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Im mniejsze bezrobocie
tym wiêksze zatrudnienie
w PUP
(POWIAT). Zgodnie z informacj¹ z³o¿on¹ przez Powiatowy
Urz¹d Pracy w £obzie na pocz¹tku 2006 roku zatrudnionych
by³o tu 18 osób na etacie, na koniec roku ju¿ – 36. Na koniec
2008 roku zatrudnienie w PUP wynosi³o ju¿ 41 osób.
Dopalacze schodzi³y jak ciep³e bu³eczki, a narkotyki?

Alkohol i narkotyki
a m³odzie¿ szkolna

Rozmowa
z Micha³em
Pniewskim
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Z drugiej strony

Radni czy bezradni?

Kazimierz Rynkiewicz
Burmistrzowie £obza chc¹ oddaæ wodoci¹gi gminne Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gi i Kanalizacje
(PWiK) w £obzie w dzier¿awê na
15 lat, i to bez przetargu. Piêcioro
radnych niezale¿nych z³o¿y³o swój
projekt uchwa³y, by tym mieniem
gminnym zarz¹dza³a sama gmina.
Co ka¿e urzêdnikom z burmistrzami na czele tak nachalnie przeæ do
bezprzetargowego oddania w dzier¿awê sieci wodno-kanalizacyjnej
wraz z oczyszczalni¹, nie wiadomo,
ale jak nie wiadomo o co chodzi, to
chodzi o pieni¹dze. Czyje? Wasze –
mieszkañców, podatników i „pitników” zwyk³ej wody. Sama woda
jest tania, ale do tego dochodz¹
koszty jej wydobycia i przesy³u,
administracji, obs³ugi technicznej
sieci i oczyszczalni oraz inwestycji.
By ogarn¹æ problem, trzeba cofn¹æ siê do pocz¹tku, gdy pan Józef
Misiun (1998-2002) by³ radnym i
nast¹pi³a prywatyzacja wodoci¹gów gminnych. Zosta³ prezesem
prywatnej spó³ki, zarejestrowanej
w KRS w 2001 r. Od tamtej pory
spó³ka zarz¹dza gminn¹ sieci¹ i
oczyszczalni¹ bez przetargu. Tym
wszystkim, którzy bêd¹ krzywiæ siê
na za³o¿enie spó³ki komunalnej z
powodu wyznawanych pogl¹dów
wolnorynkowych, nale¿y powiedzieæ, ¿e dotychczasowa dzia³alnoœæ PWiK na mieniu gminnym nie
ma nic wspólnego z wolnym rynkiem. Wbijcie to sobie w koñcu do
g³ów i nie powtarzajcie frazesów.

Sygna³y czytelników

Z DRUGIEJ STRONY

Doœæ ju¿ tego czochrania siê
po ³epetynach i przewracania
oczkami
Wolny rynek, to konkurencja, a w
zarz¹dzaniu sieci¹ takiej nigdy w
£obzie nie by³o. I ma nie byæ, bo tak
chc¹ urzêdnicy, przygotowuj¹c
bezprzetargowe przekazanie sieci
PWiK-owi na kolejne 15 lat. Co to
oznacza dla mieszkañców? Oznacza to, ¿e mo¿na bêdzie ³upiæ
mieszkañców do oporu, bo kto to
sprawdzi, je¿eli dzisiaj Gmina,
jako w³aœciciel, nie jest w stanie
policzyæ kosztów eksploatacji w³asnego mienia, a tym samym oceniæ,
czy ceny za wodê i œcieki s¹ realne,
czy naci¹gane.
Cena wody i œcieków zale¿y od
kosztów przedstawianych radnym
przez PWiK. Dajmy na to, ¿e koszt
realny 1 litra wody to 1 z³otówka
(przyk³adowo). Przyjmijmy, ¿e na
ten koszt sk³ada siê realna praca 1
osoby, 1 kw pr¹du, 1 litra benzyny,
1 jednostki kosztów innych. Problem z PWiK-iem polega³ zawsze na
tym, ¿e spó³ka prowadzi te¿ w³asn¹
dzia³alnoœæ komercyjn¹ i obie te
dzia³alnoœci mieszaj¹ siê. Gmina
(mieszkañcy) p³aci z³otówkê
PWiK-owi za 1 litr wody. Ale oto
spó³ka zatrudnia drug¹ osobê, która
robi trochê dla Gminy, trochê dla
spó³ki, ale za ca³oœæ spó³ka wystawia rachunek Gminie. Mówi – koszty wzros³y i teraz woda ma kosztowaæ 2 z³. Radni kwêkaj¹, licz¹, wertuj¹, szukaj¹, bo coœ im siê nie zgadza. A dlaczego ten pan jest w kosz-

tach Gminy na etacie, powinien na
pó³, a drugie pó³ niech mu p³aci spó³ka, a dlaczego tak czêsto kupuje siê
tak drogie opony, a dlaczego tak
wysoka stawka za pracê ci¹gnika, a
dlaczego te koszty wrzucono tu, a
nie tam, a one nabijaj¹ cenê wody, a
dlaczego nagle wzros³y koszty wywozu odpadu i czy to jest odpad ca³y,
czy tylko sucha masa. ¯¹daj¹ wgl¹du do dokumentów spó³ki, by mogli
obliczyæ realne koszty wody, a spó³ka mówi – takiego wa³a wam poka¿emy, to tajemnica handlowa. A jak
nie przeg³osujecie cen, to i tak wejd¹
w ¿ycie. Ot, i ca³y wolny rynek w
myœleniu kilku hochsztaplerów.
Czy ktoœ prowadz¹cy firmê by³by w
stanie zap³aciæ za coœ, o czym nie
wie, ile kosztuje i za co p³aci? Na
wolnym rynku taka firma nie istnia³aby po pó³ roku. Tu mo¿e dzia³aæ 10
lat, a nawet 25 i nie dowiemy siê, za
co p³acimy. To nie dotknie burmistrza Soli ani wiceburmistrza Kabata, bo przecie¿ nawet na ich pensje
sk³adaj¹ siê podatnicy, wiêc co im
tam z³otówka w t¹, czy w tamt¹, i tak
na koniec miesi¹ca dostan¹ pensje.
Spó³kê komunaln¹ trzeba za³o¿yæ po to, by urealniæ ceny wody i
œcieków. By dowiedzieæ siê, jaki jest
na obecnych cenach zysk (nadwy¿ka) i ten zysk przeznaczyæ na modernizacjê sieci i oczyszczalni. To jakiœ
sposób na modernizacjê, bez siêgania do kieszeni podatników. To tak-

O ma³o nie zabi³em dzieci!
- By³o oko³o 18.00, gdy
jakiœ czas temu jad¹c drog¹
pomiêdzy Be³czn¹, a Poradzem niemal w ostatniej
chwili przed samochodem
zauwa¿y³em dwie na ciemno
ubrane postacie, które w
œwiat³ach reflektorów zaczê³y machaæ rêkoma.

To by³y dzieci ubrane na ciemno i sz³y praw¹ stron¹ jezdni. Min¹³em ich, jednak przysz³o mi do g³owy, ¿e gdyby to by³ samochód ciê¿arowy, móg³by je potr¹ciæ. Dzieci
by³y ca³kowicie niewidoczne. Za-

wróci³em i podwioz³em do Poradza. Straszne jest to, ¿e dzieci, nie
doœæ, ¿e sz³y praw¹ stron¹, to jeszcze ubrane by³o na ciemno. Nie
mia³y ¿adnych elementów odblaskowych. Czy naprawdê tak trudno
zadbaæ rodzicom o to, aby ich dzieci by³y bezpieczne na drodze? Gdyby dosz³o do nieszczêœcia, to oczywiœcie by³by winien kierowca.
Gdzie jest wyobraŸnia rodziców? pyta³ kierowca, mieszkaniec
£obza, który zg³osi³ siê z tym do
nas.
Dobre odblaski to podstawowy
element bezpieczeñstwa pieszych

na drodze. Zwyk³e taœmy odblaskowe mo¿na kupiæ za kilka z³otych, to
nie wydatek zwa¿ywszy, ¿e stawk¹
jest ¿ycie dziecka. Mo¿na kupiæ
gotowe kurtki z wszywanymi taœmami, spodnie, plecaki, gad¿ety,
kamizelki – wybór jest bardzo szeroki.
Inna rzecz, ¿e policja w ramach
prewencji rozdaje dzieciom gad¿ety odblaskowe w trosce o ich bezpieczeñstwo. Szkoda, ¿e o to bezpieczeñstwo nie dbaj¹ sami rodzice.
Warto zadaæ sobie pytanie, czy lepiej straciæ 5 z³ na element odblaskowy – czy dziecko?
MM

¿e realny sposób na inwentaryzacjê
w³asnego mienia, na podstawie której mo¿na planowaæ dalsze realne
posuniêcia. Po kilku latach mo¿na
og³osiæ przetarg i oddaæ w dzier¿awê sieæ, zak³adaj¹c coroczny wzrost
cen wody o inflacjê. A na fury i chaty
niech prezesi dorabiaj¹ sobie na
wolnym rynku.
Gdyby ktoœ w¹tpi³, ¿e na wodzie
siê nie zarabia, to przypomnê historiê z Nowogardu, gdzie PUWiS zatrudni³ kilku radnych i ¿ony (rodziny) kilku innych, tworz¹c w ten sposób lobby, by bezprzetargowo wzi¹æ
wodoci¹gi na 25 lat. Jednak znalaz³a siê wiêkszoœæ radnych, która
odrzuci³a ten pomys³. Czy uwa¿acie, ¿e warto by³o a¿ tak siê poœwiêcaæ dla tych paru groszy?
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Park czy miejska
melina?

(£OBEZ). W tym miejscu niejednokrotnie m³odzi ludzie pij¹
wódkê, zachowuj¹ siê skandalicznie, oddaj¹ mocz itd. Czêsto oko³o
pó³nocy podje¿d¿aj¹ tam samochody, gra g³oœna muzyka, pojawia siê nastêpny, muzyka cichnie,
tak jakby by³a sygna³em.
O tym, co dzieje siê w parku, wie
ca³e miasto. Do redakcji wielokrotnie zg³aszano sygna³y, ¿e to w³aœnie
tam spo¿ywany jest alkohol i byæ
mo¿e kwitnie handel narkotykami.
W nocy podje¿d¿aj¹ samochody,
gra g³oœna muzyka.
To tu, jak twierdz¹ okoliczni
mieszkañcy przychodzi m³odzie¿
nie tylko z pobliskich domów i bloków, ale i innych osiedli.
- M³odzi ludzie znaleŸli sobie
tam, nie wiem co – kawiarniê? Zdajê
sobie sprawê, ¿e ta m³odzie¿ nie ma
co robiæ. Bo jest to m³odzie¿ dziewiêtnastoletnia, dwudziestoparoletnia. Picie alkoholu jest od oko³o
9.00 rano do oko³o 1.00 w nocy.
Policja interweniuje, policjanci tam

wkraczaj¹, jest pó³ godziny spokoju, a potem znów to samo – powiedzia³ nam mieszkaniec £obza.
Sprawa parku znana jest równie¿ ³obeskiej policji. Problem jednak polega na tym, ze wokó³ s¹ ulice
i m³odym ludziom bardzo ³atwo
zwyczajnie uciec przed patrolem.
Wystarczy, ¿e ka¿dy rozbiegnie siê
w inn¹ stronê.
Z drugiej strony nie ma co dziwiæ fakt, i¿ park sta³ siê miejscem
spotkañ m³odzie¿y i takiego, a nie
innego spêdzania wolnego czasu.
Nie ka¿dy bowiem pragnie kopaæ
pi³kê, biegaæ po bie¿ni, czy graæ w
orkiestrze albo tañczyæ tañce ludowe. Tak naprawdê ³obeska m³odzie¿
nie ma nawet œwietlicy, w której
mog³aby siê spotkaæ i spokojnie
porozmawiaæ, napiæ siê kawy, herbaty albo zwyk³ego napoju z automatu. Nie ma te¿ ¿adnych interesuj¹cych propozycji dla m³odych ludzi, zgodnych z ich zainteresowaniami, nie ma siê wiêc co dziwiæ, ¿e
swój wolny czas spêdzaj¹ w taki, a
nie inny sposób.
MM

Szko³a Jazdy „TAUNUS” Andrzej Skrobiñski
prowadzimy kursy z zakresu Prawa Jazdy
oraz KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH kierowców
Szkolenie okresowe
Kwalifikacja wstêpna
Kwalifikacja wstêpna przyspieszona
Kwalifikacja wstêpna uzupe³niaj¹ca
Kwalifikacja wst. przysp. uzupe³niaj¹ca
Badania lekarskie na miejscu

-

490 z³
7900 z³
3900 z³
3500 z³
1500 z³

£obez, ul. Drawska 6, tel. 781-063-873, 508-262-914
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62 z³ za q ¿yta
w gminie Dobra

(DOBRA) Prezes G³ównego
Urzêdu Statystycznego ustali³
œredni¹ cenê ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2011r. w
wysokoœci 74,18 z³ za 1 q ¿yta.
Kwota ta przyjmowana jest jako
podstawa do obliczania podatku
rolnego. Podczas sesji Rady Miejskiej w Dobrej (17.11.2011 r.) radni podjêli uchwa³ê dotycz¹c¹ obni¿enia œredniej ceny skupu ¿yta
za 1 kwintal ¿yta.
Podczas rozmów pojawi³y siê
dwie propozycje stawki. Jedn¹ – 62
z³ za kwintal ¿yta zg³osi³ radny
Edward Stanis³awczyk: - Na posiedzeniu wspólnych komisji radni
podjêli decyzje, aby podstawê do
obliczenia podatku rolnego ustaliæ
w wysokoœci 62 z³ za kwintal ¿yta. Radny przypomnia³ tak¿e o

stawce, któr¹ zaproponowa³ GUS.
Drug¹ propozycjê wysunê³a
radna Kamila Cio³ek-Borczyk: - Na
posiedzeniu komisji bud¿etu, rozwoju gospodarczego i rolnictwa
pad³a propozycja 60 z³ za kwintal
¿yta. - Wiêcej wniosków nie by³o,
przewodnicz¹cy rady w Dobrej Damian Padziñski przeszed³ do g³osowania nad projektem uchwa³y. 7
radnych by³o za przyjêciem kwoty
62 z³, 4 przeciw, jeden z radnych siê
wstrzyma³. Podczas g³osowania nad
projektem uchwa³, w którym g³osowano nad przyjêciem stawki w wysokoœci 60 z³, 5 radnych by³o za, 6
przeciw oraz jeden g³os wstrzymuj¹cy.
Od 1 stycznia 2011 r. w gminie
Dobra podstaw¹ do obliczania podatku rolnego bêdzie kwota 62 z³ za
kwintal ¿yta.
PJ
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Biogazowania we wsi budzi kontrowersje

Przyszli mieszkañcy, ale nie mogli siê
wypowiedzieæ
¿e nie bêd¹ mogli zabraæ g³osu w
dyskusji.

Na ostatni¹ sesjê Rady
Miejskiej w Dobrej
(17.11.2011 r.) przyby³o
wielu mieszkañców
Bienic. W jednym z
punktów obrad znalaz³a
siê bowiem informacja
inwestora na temat
powstania biogazowni
w Bienicach. Planowana
inwestycja wywo³uje
mnóstwo kontrowersji
wœród mieszkañców.
G³os zabra³a Bogumi³a Hell,
która prowadzi wraz z mê¿em gospodarstwo rolne w Bienicach. Pañstwo Hell, chcieliby otworzyæ biogazowniê na terenie Bienic o mocy
1 MW. Pani Hell we wstêpnie zaznaczy³a, ¿e do 2022 r. w ka¿dej gminie
ma powstaæ biogazownia rolnicza.
- Spotkaliœmy siê z niezrozumieniem mieszkañców. Chcielibyœmy
wszystkim przedstawiæ, jak dzia³a i
jaka jest technologia biogazowni
rolniczej, bo w³aœnie tak¹ chcielibyœmy otworzyæ. Jako spó³ka chcielibyœmy siê rozwijaæ, ta inwestycja
jest przysz³oœci¹ œwiata, jest to
ochrona œrodowiska. Nie chcemy
szkodziæ ani sobie, ani mieszkañcom – mówi³a prezes spó³ki Bogumi³a Hell.
Na spotkanie zosta³ zaproszony
pan Marek Jamro¿y ze Starogardu,
który wszystkim zgromadzonym
przedstawi³ dzia³anie biogazowni.
Pan Jamro¿y zaznaczy³, ¿e inwestycja bêdzie dobra dla œrodowiska,
próbowa³ tak¿e obaliæ mity zwi¹za-

ne z powstawaniem bakterii coli,
czy te¿ z wydzielaj¹cym siê odorem
z biogazowni.
Przybyli mieszkañcy w pewnym
momencie zaczêli zadawaæ pytania
inwestorowi. Jednak przewodnicz¹cy rady Damian Padziñski nie
pozwoli³ na otwart¹ dyskusjê. Zaznaczy³, ¿e jako przewodnicz¹cy
musi pilnowaæ porz¹dku obrad, a
dyskusja nie by³a przewidziana.
Zaznaczy³ te¿, ¿e jest to tylko informacja inwestora, poniewa¿ radni
chc¹ siê zapoznaæ z dzia³aniem biogazowni. Przewodnicz¹cy poinformowa³ tak¿e przyby³ych mieszkañców, ¿e mo¿na zorganizowaæ spotkanie z radnymi, so³tysami i mieszkañcami Bienic, gdzie bêd¹ mogli
siê wypowiedzieæ, przedstawiæ
kontrargumenty i powiedzieæ o swoich obawach. Mieszkañcy mieli za
z³e inwestorowi, i¿ so³tys Bienic
zosta³a pozwana do s¹du za to, ¿e
wypowiada³a siê o biogazowni, w
imieniu mieszkañców, na ³amach
naszej gazety. Czêœæ mieszkañców
opuœci³a sesjê, gdy dowiedzieli siê,

- Posiadamy 860 ha ziemi, nie
jest dla nas problemem zrobiæ kiszonki kukurydzy 15.000 ton rocznie, która bêdzie substratem przy
produkcji energii. Bêdzie do biogazowni przyje¿d¿a³a tylko przez 3
miesi¹ce. Dalszym substratem jest
obornik bydlêcy, który ca³y czas
mamy na terenie naszego gospodarstwa. Ka¿dy z substratów na dzieñ
dzisiejszy znajduje siê na terenie
naszego gospodarstwa i nie œmierdzi. Jest to inwestycja, która kosztuje œrednio 12 milionów z³otych. Jest
to dobre, jest to ochrona œrodowiska. Spe³nimy wszystkie wymogi,
bo o to nam chodzi. Wszystko bêdzie zgodnie z wymogami, wed³ug
procedur. Nie wiem, sk¹d informacja, ¿e mieszkania w Bienicach
strac¹ na wartoœci przez powstanie
biogazowni, jest to wyssane z palca
moim zdaniem. Przy tej inwestycji
na sta³e bêdzie zatrudnione 9 osób
plus osoby do prac sezonowych,
myœlê, ¿e to du¿y plus. Kiszonka z
trawy, z ³¹k, nie bêdzie jeŸdzi³a nawet drogami przez wioskê, przyjedzie prosto z ³¹ki na teren naszego
gospodarstwa. Powstaj¹cy odpad
pofermentacyjny jest bardzo piêknym nawozem, naturalnym, po prostu ten nawóz naturalny jest du¿o
lepszy, ni¿ obornik, czy gnojowica,
jest bardzo dobrze przyswajalny
przez roœliny. Roœliny bêd¹ ³adniejsze, bêd¹ lepiej ros³y. To dodatkowy
argument za biogazownia. Moglibyœmy tak¿e w ramach wspó³pracy
za darmo ogrzewaæ œwietlicê
wiejsk¹ czy koœció³ – przekonywa³a
Bogumi³a Hell.
Do biura Rady Miejskiej w Dobrej wp³ynê³o tak¿e pismo mieszkanki Bienic w sprawie biogazowni. G³os w imieniu mieszkañców
Bienic zabra³a so³tys Agnieszka
Witkowska.
- Ka¿dy szczegó³ jest dla nas
wa¿ny, my bêdziemy z t¹ inwestycj¹
¿yæ. Niektórzy mieszkañcy bêd¹
mieli 250 metrów od niej. Mamy
obawy zwi¹zane nie tylko z odorami, obawy s¹ du¿o szersze, zwi¹zane z transportem, ha³asem. S¹ to
obawy wynikaj¹ce g³ównie z dokumentów. Inwestor bardzo czêsto t³umaczy³, ¿e oddzia³ywanie inwestycji zamyka siê w granicach dzia³ki.
Nie zgadzamy siê z tym, najprostszym przyk³adem jest transport sub-

stratów do biogazowni. Inwestorzy
próbuj¹ nam powiedzieæ, ¿e w biogazowni bêdzie produkowany bardzo dobry nawóz. Nie znaleŸliœmy
jednak nigdzie uzasadnienia, które
by mówi³y o tym, ¿e odpady pofermentacyjne s¹ nawozem. Wed³ug
ustawy o nawozach i nawo¿eniu,
aby dany produkt by³ nawozem musi
przejœæ œcis³e badania. Nie mo¿e
byæ tak, ¿e odpad bêdzie stosowany
bez badania jako nawóz na polach.
Boimy siê te¿, ¿e inwestor planuj¹c
inwestycje, po 2 mo¿e 3 latach zmieni inwestycjê, rozszerzy j¹. Takie
obawy maj¹ mieszkañcy. Mo¿e byæ
tak, ¿e odpady poubojowe nie bêd¹
wydajne, to inwestor bêdzie zmuszony do rozszerzenia technologii.
Tak mo¿e siê staæ. Eksploatacja biogazowni jest przewidziana na oko³o
30 lat. Nie ma tak¿e nigdzie zapisane w dokumentach, ¿e inwestor planuje wykonaæ sieæ ciep³ownicz¹ do
œwietlicy czy koœcio³a. Jak to technicznie jest mo¿liwe? Na drodze s¹
prywatne dzia³ki. Pojawiaj¹ siê tak¿e niejasnoœci co do iloœci zu¿ytej
wody, niektóre wyliczenia w raporcie nie zgadzaj¹ siê z rzeczywistoœci¹ – mówi³a so³tys Bienic
Agnieszka Witkowska.
Przed w³adzami miasta, radnymi i mieszkañcami Bienic na pewno
jeszcze niejedna burzliwa dyskusja
na temat planowanej inwestycji.
Biogazownia budzi wiele kontrowersji wœród mieszkañców, natomiast inwestor próbuje naœwietliæ
brak zagro¿eñ zwi¹zanych z powstaniem takiej inwestycji. Ludzie
nie lubi¹ tak du¿ych zmian. Mieszkañcy Bienic zdecydowanie chc¹
zachowania charakteru swojej ma³ej miejscowoœci.
PJ
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Dopalacze schodzi³y jak ciep³e bu³eczki, a narkotyki?

Alkohol i narkotyki a m³odzie¿ szkolna
(POWIAT). Problem
narkotyków i alkoholu
wœród m³odzie¿y nie jest
problemem nowym.
Pytanie jednak co my
jako spo³eczeñstwo
robimy, aby m³odzi
ludzie nie siêgali po
u¿ywki. Czy
niezauwa¿anie problemu
oznacza, ¿e go nie ma?
Gdzie s¹ rodzice?
Zarówno przedstawiciele policji, jak i szkó³, zwracaj¹ uwagê, ¿e
szczególn¹ rolê w wychowani dzieci powinni mieæ rodzice. Szko³y
coraz czêœciej od¿egnuj¹ siê od roli
wychowawczej - tym bardziej, jeœli
chodzi o czas poza lekcjami. Policja
niejednokrotnie spotka³a siê z sytuacjami, gdy przywo¿ono m³odzie¿
do domów pod wp³ywem alkoholu i
spotka³a siê z awanturami ze strony
rodziców, twierdz¹cych, ¿e oni
dzieciom na to pozwalaj¹.
- Dochodzi do takich sytuacji, ¿e
rodzice kupuj¹ swoim nieletnim
dzieciom wino, aprobuj¹ spo¿ywanie alkoholu. Gdy zwraca siê im
uwagê, ¿e ich dzieci pij¹, zachowuj¹
siê wulgarnie, chuligani¹, to rodzice broni¹ je, twierdz¹c, ¿e to k³amstwo. Co z takich dzieci wyroœnie,
skoro teraz wszystko im wolno, skoro nie maj¹ ¿adnych granic? Kim
stan¹ siê za kilka lat? - spyta³a jedna
z matek mieszkaj¹cych w £obzie.
Inna matka z gminy zwróci³a
uwagê na kolejny aspekt. Gdy organizowane s¹ imprezy, rodzice nie
kryj¹ siê z piciem alkoholu przed
swoimi dzieæmi. Wrêcz przeciwnie.
Spo¿ywaj¹ i to w du¿ych iloœciach,
nie brakuje przy tym wulgaryzmów
i awantur. M³odzi ludzie widz¹c to,
równie¿ spo¿ywaj¹ alkohol, rodzice
nie zwracaj¹ na to uwagi. Problem w
tym, ¿e poza alkoholem m³odzi za¿ywaj¹ równie¿ narkotyki.
Oczywiœcie takie zachowania
nie dotycz¹ wszystkich rodziców i
wszystkich m³odych ludzi. Wielu
jest dojrza³ych i m¹drych rodziców,
którzy potrafi¹ rozmawiaæ i wychowywaæ, wskazywaæ w³aœciw¹ drogê, pobudzaæ zainteresowania i wielu jest zdolnych wspania³ych m³odych ludzi, którzy stroni¹ od alkoholu i narkotyków. Najczêœciej to
w³aœnie rodzice takich dzieci
uczestnicz¹ w spotkaniach w szko³ach, w pogadankach, w jaki sposób
rozpoznaæ, czy dziecko jest pod
wp³ywem narkotyków, uczestnicz¹

te¿ w wywiadówkach. Brakuje najczêœciej tych, którzy byæ powinni.
- Spotkania w sprawie rozpoznania, czy ktoœ jest pod wp³ywem narkotyków, by³y organizowane w
szko³ach. Ale najczêœciej na spotkania czy na wywiadówki chodz¹ ci
rodzice, którzy „nie powinni”, czyli
rodzice dzieci tych, którzy nie sprawiaj¹ problemów wychowawczych,
dobrze siê ucz¹. By³a pogadanka z
prokuratorem, z pani¹ Ani¹ Gembal¹ z policji, ale byli rodzice tych
dzieci, które s¹ spokojne. Dzieci
by³y uœwiadamiane. Pod wzglêdem
przestêpczoœci nauczyciele rozk³adaj¹ rêce, by³a sprawa m³odocianego skierowana do s¹du, s¹d te¿ rozk³ada rêce i tylko grozi palcem, ¿eby
by³ to ostatni raz. Ten m³odociany
tylko œmieje siê i dalej robi swoje –
powiedzia³ jeden z rodziców
uczestnicz¹cych w spotkaniu z radnymi w ³obeskim gimnazjum.

Policja kontra narkotyki
i przemoc
Z ramienia policji prowadzone
s¹ pogadanki w szko³ach m.in. na
temat uzale¿nienia od narkotyków,
uœwiadamiania skutków ich za¿ywania. Pogadanki kierowane s¹ zarówno do uczniów, jak i ich rodziców, aby uwra¿liwiæ na ten
problem i wskazaæ na symptomy za¿ywania œrodków odurzaj¹cych. Wiêcej policja, bynajmniej na terenie szkó³, zrobiæ nie mo¿e, o ile inne dzia³ania nie s¹ inicjatyw¹ dyrekcji
szkó³. Takim dzia³aniem mo¿e
byæ wejœcie policji z psami do
wyszukiwana narkotyków na
teren placówki oœwiatowej.
- Z pewnoœci¹ nie by³o takiego zainteresowania ze strony dyrekcji szkó³. Z naszej strony
nie by³oby ¿adnego problemu ze
œci¹gniêciem psa wraz z przewodnikiem i przejœciem po szko³ach. To
tylko kwestia omówienia terminów,
chêci i zainteresowania. Tu jednak
musi byæ zgoda i zainteresowanie
samych dyrektorów; takie dzia³ania
podejmowane s¹ na wniosek dyrektorów. My, aby wejœæ bez wniosku
dyrektora, musimy mieæ uzasadnione podejrzenie - mówi naczelnik
Wydzia³u Kryminalnego asp. szt.
Mariusz Brzeziñski. - Problem na
pewno istnieje i widzimy go. Docieraj¹ do nas sygna³y. Ka¿da informacja jest skrupulatnie sprawdzana, do
tej pory tego tematu namacalnie nie
ruszyliœmy i nie stwierdziliœmy, ¿e
zatrzymaliœmy ucznia w szkole,
posiadaj¹cego narkotyki.
- Docieraj¹ do nas sygna³y, ¿e

zaopatruj¹ siê w pobli¿u szko³y w
narkotyki. Policjanci operacyjni
maj¹ to w swoich zadaniach i na
bie¿¹co monitoruj¹. By³ taki czas,
¿e w parku spacerowa³ m³ody cz³owiek, który zaopatrywa³ m³odzie¿ w
substancje odurzaj¹ce. Jest w innej
placówce, w której mo¿e przejœæ
resocjalizacjê – dodaje Mariusz
Brzeziñski.
Naczelnik zwróci³ równie¿ uwagê na dopalacze. Okres, w którym
by³y legalne, pokaza³, jak du¿e by³o

galizacji zagro¿enie narkotyzowaniem sta³o siê mniejsze.
Innym problemem, o którym
wspomnia³ naczelnik, to du¿a liczba czynnoœci, jakie podejmuj¹ policjanci, szczególnie w gimnazjum
- Jest du¿o zniewa¿eñ, naruszeñ
nietykalnoœci cielesnej. To bardzo
czêsto zdarza siê w szko³ach, zdecydowana iloœæ naszych dzia³añ, ukierunkowana ju¿ na czêœæ procesow¹,
jest w gimnazjum – powiedzia³.

Co na to komisja?

zainteresowanie m³odych ludzi substancjami odurzaj¹cymi.
- Zainteresowanie dopalaczami
by³o du¿e, schodzi³y jak „ciep³e
bu³eczki”. Nie mieliœmy typowych
sygna³ów, ¿e by³y sprzedawane osobom nieletnim, ale pe³noletni odsprzedawali m³odszym. Nie mieliœmy sygna³ów drastycznych, w których m³ody cz³owiek np. przedawkowa³. Jeœli chodzi o alkohol to tak,
by³o du¿o postêpowañ, w których
np. doros³y kupi³ nieletnim alkohol.
W tej chwili namacalnym problemem jest alkohol. W kwestii narkotyków jest trudniej. Gdyby dyrekcja
wysz³a do nas z inicjatyw¹, przeszlibyœmy z psem – mówi naczelnik.
Skoro dopalacze cieszy³y siê takim zainteresowaniem, naiwnoœci¹
by³oby twierdzenie, ¿e po ich dele-

Z ramienia gminy problemem alkoholu i narkotyków
zajmuje siê Gminna Komisja
Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi i Narkomanii. W tym
roku na walkê z narkomani¹ w
bud¿ecie gminy zabezpieczono
³¹cznie 15 tys. z³, z czego 3.700
z³ na wynagrodzenia. Na przeciwdzia³anie alkoholizmowi z
kolei - 248.800 z³, z czego na
wynagrodzenia – 79.220 z³. Z
bud¿etu gminy na ochronê zdrowia
zosta³o wydanych w sumie 270.100
z³, z czego 175.840 z³ z bud¿etu
gminy.
Jedyne dzia³ania, jakie zosta³y
podjête w zakresie przeciwdzia³ania narkomanii, to przedstawienie
zrealizowane przez oœrodek w Grabowie. A czy nie mo¿na by³oby pomyœleæ o narkotestach i czêœæ przekazaæ policji, a czêœæ do szkó³ i przy
okazji w ka¿dej placówce przeszkoliæ kogoœ do ich obs³ugiwania? Problem w tym, ¿e w wypadku niepe³noletnioœci ucznia zgodê na wykonanie testów mo¿e wydaæ tylko jego
prawny opiekun, a zwa¿ywszy na
reakcje niektórych rodziców, z tak¹
zgod¹ mo¿e byæ problem. Stworzy³a siê wiêc jakaœ bariera spo³eczna,
która nie pozwala zmierzyæ siê z tym
problemem.
MM
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Zrzutka
na monitoring?
(£OBEZ). Monitoring
w mieœcie staje siê coraz
bardziej pal¹cym problemem, szczególnie w centrum miasta, gdzie nie brakuje chuligañskich wybryków, zniszczeñ mienia i napaœci.
Tym razem dyskutowano
o nim podczas spotkania rodziców z radnymi. O monitoringu mówi siê od lat i... na
razie mówi, bo wci¹¿ brakuje
na to pieniêdzy. Uczestnicy
spotkania zwrócili uwagê, ¿e
wszak w to zadanie mo¿na
zaanga¿owaæ równie¿ mieszkañców oraz w³aœcicieli firm i
instytucji zainteresowanych
tym, aby wandale nie niszczyli
ich mienia. Argumentowano,
¿e tym sposobem mieszkañcy
uzbieraj¹ czêœæ pieniêdzy koniecznych do zamontowania monitoringu i podniesienia bezpieczeñstwa
w mieœcie. Brakuj¹ca czêœæ pieniêdzy pochodzi³aby z kasy gminnej.
£atwiejsza te¿ sta³aby siê praca policjantów. Byæ mo¿e dziêki niemu
³atwiej by³oby ustaliæ sprawców kradzie¿y samochodów.
Pomys³em radnych jest za³o¿enie monitoringu nagrywaj¹cego,
wówczas w razie koniecznoœci mo¿na by³oby przejrzeæ taœmy.

Radna Maria Pokomeda zwróci³a równie¿ uwagê na inny aspekt –
brak postawy obywatelskiej.
- Jeœli ja siê bojê i nie zadzwoniê,
to nie oczekujmy interwencji – powiedzia³a.
Czy pomys³ rodziców i radnych
znajdzie aprobatê wœród spo³ecznoœci lokalnej oraz firm i instytucji –
czas poka¿e. Na razie nikt jeszcze z
tak¹ propozycj¹ oficjalnie nie wyszed³.
MM

Ubezpieczyli Gminê
(RESKO) 8 listopada br.
Urz¹d Miejski w Resku og³osi³ zamówienie na kompleksowe ubezpieczenie jednostek organizacyjnych gminy. Przetarg nieograniczony rozstrzygniêto 16 bm.
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoœci zamawiaj¹cego w zakresie: ubezpieczenie mienia od ognia
i innych zdarzeñ losowych, ubezpieczenie mienia od kradzie¿y z
w³amaniem i rabunku oraz od kradzie¿y zwyk³ej, ubezpieczenie
sprzêtu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej, ubezpieczenie
szyb od st³uczenia, ubezpieczenie
nastêpstw nieszczêœliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne.
Ubezpieczenie obejmuje nastêpuj¹ce jednostki organizacyjne:
Urz¹d Miejski w Resku, Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Resku, Centrum Kultury w Resku, Szko³a Pod-

stawowa w Resku, Gimnazjum w
Resku, Przedszkole Miejskie w Resku, Szko³a Podstawowa w £abuniu
Wielkim, Szko³a Podstawowa w
£osoœnicy, Szko³a Podstawowa w
Starogardzie oraz Zespó³ Szkó³ w
Resku.
W drodze przetargu nieograniczonego Gmina Resko wybra³a
ofertê firmy: Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych „TUW” z Koszalina. Cena wybranej oferty to
117.927 z³ brutto. Wykonawca spe³nia warunki udzia³u w postêpowaniu. Oferta z³o¿ona by³a zgodnie z
wymaganiami SIWZ. Oferta firmy
„TUW” zawiera³a najni¿sz¹ cenê i
zgromadzi³a najwiêksz¹ iloœci¹
punktów przyznanych za klauzule
dodatkowe. Cena oferty nie przekracza kwoty, któr¹ zamawiaj¹cy
przeznaczy³ na sfinansowanie zamówienia.
Do przetargu swoje oferty zg³osi³y 4 firmy, dwie z Koszalina i dwie
ze Szczecina.
PJ
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Wiêkszych inwestycji
nie bêdzie

(RADOWO MA£E) W Urzêdzie Gminy trwaj¹ prace nad dopiêciem przysz³orocznego bud¿etu gminy. Wójt Gminy Józef Wypijewski jak i skarbnik Bo¿ena
Kopaczewska zapowiadaj¹, ¿e
prócz termomodernizacji, nie bêdzie w gminie ¿adnych wiêkszych
inwestycji.
- Bêdziemy chcieli w grudniu
uchwaliæ bud¿et, dopiêliœmy go.
Mo¿emy jednak znaleŸæ siê w takiej
sytuacji, ¿e z koñcem ubieg³ego
roku na niektóre rzeczy nam zabraknie pieniêdzy. Termomodernizacja
Zespo³u Szkó³ w Radowie Ma³ym i
œwietlicy wiejskiej w Gostominie
bêdzie zrobiona zgodnie z planem.
Z tego nie mo¿emy zrezygnowaæ.
Musimy to zrobiæ. Chcieliœmy je
przesun¹æ na 2013 rok, jednak nie
mo¿emy tego zrobiæ.
W przysz³ym roku poza tymi
inwestycjami nie bêdzie ¿adnych innych. Aktualnie koñczymy robiæ
kanalizacjê w Borkowie Wielkim i
Czachowie. Na razie nie mo¿emy
liczyæ na zwrot pieniêdzy od marsza³ka. Nierozliczone mamy wodoci¹gi, które zrobiliœmy w poprzednim roku, dodatkowo z kanalizacj¹
i trzy œwietlice wiejskie. „Wisi” to w
naszym bud¿ecie, mamy na to kredyty, a naliczane s¹ odsetki - mówi³
wójt Józef Wypijewski.
Skarbnik Gminy w Radowie
Ma³ym doda³a, ¿e w bud¿ecie
znajd¹ siê tak¿e pieni¹dze na wydzielenie cmentarza: - Poza termomodernizacjami w przysz³orocz-

nym bud¿ecie ujêliœmy tak¿e wydzielenie geodezyjne cmentarza komunalnego w Radowie Ma³ym.
Dochody ogó³em bud¿etu szacowane s¹ na 12.696.373 z³, w tym
maj¹tkowe 2.532.970 z³. Wydatki
bud¿etu: 11.126.803 z³, w tym maj¹tkowe (inwestycyjne) - 1.000.
022. Najwiêcej bud¿etowych pieniêdzy poch³ania oœwiata. Na obs³ugê orlika zaplanowane jest 50.000
z³, a na dom kultury 80.000 z³. Jednak zak³adamy otwarcie domu kultury dopiero od wiosny; do tego czasu musimy za³atwiæ sprawy organizacyjne, powo³aæ dyrektora, nie
mamy tak¿e funduszy, aby go otworzyæ ju¿ od stycznia.
Niestety nie otrzymaliœmy zwrotu pieniêdzy od marsza³ka. Obci¹¿a
to nasz bud¿et, bo kwalifikuje siê do
d³ugu gminy. Za œwietlice jest to
kwota oko³o 400 tys. z³, a za wodoci¹gi 370 tys. z³ - mówi³a skarbnik
Bo¿ena Kopaczewska.
W gminie Radowo Ma³e du¿o
inwestycji zosta³o wykonanych w
2011 r., co poch³onê³o oko³o 4 mln
z³otych. Na te cele zosta³y zaci¹gniête kredyty, które teraz gmina
musi sp³acaæ, tym samym nie mo¿e
siê wiêcej zad³u¿aæ, co blokuje
wiêksze inwestycje. Jednak najwa¿niejsze inwestycje zosta³y ju¿ zrobione, takie jak np. kilka termomodernizacji. Inwestycje te zmniejszaj¹ koszty, które trzeba przeznaczyæ na opa³ w tych budynkach. Jak
wynika z relacji skarbnik - gmina w
przysz³ym roku chce po prostu p³ynnie funkcjonowaæ.
PJ
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Zatrudniê
kierowców
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Podnieœli stawki
za odpady i œcieki
w gminie Dobra

(DOBRA) Podczas sesji
Rady Miejskiej w Dobrej
(17.11.2011 r.) radni
podnieœli górne stawki
op³at ponoszonych przez
w³aœcicieli nieruchomoœci
za us³ugi w zakresie
odbierania odpadów
komunalnych oraz za
opró¿nianie zbiorników
bezodp³ywowych
w gminie.
Na sesji by³y przygotowana dwa
projekty uchwa³y w tej sprawie. Jeden z ni¿szymi stawkami, drugi z
wy¿szymi – zak³adaj¹cy 2 proc.
zysk. Oba te projekty jednak zawiera³y wiêksze górne stawki op³at, ni¿
dotychczas obowi¹zuj¹ce, zapisane
w uchwale nr IV/27/2011. Radni
przyjêli projekt uchwa³y numer
dwa; 8 radnych by³o za przyjêciem
tego projektu, 3 przeciw, jeden
wstrzyma³ siê. Pierwszy projekt –
ten z ni¿szymi stawkami popar³o
tylko 4 radnych.
Nowe stawki
1. za odbiór odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci
na terenie gminy Dobra:
a) zbieranych nieselektywnie z
pojemników o poj. 110 l w wysokoœci 10,65 z³;
zbieranych nieselektywnie z
pojemników o poj. 1100 l w wysokoœci 106,50 z³;
b) zbieranych selektywnie: PET,

szk³o, makulatura oraz ulegaj¹cych
biodegradacji z pojemników o poj.
110 l w wysokoœci 7,13 z³;
c) zbieranych selektywnie: PET,
szk³o, makulatura oraz ulegaj¹cych
biodegradacji z pojemników o poj.
1100 l w wysokoœci 71,32 z³;
d) pozosta³ych odpadów komunalnych, z których wysegregowano
wszystkie frakcje odpadów wymienione w ppkt.1 lit. b, c: z pojemników o poj. 110 l w wysokoœci 7,77
z³; z pojemników o poj. 1100 l w
wysokoœci 77,71 z³;
e) zbieranych luzem oraz wielkogabarytowych w wysokoœci
124,68 z³/m szeœc.
2. za odbiór i transport nieczystoœci ciek³ych z terenu gminy Dobra w wysokoœci 11,37 z³/ m szeœc.
3. zlew œcieków w punkcie
oczyszczania w wysokoœci 4,51 z³/
m szeœc.
Do stawek okreœlonych w punkcie 1 doliczany bêdzie podatek VAT
w ustawowej wysokoœci. Z chwil¹
wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y
traci moc Uchwa³a NR IV/27/2011
Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie
górnych stawek op³at ponoszonych
przez w³aœcicieli nieruchomoœci za
us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki za opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych na terenie Gminy
Dobra. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Piotr Jachym
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Im mniejsze bezrobocie
tym wiêksze
zatrudnienie w PUP
(POWIAT). Zgodnie z informacj¹ z³o¿on¹ przez
Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie na pocz¹tku 2006
roku zatrudnionych by³o tu 18 osób na etacie, na koniec
roku ju¿ – 36. Na koniec 2008 roku zatrudnienie w PUP
wynosi³o ju¿ 41 osób. Wraz ze spadkiem bezrobocia
wzrasta zatrudnienie i œrodki z bud¿etu, zwiêksza siê
natomiast liczba sfinansowanego zatrudnienia lub
stworzenia miejsc pracy.
I tak w 2002 roku PUP w £obzie
sfinansowa³ 419 miejsc pracy, natomiast w 2006 roku dla 2486 osób.
Na pocz¹tku 2006 roku na funkcjonowanie PUP z bud¿etu wydatkowano 880 tys. z³, na koniec – 980
tys. z³. Liczba bezrobotnych na pocz¹tku roku wynosi³a 5565 osób, w
tym 924 osoby z prawem do zasi³ku,
na koniec – 4310 osób i z prawem do
zasi³ku 738 osób. W 2006 roku PUP
sfinansowa³ zatrudnienie lub stworzenie miejsc pracy dla 2486 osób,
a doradca zawodowy obs³u¿y³ 1149
osób.
- Na pocz¹tku 2006 roku w urzêdzie pracy na sta³e zatrudnionych
by³o 18 osób. Wówczas PUP posi³kowa³ siê zatrudnianiem ludzi w
systemie prac publicznych. W ci¹gu
roku jednak zatrudnienie wzros³o
do 36 osób - mówi starosta powiatu
³obeskiego Ryszard Brodziñski. Wzrost ten zabezpiecza³ Fundusz
Pracy oraz liczne programy pomocowe. Zatrudnione osoby – jak zapewnia dyrektor Namaczyñski –
z³o¿y³y wówczas zobowi¹zanie, i¿
w razie ewentualnych problemów z
udŸwigniêciem finansowania ich
etatów z³o¿¹ podania o rozwi¹zania
umów na mocy porozumienia stron.
Myœlê, ¿e dziœ nie jest to takie proste
i ³atwe do zrealizowania, jak siê to
wydawa³o 5 lat temu. Uwa¿am, ¿e w
momencie podejmowania decyzji o
zwiêkszeniu zatrudnienia zabrak³o
umiejêtnoœci przewidywania skutków, kiedy bezrobocie spadnie, a
wraz z nim skoñcz¹ siê pieni¹dze na
walkê z tym problemem. W 2006
roku zarejestrowanych by³o 5565
osób, w tym 924 osoby z prawem do
zasi³ku. Dziœ zarejestrowanych jest
3108 osób bez pracy, w tym 511 z
prawem do zasi³ku. Bud¿et Powiatowego Urzêdu Pracy w roku 2010
wyniós³ ok. 25 milionów z³, w roku
2011 ok. 11 milionów, a przysz³ym
bêdzie poni¿ej 10. - ocenia starosta
Brodziñski.
Z bud¿etu powiatu w roku 2011
starostwo przeznacza na utrzymanie
PUP kwotê 1.327 tys. z³. W kwocie
tej zawarta jest dotacja celowa rz¹-

du w wysokoœci 725 tys. z³. W bud¿ecie na rok 2012 przewiduje siê
na utrzymanie urzêdu pracy kwotê
1.063 tys. z³ (w tym dotacja pañstwa
270 tys. z³).
- Zwracam uwagê, ¿e w sytuacji,
gdy rz¹d zmniejsza dotacjê o 455
tys. z³, my planujemy zmniejszenie
wydatków o 264 tys. z³. Wydatki
pokrywane z dochodów w³asnych
powiatu, a przeznaczane na utrzymanie Powiatowego Urzêdu Pracy,
wzrastaj¹ z 602 tys. z³ w roku 2011
do 793 tys. z³ w roku przysz³ym,
czyli o 191 tys. z³. Nawiasem mówi¹c te 191 tys. z³ to prawie 30 proc.
wzrostu planowanych dochodów
powiatu. Dochody maj¹ zwiêkszyæ
siê o 655 tys. z³. A przecie¿ powiat
to nie tylko PUP - zauwa¿a starosta.
Obecnie Zarz¹d Powiatu oraz
kierownictwo PUP pracuj¹ nad rozwi¹zaniem kwestii zatrudnienia,
przy zmniejszonej liczbie bezrobotnych. Ostatecznych decyzji jednak
jeszcze nie ma.
Praca w PUP lub CIS
- musz¹ wybieraæ
Niejednokrotnie pisaliœmy ju¿ o
podwójnych etatach niektórych
osób zatrudnionych zarówno w PUP
jak i CIS oraz w PCPR i CIS, a wykonuj¹cych obie prace w tych samych godzinach. To bardzo bulwersowa³o lokaln¹ spo³ecznoœæ.
Tym tematem postanowi³ zaj¹æ
siê nowy Zarz¹d Powiatu.
- W momencie tworzenie CIS-u
Zarz¹d Powiatu akceptowa³ tê sytuacjê, aby sprawnie zorganizowaæ i
rozwin¹æ Centrum Integracji Spo³ecznej. Zadanie to wykonane zosta³o bardzo dobrze. Wobec powy¿szego uwa¿am kontynuowanie tej formy za niewskazane, szczególnie w
kontekœcie problemów, z jakimi
borykamy siê w Powiatowym Urzêdzie Pracy. Wyra¿am przekonanie,
¿e kieruj¹cy CIS-em przygotowali
kadry do samodzielnego dzia³ania i
przeka¿¹ kierowanie t¹ jednostk¹
swoim nastêpcom - powiedzia³ starosta Brodziñski.
MM
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Urzêdnicy napieraj¹, by wydzier¿awiæ wodoci¹gi na 15 lat bez przetargu!

Sprytne podsuwanie rozwi¹zania
(£OBEZ). Projekt
uchwa³y kilku radnych
o powo³aniu spó³ki
komunalnej do obs³ugi
wodoci¹gów i
oczyszczalni wzbudzi³
podobne kontrowersje
i emocje, jak projekt
przedstawiony radnym
o bezprzetargowej
dzier¿awie wodoci¹gów
spó³ce PWiK. Czêœæ
radnych zastanawia siê,
czy magistrat bierze ich
za g³upców. Dlaczego?
Radni miejscy otrzymali ju¿
projekty uchwa³, nad którymi bêd¹
dyskutowaæ podczas sesji wyznaczonej na 30 listopada. W porz¹dku
obrad s¹ dwa projekty: pierwszy w
sprawie wyra¿enia zgody na odst¹pienie od obowi¹zku przetargowego trybu zawarcia umowy dzier¿awy nieruchomoœci stanowi¹cych
w³asnoœæ Gminy £obez i drugi: w
sprawie utworzenia spó³ki Zak³ad
Wodoci¹gów i Kanalizacji w
£obzie spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Kolejnoœæ projektów uchwa³ nie jest przypadkowa.
Jeœli radni bowiem nie doczytaj¹
uzasadnienia pierwszej, nad drug¹
nie bêdzie g³osowania. Pierwsza
dotyczy wydzier¿awienia bez przetargu na 15 lat spó³ce PWiK oczyszczalni œcieków. W samej uchwale
nie ma mowy, dla kogo w³asnoœæ
gminy ma byæ wydzier¿awiona,
mo¿na siê tego dowiedzieæ dopiero
z uzasadnienia. Czy taki zapis jest
zgodny z prawem – to kwestia rozstrzygniêcia przez wojewodê. Zadaniem radnych jest przeczytanie
ca³oœci. W uzasadnieniu nie ma jednak s³owa na temat samej uchwa³y –

czyli zasadnoœci wydzier¿awienia
nieruchomoœci bez przetargu, przekonuje siê natomiast do wydzier¿awienie nieruchomoœci dla PWiK na
15 lat.
Ca³y ¿art polega na tym, ¿e bez
wzglêdu na to, kto bêdzie zarz¹dza³
wodoci¹gami, taki projekt uchwa³y
bêdzie potrzebny bez wzglêdu na to,
czy bêdzie to PWiK, czy te¿ spó³ka
komunalna. Dlaczego wiêc taka
konstrukcja?
Na razie jednak wszelkie dzia³ania urzêdu skupiaj¹ siê na PWiK. Z
uzasadnienia wynika, ¿e jeœli
uchwala przejdzie, wówczas burmistrz ma prawo podpisaæ umowê z
PWiK na 15 lat. Obszerne uzasadnienie opisuje dotychczasowe dzia³anie spó³ki. Nie ma jednak s³owa o
tym, co dzia³o siê w tym czasie z
zyskiem.
W uzasadnieniu czytamy m.in.:
„Spó³ka zajmuje siê utrzymaniem w
nale¿ytym stanie infrastruktury
technicznej oraz œwiadczeniem
us³ug wodno-kanalizacyjnych” jest to akurat zdanie, które mo¿e
wpisaæ ka¿da firma, bo takie jest jej
zadanie.
Po raz kolejny poruszana jest te¿
kwestia wniosku o dofinansowanie
na budowê kanalizacji Zatorza. W
projekcie uchwa³y czytamy: „Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zgodnie
z zapisami zapisanymi w studium
wykonalnoœci, który by³ do³¹czony
do wniosku o dofinansowanie oraz
we wniosku w czêœci niezbêdnych
dzia³añ instytucjonalnych i administracyjnych zwi¹zanych z zapewnieniem projektu, Gmina £obez
oœwiadczy³a, ¿e operatorem sieci
wodo-kanalizacyjnej na podstawie
umowy jest Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o. o.
(PWiK) w £obzie”.
Pytanie tylko czy gmina oœwiadczy³a równie¿, ¿e umowa z Przedsiêbiorstwem wa¿na jest do 31 marca 2012 roku, o czym wspomniane

Pani Krystynie Biernackiej
wyrazy najg³êbszego wspó³czucia
z powodu œmierci
mê¿a
sk³adaj¹ Jadwiga i Jerzy Mechliñscy
z pracownikami Ksiêgarni
„Wspó³czesna” w £obzie

Je¿eli ta uchwa³a, pierwsza w kolejnoœci
porz¹dku obrad, przejdzie, to bêdzie to jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Radê
Miejsk¹ projektu umowy i porozumieniem z
PWiK. Druga uchwa³a o powo³aniu spó³ki komunalnej ju¿ nie bêdzie aktualna. Sprytnie.

jest w tym samym projekcie uchwa³y? Jeœli nie, to czy œwiadomie nie
wprowadzi³a w b³¹d instytucjê przyznaj¹c¹ dofinansowanie, czy te¿
mo¿e wysz³a z za³o¿enia, ¿e po
up³ywie trzyletniej umowy, radni
nie bêd¹ mieæ ¿adnych przeciwwskazañ ani w³asnych pomys³ów,
co do dalszej dzia³alnoœci na w³asnoœci gminnej.
W uzasadnieniu dalej czytamy,
i¿ spó³ka w razie podpisania umowy
d³ugoterminowej poniesie koszty
modernizacji sieci, nie jest jednak

Kradzie¿ paliwa
14 listopada w Radowie Ma³ym
nieznany sprawca z niezabezpieczonych dwóch ci¹gników skrad³ 60 litrów paliwa o wartoœci 624 z³ na szkodê Jaros³awa S.
Czo³owo po wyprzedzaniu
16 listopad na drodze Prusim Starogard jeden z kieruj¹cych przekroczy³ oœ jezdni po wyprzedzeniu samochodu i uderzy³ w jad¹cy z naprzeciwka kolejny samochód. Poszkodowany mieszkaniec Reska Wies³aw W.
w wyniku zderzenia mia³ rozciêty ³uk
brwiowy. Zosta³ przewieziony do
szpitala na obserwacjê.
Ukradli liniê energetyczn¹
Z 16 na 17 listopada w Klêpnicy
skradziono liniê energetyczn¹ na
szkodê PKP Energetyki Bia³ogard. W
zwi¹zku z tym, i¿ powierzchnia skradzionej linii wynosi powy¿ej 200 m,
a wartoœæ powy¿ej 250 z³, kradzie¿
zakwalifikowano jako przestêpstwo.

napisane, ¿e mieszkañcy gminy
bêd¹ je sp³acaæ.
Je¿eli ta uchwa³a, pierwsza w
kolejnoœci porz¹dku obrad, przejdzie, to bêdzie to jednoznaczne z
zaakceptowaniem przez Radê
Miejsk¹ projektu umowy i porozumieniem z PWiK. Druga uchwa³a o
powo³aniu spó³ki komunalnej ju¿
nie bêdzie aktualna. Sprytnie.
Warto by³oby, by przy rozstrzyganiu tego problemu, tak znacz¹cych dla mieszkañców gminy, g³osowanie by³o imienne.
MM
W³amania do gara¿y
18/19 listopada w £abuniu Wielkim nieznany sprawca po przeciêciu
pa³¹ka k³ódki, dokona³ kradzie¿y z
w³amaniem do gara¿u, sk¹d skrad³
elektronarzêdzia. Dodatkowo ze stoj¹cego na terenie posesji samochodu
marki Ford Transit skradziono radio.
Straty na szkodê Bronis³awa G.
oszacowano na kwotê 750 z³.
18/19 listopada w £obzie na ul.
Ogrodowej nieznany sprawca, po
usuniêciu k³ódki w oknie gara¿u,
w³ama³ siê do œrodka, sk¹d skrad³
elektronarzêdzia, przewód miedziowy o d³ugoœci 50 metrów, 3 wêdki.
Straty oszacowano na kwotê 1150 z³,
na szkodê mieszkañców £obza Zdzis³awa K. oraz Tadeusza S.
19/20 w Iglicach nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y z gara¿u: zdekompletowanego motoroweru typu cross, elektronarzêdzi,
kluczy nasadowych, prostownika,
sprê¿arki samochodowej. Straty
oszacowano na kwotê 1430 z³ na
szkodê Jerzego W.
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By³ taki g³ód, ¿e po zbo¿e jeŸdzi³em
z Lwowa na Wo³yñ
Rozmowa z prezesem Zwi¹zku Kombatantów Andrzejem Kamiñskim
Mój Lwów
Andrzej Kamiñski Prezes
Zwi¹zku Kombatantów urodzi³ siê
we Lwowie 23 listopada 1927 roku,
w dzielnicy Kozielniki.
- Do szko³y podstawowej chodzi³em w Kozielnikach, do 1939
roku skoñczy³em pi¹t¹ klasê. Lwów
jako ówczesne miasto posiada³o
komunikacjê miejsk¹: tramwaje,
autobusy, ponadto ze Lwowa poci¹gi sz³y w ró¿nym kierunku, do centrali i z drugiej strony – na wschód.
Mia³ po³¹czenie z Wo³yniem, z województwem stanis³awowskim, tarnopolskim i z województwem wileñskim. Dzia³alnoœæ ówczesnych
w³adz by³a jak w chwili obecnej,
by³y to czasy, kiedy Polsk¹ rz¹dzili
endecy, czyli klasa robotnicza nie
mia³a niczego, prócz zapewnionej
pracy, i to nie wszêdzie. Ludzie ze
wszystkich pobocznych miejscowoœci przyje¿d¿ali do pracy do
Lwowa poci¹gami. Niektórzy mieli
pracê ca³y rok, niektórzy sezonow¹.
Tam gdzie mieszka³em by³y same
cegielnie. Praca trwa³a pó³ roku systemem poligonowym – czyli na
œwie¿ym powietrzu. Ceg³y sz³y na
odbudowê nie tylko Lwowa, ale na
teren ca³ej Polski.
Ojciec pracowa³ w cegielni,
mama by³a w domu, z uwagi na to,
¿e mieliœmy du¿¹ rodzinê. Tato pracowa³ w cegielni sezonowo, przez
nastêpne pó³ roku prowadzi³ swój
zak³ad szewski. Z tego utrzymywa³a
siê ca³a rodzina: oœmioro dzieci,
dziadkowie. Mieszkaliœmy w domu
w³asnoœciowym, w którym by³ du¿y
pokój, kuchnia, sieñ. Kozielniki to
by³y przedmieœcia Lwowa, sta³y
tam domy jednorodzinne. Na moim
terenie swoje zak³ady mieli ¯ydzi,
jeden by³ Ukraiñcem i jeden Polakiem. A tak to wszystko by³o ¿ydowskie. W³asnoœæ na terenie miasta, z
tego, co ja pamiêtam – hurtownie z
ró¿nymi artyku³ami najwiêcej mieli
¯ydzi. Jeœli chodzi o ich zaopatrzenie i handel, to oni mieli szacunek do
swoich obywateli.
Lwów by³ miastem wielonarodowoœciowym, najwiêcej by³o Polaków, póŸniej – Rusinów, nie mieszaæ z Ukraiñcami; Ukraiñcy byli z
guberni kijowskiej, trzecim trzonem pod wzglêdem liczebnoœci byli
¯ydzi, nastêpnie Gruzini i Czesi
oraz bardzo du¿o Cyganów. Relacje
pomiêdzy narodami by³y bardzo

dobre, byliœmy bardzo zaprzyjaŸnieni ze sob¹. Jeœli chodzi o Rusinów i Polaków – nie by³o ¿adnej
ró¿nicy z tego wzglêdu, ¿e razem
chodziliœmy do szko³y, razem do
koœcio³a, ludzie ró¿nych narodowoœci razem mieszkali, ¿enili siê miêdzy sob¹. Taka zgoda by³a do okresu
okupacji. W okresie okupacji, jak
Niemiec napad³ na Polskê w 1939
roku i doszed³ do Ma³opolski i tu
dalej, to dopiero powsta³a ró¿nica,
bo Hitler obieca³ im Samostijn¹
Ukrainê. Podczas okupacji hitlerowskiej zaczêli napadaæ na Polaków, Hitler obieca³, ¿e ziemia bêdzie ich, wiêc Polaków trzeba usun¹æ.
Mordowania zaczê³y siê w haniebny sposób, u nas nie, ale np. na
Wo³yniu, gdzie w okresie okupacji
jeŸdzi³em za ¿ywnoœci¹, dos³ownie
za pszenic¹ na chleb, bo od 1941
roku przez okres roku - pó³tora by³
straszny g³ód, to tam by³y straszne
mordy. Cz³owiek nawet nie wyobra¿a³ sobie, ¿e tak mo¿na by³o mordowaæ naród polski. By³em w jednej z
miejscowoœci na Wo³yniu, nie pamiêtam ju¿ nazwy. Tam m³odzie¿
broni³a siê i nie by³o ich w domach,
ale staruszki i dzieciaki zostali, to
pomordowali ich, powrzucali do
studni i konia na wierzch. Tak to
wygl¹da³o, w haniebny sposób...
Nawet trudno mi to wspominaæ.
Mnóstwo Polaków z tego tytu³u
ucierpia³o.

Bolszewicy
Czy przeczuwaliœmy wojnê? Z
tego, co ja pamiêtam, to zaczê³o siê
ju¿ od 1937 roku. Mój ojciec by³ w
podhalañskim pu³ku genera³a
Maczka, s³u¿y³ w Stryju, mieli rogatywki, a w rogatywkach pawie piórka. Mego ojca z³apali, chcieli go
zastrzeliæ za to, ¿e to jest oficer, ale
by³ tam Ukrainiec, który by³ w tym
samym wojsku i wyt³umaczy³, ¿e to
czapka od œwiêta i dopiero puœcili
ojca.
Rozmawia³em z nimi, byli nastawieni w ten sposób, ¿e który ma
brzuszek i w kapeluszu idzie, to
trzeba go zabiæ. Taka w tym czasie
by³a mentalnoœæ bolszewicka. A to
nie by³a prawda. Oczywiœcie, ¿e byli
pracodawcy, bo mieli swoje zak³ady
prywatne, tak jak teraz maj¹, a byli
i tacy, którzy byli zwyk³ymi robotnikami. Szacunek ludzki by³ podobny

jak teraz, robotnik nie by³ uszanowany.
Mój ojciec pracowa³ u ¯yda,
który pochodzi³ z Wiednia. By³ to
jeden uczciwy spoœród tych wszystkich, którzy tam byli.

Wojna
Najpierw przez dwa tygodnie
Lwów okupowany by³ przez Niemców. Potem przyszli bolszewicy.
Niemcy okr¹¿yli Lwów od strony
centralnej Polski. Zostawili lukê na
wschód. Za dwa tygodnie pojawili
siê Rosjanie, dos³ownie tam, gdzie
mieszka³em. Przyjecha³o trzech
¿o³nierzy na rowerach i obserwowali teren przez lornetki. My mieszkaliœmy niedaleko torów kolejowych,
wiêc by³y nasypy. Szed³em wtedy od
kolegi i jeden z nich, z akcentem
mazurskim, zawo³a³ mnie i poprosi³,
abym spojrza³ przez lornetkê. Powiedzia³: „M³odzieñcze, zobacz co
to za wojsko”. Wzi¹³em lornetkê,
popatrzy³em, zobaczy³em wojsko,
na g³owach ¿o³nierze mieli spiczaste czapki i gwiazdê na nich. Gdy im

to powiedzia³em, pojechali do miasta i podali cel dla artylerii polskiej.
Wtedy artyleria zaczê³a na nich biæ.
Wojsko rosyjskie cofnê³o siê dwatrzy kilometry do lasku, gdzie by³y
cegielnie. Rano ruszyli na Lwów. W
tym czasie Niemcy cofnêli siê ju¿ ze
Lwowa do Rawy Ruskiej, tak jak
póŸniej mieli granicê. Rosjanie zajêli Lwów, za dwa dni przysz³a
g³ówna si³a, wówczas wjecha³o do
miasta 78 czo³gów.
Pamiêtam, rozmawia³em z Rosjaninem wtedy. Naszych ¿o³nierzy
zabierali do niewoli, mówili tak:
„Wy siejczas budiet damoj, a my
budiem z Germañcem wojewat”. A
tych wszystkich, którzy gnali het do
staropolskiej granicy jak Stanis³awów, okaza³o siê, ¿e za³adowali na
wagony i zawieŸli do Katynia. Nikt
wtedy o tym nie wiedzia³. O ¿adnym
Katyniu nie by³o mowy. Jak w 1940
roku pomordowali oficerów, to dopiero Niemcy powiedzieli, ¿e Rosjanie to zrobili. Polacy jednak nie
wierzyli, ¿e tak siê sta³o. Dopiero
póŸniej, jak pokazali dokumenty w
1943 roku, to dopiero udowodnili
winê Rosjan.
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Codziennie ¿ycie
Gdy Rosjanie zdobyli Lwów, to
wszystkie towary nawieŸli z Kijowa. Jeœli chodzi o ¿ywnoœciowe produkty i materia³y w belach, to by³y
wo¿one stamt¹d. Ale z Kijowa ci, co
handlowali, przyje¿d¿ali tutaj i kupowali. By³ nawet taki ¿art, ¿e jak
poci¹g jecha³ do Rosji, to wióz³
cukier, a z powrotem zapa³ki i machorkê (tytoñ). Rosjanie nauczyli
nas machorkê paliæ i wódkê piæ.
W okresie okupacji, za Niemców, by³ straszny g³ód. Dlatego pracowa³em przez pó³tora roku. W fabryce dawali porcjê zupy, trochê
kawy i 40 dkg chleba.
Gdy drugi raz przyszli Rosjanie
w 1944 r., to pod okupacj¹ rosyjsk¹
by³a praca. Wszystkie zak³ady prywatne przejê³a w³adza i zosta³y
upañstwowione. Pañstwo tym dysponowa³o, zatrudnienie by³o, ludzie
zarabiali, wtedy naród mia³ ju¿ normalnie pracê. Tu nie by³o problemów z prac¹, bo Lwów by³ bardzo
du¿y i ci ludzie, którzy doje¿d¿ali do
pracy z pobliskich miejscowoœci,
te¿ mieli pracê zapewnion¹.
Nêdzê mia³a biedota wiejska, bo
wszystkie produkty, jakie mieli rolnicy, czyli zbo¿e, ¿ywiec itd. by³y w
bardzo niskich cenach i z tego nie
mogli siê utrzymaæ. To dos³ownie
by³y grosze. Gdyby do tego dopracowa³, to by³o trochê l¿ej. To by³y
bardzo ciê¿kie czasy. Z Wo³ynia i
Podola przywozili pszenicê. Ludzie
me³li na ¿arnach, takie ¿arna przywieŸliœmy nawet do £obza. Z m¹ki
piekliœmy placki.

Po zbo¿e na Wo³yñ
JeŸdzi³em po zbo¿e, gdy mia³em
16-17 lat. Przywozi³em 50-kilogramowy worek pszenicy. Mia³em kolegê z Drohobycza, spotkaliœmy siê
we Lwowie i dalej jechaliœmy razem
poci¹giem. On mia³ zarobione u gospodarza, gospodarz mia³ tyle zbo¿a, ¿e dla niego 50 kg to nic. Wszystko obywa³o siê na zasadzie handlu
wymiennego. Tam na Wo³yniu nie
mieli pr¹du, potrzebowali nafty i
dro¿d¿y do pieczenia chleba. Za
pó³kilow¹ paczkê dro¿d¿y mia³em
25 kg pszenicy, a za litr nafty kolejne 25 kg. By³o ciê¿ko i cz³owiek by³
w strachu. Tam mordowa³a banda
UPA.
Patrzyliœmy tylko, aby dostaæ siê
do poci¹gu. To by³o zaraz za Sokalem, stamt¹d poci¹giem jecha³em
do Rawy Ruskiej, przesiadaliœmy
siê na lubelski poci¹g i nim do Lwowa. Pierwszy raz by³em w innym
miejscu, ale na pieszo, czêœæ samochodami, podrzucali nas kierowcy znajomi, którzy pracowali w terenie – ze Lwowa. Kierowcy zabierali za paczkê bibu³y i paczuszkê
tytoniu. Pojechaliœmy do Wo³ynia, a

NASI MIESZKAÑCY
na miejscu dowiedzieliœmy siê, ¿e
przeszliœmy noc¹ ko³o stra¿nicy niemieckiej, gdy Niemcy spali. Przepustek ¿adnych nie trzeba by³o mieæ,
¿eby siê poruszaæ, ale Galicja by³a
oddzielona od Wo³ynia. By³a wydeptana œcie¿ka i co jakiœ czas znak,
¿e to jest granica. Szos¹ nikt nie
szed³. Ludzie bali siê, ¿e zostan¹
zatrzymani.

Str
Str.. 11

Foto-galeria naszych mieszkañców
Micha³ek z mam¹

Kwestia ¿ydowska
¯ydzi, którzy mieszkali na ul.
Zielonej, ko³o mnie, trudnili siê handlem. Przyk³adowo jeden mia³ kilka
krów, sprzedawa³ wiêc mleko, zsiad³e mleko, œmietanê. Inny mia³ knajpê, gdzie sprzedawa³ wódkê piwo i
papierosy. Jego rodzina by³a 12.
osobowa i z tego utrzymywali siê.
Pozostali to byli w³aœciciele cegielni. W okresie okupacji rosyjskiej
mogli czuæ siê bezpiecznie, ale gdy
Niemcy weszli, to od razu zabierali
ich do getta. Pracowa³em z dwoma
¯ydami w fabryce, którzy byli ju¿
umieszczeni w getcie.
W chwili wkroczenia wojsk niemieckich do miasta, czyli w czerwcu 1941 roku, we Lwowie mieszka³o oko³o 160 tysiêcy ¯ydów. Getto
by³o na wzniesieniu, tam by³a te¿
¿ydowska bo¿nica, czyli synagoga.
Tam byli ¯ydzi i inni, z dwoma
chodzi³em do szko³y, uczyliœmy siê
wzajemnie swojej mowy. Czêœæ
¯ydów uciek³a z frontem rosyjskim,
gdy Niemcy uderzyli na Rosjan.
PóŸniej przeszli do armii, byli w
NKWD, póŸniej w UB. Oni uciekali
za granicê dawnej Polski. Tak by³o
do czasu, a¿ Rosjanie przyszli po raz
drugi. Wtedy ¯ydzi dostali siê do
rz¹dów, dowództwa itp.

Wojsko rosyjskie
Gdy Rosjanie zajmowali Lwów
po raz pierwszy, mieli ma³e czo³gi T
32, takie jak Niemcy. Powiedzia³bym, ¿e nawet troszkê sprawniejsze
i wiêksze.
Po 1944 roku natomiast, gdy
Rosjanie prze³amali front pod Stalingradem, gdzie by³ straszny bój i
zginê³o bardzo du¿o Polaków, Rosjanie stworzyli taki sam kaliber jak
niemieckie Tygrysy. Produkcjê broni i czo³gów mieli za Uralem, w czterech miejscach.
Tutaj przewagê zdoby³o to, ¿e
Rosjanie mieli katiusze. Amerykanie dali swoje samochody, na podwoziu Studebakera US6, na przedni
i na tylni napêd. Zamontowali na
nich agregaty pr¹dotwórcze, dziêki
którym wystrzeliwano katiusze. To
by³a straszna broñ. Nie by³o przed
nimi ratunku, jeœli z katiuszy celowano na piechotê, to dos³ownie, jeœli ktoœ nie zdo³a³ schowaæ siê w
jakiœ do³ek, to nie mia³ szans prze¿ycia. Cdn.
MM

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- 508 285 242 www.fotoklif.com.pl
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WÊGORZYNO

Nowe podatki
w gminie

tygodnik ³obeski 22.11.2011 r.

Wybory uzupe³niaj¹ce w Wêgorzynie

Barbara Górniak
bêdzie radn¹
(WÊGORZYNO) W niedzielê
odby³y siê wybory uzupe³niaj¹ce do
Rady Miejskiej w Wêgorzynie. Radnego wybierali mieszkañcy Sielska,
Mielna, Zwierzynka i Mieszewa.

Mieszkañcy zdecydowali, ¿e
now¹ radn¹ bêdzie Barbara Górniak
z Sielska. Otrzyma³a ona 88 g³osów.
Jej kontrkandydat, so³tys Mielna,
Józef Korcz otrzyma³ 31 g³osów. (r)

Kot³ownia na
osiedlu jak nowa
(WÊGORZYNO). Od nowego roku mieszkañcy gminy bêd¹ obci¹¿eni nowymi podatkami
od nieruchomoœci.
Roczne stawki podatku od od
gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej na
terenie miasta Wêgorzyno, bez
wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków wynosiæ bêd¹ 0,67 z³ od 1 m kw.
powierzchni, zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej
na terenie so³ectw gminy Wêgorzyno, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,61 z³ od 1 m kw. powierzchni, pod jeziorami, zajêtych
na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych - 4,32 z³ od 1 ha
powierzchni, pozosta³ych, w tym
zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,30 z ³ od 1 m kw.
powierzchni, zwi¹zanych wy³¹cznie z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej polegaj¹cej na wytworzeniu i dystrybucji wody
oraz odprowadzeniu i oczyszczaniu
œcieków - 0,40 z³ od l m kw. powierzchni.
Podatek od budynków lub ich
czêœci: mieszkalnych - 0,56 z³ od 1
m kw. powierzchni u¿ytkowej,
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej na terenie miasta
Wêgorzyno -18,84 z³ od 1 m kw.
powierzchni u¿ytkowej, zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci

gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej na terenie so³ectw
gminy Wêgorzyno -17,16 z³ od 1 m
kw. powierzchni u¿ytkowej, zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym - 8,78 z³ od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej, zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci
leczniczej, zajêtych przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ –
4,29z³ od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej, pozosta³ych, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 6,28 z³ od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej, zwi¹zanych z
prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej na wytworzeniu
i dystrybucji wody oraz odprowadzeniu i oczyszczaniu œcieków 10,84 z³ od 1 m kw. powierzchni
u¿ytkowej oraz od budowli 2 proc.
ich wartoœci.
Podatek od budowli zwi¹zanych
z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej na wytworzeniu i dystrybucji wody oraz odprowadzeniu i oczyszczaniu œcieków - 1,08 proc. ich wartoœci, natomiast podatek od budowli zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej polegaj¹cej na doprowadzaniu gazu ziemnego — 1,25
proc. ich wartoœci.
op

(WÊGORZYNO) 15 listopada
oficjalnie otwarto zmodernizowan¹ kot³owniê na osiedlu 40-lecia PRL w Wêgorzynie.
W starym pomieszczeniu kot³owni zosta³y po³o¿one kafelki i zamontowano dwa nowoczesne piece
gazowe. Do tej pory palono wêglem.
S¹ te¿ zbiorniki na wodê ogrzewan¹
przez solary.
Inwestycja zosta³a wykonana
przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie.
Niebawem kot³owniê bêd¹ mo-

gli zobaczyæ mieszkañcy. Bêdzie
mo¿liwoœæ obejrzenia procesu darmowego podgrzewania wody przez
kolektory s³oneczne oraz procesu
wykrywania i unieszkodliwiania
bakterii w wodzie, by dostarczana
mieszkañcom woda by³a czysta.
W otwarciu udzia³ wziêli m.in.
dyrektor Wielkopolskiej Spó³ki
Gazownictwa Marek Kêsik, w³aœciciel firmy West Bud Zbigniew Jachimowicz (wykonawca inwestycji),
przedstawiciel firmy Hoval, starosta ³obeski Ryszard Brodziñski,
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
Wêgorzynie Jan Mazuro i burmistrz
Wêgorzyna Monika KuŸmiñska. (r)

tygodnik ³obeski 22.11.2011 r.
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Dzieci chodz¹ bez
Konkursy i pieœni
kurtek, bo szatnia z okazji odzyskania
jest za ma³a
niepodleg³oœci
Szko³a Podstawowa w Starogardzie

(£OBEZ). W minionym tygodniu w ³obeskim
Gimnazjum radni reprezentuj¹cy Komisjê Spraw
Spo³ecznych spotkali siê z rodzicami. Mimo i¿
w tym dniu by³a wywiadówka w szkole, frekwencja
rodziców by³a niewielka, za to dyskusja z radnymi
bardzo merytoryczna.
Mimo i¿ Komisja Spraw Spo³ecznych liczy sobie osiem osób, na
spotkanie przyby³o troje radnych:
Zbigniew Pude³ko - przewodnicz¹cy, Maria Pokomeda - zastêpca
przewodnicz¹cego oraz Tadeusz
Sikora. Pozostali radni zostali
usprawiedliwieni.
Pocz¹tkowo czêœæ rodziców nie
wiedzia³a, jaki cel ma spotkanie, po
wyjaœnieniach, i¿ ma ono s³u¿yæ
poprawie warunków bytowych gimnazjalistów, rodzice zwrócili uwagê
na wiele kwestii.
- Szko³a jest piêkna, sale s¹ kolorowe, ale w szkole uczy siê 465
uczniów i jest problem w szatni.
Mo¿na w niej zdaæ tylko kurtki, stoi
siê w ogromnej kolejce. Nie ma
miejsca, szatnia jest za ma³a. Dzisiaj
zosta³ zg³oszony problem dziecka
doje¿d¿aj¹cego, sta³o w kolejce,
chcia³o przejœæ do przodu, ale nie
uda³o mu siê. Autobus odjecha³,
dziecko wziê³o kurtkê i posz³o do
Dalna na pieszo. Nie jest to jednostkowy przypadek. Wiele dzieci przychodzi w zimie do szko³y bez kurtek
i w trampkach, by nie staæ w tej
kolejce. Jeœli zgubi siê numerek, to
s¹ dwa upomnienia, a za trzecim

razem trzeba zap³aciæ 5 z³. Zróbmy
tê szatniê tak, jak jest w SP1 czy SP2
– dziecko wchodzi, wiesza kurtkê i
wychodzi – po co ten numerek? przedstawi³a sytuacje jedna z mam.
Wspólnie zaczêto zastanawiaæ
siê nad rozwi¹zaniem tej sytuacji,
dochodz¹c do wniosku, ¿e nale¿a³oby postawiæ przybudówkê, b¹dŸ,
jeœli to mo¿liwe zaadaptowaæ pomieszczenia piwniczne.
Osobnym tematem poruszonym
podczas spotkania by³y ciasne korytarze i strome schody oraz brak
miejsca w gimnazjum, ale tutaj jedynym rozwi¹zaniem by³aby budowa nowego obiektu, a to w najbli¿szych latach jest niemo¿liwe. Zwrócono równie¿ uwagê, ¿e szko³a nie
jest przygotowana do przyjêcia
dzieci niepe³nosprawnych.
Kolejny istotny punkt poruszony podczas spotkania dotyczy³
szkó³ podstawowych. Zwrócono
uwagê, ¿e w £obzie, wbrew zapewnieniom wiceburmistrza jest œciœle
przestrzegana rejonizacja. Wielu
rodziców przemeldowuje wrêcz
w³asne dzieci tylko po to, aby te
mog³y uczyæ siê w Szkole Podstawowej nr 1.
MM

10 listopada 2011 roku w Szkole
Podstawowej w Starogardzie odby³
siê apel z okazji 93 rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci.
Uczestniczyli w nim nauczyciele i
uczniowie z klas I - VI. Uroczyst¹
akademiê zorganizowa³ nauczyciel
historii, pan Czes³aw Szawiel.
Na pocz¹tku pan Szawiel krótko
przedstawi³ historiê odzyskania
przez nasz kraj niepodleg³oœci. Nastêpnie uczniowie z klas IV- VI
przybli¿yli sylwetkê Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Opowiadali miedzy innymi o tym, czym interesowa³
siê Pi³sudski, jaki by³ w dzieciñstwie, czytali te¿ anegdoty zwi¹za-

ne z t¹ postaci¹. Nie zabrak³o te¿
pieœni patriotycznych, które wszyscy razem zaœpiewali. Po tej sporej
garœci informacji, nast¹pi³o rozstrzygniecie konkursu historycznego, który wczeœniej odby³ siê w
szkole. W klasie IV pierwsze miejsce zaj¹³ Julian Pude³ek, w klasie V
- Magdalena Lis, natomiast z klasy
VI najlepsza okaza³a siê Patrycja
Szutkowska.
Apel okaza³ siê bardzo pouczaj¹cy. Wszyscy z wielkim zaciekawieniem s³uchali informacji zwi¹zanych ze Œwiêtem Odzyskania
Niepodleg³oœci.
Marcin Majchrzak, klasa V

Pijany ucieka³
na rowerze przed
policj¹
(£OBEZ) 20 listopada w £obzie
na ul. H. Sawickiej patrol policji zauwa¿y³ jad¹cego na rowerze
Krzysztofa W., zameldowanego na
terenie gm. £obez. Rowerzysta, na
widok patrolu skierowa³ siê w ul.
Krasickiego.
Patrol skrêci³ za nim, daj¹c sygna³ rowerzyœcie do zatrzymania
siê. Bêd¹cy pod wp³ywem alkoholu
Krzysztof W. (ponad 2,5 prom. alkoholu) zachwia³ siê, uderzy³ w sa-

mochód i uszkodzi³ lusterko. Skrêci³ w uliczkê biegn¹c¹ w stronê cegielni, przejecha³ mostek, po czym
rzuci³ rower i uciek³ w krzaki.
Teraz odpowie za dwa przestêpstwa: za jazdê na rowerze pomimo
podwójnego zakazu s¹dowego, za
jazdê w stanie nietrzeŸwoœci (86
par. 2 Kodeksu Wykroczeñ) oraz
wykroczenia: spowodowanie kolizji na drodze, niezatrzymanie siê na
sygnalizacjê policji (art. 92 par 2
Kodeksu Wykroczeñ).
(kp)
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Dzieñ Patrona
w SP Resko

Obchody Œwiêta Patrona w
Szkole Podstawowej w Resku, w
bie¿¹cym roku szkolnym, zbieg³y
siê z Dniem Niepodleg³oœci.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê
msz¹ œw. w Sanktuarium Maryjnym.
Po mszy, uczniowie nauczania zintegrowanego wziêli udzia³ w uroczystym apelu, a swoj¹ obecnoœci¹
zaszczycili: przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej Barbara Basowska, radny
Rady Powiatu Andrzej Gradus, ks.
dr Tadeusz Uszkiewicz i przedstawicielka Rady Rodziców Wies³awa
B¹k.
Najbardziej wyró¿nieni w tym
dniu byli trzecioklasiœci; sk³adali
œlubowanie na Sztandar Szko³y i
wziêli udzia³ w tradycyjnych otrzêsinach. Uczniowie i zaproszeni goœcie z³o¿yli wi¹zanki kwiatów pod
tablic¹ pami¹tkow¹, poœwiêcon¹
Patronowi Szko³y, mjr. Henrykowi
Sucharskiemu.
W tym dniu równie¿ mia³a miejsce akcja pod has³em „Œniadanie
daje moc”, czyli przygotowanie najwa¿niejszego posi³ku w ci¹gu dnia
przez uczniów klas pierwszych i
drugich.

Z okazji przypadaj¹cego Œwiêta
Patrona, uczniowie klas I-VI poznali historiê Westerplatte w formie
prezentacji multimedialnej. W
zwi¹zku z Dniem Niepodleg³oœci,
powsta³ monta¿ s³owno-muzyczny
pt. „Wolna Polska”, na którym przypomniano najs³ynniejsze pieœni patriotyczne.
Uczniowie kl. IV b pojechali
„Szlakiem Znaków Pamiêci” i odwiedzili groby Westerplatczyków z
£obza i Stargardu Szczeciñskiego.
Towarzyszy³ im Adam Szatkowski,
prezes Klubu Szkó³ Westerplatte.
Dawne czasy wspomina³y by³e
nauczycielki naszej szko³y: panie
Halina Narolewska i Aniela Muszyñska. Hiszpanka mieszkaj¹ca
obecnie w Resku, p. Bea MendezIlgiewicz, wymienia³a zalety naszego kraju.
Skarbnica wiedzy o historii, bogactwo kulturowe, s³owo mówione
przeplatane pieœni¹ patriotyczn¹,
po³¹czenie wiedzy teoretycznej z
praktyk¹ (zdrowe œniadanie), tak
mo¿na by podsumowaæ œwiêto, które na d³ugo zapadnie w pamiêci
uczestników uroczystoœci.
Justyna Walczykiewicz

tygodnik ³obeski 22.11.2011 r.

Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie

Lekcja patriotyzmu

10 listopada w Gimnazjum im.
Or³a Bia³ego w Wêgorzynie odby³a
siê uroczystoœæ poœwiêcona 93 rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci.
Tradycyjnie rocznica by³a obchodzona bardzo podnioœle. W odœwiêtnie udekorowanej sali gimnastycznej
zebra³a siê m³odzie¿ wraz z gronem
pedagogicznym gimnazjum oraz zaproszeni goœcie. Wœród nich nie zabrak³o przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Wêgorzynie Jana Mazuro oraz
ks. Karola Wójciaka. Apel rozpoczêto nieod³¹cznym w takich chwilach
ceremonia³em szkolnym, który jest
jednym z wielu elementów edukacji
patriotycznej m³odzie¿y gimnazjum.
Program artystyczny poprzedzi³o
odczytanie listu prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego, w którym
apelowa³ o uroczyste i godne obchody tego œwiêta pañstwowego. Proponowa³ przypinaæ w tym dniu kotyliony w barwach bia³o-czerwonych. Po
odczytaniu listu uczniowie przypiêli
sobie i goœciom piêkne kotyliony.
M³odzie¿ gimnazjum w ramach
projektu edukacyjnego przygotowa³a
obchody tego œwiêta w formie lekcji
patriotycznej, której temat brzmia³:
„Dlaczego 11 listopada obchodzimy
w Polsce Œwiêto Niepodleg³oœci?”
Przygotowania trwa³y od miesi¹ca. Uczestnicy projektu dobrali odpowiednie teksty poetyckie, pieœni patriotyczne i ich wizualizacje. Scenariusz zak³ada³, ¿e bêdzie to lekcja
powtórzeniowa, na której zostan¹

przedstawione najwa¿niejsze wydarzenia z historii Polski, pocz¹wszy od
I rozbioru Polski, a skoñczywszy na
dniu 11 listopada, kiedy to Polska po
123 latach niewoli zrzuci³a to jarzmo.
Lekcjê historii ozdobi³y wzruszaj¹ce
pieœni patriotyczne.
Zaproszeni goœcie, pracownicy
szko³y, gimnazjaliœci byli uczestnikami lekcji patriotyzmu, z poezj¹, piêknymi polskimi pieœniami oraz multimedialn¹ prezentacj¹. By³a to prawdziwa uczta dla patriotów, z³o¿ona ze
s³ów, muzyki i obrazu. Lekcja wzbudzi³a du¿e zainteresowanie oraz entuzjazm ze strony widzów. Mo¿na tak
s¹dziæ na podstawie spontanicznej reakcji widowni, której spodoba³a siê
taka forma uczczenia Œwiêta Niepodleg³oœci.
Po raz kolejny m³odzie¿ Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie
udowodni³a, ¿e potrafi stan¹æ na wysokoœci zadania, ¿e potrafi sprostaæ
trudnym wyzwaniom, ¿e rozumie,
czym jest patriotyzm.
W czasie obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci zosta³y og³oszone wyniki konkursu, który zosta³ przeprowadzony w gimnazjum w ramach realizacji programu wychowawczego.
Wziê³o w nim udzia³ 177 gimnazjalistów. Nagrodê g³ówn¹ zdoby³ Rados³aw GwóŸdŸ z klasy 3c. Wyró¿nieni
zostali: Paulina Kowal, Anna Konefa³, Patrycjusz Duczek i Jakub Lenik.
Gratulacje za tak wszechstronn¹ wiedzê o Polsce i o naszej ma³ej lokalnej
ojczyŸnie.
Jacek Liwak

tygodnik ³obeski 22.11.2011 r.
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Turystyka piesza

£obeskie barwy jesieni
W niedzielê, 6 listopada 2011 r.,
odby³a siê piesza wêdrówka turystyczna pod nazw¹ "Barwy Jesieni
2". Organizatorem imprezy by³o
Ognisko TKKF B³yskawica w
£obzie. W rajdzie wziê³o udzia³ ponad 60 piechurów. Przybyli turyœci ze
Szczecina, Koszalina, Iñska, Drawska i £obza. To impreza dla wszystkich - na rajdzie byli i starsi i m³odsi,
nie brakowa³o równie¿ dzieci. Tempo jest spacerowe, rekreacyjne, nie
sportowe.
Trasa wêdrówki: £obez - Œwiêtoborzec - rz. Reska Wêgorza, most
kolei w¹skotorowej - jezioro Moszczenica (Unimskie) - œcie¿ka ekologiczna - £obez. Razem 13 km. Pogoda by³a wyœmienita - ciep³y, s³oneczny dzieñ. Mo¿na by³o zapomnieæ, ¿e
to listopad… Nogi same nios³y w teren!
Zbiórka zwyczajowo odby³a siê
na skwerku przy fontannie. Z £obza
wymaszerowaliœmy ulic¹ Wêgorzyñsk¹, kieruj¹c siê do lasu. Liczyliœmy na grzyby, lecz ³owy siê nie uda³y. To ma³o grzybny rok jest. Pierwszy postój integracyjny zrobiliœmy
nad uroczym leœnym jeziorkiem.
Dalej maszerowaliœmy wzd³u¿ brzegu dawnego stawu hodowlanego i
przy Diabelskim Strumieniu. Na d³u¿ej zatrzymaliœmy siê SBS Stadzie
Ogierów w £obzie Œwiêtoborcu.
Przybli¿yliœmy uczestnikom historiê
obiektu, wskazuj¹c szczególnie na
osi¹gniêcia nowych w³aœcicieli w od-

nowie stada. Turyœci mogli zapoznaæ
siê z efektami prac przy remontach i
odnowieniu obiektów stada. Dziêkujmy Sylwii Banaœ za umo¿liwienie
wêdrowcom zwiedzenia stada.
Po opuszczeniu stada udaliœmy
siê nad rzekê Wêgorzê, na niszczej¹cy most po w¹skotorówce (dla nas to
BrzeŸnicka Wêgorza, choæ urzêdowo
podobno Reska Wêgorza). Zarastaj¹c¹ œcie¿ka biegn¹c¹ nasypem kolejki, ³¹k¹ i lasem, nieco na prze³aj dotarliœmy nad jezioro Moszczenica
(inaczej zwanym Unimskie).

Nad jeziorem Moszczenica zorganizowane zosta³o ognisko. Czeka³y na nas ugrilowane kie³baski i kaszanka, smalec, ogórki, napoje i grzaniec. Mogliœmy przycupn¹æ, pokrzepiæ siê, zregenerowaæ si³y, wymieniæ
siê wra¿eniami i skorzystaæ z k¹pieli.
To ostatnie dotyczy oczywiœcie morsów, choæ aura raczej nie morsowa
by³a. Tradycyjnie w k¹pieli udzia³
brali morsy i morski z £obza, Drawska i Iñska. K¹pa³o siê kilkanaœcie
osób, w tym dwie panie, ch³opiec,
dziewczynka i pies. Na ognisko do-

tar³o tak¿e dwóch rowerzystów z
Drawska Pom.
W drogê powrotn¹ udaliœmy siê
przez remontowany most na Redze
ko³o Unimia i dalej œcie¿ka ekologiczn¹.
Wêdrówkê przygotowali i prowadzili Adam Kogut i El¿bieta Jankowska-Kogut. Za przygotowanie ogniska i strawy dla turystów dziêkujemy
Marianowi Szyjce oraz Jerzemu Górskiemu i Edwardowi Za³uskiemu.
Do zobaczenia na szlaku!!
Adam Kogut (adamku@vp.pl)

G³os Klubu Sarmata w Dobrej w sprawie braku or³a na koszulkach reprezentacji Polski

PZPN zadecydowa³ za wszystkich Polaków...
God³o narodowe zosta³o niedemokratycznie usuniête z koszulek narodowych, ze strojów pi³karskich, w których reprezentacja Polski zagra na
EURO 2012. Jakim prawem? Przecie¿ to PZPN jest dla Reprezentacji, a
nie Reprezentacja dla PZPN. Rzecznik zwi¹zku zas³ania siê argumentem:
god³a nie da siê zastrzec, a logotyp tak.
W takim razie w czym problem?
Wystarczy wstawiæ god³o i logotyp na
jednej koszulce – czy¿ nie wystarczy³oby umieszczenie logotypu na rêkawie? Trzeba by³o zabieraæ miejsce na
sercu? WyobraŸmy sobie sytuacjê, gdy
nasz zawodnik strzeli bramkê – co
wówczas ma poca³owaæ, ¿eby oddaæ
czeœæ swojemu krajowi? Logotyp
PZPN-u?
Oczywiœcie, ¿e tym sposobem ktoœ
przekreœli³ ten sposób celebracji.
Ktoœ, bo nikt siê nie chce przyznaæ do
tego „wspania³ego” pomys³u. Nie tak
wyobra¿aliœmy sobie imprezê, na
któr¹ wiêkszoœæ z nas czeka³a ca³e
¿ycie.

Przecie¿ nasi rodacy, których tak
wielu jest za granic¹ na widok naszego god³a krêci siê ³ezka w oku. Na
stadion zabieramy flagi narodowe,
¿eby móc siê uto¿samiaæ z pi³karzami
nosz¹cymi od zawsze „Orze³ka” na
piersi. Teraz mamy kibicowaæ zwi¹zkowi? Temu samemu., który raz po raz
kompromituje siê wpadkami i nie zd¹¿y³ siê opêdziæ ze smrodu korupcyjnego, który siê za nim unosi od tak wielu
lat? Jest to zachowanie typowo komercyjne, a krótkowzroczne myœlenie o
promocji logotypu i pomniejszanie
znaczenia barw narodowych. Gdzie
jest HONOR, GODNOŒÆ, LOJALNOŒÆ?
Drugim argumentem przedstawionym przez Rzecznik zwi¹zku jest
fakt, i¿ inne reprezentacje (z zachodu
przyp. autor) równie¿ wstawiaj¹ logotyp na koszulki. Czy my musimy byæ
jak inni? Nie mo¿emy po prostu byæ
sob¹? Przecie¿ noszenie naszego God³a to zaszczyt, na który zapracowali

w³asn¹ krwi¹ nasi przodkowie. Sami
reprezentanci podkreœlaj¹ niejednokrotnie, ¿e ca³e ¿ycie ich marzeniem
by³o zagranie „z Orze³kiem na piersi”,
a teraz z czym ma siê uto¿samiaæ nasze m³ode pokolenie? Z brakiem tradycji? God³o zawsze by³o rzecz¹
œwiêt¹ - czy dla tych marnych pieniêdzy op³aca siê sprzedawaæ nasz¹ to¿samoœæ? Oczywiœcie, ¿e nie! Trzeba
dzia³aæ. Fala krytyki po wystêpie Reprezentacji w „czerwono-czarnych”
strojach w Warszawie przynios³a efekt
i zwi¹zek odszed³ od tamtych strojów.
Teraz trzeba wspólnie obroniæ
God³o na koszulkach. Wszystkich zachêcamy do wyra¿ania swojej opinii
bezpoœrednio do zwi¹zku – oto adres
kontaktowy: http://www.pzpn.pl/index.php/Kontakt
A tutaj zapis z pi³karskiego kodeksu etycznego znalezionego na stronie
pzpn.pl: „(...) Osobista postawa godnoœciowa winna siê te¿ ³¹czyæ z dba³oœci¹ o honor zespo³u i lojalnoœci¹

wobec reprezentowanych barw narodowych, lokalnych i klubowych. Nale¿y pamiêtaæ o realizacji wartoœci,
tworzonych przez tradycjê i szanowanych przez publicznoœæ.
Pi³ka no¿na potrzebuje solidarnoœci wszystkich zawodników i trenerów oraz milionów jej mi³oœników
wokó³ czystych etycznie zasad sportowych. Wymaga wykorzystania spontanicznych, ¿ywych odruchów serca w
budowie nadw¹tlonych wiêzi spo³ecznych. Koncentracja uczuæ i bezinteresownych dzia³añ wobec ukochanych klubów i narodowych reprezentacji pozwala zwiêkszaæ kapita³ zbiorowych pragnieñ, oceniaæ kategoriami wartoœci i tworzyæ podstawê
wspólnoty celów. Wiernoœæ krajowi,
regionowi, klubowi (...)”
Czy¿by ten sam „ktoœ” o czymœ zapomnia³? Na domiar paranoi dzieñ zaprezentowania nowych strojów (mecz
Polska vs W³ochy) to 11 listopada,
czyli Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci...
www.sarmatadobra.pl
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IV liga – XVI kolejka
Hutnik Szczecin - Astra Ustronie Morskie 0-0, Stal Szczecin - Vineta Wolin 14, Gryf Kamieñ Pomorski - S³awa S³awno 2-1, Ina Goleniów - Sarmata Dobra
0-3, Rega Trzebiatów - Orze³ Wa³cz 02, Leœnik/Rossa Manowo - Kluczevia
Stargard 2-0, Victoria Przec³aw - Pogoñ
II Szczecin 1-4, Energetyk Gryfino Lech Czaplinek 6-0.
1. Energetyk Gryfino
2. Pogoñ II Szczecin
3. Leœnik/Rossa Manowo
4. Stal Szczecin
5. Kluczevia Stargard
6. Gryf Kamieñ Pomorski
7. Vineta Wolin
8. Orze³ Wa³cz
9. Ina Goleniów
10. Sarmata Dobra
11. Astra Ustronie Morskie
12. Victoria Przec³aw
13. Lech Czaplinek
14. S³awa S³awno
15. Hutnik Szczecin
16. Rega Trzebiatów

38 50:13
32 50:19
29 34:18
29 33:22
27 26:21
26 25:25
24 26:20
24 25:28
23 27:27
21 26:36
19 22:26
18 20:23
17 13:31
15 18:38
14 23:29
4 10:52

Liga Okrêgowa – XVI kolejka
Stal Lipiany - Ehrle Dobra Szczeciñska
1-1, Odra Chojna - Morzycko Moryñ 22, Piast Chociwel - Odrzanka Radziszewo 1-0, Sokó³ Pyrzyce - Œwiatowid
£obez 1-1, Zorza Dobrzany - Œwit Skolwin 3-1, Sêp Brzesko - Unia Dolice 13, Polonia P³oty - K³os Pe³czyce 0-2,
Arkonia Szczecin - Masovia Maszewo
(prze³o¿ony).
1. K³os Pe³czyce
37 30:13
2. Œwit Skolwin
34 31:19
3. Morzycko Moryñ
32 30:19
4. Unia Dolice
27 29:15
5. Arkonia Szczecin
24 28:11
6. Stal Lipiany
24 31:25
7. Odra Chojna
24 30:26
8. Zorza Dobrzany
22 22:21
9. Œwiatowid £obez
22 22:28
10. Sokó³ Pyrzyce
20 20:29
11. Ehrle Dobra Szczeciñska 19 24:32
12. Odrzanka Radziszewo 18 28:32
13. Masovia Maszewo
18 22:24
14. Polonia P³oty
14 17:40
15. Piast Chociwel
14 15:27
16. Sêp Brzesko
13 21:39
Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n. XVI kolejka
Orze³ £o¿nica - Wybrze¿e Rewalskie
Rewal 1-3, Jeziorak Szczecin - Sparta
Wêgorzyno 6-3, Sparta Gryfice - Kasta
Szczecin 2-0, Ina Iñsko - Wicher Brojce
3-2, GKS Mierzyn - Iskra Golczewo 04, Flota II Œwinoujœcie - Pomorzanin
Nowogard 2-1, Promieñ Mosty - B³êkitni II Stargard 0-2, Chemik II Police Vielgovia Szczecin 3-4.
1. Ina Iñsko
41 34:14
2. Iskra Golczewo
30 43:23
3. Jeziorak Szczecin
30 40:24
4. GKS Mierzyn
28 45:27
5. Wybrze¿e Rewalskie
28 43:30
6. Pomorzanin Nowogard 27 29:17
7. Flota II Œwinoujœcie
23 42:39
8. Kasta Szczecin-Majowe 23 21:28
9. B³êkitni II Stargard
22 46:33
10. Chemik II Police
20 38:36
11. Wicher Brojce
19 28:37
12. Sparta Wêgorzyno
17 22:29
13. Orze³ £o¿nica
15 15:32
14. Promieñ Mosty
14 29:37
15. Vielgovia Szczecin
14 21:44
16. Sparta Gryfice
10 17:63

tygodnik ³obeski 22.11.2011 r.

Jesienny pocz¹tek rundy wiosennej w IV lidze

Sarmata gromi Inê w Goleniowie
Ina Goleniów - Sarmata Dobra 0:3 (0:1)
Strzelcy bramek dla Sarmaty:
Piotr Grochulski (27' k.), Rados³aw
Cytowicz (79') i Wojciech GuŸniczak (84').
Sk³ady dru¿yn:
Ina Goleniów: Pawe³ Sobolewski, Robert Œliwiñski, Damian Kosior, Micha³ £ukasiak, Adam Dobrowolski, Micha³ Jarz¹bek (72'
Mariusz Hawrot), Filip Borek, Wojciech Borek (46' Hubert Pêdziwiatr), Piotr Winogrodzki, Sebastian Kott (87' Kamil Wiœniewski),
S³awomir Paszkowski (38' Robert
¯urowski).
Sarmata Dobra: Grzegorz Buczma, Maciej Garliñski, Kamil Pecelt,
Piotr Grochulski, Emilian Kamiñski
(90' Mateusz Dzierbicki), Zdzis³aw
Szw¹der, Arkadiusz Paw³owski (90'
Seweryn Wrzesieñ), Damian Padziñski, Krzysztof Szkup, Rados³aw Cytowicz (82' Wojciech GuŸniczak), Wojciech Dorsz.
Sêdzia g³ówny: Wojciech WoŸniak, sêdziowie asystenci: Rafa³
T¹del i Tomasz Kowalski.
Pe³nym sukcesem Sarmata Dobra rozpocz¹³ rundê rewan¿ow¹
rozgrywek o mistrzostwo IV ligi
zachodniopomorskiej. W meczu
prze³o¿onym z rundy wiosennej (ze
wzglêdu na rozgrywane w naszym
kraju Euro 2112), na stadionie w
Goleniowie pewnie 3:0, pokona³
faworyzowany zespó³ Iny.
Dla zespo³u Sarmaty, graj¹cego
od pocz¹tku bardzo uwa¿nie i konsekwentnie w akcjach defensywnych, ten mecz od pierwszych minut
zaczyna³ siê uk³adaæ bardzo pozytywnie. Ju¿ w 6 min. Zdzis³aw Szw¹der minimalnie chybi³, trafiaj¹c
pi³k¹ w poprzeczkê bramki Iny, a
„dobitka” Rados³awa Cytowicza
minimalnie minê³a prawy s³upek. W
27 min. nast¹pi³ prze³omowy moment meczu, g³ównie za spraw¹ pi³karza Iny S³awomira Paszkowskiego, który po tym meczu otrzyma³
przydomek „siatkarza”. Najpierw w
akcji pod bramk¹ Sarmaty doœrodkowan¹ pi³kê, zawodnik ten rêk¹,
siatkarskim œciêciem, próbowa³
wbiæ do bramki Sarmaty, za co zosta³ s³usznie ukarany przez sêdziego ¿ó³t¹ kartk¹, a w chwilê póŸniej
we w³asnym polu karnym, w podobny siatkarski sposób zdj¹³ rêk¹ pi³kê
z g³owy, przymierzaj¹cego siê do
strza³u napastnika Sarmaty. Sêdzia
nie zawaha³ siê i podyktowa³ jak
najbardziej s³uszny rzut karny, pewnie wykorzystany przez Piotra Gro-

chulskiego, natomiast zawaha³ siê i
nie pokaza³ temu zawodnikowi ponownie ¿ó³tej kartki, co skutkowa³o
by opuszczeniem boiska przez tego
zawodnika i os³abieniem zespo³u z
Goleniowa.
Po uzyskaniu prowadzenia zespó³ z Dobrej dalej bardzo solidnie
gra³ w defensywie, a nieliczne sytuacje bramkowe gospodarzy bardzo
skutecznie kasowa³a obrona Sarmaty i rozgrywaj¹cy dobry mecz bramkarz Sarmaty Grzegorz Buczma.
Wraz z up³ywem minut zawodnicy
Sarmaty przechodz¹c do ofensywy
stwarzali coraz groŸniejsze sytuacje
pod bramk¹ Iny, lecz z wypracowanych sytuacji bramkowych uda³o siê
im wykorzystaæ tylko dwie. W 79'
Rados³aw Cytowicz otrzyma³ prostopad³e podanie od Piotra Grochulskiego i po wyprzedzeniu
obroñców Iny strzeli³ do pustej
bramki lobuj¹c „po drodze” wybiegaj¹cego z bramki Paw³a Sobolewskiego. W 84' wprowadzony kilkadziesi¹t minut wczeœniej Wojciech
GuŸniczak, pokaza³ b³ysk swojego
talentu, gdy po b³yskawicznym rajdzie z lewej strony boiska strza³em

z naro¿nika pola karnego Iny trafi³
w poprzeczkê bramki, odbit¹ pi³kê
próbowa³ jeszcze skierowaæ do
bramki silnym strza³em Krzysztof
Szkup, lecz jego strza³ sparowa³
bramkarz gospodarzy, a zrobi³ to
jednak na tyle nieskutecznie, ¿e
dobieg³ do niej ponownie Wojciech
GuŸniczak i tym razem z linii pola
karnego silnym strza³em tu¿ pod
poprzeczkê zdoby³ dla Sarmaty
trzeciego gola.
Niew¹tpliwie ca³y zespó³ Sarmaty za ten mecz zas³uguje na wyró¿nienie, jednak do nazwisk ww.
zawodników Sarmaty chcia³bym
dodaæ jeszcze dwa nazwiska: Zdzis³awa Szw¹dra i Arkadiusza Paw³owskiego. Obaj znakomicie wywi¹zali siê ze swoich zadañ taktycznych, a dla Arkadiusza Paw³owskiego, który latem przyby³ do Sarmaty
z pobliskiej Mewy Resko, by³ to
pierwszy mecz w praktycznie pe³nym wymiarze czasowym. Teraz
przed zawodnikami Sarmaty okres
krótkiego odpoczynku, a nastêpnie
okres przygotowañ do rundy wiosennej, któr¹ zainauguruj¹ w Dobrej
meczem ze S³aw¹ S³awno. estan

Nagroda Ministra Sportu i Turystyki
dla UKS „ARBOD” w Dobrej

Minister Sportu i Turystyki
og³osi³ w roku 2011 trzeci¹ edycjê
Ogólnopolskiego Konkursu "Na
najciekawsz¹ inicjatywê z zakresu
upowszechniania sportu wœród
dzieci i m³odzie¿y w œrodowisku
wiejskim". Do konkursu zg³oszono
100 imprez z ca³ego kraju, w tym
„XIII biegi prze³ajowe pt. SZUKAMY TALENTÓW”, organizowane
przez Uczniowski Klub Sportowy
„ARBOD” w Dobrej.
Na podstawie zg³oszonych do
konkursu dokumentacji przebiegu

organizowanych zawodów, wojewódzkie komisje konkursowe wy³oni³y po dwie najlepsze imprezy, w
sumie 32 w skali kraju. W dniu 19
listopada w Centrum Olimpijskim w
Warszawie og³oszono wyniki konkursu; nasz klub zosta³ sklasyfikowany na 17 miejscu i otrzyma³ nagrodê Ministra Sportu i Turystyki w
wysokoœci 5 tys. z³otych na zakup
sprzêtu sportowego na potrzeby
klubu.
Prezes UKS „ARBOD”
Janusz £ukomski
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Jastrz¹b z £osoœnicy zakoñczy³ rundê
jesienn¹
W dniu 30.10.2011 r.
wygranym 9:1 meczem
z zespo³em Zieloni
Wyszobór LKS Jastrz¹b
£osoœnica zakoñczy³
rozgrywki ligowe klasy
B grupy I w rundzie
jesiennej sezonu
2011/2012.
Jastrz¹b z liczb¹ 18 punktów
zajmuje dobr¹ trzeci¹ pozycjê w
grupie, ze strat¹ jednego punktu do
wicelidera i szeœciu punktów do lidera. Bilans bramek to 25 strzelonych (3 pozycja w grupie) oraz 10
straconych i w tej kwestii Jastrz¹b
jest liderem w grupie, co œwiadczy o
œwietnej grze linii obrony oraz
bramkarza. Fakt, ¿e linia defensywna jest obecnie najmocniejsz¹
stron¹ dru¿yny z £osoœnicy, potwierdza równie¿ to, ¿e królem
strzelców dru¿yny jest Artur Mielczarek (4 bramki), który gra na pozycji ostatniego stopera. Jednak na
pochwa³ê zas³uguje ca³a dru¿yna,
poniewa¿ w zespole jest dobra atmosfera, a zawodnicy wzajemnie
siê „dogaduj¹”, co przenosi siê na
dobr¹ grê na boisku.
W rundzie jesiennej Jastrz¹b
rozegra³ 8 meczów, odnosz¹c 6
zwyciêstw i 2 pora¿ki:
Znicz Wysoka Kamieñska - Jastrz¹b £osoœnica 1:0
Jastrz¹b £osoœnica - Pomorzanin II Nowogard 3:2
Pionier ¯arnowo - Jastrz¹b
£osoœnica 3:1

Gardominka Polonia II Mechowo - Jastrz¹b £osoœnica 3:4
Jastrz¹b £osoœnica - Huragan
Wierzchos³aw 2:0
Jastrz¹b £osoœnica - Zalew
Stepnica 4:0
Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Jastrz¹b £osoœnica 0:2
Jastrz¹b £osoœnica - Zieloni
Wyszobór 9:1
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e pora¿ki

Wyrok
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny prawomocnym wyrokiem z dnia 4 paŸdziernika 2011r. w sprawie II K 532/11, uzna³ obwinionego

Kacpra Stachniuka

za winnego dokonania zarzuconego mu czynu polegaj¹cego na tym:
¿e w okresie od listopada 2010r. do dnia 21 marca 2011r. rejonie
miejscowoœci Gardno gm. Wêgorzyno, na jeziorze Krzemionka nie
bêd¹c uprawnionym do rybactwa oraz nie posiadaj¹c stosownego zezwolenia dokonywa³ amatorskiego po³owu ryb za pomoc¹ wêdek pod
lodowych na szkodê Anny Kotlarz stanowi¹cego wykroczenie z art. 27
a ust. 1 pkt. 2 a i b Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie œródl¹dowym i za czyn ten na podstawie art. 27 a ust. 1 pkt. 2 a i b Ustawy
z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie œródl¹dowym wymierzy³ obwinionemu karê grzywny w wysokoœci 200 (dwustu) z³otych oraz orzek³
podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w „ Tygodniku £obeskim” na koszt ukaranego Kacpra Stachniuka.

zosta³y doznane z zespo³ami, które
s¹ spadkowiczami z wy¿szej klasy
rozgrywkowej. Pierwsza pora¿ka
(1:0), po bardzo dobrej grze, zosta³a
poniesiona ze Zniczem Wysoka
Kamieñska na tzw. w³asne ¿yczenie
(zawodnik w ostatnich sekundach nie
trafi³ do pustej bramki) i dziêki s³abej
pracy sêdziego, który nie uzna³ rzutu
karnego Jastrzêbiowi, a dru¿ynie
przeciwnej uzna³ bramkê z ewidentnego (ok. 4 m) spalonego. Druga pora¿ka (3:1) z Pionierem ¯arnowo jest
trudna do zrozumienia. Jastrz¹b po
fantastycznej grze po prostu przegra³. Po tym meczu pochwa³a nale¿y
siê najm³odszemu zawodnikowi Micha³owi Darulowi (16 lat) za przepiêkn¹ bramkê, której nie powstydzi³by siê nawet „Ronaldo”.

W Resku
ukradli
samochód
18 listopada w Resku przy ul.
Buczka nieznany sprawca z parkingu
osiedlowego dokona³ kradzie¿y samochodu marki Renault Laguna koloru srebrnego. Wartoœæ samochodu
wynosi oko³o 12 tys. z³.

Obecna kadra pi³karska Jastrzêbia £osoœnica jest bardzo mocna,
zawodnicy z ³awki rezerwowej s¹
równorzêdni z podstawowymi (trener czêsto ma k³opot kogo wystawiæ), brakuje nieco zgrania, jednak
pozwala to rokowaæ, ¿e w rundzie
wiosennej dru¿yna z £osoœnicy bêdzie walczy³a o awans do A klasy. Na
dzieñ dzisiejszy najwiêkszy problem Jastrzêbia to stan murawy na
w³asnym boisku. Jest ona bardzo
nierówna i dziurawa, niestety obecnie klub nie posiada œrodków finansowych na jej poprawê.
Na szczêœcie dziêki Gminie Resko oraz firmom „Klif - Husqvarna”,
„Maxlas” i „Betmix” nie brakuje w
klubie pieniêdzy na dzia³alnoœæ bie¿¹c¹. Na szczególn¹ pochwa³ê zas³uguj¹ równie¿ kibice Jastrzêbia, to
w³aœnie dziêki ich dopingowi i liczebnej obecnoœci, zarówno na meczach u siebie jak i wyjazdowych,
zawodnicy otrzymuj¹ dodatkow¹
motywacjê i skrzyd³a do dobrej gry.
Najbli¿sze plany dru¿yny LKS
Jastrz¹b £osoœnica to walka o awans
do A klasy oraz wiosn¹ 2012 roku
stworzenie dru¿yny m³odzie¿owej.
O tym, czy bêd¹ to orliki, trampkarze czy juniorzy, zdecyduje przewa¿aj¹ca w danej kategorii wiekowej
liczba chêtnych zawodników.
Dariusz Mo¿ejko
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JAK ZOSTA£EM MISTRZEM EUROPY
Micha³ Pniewski, mieszkaniec
Reska, uczeñ klasy III Gimnazjum
im. K. Górskiego, zosta³ z³otym
medalist¹ Mistrzostw Europy w
Warnie w Karate Kyokushin (kategoria kumite junior do lat 15 + 65
kg).
To sportowe osi¹gniêcie ma
wymiar historyczny - jeszcze nikt z
mieszkañców Ziemi £obeskiej nie
zosta³ mistrzem Starego Kontynentu w ¿adnej dyscyplinie sportu !
Micha³ w wywiadzie dla Czytelników Tygodnika £obeskiego przybli¿a wartoœæ swego sukcesu na arenie miêdzynarodowej.
Zdzis³aw Bogdanowicz: Zosta³eœ najlepszym karatek¹ w
Europie. Jakie wra¿enia odnios³eœ po starcie w Warnie?
Sam wyjazd do odleg³ej Bu³garii i start w piêknym obiekcie Pa³acu
Sportu w Warnie by³ dla mnie sporym prze¿yciem. Natomiast po walkach w w¹skim finale o medale, a
mia³em ich dwie, nie czu³em wielkiej satysfakcji. Z³oty medal wywalczy³em bez wiêkszego wysi³ku pokonuj¹c Polaka Norberta Srokê oraz
Bu³gara Todora Todorowa, obydwie przed czasem. Jak na fina³
europejski, to czu³em pewien niedosyt, za ma³o sportowej rywalizacji,
dramaturgii walk.
Z.B. Zorientuj Czytelników,
czym charakteryzuje siê Twoja
dyscyplina sportu KYOKUSHIN
KARATE?
Nazwa kyokushin pochodzi od
japoñskich s³ów: kyoku - najwy¿sza
ranga, shin - prawda. S³owo "kyokushin" t³umaczone jest najczêœciej
jako d¹¿enie do poznania prawdy,
droga ku prawdzie. Za³o¿ycielem
stylu by³ Koreañczyk, Choi YeongEui, który po przybyciu do Japonii

przybra³ imiê Masutatsu Oyama.
Stworzona przez niego Miêdzynarodowa Organizacja Karate Kyokushin (w skrócie IKO) by³a do momentu jego œmierci w 1994 r. najwiêksz¹ organizacj¹ sztuk walki na
œwiecie. Styl kumite jest kwintesencj¹ kyokushin karate - wolna
walka. W trakcie walk sportowych
nie wolno stosowaæ ataku na kolana,
krêgos³up czy g³owê. Na g³owê
mo¿na stosowaæ tylko technikê
no¿n¹. Wa¿n¹ zasad¹ jest stosowanie technik walki tylko na sali treningowej, nigdzie wiêcej. Wyj¹tek stanowi samoobrona.
Z.B. Twoje pierwsze kroki w
walkach Wschodu, od kiedy,
gdzie siê tego zacz¹³eœ uczyæ?
Æwiczê ju¿ oko³o 8 lat. Zacz¹³em w Resku, w sali przy czerwonej
szkole, teraz jest to podstawówka.
By³em uczniem tej szko³y. Tam tajników walk karate nauczali mnie
trener Wies³aw i Zenon z Koszalina,
których nazwisk nie pamiêtam.
Z.B. Jesteœ cz³onkiem jednego z
najlepszych oœrodków w kraju Klubu Kyokushin Karate w Koszalinie. Jak trafi³eœ do koszaliñskiego
Klubu? Kto jest twoim trenerem?
Do koszaliñskiego klubu karate
trafi³em ... W³aœciwie sam nie wiem,
jak to siê sta³o, po prostu przesta³
przyje¿d¿aæ trener Wies³aw i Zenon, a zacz¹³ przyje¿d¿aæ Cezary
Banasiak, który jest aktualnym
moim trenerem klubowym i posiada
trzeci dan ( dan - z³ote pagony na
czarnym pasie, w naszym karate jest
10 danów).
Treningi mam jeden raz w tygodniu, w poniedzia³ek od 17 do
18,30, na sali w Centrum Kultury w
Resku. A tak, to mam w³asne indywidualne treningi i staram siê robiæ
je regularnie. W miesi¹cu wrzeœniu,
przed Warn¹, zacz¹³em codziennie

Wyrok
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny prawomocnym wyrokiem z dnia 4 paŸdziernika 2011r. w sprawie II K 530/11, uzna³ obwinionego

Jakuba Stachniuka

za winnego dokonania zarzuconego mu czynu polegaj¹cego na tym:
¿e w okresie od listopada 2010r. do dnia 21 marca 2011r. rejonie
miejscowoœci Gardno gm. Wêgorzyno, na jeziorze Krzemionka nie
bêd¹c uprawnionym do rybactwa oraz nie posiadaj¹c stosownego zezwolenia dokonywa³ amatorskiego po³owu ryb za pomoc¹ wêdek pod
lodowych na szkodê Anny Kotlarz stanowi¹cego wykroczenie z art. 27
a ust. 1 pkt. 2 a i b Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie œródl¹dowym i za czyn ten na podstawie art. 27 a ust. 1 pkt. 2 a i b Ustawy
z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie œródl¹dowym wymierzy³ obwinionemu karê grzywny w wysokoœci 200 (dwustu) z³otych oraz orzek³
podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w „ Tygodniku £obeskim” na koszt ukaranego Jakuba Stachniuka.

wstawaæ o 4 rano i æwiczyæ w terenie. Teraz czêœciej wybiegam z koleg¹ na dwór w porze wieczornej,
gdzie æwiczymy znane nam elementy techniki kumite.
Z.B Zosta³eœ objêty szkoleniem centralnym i nale¿ysz do kadry Polski juniorów.
Kto jest twoim trenerem kadrowym?
Trenerów kadry Polski jest wielu. Nie mam osobistego trenera, ale
myœlê, ¿e jeœli powiem, ¿e najbli¿szy mojemu szkoleniu jest Wojciech
Soko³owski, to nie sk³amiê. Oczywiœcie inni trenerzy pracuj¹cy z
nami na obozach kadrowych te¿
maj¹ wp³yw na mój rozwój i sukcesy sportowe.
6. Mistrzostwa Œwiata Juniorów
Kyokushin IFK odby³y siê kolejno w
Wielkiej Brytanii i Japonii. Czy w roku
2012 masz szansê startu w najwa¿niejszej imprezie roku? Gdzie bêd¹?
Mam szanse startowania w 2012
roku na Mistrzostwach Œwiata Juniorów w Genewie. Ale wczeœniej
muszê odnieœæ sukces na mistrzostwach Starego Kontynentu. Przez
s³owo udaæ mam na myœli zawsze
z³oto, ale jak zajmê drugie czy trzecie miejsce, to chyba te¿ pojadê do
Szwajcarii. W przysz³ym roku kalendarz startów przewiduje równie¿
udzia³ w licznych zawodach krajowych, takich jak:, Puchar Polski,
Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa
Makroregionu - wszystkie w kate-

gorii juniora.
Z.B. Twoje sportowe plany,
marzenia.
Plan sportowy jest œciœle powi¹zany z nauk¹. Ju¿ podj¹³em decyzjê
- po pomyœlnym ukoñczeniu gimnazjum w Resku rozpocznê nauke w
technikum w Koszalinie. Tam bêdê
mia³ dostêpnoœæ do odbywania systematycznych treningów walk
wschodu, bezpoœredni nadzór i
wspó³pracê z trenerami oraz kole¿eñski kontakt z innymi zawodnikami.W Resku, ani w innym mieœcie
naszego powiatu, nie mam takiej
mo¿liwoœci. A najbli¿szym moim
planem sportowym to oczywiœcie
wygranie Mistrzostw Œwiata Juniorów w Kyokushon Karate kumite.
Z.B. Micha³, jesteœ nam znany
tak¿e jako œwietny lekkoatleta.
Ostatnio (5.10.br.) na Wojewódzkiej Gimnazjadzie w Lekkiej Atletyce w Szczecinie zaj¹³eœ I miejsce w
rzucie oszczepem wynikiem 43,77
cm. I to jest nowy rekord Powiatu
£obeskiego m³odzików w tej konkurencji. Brawo. Widzimy, ¿e lubisz
sport i jesteœ w tym dobry, czêsto
najlepszy.
¯yczymy Ci du¿o wytrwa³oœci i
m¹droœci w rozwijaniu sportowego
talentu. O Twoich dalszych sukcesach z przyjemnoœci¹ bêdziemy informowaæ sympatyków sportu Ziemi £obeskiej.
Zdz. Bogdanowicz
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OG£OSZENIA DROBNE

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

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze w centrum £obza.
Kawalerka 32 mkw., III piêtro. Przystêpna cena. Tel. 609 669 593.

Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214

Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397 5894
. Cena do uzgodnienia

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
po remoncie, 68 mkw, III piêtro,
centrum. Cena do uzgodnienia. Tel.
508 301 775

Powiat gryficki
Wynajmê domek jednorodzinny w
Trzebiatowie umeblowany, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, pow. 70 mkw.
Tel. 505 389 183.
Zamieniê mieszkanie 3 pokojowe (
wc, ³azienka, co, gara¿ murowany)
na mieszkanie 2 pokojowe i gara¿ w
Gryficach Tel. 516 973 469

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka - pomoc. Tel. 516 166
301

TOWARZYSKIE
Powiat ³obeski
Poznam samotn¹ pani¹ wiek ok. 45
– 50 lat w celach towarzyskich. Tel.
796 931 776

Powiat gryficki
Transport, przeprowadzki,
wynajem. Fiat Ducato Maxi.
Tel. 503-613-854.

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

PRACA
Powiat ³obeski
Poszukujê opiekunki do zamieszkania i opieki nad starsz¹ osob¹.
Tel. 792 576 827.

Region
Zatrudnimy kierowcê z kat. C + E w
systemie 3/1, tel. 609 949 989.
Opiekunki Niemcy, tel. 666 096 761

ZNMR £obez oferuj¹ do sprzeda¿y
nieruchomoœci przemys³owe. Tel.
91 397 4041, 600 265 547

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

Sprzedam gara¿ murowany ul.
Boczna ko³o Nadleœnictwa. Tel. 600
898 424

Wêgorzyno – sprzedam salon fryzjerski z kosmetykami i ca³ym wyposa¿eniem – dobrze prosperuj¹cy.
Cena 14.000 z³ ( do negocjacji ). Tel.
723 940 016

£abuñ W. Dom 245 mkw., ogród,
du¿a dzia³ka. Tel. 600 265 547

Region

Wêgorzyno. Dom z potencja³em,
200 mkw/610 mkw. Cena 430.000
z³. Tel. 600 265 547

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

£obez. Dzia³ki pod zabudowê, energia elektryczna, m. plan zagospodarowania. Cena 25z³/mkw. Tel. 600
265 547.

ROLNICTWO

Zajezierze. Dzia³ka budowlana,
pow. 2129 mkw., uzbrojona, warunki zabudowy. Tel. 600 265 547

Region

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

Powiat gryficki
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
Posiadam gara¿ do wynajêcia oraz
0,5 ha ziemi do wydzier¿awienia.
Gryfice ul. Trzyg³owska. Tel. 501
305 767; 91 384 2678

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam komplet opon zimowych
do Poloneza, tylko 1 sezon u¿ywane. Tel. 504 042 532.
Sprzedam FORD TRANSIT rok 91,
silnik po remoncie, w ca³oœci, na
czêœci. Tel. 507 082 913.
Sprzedam VW PASSAT – B3, rok
prod. 92, poj. 1,6 TD, kombi. Cena
2 tys. z³ do uzgodnienia. Tel. 504
779 328, 507 082 913

Powiat gryficki
Kupiê czêœci do Fiata 125p, Fiata
126p, Poloneza. Tel. 503 789 806

NIERUCHOMOŒCI
Powiat œwidwiñski
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ w Œwidwinie. Tel.794 376
821.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Po³czynie-Zdroju 1080 mkw. Tel.
600 565 719.

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.
£obez,
ul. S³owackiego 6.
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ROZMAITOŒCI

W okresie od 01 sierpnia do 06 paŸdziernika 2011 r. dla 14 beneficjentów projektu „POMÓ¯ SOBIE - od biernoœci do aktywnoœci” MW Consulting M. Wasylko ze Szczecina na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w £obzie zorganizowa³o warsztaty „ABC gospodarstwa domowego”. Warsztaty zosta³y podzielone na dwie czêœci. Etap I - trzydniowe zajêcia
teoretyczne przeprowadzone w siedzibie PCPR, obejmowa³ zagadnienia
takie jak: dba³oœæ o gospodarstwo domowe, promocjê zdrowego stylu ¿ycia
oraz gospodarowanie domowym bud¿etem. Etap II - dwudniowe warsztaty
praktyczne by³y kontynuacj¹ teorii, gdzie pod fachowym okiem instruktora
zajêcia odbywa³y siê w œrodowisku samych beneficjentów. W trakcie indywidualnych zajêæ praktycznych beneficjentom przekazane zosta³y produkty
i œrodki niezbêdne do przeprowadzenia warsztatów wraz z instrukta¿em ich
obs³ugi oraz u¿ytkowania. Pakiety sk³adaj¹ce siê ze œrodków czystoœci i
higieny osobistej, artyku³ów spo¿ywczych oraz drobnych naczyñ kuchennych pozwol¹ uczestnikom kontynuowaæ zaczerpniêt¹ na zajêciach wiedzê.
pcpr
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