdobyte w obu rundach
równie¿ rozk³adaj¹ siê
prawie po równo. Sezon
by³ na pewno trudny.
Cel jakim bez w¹tpienia by³o
pozostanie w klasie okrêgowej zosta³ osi¹gniêty, mimo niema³ych zawirowañ wokó³ Klubu w ci¹gu ostatnich miesiêcy.

Sarmatê poprowadz¹ Damian
Padziñski i Jaros³aw Jaszczuk

Po rezygnacji z³o¿onej przez wieloletniego trenera Sarmaty Tomasza
Surmê, Zarz¹d Klubu z dniem 1 lipca
2001 roku powo³a³ na to stanowisko
Damiana Padziñskiego. Jaros³aw
Jaszczuk bêdzie jego asystentem.
Damian Padziñski (ur. 1983) jest
trenerem II klasy pi³ki no¿nej. Przez
ca³y czas (poza jednym sezonem w
Inie Goleniów) jest zwi¹zany z Sarmat¹ Dobra. W Sarmacie przeszed³
wszystkie etapy pi³karskiego szkolenia. Zaczyna³ jako 10 letni ch³opiec. Podstawowy zawodnik dru¿yny seniorów. Od kilku lat zajmuje siê
w Sarmacie szkoleniem grup orlików
i trampkarzy.
Jaros³aw Jaszczuk (ur. 1967) nauczyciel, instruktor pi³ki no¿nej.

Wychowanek Piasta Chociwel, od
1996 roku (poza jedn¹ rund¹ w Masovii Maszewo) w Sarmacie Dobra.
Od pocz¹tku do koñca bie¿¹cego
sezonu podstawowy zawodnik Sarmaty, po zakoñczeniu sezonu zapowiedzia³ zakoñczenie kariery pi³karskiej. Wieloletni trener dru¿yn juniorskich Sarmaty. Wczeœniej trenowa³ zespo³y seniorów Sarmaty i Piasta Chociwel.
Zarz¹d Sarmaty postawi³ na trenerów od lat pracuj¹cych w klubie. I
chocia¿ czeka ich teraz du¿o trudniejsze zadanie, to wydaje siê, ¿e poradz¹ sobie (a przemawia za tym ich
wieloletnia konstruktywna praca w
klubie) tak¿e z tym zadaniem.
estan, www.sarmatadobra.com

Rundê jesienn¹ na ³awce trenerskiej rozpocz¹³ doœwiadczony trener
Stanis³aw Przybylak z £obza. Nie
mia³ czasu na przygotowanie zespo³u, nie mia³ dostatecznej liczby zawodników. Ostatnie transfery w
osobach Mateusza Ryllinga czy
Grzegorza Momota na pewno okaza³y siê bezcenne, gdy¿ g³ównie ci
dwaj zawodnicy zdobywali bramki
dla wêgrzyñskiego zespo³u.
Pierwsze cztery kolejki (podobnie jak i wiêkszoœæ sezonu)to wyniki
w kratkê, pora¿ki przeplatane z wa¿nymi zwyciêstwami, a co najwa¿niejsze z cennymi punktami. Pomiêdzy
pi¹t¹ a dziesi¹t¹ kolejk¹ nie udaje siê
odnieœæ zwyciêstwa. W dziesi¹tej
kolejce Sparta odnosi jedno z najwy¿szych zwyciêstw i to w dodatku
na wyjeŸdzie. 6:0 w Starej D¹browie,
która na dzieñ dzisiejszy zagra w Aklasie, pozwoli³o pi³karzom z³apaæ
nieco wiary i zmobilizowaæ siê w
ostatnich piêciu kolejkach rundy jesiennej. Te zakoñczy³y siê trzema
zwyciêstwami (ze zdegradowan¹
Koron¹ Stuchowo 3:1, Kast¹ Szczecin Majowe 3:0 oraz Chemikiem II
Police 3:2) oraz dwiema pora¿kami
(Rega II Merida Trzebiatów 1:5 oraz
GKS Mierzyn 1:2).
Z 20 punktami zespó³ Sparty
przezimowa³ na 10. miejscu w tabeli.
W przerwie zimowej nast¹pi³y
kolejne zmiany. Zmieni³ siê Zarz¹d
Klubu, powróci³ „stary” trener Ryszard Jarzyna. Spoœród rywali w grupie wycofana zosta³a dru¿yna z
Trzebiatowa, co da³o ka¿demu z zespo³ów dodatkowo po trzy punkty.
Zmiany nast¹pi³y równie¿ w sk³adzie seniorów. Odeszli m.in. Mate-

usz Rylling, Grzegorz Momot, Sebastian Rajca, Mateusz Rybka oraz
Mateusz Rzepecki. Sprowadzono
Krzysztofa Œmierzchalskiego, Roberta Dzikiewicza i Rafa³a Miko³ajczyka. Wznowi³ treningi Marek
Makowski. Tak¹ kadrê mia³ do dyspozycji trener Jarzyna.
W rundzie wiosennej pod jego
wodz¹ Sparta ogra³a wszystkie zespo³y „rezerw”, maj¹ce swoje pierwsze dru¿yny w wy¿szych klasach
rozgrywkowych. Ju¿ na starcie
skromnie pokonana zosta³a ekipa
B³êkitnych II Stargard 1:0. W 23 kolejce wzmocniona dru¿yna Floty II
Œwinoujœcie (pierwszy zespó³ nie
gra³ ze wzglêdu na wycofanie siê
GKP Gorzów Wlkp.) równie¿ musia³a uznaæ wy¿szoœæ wêgrzyñskiej
Sparty przegrywaj¹c 2:0. I w koñcu
mecz z 30 kolejki, wygrany na wyjeŸdzie z rezerwami Chemika Police
skromnie 1:0.
W trakcie rundy mia³y te¿ miejsce
dwa mecze „derbowe” z s¹siadami
zza miedzy. Tu niestety oba przegrane. U siebie z In¹ Iñsko 0:1 oraz w
£obzie z tamtejszym Œwiatowidem
0:2. Pora¿kami (g³ównie w wyniku
os³abieñ kadrowych w poszczególnych meczach) zakoñczy³y siê spotkania z: Szczecin Kasta Majowe
(1:4), GKS Mierzyn (0:2), Ehrle Dobra Szczeciñska (0:3). W tych spotkaniach z koniecznoœci wystêpowali juniorzy lub zespó³ rozpoczyna³
mecze w niekompletnym sk³adzie.
W wyniku zdobytych punktów z
zespo³ami z dolnej czêœci tabeli,
Sparta Wêgorzyno ostatecznie
uplasowa³a siê na przyzwoitym
ósmym miejscu.
MS
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Resko - „Moja Ma³a Ojczyzna
- Moja Miejscowoœæ”
Tradycyjnie pod koniec
roku szkolnego na forum
Gimnazjum im. Kazimierza
Górskiego w Resku odby³a
siê wyj¹tkowa lekcja
geografii dla III klas, która
by³a podsumowaniem
projektu geograficznego
pt. „Moja Ma³a Ojczyzna
- Moja Miejscowoœæ”.
Celem tego projektu by³o przede
wszystkim zachêcenie do poznawania historii gminy Resko, zachêcanie
do obserwowania zmian w œrodowisku i rozwijanie potrzeby kontaktów
ze spo³eczeñstwem lokalnym.
Uczniowie w 2-3 osobowych zespo³ach przez 4 tygodnie zbierali materia³y i przygotowywali swoje prezentacje w formie medialnej, plakatów i
albumów.
Lekcjê rozpoczêli prowadz¹cy:
Karol Kulczewski i Karolina Kulczewska. Po krótkim powitaniu i

przybli¿eniu idei projektu rozpoczê³y siê przygotowane przez uczniów
prezentacje multimedialne. Jako
pierwszy prezentowa³ pracê swojego zespo³u Ariel Zieliñski, który bardzo ciekawie opowiedzia³ o historii,
ludnoœci i zabytkach £osoœnicy.
Kolejna praca dotyczy³a historii
Reska, a wykona³a j¹ Karolina Bachorska. Prezentacja ta by³a charakterystyczna i ciekawa, m.in. przedstawi³a œwiatowej s³awy naukowca
chemika prof. dr. Karola Sprengla.
Mieszka³ on i pracowa³ w Resku w
latach 1839 - 1859. Pobudowa³ fabrykê maszyn rolniczych i stworzy³ laboratorium, w którym prowadzi³ badania i wynalaz³ nawóz chemiczny
do u¿yŸniania gleb. Za³o¿y³ równie¿
w Resku Akademiê Rolnicz¹.
Jako trzecia zosta³a przedstawiona praca na temat sportu i rekreacji w
Resku, któr¹ zaprezentowa³ Pawe³
Malitowski z IIIb (na zdjêciu). Jednak wszyscy czekali na ostatni¹ prezentacjê, któr¹ przedstawi³ Filip Borowski. Zaprezentowa³ mo¿liwoœci

turystyczne Reska i okolic.
Na zakoñczenie nauczycielka
geografii Wanda Dranczewska,
opiekun projektu, podziêkowa³a
uczestnikom za dobre przygotowa-

Dzieñ Dziecka w Rynowie
RYNOWO. Z okazji
œwiêta dziecka
zorganizowano tu
dla najm³odszych
mieszkañców szereg
zabaw i przygotowano
mnóstwo atrakcji. Ale
nie tylko najm³odsi
mieli okazjê do pysznej
zabawy.
Wart podkreœlenia jest fakt, i¿ w
tej miejscowoœci w przygotowanie
Dnia Dziecka zaanga¿owani byli
prócz gospodarza so³ectwa Macieja
Walkowiaka: m³odzie¿ oraz znajduj¹cy siê tu oœrodek dla bezdomnych
prowadzony przez Stowarzyszenie
Diogenes. Stowarzyszenie tradycyjnie ju¿ przywioz³o dla najm³odszych kilka pude³ i worków za³adowanych zabawkami i maskotkami.
Dzieci mia³y wiêc mo¿liwoœæ wybrania dla siebie to, co im najbardziej
odpowiada³o do zabawy.
Wspólnym dzie³em oœrodka i
mieszkañców by³a pyszna grochówka. Produkty do zupki zakupi³
so³tys wsi z w³asnej kieszeni, natomiast strawê ugotowa³ pan Dariusz,
który jest kucharzem w oœrodku.

Zanim jednak mog³a rozpocz¹æ
siê zabawa, nale¿a³o przygotowaæ
teren. Wprawdzie w miejscu, gdzie
odbywaj¹ siê wszystkie zabawy, s¹
wiaty i ³awki, jednak so³tys wraz z
m³odzie¿¹ uznali, ¿e to za ma³o.
Wspólnie do póŸnych godzin nocnych wybudowali kolejn¹ wiatê.
Ktoœ przyniós³ drewno, ktoœ inny
da³ p³achtê i tym sposobem materia³y na now¹ wiatê znalaz³y siê.
Wspólnymi si³ami, nie czekaj¹c na
nikogo, pe³na entuzjazmu m³odzie¿
przygotowa³a miejsce, aby to s³u¿y³o najm³odszym mieszkañcom. W
planach maj¹ postawienie jeszcze
jednej- dwóch wiat w innej czêœci
terenu rekreacyjnego – dla starszych. Wybrano tak¹ lokalizacjê ze
wzglêdu na to, aby nie przeszkadza³a
im zbyt g³oœna muzyka.
Przed Dniem Dziecka m³odzi ludzie z Rynowa i okolic poprawili jeszcze grill, aby w sobotê wszystko
by³o zapiête na ostatni guzik. O zaanga¿owaniu œwiadczy równie¿
fakt, i¿ ju¿ w sobotê na placu, gdzie
odbywa³a siê zabawa, znalaz³ siê
kosz na œmieci, przyniesiony tu
przez jednego z mieszkañców – równie¿ z w³asnej inicjatywy.
Gdy ju¿ wszystko zosta³o zapiête
na ostatni guzik, z g³oœników pop³ynê³a muzyka dla dzieci. Przyjecha³a

stra¿ po¿arna. Po¿arnicy nie tylko
pozwolili najm³odszym na buszowanie w samochodzie stra¿ackim, ale i
pokazali, w jaki sposób ratuj¹ ludzi z
samochodów, które uleg³y wypadkom. Okaza³o siê bowiem, ¿e znalaz³
siê te¿ stary maluszek, który móg³
pos³u¿yæ jako auto doœwiadczalne i
pokazowe. Gdy ju¿ z malucha zrobiono kabriolet, po¿arnicy przeszli do
nastêpnego etapu: pokazu gaszenia
pal¹cego siê samochodu. Ta czêœæ
by³a tak interesuj¹ca, ¿e przez jakiœ
czas panowie z ¯andarmerii Wojskowej nie mieli chêtnych do przeja¿d¿ek samochodem wojskowym
po okolicy.
MM

nie i ró¿norodnoœæ prezentacji oraz
podkreœli³a wa¿noœæ znajomoœci
swojego regionu.
Karolina Kulczewska, IIIb,
Gimnazjum w Resku
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Wakacyjny Patrol
i Moto Serce

Wakacyjny patrol
- kontynuacja

Policjanci z powiatu ³obeskiego
rozpoczêli po raz trzeci akcjê profilaktyczn¹ pn. "Wakacyjny patrol".

Policjanci z £obza brali udzia³ w
festynie rodzinnym pn. Moto Serce,
organizowanym przez Klub Motorowy Wilki z £obza.
Na boisku w £obzie odby³ siê
rodzinny festyn pod nazw¹
"Motocykliœci dzieciom - Moto
Serce". Festyn zorganizowa³
£obeski Klub Motorowy "Wilki", który przygotowa³ szereg
atrakcji dla najm³odszych mieszkañców naszego powiatu. Motocykliœci oddali ponad 20 litrów
krwi.

£obescy policjanci wraz z "Wakacyjnym Patrolem" wziêli tak¿e
udzia³ w tym przedsiêwziêciu. Zabawa rozpoczê³a siê parad¹ motocykli
po mieœcie z nowo wybran¹ miss
Ziemi £obeskiej. Podczas festynu
dzieci i ich opiekunowie brali udzia³
w licznych konkursach i zabawach
ruchowych. Na policyjnym stanowisku najm³odsi odpowiadali na
pytania dotycz¹ce bezpiecznego
zachowania siê na drodze i podczas
zabaw na podwórku. Ka¿dy kto odwiedzi³ to stanowisko otrzyma³
drobny upominek i odblaski. (kp)
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Ju¿ po raz trzeci na terenie powiatu ³obeskiego bêdzie mo¿na spotkaæ
policjantów, którzy w ramach akcji
"Wakacyjny patrol" odwiedz¹
dzieci, m³odzie¿ i osoby wypoczywaj¹ce w sezonie letnim. Jest to
przedsiêwziêcie maj¹ce na celu
dbanie o bezpieczeñstwo osób
wypoczywaj¹cych na terenie powiatu. Poprzednie edycje tych
dzia³añ przynios³y wymierne efekty w postaci braku niebezpiecznych zdarzeñ nad woda, czy te¿ w
miejscu zabaw, wypoczynku letniego.
Oficjalne rozpoczêcie III edycji
Wakacyjnego Patrolu odby³o siê
tym razem w Radowie Ma³ym, gdzie
na placu zabaw policjantka z £obza

wspólnie z dzielnicowym z Radowa
odwiedzi³a dzieci wypoczywaj¹ce
podczas wakacji w miejscu zamieszkania. Dzieci bra³y udzia³ w konkursie plastycznym dotycz¹cym tematyki bezpiecznych wakacji i w konkursie wiedzy prewencyjnej. Takie
spotkanie by³o tak¿e okazj¹ do przekazania niezbêdnych informacji na
temat bezpiecznych zachowañ nad
wod¹, na drodze i podczas zabaw na
podwórku.
Ka¿de dziecko otrzyma³o drobne
upominki - odblaski, plany lekcji,
zabawki. Zakup tych gad¿etów
sponsoruj¹ poszczególne gminy,
które aktywnie uczestnicz¹ w tym
przedsiêwziêciu.
Kolejne wyjazdy Wakacyjnego
patrolu odbêd¹ siê ju¿ niebawem, a
policjanci do wspó³pracy zaprosili
przedstawicieli Stra¿y Po¿arnej i Sanepidu.
(kp)

Wiêcej dla OSP

Narkotyki - zagro¿enie
typowo wakacyjne
Policjanci z £obza zatrzymali
m³odego mieszkañca miasta, który
posiada³ przy sobie œrodki odurzaj¹ce w postaci marihuany.
Wczoraj wieczorem policjanci z
£obza na podstawie uzyskanej
wczeœniej informacji zatrzymali m³odego mieszkañca £obza, który jak
siê okaza³o posiada³ przy sobie ponad dwa gramy œrodka odurzaj¹cego w postaci marihuany. Mê¿czyzna
ten zosta³ zatrzymany i przes³uchany w tej sprawie. W czasie wykonywanych czynnoœci policjanci ustalili tak¿e, ¿e ten m³ody cz³owiek, nie
tylko posiada³ te œrodki dla siebie ale
tak¿e udziela³ je innym m³odym oso-

bom. Teraz odpowie za pope³nione
przestêpstwo z ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.
Okres wakacyjny - jest okresem,
kiedy m³odzi ludzie " wyzwoleni'
spod opieki doros³ych chêtnie siêgaj¹ po narkotyki aby spróbowaæ jak
to jest, eksperymentuj¹, zawieraj¹
nowe - niekonieczne dobre nowe
znajomoœci. Rozmawiajmy z dzieæmi
o tych zagro¿eniach, obserwujmy je,
przygl¹dajmy siê nowym znajomym
- to po to by chroniæ w³asne dziecko.

Z lasu na szynach
Policjanci z £obza wspólnie z
funkcjonariuszami Stra¿y Leœnej
zatrzymali dwóch m³odych mê¿czyzna, którzy skradli tory z nieczynnej ju¿ linii kolejowej.
Do zdarzenia dosz³o wczoraj po-

po³udniu. Funkcjonariusze stra¿y
leœnej podczas patrolowania lasów w
miejscowoœci Komorowo gmina Resko zauwa¿yli dwa samochody ciê¿arowe, które wyje¿d¿a³y z lasu. Stra¿nicy zorientowali siê, ¿e kierowcy
tych aut wjechali do lasu wbrew zakazowi wstêpu. Podczas wykonywanej rutynowej kontroli jednego z aut
okaza³o siê, ¿e " na pace' u³o¿one s¹
tory z pobliskiej linii kolejowej. Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci
potwierdzili, ¿e nieopodal wyciête s¹
te w³aœnie tory wraz z podk³adami i
œrubami mocuj¹cymi.
Dwaj m³odzi mê¿czyŸni, mieszkañcy powiatu gryfickiego zostali
zatrzymani w policyjnym areszcie.
Mundurowi ustalaj¹ teraz dok³adnie
wartoœæ skradzionego mienia i
wszystkie okolicznoœci tej sprawy.

Radni w Resku podczas ostatniej
sesji rady Miejskiej, w jednym z punktów obrad, podjêli uchwa³ê dotycz¹c¹
wysokoœci wyp³acanego ekwiwalentu
pieniê¿nego dla Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych. Tym samym podniesiono
dotychczas obowi¹zuj¹ce stawki.
Dotychczas obowi¹zywa³a ustawa
z dnia 20 paŸdziernika 2008 r. Okreœla³a
ona wysokoœæ ekwiwalentu pieniê¿nego dla OSP w Gminie Resko. I tak za
dzia³ania ratownicze cz³onkowie OSP
dostawali 10 z³ brutto za godzinê, a za
szkolenie po¿arnicze organizowane
przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ lub
gminê 5 z³ brutto.
Radni ustanowili w nowej uchwale,
wy¿sze od dotychczasowych stawki
ekwiwalentu dla cz³onków OSP. Wed³ug
nowej uchwa³y za dzia³ania ratownicze
pracownicy OSP otrzymaj¹ 15 z³ brutto
za godzinê, a za szkolenie po¿arnicze 7
z³ brutto.
Wszyscy radni byli za przyjêciem
uchwa³y. Nowa uchwa³a wchodzi w
¿ycie z dniem jej podjêcia.
PJ
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Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko. Tel. 0508285242.

I Komunia Œwiêta
Mateusza

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 24 brzmia³o:

„Gdy lipiec z deszczem
to zima z wiatrem”

Nagrodê wylosowa³a pani Lidia Postlep z £obza.

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

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

