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W £obzie pojawi³a siê firma z ofert¹ zainwestowania w wodoci¹gi, ale
zap³aciliby mieszkañcy. Ceny mog³yby wzrosnoœæ nawet do 15 z³ za m szeœc.

Kombinowanie
wokó³ wody
Na reskim cmentarzu ba³aganu ci¹g dalszy
Kortowy
ping-pong
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Z drugiej strony

Szybciej psa i konia odbior¹,
ni¿ dziecko
Kazimierz Rynkiewicz

O

pisywana w tym wyda
niu gazety sytuacja mat
ki, która nie mo¿e odzyskaæ dziecka, które przetrzymuje
babcia (matka ojca dziecka), pokazuje, w jakim momencie spo³ecznym
jesteœmy jako spo³eczeñstwo i pañstwo.

Policja nie odbiera dziecka babci,
bo dziecko jest u niej zameldowane.
Okazuje siê, ¿e akt zameldowania
jest wa¿niejszy od aktu urodzenia.
Tak jakby melduj¹cy nabywa³ jakiekolwiek prawa do decydowania o
zameldowanych. A ju¿ myœla³em, ¿e
to minê³o wraz z komun¹ i liczy siê ju¿
tylko miejsce zamieszkiwania, przebywania. Jednak nie minê³o.
Okazuje siê, ¿e w pañstwie jest
kilka, a mo¿e nawet kilkanaœcie instytucji do ochrony praw matki i
dziecka, ale nie mo¿na szybko za³a-

twiæ prostej sprawy. Babcia dziecka
nie ma do niego ¿adnych praw, ale
wszyscy z pe³n¹ powag¹ traktuj¹ j¹
jako stronê w sprawie, w której stronami s¹ tak naprawdê wy³¹cznie
matka i ojciec. Po co matce kurator,
sêdzia, asystent rodziny, prokurator
i mo¿e jeszcze rzecznik ds. wykluczonych, je¿eli nikt nie jest w stanie
szybko i sprawnie odebraæ dziecko i
zwróciæ je matce? Rozumiem – przepisy.
Chocia¿ mo¿e wystarczy³aby
klauzula natychmiastowej wykonal-

Inwestycyjne dziwol¹gi
Radni rady miejskiej podjêli doœæ
zaskakuj¹c¹ decyzjê o przeniesieniu
pieniêdzy z projektu inwentaryzacji
sieci wodoci¹gowej £obza na poprawienie akustyki w hali sportowej.
Z kolei na jutrzejszej sesji rady powiatu radni maj¹ przeznaczyæ pieni¹dze na dofinansowanie przebudowy
ul. Kolejowej, jak¹ chce wykonaæ
gmina. To doœæ zadziwiaj¹ce pomys³y, bo w mieœcie jest wiele wa¿niejszych spraw do zrobienia.
W gazecie piszemy o budowie
Orlików w kraju, które mia³y byæ - i
mo¿e s¹ - miar¹ sukcesów obecnego
rz¹du. Widaæ, ¿e ten kierunek dzia³ania, trzeba go nazwaæ wprost – populityczny, udziela siê tak¿e naszym
samorz¹dowcom. W bud¿ecie by³y
pieni¹dze na zinwentaryzowanie
sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej
w mieœcie. Z t¹ sieci¹ jest Ÿle. Miar¹
jej niewydolnoœci by³y problemy
ludzi, kórzy chcieli stawiaæ domy na
gruntach przy ul. Spokojnej. Okaza³o siê, ¿e nie mog¹ pod³¹czyæ siê do
sieci miejskiej, bo nast¹pi spadek
ciœnienia, a PWiK nie poradzi sobie
z pompowaniem wody pod górkê,
chocia¿ w innych miastach wodê
pompuj¹ na 20. piêtra wie¿owców.
Pamiêtam jakieœ dziwne zapêtlenia
wodoci¹gowe w Boninie. Teraz okazuje siê, ¿e oczyszczalnia rozsypuje
siê. Kanalizacja jeszcze nie wszêdzie
jest rozdzielona na burzow¹ i œciekow¹. Same problemy. Rozumiem, ¿e
jak tu przyjdzie jakiœ inwestor na
s³ynne tereny inwestycyjne, nagrodzone medalem, to bêdzie ³apa³ deszczówkê do beczki.
A radni pieni¹dze przeznaczone
na inwentaryzacjê tej sieci przekazali na poprawienie akustyki w hali
sportowej, bo ktoœ podczas ostatniej tam zabawy czegoœ nie dos³y-

noœci po orzeczeniu o opiece przys³uguj¹cej matce nad dzieckiem.
Policja wykonuje klauzulê, odbiera
dziecko, a sprawy urzêdowe mog¹
toczyæ siê dalej. Niech teraz babcia
udowadnia, ¿e ma jakieœ prawa do
wnuka.
A mo¿e jeszcze wczeœniej wystarczy³oby, by kurator lub asystent
rodziny zwyczajnie poradzili, co
matka ma zrobiæ, gdzie siê udaæ,
pomóc jej sformu³owaæ pismo. A tu
okazuje siê wrêcz odwrotnie, matka
kilka razy sk³ada pismo do s¹du, bo
nag³ówek nie taki, bo brakuje kopii,
bo brakuje przecinka itd.
Ogl¹da³em niedawno program w
telewizji, jak ekologiœci sprawnie i
szybko odebrali gospodarzowi wyg³odnia³e konie i krowy. W tym przypadku instytucje zadzia³a³y szybko,
wchodz¹c na teren prywatny i odbieraj¹c zwierzêta prawowitemu w³aœcicielowi.
W takim w³aœnie momencie spo³ecznym jesteœmy.
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sza³. Dobrze, ¿e nie na nag³oœnienie
Orlika.
Powiat z kolei wymyœli³, ¿e do³o¿y do przebudowy ulicy Kolejowej,
bo gmina chce poprawiæ estetykê
przy dworcach PKP i PKS, wiêc bêdzie „kompleksowo”. Moim zdaniem
wystarczy³oby poprawiæ tam zieleñce, bo w tej chwili to zwyk³a ³¹ka w
œrodku miasta, ale do tego nie trzeba
du¿ych pieniêdzy, za to wiêcej...
poczucia estetyki. Az tym w urzêdzie
kiepsko.
Przebudowa ulicy, to ju¿ spore
pieni¹dze. Ulicy, przy której ma³o kto
mieszka i jeŸdzi. Pytanie wiêc – dla
kogo ta modernizacja. Dla ludzi, czy
dla lepszego poczucia siê w³adzy, ¿e
coœ robi. Tam nawet kiosk nie przetrwa³, takie tam chadzaj¹ t³umy. A
przecie¿ s¹ ulice w mieœcie, którymi
ludzi chodzi du¿o wiêcej, a chodniki
s¹ w op³akanym stanie, jak choæby
Wojska Polskiego, droga do przychodni i na cmentarz. A co z ulic¹
S³owackiego, której asfalt wybrzu-

sza siê po wiêkszym deszczu, bo
brakuje odpowiedniej sieci burzowej? A co z ulic¹ Sienkiewicza, po³atan¹ jak stare portki? ¯e to ulice
powiatowe w mieœcie, a miasto ich
nie chce, a powiat nie ma pieniêdzy,
to ile jeszcze lat bêdzie trwaæ ta zabawa w przepychanie sobie tych ulic?
A w koñcu burmistrz i starosta
razem mogliby nacisn¹æ Zarz¹d
Dróg Wojewódzkich, by zrobi³ w
koñcu ul. Kraszewskiego do mostu
na Segala, bo przeje¿d¿a têdy sporo
ludzi przez miasto, a ulica wygl¹da
jak ser szwajcarski, a chodniki s¹
po³amane. To jest przecie¿ dla przejezdnych wizytówka miasta. Gdy
mówimy o estetyce, to jakoœ nikogo
nie razi zerwany asfalt na ul. Rapackiego, tu¿ za rondem. Wiem, wiem,
droga wojewódzka. No tak, to ju¿
inna estetyka. Zmodernizowana.
Tylko gdzie jest gospodarz miasta i
co ma do powiedzenia w tej sprawie?
Nic? No to faktycznie, pozostaje
sadziæ kwiatki przy PKP.
KAR
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Dodatek mieszkaniowy
dla nauczycieli w gminie Dobra

Rada Nadzorcza „Jutrzenki”
wybrana

Na ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Dobrej, radni
zmienili uchwa³ê Nr XXXII/
215/2009 z dnia 30 kwietnia
2009 r., w sprawie
regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach i placówkach
oœwiatowych na terenie
gminy Dobra. Zmieniono
kilka punktów dawnej
ustawy.

(RESKO). 28 czerwca odby³a siê
tu trzecia czêœæ Walnego Zgromadzenia cz³onków Spó³dzielni
Mieszkaniowej Jutrzenka.
W Resku na Walne Zgromadzenie przyby³o 19 cz³onków. Komisja
Mandatowo-Skrutacyjna stwierdzi³a niewa¿noœæ 2 kart wyborczych z
uwagi na nieprawid³owe skreœlenie
kandydatów. Poni¿ej przedstawiamy listê kandydatów wraz z uzyskanymi w Resku g³osami:
Kuligowska Anna – 11, Paszkowski Marek – 11, Zdzieszyñski Andrzej – 11, Grocholski Grzwgorz – 10,
Szklarski Zdzis³aw 10, Kardaœ Joanna – 10, Pude³ko Bogdan – 10, S³aby
Krystyna 10, Nowik Wincenty – 9,
W³odarz Leokadia – 9, Górecki Bogdan – 9, Urbañski Zdzis³aw – 8, Czura Eugeniusz – 7, Jaskulski Robert –
7, Karpowicz Tadeusz – 7, Kabat Ireneusz – 7, Szadziewska El¿bieta – 6,
Jasiñska Jolanta – 5, Koleœnikow
Barbara – 5, Laszuk Piotr – 5, Cehol-

Oto najwa¿niejsze zmiany. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin w szko³ach Gminy Dobra i
posiadaj¹cemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska,
przys³uguje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy.
Wysokoœæ dodatku mieszkaniowego, w zale¿noœci od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesiêcznie 15 z³ dla nauczyciela oraz po 5 z³ na ka¿dego
kolejnego cz³onka rodziny.

Do cz³onków rodziny uprawnionego do dodatku mieszkaniowego
nauczyciela zalicza siê wspólnie z
nim zamieszkuj¹cych: ma³¿onka,
który nie posiada w³asnego Ÿród³a
dochodów lub, który jest nauczycielem, pozostaj¹cych na utrzymaniu
nauczyciela lub nauczyciela i jego
ma³¿onka dzieci do ukoñczenia 18
roku ¿ycia, lub do czasu ukoñczenia
przez nie szko³y ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 21 roku
¿ycia, pozostaj¹cych na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i
jego ma³¿onka, niepracuj¹ce dzieci
bêd¹ce studentami, do czasu ukoñczenia studiów wy¿szych, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 26 roku
¿ycia, oraz dzieci niepe³nosprawne
nieposiadaj¹ce w³asnego Ÿród³a
dochodów.
Nauczycielowi zatrudnionemu w
kilku placówkach oœwiatowych na
terenie Gminy Dobra, przys³uguje 1
dodatek mieszkaniowy, wyp³acany
przez szko³ê, w której jest zatrudniony w pe³nym wymiarze czasu pracy
lub w placówce gdzie jest zatrudniony w wymiarze wiêkszym ni¿ pozosta³ych placówkach.
PJ

Burmistrz Wêgorzyna informuje
¿e zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o
gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz.
651 z póŸn. zmian.) poda³ do publicznej wiadomoœci wykazy
nieruchomoœci niezabudowanych oznaczonych
nr 1/20 o pow. 1,3546 ha w obrêbie Po³chowo,
nr 853 o pow. 0,5496 ha i nr 496 o pow. 0,1445 ha w obrêbie nr 1
miasta Wêgorzyno
przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze przetargu.
W/w wykazy zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska

nyk Jan – 5, Mechliñski Jerzy – 5,
Smulski Edmund – 4, Ilewicz Krzysztof – 4, Zaorska Stanis³awa – 3, Demko Jan – 3, Siwiecki Stanis³aw- 2, ¯uk
Helena – 2, Wojtowicz Danuta – 1.
Po podsumowaniu wyników
wszystkich czêœci walnego, w sk³adzie Rady Nadzorczej SM Jutrzenka
znaleŸli siê:
Smulski Edmund – przewodnicz¹cy, Zdzieszyñski Andrzej – zastêpca przewodnicz¹cego, Szwemmer Helena – sekretarz, Grocholski
Grzegorz – cz³onek Komisji Rewizyjnej, Kuligowska Anna – cz³onek
Komisji Rewizyjnej, Paszkowski
Marek – cz³onek Komisji ds. Mieszkaniowych, W³odarz Leokadia –
cz³onek Komisji ds. Mieszkaniowych, Pude³ko Bogdan – cz³onek
Komisji ds. Mieszkaniowych,
Szklarski Zdzis³aw – cz³onek Rady,
Górecki Bogdan – cz³onek Rady,
Nowik Wincenty – cz³onek Rady. M
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PPHU INTER ARIMAR
posiadamy w sprzeda¿y

wiêŸby dachowe
³aty, listwy, kontr³aty
Arkadiusz Œwirski
£obez, ul. Podgórna 23
tel. 91 397 08 12, 608 287 839

Reklama
Tel./fax 091 973730

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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Muszê mieæ mieszkanie na parterze
(£OBEZ). Sprawa
mieszkañ socjalnych
i komunalnych co jakiœ
czas powraca jak
bumerang. Z jednej
strony lista osób
oczekuj¹cych na lokale
gminne wci¹¿ jest d³uga,
z drugiej strony osoby,
które ju¿ maj¹
przyznane lokale,
tak¿e nie s¹ wolne od
oczekiwañ wzglêdem
magistratu.
Marian Zawilski od nieca³ych
trzech miesiêcy jest lokatorem
mieszkania socjalnego w £obzie. Jak
siê dowiedzieliœmy, wczeœniej mia³
przyznany lokal w Worowie, jednak
nie zgodzi³ siê na jego przyjêcie i na
przyznanie lokalu socjalnego oczekiwa³ przez nastêpne dwa lata w
oœrodku dla bezdomnych w £agiewnikach. Lokal w £obzie, w tzw. pa³acyku, przyj¹³ od razu, sam nawet go
wskaza³. Co wiêc sta³o siê po tak
krótkim czasie, ¿e obecnie szuka innego lokum?
- Przyjmuj¹c lokal, nie wiedzia-

³em, ¿e bêdê mia³ problemy z wchodzeniem po schodach. Mieszkam na
drugim piêtrze. Mam wodog³owie,
epilepsjê, jestem chory na serce i
wchodzenie po schodach sprawia
mi wielk¹ trudnoœæ. Mam zalecenie
od lekarza, ¿e mieszkanie powinno
znajdowaæ siê na parterze. Trzy razy
przewróci³em siê na schodach.
Wskaza³em wiceburmistrzowi Kabatowi dwa lokale na parterze, to powiedzia³, ¿e mi ich nie da. Zaraz potem do jednego wprowadzi³a siê rodzina, a drugie jest remontowane. W
tym drugim s¹ dwa pokoje, ja mam
jeden, ale powierzchnia jest prawie
taka sama, tamto jest niewiele wiêk-

sze tylko. Czy nie móg³by mi je daæ na
zamianê? – powiedzia³ Marian Zawilski.
O zdanie spytaliœmy wiceburmistrza Ireneusza Kabata. Jak siê dowiedzieliœmy,
zainteresowany
zmian¹ lokum ³obzianin ma stawiæ siê
na Komisji Mieszkaniowej, która odbêdzie siê 3 sierpnia. Osoby zasiadaj¹ce w Komisji zadecyduj¹ o dalszym
losie lokatora oraz o osobach oczekuj¹cych na mieszkanie z listy.
- Ten pan otrzyma³ mieszkanie na
podstawie wyroku eksmisji. Jedno
mieszkanie odmówi³, drugie sam
wskaza³, tym bardziej, ¿e jest tam
ogrzewanie gazowe. Nie musi wiêc
nosiæ wêgla ani r¹baæ drewna, jak
jest w przypadku wielu lokatorów.

Nie mog³em przydzieliæ panu Marianowi Zawilskiemu wskazanego
przez niego mieszkania na parterze,
bo mia³em ju¿ podpisan¹ umowê z
rodzin¹ z dzieckiem. Co mia³em zrobiæ? Powiedzieæ im, ¿e jednak nie
dostan¹ mieszkania dwupokojowego, bo otrzyma je ten pan? Gmina nie
posiada te¿ wielkiego wyboru odnoœnie lokali na parterze. 3 sierpnia jest
Komisja Mieszkaniowa i ona zdecyduje – powiedzia³ wiceburmistrz.
W samym mieszkaniu socjalnym
te¿ nie jest zbyt ciekawie, w razie
opadów deszczu woda leje siê do
mieszkania. Ale to ju¿ jest kwestia
decyzji wspólnoty mieszkaniowej –
kiedy i za co nale¿a³oby wymieniæ
okienka w wie¿yczce.
MM

Wêgorzyno: kortowy ping-pong
(RUNOWO
POMORSKIE). Pisz¹c
niegdyœ o Runowie
Pom., pochwaliliœmy
inicjatywê budowania
w tej miejscowoœci kortu
tenisowego, przy
budowie którego
znacznie pomóg³
sponsor. ZnaleŸli siê
te¿ ludzie, którzy w³o¿yli
tu du¿o swojej pracy.
Obecnie kort jest niemal
na ukoñczeniu i...
byæ mo¿e zaroœnie.
Do ukoñczenia kortu brakuje
ostatniej warstwy. Mieszkañcy na
zebraniu so³eckim postanowili, ¿e na
ten cel przeznacz¹ z funduszy so³eckich 10 tys. z³. O resztê poproszono
gminê.
– Na sesji us³ysza³am od pani
burmistrz, ¿e jak sobie wymyœli³am
kort, to mam go sobie teraz wybudo-

waæ. To nie ja wymyœli³am, tylko taka
by³a wola mieszkañców Runowa Pomorskiego. Nie budujê kortu dla siebie. Robimy go wspólnie. Kort mia³
byæ otwarty dla wszystkich. Zosta³o
ju¿ tyle wykonane. Jest ogrodzenie,
spodnie warstwy, odwodnienie,
brakuje ostatniej warstwy. I teraz ma
to zarosn¹æ? Na pocz¹tku czerwca
us³ysza³am, ¿e do dokoñczenia zadania oprócz naszych œrodków brakowa³oby 14 tys. z³, po dwóch tygodniach – 17 tys. z³, a podczas sesji
dowiedzia³am siê, ¿e dokoñczenie
bêdzie kosztowa³o dodatkowo 27
tys. z³. Dzieñ przed sesj¹ zadzwoni³
do mnie pracownik gminy i poinformowa³, ¿e burmistrz ma inn¹ koncepcjê dokoñczenia kortu w Runowie
Pomorskim. Myœlê, ¿e chodzi³o o
nawierzchniê trawiast¹. Jest dro¿sza
i st¹d mo¿e byæ ten nag³y skok ceny.
Cena sugerowa³aby te¿, ¿e wykonawca robi³by pod³o¿e od pocz¹tku.
Na samej sesji us³ysza³am, ¿e nie
bêdzie ¿adnych pieniêdzy, bo gmina
ich nie ma. Œwietlica jest zamkniêta,
bo nie ma œwietliczanki, nie mamy
boiska, a teraz pozbawieni jesteœmy
szans dokoñczenia kortu. By³am w

firmie, która wykonuje prace, wed³ug kosztorysu do ukoñczenia prac
konieczne jest ³¹cznie 17 tys. z³. Z
tego wynika, ¿e gmina musia³aby
do³o¿yæ 7 tys. z³, a nie 27 tys. z³ –
powiedzia³a so³tys Runowa Pomorskiego Maria S³awska.
Jak siê dowiedzieliœmy, w gminie
burmistrz nie wie, który pracownik
dzwoni³ do pani so³tys, a kort - jest
inicjatyw¹ so³ectwa. Trudno te¿
zgadn¹æ kto mia³by znaæ cenê dokoñczenia kortu – urz¹d czy so³ectwo i kto tak naprawdê nadzoruje
jego budowê, choæ ta trwa ju¿ dwa
lata.
Wymiary pod budowê wykonywali pracownicy gminy. Prawdopodobnie by³y te¿ plany. Czy s¹, trudno stwierdziæ, w Urzêdzie bowiem
dowiadujemy siê, ¿e planów ¿adnych nie ma. Ktoœ umowy musia³
zawieraæ, chyba ¿e nie zawiera³. Pieni¹dze z gminy na budowê kortu
wyp³acane by³y na bazie rozpisanych przedsiêwziêæ przedstawionych przez radê so³eck¹. Takie
przedsiêwziêcia musz¹ byæ przedstawione do koñca wrzeœnia. Budowa kortu jest zadaniem w³asnym

so³ectwa, tote¿ Gmina ze swojej
strony nie poczuwa siê do pomocy
finansowej, tym bardziej, ¿e kasa
miejska œwieci pustkami. Z drugiej
strony pomoc merytoryczna nic nie
kosztuje. Warto by³oby pochyliæ siê
nad problemem i poszukaæ wspólnie
rozwi¹zania. Szkoda by³oby, aby
taka inwestycja nigdy nie zosta³a
dokoñczona, tym bardziej, ¿e brakuje ostatniej warstwy. Rozwi¹zaniem
dla so³ectwa mog³oby byæ kredytowanie, czy to ze strony firmy wykonuj¹cej zadanie, czy to urzêdu, a
so³ectwo w ka¿dym roku sp³aca³oby
zobowi¹zanie z funduszy so³eckich,
jak to ustalono np. w so³ectwie Starogard przy okazji pomys³u na œwietlicê wiejsk¹. Tam so³ectwo ma sp³acaæ gminie. O tym jednak w najbli¿szym czasie.
Przy tej okazji warto te¿ by³oby
zainwestowaæ w trwa³¹ nawierzchniê niegeneruj¹c¹ sta³ych i wysokich wydatków. Czy so³ectwo z magistratem dojdzie do porozumienia i
znajdzie siê wyjœcie z tej sytuacji –
oka¿e siê ju¿ niebawem. W tym wypadku wystarczy tylko dobra wola
stron i Rady Miejskiej.
MM
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W £obzie pojawi³a siê firma z ofert¹ zainwestowania w wodoci¹gi, ale zap³aciliby mieszkañcy.
Ceny mog³yby wzrosnoœæ nawet do 15 z³ za m szeœcienny

KOMBINOWANIE WOKÓ£ WODY
(£OBEZ). Z jednej strony
£obez „na wodzie stoi”,
z drugiej gro¿¹ nam
minimum ponad
stuprocentowe
podwy¿ki za wodê
i œcieki. Jak to mo¿liwe?
Na razie najwy¿sze ceny
za wodê i œcieki
w Polsce p³ac¹
mieszkañcy Rybnika.
Jeœli pomys³ zawi¹zania
spó³ki z koszaliñsk¹
firm¹ wszed³by w ¿ycie,
na pierwszym miejscu
pod wzglêdem
wysokoœci cen za wodê
i œcieki w kraju by³by
£obez.
W miniony czwartek w Urzêdzie
Miejskim odby³o siê spotkanie burmistrza, urzêdników, przedstawicieli
Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i
Kanalizacji z £obza oraz radnych z
przedstawicielami koszaliñskiej
spó³ki Ekowodrol.
Prezes koszaliñskiej firmy Lech
Wojciechowski przyby³ na spotkanie z przedstawicielkami kancelarii
prawnej oraz z przedstawicielem firmy doradczej.
Przed uczestnikami spotkania
zosta³a rozpostarta wizja najlepszego, zdaniem goœci, rozwi¹zania dla
rozwoju grodu nad Reg¹. Nikt nie
zaj¹kn¹³ siê na temat rozwoju gminy,
tote¿ sfera ta pozostaje jedynie w
domys³ach. Rozwój ten mia³by polegaæ na partnerstwie publicznoprywatnym pomiêdzy gmin¹ £obez
a koszaliñsk¹ spó³k¹.
Koszaliñska firma ze swojej strony oferuje rozbudowê sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz rozbudowê oczyszczalni œcieków za ³¹czn¹
kwotê 15 milionów z³. Wstêpnie
maj¹tek gminy zosta³ wyceniony na
14,3 miliona z³. Taki stosunek cyferek daje pakiet wiêkszoœciowy firmie
w spó³ce, która mia³aby siê zawi¹zaæ,
i w której gmina by³aby udzia³owcem
– mniejszoœciowym. Po d³u¿szej rozmowie i pytaniach radnych okazywa³o siê, ¿e mo¿e staæ siê tak, i¿ nie
wszystkie elementy maj¹tku gminy
firma chcia³aby widzieæ w spó³ce,
wiêc wartoœæ maj¹tku gminy mog³aby byæ jeszcze mniejsza. Jak wyjaœnili goœcie spotkania gminie nie za

bardzo op³aca siê przedstawiaæ zbyt
wysok¹ wartoœæ swojego maj¹tku czyli rury w ziemi i oczyszczalnia, bo
wi¹¿e siê to z amortyzacj¹. Krótko
rzecz ujmuj¹c: im wy¿szy maj¹tek
gminy tym wiêksza amortyzacja i
wy¿sza cena wody, mniejsza wartoœæ
maj¹tku oznacza z kolei mniejsze
udzia³y. Korzyœci¹ dla gminy mia³oby byæ to, ¿e zadania zwi¹zane z modernizacj¹ i rozbudow¹ sieci oraz
oczyszczalni nie obci¹¿a³yby bud¿etu gminy, bo ponios³aby je spó³ka. To z kolei oznacza, ¿e firma w ci¹gu kolejnych 20.lat bêdzie odbieraæ
w³o¿one przez siebie pieni¹dze w
rozbudowê z kieszeni odbiorców
wody. Po obliczeniu przybli¿onej
wartoœci, bez uwzglêdnienia inflacji,
podwy¿ek za energiê elektryczn¹,
wêgiel itd. wysz³o, ¿e w 2014 roku za
1 m.szeœæ. wody i œcieków zamiast
6,28 z³ mieszkañcy miasta musieliby
zap³aciæ 12,97 z³ netto (+ 8 proc.
VAT), o ile bêd¹ nowe pod³¹czenia
do sieci, bo jeœli nie bêdzie, to cena
wyniesie minimum 13,89 z³/m.szeœæ.
(+8 proc. VAT). A gdy doliczyæ do
tego inflacjê i podwy¿ki za energiê i
wêgiel, wówczas cena odpowiednio
wzrasta...
Firma ze swojej strony zaproponowa³a, ¿e gmina mo¿e dop³acaæ ze
swojego bud¿etu za wodê i œcieki w
kwocie równej wysokoœci podatku
od nieruchomoœci. Wygl¹da³oby to
w ten sposób, ¿e firma bêd¹ca w
spó³ce z gmin¹, p³aci do gminy podatek jedn¹ rêk¹, a drug¹ odbiera tê
kwotê w ramach dop³at do wody i
œcieków.
Wycena maj¹tku gminy zosta³a
zrobiona „na oko”, albowiem nim
ekspert zabierze siê za ni¹, konieczna
bêdzie inwentaryzacja sieci. A ta,
przypominamy, zosta³a zdjêta z planów, albowiem radni uznali, ¿e wa¿niejsza i pilniejsza do wykonania jest
akustyka w hali sportowej w £obzie.
Podczas spotkania przypomniano, ¿e za brak kompleksowego rozwi¹zania sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, gmina bêdzie musia³a p³aciæ ju¿ niebawem karê w wysokoœci
1 miliona z³ i równoczeœnie prowadziæ inwestycje z tym zwi¹zan¹. Burmistrz przypomnia³, ¿e gmina przesz³a wszystkie trzy etapy odnoœnie
wniosku opiewaj¹cego na kwotê 12
milionów z³, które maj¹ pos³u¿yæ do
po³o¿enia wodoci¹gu i kanalizacji na
tzw. Zatorzu i dalej a¿ do osiedla
Œwiêtoborzec. To rozwi¹za³oby problem w mieœcie i uchroni³oby gminê
przed karami.
To by³o ju¿ drugie spotkanie w tej

sprawie. Fakt, i¿ zaczêto poszukiwaæ
innych rozwi¹zañ, mo¿e mieæ swoje
Ÿród³o w tym, ¿e w poprzedniej kadencji Rada Miejska tylko raz zgodzi³a siê na zaoferowane przez PWiK
taryfy za wodê przez, a byæ mo¿e dlatego, ¿e coraz wiêcej firm szuka rozwi¹zañ dla swojej dzia³alnoœci w
partnerstwie publiczno-prywatnym, na co zezwalaj¹ przepisy, zgodnie z ustaw¹ z 2009 roku.
Rada jest podzielona w tej kwestii. Rajców postawiono bowiem
przed wyborem: albo pozostaje tak,
jak jest – czyli sieæ i oczyszczalnia
jest gminna, natomiast zarz¹dza ni¹
prywatny przedsiêbiorca i ten
przedsiêbiorca zostaje; gmina dok³ada ka¿dego roku pieni¹dze i
przedsiêbiorca realizuje zadania,
albo wchodzi firma zewnêtrzna, zak³ada z gmin¹ spó³kê i wk³adaj¹c
w³asne pieni¹dze odbiera sobie póŸniej w cenach za wodê i œcieki.
Jest jednak jeszcze trzecie rozwi¹zanie, o którym jak na razie milczy siê. Wiele miast, zgodnie z now¹
ustaw¹, powo³a³o samorz¹dowe zak³ady bud¿etowe, które z kolei przekszta³ci³o w spó³ki. Spó³ki komunalne same zaci¹gaj¹ kredyt inwestycyjny, którego nie wlicza siê do limitu kredytowego narzuconego samorz¹dom przez ustawê. Inwestowanie przez spó³kê wymaga mniej
czasoch³onnych procedur i formalnoœci ni¿ inwestowanie z bud¿etu
gminy. Jest to tym bardziej istotne,
i¿ ³obeski bud¿et jest ju¿ tak obci¹¿ony, ¿e ka¿da nastêpna po¿yczka
budzi spore w¹tpliwoœci. Nie wiadomo te¿, jakie bêd¹ decyzje rz¹du
odnoœnie bud¿etów gmin w przysz³ym roku.

Nie mówi siê te¿ o tym, ¿e Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w formie podatków odprowadza do gminy 600 tys. z³ rocznie. To
zosta³o wprowadzone uchwa³¹
Rady Miejskiej kilka lat temu. Ów
podatek tak a’propos p³ac¹ mieszkañcy w cenie wody. Uchwa³¹ Rady
Miejskiej mo¿na ten podatek zabraæ,
a mo¿na te¿ przeznaczyæ równie¿
uchwa³¹ Rady Miejskiej na sp³atê
kredytu, który mog³aby wzi¹æ ewentualna spó³ka komunalna. Kredyt
nie obci¹¿a³by bud¿etu gminy. Porêczeniem, przy takim rozwi¹zaniu, by³aby wartoœæ maj¹tku, wyceniona,
póki co na oko³o 14,3 miliona z³. Gdyby gmina zechcia³a troszkê popracowaæ i wnieœæ wartoœæ maj¹tku do
spó³ki, ale nie takiej, jak¹ zaproponowa³a firma prywatna, to z ka¿dym
bankiem bêdzie mo¿na rozmawiaæ o
kredycie. A sp³ata kredytu to 600 tys.
z³. Mo¿na wiêc powo³aæ samorz¹dowy zak³ad bud¿etowy, a nastêpnie
spó³kê. Mo¿na z³o¿yæ ofertê, zaprosiæ ró¿ne firmy, gmina mia³aby pakiet
wiêkszoœciowy i mia³a ca³kowity
nadzór nad wszystkimi kosztami i
cenami wody i œcieków. Maj¹c 14,3
miliona z³, mo¿na og³osiæ rokowania,
¿eby ktoœ zg³osi³ siê. Móg³by byæ to
wszak i PWiK, który wniós³by np.
swój sprzêt. Wtedy gmina mia³aby
wgl¹d we wszystkie dokumenty i
wszystkie roboty, które by³yby robione przez spó³kê komunaln¹. W
spó³kach komunalnych nie obowi¹zuj¹ przetargi. Remonty które by³yby robione na rzecz gminy: remont
oczyszczalni, modernizacje czy te¿
Zatorze, jeœli spó³ka mia³aby mo¿liwoœæ przerobu, to oni mogliby to
robiæ. Kredyt mo¿na by³oby sp³acaæ
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z pieniêdzy za podatek i zyski. Pieni¹dze zosta³yby w gminie, wszak
pracowaliby w niej i byliby zatrudniani ludzie z £obza i okolic. Trzeba
tylko pomyœleæ.
Rada bêdzie mia³a teraz decyduj¹cy g³os, jak¹ opcjê wybraæ. Pierwsze komisje bêd¹ pod koniec sierpnia, sesja prawdopodobnie we wrzeœniu.
Oczyszczalnia w rozsypce?
Kwesti¹, jaka wysz³a przy okazji
jest stan techniczny oczyszczalni. O
ile by³y otwarte rozmowy na temat
koniecznoœci budowy sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, o tyle o
stanie technicznym oczyszczalni
nikt nie mówi³. Bynajmniej na forum
publicznym. Rajcy nie otrzymywali
równie¿ projektów uchwa³ dotycz¹cych koniecznoœci jej modernizacji.
Projekty uchwa³ dotyczy³y bardziej
boisk, termomodernizacji, budowy
przedszkola. Nagle okazuje siê, ¿e w
oczyszczalni pêkaj¹ œciany zbiorników, bakterie s¹ na wolnym powietrzu, choæ musz¹ byæ w zamkniêciu i
mieæ odpowiedni¹ temperaturê. W
oczyszczalni zastosowana jest przestarza³a technologia.
A u nas – wszystko na zewn¹trz,
aby jak najdalej od gminy
Nikt niczego nie robi za darmo,
jeœli firma prywatna chce dzia³aæ na
wodoci¹gach, to nie po to, aby zrobiæ
nam dobrze, ale zarobiæ na tym. Z
wody i œcieków wp³ywa 2,7 miliona z³.
Rodzi siê wiêc pytanie, skoro op³aca
siê firmie prywatnej, to dlaczego nie
op³aca³oby siê spó³ce komunalnej? A
mo¿e to nie kwestia op³acalnoœci, a
zwyk³ych chêci i pracy.
15 milionów z³, które nale¿a³oby
„w³o¿yæ” w budowê i modernizacjê
sieci oraz oczyszczalni œcieków, wyliczono jeszcze wówczas, gdy gmina
£obez nie mia³a zapewnienia o pozyskaniu œrodków na rozbudowê sieci
w rejonie zwanym Zatorze. Obecnie
takie zobowi¹zanie jest i gmina pieni¹dze otrzyma. Teoretycznie nie ma
wiêc koniecznosci anga¿owania tak
du¿ych nak³adów finansowych ze
strony firmy prywatnej w ewentualnej spó³ce. Firma koszaliñska zapewnia³a jednak, ¿e jeœli rzeczywiœcie
gmina uzyska dofinansowanie na tê
czêœæ miasta, to ona jest w stanie
w³o¿yæ swój kapita³ w inne elementy
sieci. Z drugiej strony, jeœli nie ma
takiej koniecznoœci, to rodzi siê pytanie, czy rzeczywiœcie na si³ê musimy
korzystaæ z oferty, w konsekwencji
której mieszkañcy gminy bêd¹ p³aciæ
najwy¿sze rachunki w Polsce za
wodê i œcieki?
MM
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Egzamin na kartê rowerow¹
w £osoœnicy
21 czerwca br. w Szkole
Podstawowej w
£osoœnicy odby³ siê
egzamin na kartê
rowerow¹ uczniów
ze szko³y w £osoœnicy
i £abuniu Wielkim.
Na boisku szkolnym przygotowano mini miasteczko rowerowe.
Uczniowie musieli wykazaæ siê praktycznymi umiejêtnoœciami jazdy na
rowerze. Nad prawid³owym przebiegiem egzaminu czuwa³a Pani sier¿ant
Anna Radwaniuk z Posterunku Policji w Resku, której serdecznie dziêkujemy za sprawny przebieg, mi³¹
atmosferê, dodatkowe rady i wskazówki, których udziela³a uczniom.
Dziêki temu egzamin by³ mniej stresuj¹cy dla zdaj¹cych.
Szczególne podziêkowania kierujemy dla aspiranta sztabowego
Pana Jacka Bryczkowskiego z Komendy Powiatowej Policji w £obzie,
dziêki któremu ten egzamin odby³ siê
z udzia³em policji.
Organizatorzy Szko³a
Podstawowa w £osoœnicy

Kolizje na drogach
powiatu
Policjanci odnotowali w ostatnim
czasie kilka kolizji drogowych.
W dniu 13 lipca 2011 r. oko³o godz.
17.20, na drodze Prusim - Resko, kieruj¹cy samochodem marki BMW mieszkaniec Szczecina najecha³ na dziurê w
jezdni i uszkodzi³ pojazd.
14 lipca, w czwartek, dosz³o do
dwóch kolizji. O godz. 7.55 w £obzie,
na skrzy¿owaniu ulic Niepodleg³oœci i
Konopnickiej kieruj¹ca samochodem
marki Seat Cordoba mieszkanka £obza
nie zachowa³a nale¿ytej ostro¿noœci
podczas manewru wyprzedzania i zderzy³a siê z rowerzystk¹. Na szczêœcie
nikomu nic siê nie sta³o.
Po po³udniu, oko³o godz. 14.40, w
Resku, na ul. Boh. Warszawy, kieruj¹cy
Peugeotem wyje¿d¿aj¹c z parkingu nie
zachowa³ ostro¿noœci i uderzy³ w prawid³owo jad¹cy samochód marki Mazda, powoduj¹c wgniecenie b³otnika.
W sobotê, 16 lipca, oko³o godz.
14.00, w Wêgorzynie, na ul. Runowskiej, kieruj¹cy samochodem marki
Daewoo mieszkaniec Szczecina nie
udzieli³ pierwszeñstwa przejazdu prawid³owo jad¹cemu skuterem mieszkañcowi Wêgorzyna. Dosz³o do zderzenia
obu pojazdów.
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Niebezpieczny most kolejowy na rzece
w Resku
Przy ul. Polnej w Resku bieg³a
kiedyœ trasa w¹skotorowa. Znajduje siê tam most kolejowy na rzece,
który pochodzi z lat 30. Bardzo
chêtnie to miejsce odwiedzaj¹
mieszkañcy. Jednak most jest w
bardzo z³ym stanie technicznym i
stwarza niebezpieczeñstwo dla ludzi.
Odwiedziliœmy to miejsce. Most
jest w bardzo z³ym stanie technicznym. Ma po³amane deski, w jednym
miejscu ktoœ je nawet podpali³ lub
urz¹dzi³ tam sobie ognisko. Most nie
jest w ¿aden sposób zabezpieczony
przed tym, aby nikt tam nie wchodzi³.
Zabezpieczeniem nie mo¿na nazwaæ
rury rozci¹gniêtej przez ca³¹ szerokoœæ mostu. Dziecko przejdzie pod
spodem, a doros³y swobodnie podnosz¹c nogê, przejdzie dalej.
O moœcie tym opowiedzia³ nam
M. Piaskowski - jeden z m³odych
mieszkañców Reska.
- W Resku, za ul. Poln¹, trasa
w¹skotorowa, która tam siê ci¹gnê³a, a w czêœci zosta³a rozebrana, jest dosyæ popularna w Resku
i odwiedzana przez spacerowiczów,
m³odzie¿ itd. Jest ca³y czas u¿ytkowana, choæ w pewnym stopniu jest
ju¿ zaroœniêta. Chodzi mi o most
kolejowy, który ze wzglêdu na swój
stan jest ju¿ zamkniêty. Natomiast
nie wiem, czy most mo¿na uznaæ za
zabytek. Renowacja tego mostu
by³aby niepotrzebna, chodzi o to,
by by³ bezpieczny. Jest odgrodzony, ale wiadomo, podniesie siê
wy¿ej nogê i przejdzie siê dalej.
Chodzi o to, by zagwarantowaæ
bezpieczeñstwo, bo most jest ci¹gle u¿ywany. Gdyby on by³ w lepszym stanie...
Na miejscu jest du¿o œmieci, roz-

bitych butelek itd., czyli widaæ, i¿
czêsto tam odbywaj¹ siê spotkania i
s¹ organizowane imprezy. Na miejscu spotkaliœmy m³odego ch³opaka,
który potwierdzi³, i¿ czêsto m³odzi ludzie przychodz¹ tam „piæ”. Miejsce
to jest niew¹tpliwie atrakcyjne, ale
bardzo niebezpieczne, a ju¿ na pewno dla ludzi bêd¹cych pod wp³ywem
alkoholu. Dzieci te¿ tam nie powinny
wchodziæ, noga siê poœliŸnie lub
po³ami¹ stare deski i spada siê na dó³
do rzeki. Do tragedii w tym miejscu
mo¿e dojœæ w ka¿dej chwili.
O most kolejowy spytaliœmy sekretarz Gminy Resko.
- Most ten nale¿y do Agencji
Rezerw Materia³owych, która swoj¹
siedzibê ma w Warszawie, a w Resku
tylko magazyny. Coœ, co nie nale¿y
do gminy nie mo¿e byæ przez ni¹
odnawiane, remontowane czy nawet zabezpieczane. Proszê nie wierzyæ, ¿e to miejsce jest specjalnie
lubiane przez spacerowiczów. By³am
tam kiedyœ sama. To miejsce jest lubiane, ale przez m³odzie¿ w wieku 1418 lat. Okupuj¹ oni most, robi¹ sobie
tam imprezy, most sta³ siê ich miejscem spotkañ, dewastuj¹ go przy
okazji. Most czasem jest zabezpieczany przez odpowiednich ludzi, do
których most nale¿y. S¹ druty kolczaste czy siatki, lecz to wszystko
krótkotrwale. Nie przeszkadza to
m³odzie¿y. Na przejêcie mostu przez
gminê nie ma szans. - stwierdzi³a.
Wiêc co z bezpieczeñstwem
mieszkañców? Dzieci? Siatek i ogrodzeñ tam ¿adnych nie widzieliœmy.
Mo¿e chocia¿ gmina mog³aby wymóc na w³aœcicielu mostu prawid³owe zabezpieczenie? Oczywiste jest,
¿e ka¿de p³oty s¹ do przejœcia, ale

„A myœmy szli i szli dziesi¹tkowani”
Wyrazy szczerego wspó³czucia
rodzinom zmar³ych

œ.p. Jadwigi Kucharskiej
i Wincentego Nachaja
sk³ada
Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków w £obzie

mo¿e to chocia¿ zniechêci m³odzie¿ i
dzieci do odwiedzania tego miejsca.

A mo¿e trzeba go po prostu zdemontowaæ.
PJ
swoj¹ rodzin¹, a dodatkowo grozi³
zrobieniem krzywdy i pozbawieniem
¿ycia.

Zatrzymano osoby
poszukiwane
W ubieg³ym tygodniu policjanci
zatrzymali trzy osoby poszukiwane
przez wymiar sprawiedliwoœci. W
£obzie mundurowi zatrzymali Kamila B., Mateusza Ch. i Arkadiusza K.,
którzy trafili do Zak³adu Karnego na
podstawie nakazu doprowadzenia.

Areszt za znêcanie
S¹d Rejonowy w £obzie, na
wniosek Komendanta Powiatowego Policji w £obzie i Prokuratury
Rejonowej, zastosowa³ œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesiêcy wobec Mariana L., lat 54,
mieszkañca gminy Wêgorzyno, który od kilku miesiêcy znêca³ siê nad

NietrzeŸwi kierowcy
W ostatnim tygodniu policjanci
zatrzymali na drogach ca³ego powiatu czterech nietrzeŸwych rowerzystów oraz dwóch kierowców aut.
15 lipca w £obzie, na ulicy Koœciuszki, policjanci zatrzymali Witolda G., mieszkañca Gorzowa Wielkopolskiego, który kierowa³ samochodem marki Ford z wynikiem 1,48 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Dzieñ póŸniej, oko³o godz. 22.30,
w Dobrej, na ul. Koœciuszki, policjanci zatrzymali obywatela Niemiec,
który kierowa³ samochodem marki
Audi z wynikiem 0,58 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu. Obcokrajowiec zosta³ zatrzymany w policyjnym areszcie i po wytrzeŸwieniu
przes³uchany w ramach prowadzonego postêpowania w trybie przyœpieszonym.
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Na reskim cmentarzu ba³aganu ci¹g
dalszy...
O tym, ¿e robiono nowe
ogrodzenie cmentarza w
Resku pisaliœmy. Radni
zg³aszali wiele uwag co
do wykonywanych
robót. Tych jeszcze nie
odebrano, a kolejny
problem zg³osi³a jedna
z mieszkanek Reska
na ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Resku.
- Nie mogê dojœæ do grobu mê¿a,
bo od strony S³owikowa poprawili
drogê, wyrównali, ale jak ktoœ jedzie
z cmentarza, a my na cmentarz, to nie
mo¿na siê min¹æ. Tam gdzie by³y
dzia³ki jest stara siatka i wje¿d¿aj¹c
tam ktoœ sobie mo¿e samochód popsuæ. Drug¹ rzecz¹ jest to, ¿e jest tam
zamkniêta brama i trzeba jechaæ prosto wzd³u¿ siatki i dopiero naprzeciwko kaplicy siê wychodzi, potem
muszê z powrotem iœæ do koñca,
nastêpnie wracaæ. Jak przejdê tak¹
trasê w jedn¹ stronê i w drug¹, to
mam dosyæ. Nie mo¿na zrobiæ furtki?
Bo brama jest zamkniêta. Z do³u ja te¿
nie mogê wejœæ, muszê co chwilê odpoczywaæ kilka razy, by wejœæ do
góry. - mówi³a.
Pomyœleæ mo¿na - „ba³aganu
ci¹g dalszy”, nie odebrano jeszcze
jednych robót, a powstaj¹ ju¿ kolejne problemy.

Do wypowiedzi mieszkanki ustosunkowa³ siê burmistrz Reska: Uwagi s¹ bardzo s³uszne. Zrobimy
tam na pewno furtkê. S¹ prowadzone rozmowy z dzia³kowcami o przejêcie tego nieu¿ywanego terenu.
Chcielibyœmy zrobiæ tam parking,
¿eby samochody mog³y stan¹æ, ale
ten teren jest na dziœ nie nasz. Min¹æ
siê w zasadzie nigdy na tej drodze nie
by³o mo¿na.
Postanowiliœmy sami udaæ siê na
Reski cmentarz i zobaczyæ jak to
wszystko wygl¹da w rzeczywistoœci, ³¹cznie z nowym ogrodzeniem
cmentarza. Odbiór robót na cmentarzu jest w trakcie - us³yszeliœmy od
sekretarz urzêdu miejskiego w Resku.
Mieszkanka mia³a racjê. Brama
jest zamkniêta, zreszt¹ jak wszystkie inne, wiêc trzeba jechaæ dooko³a, aby wjechaæ na cmentarz od strony S³owikowa. Wchodzenie na
cmentarz od strony g³ównego wejœcia mo¿e byæ uci¹¿liwe dla osób
id¹cych na groby znajduj¹ce siê na
górze cmentarza. Mo¿e, póki nie ma
¿adnej furtki, tymczasowo otworzyæ bramê?
Od frontu cmentarza mamy ³adny
metalowy p³ot. W jednym miejscu
pod dwoma przês³ami brakuje pod
nim betonowego murku. Id¹c od ty³u
cmentarza ma siê nieodparte wra¿enie, ¿e ktoœ prace nad ogrodzeniem
wykonywa³ niestarannie albo w
wielkim poœpiechu. Gdyby chocia¿
to ogrodzenie by³o jednakowo wy-

konane. A tu mamy raz siatkê przy
samej ziemi, raz w ziemi, a innym razem bardzo wysoko nad ziemi¹. W
jednym miejscu przy ziemi znalaz³em
powyginan¹ siatkê, wygl¹da to bardzo nieestetycznie. Mo¿e wykonawcy siatka nie chcia³a siê zmieœciæ
miêdzy krzywo postawionymi s³upkami? S³upki w ziemi umieszczone s¹
byle jak. Niektóre z nich zagnie¿d¿one s¹ albo p³ytko, albo Ÿle, poniewa¿
gdy opieramy siê o nie, to ju¿ siê
ruszaj¹. Oby nikomu nie przysz³o do
g³owy szarpanie p³otu albo przeskakiwanie przez niego, bo wtedy mo¿e
niestety bardzo os³abiæ ogrodzenie.
Mo¿e chocia¿ siatka u góry jest równa? Nic z tego. Wiadomo, ¿e przy po-

chy³ym terenie tak bêdzie. Ale - raz u
góry wystaje kawa³ek s³upka ponad
siatkê, raz z 20 cm, a jeszcze dalej
siatka jest po³o¿ona równo ze s³upkiem. Najgorzej wygl¹da to wtedy
gdy stykaj¹ siê dwa przês³a siatki i s¹
umocowane do s³upka na ró¿nych
wysokoœciach.
Pytaj¹c spotkan¹ pani¹ na cmentarzu czy podoba jej siê zrobione
ogrodzenie, zaprzeczy³a wymownym „nie”.
Czy aby na pewno tak to mia³o
wygl¹daæ? Mamy wielkie w¹tpliwoœci, choæ budowlañcami nie jesteœmy. Czekamy na odbiór robót, na
reskim cmentarzu, który trwa ju¿
doœæ d³ugo.
Piotr Jachym

Dziurawa droga do Starej Dobrzycy
Stara Dobrzyca to miejsce bardzo chêtnie odwiedzane latem
przez turystów. W miejscowoœci
tej jest du¿e jezioro, dwie pla¿e,
du¿o rybaków tam jeŸdzi, jest tak¿e wiele domków letniskowych.
Starogard i Star¹ Dobrzycê dzieli
tylko 6 km drogi. Ale za to jakiej
drogi.
Dojazd do miejscowoœci, i tym
samym jeziora, jest tak uci¹¿liwy, ¿e
odechciewa siê wszelkiego odpoczynku i jazdy w to miejsce. Po³owa
drogi jest pokryta now¹ nawierzchni¹, reszta to „dziura na dziurze”.
Postawione s¹ znaki ograniczenia
prêdkoœci do 40 km/h. Jednak nawet
przy tej prêdkoœci trudno siê jedzie
t¹ drog¹. Niektóre dziury s¹ tak g³êbokie, ze wpadaj¹c w nie samochodem mo¿na coœ urwaæ. Jad¹c nad
jezioro do Starej Dobrzycy bawimy

siê w kierowcê, który trenuje jazdê
slalomem. Trzeba ci¹gle omijaæ dziury. Uwa¿aæ, ¿eby czegoœ nie urwaæ.
Droga biegnie przez las, pada tam
du¿o cienia, jak i promieni s³onecznych, przyroda sprytnie kamufluje
nam niektóre dziury, przez co niejedn¹ zauwa¿amy dopiero w ostatniej chwili. Niebezpiecznie wygl¹da
sprawa, kiedy obcy turysta jedzie po
raz pierwszy t¹ tras¹, rozpêdzi siê
nowym kawa³kiem drogi, a potem
wpada rozpêdzony w dziury, na gorszej czêœci drogi.
Od so³tysa Starogardu dowiedzieliœmy siê, ¿e kiedyœ dziewczynka
je¿d¿¹ca na ³y¿worolkach i uciekaj¹ca przed szybko jad¹cym samochodem, z³ama³a sobie tam rêkê.
Mo¿e by tak chocia¿ po³ataæ tê drogê? To pytanie ju¿ do Powiatowego
Zarz¹du Dróg w £obzie. Przecie¿ latem jeŸdzi tam bardzo du¿o samo-

chodów. O nowej jezdni nie ma pewnie mowy, ale warto j¹ chocia¿ „po-

³ataæ”, co by bardzo u³atwi³o dojazd
do tej miejscowoœci.
PJ
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Dziecko roœnie, ju¿ mnie nie zna, zapomina, to s¹ ju¿ prawie cztery miesi¹ce.

Oddajcie mi moje dziecko
(£OBEZ). Do naszej
redakcji zg³osi³a siê Ewa
Trynkoœ, matka niemal
siedmiomiesiêcznego
dziecka. Problem w tym,
¿e dziecko przebywa
u babci, a ona, mimo
korzystnego dla niej
postanowienia S¹du nie
mo¿e odzyskaæ dziecka.
Zgodnie ze s³owami p. Ewy, wraz
ze swoim partnerem Paw³em R. zajmowa³a pokój u swoich rodziców.
Przez okres ci¹¿y oraz do momentu
ukoñczenia przez dziecko 3. miesi¹ca ¿ycia, mieszka³a ca³y czas pod
dachem swoich rodziców.
Po namowie partnera pojechali
do rodziców ch³opaka; mieli tam zostaæ jedynie na weekend.
Dziecko dosta³o kolki – zaczê³o
p³akaæ. Poszli do lekarza, lekarz
orzek³, ¿e dziecko ma zapalenie ucha.
W tym samym dniu pojechali do
szpitala do Drawska Pomorskiego.
Pocz¹tkowo nie chciano przyj¹æ
dziecka, w koñcu zgodzili siê, bo
bardzo p³aka³o. Okaza³o siê, ¿e ¿adnego zapalenia ucha nie ma. Matka
z dzieckiem zosta³a w szpitalu przez
ponad trzy dni, w tym czasie zosta³y
zrobione ma³emu Wiktorowi wszystkie badania. Partner Ewy Trynkoœ
powiedzia³, ¿e dla dobra dziecka zamieszkaj¹ u jego mamy przez okres
trzech miesiêcy.
- Nie za bardzo chcia³am. Odpar³am wiêc, ¿e jak przyjedziemy ze szpitala, to porozmawiamy. Bez mojej
wiedzy i bez wiedzy mojej mamy
pojecha³ do mojego domu, zabra³
wszystkie swoje rzeczy, jak i rzeczy
moje i dziecka i zawióz³ do Suliszewic. Ze szpitala zabrali nas do mieszkania Paw³a. Tam zobaczy³am, ¿e stoi
³ó¿eczko Wiktora, s¹ tam wszystkie
rzeczy mojego dziecka i moje. Spyta³am, o co chodzi. Pawe³ powiedzia³,
¿e bêdê mieszka³a z nimi i bêdê mia³a
bardzo dobrze. Spyta³am czy moja
mama wie, odpowiedzieli, ¿e tak.
Mimo wszystko chcia³am pojechaæ z
dzieckiem do mamy. Matka Paw³a
powiedzia³a, ¿e dziecko jest po szpitalu i nigdzie z nim nie bêdê jeŸdzi³a.
Pojecha³am na policjê spytaæ siê,
czy ja w ogóle mogê wyprowadziæ
siê, czy jest takie prawo, ¿e ja mogê
byæ przetrzymywana. Policja powiedzia³a, ¿e nie, ¿e jeœli nie chcê byæ z
moim partnerem, to trzeba zrobiæ
sprawê w s¹dzie. Matka Paw³a przyjecha³a, zrobi³a mi wielk¹ awanturê,
bo nie chcia³am jej pokazaæ na co

dziecko by³o chore. Dziecko mia³o
anemiê. W czasie ci¹¿y przyty³am
zaledwie trzy kilo. Mia³o te¿ przepuklinê pêpkow¹. Matka Paw³a wymyœli³a, ¿e dziecko ma wodog³owie.
Ca³y czas wymyœla, ¿e dziecko jest
na coœ chore. Wtedy te¿ wymyœla³a,
¿e dziecko jest uderzone przeze
mnie, ¿e ma raka, mówi³a, ¿e skoro
mojej mamie zmar³ pierwszy syn, to
Wiktor te¿ umrze, gdy bêdzie u mojej
mamy. Dlatego chcia³a, abyœmy
przeprowadzili siê, bo u niej by³oby
bardzo dobrze. Jaki to ma zwi¹zek?
Taki mia³a wymys³. Pok³óciliœmy siê,
nie odzywa³am siê. Mój partner wyjecha³ do pracy do Niemiec. Mia³
wyjechaæ na trzy miesi¹ce, by³ 3,5
miesi¹ca. W tym czasie na spacer z
dzieckiem mog³am wyjœæ tylko na
wioskê, do miasta, do mojej mamy ju¿
nie. Nie pozwala³a mi k¹paæ Wiktora,
bo mówi³a, ¿e ona szybko to zrobi.
Wychowa³a trójkê dzieci, a to jest
moje pierwsze. Jedynie mog³am
przebieraæ, bawiæ siê z dzieckiem, a
resztê ju¿ nie. Kiedy trzeba by³o iœæ
do lekarza, to jego matka pokazywa³a siê jako dobra babcia, zabiera³a
dziecko i sz³a, jakby to ona by³a
mam¹, a nie ja. Lekarze dziwili siê,
dlaczego to ona chodzi³a. Nie pozwala mi na nic. Przerejestrowa³a
dziecko, bo powiedzia³a, ¿e wszyscy
lekarze s¹ u nas g³upi, bo nie chcieli
daæ skierowania do neurologa. Przerejestrowa³a wiêc dziecko. Powiedzia³a mi, ¿e niby policja kaza³a zameldowaæ Wiktora na sta³e, bo
dziecko tam przebywa, a nie mo¿e
byæ bez meldunku. Zakrêcili mnie
tak, ¿e zameldowa³am tam dziecko,
powiedzieli, ¿e mnie te¿ zamelduj¹,
ale tak siê nie sta³o. Z dnia na dzieñ
matka Paw³a zwleka³a, a¿ w koñcu nie
zrobi³a tego. Po kryjomu pisa³am
sms-y do mamy, bo gdy zobaczy³a, to
dopytywa³a do kogo, s³ucha³a rozmów telefonicznych. Ca³y czas by³y
takie incydenty. Posz³am do mamy i
powiedzia³am jej, ¿e matka Paw³a coœ
zaczê³a kombinowaæ. Raz dzwoni³a
do jakiegoœ prawnika, mówi³a, ¿e
podrzuci dokumenty – wypis ze
szpitala, pieni¹dze. Powiedzia³am to
mamie, a mama poradzi³a, abym wyprowadzi³a siê stamt¹d jak najszybciej. Pojecha³a ze mn¹ moja kuzynka,
mama i kole¿anka. Powiedzieliœmy, ¿e
chcê wzi¹æ syna i iœæ na noc do
mamy. Matka Paw³a odpar³a, ¿e
dziecka mi nie odda, poniewa¿ ja
mam bardzo z³e warunki w domu, bo
nie mam toalety, a to oznacza, ¿e kilkumiesiêczne dziecko nie mo¿e tam
przebywaæ, ¿e mamy tylko dwa pokoje i u nas jest ciasno. U rodziców
mieszka³am sama w pokoju z dziec-

kiem i wczeœniej z Paw³em. Pokój
przed moim porodem by³ wyremontowany. U nas mieszka³o 6 osób i u
matki Paw³a wraz ze mn¹ – 6 osób;
równie¿ w dwóch pokojach. Ró¿nica
by³a taka, ¿e oni maj¹ toaletê. Wczeœniej matka Paw³a nic dziecku nie
kupowa³a. Obieca³a kupiæ wózek, ale
okaza³o siê, ¿e sama musia³am odkupiæ od kole¿anki, obieca³a wyprawkê, ale te¿ nie kupi³a.
Gdy pojecha³yœmy po Wiktora,
matka Paw³a odpar³a, ¿e dziecko jest
przemeldowane i teraz du¿o jej nie
zrobiê. Jej drugi syn wezwa³ policjê,
zaczê³y byæ wyzwiska, ¿ebyœmy
wynosili siê z domu. Zadzwoni³ na
policjê i powiedzia³, ¿e napadliœmy
na matkê Paw³a, ¿e wtargnêliœmy na
posesjê prywatn¹. Policja przyjecha³a, powiedzieli, ¿e nie mog¹ zabraæ dziecka, bo dziecko jest tam
zameldowane, oni siê w takie coœ nie
anga¿uj¹, ¿eby zabieraæ dzieci. Nie
maj¹ takiego prawa.
W tym czasie Pawe³ by³ za granic¹, wiêc ja by³am jedynym prawnym opiekunem. Powiedzieli jednak,
¿e tutaj pomo¿e tylko s¹d. Kazali mi
siê spakowaæ i opuœciæ mieszkanie,
bo nie by³am tam zameldowana.
Syna kazano mi zostawiæ, bo tam mia³
meldunek. Sprawa trafi³a do s¹du
dopiero po dwóch miesi¹cach - w
kwietniu. Sk³adaliœmy dokumenty
do S¹du chyba 10 razy – opowiada
pani Ewa.
Z pani¹ Ew¹ do redakcji przysz³a
jej kole¿anka Monika, która zna
sprawê od pocz¹tku. Jak wyzna³a
wychowywa³y siê razem od dziecka
i to ona jest przy Ewie w tych trudnych chwilach.
– Sama pisa³am pismo do S¹du
Rejonowego w £obzie. Ewa przychodzi³a do mnie kilka razy dziennie,
zmienia³a nag³ówki – bo ten nag³ówek nie pasuje, ten nag³ówek nie
pasuje. Potem okaza³o siê, ¿e musz¹
byæ dwa podwójne arkusze, czyli
cztery. Tyle razy co my drukowa³yœmy i sk³ada³yœmy pismo do S¹du, to
by³o coœ strasznego – doda³a pani
Monika.
Okaza³o siê jednak, ¿e sprawa w
S¹dzie Rejonowym w £obzie zosta³a
wszczêta, ale na wniosek matki Paw³a. Wniosek wp³yn¹³ w listopadzie
ubr., gdy p. Ewa mieszka³a u nich.
- Mówi³a, ¿e zabierze nam prawa,
¿e bêd¹ za to chocia¿ pieni¹dze.
Wychodzi na to, ¿e ona nie tyle chce
to dziecko, co pieni¹dze za nie. Ja
bêdê mia³a mo¿e prawa ograniczone,
ale nadal bêdê matk¹, bo bêdê tam
mieszka³a. Ona nie powie, ¿e dziecko
matki nie ma, tylko nie bêdê mia³a
praw rodzicielskich i bêd¹ pieni¹dze

na to, by wychowaæ dziecko. Twierdzi³a, ¿e ona bêdzie opiekowaæ siê
Wiktorem, bêdzie myœla³a o jego
szkole.
Za³o¿y³a sprawê o pozbawienie
mnie i swojego syna praw rodzicielskich. Pierwsza sprawa odby³a siê 8
czerwca, a wyrok by³ 22 czerwca.
Sêdzia krzycza³ na ni¹, dlaczego bezprawnie przetrzymuje dziecko. Nie
ma takiego prawa. Ojca dziecka nie
by³o, niedawno wróci³ z zagranicy,
nie ma takiego prawa, aby przetrzymywa³a. Jeœli chcê to dziecko zabraæ,
niewa¿ne czy ja mam toaletê czy jej
nie mam, to ona nie ma prawa przetrzymywaæ. Zaczê³a mówiæ, ¿e u mnie
du¿o interwencji by³o. Policja
sprawdzi³a to, okaza³o siê, ¿e nie
by³o du¿o interwencji. Powiedzia³a,
¿e dziecka nie odda, bo za du¿o pieniêdzy w³o¿y³a w to dziecko. Sêdzia
powiedzia³, ¿e to nie jest skarbonka
ani samochód. Powiedzia³, ¿e wcale
nie musia³a, jest babci¹, mo¿e kochaæ, pomagaæ, ale nie musia³a niczego kupowaæ. Matka Paw³a powiedzia³a, ¿e do wszystkich lekarzy
chodzi³a z dzieckiem prywatnie, ale
przecie¿ nie musia³a tego robiæ. Zadali mi pytanie, sk¹d mia³abym pieni¹dze na utrzymanie dziecka. Odpowiedzia³am, ¿e mia³abym pieni¹dze. Prócz tego, ¿e moja mama pracuje, ja chodzê na ró¿nego rodzaju
kursy. Na pewno znajdê pracê, jestem po szkole kucharskiej. Mój
partner gorzej, bo on akurat nie
skoñczy³ szko³y. Powiedzia³am, ¿e
jeœli z nim nie bêdê, to podam go o
alimenty. Tyle mam funduszy, ¿e
dziecko wychowam. Matka Paw³a,
powiedzia³a synowi, ¿e na jedzenie
na dziecko wydaje 500 z³ tygodniowo. Nie wiem co on je. Ma nieca³e 7
miesiêcy. Prze³o¿y³a dziecko od pocz¹tku na kaszê mannê. Dziecko zrobi³o siê grube. Chcia³a pokazaæ, ¿e
jest lepiej? Przecie¿ to Ÿle dla dziecka. Powiedzia³a, ¿e u mnie dziecko
mia³o anemiê, bo jest niedo¿ywione.
Matka Paw³a ca³y czas rozpowiada, ¿e niby ja to dziecko porzuci³am.
Naobiecywali mi, ¿e jak Pawe³ przyjedzie z Niemiec, to oddadz¹ mi dziecko. Jak z Niemiec przyjecha³, to matce pieni¹dze da³, a dziecka mi nie
oddali. Dowiedzia³am siê, ¿e dziecko
trafi³o do szpitala w Szczecinie. Nawet nie powiedzia³a mi o tym. Dowiedzia³am siê od ludzi. Prawdopodobnie mówi³a, ¿e dziecko ma padaczkê.
Dzwoniliœmy do pani doktor, ta powiedzia³a, ¿e dziecko ¿adnej padaczki nie ma, dziecko jest zdrowe.
Wykonano EEG, wszystko dobrze wysz³o. Spyta³am, czy to mo¿e
byæ wymys³ tej kobiety, ¿eby mia³a
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wiêcej dokumentów, ¿e dziecko le¿a³o w szpitalu. Powiedzia³a, ¿e prawdopodobnie tak. Powiedzia³a, ¿e jak
przyjecha³a, to Dorota R. stwierdzi³a, ¿e dziecko nie oddycha³o, zrobi³o
siê ca³e sztywne, ¿e tak w domu siê
sta³o. I co? Z takim dzieckiem tak
daleko jecha³aby? To jest nielogiczne. Do Szczecina taki kawa³ drogi.
Lekarz stwierdzi³a, ¿e w szpitalu nic
takiego nie pojawi³o siê, ¿e to jest
wymys³ tej kobiety.
Zadzwoni³am do matki Paw³a
oko³o 13.00. Powiedzia³a, aby zadzwoniæ za oko³o 4 godziny, bo wtedy bêd¹ wyniki, a dziecko bêdzie
le¿a³o w szpitalu jeszcze kilka dni. Jak
siê póŸniej okaza³o, rano synek zosta³ wypisany ze szpitala i w tym
czasie by³ ju¿ w domu. Gdy powiedzia³am, ¿e wiem, i¿ dziecko jest w
domu, zaczê³a kl¹æ na mnie, powiedzia³a, ¿ebym ju¿ do niej nie dzwoni³a i o nic nie pyta³a. Wy³¹czy³a telefon. Po jakimœ czasie zadzwoni³a i powiedzia³a, ¿e ona na w³asne ¿yczenie
wypisa³a, bo dziecko za ni¹ têskni³o
i p³aka³o. Zadzwoni³am z przyjació³k¹ do pani doktor. Ta powiedzia³a, ¿e nic takiego nie by³o, oni nic nie
wykryli i dziecko zosta³o wypisane
do domu. Od tej samej doktor dowiedzia³am siê, ¿e matka Paw³a poinformowa³a j¹, ¿e ja mam odebrane prawa
rodzicielskie, porzuci³am dziecko i
nie wolno udzielaæ mi ¿adnych informacji. Jedyn¹ osob¹, która ma prawa, jest ona. Przecie¿ to k³amstwo.
S¹d mi przyzna³ prawa, a jej nakaza³
oddaæ dziecko.
Zanim Wiktor trafi³ do Szczecina,
zawieŸli je do szpitala w Drawsku.
Matka Paw³a powiedzia³a, ¿e karetka
zawioz³a dziecko na sygnale 22
czerwca. A 21 czerwca nasza kole¿anka widzia³a j¹ na izbie przyjêæ z
dzieckiem w szpitalu w Drawsku. W
Drawsku nie chcieli udzieliæ mi ¿adnych informacji. Powiedzieli, ¿e mam
dzwoniæ do babci.
Dla mnie to jest niezrozumia³e, ¿e
nie ¿¹dali od niej ¿adnych dokumentów, ¿e jest prawnym opiekunem i nie
zawiadomili policji.
Dziwi¹ siê, ¿e nie odwiedzam
dziecka. Nie bêdê, bo nastawili kamerê, nagrywaj¹ mnie, coœ stanie siê
dziecku, powiedz¹, ¿e moja wina.
Kiedyœ nachyli³am siê nad nim i otar³am buziê z psich k³aków. To powiedzieli, ¿e chcê dziecko otruæ. Dziecko mia³o w buzi pe³no k³aków, bo
maj¹ cztery psy haski. Powiedzia³a,
¿e potem by³oby na babciê, ¿e babcia chcia³a otruæ. Odpar³am, ¿e ja nie
mia³abym co robiæ tylko w³asne
dziecko truæ? A zaczê³o siê od tego,
¿e napisa³am sms, ¿e tak za³atwiê, ¿e
nikt tego dziecka nie bêdzie mia³.
Chodzi³o o to, ¿e jak ja nie bêdê mia³a,
to oni te¿ nie, wolê, ¿eby trafi³o do
Domu Dziecka, ni¿ ¿eby ona je wychowywa³a. Pomyœleli, ¿e chcê
otruæ.

LUDZIE I SPRAWY
To jest okropne widzieæ dziecko
i nie móc go zabraæ ze sob¹ i tak za
ka¿dym razem. Nie móc z nim swobodnie przebywaæ, bo jest w³¹czona
kamera.
Mówi te¿, ¿e ja mam depresjê
poporodow¹, dlatego dziecka nie
chcê. Ca³y czas twierdzi, ¿e ja dziecko porzuci³am, bo sama wyprowadzi³am siê. ¯e nie chcia³am. A przecie¿ sama policja mnie wyprowadzi³a, kole¿anka jest œwiadkiem, moja
mama jest œwiadkiem, kuzynka, ¿e
policja mnie wyprowadzi³a, kaza³a mi
spakowaæ wszystkie rzeczy, bo by³am tam bez meldunku.
Dziecko roœnie, ju¿ mnie nie zna,
zapomina, to s¹ ju¿ prawie cztery
miesi¹ce i trudno powiedzieæ, jak
d³ugo to jeszcze potrwa.

To jest porwanie, ja ca³y czas tak
mówiê, a ona twierdzi, ¿e ja porzuci³am dziecko.
Ostatnio nakupowa³am ciuszków, kosmetyki. Pawe³ zawióz³ matce, matka tego nie wziê³a i z powrotem przywióz³. Powiedzia³a, ¿e tego
nie chce. Spyta³a dlaczego nie przyjadê. Ja tam nie pojadê. S¹siedzi
znaj¹ sytuacjê. By³am po sprawie na
policji, powiedzia³am, ¿e wyroku nie
mam, czy jest jakaœ mo¿liwoœæ, ¿eby
policja przyspieszy³a. Zaczêli siê na
mnie drzeæ, ¿e bez wyroku czarno na
bia³ym dziecka nie mog¹ zabraæ.
Poprosi³am, aby chocia¿ przyspieszyli, maj¹ takie prawo.
Jej chodzi tylko o pieni¹dze.
Sprawy bêd¹ toczyæ siê kilka lat, a¿
w koñcu dziecko nie bêdzie mnie

Sêdzia wyrok wyda³, ona zrobi³a
apelacjê i dalej dziecko przebywa z
osob¹, która pije, nadu¿ywa alkoholu, ojciec ma ograniczone prawa,
dwaj synowie matki Paw³a mieli kuratorów s¹dowych nad sob¹, jak to
mo¿liwe, ¿eby nikt nie zabra³ stamt¹d
dziecka? Nikt mi nie mo¿e pomóc.
By³am u sêdziego. Sêdzia powiedzia³, ¿e nic teraz nie poradzi, wyrok
zapad³, ona odwo³a³a siê, mia³a do
tego prawo. Powiedzia³am, ¿e wiem,
¿e ma takie prawo. Ale do momentu
odwo³ania dziecko powinno byæ u
mnie. A nie jest. Nawet nie wiem nic
o jego stanie zdrowia.
Dziecka nie mogê wymeldowaæ,
bo musi byæ ojciec. Ojciec nie zgodzi
siê. Musi byæ dwoje rodziców, by
przemeldowaæ dziecko. Ojciec teraz
ma ograniczone prawa rodzicielskie,
ale musia³abym mieæ papier z s¹du
potwierdzaj¹cy to. A w s¹dzie nie
chc¹ daæ. Powiedzieli, ¿e bez sprawy
nie mog¹, apelacja jest. Apelacja
mo¿e byæ pó³ roku, jest im bardzo
przykro – taka jest w³aœnie polityka
u nas w Polsce.
¯eby przetrzymywaæ nieletnie
dziecko, to jest nienormalne. Jeszcze ojciec ma czêœciowo pozbawione prawa rodzicielskie. Siostra matki
Paw³a te¿ chcia³a swojej synowej
odebraæ prawa rodzicielskie, tamta
dziewczyna jest jednak m¹drzejsza,
nie zameldowa³a dziecka. Stara siê
dalej, ale nie uda³o siê jej na razie.

zna³o i nie bêdzie chcia³o byæ ze mn¹.
Wtedy bêdzie mia³a dowód, ¿e dziecko nie chce iœæ do mnie. Mówi,
¿ebym odwiedza³a dziecko, bo jest
kamera. Potem mam wyjœæ i p³akaæ, ¿e
muszê dziecko zostawiaæ?
Minê³o ju¿ tyle czasu. Powinna
byæ ukarana przez nasze prawo za to,
¿e porwa³a dziecko. Na sprawie powiedzia³a, ¿e odda Wiktora.
By³am tam poni¿ana, oskar¿ona
o kradzie¿. Nie chcia³am tam mieszkaæ od pocz¹tku. Pawe³ nagada³ w
opiece, ¿e dawa³o po 600 z³ jej mamie,
choæ tego nie robi³, to póŸniej mama
mia³a problemy w opiece. Mówi, ¿e
nie jest ojcem, ¿e porzuci³am dziecko
dla innego faceta. Jego w³asna matka powiedzia³a, ¿e mu rentê za³atwi,
bo ukoñczy³ szko³ê specjaln¹.
Dokumentacja s¹dowa potwierdza s³owa Ewy Trynkoœ.
Dorota R. wnios³a do S¹du o
pozbawienie praw rodzicielskich E.
Trynkoœ i swojego syna Paw³a R. Rodzice Paw³a R. zmierzali do przyznania im prawa sprawowania w³adzy
rodzicielskiej nad dzieckiem albo
ustanowienia ich rodzin¹ zastêpcz¹.
Zgodnie z nieprawomocnym
wyrokiem S¹du Rejonowego w
£obzie w³adza rodzicielska przyznana jest p. Ewie poddana ograniczeniu poprzez nadzór kuratora. Na nasze pytanie sk¹d nadzór kuratora,
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dowiedzieliœmy siê, ¿e jest dobr¹
matk¹, spokojn¹ osob¹, dbaj¹c¹ o
swoje dziecko, wszelkie dolegliwoœci dziecka nie s¹ z winy matki, a sam
nadzór spowodowany jest jedynie
wiekiem pani E. Trynkoœ i brakiem
doœwiadczenia. Kurator zatem jest
form¹ pomocy i doradztwa. Zgodnie
z postanowieniem to Ewa Trynkoœ,
a nie kto inny, decyduje o najwa¿niejszych sprawach dziecka.
Równoczeœnie S¹d ograniczy³
w³adzê rodzicielsk¹ ojca do wspó³decydowania o istotnych sprawach
dziecka i ddalony zosta³ wniosek
dziadków Wiktora o sprawowanie
opieki nad nim. S¹d ustali³ równie¿,
¿e dziadkowie dziecka bezpodstawnie odmawiaj¹ kontaktu p. Ewie z
synem przetrzymuj¹c go w swoim
miejscu zamieszkania, argumentuj¹c, i¿ nienale¿ycie opiekowa³a siê
synem i zaniedbywa³a go m.in. pod
wzglêdem opieki lekarskiej.
S¹d w toku swojego postêpowania nie potwierdzi³ jednak tych zarzutów. Wrêcz przeciwnie. Z wszelkich zebranych materia³ów wynika,
i¿ p. Ewa cieszy siê dobr¹ opini¹ oraz
daje rêkojmiê w³aœciwego sprawowania opieki nad synem. Zdaniem
S¹du nie ma ¿adnych powodów, aby
p. Ewa nie mog³a sprawowaæ opieki
nad Wiktorem.
W postanowieniu mo¿na przeczytaæ, ¿e: „z przeprowadzonego
wywiadu œrodowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawców
(...) (dziadków Wiktora – przyp. red.)
nie wynika jasno, i¿ s¹ zdolni do
sprawowania bezpoœredniej pieczy
nad wnukiem, co zdaj¹ siê potwierdzaæ niektóre notatki Policji”.
Zgodnie wiêc z postanowieniem
S¹du Rejonowego, wydanym 12 lipca, na czas ostatecznego rozstrzygniêcia sprawy dziecko ma byæ przy
matce. Od tego postanowienia przys³uguje stronom za¿alenie, które
mo¿na wnieœæ w ci¹gu 7 dni od daty
odebrania postanowienia. A postanowienia mo¿na odbieraæ bardzo
d³ugo.
Tym samym sprawy mog¹ trwaæ
jeszcze bardzo d³ugo, a dziecko jak
na razie rozwija siê i roœnie bez matki.
Zgodnie z psychologi¹ ten okres
rozwoju dziecka jest pocz¹tkiem i
podstaw¹ rozwoju jego kontaktów
spo³ecznych, bazuj¹cych na umiejêtnoœci wchodzenia w kontakt z
matk¹ i rodzicami. Zwi¹zek dziecka z
matk¹ staje siê wzorcem dla pozosta³ych zwi¹zków z innymi ludŸmi.
Wszelkie zak³ócenia rozwoju emocjonalnego w tym wieku utrudniaj¹,
a niekiedy uniemo¿liwiaj¹ osi¹gniêcie dojrza³oœci emocjonalnej. Dotychczasowe postêpowanie w tej
sprawie ma doprowadziæ do ³agodnego i jak najmniej emocjonuj¹cego
przekazania dziecka. Czy tak siê stanie, czas poka¿e, a ten w tym wypadku biegnie bardzo szybko.
MM
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Wiatraki w gminie £obez coraz bli¿ej
W gminie £obez planuje siê postawienie kilku farm wiatrowych.
Farma elektrowni wiatrowych w obrêbie Karwowo (farma „Karwowo”), w obrêbie Zache³mie (farma
„Meszne”), fragmenty obrêbu
Be³cznej, Poradza i Klêpnicy oraz
elektrownie wiatrowe w £ob¿anach
obejmuj¹ce swoim zasiêgiem Dalno i obrêb 2 miasta £obez. W „powijakach” jest jeszcze temat elektrowni wiatrowych w rejonach Zajezierza i Zagórzyc.
Jak siê dowiedzieliœmy, polityka
gminy jest taka, ¿eby nie zrobiæ
„wiatrakowa”, tylko aby te wiatraki
rozmieœciæ „z g³ow¹”, najczêœciej na
obrze¿ach gminy. Gmina chce tak¿e
tworzyæ farmy wiatrowe, nie jest
przychylna stawianiu pojedynczych wiatraków. Farmy te bêd¹
mog³y siê ³¹czyæ z innymi, z innych
gmin, np. ta w Kawowie z farm¹ wiatrow¹, która ma powstaæ w Radowie
Ma³ym.

Elektrownie wiatrowe
w obrêbie Be³czna,
Poradz, Klêpnica
Jak siê dowiedzieliœmy od inspektor Ewy Ciechañskiej - kierownika Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska w
Urzêdzie Miejskim w £obzie, teren
ten jest najbardziej zaawansowany,
jeœli chodzi o budowê elektrowni
wiatrowych. Gotowy jest plan zagospodarowania tych terenów, jak i
decyzje œrodowiskowe. Wiêc generalnie mo¿na sk³adaæ projekty na
budowê elektrowni wiatrowych.
- Mamy tu ju¿ „gotowca”. Jednak
fizycznie nie wiemy, kto bêdzie budowa³ elektrownie, a¿ do momentu,
gdy „przyjdzie i wy³o¿y kasê”, poniewa¿ czêsto jedne firmy odsprzedaj¹ prawa budowli drugim, jedne
firmy sk³adaj¹ projekty dla ca³kiem
innych firm itd. - powiedzia³a inspektor Ciechañska.
Kiedy mo¿emy siê spodziewaæ
pierwszych wiatraków w naszej gminie? Gmina chcia³aby, aby to by³o jak
najszybciej, poniewa¿ s¹ to dodatkowe pieni¹dze dla gminy. Jednak
pierwsze mog¹ dopiero powstaæ za
rok lub dwa. Obecnie najbardziej
prawdopodobnym inwestorem na
tym terenie bêdzie Polska Grupa
Energetyczna.
Planowo ma powstaæ tutaj oko³o
17 wie¿ wiatrowych o mocy 3,5 MW
i ³¹cznej mocy do 59,5 MW. Wszystkie na prywatnych terenach rolników. Maksymalna wysokoœæ skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej to 160 m ponad poziom terenu
Elektrownie maj¹ pracowaæ bez

obs³ugowo, wiêc nie zachodzi potrzeba uzbrojenia terenów w sieci
wodoci¹gowe i kanalizacyjne. Minimaln¹ odleg³oœæ miêdzy wie¿ami
ustalono na 280 m. Lokalizacje wie¿y
wiatrowej dopuszcza siê minimalnie
400 metrów od zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na
sta³y pobyt ludzi. Wie¿e maj¹ byæ
pomalowane na kolor jasny, pastelowy, niekontrastuj¹cy z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa
- bez refleksów œwietlnych. Ustalono tak¿e zakaz umieszczania reklam
na elektrowniach wiatrowych z wyj¹tkiem oznaczenia nazwy i symbolu
producenta i/lub w³aœciciela na
gondolach wiatrowych.
Elektrownia ma byæ po³¹czona
podziemnymi liniami œredniego napiêcia ze stacj¹ energoelektryczn¹
GPZ Worowo.

Farmy w obrêbach
Karwowo i Zache³mie
- Tutaj procedury s¹ daleko zaawansowane. Planowo jeden z wiatraków ma powstaæ na terenie gminnym, a reszta na prywatnych polach
- mówi³a pani Ciechañska.
Przeznaczenie terenu: obszar lokalizacji do 22 wie¿ elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW. Maksymaln¹ wysokoœæ skrajnego punktu
wirnika w pozycji pionowej ustalono
w projekcie na 200 m. W celu spe³nienia warunków wynikaj¹cych z norm
dopuszczalnego poziomu ha³asu,
lokalizacjê wie¿ dopuszcza siê w
odleg³oœci minimum 400 m od zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na sta³y pobyt ludzi. Minimalna odleg³oœæ miêdzy wie¿ami
to 300 m. Powierzchnia wiatraków
ma byæ matowa, pomalowana na
kolor jasny, bez refleksji œwietlnych.
Najprawdopodobniej inwestorem, który bêdzie budowa³ elektrownie wiatrowe na tym terenie, bêdzie
firma Enertrag. Elektrownie bêd¹
po³¹czone liniami elektroenergetycznymi ze stacj¹ elektroenergetyczn¹ - GPZ.

Elektrownie wiatrowe
w obrêbie Zagórzyc
i Zajezierza
Jak powiedzia³a Ewa Ciechañska
- ten rejon jest jeszcze „w powijakach”. Trwaj¹ opracowania planów
przestrzennych konserwatora zabytków i biura ochrony przyrody.
Planowano wiatraki przy jeziorze w
Zajezierzu, ale najprawdopodobniej
ten rejon z tego opracowania zostanie wyeliminowany z tytu³u ochrony
konserwatorskiej i przyrody. Ile wiatraków mia³oby tam powstaæ, nie

wiadomo. Wszystko zale¿y od planu
zagospodarowania przestrzennego
tego rejonu i badañ œrodowiskowych.

Zespó³ dwóch
elektrowni wiatrowych
£ob¿any
Wiatraki na tym terenie mia³yby
powstaæ na 2 prywatnych polach.
Swoim oddzia³ywaniem mia³yby
obejmowaæ tak¿e tereny Dalna i obrêb 2 miasta £obez.
Planów co do zagospodarowania i umieszczenie tych dwóch elektrowni wiatrowych jeszcze nie ma. 22
czerwca 2011 roku zosta³o wydane
przez burmistrza Gminy £obez zawiadomienie w sprawie wydania
decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê
przedsiêwziêcia.
- Nie wiadomo czy te wiatraki na
tych terenach powstan¹. Jest to niezgodne z polityk¹ Gminy £obez. Polityka gminy jest taka, ¿eby nie zrobiæ „wiatrakowa”, tylko aby te wiatraki rozmieœciæ „z g³ow¹” i na obrze¿ach gminy. Inwestor z³o¿y³ wniosek
o decyzje œrodowiskowe, co mu
mo¿na. Jednak Wojewoda Zachodniopomorski nie wyra¿a zgody w
woj. zachodniopomorskim, ¿eby
wiatraki by³y budowane na podstawie warunków zabudowy, tylko na
podstawie planu miejscowego. Jako
gmina nie jesteœmy przychylni do
powstania tych dwóch „wiatraczków” - powiedzia³a Ciechañska.

Korzyœci dla Gminy
Elektrownie wiatrowe nie s¹ specjalnie ³adnym elementem krajobrazowym, choæ niektórym siê podobaj¹. Ale pod tym wzglêdem Gmina
£obez nie zyska, a mo¿e straciæ w
dziale agroturystyki. Postawienie
elektrowni wiatrowych w obrêbie
jezior lub miejsc wypoczynkowych
mo¿e skutecznie odstraszyæ lub
zniechêciæ turystów. Korzyœci¹
bêd¹ na pewno pieni¹dze p³yn¹ce
do bud¿etu Gminy z podatku od
budowli - elektrowni wiatrowych.
Uzyskaliœmy informacje bezpoœrednio z Urzêdu Gminy w Bêdzinie
o zyskach z takich „wiatraczków”.
Na terenie tej gminy istnieje elektrownia wiatrowa z³o¿ona z 23 turbin
o ³¹cznej mocy 46 MW. I tak za rok
poprzedni dochód z 2% podatku z
tych elektrowni wiatrowych wyniós³ 1.590.582 z³, co daje 69.156 tys.
z³ z jednej wie¿y wiatrowej.
Do gminy wp³ywa tylko 2% podatku od budowli - ale jako budowla
traktowany jest tylko obszar fundamentu, na którym stoi wiatrak. Ten
temat wywo³ywa³ du¿o sporów, jed-

ni mówili, i¿ budowl¹ jest ca³y postawiony wiatrak, czyli podstawa, turbina i wie¿a, niektórzy, ¿e wie¿a i
fundament, jednak wygra³a najmniej
korzystna opcja dla gminy, czyli sam
fundament (turbina nie jest budowl¹, lecz urz¹dzeniem). Pieni¹dze
te s¹ ró¿ne w ka¿dej gminie, zale¿y
te¿ na czyich gruntach stoi dany
wiatrak; czy gminnym, czy prywatnym. Dodatkowo mog¹ zarobiæ tak¿e rolnicy, jeœli na ich gruntach powstan¹ wie¿e wiatrowe.

Zagro¿enia zwi¹zane
z wie¿ami wiatrowymi
- Ha³as wydzielany przez wie¿ê to
wzmo¿ony szum wiatru o jednostajnym rytmie. Jeœli wie¿a stanie za blisko zabudowañ, mo¿e powodowaæ
dyskomfort i z³e samopoczucie wewnêtrzne cz³owieka, niekiedy niepokój. Jeœli wie¿ jest wiêcej i stanowi¹
front trzech - czterech turbin ustawionych prostopadle do punktu, w
którym s¹ s³yszalne, to natê¿enie ha³asu roœnie. Trzeba przestrzegaæ
tak¿e norm dotycz¹cych ochrony
nietoperzy, z tego wzglêdu wie¿e
powinny staæ minimum 200 metrów
od œciany lasu - wyjaœnia³ nam Zbigniew Sroka, kierownik w firmie maj¹cej stawiaæ wiatraki w gminie Radowo Ma³e.
Cz³owieka mog¹ irytowaæ jednostajne ruchy skrzyde³ wiatraka, mo¿na to porównaæ do kapi¹cej wody z
kranu. Dziœ wiatraki nie maj¹ ¿adnych elementów lœni¹cych, ma zgrywaæ siê z otoczeniem.
Zagro¿one s¹ tak¿e du¿e ptaki
drapie¿ne, które w œrodowisku raczej nie maj¹ wrogów naturalnych,
tote¿ nie maj¹ instynktu, który nakazywa³by im unikania zagro¿eñ, tym
samym nie unikaj¹ skrzyde³ wiatraka
i wpadaj¹ w nie, czasami gin¹c. Natomiast ma³e p³ochliwe ptaki, bez
problemu unikaj¹ skrzyde³ wiatraków.
Piotr Jachym
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So³tysi naszego powiatu - Jacek Jankowski ze Starogardu

Sprawa œwietlicy wiejskiej w Starogardzie
stanê³a w martwym punkcie
Kontynuujemy nasz¹
seriê wywiadów
z so³tysami wsi
w powiecie ³obeskim.
Tym razem rozmawiamy
z Jackiem Jankowskim,
so³tysem Starogardu,
Krosina, Mo³stowa
i Sosnowa, w gminie
Resko.
Jakie prace s¹ prowadzone
obecnie na wsi? Co zosta³o ju¿ zrobione?
- W tym roku mieliœmy 25.000 z³
pieniêdzy so³eckich. Nasze so³ectwo obejmuje wioski: Sosnowo,
Mo³stowo, Krosino i Starogard. Staramy siê na wszystkich wioskach
wykaszaæ tereny nale¿¹ce do nas.
Na dzieñ dzisiejszy mamy troje ludzi
pracuj¹cych na wioskach, pracuj¹
oni po 2 godziny dziennie. Chcemy
postawiæ ³awki na wioskach, w³aœnie
kilka zamówiliœmy i nied³ugo bêd¹
sta³y na wiosce. Planujemy 23 lipca
zrobiæ festyn w Starogardzie. Ma
przyjechaæ teatrzyk z Koszalina,
bêd¹ zje¿d¿alnie dla dzieci, du¿o
zabawy, a wieczorem zabawa dla
doros³ych.
Jakie plany ma wioska na przysz³oœæ, jakieœ inwestycje, mo¿e imprezy?
- Jeszcze nie wszystkie sprawy z
budynkiem na œwietlicê w Starogar-

Na razie
– tylko ³atanie
(RADOWO MA£E). W tej gminie Urz¹d ma nie lada orzech do
zgryzienia, jeœli chodzi o drogi.
Niewielka w sumie gmina posiada
147km dróg, czyli wiêcej ni¿ starostwo dróg powiatowych.
W wiêkszoœci s¹ to drogi polne,
których naprawa polega na zasypywaniu dziur t³uczniem, gruzem, albo
piachem. Wszelkie tego typu prace,
zmywane s¹ wraz z ulewnym deszczem i robota zaczyna siê od pocz¹tku. Na po³o¿enie asfaltu pieniêdzy
nie ma, bo jest budowana kanalizacja, dlatego w tym roku poprzestano
na ³ataniu dziur. Czy jest szansa na
poprawê sytuacji na drogach? Jest w aplikowaniu o œrodki z tzw. Schetynówek z czego gmina zamierza
skorzystaæ.
MM

dzie s¹ za³atwione. Na pocz¹tku sz³o
to wszystko szybko i bardzo sprawnie, teraz ta sprawa na razie stoi w
miejscu. W jednym pomieszczeniu
mia³a byæ si³ownia a w drugim taka
funkcjonalna sala do spotkañ, gdzie
np. móg³by przyje¿d¿aæ lekarz i wypisywaæ czy odnawiaæ recepty na
leki ludziom, mo¿na by tam robiæ jakieœ spotkania czy wspólne imprezy.
Wszyscy mieszkañcy byli za przejêciem tego budynku. Dogadaliœmy
siê z burmistrzem, ¿e po 10.000 rocznie wioska ze swoich pieniêdzy bêdzie sp³aca³a ten budynek. Mamy
nadziejê, na szybie rozwi¹zanie tej
sprawy. Chcemy systematycznie
doposa¿aæ wioski w ³awki, kosze itd.
Chcemy zrobiæ w Starogardzie nowy
plac zabaw, przejêliœmy ju¿ nawet
teren. Jeden z mieszkañców obieca³
mi, ¿e wjedzie tam ciê¿kim sprzêtem i
wyrówna teren. Du¿o byœmy zrobili
we w³asnym zakresie, dokupilibyœmy huœtawki, ³aweczki by siê jakieœ
znalaz³y. Jest jeszcze teren na wiosce, który w po³owie nale¿y do nas
i chcielibyœmy go wykorzystaæ i zagospodarowaæ, postawiæ jak¹œ sta³¹
scenê, ³awki, takie miejsce na festyny, bo na razie takiego nie mamy w
naszej wiosce.
Z jakimi problemami boryka siê
obecnie wioska?
- Problemów wiêkszych nie
mamy. Wszêdzie jest tak, ¿e jednemu
coœ siê podoba, drugiemu nie. Ale
wszystko idzie w dobrym kierunku.
Jest du¿a grupa m³odzie¿y, która

Mo¿na
za¿ywaæ
k¹pieli
(GMINA £OBEZ) Burmistrz
£obza poinformowa³, ¿e 6 czerwca
przeprowadzono badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne
wody w piêciu jeziorach gminy ³obeskiej: Miejskim, Klêpnicko, Zajezierze, Moszczenica i Karwowo.
Wynika z nich, ¿e parametry jakoœci wody nie przekraczaj¹ najwy¿szych dopuszczalnych wartoœci zawartych w Rozporz¹dzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r., w
sprawie prowadzenia nadzoru nad
jakoœci¹ wody w k¹pielisku i miejscu
wykorzystywanym do k¹pieli. Jako
¿e w gminie k¹pielisk nie ma, pozostaje pluskaæ siê w jeziorkach na
w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.
(r)

przychodzi sama pyta czy trzeba coœ
pomóc, zrobiæ. Dlatego tê œwietlicê,
plac zabaw, czy to miejsce na festyny w du¿ym stopniu jesteœmy w stanie zrobiæ w³asnymi si³ami, be¿ ¿adnych firm. Ludzie przychodz¹ i pomagaj¹ w czynie spo³ecznym. Niestety park nie jest nasz. Wiêc nie
mo¿na tam zrobiæ ani ³awek, ani go
wykosiæ. Pytaliœmy w Zarz¹dzie
Dróg Powiatowych o drogê do Starej Dobrzycy, czy bêdzie tam coœ
robione, bo czêœæ tej drogi jest w
z³ym stanie. Chcieliœmy te¿ pomyœleæ o jakiejœ alejce przy tej drodze,
bo to jedyne miejsce gdzie ludzie
mog¹ chodziæ na spacery. Po tej
dobrej czêœci drogi samochody jad¹
bardzo szybko. Kiedyœ dziewczynka
uciekaj¹ca przed takim samochodem na ³y¿worolkach po³ama³a sobie
rêkê. Wiêc jest to te¿ ma³a bol¹czka
mieszkañców. Tak samo, jak przejazd
gdzie kiedyœ jeŸdzi³a kolejka w¹skotorowa. Ka¿dy hamuje „do zera” z
ty³u samochód wyje¿d¿a szybciej z

zakrêtu i czêsto dochodzi do st³uczek. W zimie ludzie, którzy nie znaj¹
tego miejsca, czêsto „l¹duj¹” w rowie. W ostatniej chwili zaczynaj¹
hamowaæ, a na œliskiej nawierzchni
wiadomo, jak to jest. Zg³asza³em to,
ale so³tys ma ma³e „przebicie”. PJ
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Orliki PO bagnem dla gmin
Rok temu czêœæ Polski
spustoszy³a powódŸ.
Gdy nadesz³o lato i
dzieci mia³y wakacje,
niektórym ufundowano
wyjazdy na kolonie.
Niestety nie wszystkim,
gminy nie mia³y
peniêdzy i tonê³y, ale
tym razem w d³ugach.
Kiedy skoñczy³y siê
wakacje, dzieciom
powodzian kupiono
szkolne wyprawki.
Niestety, tylko po³owie z
tych, którzy o to prosili.
Powód by³ ten sam, nie
starczy³o pieniêdzy.
Rok po powodzi w Golinie odby³a siê sesja rady gminy, na której
debatowano, jak najlepiej wykorzystaæ samorz¹dowe pieni¹dze. Radni zdecydowali o budowie kompleksu sportowego Orlik. Koszt inwestycji to 1,3 mln z³. M³odzie¿
mo¿e nie ma za co kupiæ podrêczników i wyjechaæ na wakacje, ale bêdzie mia³a gdzie graæ.
3 lata wczeœniej Donald w swoim
exposé zapowiedzia³ realizacjê programu „Moje boisko - Orlik 2012”.
Jak wynika z zestawieñ sporz¹-

dzanych w Ministerstwie Sportu, w
ca³ym kraju powsta³o ju¿ 1800 Orlików. Budowane s¹ nie tylko przez
gminy bogate, np. przez Wroc³aw, ale
równie¿ przez gminy biedne. S¹ takie
samorz¹dy, które postawi³y ju¿ po
kilka Orlików. W niektórych miejscowoœciach Orlik jest jedynym przejawem nowoczesnoœci i postêpu.
27 maja 2011 r. w Dorohusku odby³o siê uroczyste otwarcie Orlika.
Budowa tego kompleksu sportowego trwa³a 13 miesiêcy, kosztowa³a
1,3 mln z³. Ten¿e Dorohusk jest w³aœcicielem dróg o ³¹cznej d³ugoœci 45
km. Do koñca pierwszej dekady XXI
w. nawierzchniê asfaltow¹ po³o¿ono zaledwie na 4 kilometrach tych
dróg. Na kolejnych 3 kilometrach
le¿y beton. Reszta to przewa¿nie
trakty ziemne.
W miejscowoœci Choszczno, orlik kosztowa³ 1,2 mln z³ i stanowi³
kolejny dowód szaleñstwa, jakie
ogarnê³o miejscowe w³adze. Planuj¹c budowê Orlika, Choszczno by³o
ju¿ bowiem zad³u¿one po uszy. Nale¿a³o do grupy samorz¹dów terytorialnych kraju, w których deficyt
przekroczy³ dopuszczalne 50 proc.
bud¿etu. W niechlubnym rankingu
poziomu zad³u¿enia gmin w ubieg³ym roku Choszczno znalaz³o siê na
3. miejscu.
D³ug gminy wyniós³ 66 proc. jej
dochodów, czyli 2,1 tys. z³ w przeliczeniu na jednego mieszkañca. Aby
ukryæ gigantyczny deficyt, w ubie-

g³orocznym bud¿ecie gminy zaplanowano 17 mln z³ przychodów ze
sprzeda¿y nieruchomoœci.
Podsumowano rok i okaza³o siê,
¿e na sprzeda¿y nieruchomoœci gmina zarobi³a zaledwie 5 mln.
Po³o¿one w województwie lubuskim Lubsko równie¿ machnê³o sobie Orlika za ponad milion. Nowoczesny kompleks boisk zosta³ otwarty
kilkanaœcie dni temu.
W lutym tego roku rada miejska
przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie
zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego na sfinansowanie tegorocznego deficytu gminy (wynosz¹cego 7
mln z³) oraz sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych kredytów i zobowi¹zañ
wynosz¹cych ponad 4 mln z³.
Wydatki na obs³ugê dotychczasowego d³ugu wynosz¹ 2 mln z³,
czyli prawie 2 Orliki rocznie. Nowego kredytu miasto szuka w bankach,
a jego zabezpieczeniem ma byæ weksel wystawiony in blanco. W owej
gminie nie ma nawet sprawnych
wodoci¹gów.
Takich przyk³adów s¹ setki w
ca³ym kraju.
G³ównym problemem jest jednak
podatek VAT. W przenoœni mo¿na
powiedzieæ, ¿e rz¹d jedn¹ rêk¹ daje
œrodki pieniê¿ne na inwestycje, a
drug¹ je odbiera.
Rz¹d daje pieni¹dze, które nastêpnie zabiera. Od inwestycji, jak¹

jest budowa kompleksu sportowego, pobierany jest bowiem podatek
VAT (23 proc.).
Przy inwestycji rzêdu 1,2 mln z³
samorz¹d musi oddaæ fiskusowi
wiêksz¹ czêœæ tego, co dosta³ w formie centralnej dotacji. W Raciborzu
wybudowano Orliki za 1,4 i 1,1 mln
z³. Rz¹d dop³aci³, a nastêpnie
œci¹gn¹³ haracz w wysokoœci 262 i
178 tys. z³. W Jastrzêbiu-Zdroju Orlik kosztowa³ 1,5 mln. Na jego wybudowanie miasto dosta³o od rz¹du
333 tys. z³, a musia³o zwróciæ 280 tys.
Na pocz¹tku tego roku NIK og³osi³a wyniki kontroli Orlików. Nieprawid³owoœci odkryto w blisko 80
proc. sprawdzonych inwestycji.
Kontrola wykaza³a brak dba³oœci o
jakoœæ wykonania boisk, a tak¿e lekcewa¿¹ce traktowanie obowi¹zuj¹cego prawa. Izba zwraca uwagê, ¿e
na budowê Orlików wydano ogromne kwoty, ale w efekcie powsta³y
obiekty obarczone wadami - poinformowa³a NIK.
Jak odkryto, w wielu gminach
Orliki po wybudowaniu sta³y zamkniête na k³ódkê. Nie dbano równie¿ o to, by zapewniæ œrodki na bie¿¹ce utrzymanie obiektów.
Aby przypochlebiæ siê w³adzy,
kiedyœ malowano trawniki i krawê¿niki. Dzisiaj buduje siê boiska.
•ród³o: salon24 ghost writer

Ile rz¹d da³ i zabra³ w naszym powiecie
(POWIAT). Na terenie powiatu
³obeskiego wprawdzie wiêkszoœæ
gmin nie ma kompleksowo wykonanej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej ani rozwi¹zanej kwestii remontu i komunalizacji dróg, jednak
boiska Orlik 2012 s¹. Nie mówi siê
tylko o tym, ¿e gminy za Orliki musia³y odprowadziæ podatek VAT.
Teoretycznie, o czym mówi siê
g³oœno, na budowê Orlika zarówno
Rz¹d jak i Województwo dop³acaj¹
po 333 tys. z³. W praktyce Rz¹d jedn¹
rêk¹ daje, drug¹ – zabiera. Nie mówi
siê bowiem o podatku VAT. Jak to
wygl¹da na terenie powiatu widaæ
na przyk³adach.
Gmina £obez p³ac¹c za roboty
budowlane, projekt, nadzór budowlany i zakup energii elektrycznej
³¹cznie zap³aci³a podatek VAT w
wysokoœci 234.420 z³, przy dotacji
Rz¹du w wysokoœci 333 tys. z³. Wartoœæ inwestycji wynios³a niemal
1.306 tys. z³. Po odjêciu kar boisko

kosztowa³o gminê 470 tys. z³. Na
roczne utrzymanie Orlika na 2011 rok
zabezpieczono 66.067 z³. W utrzymaniu wliczone s¹ równie¿ koszty
utrzymania pracowników zgodnie z
rz¹dowymi wymogami.
W Resku z kolei koszt Orlika wyniós³ oko³o 1.184 tys. z³, a podatek
VAT – oko³o 213 tys. z³. Mniejszy podatek zap³aci³a gmina Dobra, z tego
wzglêdu, ¿e rozpoczê³a budowê boiska w momencie, gdy ceny prac
budowlanych spad³y w porównaniu
do lat poprzednich. Tutaj Orlik kosztowa³ mieszkañców gminy, ³¹cznie
niemal 914 tys. z³, a podatek VAT
prawie 181 tys. z³.
W powiecie ³obeskim jedynie Radowo Ma³e nie ma Orlika, co nie
oznacza, ¿e nie bêdzie mieæ. W³aœnie
przymierza siê do budowy. Jak wyjaœni³ wójt Radowa Ma³ego Józef
Wypijewski – najpierw musi byæ dostarczona do wszystkich mieszkañców woda i wybudowana kanaliza-

cja, aby by³o czyste œrodowisko,
czyli zakoñczone najwa¿niejsze
kwestie. Nastêpnie mo¿na myœleæ o
pozosta³ych rzeczach. Orlik, owszem, ale nie za wszelk¹ cenê. Tym
samym w gminie Radowo Ma³e do
ka¿dego gospodarstwa domowego
doprowadzona jest woda. W tej
chwili budowana jest kanalizacja na
odcinku Czachowo - Borkowo. Po
zakoñczeniu inwestycji œcieki bêd¹
odbierane z piêciu najwiêkszych
miejscowoœci, czyli od 65 proc.
mieszkañców gminy. Do pozosta³ych miejscowoœci ze wzglêdów ekonomicznych nie bêdzie budowana
kanalizacja. Urz¹d widzi rozwi¹zanie
w budowaniu przydomowych
oczyszczalni œcieków.
W kwestii termomodernizacji
prace równie¿ maj¹ siê ku koñcowi.
Obecnie prace trwaj¹ w Urzêdzie
Gminy, a w przysz³ym roku bêd¹ w
Zespole Szkó³ i œwietlicy w Gostominie.
MM

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam 1,9 hektara ziemi w okolicy Runowa Pom. Tel. 723 006 757
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MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

INNE

PRACA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Mieszkanie bez czynszowe, 43
mkw. + piwnica i pomieszczenie
gospodarcze po³o¿one w Dobrej
przy ul. Traugutta 1/6 sprzedam.
Tel. 693 283 566
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

Powiat gryficki
Gryfice Osiedle XXX-lecia - sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 46
mkw., po remoncie. Cena do negocjacji. Tel. 665 805 930

Sprzedam dzia³kê budowlana 16
arów, £obez ul. Strumykowa. Tel.
Kontaktowy 604 861 934
Sprzedam lokal us³ugowo-handlowy w Wêgorzynie œwie¿o wyremontowany (nowe centralne, elektryka,
pod³ogi, œciany, dach); w parterze
ok. 200 mkw. z parkingiem, kot³owni¹, wiat¹, pomieszczenia gosp.
itd. Tel. 504-162-767.
Sprzedam lokal w Wêgorzynie
us³ugowo-handlowy z funkcj¹
mieszkaln¹ do 30 % na pierwszym
piêtrze ok. 120 mkw. oraz pomieszczenia gosp. CENTRUM Tel. 504162-767.
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. 887
467309, stacjonarny: 9139 20 334.

Region

Dorowo gm. Resko. Dom w zabudowie bliŸniaczej, ogród, sad, cena
150 tys. z³. Tel. 600 265 547

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

Zajezierze dzia³ka budowlana
uzbrojona, pow. 2129 mkw., cena
80 tys. z³. Tel. 600 265 547

US£UGI

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

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

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.

Powiat drawski
Us³ugi zacierania i wylewania betonu na po³ysk pod gara¿e, altany,
tarasy, w kolorach. Docieplanie
budynków, adaptacja poddaszy.
Tel. 791 074 833

Region
KDF-podatki.pl
Zwrot podatków zagranicznych równie¿ korespondencyjnie. Odzyskujemy Jaaropgave. Z³otów ul.
Norwida 6. Tel. 67 265 12 70, tel.
Kom. 502 846 635

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sprzedam przês³a ogrodzeniowe
160x2, cena 140 z³/szt. Tel.787 132
567
Sprzedam piec CAMINO na czêœci.
Tel. 880 085 176
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.

Powiat gryficki
Sprzedam rega³y sklepowe, ladê
ch³odnicz¹ i wagê elektroniczn¹.
Cena do uzgodnienia. Tel. 663 983
782. Gryfice ul. Akacjowa 4

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

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

Region

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

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. TEL.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej.

NAUKA

Ginekolog tel. 508 557 836
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Powiat ³obeski
Matematyka - poprawki. Tel. 516
166 301
Korepetycje tanio! Niemiecki, angielski, chemia, biologia, matematyka. Tel. 504113084.

Sprzedam dom okolice Gryfic 150
m2, dzia³ka 0,5 ha, pomieszczenia
gosp.250 m2. Cena do negocjacji.
Tel. 508-070-331
Wynajmê pomieszczenia na gara¿owanie samochodów ul. Trzyg³owska. Tel. 501 305 767

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.

Powiat œwidwiñski
Po³czyn-Zdrój - hala o powierzchni
1000 mkw. mo¿liwoœæ wydzier¿awienia lub sprzeda¿. Tel 694 821
461

POLECAMY NIERUCHOMOŒCI
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 270.000 z³
£obez ul. Murarska - 3 pokoje, pow. 64,6 mkw, dzia³ka 287 mkw
- CENA 240.000 z³
£obez - 5 pokoi, pow. 200 mkw, dzia³ka 332 mkw
- CENA 450.000 z³
£obez - 4 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 560 mkw
- CENA 350.000 z³
£obez - 5 pokoi, pow. 96 mkw, dzia³ka 554 mkw
- CENA 380.000 z³
£obez - stan surowy zamkniêty, 5 pokoi, pow. 144 mkw, dzia³ka 820 mkw - CENA 288.000 z³
£obez - piêtro domu, 2 pokoje, pow. 82 mkw
- CENA 195.000 z³
£obez (okolica) - 3 pokoje, pow. 70 mkw, dzia³ka 10000 mkw
- CENA 195.000 z³
£obez (okolica) - gospodarstwo rolne, pow. 178 mkw, dzia³ka 2,48 ha
- CENA 399.000 z³
£obez (okolica) - do wykoñczenia 2 pokoje, pow. 72 mkw
- CENA 154.000
Resko - parter domu, 3 pokoje, pow. 46,5 mkw, dzia³ka 139 mkw
- CENA 95.000 z³
Resko (okolica) - NOWA CENA, 4 pokoje, pow.180 mkw, dzia³ka 5639 mkw - CENA 380.000 z³
Resko (okolica) - stan surowy otwarty, pow. 439 mkw, dzia³ka 2000 mkw - CENA 320.000 z³
Resko - parter domu, 3 pokoje, pow.93 mkw, dzia³ka 835
- CENA 139.000 z³
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
- CENA 185.000 z³
Dobra - 5 pokoi, pow. 100 mkw, dzia³ka 733 mkw
- CENA 239.000 z³
Dobra - 3 pokoje, 73 mkw, dzia³ka 324 mkw
- CENA 180.000 z³
Dobra (okolica) - 2 pokoje, pow.70 mkw, dzia³ka 1000 mkw
- CENA 179.000 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
Wêgorzyno (okolica) - do remontu, pow. 150 mkw, dzia³ka 3300 mkw
- CENA 75.000 z³
OBIEKTY NA SPRZEDA¯
Wegorzyno (okolica) - pow. 102 mkw mo¿liwoœæ adaptacji na mieszkanie - CENA 100.000 z³
Iñsko - lokal us³ugowy pow. 49 mkw - CENA 237.000 z³
BEZP£ATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU
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Oœwiadczenia maj¹tkowe radnych
Powiatu £obeskiego
Andrzej Gradus, w ubieg³ym
roku zgromadzi³ 1.700 z³ oszczêdnoœci na koncie ROR. Posiada mieszkanie o powierzchni 43,7 m kw. i wartoœci 100 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Wynagrodzenie z tytu³u zatrudnienia w Nadleœnictwie Resko
jako robotnik leœny wynios³o
43.193,83 z³. Dieta radnego powiatu
- przewodnicz¹cego komisji - 13.728
z³, dieta radnego - cz³onka zarz¹du
wynios³a 1.788,30 z³. Wynagrodzenie ma³¿onki - 30.062,34 z³. Radny
powiatu zaci¹gn¹³ w 2008 roku kredyt w banku B.G.¯ w Gryficach na
kwotê 32.500 z³. Na koniec 2010 r. do
sp³acenia pozosta³o 21.081,27 z³.
Halina Szymañska, nie zgromadzi³a w roku ubieg³ym oszczêdnoœci.
Posiada na w³asnoœæ dom o powierzchni 143,11 m kw. i wartoœci
650.000 z³. Posiada tak¿e mieszkanie
o wartoœci 150 tys. z³ i powierzchni
37,37 m kw. Radna posiada tak¿e
budynek gospodarczo-gara¿owy z
poddaszem mieszkalnym (pow.
121,45 m kw. wartoœæ: 350.000 z³) i
mieszkanie z pomieszczeniem gospodarczym (pow. 60,42 m kw. wartoœæ: 50.000 z³).
Prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹: pozosta³e doradztwo w zakresie dzia³alnoœci gospodarczej i
zarz¹dzania, produkcja pozosta³ej
karmy dla zwierz¹t domowych. Z
tytu³u prowadzenia tej dzia³alnoœci
radna osi¹gnê³a przychód w wysokoœci 372.225,48 z³ i dochód:
211.534,93 z³. Radna Szymañska jest
cz³onkiem: 1. Zarz¹du w Europejska
Akademia Umiejêtnoœci „Wsparcie i
Rozwój” - Tarnów (od sierpnia 2008
roku). 2. Cz³onkiem Rady Nadzorczej
w ZZO Stargard Szczeciñski (od
marca 2010 roku). 3. Cz³onkiem Rady
Nadzorczej w OSiR Stargard Szczeciñski (od grudnia 2010 r.).Z tytu³u 2
i 3 w roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 8.776,25 z³.
Radna Szymañska z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie Miejskim w
Stargardzie Szczeciñskim na stanowisku Audytora Wewnêtrznego
osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
78.343 z³. Z praw autorskich - 499,50
z³; diety radnej - 1.462,65 z³. Radna
zaci¹gnê³a kredyty: Kredyt Hipoteczny „w³asny k¹t” na zakup
mieszkania, w Bank PKO BP 29.165,83 CH; kredyt hipoteczny w
Bank PKO BP na budowê domu 300.000 z³; Kredyty komercyjne w
Banku PKO BP 50.000 z³ i 112.000 z³;
Europejski Fundusz Leasingowy ok.70.000 z³.

Jan Michalczyszyn, emeryt, w
roku ubieg³ym zgromadzi³ 52.000 z³
oszczêdnoœci . Posiada na w³asnoœæ
dom o pow. 164 m kw. i wartoœci
300.000 z³ oraz mieszkanie o wartoœci
120.000 z³ i powierzchni 78 m kw.
Radny posiada tak¿e gara¿ o powierzchni 26 m kw. i wartoœci 6 tys. z³.
W radzie powiatu osi¹gn¹³ dochód
w wysokoœci 15.005,40 z³; w gimnazjum w Resku - 8.247,54 z³; emerytura
- 26.877,61 z³. Pan Michalczyszyn
posiada VV Transporter z 2000 r.
(wspó³w³asnoœæ z córk¹).
Jan Zdanowicz, wicestarosta,
zgromadzi³ w roku ubieg³ym 25.000
z³ oszczêdnoœci. Posiada mieszkanie
o powierzchni 67,9 m kw. i wartoœci
120.000 z³ (akt notarialny: nr 1686/
1991). Pan Zdanowicz w zesz³ym
roku osi¹gn¹³ nastêpuj¹ce dochody: Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w
£obzie - 56.536,32 z³; Starostwo Powiatowe w £obzie - 20.447,22 z³ (diety radnego), 8.113,62 z³ (ze stosunku
pracy - wicestarosta); Zak³ad
Oœwiaty Karlino - umowa zlecenie
2.800 z³; Kuratorium Oœwiaty w
Szczecinie - umowa zlecenie 2.660 z³;
Szko³a Podstawowa nr 1 w £obzie umowa zlecenie 2660 z³. £¹czny dochód ma³¿onki w roku ubieg³ym
wyniós³: 71.539,13 z³. Wicestarosta
posiada Renault Fluence z 2011 r.
Józef B¹k, nauczyciel w Gimnazjum w Dobrej, w roku ubieg³ym
zgromadzi³ 74.000 z³ oszczêdnoœci na
swoim koncie. Posiada Papiery wartoœciowe: 50 Akcji GPW na kwotê
2.250 z³ . Radny powiatu posiada na
wspó³w³asnoœæ mieszkanie o wartoœci 100.000 z³ i powierzchni 76,16 m
kw. Posiada tak¿e gara¿ o wartoœci
10.000 z³. Z tytu³u zatrudnienia pan
B¹k osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
49.787 z³; diety radnego - 645,80 z³;
Dochód ¿ony: emerytura - 27.198, 06
z³; diety - 460 z³. Radny posiada samochód Toyota Corolla z 2003 roku.
Józef Drozdowski, nauczyciel w
szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim, zgromadzi³ 11,5 tys.
oszczêdnoœci na swoim koncie w
roku ubieg³ym. Posiada mieszkanie
o powierzchni 78 m kw. i wartoœci
160.000 z³ (mieszkanie w³asnoœciowe - maj¹tek wspólny). Radny powiatu posiada gospodarstwo rolne 6,79 ha. Z tytu³u prowadzenia gospodarstwa w roku ubieg³ym uzyska³ dochód - 2,5 tys z³, przychód 5,6 tys. z³. Posiada tak¿e gara¿ o
powierzchni 17 m kw o wartoœci 12

tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia
osi¹gn¹³ dochód - 47.432,47 z³. Radny Powiatu ³obeskiego - z tego tytu³u osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
14.525,64 z³. Dochód ma³¿onki 14.893,56 z³. Posiada samochód osobowy Daewoo Lanos z 2000 roku.

cz³onka zarz¹du - 22.176,00 z³; emerytura ma³¿onki - 26.222,38 z³. Kredyty:
kredyt hipoteczny w Gettin Bank 53.109,77 CHF na zakup mieszkania,
do sp³aty pozosta³o 44.000,75 CHF;
kredyt na cele bie¿¹ce w PEKAO
S.A. w kwocie 12.071,32 z³, do sp³aty
pozosta³o 6.000 z³.

Micha³ Kar³owski zgromadzi³ w
roku ubieg³ym 65.000 z³ oszczêdnoœci na swoim koncie. Posiada dom o
powierzchni 180 m kw. i wartoœci 420
tys. z³. Prowadzi gospodarstwo rolne: 28,43 ha - w³asnoœæ wspólna,
11,26 ha - dzier¿awa. Gospodarstwo
zabudowane jest budynkiem mieszkalnym (59,4 m kw.) i budynkiem gospodarczym (331 m kw.) Posiada tak¿e budynek us³ugowo mieszkalny o
powierzchni 139 m kw, dzia³kê 22 m
kw. i dzia³kê 312 m kw. o wartoœci 190
tys. z³. Dieta radnego w ubieg³ym
roku wynios³a 894,15 z³. Jako cz³onek zarz¹du w starostwie powiatowym zarobi³ 3.181,56 z³. Zaci¹gniête
kredyty: kredyt suszowy w Banku
Spó³dzielczym 19,5 tys. z³. Linia kredytowa na rachunku bie¿¹cym,
Bank BG¯ - 25 tys. z³. Kredyt gotówkowy w Banku PBK - 28.696,35 z³.
Bank WBK - 4,5 tys. CHF.

Ryszard Sola, prezes Zarz¹du
£obeskiej Energetyki Cieplnej Sp.
z.o.o, zgromadzi³ w roku ubieg³ym
49.000 z³ (w tym 15.000 z³ darowizny
na rzecz ma³¿onki) oszczêdnoœci na
swoim koncie, oraz 650 euro. Posiada fundusz Pioneer o wartoœci oko³o
1.500 z³. Posiada na w³asnoœæ dom o
powierzchni 146,9 m kw. i wartoœci
350.000 z³, tak¿e, grunt, na którym
wybudowano wymieniony dom o
pow. 580 m kw. i wartoœci 15.000 z³.
Posiada tak¿e inne nieruchomoœci o
powierzchni 236 m kw. - dzier¿awa na
zieleniec z upraw¹ kwiatów, warzyw
i drzew owocowych. Z tytu³u zatrudnienia pan Ryszard Sola zarobi³
94.304,12 z³; dieta radnego 14.657,64 z³; dochód ma³¿onki z tytu³u zatrudnienia - 37.349, 55 z³, z umowy zlecenie - 26.160 z³.

Pawe³ Marek zgromadzi³ w roku
ubieg³ym 49.229,17 z³ oszczêdnoœci
na swoim koncie w roku ubieg³ym.
Dom o wartoœci 350 tys. z³ i powierzchni 160 m kw. (w³asnoœæ ma³¿onki - maj¹tek odrêbny). Mieszkanie o wartoœci 60.000 z³ i pow. 58,30
m kw. ( maj¹tek odrêbny). Prowadzi
gospodarstwo indywidualne o powierzchni 54,20 ha (25,19 ha - w³asnoœæ, 29 ha - dzier¿awa) i wartoœci
320.000 z³. Z tego tytu³u osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 49.022,90 z³, przychód - 203.514,10 z³. Kierownik Biura
Powiatowego ARiMR - 66.741,31 z³;
diety radnego - 1.277,40 z³. Dochód
¿ony - 37.173,28 z³. Pan Pawe³ Marek
posiada audi a6 z 1998 roku; ci¹gnik
rolniczy Pronar 1221A z 2005 roku i
ci¹gnik rolniczy New Holland T6070
z 2010 roku. Kredyty: mieszkaniowy
zaci¹gniêty na rozbudowê domu w
wysokoœci 40.500 CHF - 80.000 z³,
termin sp³aty - 01.07.2023 r.
Ryszard Sarna posiada mieszkanie o powierzchni 85,9 m kw. i wartoœci 220.000 z³ Posiada tak¿e drugie
mieszkanie o powierzchni 69 m kw. i
wartoœci 320.000 z³. Oba mieszkania
to wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska. Radny w Szkole Podstawowej w Wojtaszycach zarobi³ 21.662,27 z³; emerytura wynios³a 28,362,26 z³; dieta

Zbigniew Pa³ubiak zgromadzi³ w
roku ubieg³ym 25 tys. z³ oszczêdnoœci na swoim koncie oraz 500 euro
(wspólnoœæ maj¹tkowa). Posiada na
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ dom o
powierzchni 150 m kw. o wartoœci 200
tys. z³. Prowadzi gospodarstwo o powierzchni 65 ha ( 9 ha w³asnoœæ ma³¿eñska; 56 ha dzier¿awa) z tego tytu³u osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 130
tys. z³. Posiada tak¿e dzia³kê pod
domem - 1024 m kw (wartoœæ oko³o 40
tys. z³); dzia³kê z rozpoczêt¹ budow¹
budynku us³ugowo mieszkalnego 455 m kw (wartoœæ oko³o 250 tys. z³);
dzia³kê budowlan¹ 103 m kw. (wartoœæ oko³o 6 tys. z³). Radny prowadzi
sklep odzie¿owy w Resku - detaliczna sprzeda¿ odzie¿y, z tytu³u tego
osi¹gn¹³ przychód w wysokoœci
39.210 z³. Dieta radnego Rady Miejskiej w Resku - 5.290 z³; dieta radnego Rady Powiatu w £obzie - 645,80
z³; dochód z ko³a ³owieckiego „Knieja” w Resku - 592,20 z³; dochód z ko³a
³owieckiego „Knieja” w Szczecinie 1.680,21 z³. Posiada samochód Audi
16 z 2000 roku; Hyundai Galloper z
1998 roku; ci¹gnik rolniczy Fiat 600
rok produkcji 1982. kredyty: po¿yczka w kwocie 120 tys. z³ wziêta od
fundacji na rzecz rozwoju Powiatu
£obeskiego z przeznaczeniem na
budowê lokali us³ugowych. Termin
sp³aty po¿yczki - 2015 rok.
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Marcin Grynkiewicz
Zaczêli. Pierwsze
ze srebrem
bramki na nowej
murawie
Sarmata - Œwiatowid 2:2

Podczas odbywaj¹cych siê w sobotê i niedzielê,
w dniach 2 - 3 lipca 2011 r., M³odzie¿owych Mistrzostw Polski w Gdañsku na stadionie AWFiS
nie zabrak³o ambitnej walki i dobrych wyników.
Pogoda co prawda kilkakrotnie da³a siê zawodnikom i organizatorom we znaki, jednak¿e widowisko by³o bardzo interesuj¹ce.
Z Mistrzostw Polski M³odzie¿owców ze srebrnym medalem z Gdañska wróci³ ³obzianin Marcin
Grynkiewicz startuj¹cy w barwach LKS Pomorze
Stargard (trener Zbigniew Krzysiek), wychowanek
Kazimierza Mikula i by³y zawodnik Olimpu £obez.
Zdoby³ go w biegu na 200 m, z czasem 21,36 sek.
Marcin w biegu na dystansie 400 m by³ czwarty, z
czasem 47.00 sek.
To nie koniec sukcesów Marcina; zosta³ on
powo³any na Zgrupowanie Reprezentacji na MME
rozgrywanych w dniach 4-12 lipca w Spale. Marcin
wzi¹³ udzia³ w sztafecie 4 x 400 m w biegach eliminacyjnych. Pierwsze miejsce zajêli Niemcy z czasem
3.05,69, tylko nieznacznie wyprzedzaj¹c sztafetê
polsk¹ (3.05,96). Sztafeta pobieg³a w sk³adzie:
Marcin Grynkiewicz, Miacha³ Krzewina, Jakub Krawczuk, £ukasz Omelko.
Trzecie zajêli Francuzi z czasem 3.09,77.
W biegu fina³owym Marcin nie bra³ udzia³u, ale jego koledzy zdobyli
srebrny medal dla ca³ej ekipy, biegn¹c w sk³adzie: Mateusz Pietrzak, Micha³
Krzewina, Jakub Krawczuk i £ukasz Furmañski, z czasem 3.03,62.
(r)

DALP 2011 Lato
Wyniki 4 kolejki z 17.07.11
Blokersi Dobropole - Desperados
¯ywczyk Bienice - Rysiu Team
Blokersi Dobropole - Promil Tucze
Bród - Fenix Krzemienna
Desperados - Dobermani
Flap Jack - ¯ywczyk Bienice
Bród - Rysiu Team
Farmer Dobropole - Flap Jack
Fenix Krzemienna - Promil Tucze
Dobermani - Farmer Dobropole
Tabela
1. Blokersi Dobropole
2. Dobermani
3. Desperados
4. Farmer Dobropole
5. Bród
6. ¯ywczyk Bienice
7. Flap Jack
8. Fenix Krzemienna
9. Promil Tucze
10. Rysiu Team

5:1
10:0
7:1
2:2
0:2
1:1
8:1
2:2
8:1
1:1
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

22
20
18
14
10
10
8
7
6
0

48/10
28/6
38/10
23/13
20/16
25/23
16/24
21/23
21/41
5/79

Lider strzelców: Zdzis³aw Szw¹der (Blokersi Dobropole) - 25 bramek
Termin 5 - 24.07.2011r. (niedziela). Koniec
13.00
13.25
13.50
14.15
14.40

¯ywczyk Bienice - Dobermani Dobra
Bród - Flap Jack
Desperados - Promil Tucze
Farmer Dobropole - Blokersi Dobropole
Fenix Krzemienna - Rysiu Team

Tu¿ przed meczem sparingowym
w szatni Sarmaty odby³a siê mi³a
uroczystoœæ: Jan Radziñski, mieszkaj¹cy w Kanadzie by³y mieszkaniec
Dobrej i zawodnik doberskiego Sarmaty, ojciec Tomasza Radziñskiego,
wielokrotnego reprezentanta Kanady i by³ego zawodnika m.in. Anderlechtu i Evertonu, przekaza³ dla zawodników Sarmaty komplet koszulek firmy Adidas. Za ten cenny prezent w imieniu klubu serdeczne podziêkowanie dla ofiarodawcy z³o¿y³
prezes Sarmaty Antoni Kontowicz.
Mecz rozpocz¹³ siê o godzinie
18.00, i mimo, ¿e by³ tylko meczem
sparingowym, wywo³a³ bardzo du¿e
zainteresowanie publicznoœci, pragn¹cej zobaczyæ ponownie swoj¹
dru¿ynê na w³asnym stadionie po
prawie rocznej nieobecnoœci (ostatni mecz Sarmata zagra³ w Dobrej
09.10.2010 r.) spowodowanej modernizacj¹ p³yty g³ównej boiska.
Sam mecz rozegrany na œwietnej
murawie, przy bardzo dobrej pogodzie i w przyjaznej atmosferze, by³
bardzo interesuj¹cym widowiskiem,
a nawet, jak weŸmiemy pod uwagê,
¿e rozegrany by³ na pocz¹tku przygotowañ obu zespo³ów, to sta³ na
dobrym poziomie. Rozegrany by³ w
systemie 3 x 30 minut i chocia¿ w
pierwszej tercji lekk¹ przewagê mia³
Œwiatowid, a w drugiej i trzeciej Sarmata, to wynik remisowy 2:2 jest
wynikiem w miarê sprawiedliwym.

Sarmata Dobra (IV liga) - Œwiatowid £obez (Kl. O. Szczeciñska) 2:2
(1:1, 1:1, 0:0).
Strzelcy bramek: dla Sarmaty
Maciej Go³dyn (27') i Wojciech Bonifrowski (53'); dla Œwiatowida Tomasz
Skibiñski (14') i £ukasz Petera (58'),
Sk³ady: Sarmata I tercja: Buczma,
Za³êcki, Padziñski, Grochulski, E.
Kamiñski, Szw¹der, Bonifrowski,
Cytowicz, Durkowski, Go³dyn (w
trakcie transferu), w II tercji tak¿e M.
Kamiñski (kontuzja w pierwszej minucie II tercji, zawodnik testowany),
Olechnowicz, M. Dzierbicki, w III
tercji zawodnik testowany - Wrzesieñ i Gude³ajski.
Œwiatowid: Tchurz, Kêsy, Petera,
Dawid Mosi¹dz, M. Mosi¹dz, Samal,
NiedŸwiecki, Walles, Chodyna, Skibiñski, Dudek, Damian Mosi¹dz,
Ró¿añski, Brona, Side³, Iwachniuk,
Sygnowski.
Kolejny sparing
W dwa dni póŸniej Sarmata rozegra³ kolejny mecz sparingowy; tym
razem ze spadkowiczem z IV ligi Piastem Chociwel. Sarmata wygra³ 3:2
(2:1, 0:1, 1:0) a bramki strzelili: dla
Sarmaty: Emilian Kamiñski (22'),
Maciej Go³dyn (25') i Seweryn Wrzesieñ (67'), dla Piasta Jaros³aw Kiernicki (19') i Adam Rusin (32').
Estan, galeria zdjêæ na stronie:
www.sarmatadobra.com

ARBOD zaprasza na Biegi Uliczne
podczas Jarmarku Doberskiego
W dniach 29 i 30 lipca 2011 r. w Dobrej odbêdzie siê XII JARMARK DOBERSKI. Jedn¹ z imprez towarzysz¹cych Jarmarkowi, s¹ rozgrywane w tym
roku po raz VIII - Biegi Uliczne. W czasie tej imprezy sportowej odbêd¹ siê
biegi dla m³odzie¿y szkó³ podstawowych i gimnazjów na dystansach od 350
do 950 m. G³ównym punktem biegów jest bieg otwarty dla kobiet i mê¿czyzn
na dystansie 4000 metrów rozgrywany malowniczymi ulicami naszego miasta. Zapraszamy do Dobrej wszystkich chêtnych do biegania w dniu 30 lipca,
w godzinach 10.00 - 14.00. Wiêcej o regulaminie biegów na stronie: www.jarmarkdoberski.pl
UKS „ARBOD”
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¯ywa lekcja historii

NIEZWYK£E ¯YCIE EUGENA
VON MUSZYÑSKIEGO, WIÊ•NIA
LEBENSBORNU, AUSCHWITZ I UB
W dniu 10 maja 2011
w œwietlicy ZSP im.
Stanis³awa Staszica,
odby³o siê spotkanie
uczniów klas II LO
z pu³kownikiem Eugenem
von Muszyñskim, wiêŸniem
Lebensbornu. By³ to
oœrodek przeznaczony
do germanizacji dzieci,
który w czasach III Rzeszy
mieœci³ siê w budynku
obecnego sanatorium
„Borkowo” w Po³czynieZdroju.
Spotkanie odby³o siê z inicjatywy Pani Burmistrz Barbary Nowak,
która korzystaj¹c z pobytu na kuracji w sanatorium „Borkowo” zaprosi³a Pana Eugena von Muszyñskiego i w porozumieniu z Panem Dyrektorem Stefanem Myc¹, umo¿liwi³a
spotkanie uczniów naszej szko³y z
tak wa¿nym œwiadkiem minionych
wydarzeñ, które rozgrywa³y siê w
czasie II wojny œwiatowej równie¿ w
naszym mieœcie.
Pan Eugen von Muszyñski urodzi³ siê 23 maja 1935 r. w amerykañskiej Warsaw, czyli Warszawie. Jego
rodzice naukowo zajmowali siê badaniem emigracji z Europy do USA.
W celach naukowych w 1938 roku
przyjechali do Królewca w Prusach
Wschodnich. Rodzina Pana Eugena
posiada³a korzenie polskie, niemieckie i duñskie. W okolicach Królewca
posiada³a du¿e posiad³oœci ziemskie
i nieruchomoœci. Zbli¿aj¹ca siê II
wojna œwiatowa zwróci³a uwagê
Gestapo na ma³¿eñstwo przyby³e z
Ameryki. W paŸdzierniku 1941 r., we
Wroc³awiu, rodzina zosta³a aresztowana. Rodzice Eugena zostali skazani na karê œmierci, a dla szeœcioletniego Eugena nadszed³ czas przyspieszonego dorastania - jak sam
okreœli³ okres straconego dzieciñstwa. W czasie wojny Eugen nie
wiedzia³, co siê dzieje z jego rodzicami; jedyn¹ informacjê, jak¹ dosta³ w
czasie przes³uchañ od Gestapo, by³o
zapewnienie, ¿e rodzice s¹ w podró¿y s³u¿bowej.
Od momentu aresztowania rodziców losy szeœcioletniego dziecka
splot³y siê z Bad Polzin, dzisiejszym

Po³czynem-Zdrój, gdzie zosta³
umieszczony w oœrodku zniemczania dzieci Lebensborn „Pommern”.
Mia³ w nim staæ siê w przysz³oœci oddanym III Rzeszy nazist¹. Euglen
doskonale mówi³ po niemiecku. Jednak upór ch³opca, przed okreœleniem siebie jako Niemca, sprawia³
personelowi oœrodka nie lada trudnoœci. Dwie próby ucieczki, jakie zorganizowa³ z innymi dzieæmi, które z
inspiracji Eugena wyruszy³y w œwiat
szukaæ rodziców, sprawi³y, ¿e zosta³
zes³any na reedukacjê do obozu
koncentracyjnego w Auschwitz
(Oœwiêcim).
Warto przytoczyæ w tym miejscu
scenê, jak¹ plastycznie wymalowa³
w wyobraŸni przed oczami s³uchaj¹cych nasz goœæ. Kilkanaœcioro dzieci, wœród których najstarszy by³ szeœcioletni Eugen, trzymaj¹cy za rêkê
dwóch czterolatków, prowadzi grupê alej¹ w kierunku Po³czyna w poszukiwaniu rodziców. Oczywiœcie
dzieci nieœwiadome tego, ¿e stanowi¹ tak rozpoznawaln¹ grupê, zosta³y szybko zauwa¿one tu¿ po dotarciu do skraju miasta przez policjê.
Szczera dzieciêca odpowiedŸ Eugena, ¿e id¹ szukaæ rodziców, nie przekona³a niemieckiego policjanta i
wszystkich odstawiono z powrotem
do oœrodka Lebensborn.
W Oœwiêcimiu przebywa³ ponad
2 lata. Opowieœæ o prze¿yciach w
obozie uczniowie wys³uchali w absolutnej ciszy i ze wzmo¿on¹ uwag¹.
Przytaczane przez opowiadaj¹cego
zdarzenia, sytuacje i postacie, np.
doktora Mengele, wywo³a³y poczucie uczestnictwa w tamtych wydarzeniach.
Dalsze losy po zwolnieniu z
Oœwiêcimia, dziêki Pani Marii Kossak z Rady G³ównej Opiekuñczej organizacji zajmuj¹cej siê pomoc¹
spo³eczn¹ w czasie okupacji, tolerowanej przez Niemców - zaprowadzi³y naszego bohatera do Warszawy,
tu¿ przed wybuchem Powstania, w
maju 1944 roku. W Powstaniu bra³
udzia³ jako jedno z wielu walcz¹cych
wtedy dzieci, 9-letni Eugen by³
³¹cznikiem AK, pod pseudonimem
„¯uk”. 14 sierpnia 1944 r. zosta³ odznaczony Krzy¿em Walecznych za
zniszczenie niemieckiego czo³gu i
awansowany na stopieñ starszego
strzelca. W koñcowej fazie powstania przedosta³ siê wp³aw na wschod-

ni brzeg Wis³y i zosta³ ¿o³nierzem I
Dywizji Piechoty im. Tadeusza Koœciuszki, z któr¹ przeby³ ca³y szlak
bojowy, a¿ do Berlina. W 1945 roku
odwiedzi³ „Borkowo”, by - jak mówi³
- zemœciæ siê na kierowniku oœrodka
Lebensborn, jednak Niemcy ewakuowali siê wczeœniej. Na gmachu budynku wywiesi³ wiêc polsk¹ flagê z
kirem, by chocia¿ w ten sposób upamiêtniæ cierpienia w³asne i innych
dzieci odebranych rodzicom i przeznaczonych na zniemczenie.
Po wojnie, 12-letniego ch³opca,
wojsko, w którym by³ zwiadowc¹,
odda³o pod opiekê przedwojennemu
polskiemu porucznikowi, który mia³
odpowiadaæ za jego wykszta³cenie.
Niestety, jego opiekun zosta³ wkrótce aresztowany przez UB. Byæ mo¿e
ten fakt sta³ siê powodem aresztowania ch³opca, który tym razem przesiedzia³ w polskich wiêzieniach kolejne
prawie dwa lata. Cierpienia i tortury
z tamtego okresu uzna³ za porównywalne z tymi, jakich dozna³ od Niemców w Oœwiêcimiu.
Korzystaj¹c z pomocy jednego
ze stra¿ników wiêzienia, uda³o mu siê
napisaæ list z proœb¹ o pomoc do
znajomego radzieckiego oficera, z
którym by³ w zwiadzie w czasie wojny. Prawdopodobnie ten fakt zawa¿y³, ¿e 13-letni Eugen zosta³ objêty
amnesti¹ i zwolniony z wiêzienia.
Po zwolnieniu z wiêzienia Pan
Eugen von Muszyñski ukoñczy³
szko³ê podstawow¹ i œredni¹ oraz stu-

dia w zakresie psychiatrii. Uzyska³ w
dziedzinie psychiatrii stopieñ doktora habilitowanego. Przez wiele lat w
Polsce i USA zajmowa³ siê problemami uzale¿nionej m³odzie¿y.
Jego wizyta w naszej szkole pozwoli³a uczestnikom spotkania zobaczyæ œwiadka tamtych trudnych
czasów. Pytanie, jakie z trosk¹ postawi³ nasz Goœæ na koñcu spotkania: - Czy dzisiejsza m³odzie¿ by³aby
w stanie podjêæ takie wyzwania, jakie by³y udzia³em m³odych Polaków
w czasie drugiej wojny œwiatowej? pozostaje aktualne. Odpowiedzi¹ na
to pytanie mo¿e byæ stwierdzenie
jednego z uczestników, ¿e w³aœnie
dziêki takim spotkaniom m³odzi
mog¹ uwierzyæ w to, ¿e patriotyzm
jest dzisiaj nie tylko mo¿liwy, ale i
niezbêdny do tego, aby ¿yæ piêknie
i godnie.
Do³¹czaj¹c siê do podziêkowañ
z³o¿onych Panu Eugenowi przez
przedstawicieli
spo³ecznoœci
uczniowskiej, w tym miejscu sk³adam równie¿ podziêkowania Panu
pu³kownikowi Eugenowi von Muszyñskiemu za wspania³¹ ¿yw¹ lekcjê historii i patriotyzmu
Bogus³aw Ogorza³ek,
nauczyciel ZSP
w Po³czynie-Zdroju
Tekst ukaza³ siê w dwutygodniku
„Wieœci œwidwiñskie”, wydawanym
przez Wydawnictwo Polska Prasa Pomorska Kazimierz Rynkiewicz.
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Mama z Lili¹

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 27 brzmia³o:

„Nos nie zna smaku soli”

Nagrodê wylosowa³a pan Kazimierz Dziedziela z Rogowa.
Gratulujemy.
FOTO-VIDEO. RESKO, ul. ŒRODKOWA 8; www.fotoklif.pl tel. 508285242
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REKLAMA

LIKWIDACJA SKLEPU
BUDOWLANEGO TIP
w Wêgorzynie przy ul. Koœciuszki 2 tel. 504-162-767

Wszystkie ceny minus 30-50%
Oferta wyprzeda¿y:
- Elektro-narzêdzia
- Farby dekoral i inne
- M³otki
- Rury miedziane i kszta³tki
- Silikony i kleje
- Ocynk
- Rozpuszczalniki
- Rury kanalizacyjne
- Uwywalki
- Tece system do centralnego
- Fugi
- Zawory grzejnikowe i wodne
- GwoŸdzie
- Œruby
- Bojlery
- Poziomice
- Plandeki
- Kszta³tki hudrauliczne
- Ko³ki i wkrêty
- Kielnie
- Okna dachowe
- Pêdzle
- Baterie i w³¹czniki
- Rêkawice
- Drzwi PORTA
- Pigmenty

Zapraszamy !!!

W dniach 01 - 03.07.2011 r. dla beneficjentów projektu
„POMÓ¯ SOBIE - od biernoœci do aktywnoœci” oraz ich
rodzin Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w £obzie
zorganizowa³o wyjazd integracyjno - terapeutyczny do Ko³obrzegu. Zleceniobiorc¹ us³ugi by³o Zachodniopomorskie
Centrum Szkoleñ i Wspierania Przedsiêbiorczoœci z Ko³obrzegu. W trakcie pobytu odby³y siê po 2 bloki szkoleniowe, oddzielnie dla doros³ych i dzieci. Zajêcia grupowe
przeprowadzi³o 4 trenerów. W sobotni wieczór dla beneficjentów oraz ich rodzin zaplanowano seans filmowy pt.
„Auta 2”. Mi³ym akcentem tego wieczoru by³a równie¿
dyskoteka dla du¿ych i ma³ych. W czasie wolnym od zajêæ
uczestnicy mieli okazjê zwiedziæ najciekawsze zak¹tki
Ko³obrzegu oraz przespacerowaæ siê brzegiem morza.
Motywem przewodnim II wyjazdu integracyjno - terapeutycznego by³o „Budowanie wiêzi - relacje w rodzinie”, celem poœrednim - przedstawienie sposobów na spêdzanie
wolnego czasu w gronie rodzinnym oraz integracja i socjalizacja uczestników.
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