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Zrobieni
w przedszkole
(WÊGORZYNO). Gmina ta by³a partnerem w projekcie pod nazw¹ „Dziecko w
przedszkolu mama w pracy”. Z tego projektu utrzymywany by³ punkt przedszkolny
w Cieszynie. Teoretycznie projekt zakoñczy³ siê, w praktyce okazuje siê, ¿e gmina
zobowi¹zana zosta³a do zap³aty ponad 10 tys. z³, a byæ mo¿e i wiêcej.

XIII Biegi prze³ajowe w Dobrej
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Kazimierz Rynkiewicz
Gdy trzy tygodnie temu napisa³em o
zagro¿eniach demokracji, nie myœla³em, ¿e koalicja PO-PSL posunie siê a¿
tak daleko w ograniczaniu wolnoœci
obywatelskiej. Wywo³uje to grozê, gdy
- tak jak PO - robi to partia maj¹ca korzenie siêgaj¹ce Unii Wolnoœci i w nazwie - obywatelska. Zabieram g³os, bo
jestem przekonany, ¿e jako spo³eczeñstwo mo¿emy obejœæ siê bez orlików, a
nawet autostrad, ale bez wolnoœci i
dostêpu do informacji grozi nam recydywa PRL-u. Tak jak wtedy byliœmy 10.
potêg¹ gospodarcz¹ na œwiecie, tak dzisiaj jesteœmy „zielon¹ wysp¹”, wtedy
budowano drogi i dzisiaj siê buduje, ot,
normalna praca ka¿dej w³adzy, której
p³acimy za codzienne wykonywanie
swoich obowi¹zków. Jednak gdy ta
w³adza robi zamach na nasze niezbywalne prawa, trzeba dawaæ temu odpór.
Pisa³em wtedy, ¿e nieustannie dokonujemy wyboru w³asnej drogi rozwoju, p³yn¹c i okreœlaj¹c siê pomiêdzy
dwoma brzegowymi systemami politycznymi: chiñskim i amerykañskim.
Model amerykañski to silna demokracja z rozwiniêt¹ gospodark¹, a model
chiñski to silna gospodarka bez demokracji. Jeszcze kilkadziesi¹t lat temu
wydawa³o siê niemo¿liwe, ¿e taki system mo¿e siê rozwijaæ, ale Chiñczycy
pokazali, ¿e mo¿e. Po bankructwie komunizmu w bloku wschodnim wydawa³o siê, ¿e naturaln¹ drog¹ rozwoju bêdzie pod¹¿anie w kierunku systemów
sprawdzonych w historii; amerykañskiego i zachodniego, w których rozwój
gospodarczy wynika wprost z posiadania niezbywalnych praw ka¿dego cz³owieka, jest warunkiem sine qua non
dobrobytu ka¿dego narodu i pañstwa.
Chiñczycy pokazali, ¿e demokracja nie
jest konieczna do rozwoju gospodarczego. Byæ mo¿e ten model nie przetrwa
d³ugo, ale resztki elit postkomunistycznych dojrza³y w nim wyjœcie dla siebie
- na utrzymywanie siê przy w³adzy, czego demokracja przecie¿ nie zapewnia.
Najœwie¿sze doniesienia z Rosji o
zamianie siê miejscami prezydenta
Miedwiediewa i premiera Putna, co ju¿
raz mia³o miejsce, potwierdzaj¹, ¿e
tamtejsze s³u¿by specjalne, których
protegowanym jest by³y p³k KGB W³adimir Putin (rezydent w by³ej NRD),
doskonale odrobi³y lekcje. Rosja te¿
mo¿e rozwijaæ siê gospodarczo bez demokracji. Przecie¿ tam te¿ s¹ ogromne
inwestycje œwiatowych koncernów, powstaj¹ hotele, kasyna, a na ulicach
je¿d¿¹ luksusowe auta. A jednoczeœnie
gin¹ dziennikarze, wsadza siê do wiêzienia niepokornych oligarchów, a jak
trzeba, to premier wezwie dyrektora
jakiejœ firmy i ka¿e mu coœ podpisaæ i
jeszcze go upomni, by odda³ mu d³ugopis - na oczach milionów telewidzów.

Z DRUGIEJ STRONY
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Nie g³osujcie na partie, które ograniczaj¹
obywatelom dostêp do informacji
To, ¿e demokracjê Putin ma w nosie,
wyrazi³ przed rokiem, stwierdzaj¹c
wprost: „Opozycjê nale¿y biæ pa³k¹ po
³bie, a swoje pogl¹dy mo¿e wyra¿aæ za
rogiem publicznej toalety”.
A skoro Rosja znalaz³a wyjœcie, to
mo¿e i w Polsce jest to mo¿liwe? Mo¿liwe jest wszystko, co pomyœli cz³owiek. W polityce mo¿liwe jest tyle, ile
pozwol¹ obywatele. A obywatele pozwol¹ na tyle, na ile bêd¹ mieli wiedzê
o sprawach w swoim kraju. Ale ich wiedza zale¿y od tego, co im powiedz¹
media. I tu zaczyna siê problem z...
demokracj¹. Ale do czego wam demokracja, je¿eli macie ciep³¹ wodê w kranie, budujemy dla was drogi, orliki,
œwietlice i ci¹gle coœ budujemy, by
wszystkim ¿y³o siê lepiej. Ale mo¿e nie
byæ lepiej, jak bêdziecie nam przeszkadzaæ! Obudzicie siê pewnego ranka i nie
bêdzie ciep³ej wody! I co?! Demokracja
wam j¹ nagrzeje? No tak, postawieni
wobec takiej alternatywy, ma³o kto opowie siê za jak¹œ tam demokracj¹. No i
jak¿e ju¿ blisko mamy do Chin, nieprawda¿?
Ja mimo wszystko bêdê broni³ demokracji. Co prawda daleko nam do
amerykañskiej, ale lepsza taka, ni¿
¿adna. A ostatnie zdarzenia pod rz¹dami mi³oœciwie nam panuj¹cej koalicji
ka¿¹ biæ na alarm.
Oto na ostatnim posiedzeniu Sejmu
koalicja PO-PSL ograniczy³a obywatelom dostêp do informacji publicznej,
nowelizuj¹c Ustawê o dostêpie do informacji publicznej. Do ustawy, która
zosta³a uzgodniona w Sejmie, w ostatniej chwili poprawkê wniós³ w Senacie
senator PO Marek Rocki, na zlecenie
rz¹du. Po podpisaniu jej przez Senat,

ustawa wróci³a do Sejmu, który j¹
przyj¹³. M.in. ten zapis: „Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze wzglêdu na ochronê wa¿nego interesu gospodarczego pañstwa w zakresie i w czasie, w jakim udostêpnienie
informacji:
1) os³abi³oby zdolnoœæ negocjacyjn¹ Skarbu Pañstwa w procesie gospodarowania jego mieniem albo zdolnoœæ negocjacyjn¹ Rzeczypospolitej
Polskiej w procesie zawierania umowy
miêdzynarodowej lub podejmowania
decyzji przez Radê Europejsk¹ lub
Radê Unii Europejskiej;
2) utrudni³oby w sposób istotny
ochronê interesów maj¹tkowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Skarbu Pañstwa w
postêpowaniu przed s¹dem, trybuna³em
lub innym organem orzekaj¹cym.”
Zapis zawiera tak rozci¹gliwe pojêcia, ¿e mo¿na pod nimi ukryæ wszystko.
Mo¿na tylko domyœlaæ siê, ¿e jest to
odpór, jaki PO chce daæ obywatelom i
organizacjom pozarz¹dowym, coraz
czêœciej pytaj¹cym o stan pañstwa. Jak
chocia¿by prezydenta Komorowskiego
o dostêp do analiz, na podstawie których podpisa³ ustawê o OFE czy choæby
o Tarczê Antykorupcyjn¹ i stoczniê
szczeciñsk¹. By dowiedzieæ siê czegoœ
o Tarczy Antykorupcyjnej obywatele
(Stowarzyszenie Liderów Lokalnych
Grup Obywatelskich) przez ponad dwa
lata procesowali siê z rz¹dem, by im
udostêpni³ dokumenty. W grudniu 2010
r. WSA uchyli³ decyzjê premiera odmawiaj¹c¹ udzielenia informacji, a w
czerwcu 2011 r. NSA oddali³ jego skargê kasacyjn¹. Ma³o tego, premier nie
dostarczy³ s¹dowi materia³ów z posiedzenia Komisji ds. S³u¿b Specjalnych,

Warszawa, 7 wrzeœnia 2011 r.
OŒWIADCZENIE ANTYKORUPCYJNEJ KOALICJI
ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH
Trwaj¹ce ponad 2 lata starania Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarz¹dowych (AKOP) na rzecz odtajnienia aktu powo³uj¹cego „Tarczê Antykorupcyjn¹” zakoñczy³y siê powodzeniem. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup
Obywatelskich - cz³onek AKOP - otrzyma³o wczoraj z Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów wyci¹g z „Protoko³u nr 5/08 posiedzenia Kolegium do Spraw S³u¿b
Specjalnych w dniu 02.06.2008 r.”
Jesteœmy zaskoczeni treœci¹ dokumentu, który otrzymaliœmy. Polecenie premiera o utworzeniu „Tarczy Antykorupcyjnej”, które mia³o znaleŸæ siê w udostêpnionym fragmencie protoko³u, jest raczej zapisem nieformalnej dyskusji miêdzy
szefami s³u¿b specjalnych.
Wyra¿amy oburzenie, ¿e ujawnienie dokumentu, który nie zawiera w naszej
ocenie treœci tajnych, trwa³o ponad 2 lata i wymaga³o zaanga¿owania finansowego
i czasowego s¹dów administracyjnych (w tym NSA), przedstawicieli organizacji
pozarz¹dowych oraz urzêdników KPRM. W tajnym do niedawna dokumencie
mo¿emy znaleŸæ tak „tajne” treœci jak: „wiele b³êdnych decyzji podejmowanych jest
przez urzêdników, nie wiedz¹cych, co jest w danym przypadku naruszeniem prawa”, „niedoskona³oœæ prawa pozwala w pewnych sytuacjach na legalne wykorzystywanie procedur na szkodê pañstwa” czy te¿ „przepisy ustawy o SKW i SWW w
sposób jednoznaczny zawê¿aj¹ pole dzia³ania tych s³u¿b”.
Zaskakuje nas, ¿e „Tarcza Antykorupcyjna”, która wed³ug deklaracji rz¹du
funkcjonuje od czerwca 2008, a wiêc ju¿ ponad 3 lata, nie doczeka³a siê ¿adnego
publicznego sprawozdania z jej przebiegu. Dziwi to tym bardziej, ¿e „Tarcza
Antykorupcyjna” zosta³a uznana przez KPRM jako narzêdzie, dziêki któremu uda³o
siê spe³niæ obietnicê ograniczenia korupcji z³o¿on¹ przez Premiera Donalda Tuska
w exposé.
Cz³onkowie Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarz¹dowych:
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Komunikacji Spo³ecznej, Helsioska Fundacja Praw Cz³owieka, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana
Batorego, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Stowarzyszenie Normalne Pañstwo, Stowarzyszenie Szko³a Liderów; www.akop.pl

by ten móg³ stwierdziæ, czy uprawnione
by³o nadanie im klauzuli „niejawne”,
czym naruszy³ prawo do kontroli s¹dowej organów wykonawczych!
Ma³o tego, premier Tusk opiera³ siê
z wykonaniem wyroku i dopiero po
wezwaniu do jego wykonania 8 wrzeœnia br. Stowarzyszenie otrzyma³o odtajniony wyci¹g z Protoko³u nr 5/08
posiedzenia Kolegium do Spraw S³u¿b
Specjalnych! Okaza³o siê, ¿e nie ma
¿adnej Tarczy Antykorupcyjnej!
Mo¿e to i zbie¿noœæ dat, ale tak siê
sk³ada, ¿e 8 wrzeœnia premier musia³
ujawniæ informacjê, 14 wrzeœnia poprawkê ograniczaj¹c¹ prawo do informacji przyj¹³ Senat (g³osami PO), a 16
wrzeœnia w nocy zatwierdzi³ j¹ Sejm
g³osami PO-PSL (na tym posiedzeniu
znowelizowano równie¿ ustawê o stanie wojennym!)
No to teraz po imieniu: pos³owie z
naszego okrêgu, którzy g³osowali za
ograniczeniem prawa do informacji
publicznej: wszyscy z PO: Bartosz Ar³ukowicz, Magdalena Kochan, Arkadiusz Litwiñski, Konstanty Oœwiêcimski, S³awomir Preiss, Cezary Urban i
Renata Zaremba.
Prezydent Bronis³aw Komorowski
(Unia Wolnoœci, SKL, PO), pomimo
apeli organizacji spo³ecznych i negatywnych ocen prawników podpisa³
ustawê.
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Sesja Rady Miejskiej w Dobrej

Jolanta Siekiera rezygnuje
z przewodniczenia radzie
(DOBRA) W czwartek, 29
wrzeœnia, o godzinie 14. odbêdzie
siê sesja Rady Miejskiej w Dobrej,
na której dojdzie do zmiany
przwodnicz¹cego rady.
Do biura Rady Miejskiej wp³ynê³o pismo przewodnicz¹cej Jolanty Siekiery z rezygnacj¹ z funkcji.
Jako przyczynê poda³a powody osobiste. Nie rezygnuje jednak z mandatu radnej. Przewodnicz¹ca przebywa obecnie zagranic¹.
W zwi¹zku z tym pismem radni
podczas sesji przyjm¹ jej rezygna-

cjê i wybior¹ nowego przewodnicz¹cego rady.
Nastêpnie rozpatrz¹ projekty
uchwa³ w sprawach: powo³ania Zespo³u Opiniuj¹cego kandydatów na
³awników; udzielenia dotacji dla
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Dobrej i zmiany bud¿etu.
Radni wys³uchaj¹ informacji o
przebiegu wykonania bud¿etu za I
pó³rocze br. oraz bêd¹ mogli z³o¿yæ
interpelacje, wnioski i zapytania i
wys³uchaæ odpowiedzi na nie.
Sesja odbêdzie siê w sali konferencyjnej w hali sportowej.
(r)

GABINET PSYCHOLOGICZNY

PRACOWNIA BADAÑ
KIEROWCÓW
badania na broñ, poradnictwo
ul. Lipowa 7, Z³ocieniec
Gabinet czynny w ustalonych
telefonicznie terminach,
kontakt po 15.30, tel. 604207996
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Woda zalewa nam Spotkanie w sprawie
podzia³u so³ectwa
œwietlicê
Dzisiaj (27.09.br.) w
œwietlicy w Lubieniu
Dolnym odbêdzie siê
spotkanie mieszkañców
so³ectwa Lubieñ Dolny,
w sprawie wydzielenia
z so³ectwa miejscowoœci
£agiewniki i Bezmoœcie
i utworzenia z tych
miejscowoœci nowego
so³ectwa „£agiewniki”.
(Lubieñ Dolny) Odwiedziliœmy now¹ œwietlicê wiejsk¹ w
Lubieniu Dolnym. Pani so³tys
dumna ze swojego obiektu, powiedzia³a nam jednak, ¿e maj¹
ju¿ pierwsze problemy.
- Nie mam pamiêci do cyfr. Nie
wiem ile kosztowa³ remont tej naszej œwietlicy, bo by³o na to dofinansowanie. Dzieci tu bardzo czêsto i
chêtnie przychodz¹. Œwietlica jest
naprawdê bardzo du¿a. W moim
odczuciu jest du¿o niedoci¹gniêæ w

wykonaniu remontu. Np. po³o¿enie
p³ytek na pod³odze wielu ludziom
siê nie podoba. Mamy teraz problem
z wod¹. Jest takie ciœnienie, ¿e nam
z pieca „wywala” wodê i zalewa
œwietlicê. Pan Ostrowski twierdzi,
¿e to wina wodoci¹gów, a wodoci¹gi, ¿e to wina pana Ostrowskiego.
Zaradzimy na pewno jakoœ i temu
problemowi. Nie mamy te¿ internetu, a na pewno by siê przyda³ dla
dzieci, bo nie ka¿dy ma go w domu
- mówi³a pani so³tys Lubienia Dolnego Iwona Wawrzyniak.
PJ

DRUKARNIA

Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 091 3973730

O powody od³¹czenia siê od so³ectwa tych dwóch miejscowoœci
spytaliœmy pani¹ so³tys so³ectwa
Lubieñ Dolny, Iwonê Wawrzyniak.
Jak us³yszeliœmy nie ma miêdzy
miejscowoœciami ¿adnych zawi³oœci czy wrogoœci, te miejscowoœci
chc¹ po prostu rz¹dziæ oddzielnie,
uwa¿aj¹c, ¿e w ten sposób mog¹
zrobiæ wiêcej dobrego dla swoich
miejscowoœci.
- Jest w tych miejscowoœciach
grono ludzi, którzy zaczêli bardzo
aktywnie dzia³aæ. Chc¹ oni sami
dysponowaæ funduszami, jakie zostan¹ przeznaczone na ich miejscowoœci. Uwa¿aj¹, ¿e tak bêdzie lepiej
i wygodniej. Nie bêd¹ siê musieli ze
mn¹ kontaktowaæ, czy ja z nimi. Nie
ma miêdzy nami ¿adnych zawi³oœci,
nie czuj¹ siê poszkodowani, ¿e na
jednej wsi siê coœ robi³o, a na drugiej nie, takiego czegoœ nie ma. My
zawsze dysponowaliœmy pieniêdzmi wspólnie na zebraniach. Fundusz
by³ podzielony na miejscowoœci. Na
spotkanie najprawdopodobniej
przyjedzie pani sekretarz. S¹ oni ju¿
nastawieni na od³¹czenie siê i tak siê
raczej na pewno stanie. Dla mnie
samej te¿ bêdzie l¿ej, bo nasze so³ectwo jest bardzo du¿e; jest to piêæ
miejscowoœci - Lubieñ Dolny, Bezmoœcie, Lubieñ Górny, Dorowo,
£agiewniki, wiêc i tak po podziale
zostan¹ mi jeszcze trzy miejscowoœci. Chocia¿ z jednej strony mam

takie odczucie, ¿e zawiod³am tych
mieszkañców, ¿e coœ Ÿle zrobi³am.
O zdanie na temat podzia³u so³ectwa zapytaliœmy tak¿e pani¹ Ewê
Garbarczyk, mieszkankê £agiewnik. - Nie mamy z³ych kontaktów z
pani¹ so³tys, czy z mieszkañcami
innych wiosek. Chodzi po prostu o
to, ¿e chcemy sami decydowaæ o
naszej miejscowoœci. Bardzo du¿o
ju¿ zrobiliœmy. Dostaliœmy drewno
od sponsora na ³awki i stoliki, zagospodarowaliœmy tak¿e du¿y plac,
który wczeœniej by³ zaroœniêty.
Du¿o dzia³amy, aby nasza wieœ by³a
coraz ³adniejsza. Organizujemy
czêsto festyny i zabawy, a podziêkowania s¹ kierowany ogólnie do so³ectwa Lubieñ Dolny. Ludzie uwa¿aj¹, ¿e najlepiej bêdzie, jeœli siê
od³¹czymy. W niedzielê robiliœmy
wspólne ognisko, przysz³o bardzo
du¿o mieszkañców, wszyscy siê
œwietnie bawili. Zrobiliœmy to za
w³asne pieni¹dze, w³aœnie zebrane
podczas festynów. Przy ognisku te¿
rozmawialiœmy o podziale so³ectwa. Chcemy spróbowaæ dzia³aæ na
w³asna rêkê. Jest tak, ¿e jeœli chcieliœmy coœ za³atwiæ, to zawsze proszono nas o kontakt z so³tysow¹, z
nami niezbyt chciano rozmawiaæ.
Ta decyzja to g³os wszystkich
mieszkañców. Niestety nie wiem, ile
osób bêdzie na spotkaniu. W tym
samym czasie mamy wywiadówkê
w szkole i wielu doros³ych ludzi
bêdzie musia³o wywi¹zaæ siê z obowi¹zków rodzicielskich – mówi³a
Ewa Garbarczyk.
Jak przyzna³a nam aktywna
mieszkanka £agiewnik, to w du¿ej
mierze dziêki ruchowi Komorowa
dowiedzieli siê, i¿ mo¿na siê od³¹czyæ od so³ectwa i utworzyæ nowe,
w³asne.
Przy tak aktywnych mieszkañcach, rajcy miejscy z pewnoœci¹ nie
bêd¹ mieli nic przeciwko utworzeniu so³ectwa w £agiewnikach. PJ

Powiat ze sztandarem
(POWIAT).W przysz³ym roku
minie 10 lat, gdy powiat ³obeski
znalaz³ siê na mapie Polski. Do
dziœ jednak nie ma swojej flagi.
Prawdopodobnie w styczniu
przysz³ego roku odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z 10.leciem Powiatu £obeskiego. Byæ mo¿e z tego po-

wodu Komisja Oœwiaty zawnioskowa³a, by podj¹æ dzia³ania zwi¹zane
z opracowaniem wzoru flagi powiatu i jej zakupem.
Komisja zawnioskowa³a równie¿ o podjêcie dzia³añ w celu ufundowania sztandaru Powiatu £obeskiego przez radnych trzech kadencji oraz ofiarodawców.
MM
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Jak to Zdanowicz
Piñsk spali³
(POWIAT). Zaledwie Komisja Oœwiaty zawnioskowa³a, aby
Powiat poszuka³ sobie gminy
partnerskiej, a ju¿ pod koniec
wrzeœnia delegacja z £obza wyjedzie do Piñska rozmawiaæ o ewentualnym podjêciu wspó³pracy.
Na dniach ma przyjœæ zaproszenie z Bia³orusi do naszych samorz¹dowców. Aby list móg³ dotrzeæ
szybciej, Bia³orusini przekroczyli
granicê i po stronie polskiej wrzucili przesy³kê do skrzynki pocztowej.
Wyjazd do Piñska ma na celu
nawi¹zanie kontaktów z w³odarzami Piñska, licz¹cego 135 tysiêcy
mieszkañców.
- To miasto mo¿e nam zaoferowaæ bardzo du¿o. Daj Bo¿e, ¿eby
chcieli z nami wspó³pracowaæ. Jedziemy trzyosobow¹ delegacj¹ na
zaproszenie prezydenta Aleksandra
Gordzicza. Jedziemy na obchody
powstania miasta. Bêd¹ wówczas

przyjmowane delegacje z Czêstochowy, z miasta podmoskiewskiego
i nasza. My tylko pojedziemy uzyskaæ list intencyjny w imieniu zarz¹du i Rady, bo o samej wspó³pracy
zadecyduje Rada. Musimy jechaæ
jeszcze do Gdañska po wizy, póŸniej wsiadamy w poci¹g, na granicy
nas przejm¹, a potem jeszcze 200
kilometrów do Piñska. Przewidywany jest termin trzydniowy; od 31
wrzeœnia do 2 paŸdziernika. Zabieraj¹c nas z granicy maj¹ obowi¹zek
dostarczyæ nas do granicy z powrotem - wyjaœni³ wicestaosta Jan Zdanowicz.
Nieco ¿artobliwie do sytuacji
odniós³ siê starosta Ryszard Brodziñski.
- Nie liczy³bym tak na sukces tej
wizyty, bo w XVI wieku ataman
kozacki, niejaki Zdanowicz, spali³
Piñsk - powiedzia³, wzbudzaj¹c
swoj¹ uwag¹ weso³oœæ na sali. MM

Internat
wielofunkcyjnie
(RESKO). Walkê o poprawê
warunków pracy osób pracuj¹cych w filii PUP w Resku nie zaprzestaje radny Zbigniew Pa³ubiak. Po raz kolejny zwróci³ uwagê na pomieszczenie, w którym
mieœci siê biuro.
- Na sesji przedwakacyjnej
zwróci³em uwagê na fakt trudnych
warunków filii biura pracy w Resku.
Chodzi o jedno pomieszczenie, o
powierzchni oko³o 8 m. kw., w którym urzêduj¹ trzy panie. Znajduj¹
siê tam trzy biurka, dwie - trzy szafy.
Warunki s¹ bardzo trudne, z tego co
wiem - powiedzia³.
Cz³onek zarz¹du Micha³ Kar³owski odpar³, i¿ wol¹ starosty jest,

aby te warunki zmieniæ. Jednak
okres wakacyjny rz¹dzi siê swoimi
prawami, tote¿ zarz¹d w najbli¿szym czasie uda siê do Reska, by
podj¹c dzia³ania w tej kwestii. Tym
bardziej, ¿e burmistrz Reska zapewni³, i¿ s¹ mo¿liwoœci wyremontowania budynku, w którym niegdyœ mieœci³ siê internat.
- Je¿eli koszty remontu nie bêd¹
zbyt wysokie, jest szansa, aby
obiekt ten w ci¹gu roku zacz¹³ dzia³aæ wielofunkcyjnie nie tylko dla
powiatu, ale i dla gminy. Na gminê
bowiem spadnie obowi¹zek ca³odziennej opieki nad osobami niepe³nosprawnymi. Pan burmistrz widzi
tu miejsce dla tego dzia³ania - powiedzia³ radny.
MM

Przeciski do poprawki
(RESKO-£OSOŒNICA). W
miejscach, gdzie wykonywano
przeciski przez drogê, dziœ s¹ koleiny, które zdecydowanie pogarszaj¹ komfort jazdy. A przecie¿
nie pwoinno tak byæ, skoro droga
jest nowa.
- Jest to obowi¹zek wykonawcy
w ramach prac gwarancyjnych. Tam

gdzie woda sta³a, uda³o siê uporz¹dkowaæ podczas inwestycji i uregulowaæ dodatkowymi pracami. Rozmawia³em z wykonawc¹, zobowi¹zuje
siê, ¿e przeciski przez asfalt uzupe³ni w taki sposób, by nie by³o to odczuwalne dla kierowców – powiedzia³ dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych Wies³aw Bernacki podczas
sesji Rady Powiatu.
MM
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Budowa kanalizacji
sanitarnej

(Borkowo Wielkie) Przeje¿d¿aj¹c przez tê miejscowoœæ
mo¿na z ka¿dej strony drogi dostrzec roboty budowlane.
Przedmiotem prac jest budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Borkowo Wielkie. Zadanie realizowane jest ze œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- Prawdopodobnie prace maj¹

byæ ukoñczone do koñca paŸdziernika. Raczej wszyscy mieszkañcy s¹
zadowoleni z tego przedsiêwziêcia.
Co prawda póŸniej przy³¹cza do
kanalizacji bêd¹ musieli robiæ sami
mieszkañcy, nie jest to jednak a¿ tak
kosztowne, koszty dla ka¿dego bêd¹
te¿ inne. Jedni bowiem bêd¹ mieli
bli¿ej do kanalizacji, a inni dalej –
powiedzia³ nam so³tys Borkowa
Wielkiego Dariusz Kipisz.
PJ

Sesja Rady
Miejskiej w Resku
28 wrzeœnia 2011 r. o godzinie
16. odbêdzie siê sesja Rady Miejskiej w Resku. Sesja odbêdzie siê
w Centrum Kultury w Resku.
Porz¹dek obrad:
1. Otwarcie, powitanie.
2. Wrêczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.
3. Informacja burmistrza Reska
o dzia³aniach podjêtych miêdzy sesjami.
4. Przed³o¿enie wspólnego stanowiska Komisji Rady.
5. Pytania, wnioski, interpelacje
radnych.
6. Odpowiedzi na pytania, wnioski i interpelacje radnych.
7. Podjêcie uchwa³ w sprawie:
a) zmiany bud¿etu gminy na
2011 rok.
b) zmiany wieloletniej prognozy

finansowej Gminy Resko na lata
2011 – 2022.
c) zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyjêcia „Programu usuwania
azbestu oraz wyrobów zawieraj¹cych azbest” na terenie gminy i miasta Resko.
d) zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie poboru w drodze inkasa nale¿noœci pieniê¿nych oraz ustalenia
wynagrodzenia prowizyjnego za
inkaso.
8. Przedstawienie opinii o zg³oszonym kandydacie na ³awnika do
S¹du Rejonowego w £obzie.
a) powo³anie Komisji Skrutacyjnej.
b) wybory
c) podjêcie uchwa³ w sprawie
wyboru na ³awnika do S¹du Rejonowego w £obzie na kadencje lat 2012
– 2015.
10. Wolne wnioski i komunikaty.
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OG£OSZENIE
I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Radowianka” w Radowie Ma³ym
og³asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego sk³adaj¹cego siê z pokoju, kuchni, przedpokoju i ³azienki po³o¿onego w Radowie Ma³ym Nr 66/9 o pow. 28,1 mkw. wraz
z udzia³em 36/1000 czêœci wspólnych w budynku mieszkalnym i
dzia³ce gruntu dla którego S¹d Rejonowy w £obzie prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ Nr KW 16130 stanowi¹cy w³asnoœæ Spó³dzielni.
1. Przetarg na poni¿szych zasadach odbêdzie siê w dniu 18.10.2011 r.
o godz. 11.00 w siedzibie Spó³dzielni w Radowie Ma³ym.
2. Cena wywo³awcza wynosi 45 000 z³ /s³ownie: czterdzieœci piêæ tysiêcy z³/
3. Wadium w kwocie 4 500 z³ /s³ownie: cztery tysi¹ce piêæset z³/ nale¿y
wp³aciæ na konto Spó³dzielni Mieszkaniowej „Radowianka”
w Radowie Ma³ym Nr 51 1020 2847 0000 1402 0006 1127
do dnia 17.10.2011 do godziny 13.00, przy czym o wp³acie decyduje
data faktycznego wp³ywu w/w kwoty na konto.
4. Kwota post¹pienia wynosi 1000 z³.
5. Osoby przystêpuj¹ce do przetargu winne okazaæ siê dowodem
to¿samoœci, dowodem wp³aty wadium wraz z podaniem numeru konta,
na które w razie koniecznoœci wadium zostanie zwrócone.
6. Wp³aty wylicytowanej przez wygrywaj¹cego przetarg kwoty nale¿y
dokonaæ w ca³oœci w terminie 21 dni od daty przetargu na konto
Spó³dzielni.
7. Wadium przepada na rzecz Spó³dzielni w przypadku nie dokonania
wp³aty wylicytowanej kwoty w terminie okreœlonym w pkt.6 lub
niestawienia siê wygrywaj¹cego w kancelarii notarialnej w celu
sporz¹dzenia umowy notarialnej sprzeda¿y.
8. Wygrywaj¹cy przetarg pokrywa koszty sporz¹dzenia umowy
notarialnej sprzeda¿y, dokonania zmiany w ksiêdze wieczystej
i podatku od czynnoœci cywilnoprawnych.
9. W przypadku niedotrzymania warunków okreœlonych w pkt. 6 i 7
przetarg zostaje uniewa¿niony.
10. Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu
bez podania przyczyny.
11. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ telefonicznie pod numerem telefonu
91 397 22 80 lub w biurze Spó³dzielni w godzinach od 8.00 do 14.00.

Reklama
Tel. 91 39 73 730
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Wyprawa na Kresy Wschodnie (cz. 6)
Nale¿a³o te¿ wejœæ na wzgórze zamkowe i obejrzeæ panoramê miasta.
Zachmurzy³o siê i panorama by³a s³abo widoczna, wtedy dojrza³em
piêkn¹ lwowiankê. Nazwa³em j¹ Miss Lwowa.

Cmentarz £yczakowski

Pozostaje nam jeszcze do zwiedzania tylko ¯ó³kiew. Miasto to
znajduje siê o dobry rzut kamieniem
od granic Polski . ¯ó³kiew by³a miastem hetmana polnego Polski Stanis³awa ¯ó³kiewskiego, zbudowanego jego staraniem w 1597 roku za
króla Zygmunta III Wazy. Jest to
miasto, które przypomina nam o
smutnych dziejach w naszej historii

– Cecora (1620 rok) i wczeœniej
Warna (rok 1444).
W dzisiejszej ¯ó³kwi zachowa³
siê piêkny rynek miejski, pa³ac magnacki i piêkna kolegiata.
Jest niedziela, 26 lipca, ks. Karol Wójciak odprawia w podró¿y
ostatni¹ mszê œw. Koœció³ dobrze
oœwietlony œwiat³em dziennym,
bêd¹ dobre zdjêcia.

Kolegiata w ¯ó³kwi - ksi¹dz Karol przy o³tarzu

Oprócz naszej wycieczki, liczny
by³ udzia³ miejscowej ludnoœci.
Warto zwróciæ uwagê na liczny

udzia³ dzieci we mszy œw., których
w czasie mszy ci¹gle przybywa³o.

Takie msze œwiête, odprawiane
by³y przez naszego ksiêdza Karola
codziennie i nale¿y dodaæ, ¿e w takich znacz¹cych miejscach jak Katedra we Lwowie, czy Katedra w
Kamieñcu Podolskim, czy w Krzemieñcu.
Piêkny pa³ac magnacki w ¯ó³kwi i nasza wycieczka, ta wycieczka, by³a wspania³¹ lekcj¹ patrioty-

zmu. Szczególne znaczenie ma
udzia³ m³odzie¿y i dzieci, które
pozna³y burzliwe dzieje naszej przesz³oœci. Pozna³y si³ê naszego pañstwa, naszych wielkich patriotów i
bohaterów, s³awê Polski i jej znaczenie. Szkoda ¿e ta œwietnoœæ tam przemija. Ale rodzi siê nowa Polska.
Tekst i zdjêcia:
Zbigniew Kêdra
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Wol¹ do Gryfic, choæ ci sami lekarze
(RESKO). W tym roku
najemca szpitala w
Resku SPZOZ Gryfice
poczyni³ nak³ady na
SPZOZ w Gryficach
w wysokoœci oko³o 540
tys. z³. W zwi¹zku z tym
dyrektor Jacek Pietryka
wyst¹pi³ do Starostwa
w £obzie z pismem,
aby policzyæ te wydatki
na poczet wymagalnych
nak³adów
inwestycyjnych.
Zarz¹d Powiatu £obeskiego powo³a³ zespó³, który dokona³ analizy
i wizytacji szpitala. W wyniku tego
uznano 338 tys. z³ jako wk³ad inwestycyjny, który spe³nia warunki
okreœlone w umowie, natomiast 200
tys. z³ zosta³o zakwalifikowane w
kategorii bie¿¹cej eksploatacji.
Co u nas w Resku s³ychaæ
Dyrektor szpitala Jacek Pietryka
tradycyjnie ju¿ goœci³ na sesji Rady

Powiatu. Tradycyjnie te¿ odpowiada³ na pytania dotycz¹ce dzia³alnoœci szpitala.
- Myœlê, ¿e projekt Resko rozwija siê swoim trybem. Dynamika tego
projektu musia³a zostaæ zwiêkszona
w stosunku do za³o¿eñ, z uwagi na
ogóln¹ sytuacjê, jaka jest. Niektóre
rzeczy nie mog³y czekaæ i musia³y
zostaæ zrobione. Wszystkie rzeczy
s¹ rutynowe. Co kwarta³ mam nadziejê sk³adaæ sprawozdania finansowe. Je¿eli chodzi o funkcjonowanie szpitala w Resku, to sk³ada siê
ono z czterech elementów: Izba
Przyjêæ, Oddzia³ Wewnêtrzny, który wykonuje swoje zadania w takim
zakresie, w jakim zosta³o to zakontraktowane z NFZ, Oddzia³ Chirurgiczny - przypomnê, jest tam Oddzia³ Chirurgii Planowej, który jeszcze nie doszed³ do takich mo¿liwoœci œwiadczenia us³ug, jakie zosta³y
zakontraktowane przez NFZ. Pacjenci maj¹ swobodny wybór i
mimo, ¿e w Gryficach jest zakaz
przyjmowania jakichkolwiek pacjentów poza stanami nag³ymi, co
wynika z kontraktu z NFZ, to pacjenci wol¹ czasami czekaæ pó³
roku, osiem miesiêcy, na niektóre
zabiegi, ni¿ skorzystaæ z zabiegów

REKLAMA

KRÊGARZ
- BIOENERGOTERAPEUTA
w £obzie

Adam Maczuga - specjalista w manualnym nastawianiu krêgos³upa
i stawów; jest to bezbolesny zabieg na odcinek krêgos³upa, likwiduj¹cy
przesuniêcia miêdzykrêgowe, dyskopatie, skoliozy, kifozy, rwê kulszow¹, chorobê Scheuermanna, przepuklinê j¹dra mia¿d¿ystego (lecz
nie wszystkie) i inne schorzenia. Wiadomo, ¿e chory krêgos³up jest
Ÿród³em licznych chorób, po usuniêciu przyczyn przystêpuje do uzdrawiania uk³adu trawiennego, oddechowo-kr¹¿eniowego, chorób kobiecych, prostaty, nerwic, depresji i wielu innych chorób. Maczuga posiada
z pokoleñ dar niesienia pomocy cierpi¹cym. Ukoñczy³ wiele szkoleñ
zakoñczonych egzaminami, jest cz³onkiem Polskiego Cechu Naturystycznego w Szczecinie i £odzi, pomaga ludziom od prawie 40 lat.
Maczuga namawia swoich pacjentów, aby nadal korzystali z pomocy
swoich lekarzy, poniewa¿ taka wspó³praca lekarz – krêgarz -bioenergoterapeuta przynosi szybki powrót do zdrowia.
Oto wpisy w ksiêdze podziêkowañ: Józefa L. z Zielonej Góry: od
bardzo dawna cierpia³am na krêgos³up szyjny i lêdŸwiowy, leczy³am siê
u ró¿nych lekarzy i bra³am zabiegi w sanatoriach, ale to pomaga³o mi
na krótki czas. Odwiedzi³am pana Adama, gdy przyjmowa³ w Zielonej
Górze, by³am zdziwiona bardzo, bo ju¿ po pierwszej wizycie poczu³am
siê bardzo dobrze, ból ust¹pi³, cieszê siê, ¿e znalaz³am takiego terapeutê, odwiedzam co jakiœ czas profilaktycznie pana Adama i czujê siê
bardzo dobrze. Pani Dorota K., lekarz z Torunia: pan Maczuga w 2006
roku zrobi³ mi zabieg na ca³y krêgos³up, od razu poczu³am ulgê w odcinku szyjnym i lêdŸwiowym, po tym zabiegu nie dokuczaj¹ mi ju¿ bóle
w odcinku lêdŸwiowym z promieniowaniem do poœladka.
Na spotkanie proszê przynieœæ (jeœli ktoœ ma) wyniki przeœwietleñ,
rezonansu, tomografu i inne. Przyjêcia indywidualne po wczeœniejszej
rejestracji telefonicznej na okreœlon¹ godzinê, dnia 4 paŸdziernika od
godz. 12. Nastêpne przyjêcia ju¿ 24 paŸdziernika. Wizyty domowe od
rana, teren miasta i ca³ej okolicy o zasiêgu gazety. TEL. 603-234-251.

w Resku. Jest to dla mnie o tyle jeszcze niezrozumia³e, ¿e przecie¿ to s¹
ci sami lekarze. Myœlê, ¿e z biegiem
czasu to przejdzie i miesiêczne
œwiadczenia bêd¹ wykonywane na
takim poziomie, jak sobie to zaplanowa³ NFZ - odpowiedzia³ dyrektor
na pytanie przewodnicz¹cego Rady
Powiatu Marka Kubackiego, o stytuacjê w Resku.
Z dalszej wypowiedzi wynika³o,
¿e w Zak³adzie Opiekuñczo-Leczniczym brakuje 3-4 ³ó¿ek do ob³o¿enia. Obecnie bêd¹ wykonywane
prace polegaj¹ce na wyswobodzeniu powierzchni na dzia³alnoœæ
lecznicz¹. To pozwoli wstawiæ owe
brakuj¹ce ³ó¿ka, a mo¿e i wiêcej i
wykonaæ kontrakt na takiej wysokoœci, jak to zakontraktowa³ NFZ. A
kontrakt opiewa na 70. osobodni
dziennie, czyli mniej wiêcej na oddziale powinno byæ 47 pacjentów, a
w tej chwili jest 44.
Od stycznia trudniej
Ze s³ów dyrektora wynika równie¿, ¿e zosta³ z³o¿ony projekt na
termomodernizacjê obiektu. W jej
ramach maj¹ zostaæ ocieplone œciany, stropy, fundament, dach, wymienione Ÿród³a ciep³a. Tutaj jednak istnieje pewne zagro¿enie.
W tym rozdaniu tzw. zielonych
inwestycji do rozdysponowania jest
znacznie mniej pieniêdzy, ni¿ wartoœci inwestycji, na które wp³ynê³y
wnioski. Dyrektor jednak zapewnia,
¿e jeœli wniosek nie przejdzie w tym
rozdaniu, to szpital bêdzie stara³ siê
o dofinansowanie w nastêpnym.
- Te obiekty musz¹ byæ zmodernizowane. Rozmawiamy z NFZ o
œwiadczeniu kolejnych us³ug medycznych na bazie tych budynków,
które s¹. Rozmowy s¹ trudne, jak to

w NFZ bywa. Jeœli bêd¹ ju¿ jakiekolwiek przes³anki, którymi mo¿na
bêdzie siê chwaliæ, to natychmiast o
tym poinformujê. Co do roku przysz³ego, to na dzisiaj jest trudno cokolwiek prognozowaæ. Wprawdzie
kontrakty z NFZ maj¹ wzrosn¹æ o
oko³o nieca³e 2 proc., tym niemniej
przybywa bardzo du¿o obowi¹zków
i kosztów od 1 stycznia, chocia¿by
zwi¹zanych z ustaw¹ o prawach
pacjenta, a tak¿e z ustaw¹ o obowi¹zkowych ubezpieczeniach cywilnych. Podejrzewam, ¿e wszystkie ewentualne przychody bêd¹
przez to poch³oniête.
W zale¿noœci od tego bud¿etu
losy poszczególnych lekarzy, pielêgniarek czy personelu bêd¹ kszta³towane. Chcia³bym pañstwa zapewniæ, ¿e w tej chwili z punktu widzenia NFZ wszystko idzie tak, jak
szczegó³owo o tym wspominaj¹ raporty. Na razie zastrze¿eñ co do
funkcjonowania oddzia³ów szpitala
s³u¿by zdrowia nie by³o, a us³ugi s¹
wykonywane rzetelnie - doda³ dyrektor.
Radny Zbigniew Pa³ubiak zwróci³ uwagê, ¿e tydzieñ wczeœniej
chcia³ zarejestrowaæ osobê do urologa w przyszpitalnej przychodni w
Gryficach, jednak dowiedzia³ siê, ¿e
maj¹ odgórny zakaz rejestracji we
wrzeœniu i by odezwaæ siê dopiero w
paŸdzierniku.
Dyrektor Jacek Pietryka wyjasni³, ¿e jest to sprawa zwi¹zana z
finansowaniem œwiadczeñ z NFZ.
- Takie decyzje trzeba podejmowaæ, jest to bardzo przykre. Podstawowym naszym obowi¹zkiem jest
zapewnienie bezpieczeñstwa naszych pacjentów, a tylko p³ynnoœæ
finansowa mo¿e to skutecznie uczyniæ - powiedzia³.
MM
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Studenci opowiadaj¹
(£OBEZ). W minionym
tygodniu mury Zespo³u
Szkó³ w £obzie goœci³y
absolwentów tutejszej
placówki. Przybyli tutaj,
aby zgodnie z tradycj¹
opowiedzieæ m³odszym
kolegom o urokach
studiowania.
Ju¿ po raz kolejny w Zespole
Szkó³ w £obzie mia³o miejsce spotkanie z ³obeskimi absolwentami,
którzy opowiadali swoim m³odszym kolegom i kole¿ankom o
uczelniach, jakie wybrali, a tak¿e o
mo¿liwoœciach zdobycia pracy po

ukoñczeniu studiów.
Absolwenci reprezentowali
m.in.takie uczelnie jak: Uniwersytet

Zrobieni
w przedszkole
(WÊGORZYNO). Gmina ta
by³a partnerem w projekcie
pod nazw¹ „Dziecko w
przedszkolu mama w
pracy”. Z tego projektu
utrzymywany by³ punkt
przedszkolny w Cieszynie.
Teoretycznie projekt
zakoñczy³ siê, w praktyce
okazuje siê, ¿e gmina
zobowi¹zana zosta³a do
zap³aty ponad 10 tys. z³,
a byæ mo¿e i wiêcej.
Realizatorem projektu by³
Urz¹d Miejski w £obzie, pozosta³e
gminy by³y w nim partnerami. Projekt trwa³ do koñca sierpnia tego
roku, niemniej jednak od sierpnia
ubieg³ego roku trwa³y kontrole jego
realizacji.
- Kontrole wykaza³y nieprawid³owoœci, których skutkiem jest
¿¹danie zwrotu pieniêdzy. W zwi¹zku z tym, ¿e liderem by³ Urz¹d
Miejski w £obzie, tote¿ zap³aci³
pieni¹dze, które nale¿a³o zwróciæ,
ale w œlad za tym powystawia³ noty
ksiêgowe dla pozosta³ych gmin.
Gmina Wêgorzyno jest zobowi¹zana zap³aciæ w swojej czêœci, w której bra³a udzia³, ponad 10 tys. z³ plus
odsetki, z tym, ¿e to mo¿e nie byæ
koniec. Tych nieprawid³owoœci
przy realizacji projektu jest wiele i
w tej chwili w powietrzu wisi 800
tys. z³. Nie wiadomo, czy gminy nie
bêd¹ musia³y zwracaæ tych pieniêdzy. Gminy takie jak Wêgorzyno,

które nie bra³y udzia³u w realizacji
projektu, nie byliœmy odpowiedzialni za to. Nie my decydowaliœmy, jak ten projekt ma byæ realizowany. Liderem by³ Urz¹d Miejski w
£obzie. By³o dwóch koordynatorów: jeden z Powiatowego Urzêdu
Pracy, drugi z Urzêdu Miejskiego w
£obzie. Mamy podpisane porozumienie, ¿e jesteœmy partnerem i parner ma solidarnie ponosiæ koszty wyjaœni³a burmistrz Wêgorzyna
Monika KuŸmiñska.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Mazuro wprawdzie powiedzia³, ¿e gmina Wêgorzyno jest na
dobre i na z³e z gmin¹ £obez, jednak
pieniêdzy Wêgorzyno nie zap³aci.
- Radni z Wêgorzyna zawsze
kieruj¹ siê swoimi myœlami, a nasza
burmistrz uchodzi tam za wojowniczkê, bo nie chce p³aciæ za babole,
które komuœ siê tam przytrafi³y,
mo¿e nie z w³asnej winy, ale koordynatorzy czegoœ tam nie dopilnowali. Czy przyjdzie nam p³aciæ za te
wszystkie niebezpieczeñstwa, które
ci¹¿¹ na tym projekcie? Tam ju¿
odsetki naliczono - powiedzia³.
Mecenas, obecny podczas sesji,
zapytany czy gmina powinna zap³acic, odpar³, ¿e nie jest w stanie odpowiedzieæ na to pytanie, nie znaj¹c
treœci dokumentów. Mimo wszystko
radni wykreœlili z porz¹dku obrad
punkt mówi¹cy o p³atnoœci dla gminy £obez kwoty w wysokoœci
11.632 z³, prawnikom pozostawiaj¹c rozstrzygniêcie kwestii.
Za wycofaniem wniosku z obrad
zag³osowa³o 11 radnych, dwóch
wstrzyma³o siê od g³osu.
MM

Szczeciñski, Akademia Morska,
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wy¿sza Szko³a Administracji
Publicznej.
Przy okazji okaza³o siê, ¿e doskona³ym preludium do studiowania medycyny jest ratownictwo medyczne, po którym bez problemu
mo¿na dostaæ siê na wymarzon¹

uczelniê. Gorzej jednak ze zdobyciem pracy.
Je¿eli ktoœ bêdzie chcia³ pracowaæ, to z pewnoœci¹ 2-3 lata bêdzie
na umowie-zleceniu, po 3 miesi¹ce
ka¿da umowa, po ka¿dej umowie
kolejna kwalifikacja w pogotowiu powiedzia³ jeden z uczestników
spotkania.
MM

Kort pod znakiem
zapytania
(RUNOWO POMORSKIE).
Budowa tutejszego kortu
tenisowego spêdza sen z
powiek mieszkañcom. Nie
bez przyczyny, albowiem
nie wiadomo czy zadanie
zostanie dokoñczone.
Podczas obrad Rady Miejskiej
Wêgorzyna radna a zarazem so³tys
tej wsi dopytywa³a, kiedy burmistrz
Wêgorzyna zleci prace dotycz¹ce

budowy kortu. Jak zapewni³a, wszyscy na to czekaj¹. OdpowiedŸ nie
by³a jednak optymistyczna.
- Nie wydam ani z³otówki wiêcej, jeœli nie bêdê mia³a dokumentów zgodnie z prawem, a nie mam.
Nie jest tak, jak pani Maria S³awska
pisa³a, ¿e wszystkie dokumenty s¹ i
jest wszystko dobrze. Niestety nie.
Nie jest zg³oszone w starostwie, nie
ma dokumentacji i obawiam siê, czy
inwestycja nie przekracza kwot, do
których mo¿na zleciæ z wolnej rêki
- powiedzia³a burmistrz.
MM
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Zmienia siê obraz wsi w naszym
(Powiat £obeski)
Zmienia siê obraz wsi
w Powiecie £obeskim,
g³ównie za spraw¹
samych mieszkañców,
ale i tak¿e dziêki
unijnym dotacj¹. Dotacje
wykorzystuj¹ gminy
i Lokalna Grupa
Dzia³ania, buduj¹c place
zabaw czy œwietlice
wiejskie.
Wybieramy siê na objazd wsi
zg³oszonych do konkursu „Aktywna i ekologiczna wieœ Powiatu
£obeskiego”, wraz z osobami wyznaczonymi do oceny miejscowoœci. Bierzemy udzia³ tylko w drugiej
czêœci objazdu i odwiedzimy: £ob-

¿any, Przemys³aw, Komorowo,
£ugowinê, Radowo Wielkie, Rogowo i Runowo.

£ob¿any
Ma³a wieœ w gm. £obez, po³o¿ona kilometr od wojewódzkiej trasy

£obez - Resko. Ostatnimi czasy
wioska prze¿ywa swój rozkwit. Jak
twierdzi so³tys, wszystko to dziêki
zaanga¿owaniu mieszkañców. W
miejscowoœci nie ma sklepu, jednak
jak siê dowiadujemy nie jest on koniecznoœci¹, mieszkañcy maj¹ bardzo blisko do £obza. W wiosce jest
dwóch wiêkszych rolników. O £ob¿anach mogliœmy ostatnio us³yszeæ
za spraw¹ „¿niwowania”. Impreza
ta cieszy³a siê sporym zainteresowaniem mieszkañców powiatu.
Wje¿d¿aj¹c do wioski po lewej
strony mamy pa³ac, w którym zachowa³a siê stara winda. Obecnie
mieszkaj¹ tam ludzie, a na dole jest
œwietlica wiejska. Aktualnie bêdzie
powiêkszana o dodatkowe pomieszczenie. W £ob¿anach jest du¿o
uzdolnionej m³odzie¿y i dzieci,
czym bardzo chêtnie chwali siê so³tys. Ch³opcy reprezentuj¹ wioskê w
lokalnych turniejach pi³karskich.

Dalej w wiosce, mieszkañcy zebrali stare rolnicze narzêdzia i urz¹dzili swoist¹ wystawê. Jednak prawdziwe zaskoczenie czeka nas, gdy
pójdziemy jeszcze troszkê dalej.
Pe³no kwiatów i krzewów oraz ró¿noœci - np. krowa ze s³omy. Mo¿na
tak¿e zaobserwowaæ kwiatki posa-

dzone w starych butach czy oponach
wyciêtych na wzór ³abêdzia. Po prawej stronie znajduje siê boisko do
pi³ki no¿nej i siatkówki. Systematycznie po kilka przêse³ jest ogradzane. M³odsze dzieci maj¹ te¿ tam
swój plac zabaw. Jest tak¿e miejska
„patelnia”, gdzie m³odzie¿, chc¹c
pokazaæ, ¿e te¿ jest pomys³owa, pouk³ada³a i pomalowa³a opony tak,
aby by³y to pojemniki na œmieci segregowane. Wyremontowano tak¿e
przystanek autobusowy, z którego
dzieci odje¿d¿aj¹ do szkó³. Imponuj¹cy w tej miejscowoœci jest spokój,
mo¿na swobodnie odpocz¹æ od
miejskiego zgie³ku.

Przemys³aw
Ta miejscowoœæ jest tak¿e po³o¿ona przy wojewódzkiej trasie
£obez - Resko. Przez lata wioska ta
by³a bardzo zaniedbana. Pozostawa³a w cieniu np. pobliskiej Be³cznej czy Starogardu. Jednak nadesz³y
zmiany, zmiany na lepsze. Problemem miejscowoœci by³y tak¿e szko³y. Dzieci chodz¹ce do szko³y podstawowej by³y ci¹gle rozrywane
miêdzy gminê Resko i gminê £obez.
Zaraz na pocz¹tku miejscowoœci
jest œwietlica wiejska, nowa, odremontowana, to tu w³aœnie skorzystano z zewnêtrznych pieniêdzy i dotacji. Zakupiono po kilka rowerów i
sanek, tak aby dzieci mia³y zajêcie
latem jak i zim¹. Œwietlicê nazwano
„Czaruœ”; to ponoæ od sposobu
dzia³ania pani so³tys i radnego gminy Resko, mieszkaj¹cego w³aœnie w
Przemys³awiu. Pod œwietlic¹ (bo ta
znajduje siê na piêtrze) w³aœnie remontowane jest ogromne pomieszczenie, które docelowo ma byæ
miejscem spotkañ mieszkañców.
Znajduje siê te¿ tam koœció³ek. Pani
so³tys chêtnie chwali siê sukcesami

swoich mieszkañców. Zje¿d¿aj¹c
na dó³, w g³¹b wioski, po prawej
stronie spotykamy prawdziwe centrum rekreacji. Jest tam boisko do
koszykówki, pi³ki no¿nej, siatkówki i plac zabaw. Wszystko w bardzo
przyjaznym miejscu. W parku znajduje siê s³awny tulipanowiec. Zrobiono tak¿e przy g³ównej drodze
miejsce odpoczynku dla turystów,
ale i tak¿e miejsce, gdzie mog¹ spotykaæ siê mieszkañcy, s¹ tam ³awki i
stoliki.
Mankamentem wioski s¹ dwa
stoj¹ce stare i zaniedbane bloki
mieszkalne. Jak mówi³a so³tys, tak¿e jeszcze nie wszyscy mieszkañcy
siê anga¿uj¹. Najwiêksze zaanga¿owanie widaæ wœród mieszkañców
m³odych, co bardzo cieszy.

Komorowo
Miejscowoœæ ta po³o¿ona jest na
uboczu. Prowadzi do niej jeszcze
brukowa droga. Mieszkañcy ca³kiem niedawno od³¹czyli siê od so³ectwa £abuñ Wielki i utworzyli
w³asne so³ectwo. Od razu widaæ, i¿
mieszkañcy siê uaktywniaj¹. Spoty-
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powiecie
kamy dwóch panów, bo nie wybrano
jeszcze so³tysa. Miejscowoœæ odmieni³a siê diametralnie. Na przestrzeni trzech miesiêcy wykonano
ogrom pracy. Jest odnowiony plac
zabaw, trawa przy nim starannie wykoszona. Bawi¹ siê tam dzieci.
Obok w trakcie budowy jest drewniana wiata, miejsce dla m³odzie¿y
i starszych, tak ¿eby mo¿na by³o posiedzieæ i porozmawiaæ. Nieopodal
parku mieszkañcy sami zrobili wielkie boisko do pi³ki no¿nej i siatkówki oraz drugi plac zabaw. Jak us³yszeliœmy, wszyscy w Komorowie s¹
dumni, i¿ uda³o im siê wybudowaæ
ten kompleks. Pokazali tym samym,
¿e s³usznym by³o utworzenie w³asnego so³ectwa.
Zwiedzamy tak¿e koœció³. Bardzo ³adny. Opiekuje siê nim jedna z
mieszkanek, dba o porz¹dek. Brakuje œwietlicy wiejskiej, o któr¹
mieszkañcy zamierzaj¹ walczyæ w
najbli¿szej przysz³oœci.
Nowe so³ectwo, które prawnie
nie zosta³o jeszcze zatwierdzone,
ma przed sob¹ wybory. Dzia³ania
podejmowane na rzecz wsi, na przestrzeni ostatnich miesiêcy zas³uguj¹
na najwy¿sz¹ ocenê. Nale¿y ¿yczyæ
wszystkim mieszkañcom, powodzenia w dalszej pracy. Czekamy
tak¿e na wspólne imprezy i promocjê wsi na zewn¹trz.

£ugowina
Mijaj¹c Resko i jad¹c w stronê
Radowa Ma³ego zatrzymujemy siê
w £ugowinie. Miejscowoœæ zabudowana po obu stronach, przy g³ównej drodze. Dostrzec mo¿emy ³adn¹
œwietlicê wiejsk¹. Miejscowoœæ ta
liczy 218 mieszkañców. W tym roku
z pieniêdzy so³eckich wydano 10
tys. z³ na naprawê dróg gminnych,
1.000 z³ poch³on¹³ zakup paliwa i
wykaszarki, ponad 2 tys. z³ wydano
na imprezy dla dzieci. Miejscowoœæ
otrzyma³a tak¿e 2 tys. z³ od burmistrza Reska na nowe ogrodzenie
ko³o œwietlicy wiejskiej. Wieœ jest
estetycznie ³adna. Ale jak siê dowiadujemy od so³tysa - nie ma du¿ego
zaanga¿owania mieszkañców, nie
by³o tak¿e wiêzi, aby mieszkañcy
mogli braæ udzia³ w uroczystoœciach
zewnêtrznych, poza w³asn¹ miejscowoœci¹.

Radowo Wielkie
Miejscowoœæ po³o¿ona w gminie Radowo Ma³e. W tym roku funduszu so³eckiego do wykorzystania
w Radowie Wielkim by³o 13.800 z³.
Jest tam bardzo du¿o dzieci i m³odzie¿y. Miejscowoœæ ta jest bardzo

zadbana, wszystkie trawy s¹ wykoszone. Pierwsz¹ rzecz¹ jak¹ chwali
siê so³tys jest nowo wybudowany
kompleks sportowy. Wszystko w³asnymi si³ami i za pieni¹dze so³eckie. Plac zabaw, boisko do siatkówki, koszykówki i pi³ki no¿nej. Znalaz³y siê tak¿e pieni¹dze na ogrodzenie kompleksu. Miejscowoœæ ta
przygotowywa³a wieniec do¿ynkowy. Jak mówi so³tys, mieszkañców
trzeba namawiaæ do aktywnej pomocy, jednak po namowach zawsze
znajdzie siê liczne grono do pomocy. Tak by³o podczas budowy kompleksu boisk. Czego brakuje w
miejscowoœci? Œwietlicy wiejskiej.
Jest œwietlica, ale parafialna, a na t¹
- jak wskazuje so³tys - nie mo¿na
uzyskaæ ¿adnych zewnêtrznych
pieniêdzy. Jest jednak szansa, ¿e
œwietlica wiejska powstanie w budynku by³ej remizy stra¿ackiej i to
ju¿ w przysz³ym roku.

Rogowo
Miejscowoœæ po³o¿ona na uboczu, z dala od pobliskich miast. W
obrêbie miejscowoœci znajduje siê
tak¿e jezioro. Jak dowiadujemy siê
od so³tysa, miejscowoœæ ta dopiero
teraz zaczyna „stawaæ na nogi”.
Przez d³ugi czas nie by³o tam nic
robione. Dziœ jest to bardzo malownicza miejscowoœæ. Na pagórku jest
koœció³. Odnowiono w nim dach. W
centrum miejscowoœci jest plac zabaw. Odnowiony, pomalowany
w³aœnie przez mieszkañców. Na
koñcu wsi jest kawiarnia. Jedyna w
odwiedzanych miejscowoœciach.
Znajduje siê w du¿ym budynku.
Obok jest œwietlica. Mo¿na pograæ
w ping ponga, jest tak¿e stó³ do bilarda, to te¿ nowoœæ, w poprzednich
miejscowoœciach tego nie by³o.
Mieszkañcy maj¹ tak¿e do dyspozycji spor¹ salê do zabaw i urz¹dzania imprez. Jest tam te¿ nag³oœnienie. Miejscowoœæ ta z pewnoœci¹
œwietnie nadaje siê na rodzinny wypoczynek, mo¿na wybraæ siê nad
jezioro czy na spacer. Wieœ z pewnoœci¹ bêdzie tak¿e wygl¹da³a coraz lepiej dziêki rosn¹cemu zaanga¿owaniu mieszkañców.

Runowo
Miejscowoœæ w gminie Wêgorzyno. Dziêki pieni¹dzom zrobiono
nowy plac zabaw. Jednak tym, co
zwraca uwagê jest zabytkowy koœció³, który przechodzi w³aœnie remont na zewn¹trz. W œrodku mo¿na
podziwiaæ wykoñczenie oraz zasoby koœcio³a. Ma³o kto wie, ale dzia³a tu stowarzyszenie „Lepsze Runo-

Koœció³ w Runowie
wo”, którego jednym z celów jest
w³aœnie remont wie¿y koœcio³a.
***
Co z tego objazdu wynika? Je¿eli chodzi o dzia³ania urzêdów i programów unijnych, to so³tysi bardzo
mocno walcz¹, aby wykorzystaæ zewnêtrzne pieni¹dze we w³asnych
so³ectwach. W wiêkszoœci miejscowoœci budzi siê tak¿e spo³ecznoœæ,
ludzie siê aktywizuj¹, nie dbaj¹ tylko o swoje podwórko. Znów mo¿emy byæ œwiadkami czynów spo³ecznych, czy zabaw na wsi, tak jak to
miejsce mia³o kiedyœ. Festyny, zabawy okazjonalne, to ju¿ imprezy cykliczne na wsiach. Jeœli brakuje pieniêdzy so³eckich, to sprzedaje siê
w³asne wyroby np. ciasta, tak aby
mieæ fundusze na kolejne dzia³ania.
W wielu wioskach powsta³y œwietlice, miejsce gdzie mo¿na siê spotkaæ,
wymieniaæ pogl¹dy i kszta³towaæ siê
kulturalnie. Dzieci siê integruj¹ z
rówieœnikami, mog¹ liczyæ na pomoc starszych lub pani opiekuj¹cej
siê œwietlic¹. Powstaj¹ tak¿e miejsca
rekreacyjne. Place zabaw z karuzelami i œlizgawkami. Miejscowoœci
wiejskie tak¿e wyraŸnie stawiaj¹ na
sportowy rozwój dziecka, tworz¹c

zaplecza w postaci boisk, w wielu
miejscowoœciach nawet zim¹ mo¿na dostrzec biegaj¹c¹ m³odzie¿ za
pi³k¹.
Pieni¹dze nale¿y na pewno wykorzystywaæ z g³ow¹, tak, aby potem mia³ kto zaj¹æ siê œwietlic¹, czy
wykonaæ w niej drobny remont. Potrzebny jest pomys³, dziêki któremu
wykorzystamy to co mamy w naszej
miejscowoœci. Najbardziej potrzebne jest zaanga¿owanie mieszkañców i œwiadomoœæ, ¿e jest siê czêœci¹ w³asnej spo³ecznoœci.
Piotr Jachym
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Miliony
Remont komendy,
za przychodniê
posterunki czekaj¹
Policjanci narzekaj¹ na warunki pracy

(£OBEZ). Wprawdzie przychodnia od zawsze sta³a w £obzie,
jednak gdy miasto nale¿a³o do powiatu stargardzkiego, ten sta³ siê
w³aœcicielem obiektu. Mimo
zmian granic administracyjnych i
wydzielenia powiatu ³obeskiego,
obiektu nowemu powiatowi nie
oddano. Zaproponowano za to
sprzeda¿ za 4 miliony z³.

(POWIAT). Jeszcze niedawno losy posterunków w Resku, Dobrej i Wêgorzynie nie by³y
pewne. Dziêki staraniom komendanta KPP
w £obzie posterunki pozosta³y, pozosta³
te¿ k³opot. Obiekty wymagaj¹ remontu,
a posterunek w Dobrej – przeniesienia.
Trzeba przyznaæ, ¿e w obiektach
policyjnych od dawna nie by³o tylu
remontów, co obecnie. Mimo tego,
a mo¿e w³aœnie z tego powodu o kolejne domagaj¹ siê nie tylko ³obzianie. Podczas sesji Rady Powiatu
radny Zbigniew Pa³ubiak zwróci³
uwagê na stan techniczny posterunku w Resku.
- Stan posterunku jest kiepski.
Budynek wymaga natychmiastowego remontu. Policjanci narzekaj¹ na
warunki pracy. W zwi¹zku z tym, ¿e
zbli¿a siê koniec roku, jest plan
œrodków na rok nastêpny i korzystaj¹c z obecnoœci zastêpcy komendanta chcia³bym siê spytaæ, czy œrodki
te zosta³yy zaplanowane. Ewentualnie chcia³bym wnioskowaæ do zarz¹du Powiatu £obeskiego o wyst¹pienie do komendanta wojewódzkiego policji, ¿eby wesprzeæ pana
komendanta i pozyskaæ œrodki na
remont tego budynku – powiedzia³
radny.
Na te s³owa starosta powiatu
³obeskiego Ryszard Brodziñski odpar³, ¿e tyle dobrego, co dzia³o siê w
zakresie remontów i inwestycji w
ostatnim okresie, to dawno nie by³o.
- Myœlê, ¿e tutaj jest bardzo du¿e
zaanga¿owanie komendanta. Je¿eli
chodzi w ogóle o komisariat w Resku, to wykonywane s¹ tam remonty. Wiem, ¿e by³y wymieniane okna.
Powiat wspar³ w kwocie oko³o 6-7

tys. z³. Wiem równie¿, ¿e pan burmistrz dok³ada siê do tego jak¹œ
kwot¹. W miarê mo¿liwoœæi w Resku wykonywane s¹ remonty. Tyle,
co jest robione w zakresie remontów, to jeszcze nie by³o – odpar³ starosta ³obeski.
Zdanie w tym temacie zabra³
równie¿ zastêpca Komendanta Powiatowego Policji w £obzie m³.
insp. Jacek Dobrek.
- W grudniu w Resku by³a wymiana istalacji gazowej. W tej chwili wymiana okien. Nie ma œrodków
na to, aby budynek poddaæ gruntownej renowacji. To co mo¿emy, robimy, staramy siê. W tej chwili du¿y
nak³ad idzie na komendê powiatow¹. Jak widz¹ pañstwo, przed
budynkiem komendy w £obzie jest
ha³da. Od wrzeœnia wszed³ inwestor
i do grudnia ma byæ wyremontowana komenda w trzech czwartych.
Równie¿ uda³o siê odremontowaæ,
pomalowaæ posterunek policji w
Wêgorzynie przy wsparciu samorz¹du Wêgorzyna. Bardzo drobne
prace i w bardzo ma³ym zakresie
wykonywane s¹ w posterunku w
Dobrej. Tutaj bowiem dzia³amy z
pani¹ burmistrz w kierunku skomunalizowania budynku posterunku i
przeniesienia siê do budynku urzêdu miejskiego w Dobrej – wyjaœni³
zastêpca.
MM

Obecnie ju¿ po raz kolejny Powiat Stargardzki wystawi³ na przetarg budynek przychodni. Kwota, za
jak¹ chce go sprzedaæ jest jednak nie
tylko nieadekwatna do wartoœci, ale
i do koniecznych remontów, jakie
nale¿y tam poczyniæ.
W tej sprawie starosta ³obeski
Ryszard Brodziñski spotka³ siê niedawno z wicestarost¹ powiatu stargardzkiego.

- Przychodnia w pierwszym
przetargu zosta³a wyceniona na 4
miliony z³otych, w drugim przetargu obni¿ono cenê do 2 milionów i
te¿ skoñczy³ siê bez rezultatu. W tej
sprawie rozmawia³em z wicestarost¹ Markiem Stankiewiczem z
zapytaniem co dalej. Obstaj¹ przy
kwocie 2 milionów z³otych i na razie
o innej kwocie rozmawiaæ nie chc¹.
Zwizytowaliœmy nasz¹ przychodniê
z udzia³em pana przewodnicz¹cego
Rady Powiatu. Z naszego wstêpnego rozeznania wynika, ¿e nale¿y tam
zainwestowaæ minimum 3 miliony
z³otych. W tej chwili nie wchodzi w
grê, abyœmy mogli zap³aciæ 2 miliony. Szukamy innych rozwi¹zañ, innych mo¿liwoœci, monitorujemy temat. Zobaczymy jak zachowa siê
Stargard - powiedzia³ starosta ³obeski.
MM

Ksi¹¿ka o Dobrej
pierwsza z cyklu
(POWIAT). Zarz¹d Powiatu
£obeskiego zgodzi³ siê na dofinansowanie ksi¹¿ki Zigniewa Milera o gminie Dobra.
Powiat ³obeski zmieni³ podejœcie do spraw kultury. Jednym z
zadañ kulturalnych, jakiego podj¹³
siê Powiat, jest wspieranie przedsiê-

wziêæ, maj¹cych za zadanie dokumentowanie historii ziemi ³obeskiej. W za³o¿eniu ma to byæ cykl.
Pierwsz¹ bêdzie ksi¹¿ka o gminie
Dobra autorstwa Zbigniewa Milera.
W kosztach wydania ksi¹¿ki
bêdzie partycypowac równie¿ gmina Dobra.
MM
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OG£OSZENIA DROBNE

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

US£UGI

INNE

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

£obez, sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 43,29 mkw., cena do
uzgodnienia. Tel. 696 923 590

Us³ugi RTV naprawa £obez. Cicha
3 w zak³adzie i domowe. Tel 604 845
753, 91 39 741 27.

Sprzedam mieszkanie w Dalnie 50
mkw. + budynek gospodarczy.
Cena 85.000 z³. Tel. 669 947 364

KURIER 24h, szybki termin realizacji, nietypowe zlecenia, tel. 663 378
855

Sprzedam mieszkanie w³. w centrum £obza, I piêtro. Cena do
uzgodnienia. Tel. 696 923 590

Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214

Sprzedam tanio mieszkanie 3 pokojowe, 68 mkw. w Radowie Ma³ym.
Tel. 602 301 017
£obez: sprzedam mieszkanie dwu
pokojowe , II piêtro, pow. 38,04
mkw.. W centrum miasta, niski
czynsz. Kontakt tel. 692 234 342

PRACA
Powiat ³obeski
Poszukujê elektryka do zaprojektowania i wykonania wewnêtrznej instalacji elektrycznej w domku letniskowym w Trzebawiu w listopadzie
2011r. Tel. 601 971 890.
Zatrudnimy niepe³nosprawnego
rencistê do robót gospodarczych.
Tel. 91 397 4041

Powiat gryficki
Potrzebujê pracowników do prac
dociepleniowych. Pogorzelica Tel.
797 721 161
Przyjmê pracowników do pracy w
gospodarstwie rolnym. Tel. 607 925
991

Region
Zatrudniê tynkarzy.
Tel. 605 069 239
Firma Run – Trans zatrudni kierowcê kat. C + E. Transport miêdzynarodowy. Kontakt 603 922 961.

MOTORYZACJA
Powiat gryficki
Sprzedam samochód CITROEN
JUMPER MAX, 2000; 2,5 TDI, Przebieg 2081, Cena 9,5 tys. z³ – do
uzgodnienia. Wa¿ny przegl¹d i
ubezpieczenie. Tel. 91 397 10 574,
514 344 568.
Kupiê czêœci do Fiata 125p, Fiata
126p, Poloneza. Tel. 503 789 806

Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

Powiat gryficki
Wyburzenia, rozbiórki. Tel. 724510-626.
Przeprowadzki, noszenie, wywóz
starych mebli i innych staroci. Tel.
668-343-638

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

NAUKA
Powiat gryficki
Korepetycje – matematyka dla
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum. Pomoc w przygotowaniu
do rozwi¹zywania testów. Tel. 602
384 943

NIERUCHOMOŒCI
Powiat œwidwiñski

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sprzedam piekarniê po³¹czon¹
wraz ze sklepem spo¿ywczym w
miejscowoœci Dobra k. Nowogardu.
Obiekt z pe³nym wyposa¿eniem i
bie¿¹c¹ produkcj¹. S¹ równie¿ do
"przejêcia" dobrzy pracownicy oraz
kontrahenci. Tel kom. 887 467 309
lub stacjonarny 91 392 0334

Region
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
TEL. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej.
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

TOWARZYSKIE

Region
Poznam samotn¹ pani¹ lat 45 -50 w
celach towarzyskich. Tel. 796 931
776.

ROLNICTWO

Wynajmê lokal w Œwidwinie, pow.
80 mkw. + zaplecze, wraz z towarem
i wyposa¿eniem sklepu. Bran¿a kosmetyczno-drogeryjna. Centrum
miasta. Tel. 94 365 53 58

Powiat drawski
Dom wraz z ogrodem
sprzedam w Drawsku Pom.
Tel. 94 363 2176

Daj¹c og³oszenie drobne
do Tygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie
tak¿e w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego, Gazecie
Gryfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl

Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê budowlan¹, £obez ul. Strumykowa.
Tel. 664 861 934
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
£obzie ul. Moniuszki o pow. 630
mkw., uzbrojon¹ we wszystkie media. Cena do uzgodnienia . Tel. 515
456 066
£abuñ Wielki. Jednorodzinny. Nowopowsta³y o pow. ca³kowitej 245
m2, na dzia³ce 1643 m2 z powodu
pilnego wyjazdu - niska cena ( koszty w³asne ). tel. 600 265 547
Zajezierze gm. £obez Dzia³ka budowlana o pow. 2129 m2, uzbrojona, warunki zabudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena do uzgodnienia. tel. 600 265
547
Wêgorzyno. £adny solidny dom,
pow. dzia³ki 610 mkw., pow. u¿ytkowa budynku 165 mkw. Cena
430.000 z³. Tel. 600 265 547
£obez dzia³ki rzemieœlnicze, powierzchnia od 2000 mkw., cena od
20 z³ za 1 mkw. Tel. 91 397 3940, 600
265 547
Sprzedam dzia³kê ( wieczyste u¿ytkowanie ) pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ o pow. 958 mkw. przy ul.
Bocznej 35 w £obzie. Tel. 602 896
382
£obez. Dzia³ka inwestycyjna 4,5
ha. Miejscowy plan zagospodar.
przestrzennego. Tel. 600 265 547
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl. 2700
mkw. - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat gryficki
Trzebiatów. Wynajmê od zaraz
domek jednorodzinny umeblowany,
3 pokoje, kuchnia, wc, ³azienka. Tel.
505 389 183
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy po³o¿ony w Gryficach przy ul. Sportowej
5A – na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zak³ad fryzjerski, gabinet kosmetyczny itp. Tel. 514 786 715 po godz.
16.00
Sprzedam: 1/ dzia³kê o pow. 997
mkw. zabudowan¹ budynkiem
mieszkalno – us³ugowym o pow.
132, 19 mkw. w Gryficach przy ul.
Ogrodowej oraz 2/ gara¿ murowany
przy ul. Litewskiej Tel. 662-032-669
Sprzedam budynek mieszkalny i
gospodarczy . Tel. 604 930 224

Reklama
Tel./fax 91 973730
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„SZUKAMY TALENTÓW”

XIII Biegi prze³ajowe
w Dobrej

Na stadionie miejskim
w Dobrej przy bardzo
³adnej, s³onecznej
pogodzie odby³y siê
XIII biegi prze³ajowe
„SZUKAMY TALENTÓW”.
W zawodach wziê³a udzia³ m³odzie¿ z 9 szkó³ podstawowych oraz 5
gimnazjów z 11 miejscowoœci województwa zachodniopomorskiego:
Dobra, Dobrzany, £abuñ, £obez,
Marianowo, Recz, Resko, Runowo,
Siedlice, Wojtaszyce, Wolin.
Goœæmi imprezy byli: Starosta
£obeski Ryszard Brodziñski, cz³onek Zarz¹du Powiatu Ryszard Sarna, wiceprzewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w Dobrej Damian Padziñski, skarbnik Gminy Dobra S³awomir Brodniak, dyrektor Szko³y Podstawowej w Dobrej Ewa HatalskaDmochowska, dyrektor Gimnazjum
w Dobrej Urszula Ko³odziejczyk.
W trakcie zawodów odby³o siê
18 biegów dla klas 1-6 szkó³ podstawowych i klas 1-3 gimnazjów, w
których wystartowa³o ³¹cznie oko³o
530 zawodników.
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych biegach:
Szko³y podstawowe: Dominika
Bagiñska (UKS Hetman Recz), Julia Bakalarczyk (SP Dobra), Ola
Brzêczek (Hetman Recz), Karolina
Puch (£abuñ), Wiktoria Bakalarczyk (Dobra), Milena Sadowska
(Dobra), Kamil Papierski (Hetman
Recz), Denis Weidebach (SP 2
£obez), Oskar Wolny (Hetman
Recz), Filip £akomy (Dobra),
Oskar Demczur (Hetman Recz),
Wojciech B³yszko (SP 2 £obez).
Gimnazja: Kinga Borysiak
(Dobra), Ma³gorzata Stefañska
(Dobra),Wiktoria Natkañska (Wolin), Kacper Ga³an (£obez), Ry-

szard Rzepecki (Dobra), Alan Kubalak (Resko).
Wyniki prowadzonej w czasie
zawodów klasyfikacji dru¿ynowej
Dziewczêta - Szko³y Podstawowe
I m. - UKS Hetman Recz, II m. Dobra, III m. - Dobrzany
Ch³opcy - Szko³y Podstawowe
I m. - UKS Hetman Recz, II m. Dobrzany, III m. - Dobra
Dziewczêta - Gimnazja
I m. - Resko, II m. - Marianowo,
III m. - Dobra
Ch³opcy - Gimnazja
I m. - Resko, II m. - Marianowo,
III m. - Dobrzany
Na zakoñczenie zawodów najlepszym zawodnikom wrêczono
medale, nagrody rzeczowe oraz
dyplomy. Szko³y, które okaza³y siê
najlepsze w klasyfikacji dru¿ynowej
otrzyma³y puchary oraz dyplomy.
Organizatorami i sponsorami
zawodów byli: Starostwo Powiatowe w £obzie, Zachodniopomorskie
Zrzeszenie LZS w Szczecinie, Wojewódzki Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Szczecinie, Uczniowski Klub
Sportowy „ARBOD” w Dobrej,
Urz¹d Miejski w Dobrej, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Dobrej, Administracja Mienia Komunalnego,
Policja w Dobrej, Szko³a Podstawowa w Dobrej, Pan Marek Kowalczyk - Masarnia w Krzemiennej,
Pani Bo¿ena Kontowicz - Firma
Samba, Pan Piotr Czupiñski - Zak³ad
Obrotu Artyku³ami Rolnymi i Przemys³owymi, Piekarnia Kajzerka.
Wszystkim organizatorom i
sponsorom dziêkujê za wszelk¹
udzielon¹ pomoc przy organizacji
zawodów. Dziêkujê goœciom zaproszonym, zawodnikom i ich opiekunom za przybycie do Dobrej. Dziêkujê komisji sêdziowskiej i obs³udze technicznej zawodów.
Janusz £ukomski

tygodnik ³obeski 27.9.2011 r.

IV liga zachodniopomorska
– VIII kolejka
Astra Ustronie Morskie - Kluczevia Stargard 2-3, Sarmata Dobra
- Lech Czaplinek 1-1, Gryf Kamieñ
Pomorski - Rega Trzebiatów 3-1,
Victoria Przec³aw - Leœnik/Rossa
Manowo 1-2, Ina Goleniów - Stal
Szczecin 2-3, S³awa S³awno - Vineta Wolin 0-3, Hutnik Szczecin Energetyk Gryfino 2-4, Pogoñ II
Szczecin - Orze³ Wa³cz 4-1.
1. Energetyk Gryfino
21 25:6
2. Leœnik/Rossa Manowo 20 23:8
3. Gryf Kamieñ Pomorski 15 14:14
4. Kluczevia Stargard
15 13:10
5. Stal Szczecin
15 13:12
6. Pogoñ II Szczecin
13 17:8
7. Orze³ Wa³cz
12 14:11
8. Sarmata Dobra
11 17:17
9. Ina Goleniów
10 13:10
10. Lech Czaplinek
9 8:15
11. Vineta Wolin
8 11:11
12. Hutnik Szczecin
8 13:16
13. S³awa S³awno
7 8:18
14. Victoria Przec³aw
4 7:13
15. Astra Ustronie Morskie 4 12:21
16. Rega Trzebiatów
1 4:22
Liga Okrêgowa Szczeciñska
– VIII kolejka:

Ehrle Dobra Szczeciñska - Morzycko Moryñ 1-3, Œwit Skolwin Unia Dolice 0-2, Sokó³ Pyrzyce Sêp Brzesko 2-0, Zorza Dobrzany Polonia P³oty 2-2, Piast Chociwel Odra Chojna 0-1, Stal Lipiany Arkonia Szczecin 0-2, Odrzanka
Radziszewo - K³os Pe³czyce 1-3,
Œwiatowid £obez - Masovia Maszewo 1-2.
1. Morzycko Moryñ
19 18:7
2. K³os Pe³czyce
19 18:7
3. Œwit Skolwin
19 14:9
4. Unia Dolice
14 16:10
5. Odrzanka Radziszewo 12 15:16
6. Sokó³ Pyrzyce
12 8:13
7. Odra Chojna
11 15:12
8. Arkonia Szczecin
11 13:5
9. Sêp Brzesko
10 14:18
10. Œwiatowid £obez
9 15:15
11. Ehrle Dobra Szczeciñska 9 13:17
12. Masovia Maszewo
8 10:11
13. Zorza Dobrzany
8 6:8
14. Stal Lipiany
7 11:13
15. Polonia P³oty
7 5:22
16. Piast Chociwel
4 3:11
Regionalna Klasa Okrêgowa
- VIII kolejka:

Sparta Gryfice - Ina Iñsko 0-1,
Sparta Wêgorzyno - Wicher Brojce
0-0, Kasta Szczecin-Majowe - Pomorzanin Nowogard 1-1, Jeziorak
Szczecin - GKS Mierzyn 2-2, B³êkitni II Stargard - Iskra Golczewo 11-2,
Chemik II Police - Flota II Œwinoujœcie 7-0, Vielgovia Szczecin - Wybrze¿e Rewalskie Rewal 1-2, Promieñ Mosty - Orze³ £o¿nica 2-3.
1. Ina Iñsko
2. Kasta Szczecin-Majowe
3. Iskra Golczewo
4. Orze³ £o¿nica
5. Chemik II Police
6. Pomorzanin Nowogard

21 14:4
19 15:6
16 24:18
14 11:16
13 23:10
13 14:11

7. Jeziorak Szczecin
8. B³êkitni II Stargard
9. GKS Mierzyn
10. Wybrze¿e Rewalskie
11. Vielgovia Szczecin
12. Promieñ Mosty
13. Sparta Wêgorzyno
14. Wicher Brojce
15. Flota II Œwinoujœcie
16. Sparta Gryfice

12 16:11
11 24:14
10 16:12
10 18:19
10 14:20
9 14:16
8 10:13
5 11:18
5 9:25
3 4:24

A klasa Szczecin gr. I
- V kolejka:
Mewa Resko - Sowianka Sowno
1-1, Bizon Cerkwica - OKS Goleniów 6-0, Ba³tyk Gostyñ - Fala Miêdzyzdroje 2-1, Pomorzanin Przybiernów - Orze³ Prusinowo 11-0,
B³êkitni Trzyg³ów - Jantar Dziwnów 1-2, Ba³tyk Miêdzywodzie Korona Stuchowo 3-8.
1. Pomorzanin Przybiernów15 38:1
2. Korona Stuchowo
12 21:9
3. Jantar Dziwnów
10 10:10
4. B³êkitni Trzyg³ów
10 10:4
5. Ba³tyk Gostyñ
7 9:10
6. Bizon Cerkwica
7 14:11
7. Fala Miêdzyzdroje
7 14:10
8. Sowianka Sowno
5 10:11
9. Mewa Resko
5 9:8
10. Orze³ Prusinowo
4 5:21
11. Ba³tyk Miêdzywodzie 3 7:31
12. OKS Goleniów
0 1:22
A klasa Szczecin gr. II - V kolejka:
Orkan Dalewo - Rolpol Chlebowo 1-5,
Radowia Radowo Ma³e - Unia Stargard
5-1, WODR Barzkowice - Olimpia Nowogard 1-3, Zenit Koszewo - D¹brovia
Stara D¹browa 1-3, Orze³ Grzêdzice D¹b Dêbice 2-0, Pomorzanin Kr¹piel Zorza Tychowo 2-2.
1. D¹brovia Stara D¹browa
2. Orze³ Grzêdzice
3. D¹b Dêbice
4. Olimpia Nowogard
5. Rolpol Chlebowo
6. Radowia Radowo Ma³e
7. Zorza Tychowo
8. Unia Stargard
9. Pomorzanin Kr¹piel
10. WODR Barzkowice
11. Orkan Dalewo
12. Zenit Koszewo

9 10:5
9 9:4
8 13:6
8 12:7
8 10:7
7 9:6
7 8:5
7 16:13
4 8:9
4 4:8
3 5:19
1 5:20

B klasa Szczecin gr. I – IV kolejka:
Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Zieloni
Wyszobór 3-0, Huragan Wierzchos³aw
- Pionier ¯arnowo 2-4, Zalew Stepnica
- Znicz Wysoka Kamieñska 2-2, Gardominka/Polonia II Mechowo - Jastrz¹b
£osoœnica 3-4
1. Pionier ¯arnowo
2. Znicz Wysoka Kamieñska
3. Zalew Stepnica
4. Jastrz¹b £osoœnica
5. Gardominka/Polonia
6. Prawobrze¿e Œwinoujœcie
7. Huragan Wierzchos³aw
8. Pomorzanin II Nowogard
9. Zieloni Wyszobór

12 19:7
7 7:5
7 17:10
6 8:9
6 11:12
3 8:12
2 10:13
1 6;12
1 3:9

B klasa Szczecin gr. II – IV Kolejka:
Kluczevia II Stargard - Znicz Sulibórz
5-2, Iskra Pomieñ - Saturn Szadzko 52, Piast Kolin - Œwiatowid II £obez 06, Orkan II Suchañ - Ogniwo Dzwonowo 2-1, Derby Ulikowo - Vitkowia Witkowo (prze³o¿ony, sêdzia nie dotar³).

1. Œwiatowid II £obez
2. Orkan II Suchañ
3. Kluczevia II Stargard
4. Znicz Sulibórz
5. Vitkowia Witkowo
6. Derby Ulikowo
7. Iskra Pomieñ
8. Piast Kolin
9. Saturn Szadzko
10. Ogniwo Dzwonowo

9 15:7
7 10:6
7 10:10
7 10:5
6 6:6
5 8:5
5 7:4
3 4:12
1 8:14
0 4:14

I klasa juniorów - gr. I Szczecin
– V kolejka:
Ina Goleniów - Rega Trzebiatów 14-0,
Polonia P³oty - Œwiatowid £obez 4-2,
Gryf Kamieñ Pomorski - Fala Miêdzyzdroje 1-3, Sarmata Dobra - Sparta Gryfice 1-3.
1. Ina Goleniów
2. Sparta Gryfice
3. Polonia P³oty
4. Fala Miêdzyzdroje
5. Sarmata Dobra
6. Œwiatowid £obez
7. Rega Trzebiatów
8. Gryf Kamieñ Pomorski
9. Vineta Wolin

13 26:1
9 17:11
9 14:11
8 11:6
7 8:6
6 11:13
3 7:29
3 8:17
0 3:11

UWAGA!
Zapraszamy wszystkich
do Be³cznej na „Sobotê z rakietk¹” (badminton i tenis
sto³owy) – 2 i 4 sobota ka¿dego miesi¹ca.
Szczegó³owe informacje
na: www.uksbbelczna.pl

Sobota z rakietk¹
Podczas minionej soboty w sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Be³cznej odbywa³y siê
zajêcia z rakietk¹ lub paletk¹ dla
ka¿dego – dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Zajêcia te s¹ cykliczne i
odbywaj¹ siê w ka¿d¹ 2 i 4 sobotê
miesi¹ca. Do dyspozycji uczestników s¹ sto³y do tenisa, oraz sala
gimnastyczna, na której wszyscy
chêtni graj¹ w badmintona.
Na nowo wyremontowanej sali
gimnastycznej zgromadzi³o siê wielu uczestników chc¹cych aktywnie
spêdziæ sobotni dzieñ. Pieczê organizacyjn¹ nad „sobot¹ z rakietk¹”
sprawuje pan Kazimierz Pawelec.
Mi³a atmosfera, du¿o œmiechu, rywalizacja sportowa na najwy¿szym
poziomie – wszystko to za darmo
mo¿emy dostaæ podczas „Soboty z
rakietk¹”. Tak w³aœnie by³o minionej soboty. W szkole mo¿na by³o
spotkaæ fanów tenisa sto³owego jak
i badmintona. Swoich si³ z trenerem
– Kazimierzem Pawelcem jak i ze
starszymi zawodnikami – niegdyœ
mistrzami województwa próbowali
najm³odsi adepci badmintona.
Wœród najm³odszych umiejêtnoœciami wyró¿nia siê Renata Posak –
uczennica drugiej klasy podstawo-

IV liga zachodniopomorska – IX Kolejka:
01.10.2011 r. - sobota:
Vineta Wolin - Sarmata Dobra
Stal Szczecin - S³awa S³awno
Leœnik/Rossa Manowo - Hutnik Szczecin
Rega Trzebiatów - Victoria Przec³aw
14.00 Kluczevia Stargard - Pogoñ II Szczecin
14.00 Energetyk Gryfino - Ina Goleniów
15.00 Orze³ Wa³cz - Gryf Kamieñ Pomorski
16.00 Lech Czaplinek - Astra Ustronie Morskie
Liga Okrêgowa Szczeciñska – IX Kolejka:
01.10.2011 r. - sobota:
Arkonia Szczecin - Œwiatowid £obez
Odra Chojna - Stal Lipiany
15.00 K³os Pe³czyce - Œwit Skolwin
15.00 Masovia Maszewo - Ehrle Dobra Szczeciñska
15.00 Polonia P³oty - Piast Chociwel
15.30 Sêp Brzesko - Zorza Dobrzany
02.10.2011 r. - niedziela:
16.00 Unia Dolice - Sokó³ Pyrzyce
16.30 Morzycko Moryñ - Odrzanka Radziszewo
Regionalna Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n. - IX Kolejka:
01.10.2011 r. - sobota:
Pomorzanin Nowogard - Chemik II Police
Wicher Brojce - Kasta Szczecin-Majowe
Orze³ £o¿nica - Vielgovia Szczecin
GKS Mierzyn - Promieñ Mosty
Flota II Œwinoujœcie - Sparta Gryfice
15.00 Iskra Golczewo - Sparta Wêgorzyno
15.00 Wybrze¿e Rewalskie Rewal - B³êkitni II Stargard
02.10.2011 r. - niedziela:
13.30 Ina Iñsko - Jeziorak Szczecin
A klasa Szczecin gr. I – VI Kolejka:
01.10.2011 r. - sobota:
Jantar Dziwnów - Orze³ Prusinowo
B³êkitni Trzyg³ów - Mewa Resko
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wej. Zreszt¹ jak siê dowiedzieliœmy,
dziewczynka ta ma talent nie tylko
do gry w badmintona, równie dobrze radzi sobie z gr¹ w siatkówkê.
Ma³a Renata ma ju¿ tak¿e za sob¹
pierwsze sukcesy:
- Mam ju¿ w domu 5 medali, jeŸ-

dzimy na zawody do Schwedt. Badmintona trenujemy trzy razy w tygodniu. Bardzo lubiê graæ – mówi³a
m³oda sportsmenka.
Organizator „Soboty z rakietk¹”
zaprasza wszystkich chêtnych na
kolejne spotkanie.
PJ

15.00 Fala Miêdzyzdroje - Pomorzanin Przybiernów
16.00 Korona Stuchowo - Ba³tyk Gostyñ
15.00 Sowianka Sowno - Bizon Cerkwica
02.10.2011 r. - niedziela:
16.00 OKS Goleniów - Ba³tyk Miêdzywodzie
A klasa Szczecin gr. II – VI Kolejka:
01.10.2011 r. - sobota:
Unia Stargard - WODR Barzkowice
D¹b Dêbice - Orkan Dalewo
Zenit Koszewo - Pomorzanin Kr¹piel
16.00 D¹brovia Stara D¹browa - Olimpia Nowogard
02.10.2011 r. - niedziela:
15.00 Rolpol Chlebowo - Radowia Radowo Ma³e
15.00 Zorza Tychowo - Orze³ Grzêdzice
B klasa Szczecin gr. I – V Kolejka:
01.10.2011 r. - sobota:
Pomorzanin II Nowogard - Zalew Stepnica
15.00 Zieloni Wyszobór - Gardominka/Polonia II Mechowo
02.10.2011 r. - niedziela:
13.00 Jastrz¹b £osoœnica - Huragan Wierzchos³aw
15.00 Znicz Wysoka Kamieñska - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
B klasa Szczecin gr. II – V Kolejka:
01.10.2011 r. - sobota:
Saturn Szadzko - Orkan II Suchañ
Znicz Sulibórz - Iskra Pomieñ
Œwiatowid II £obez - Kluczevia II Stargard
Vitkowia Witkowo - Piast Kolin
Ogniwo Dzwonowo - Derby Ulikowo
I klasa juniorów - gr. I Szczecin – VI Kolejka:
01.10.2011 r. - sobota:
Œwiatowid £obez - Gryf Kamieñ Pomorski
Sparta Gryfice - Polonia P³oty
Rega Trzebiatów - Vineta Wolin
11.00 Ina Goleniów - Sarmata Dobra
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Chcia³abym, aby dobrym zwyczajem by³o uszanowanie woli mieszkañców

Studnia niezgody
(WINNIKI-gmina Wêgorzyno). W gminie Wêgorzyno niemal
ka¿da wieœ ma swoj¹ ogólnodostêpn¹ studniê. Ten zwyczaj sprawia, ¿e w razie awarii ludzie nie s¹
odciêci od dostaw wody pitnej. Jednak mieszkañcom Winnik ju¿ po
raz kolejny przysz³o walczyæ o
swoj¹ studniê. Projekt uchwa³y
wróci³ pod obrady ju¿ po raz trzeci.
Podczas sesji Rady Miejskiej nie
by³o dyskusji, gdy rozmowa dotyczy³a uruchomienia studni w Kraœniku
czy te¿ Runowie Pomorskim. Nikt te¿
nie oponowa³, gdy sio³tysi zwracali
uwagê na to, ¿e studnie s¹ publiczne
i s³u¿¹ mieszkañcom nie tylko w razie
awarii sieci wodoci¹gowej, ale te¿
np. do podlewania kwiatów.
Trochê inaczej dyskutowano, gdy
przed radnymi zosta³ przed³o¿ony
projekt uchwa³y odnoszacy siê do
sporzeda¿y dzia³ki w Winnikach, na
której znajduje siê tamtejsza studnia.
Do projektu uchwa³y wprowadzi³a burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska. Wyjaœni³a, ¿e o sprzeda¿y nieruchomoœci decyduje Rada
Miejska, a ona, jako burmistrz, zobowi¹zana jest przygotowaæ projekt
uchwa³y na wniosek osoby chc¹cej
nabyæ nieruchomoœæ.
- Zostali pañstwo wybrani po to,
aby s³uchaæ g³osów mieszkanców.
Jesteœcie ich przedstawicielami, a
g³os mieszkanców w tej sprawie jest
przeciwny sprzeda¿y. Mam nadziejê,
¿e rada bêdzie zgodna i pos³ucha
mieszkañców so³ectwa. Prosi³abym o
umo¿liwienie wypowiedzienia siê w
tej sprawie so³tysowi i mieszkañcom
so³ectwa - powiedzia³a burmistrz.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej poinformowa³, ¿e komisje projekt uchwa³y zaopiniowa³y pozytywnie. Podczas dalszej dyskusji radni
uznali jednak, ¿e podczas g³osowania
nie znali wszystkich szczegó³ów, a te
dostarczyli im przybyli na sesjê
mieszkañcy.
Radny Andrzej Raj poinformowa³, ¿e aby bli¿ej przyjrzeæ siê sprawie wybra³ siê do Winnik osobiœcie.
Na miejscu dowiedzia³ siê, ¿e ze studni korzystaj¹ wszyscy mieszkañcy,
jest zadbana, sprawna, a teren przy
niej wykoszony. Uzna³, ¿e studnia
nale¿y siê mieszkañcom, choæ podczas komisji g³osowa³ inaczej.
G³os w sprawie zabra³ so³tys Winnik, który wyjaœni³, ¿e zarówno rada
so³ecka jak i wiêkszoœæ mieszkañców
jest przeciwna sprzeda¿y studni. So³tysa popar³ mieszkaniec, który zauwa¿y³, ¿e nie walcz¹ z osob¹ chc¹c¹
nabyæ studniê, ale zwyczajnie chc¹ j¹
zachowaæ dla ca³ej spo³ecznoœci lokalnej.
- Ta studnia jest jedyn¹ studni¹ we
wsi. W momencie, gdy brakuje wody,

a czêsto tak siê dzieje, bo ruroci¹gi s¹
stare, to mamy wodê ze studni. W
przypadku Winnik s¹ to ruroci¹gi z
azbestow¹ instalacj¹, czêsto zdarzaj¹
siê takie dni, ¿e tej wody po prostu nie
mamy. Woda w studni jest zdatna do
picia. My nie walczymy z nikim,
chcemy jedynie, aby ta studnia zosta³a. A je¿eli jest taka mo¿liwoœæ, to
zwracamy siê do pana przewodnicz¹cego, ¿e je¿eli ju¿ jest decyzja o
sprzeda¿y, to sprzedajcie to Winnikom - miejscowoœci, a je¿eli nie ma
takiej koniecznoœci, niech ona pozostanie w³aœnoœci¹ gminy, z mo¿liwoœci¹ korzystania dla wszystkich - argumentowa³ mieszkaniec.
Burmistrz Monika KuŸmiñska
poinformowa³a, ¿e do gminy wp³ynê³o pismo mieszkañców, w którym nie
zgadzaj¹ siê na sprzeda¿ dzia³ki. Pod
pismem widnieje oko³o 50 podpisów.
S¹ równie¿ dokumenty z 1999
roku, które potwierdzaj¹, ¿e ta ma³a
dzia³eczka 43.metrowa wraz z nieruchomoœci¹ przylegaj¹c¹ stanowi³a
jedn¹ dzia³kê. W momencie gdy nieruchomoœci¹ zainteresowali siê pañstwo S., moja poprzedniczka wydzieli³a t¹ ma³¹ czêœæ ze studni¹ i sprzeda³a wiêksz¹ czêœæ, studniê pozostawiaj¹c dla mieszkañców. Mimo, ¿e w
wielu kwestiach nie zgadzam siê z
moj¹ poprzedniczk¹, to tu j¹ popieram - powiedzia³a.
To studnia niezgody,
czas przeci¹æ
G³os w dyskusji zabra³ wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan
Szymko, który zaznaczy³, ¿e podczas
komisji by³ za tym, aby sprzedaæ
dzia³kê wraz ze studni¹.
- Czym siê kierowa³em? W Winnikach, jak i w innych miejscowoœciach naszej gminy, studni by³o bardzo du¿o. Przy niemal ka¿dym gospodarstwie by³a studnia. Zaraz po wojnie, nim nie by³o wodoci¹gów, wszêdzie by³y studnie. Gdy zosta³y wprowadzone wodoci¹gi w latach chyba
60., wiele studni zosta³o zasypanych.
Nikt z nich nie korzysta³, bo mieliœmy
wygodê, ka¿dy sobie pod³¹cza³ wodê
do domu. W Winnikach, z tego co
wiem, zosta³y dwie studnie, z czego
jedna to ta, o której dzisiaj mówimy.
Ta studnia zosta³a w takim stanie, w
jakim jest dziêki temu, ¿e œwiêtej
pamiêci so³tys Sobczyk o ni¹ zadba³
- rozpocz¹³ wypowiedŸ wiceprzewodnicz¹cy. Po ostatnich s³owach
g³osy z sali zaprzeczy³y, jakoby fakt,
i¿ studnia dzia³a do dziœ jest jedynie
zas³ug¹ by³ego so³tysa. Jednog³oœnie
stwierdzono, ¿e o studniê dbali i
dbaj¹ wszyscy mieszkañcy.
- My jako Rada musimy dziœ podj¹æ uchwa³ê w sprawie sprzeda¿y kontynuowa³ wiceprzewodnicz¹cy. Ta uchwa³a jaka by nie by³a, bêdzie

z³¹. Tu nam pani przedstawi³a, ¿e oko³o 50 osób by³o
przeciwko sprzeda¿y. W
Winnikach jest chyba troszkê wiêcej ludzi. Jest tam wyraŸny podzia³. W 2010 roku
w Winnikach by³o 124
mieszkañców. Ta studnia jest
na dzisiaj koœci¹ niezgody w
Winnikach. Dzisiaj dzwoni³em jeszcze do jednej pani,
chcia³em zrobiæ wywiad. Powiedzia³a mi - Winniki s¹ podzielone. Tu jest coœ takiego,
¿e sam nie skorzystam i nie
dam komuœ. Je¿eli zabraknie
wody w Winnikach, to mo¿e
parê osób, mieszkaj¹cych
najbli¿ej studni, przyjdzie tam. Ale tu
bêdziecie lecieæ - do urzêdu, do pani
burmistrz. Bo zadanie dostarczenia
wody, to jest zadanie gminy. Je¿eli
bêdzie d³u¿sza awaria, to w ci¹gu
kilku godzin musi byæ tam cysterna z
wod¹ - tam bêdziecie chodziæ po
wodê. Dzisiaj Winniki s¹ podzielone
w³aœnie przez tê studniê. Nale¿a³oby
wzi¹æ skalpel, przeci¹æ to co trzeba.
Bêdê g³osowa³ za tym, ¿eby sprzedaæ
- powiedzia³.
Sprzeda¿ to likwidacja
WypowiedŸ wiceprzewodnicz¹cego podsumowa³ radny Andrzej Raj,
który stwierdzi³, ¿e sprzeda¿ studni
jest jednoznaczna z jej likwidacj¹ dla
mieszkañców.
Podobnego zdania by³a radna Jadwiga Kamiñska.
- Sprzedaj¹c dzia³kê zamykamy
studniê dla ca³ej wsi, ¿eby by³o jasne,
bo potem ktoœ sobie spuœci psy i ludzie po wodê nie wejd¹. Jest to jedyna
studnia, z której ludzie mog¹ korzystaæ. W innych wioskach dbamy, aby
jakaœ studnia by³a ogólnie dostêpna,
natomiast tutaj, mieszkañcy chc¹ i
dbaj¹, a my robimy na przekór. Chcia³abym, aby dobrym zwyczajem by³o
uszanowanie woli mieszkañców, tak
do tej pory by³o - powiedzia³a.
W dyskusjê w³¹czy³ siê so³tys
Mielna Józef Korcz, który uzna³, ¿e w
tym wypadku ¿adnej dyskusji byæ nie
powinno.
- Studnia powinna nale¿eæ do ludzi, a nie do jednej osoby, a poza tym
wartoœæ wody ze studni, a z wodoci¹gu z Goleniowa - nie ma porównania.
Potwierdzam, na ró¿ne wyroby bierze siê stamt¹d wodê. Ta z ruroci¹gu
nie nadaje siê. Po drugie beczkowóz,
to jest koszt dla gminy, niepotrzebny,
gdy jest studnia - powiedzia³.
Mieszkanka Winnik zapewnia³a
wiceprzewodnicz¹cego Jana Szymko, ¿e myli siê twierdz¹c, i¿ pan Sobczyk dba³ o studniê.
- Dopiero wtedy, gdy chcia³ kupiæ
studniê i by³ przewodnicz¹cym rady,
dopiero wtedy przywióz³ robotników

i t¹ star¹ poniemieck¹ studniê wyrzuci³ i wzi¹³ now¹. Od tego czasu zacz¹³
walczyæ o ni¹. Ca³a miejscowoœæ z
niej korzysta. Dwa-trzy miesi¹ce
temu, gdy by³a awaria, nie by³o wody
oko³o 8 godzin. Ca³a miejsowoœæ
przychodzi³a do tej studni. To jest nieprawda panie Szymko, ¿e dba³ o ni¹.
Mieszka³ obok, korzysta³ z niej, ale w
ogóle o ni¹ nie dba³ - powiedzia³a.
Za mieszkañcami ujêli siê równie¿ so³tysi innych miejscowoœci,
którzy potwierdzili, ¿e ze studni korzysta ca³a miejscowoœæ, woda s³u¿y
ludziom zarówno do przetworów, jak
i podlewania oraz sprz¹tania koœcio³a. Przypomniano równie¿, jak to so³tys Zbigniew Sobczyk przynosi³ na
sesjê wodê z wodoci¹gów. Woda ze
studni, jak zapewniali ci wszyscy,
którzy tê wodê pili, jest zdecydowanie lepsza. Uswiadomiono radnych,
¿e w miejscu,w którym stoi studnia,
niegdyœ nie by³o ¿adnej posesji, tylko
plac. Studnia wiêc zawsze s³u¿y³a
ca³ej spo³ecznoœci.
Ostatni¹ osob¹, która zabra³a g³os
w dyskusji by³a radna Barbara Pietrusz. - Przys³uchiwa³am siê dyskusji
i argument, ¿e mieszkancy bior¹ sobie wodê do przetworów ze studni i
na potrzeby w³asne dla mnie nie jest
argumentem. Za wodê z wodoci¹gów
trzeba zap³aciæ - powiedzia³a.
Za sprzeda¿¹ opowiedzia³o siê 4
radnych, przeciw sprzeda¿y - 6 radnych, natomiast 3 wstrzyma³o siê od
g³osu.
Od redakcji.
Na po³udniu Polski jest taki mi³y
zwyczaj, ¿e tam gdzie s¹ studnie,
zachowuje siê je, nie tylko z myœl¹ o
mieszkañcach, ale i spragnionych
wêdrowcach, którym wody nigdy nie
powinno zabrakn¹æ. Ten mi³y zwyczaj panuje jeszcze powszechnie z
dala od Polski, w niewielkiej Mo³dawii, gdzie nie tylko we wsiach, ale i w
miastach nie mo¿e zabrakn¹æ ogólnodostêpnej studni. Jest to bardzo biedny kraj, ale dba o to, by studnie by³y
dostêpne i pod daszkiem.
MM
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Radowskie spotkanie o Sydonii
(Radowo Ma³e) To w³aœnie tutaj w minion¹ sobotê odby³ siê zlot
czarownic. By³o to ju¿ IX spotkanie historyczne „Sydonia”, tym
samym nast¹pi³a Wojewódzka
Inauguracja Roku „Szko³a z
Pasj¹”. Czêœæ zlotu odbywa³a siê
w szkole, a druga na polanie - tzw.
patelni.
Dzieñ ten by³ spotkaniem na
czeœæ najwiêkszej czarownicy na
Pomorzu - s³ynnej i piêkniej Sydonii von Borcke, która w³aœnie na
tych ziemiach ¿y³a i rzuca³a czary.
Historia Sydonii przez lata obros³a
legend¹. Sydonia von Borcke urodzi³a siê oko³o 1545 r. na zamku w
miejscowoœci Strzmiele, 7 km od
£obza. Ju¿ w wieku dwudziestu kilku lat musia³a na zawsze opuœciæ
rodzinne Strzmiele, wskutek zatargu z bratem Ulrikiem. Nie mo¿na
odmówiæ Sydonii wiedzy, inteligencji i trzeŸwoœci w patrzeniu na œwiat.
Nie zawsze by³o to jednak ¿yczliwie
odbierane przez otoczenie i paradoksalnie przyczyni³o siê do
okrzykniêcia Sydonii czarownic¹.
Podczas pobytu, jako dama dworu,
na zamku w Wo³ogoszczy oczarowa³a ksiêcia Ernesta Ludwika z rodu

Gryfitów, który przyobieca³ jej ma³¿eñstwo. Na mezalians jednak nie
zgodzi³a siê rodzina ksi¹¿êca. Do
ma³¿eñstwa nie dosz³o. Zrozpaczona Sydonia opuszczaj¹c dwór ksi¹¿êcy, przepowiedzia³a rych³y koniec panuj¹cego rodu - „¿e pó³ wieku nie przeminie, a ca³a tak liczna
wówczas dynastia bezpotomnie zejdzie z tego œwiata”. Wkrótce potem
kolejni przedstawiciele Gryfitów
umierali m³odo lub bezdzietnie, co
grozi³o wygaœniêciem dynastii. W
otoczeniu dworu zaczêto szukaæ
przyczyny takiego stanu rzeczy.
Przypomniano wówczas „kl¹twê”,
rzucon¹ ongiœ przez m³od¹ szlachciankê. Wyjaœnienie by³o proste Sydonia jest czarownic¹, przeklê³a
ród Gryfitów. Starsz¹ ju¿ kobietê
sprowadzono z domu dla niezamê¿nych szlachcianek w Marianowie
(dawny klasztor) na zamek w Szczecinie. Oskar¿ona pocz¹tkowo
wszystkiemu zaprzeczy³a. Z³amana
jednak torturami stara kobieta przyzna³a siê do czarów i praktyk tajemnych. Jako, ¿e Borkówna by³a córk¹
szlacheck¹, nie mo¿na by³o skazaæ
jej na œmieræ ogniow¹. Dlatego Sydonia zosta³a wpierw œciêta mieczem, a nastêpnie martwe cia³o

„czarownicy” dla wype³nienia zwyczaju spalono na stosie. Sta³o siê to
1 wrzeœnia 1620 r. pod murami
Szczecina w pobli¿u dzisiejszej
Bramy Królewskiej. Stracenie nieszczêœliwej i hardej Sydonii nie
powstrzyma³o jednak fatum ci¹¿¹cego nad Gryfitami. W 1637 r. zmar³
bezpotomnie ostatni z dynastii ksi¹¿êcej - Bogus³aw XIV, a Ksiêstwo
Zachodniopomorskie przesta³o istnieæ.
W tym roku organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji dla przyby³ych uczestników. Mo¿na by³o ogl¹daæ prezentacje artystyczne dzieci i
m³odzie¿y. By³y konkursy na Miss
czarownic, czy konkurs na naj-

lepsz¹ miot³ê dla panów. Wszyscy
bardzo chêtnie obejrzeli zmagania
rycerzy z czasów monarchii piastowskiej. Fabu³a walk nawi¹zywa³a do legend oraz wydarzeñ historycznych. Wybrana spoœród publicznoœci dziewczyna dotyka³a liœciem paproci dwóch wojowników,
którzy toczyli ze sob¹ walkê. PóŸniej niektórych uda³o siê przywróciæ do ¿ycia za pomoc¹ czarów.
Mo¿e dobra pogoda to tak¿e zas³uga czarów? Trzeba przyznaæ, ¿e
by³o bardzo ciep³o i s³onecznie,
szczególnie jak na t¹ porê roku.
Podczas spotkania najfajniej bawi³y siê dzieci poprzebierane za czarownice i czarowników. By³y miêdzy nimi nawet walki na miot³y. PJ
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Julia z rodzicami
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