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Wreszcie siê od tego
cycka, jakim jest
gmina - odczepcie
Walczyli ze skutkami wichury
Szalej¹ca wichura, jaka mia³a
miejsce z niedzieli
na poniedzia³ek,
sprawi³a, ¿e stra¿acy mieli bardzo
pracowity dzieñ i
noc.

W powiecie nasila siê plaga kradzie¿y
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Fakty przeciw faktom, a nie demagogia

Sprostowanie

Œwiêty spokój to burmistrz
bêdzie mieæ w lesie,
jak skoñczy mu siê
kadencja

W poprzednim wydaniu Tygodnika £obeskiego Nr 47 z dnia
22.11.2011 r. w artykule pt. „Przyszli mieszkañcy ale nie mogli siê
wypowiedzieæ” ze strony numer 4
ukaza³y siê napisaliœmy:
„Mo¿e byæ tak ¿e odpady poubojowe nie bêd¹ wydajne, to inwestor bêdzie zmuszony do rozszerzenia technologii” i „Mieszkañcy mieli za z³e inwestorowi, i¿
so³tys Bienic zosta³a pozwana do
s¹du, za to, ¿e wypowiada³a siê o
biogazowni”.
Powinno byæ: „Mo¿e byæ tak
¿e planowane substraty (kiszonka
z kukurydzy, z traw, obornik, gnojowica, wys³odki buraczane)
mog¹ byæ ma³o wydajne energetycznie, to to inwestor bêdzie
zmuszony do rozszerzenia technologii”. I „ Mieszkañcy mieli za
z³e inwestorowi, i¿ so³tys Bienic
zosta³a straszona pozwami s¹dowymi, za to, ¿e wypowiada³a siê o
biogazowni”.

Kto rz¹dzi w urzêdzie miejskim
w £obzie? Wygl¹da na to, ¿e wiceburmistrz Ireneusz Kabat, bo zarabia wiêcej, ni¿ burmistrz Ryszard
Sola, co jest swoistym ³obeskim
kuriozum. Ten stosunek odzwierciedla uk³ad si³ w urzêdzie. Burmistrz Sola nie radzi sobie z ba³aganem na swoim podwórku, wiêc
nie dziwota, ¿e nie potrafi poradziæ
sobie z rozliczeniem spó³ki PWiK.
Zamiast krzykn¹æ na urzêdników,
wojuje z radnymi, co jest oznak¹,
¿e zupe³nie pogubi³ siê w regu³ach
samorz¹du.
Oto jedna z urzêdniczek kilka
razy by³a widziana, jak zajmowa³a
kolejkê o godz. 9.00 pod sklepem z
odzie¿¹ u¿ywan¹, by kupiæ sobie
ciuszki. W tym czasie powinna byæ
w pracy. Ja z kolei otrzyma³em korespondencjê z wydzia³u urzedu,
pod któr¹ podpisali siê... „pracownicy wydzia³u RG”. Rozumiem, ¿e
w urzêdzie decyzje podejmuje siê i
ponosi odpowiedzialnoœæ zbiorowo. Inspektor Ewa Ciechañska da³a
wiele razy dowód swojej niekompetencji w sprawie zarówno
„mieszkaniówki”, jak i „wodoci¹gów”. I co na to burmistrz? Ano
pani inspektor dalej jest ekspertem
od rozliczeñ i wyliczeñ, na których
opiera siê burmistrz i grzmi na radnych, chocia¿ te wyliczenia i rozliczenia okaza³y siê funta k³aków
warte. To s¹ fakty. Wobec tych faktów burmistrz stosuje demagogiê,
próbuj¹c straszyæ i parali¿owaæ
radnych, zamiast poszukaæ lepszego inspektora.
Sprawa jest prosta jak drut –
gdyby wyliczenia by³y rzetelne,
dzisiaj nie by³oby tego problemu.
Tak jak nie by³oby go z komunalizacj¹ „mieszkaniówki”, o której
burmistrz sam przyznaje, ¿e polepszy³a zarz¹dzanie. PWiK pada
ofiar¹ tej samej gry, a pomogli mu
w tym swoj¹ g³upot¹ urzêdnicy,
którym wydawa³o siê, ¿e jakoœ to
bêdzie. Czy ktoœ pamiêta, ¿e Gmina (podatnicy) p³acili za zarz¹dzanie wiatami i pustostanami tyle
samo, co za zarz¹dzanie mieszkaniami? Ktoœ w urzêdzie wypichci³
tak¹ umowê, na której Gmina, a
tak¿e na zawy¿onych stawkach i
braku kontroli, straci³a masê pie-

niêdzy. Jako pierwsi pisaliœmy wtedy o tych sprawach, przedstawiaj¹c
w³asne wyliczenia. A w³aœcicielka
firmy zarz¹dzaj¹ca „mieszkaniówk¹” zamiast wyci¹gaæ wnioski, usprawniaæ zarz¹dzanie i polepszaæ us³ugi, wola³a straszyæ nas,
i wielu swoich klientów, s¹dem.
Kompletne niezrozumienie wolnego rynku.
Podobnie z PWiK – proszê
uwa¿nie przeczytaæ wypowiedŸ
radnej Krystyny Boguckiej z posiedzenia komisji. To s¹ suche fakty:
27 etatów p³aconych spó³ce przez
tyle lat obni¿ono na 22,5. Koszty
ogólne z 20 na 15%. Firma przez 10
lat by³a zwolniona z podatku. Za
ten brak kontroli kosztów nie zap³acili inspektor Ciechañska i wiceburmistrz Kabat, lecz mieszkañcy. W cenie wody i œcieków. A przecie¿ to oni siedz¹ w tym urzêdzie od
lat i to ich zakichanym obowi¹zkiem by³o pilnowaæ interesu mieszkañców. Za to dostaj¹ spore pensje.
Tê robotê za nich wykonali radni i
tylko im nale¿y podziêkowaæ, ¿e
w³aœciwie wykonuj¹ mandat radnego, uzyskany z woli wyborców.
Radna Bogucka, ale te¿ inni
radni minionej kadencji (patrz protokó³ Komisji Rewizyjnej z 2009 r.)
wykazali, ¿e urzêdnicy razem z
PWiK robili mieszkañcom wodê,
ale z mózgu. I co na to burmistrz
Sola? Jakie wyci¹gn¹³ wnioski dyscyplinarne wobec podw³adnych?
Da³ im nagrody na koniec roku?
Jak on nie potrafi rozliczaæ, to
powinni to zrobiæ radni – tak jak
potrafili obni¿yæ pensjê by³emu
burmistrzowi Markowi Romejce,
by pokazaæ, ¿e za te spore pensje
nale¿y powa¿nie traktowaæ swoj¹
pracê i mieszkañców. Je¿eli burmistrz twierdzi, ¿e nie ma funduszy
na wariant komunalizacyjny, to
znaczy, ¿e nie wykona³ zadania na³o¿onego przez radê. Tym zadaniem by³o rzetelne przygotowanie
dwóch projektów zarz¹dzania wodoci¹gami, a wiêc i zabezpieczenie
funduszy. Zreszt¹ mówienie, ¿e nie
ma pieniêdzy, na etapie projektowania bud¿etu, jest tak¹ sam¹ demagogi¹, jak granie na emocjach,
gadanie o zwolnieniach, o trosce o

przedsiêbiorców i nie liczenie siê z
faktami. A te s¹ dla burmistrza i
jego urzêdników bezlitosne.
Doœæ ju¿ zabawy w kotka i
myszkê. Nie wyobra¿am sobie radnych, by przez nastêpne 15 lat bawili siê w grê: co mi zrobisz, jak
mnie z³apiesz. By przez nastêpne
lata zastêpowali urzêdników w ich
obowi¹zkach, œlêczeli nad papierami i udowadniali coœ, co za chwilê
ktoœ wrzuci do kosza i bêdzie siê z
nich œmia³.
Ci radni, którzy chc¹ bez przetargu oddaæ zarz¹dzanie wodoci¹gami PWiK-owi na 15 lat, powinni
wyt³umaczyæ swoim wyborcom,
jaki udzia³ maj¹ w zarz¹dzaniu tym
zorganizowanym ba³aganem i co
zrobili, by mieszkañcy p³acili realn¹, a nie wydmuchan¹ cenê za
wodê i œcieki. No, proszê, panie i
panowie radni – fakty na rzecz tych
15 lat bezprzetargowego zarz¹dzania. Realna cena wody to tyle a tyle,
nie wystarczy 22,5 etatu, ale musi
byæ 27 etatów, 15 procent kosztów
ogólnych to za ma³o, musi byæ 20
procent, spó³ka musi wywoziæ
1800 ton osadu i za tyle ma dostaæ
kasy, bo tak wyliczyliœmy i to
wszystko siê zgadza. No, proszê,
fakty przeciw faktom, a nie demagogia, ¿e potrzeba tu rozs¹dnego
rozwi¹zania, albo ¿e burmistrz ma
racjê, bo... ma, albo sk¹d weŸmiemy 100 tys. z³, albo ¿e bêdziemy
p³aciæ jakieœ kary, ale jak kupimy
urz¹dzenie do osuszania osadów,
to tym samym zmodernizujemy
kanalizacjê w mieœcie. Dlaczego
jedna strona musi przedstawiaæ
fakty, a druga tylko opinie?
S³ów kilka do mieszkañców –
tu nie chodzi o to, kto komu i co,
tylko o realn¹ cenê wody i œcieków,
jak¹ p³acicie i bêdzie p³aciæ. Cena,
nawet wy¿sza, powinna byæ skorelowana z modernizacj¹ sieci wod.kan. Dzisiaj nie znamy realnych
kosztów tych towarów, a wzrost
cen nie ma ¿adnego zwi¹zku z jakoœci¹ sieci. Komunalizacja zarz¹dzania powinna spowodowaæ urealnienie kosztów i cen oraz umo¿liwiæ wypracowanie dochodów
pozwalaj¹cych na szybsz¹ modernizacjê sieci.

Za niezamierzon¹ pomy³kê
przepraszam.
PJ

Gazeta Powiatowa
Redakcja:
Kazimierz Rynkiewicz - redaktor
naczelny (tel. 0504 042 532),
Magdalena Mucha (tel. 512 138 741)
Piotr Jachym
Reklama: tel. 512 138 349
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (91) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
www.tygodniklobeski.xwp.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 £obez,
ul. S³owackiego 6, tel./fax (91)
3973730; e-mail: wppp1@wp.pl;
NIP 859-001-19-30;Konto:PKO
Bank Polski Oddzia³ 1 w £obzie 72
1020 2847 0000 1502 0067 0927
Nak³ad: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materia³ów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treœæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik ³obeski”, „tygodnik
pojezierza drawskiego”, tygodnik „gazeta gryficka”, „wieœci
œwidwiñskie”.
Sk³ad i druk: WPPP - £obez;
tel./fax (91) 39 73 730.

tygodnik ³obeski 29.11.2011 r.

INFORMACJE - REKLAMA

Fa³szywe alarmy
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Walczyli
ze skutkami wichury

27 listopada, w niedzielê do Banku PKO w £obzie
przy ul. Koœciuszki dwukrotnie podje¿d¿a³a stra¿ po¿arna. Po raz pierwszy dwa wozy bojowe wyruszy³y na
ratunek o godz. 15.55, drugi raz jeden wóz bojowy o
godz. 17.57. Na szczêœcie by³y to tylko fa³szywe alarmy.

Przetarg na budowê
elektrowni wiatrowych
(RESKO)
Najprawdopodobniej ju¿
w przysz³ym roku
pojawi¹ siê pierwsze
elektrownie wiatrowe
w naszym powiecie.
Spó³ka PGE Energia
Odnawialna, w imieniu
inwestora, og³osi³a
przetarg na budowê
farmy wiatrowej
w Resku. Siedem
wiatraków ma powstaæ
na obszarze £ugowina Resko.
Farmê wiatrow¹ w gminie Resko
stawia spó³ka Elektrownia Wiatrowa Resko z Czymanowa (84-250

Gniewino). Jej pe³nomocnikiem,
który og³osi³ przetarg na budowê,
jest spó³ka PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzib¹ w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest
zaprojektowanie i wykonanie farmy
wiatrowej RESKO Etap I w formule
"pod klucz", wraz z wyprowadzeniem mocy oraz inn¹ niezbêdn¹ infrastruktur¹. Farma obejmuje 7
sztuk turbozespo³ów o mocy jednostkowej nie mniejszej ni¿ 1,5 MW
ka¿dy, zainstalowanych na wie¿ach
nie ni¿szych "hub height" ni¿ 75
metrów nad poziomem terenu, przy
czym ³¹czna moc wyjœciowa projektowanej farmy wiatrowej nie mo¿e
przekroczyæ 10,5 MW. Szacunkowy koszt budowy to 76 mln z³ netto.
Farma ma powstaæ na obszarze
£ugowina - Resko. Rozstrzygniêcie
przetargu ma nast¹piæ 7 grudnia.
Realizacja w ci¹gu 15 miesiêcy.
KAR

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

Szalej¹ca wichura, jaka
mia³a miejsce z niedzieli
na poniedzia³ek,
sprawi³a, ¿e stra¿acy
mieli bardzo pracowity
dzieñ i noc.
Pierwsze wezwanie do powalonego drzewa na drodze otrzymali
stra¿acy z JRG £obez oraz ochotnicy z OSP Resko do Lubienia Górnego o godz. 16.56. Nastêpne wezwanie mia³o miejsce o godz. 17.38 do
powalonego drzewa na trasie Resko
- P³oty. Do usuwania przeszkody
zostali wys³ani stra¿acy z JRG
£obez. O godz. 20.53 kolejne wezwanie otrzymali stra¿acy z OSP
Resko do £abunia Wielkiego, gdzie
usuwali drzewo z drogi. O 22.09
powalone drzewo tarasowa³o ju¿

drogê w Prusinowie, gdzie wyruszy³
zastêp JRG £obez. Zaledwie 6 minut póŸniej do akcji wyruszy³a kolejna jednostka, tym razem OSP
Wêgorzyno, na ul. Podgórn¹ w tym
mieœcie, gdzie wichura powali³a
s³up telekomunikacyjny. Stra¿acy z
OSP Dobra do akcji zostali wezwani o godz. 22.48 do Dobropola,
gdzie usuwali powalone drzewo z
drogi. 6 minut przed pó³noc¹ ponowne zg³oszenie otrzymali ochotnicy z Wêgorzyna, tym razem do
konaru, a po ponad trzech godzinach wyruszyli ponownie, tym razem do Cieszyna, gdzie usuwali
drzewo z drogi. O godz. 3.29 ci sami
stra¿acy usuwali drzewo w Wêgorzynie. Nocn¹ akcjê usuwania skutków wichury zakoñczyli stra¿acy z
OSP Radowo Ma³e, którzy po godz.
5.00 rano usuwali drzewo w Pogorzelicy.
MM
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Objaw patologii pojawiaj¹cej siê wraz bied¹ i brakiem pracy

W powiecie nasila siê plaga kradzie¿y
(POWIAT £OBESKI)
Policja dawno nie
notowa³a ju¿ takiej plagi
kradzie¿y. Pisaliœmy o
kradzie¿y aut, ale
poni¿sze notki pokazuj¹,
¿e zaczynaj¹ kraœæ
wszystko, na czym
mo¿na zarobiæ choæ
kilka z³otych. Czy to
objaw patologii zawsze
pojawiaj¹cej siê wraz
bied¹ i brakiem pracy?

Kradzie¿ z w³amaniem

Ukrad³ kilometr kabla

21 listopad o godz. 21.44 w
£obzie, przy ul. Obroñców Stalingradu Tomasz O., lat 18, zamieszka³y T., gmina £obez, po uprzednim
wybiciu szybu w sklepie wystawowym usi³owa³ dokonaæ kradzie¿y
dwóch par obuwia oraz bluzy i
dwóch toreb. Zamierzonego celu
nie uzyska³ i zosta³ osadzony w policyjnym areszcie. Straty w kwocie
218 z³ na szkodê Przemys³awa O.,
mieszkañca Gryfic.

Z 23 na 24 listopada w rejonie
drogi Przytoñ - Rogówko nieustalony sprawca dokona³ przeciêcia, a
nastêpnie kradzie¿y przewodu telekomunikacyjnego, o ³¹cznej d³ugoœci tysi¹ca metrów, wartoœci tysi¹ca
z³, na szkodê Telekomunikacji Polskiej S.A.

Kradzie¿ samochodu

Kradzie¿ telefonu

21 listopada w godzinach 19.40
– 19.55 w £obzie przy ul. Okopowej
nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y samochodu Volkswagen
Transporter typu skrzyniowego –
straty w kwocie 40 tys. z³ poniós³
mieszkaniec gminy Œwidwin.

23 listopada zastosowano dozór
policyjny wobec Tomasza O., który
by³ zatrzymany za usi³owanie kradzie¿y z w³amaniem do sklepu.

24 w £obzie przy ul. Magazynowej, w biurze punktu skupu metali,
Micha³ A., lat 27, mieszkaniec
£obza, dokona³ kradzie¿y telefonu
LG o wartoœci 450 z³ na szkodê
Miros³awa W., mieszkañca gminy
S³awoborze.

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza mieszkañców wsi
Powiatu £obeskiego
do wziêcia udzia³u w wyjeŸdzie studyjnym do wsi tematycznej
Sierakowo S³awieñskie.
Cel: pokazanie dobrych praktyk rozwoju wsi , aktywnoœci mieszkañców,
rozwoju przedsiêbiorczoœci na obszarach wiejskich oraz integracja mieszkañców terenów wiejskich
Termin: 14 grudnia2011 ( œroda)
Iloœæ uczestników - 53 osoby
Program wizyty studyjnej:
07:45 Wyjazd £obza
10:00 - 13:00 Wizyta we wsi tematycznej Sierakowo S³awieñskie, w tym:
* Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Hobbiton na temat
ró¿norodnych mo¿liwoœci rozwoju wsi w oparciu o jej specjalizacjê
* Warsztaty Bo¿onarodzeniowe "Bo¿e Narodzenie to nie tylko Œwiêty
Miko³aj" (samodzielne przygotowanie ozdoby œwi¹tecznej metod¹
Quilling, poczêstunek)
Wyjazd studyjny jest bezp³atny dla uczestników.
Dodatkowo w drodze powrotnej - Wizyta w fabryce bombek Glass Color
w Koszalinie (zwiedzanie fabryki, samodzielne ozdabianie bombek, zakupy
ozdób œwi¹tecznych u producenta). Odp³atnoœæ za zwiedzanie fabryki - 9 z³/
os.( w tym: pami¹tkowa bombka dla uczestnika)
Powrót do £obza - ok. g. 18:00
Zg³oszenia udzia³u w wyjeŸdzie przyjmujemy do dnia 07.12.2011:
Biuro LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
ul. Niepodleg³oœci 13, 73-150 £obez
tel. 91 57 37 329, tel. kom. 605 270 538

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie.
Wyjazd studyjny wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w
ramach dzia³ania 431
Funkcjonowanie lokalnej grupy dzia³ania, nabywanie umiejêtnoœci i
aktywizacja objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013

Z Nowogardu po szyny
kolejowe
W dniu 25 listopada o godz.
13.45 w miejscowoœci Smólsko policjanci zatrzymali Bogumi³a W. i
Piotra L., mieszkañców gminy Nowogard, którzy dokonali wyciêcia
szeœciu sztuk szyn kolejowych, o
d³ugoœci 1,5 metra ka¿da i ³¹cznej
wadze 440 kg, na nieczynnym odcinku kolejowym, czym spowodowali straty w kwocie 450 z³ Agencji
Rezerw Materia³owych w Warszawie. Ponadto Bogumi³ W. kierowa³
pojazdem marki Volkswagen, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
(0,36 mg na litr). Sprawcy zostali
zatrzymani i osadzeni w policyjnym
areszcie do wyjaœnienia.

mieszkañca £obza. Nastêpnie
p³aszcz porzuci³ niedaleko od miejsca kradzie¿y z nieustalonych przyczyn.

Skradli motocykle
crossowe
W okresie od 21 do 26 listopada
w Strzmielu nieustaleni sprawcy, po
uprzednim przeciêciu k³ódki, dostali siê do wnêtrza gara¿u, sk¹d zabrali w celu przyw³aszczenia motocykl
crossowy Suzuki wartoœci 2,5 tys. z³
oraz motocykl crossowy Yamaha o
wartoœci 2 tys. z³, czym dzia³ali na
szkodê Marcina J., mieszkañca
Strzmieli.

Ukrad³ felgi i opony
Pomiêdzy 24 a 26 listopada w
Gardzinie, z niezamkniêtego gara¿u, nieustalony sprawca dokona³
kradzie¿y czterech sztuk felg aluminiowych 17. calowych wraz z oponami wartoœci 2 tys. z³, na szkodê
Mariusza D., mieszkañca Reska.

Ob³owi³ siê na 4,5 tys. z³

Z 25 na 26 listopada, w godzinach 18.30 do 6.30, w £obzie, przy
ul. Obroñców Stalingradu 21, nieustalony sprawca, po uprzednim
wybiciu szyby w drzwiach wejœciowych, dosta³ siê do wnêtrza sklepu
odzie¿owego, sk¹d zabra³ w celu
przyw³aszczenia p³aszcz mêski koloru czarnego wartoœci 220 z³, czym
dzia³a³ na szkodê Marcina B.,

W okresie od 24 do 27 listopada
w miejscowoœci BrzeŸnica, gm.
Wêgorzyno, nieustalony sprawca
wszed³ do pomieszczenia gospodarczego przez niezabezpieczone
okno, a nastêpnie zabra³ w celu
przyw³aszczenia ze stojaka ci¹gnika dwa akumulatory, zaczep, belkê
od podnoœnika oraz olej napêdowy
w iloœci 250 litrów. £¹czna kwota
strat wynios³a 4,5 tys. z³ na szkodê
Jana J., zamieszka³ego w B., gmina
Wêgorzyno.

Fordem w Opla

Z poœlizgiem w barierkê

22 listopada, oko³o godz. 11.30,
na ul. Waryñskiehgo w £obzie, Antoni Z., lat 71, zam. £obez, kieruj¹c
samochód osobowy marki Ford, nie
zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci, najecha³ na ty³ poprzedzaj¹cego go
pojazdu marki Opel Cadet, kierowanego przez Józefa Ch., lat 77,
mieszkañca Wêgorzyna. Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

23 listopada, oko³o godz. 8.15,
na drodze £obez - Wêgorzno, Ma³gorzata W., mieszkanka Szczecina,
kieruj¹c samochodem marki Nissan, nie dostosowa³a prêdkoœci jazdy do warunków panuj¹cych na drodze, w wyniku czego wpad³a w poœlizg, po czym uderzy³a pojazdem w
barierkê. Uszkodzeniu uleg³ pojazd.

Wymusi³ pierwszeñstwo

Wypadek przy pracy

Oko³o godz. 11.45 w Wêgorzynie, na ul. Po³udniowej, Stanis³aw
K., lat 53, mieszkaniec Runowa, w
trakcie wyjazdu ze stacji paliw HL,
kieruj¹c samochodem Volkswagen
Golf, wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu Mariuszowi K., lat 31, mieszkañcowi Szczecina, który kierowa³
samochodem marki Mercedes, w
wyniku czego dosz³o do zderzenia i
uszkodzenia obydwu pojazdów.

25 listopada, oko³o godz. 3.10,
w Resku, w zak³adzie Swedwood,
Dariusz D., mieszkaniec Reska,
kieruj¹c sztaplark¹ marki Toyota,
najecha³ na Jaros³awa R., mieszkañca Radowa Ma³ego, który
wszed³ przed pojazd, w wyniku
czego dozna³ otarcia naskórka i
lekkiego st³uczenia stopy. Po opatrzeniu przez lekarza zosta³ zwolniony do domu.

Ukrad³ p³aszcz i wyrzuci³
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NFZ obni¿a kwotê przysz³orocznego kontraktu

Czy bêdzie chirurgia w Resku?
(RESKO).Teoretycznie
NFZ mia³ w roku
przysz³ym zwiêkszyæ
fundusz, w szczególnoœci
na szpitale. W praktyce
zmniejszy³ o 40 proc. O ile
ta sytuacja nie zmieni siê,
chirurgii w przysz³ym
roku w Resku nie bêdzie.
- Na szpital w Resku NFZ przeznaczy³ 900 tys. z³, co daje 100 z³ na
godzinê. Jest to zdecydowanie za
ma³o, aby wykonywaæ zadania z
zakresu chirurgii w przysz³ym roku.
Dla porównania w minionym roku
na ten cel NFZ przeznaczy³ 1,5 miliona z³. Z jednej strony Gryfice
zobowi¹za³y siê zachowaæ w swojej
ofercie dotychczasow¹ dzia³alnoœæ,
ale w umowie jest zapis mówi¹cy: „o
ile nie nast¹pi¹ nieprzewidziane
okolicznoœci” - powiedzia³ ordynator reskiego oddzia³u chirurgii doktor Krzysztof Kozak.
O wyjaœnienie tej sytuacji poprosiliœmy starostwo w £obzie.
Z odpowiedzi, jak¹ uzyskaliœmy
wynika, ¿e starosta ³obeski wyst¹pi³
ju¿ ze sprzeciwem do NFZ, w zwi¹zku z zamiarem zmniejszenia wartoœci kontraktu na œwiadczenia chirurgiczne w Resku i chce spotkaæ siê z
dyrektorem Oddzia³u NFZ w Szczecinie pani¹ Julit¹ Jaœkiewicz. Zarz¹d Powiatu jest równie¿ gotów do
podjêcia wszelkich dzia³añ z wykorzystaniem wszystkich mo¿liwoœci
dla zachowania odpowiednich kontraktów na œwiadczenia zdrowotne
w szpitalu w Resku. Dzia³ania maj¹
byæ uruchamiane w zale¿noœci od
rozwoju sytuacji.
- Odnoœnie prowadzenia oddzia³ów szpitalnych przez SPZZOZ w
Gryficach w szpitalu w Resku, w
zwi¹zku z zawart¹ umow¹ dzier¿awy, wyjaœniam, ¿e dzier¿awca zobowi¹zany jest do „udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych na terenie
Powiatu £obeskiego, w tym prowadzenie szpitala w Resku, w szczególnoœci w zakresie oddzia³u chirurgii ogólnej i oddzia³u chorób wewnêtrznych, poczynaj¹c od dnia 1
stycznia 2011 r., w sposób ci¹g³y i
nieprzerwany z zachowaniem co
najmniej dotychczasowego zakresu, rozmiaru, profilu, dostêpnoœci
oraz warunków udzielania œwiadczeñ, a tak¿e wykonywanie zadañ
wynikaj¹cych z wojewódzkich planów zwi¹zanych z ratownictwem
medycznym, obron¹ cywiln¹, zarz¹dzaniem kryzysowym i dzia³añ
na wypadek epidemii, zawieraj¹c

stosowne umowy z NFZ”. Wydzier¿awiaj¹cemu s³u¿y prawo rozwi¹zania umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów
wypowiedzenia, w przypadku naruszenia powy¿szego zobowi¹zania
oraz w przypadku „nie zawarcia
przez Dzier¿awcê umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na
wykonanie us³ug medycznych, co
najmniej w zakresie okreœlonym
niniejsz¹ umow¹, b¹dŸ te¿ utraty
przez Dzier¿awcê mo¿liwoœci
œwiadczenia tych us³ug w ramach
kontraktu z NFZ. Powy¿sze uprawnienie nie dotyczy przypadków, gdy
nie zawarcie umów spowodowane
bêdzie przyczynami, które nie le¿¹
po stronie Dzier¿awcy”. Powiat
£obeski nie przewiduje mo¿liwoœci
odst¹pienia od zobowi¹zania prowadzenia przynajmniej na dotychczasowym poziomie dzia³alnoœci w
szpitalu.
W przypadku nie wywi¹zania siê
Dzier¿awcy ze zobowi¹zania wynikaj¹cego z umowy, Zarz¹d Powiatu
podejmie stosowne decyzje po analizie wszystkich okolicznoœci – poinformowa³ nam starosta powiatu
³obeskiego Ryszard Brodziñski.
W piœmie wys³anym do dyrektora Oddzia³u NFZ w Szczecinie starosta przedstawi³ szerok¹ argumen-

Zwi¹zek
zmieni³
siedzibê
Zwi¹zek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, do którego
nale¿¹ m.in. gminy £obez i Resko,
zmieni³ siedzibê.
Do burmistrza Reska wp³yn¹³
wniosek Przewodnicz¹cego Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, w którym przewodnicz¹cy
poinformowa³, ¿e 24 paŸdziernika
2011 r. Zgromadzenie Zwi¹zku
podjê³o uchwa³ê w sprawie zmiany
statutu zwi¹zku. Powy¿sza zmiana
zwi¹zana jest z przeniesieniem siedziby z Drawska Pomorskiego do
Z³ocieñca.
Tym samym konieczne by³o
podjêcie uchwa³¹ przez Radê
Miejsk¹ w Resku zmiany zapisu statutu dotycz¹cego siedziby zwi¹zku.
Do Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nale¿¹ gminy:
Z³ocieniec, £obez, Resko, Drawsko
Pomorskie i Wierzchowo.
PJ

tacjê, by NFZ zwiêkszy³ œrodki na
oddzia³ w Resku. Zwróci³ m.in.
uwagê, ¿e szpital gryficki jest jednym z najlepszych w kraju. Napisa³:
„Bior¹c pod uwagê zwiêkszenie
kwoty na kontrakty w roku 2012 dla
Zachodniopomorskiego Oddzia³u
NFZ o ponad 200 milionów z³, w
tym na leczenie szpitalne o 16 proc.
wiêcej ni¿ w 2011 r. oraz wykonanie
kontraktu przez SPZZOZ w Gryficach za 2011 r. do koñca paŸdziernika w zakresie chirurgii planowej w
szpitalu w Resku w wysokoœci
106,17 proc., to propozycja NFZ w
tym zakresie wygl¹da na nieprzemyœlan¹ i oglêdnie mówi¹c nierozs¹dn¹” - czytamy w piœmie.

Z dalszej argumentacji wynika³o, ¿e utrzymanie propozycji przez
NFZ mo¿e doprowadziæ do zaprzestania œwiadczenia us³ug medycznych w szpitalu w Resku. W dalszej
kolejnoœci pozbawi mieszkañców
Powiatu £obeskiego, równego dostêpu do œwiadczeñ zdrowotnych
gwarantowanych ustawowo oraz
pozbawi pracy zatrudnionych w tym
szpitalu oko³o 80 osób, co nie jest
bez znaczenia przy bardzo wysokim
bezrobociu w powiecie, gdzie stopa
bezrobocia jest jedn¹ z najwy¿szych
w kraju.
Czy te argumenty sprawi¹, ¿e
NFZ zmieni zdanie, czas poka¿e.
MM

Sesja Rady Miejskiej
w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO) Radni
tutejszej Rady Miejskiej
zbior¹ siê na obradach
w œrodê, 30 listopada
2011 r., o godz. 14.30,
sali Urzêdu Miejskiego
w Wêgorzynie.
Na pocz¹tku radni bêd¹ mogli
sk³adaæ interpelacje, wnioski i zapytania. Po nich bpoinformuje o swojej dzia³alnoœci miêdzy sesjami.
Nastêpnie radni rozpatrz¹ projekty uchwa³ w sprawach: œlenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub
prawne w gminie trybu i zakresu
kontroli prawid³owoœci ich wykorzystania; przyjêcia „Programu
wspó³pracy Gminy Wêgorzyno z
organizacjami pozarz¹dowymi;

przyjêcia programu pn. „Aktualizacja Programu Ochrony Œrodowiska dla Gminy Wêgorzyno”
oraz „Prognozy oddzia³ywania na
œrodowisko dla Gminy Wêgorzyno na lata 2012-2015 z uwzglêdnieniem lat 2016-2019”; œlenia
stawek w podatku od œrodków
transportowych; kierunków dzia³ania Burmistrza w zakresie zasad
odp³atnego przejmowania urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów; upowa¿nienia Burmistrza Wêgorzyna do podpisania
umowy wykonawczej o rekompensatê z Celowym Zwi¹zkiem
Gmin R-XXI; wyra¿enia zgody na
nieodp³atne nabycie od Skarbu
Pañstwa nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej oraz od PKP prawa w³asnoœci 3 lokali mieszkalnych po³o¿onych w Mieszewie 54.
Sesjê zakoñcz¹ odpowiedzi na
wnioski i zapytania radnych.
(r)

Str
Str.. 6

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 29.11.2011 r.

W ka¿dym kwiatku jest moja dusza,
wykonujê je z sercem
O rêkodzielnictwie rozmawiamy z pani¹ El¿biet¹ Szulc z £obza
Rêkodzie³o mo¿na ze œmia³oœci¹ nazwaæ jednym z najstarszych
zawodów œwiata, tak samo jak polowanie czy rybo³ówstwo. Kiedyœ robiono ró¿ne naszyjniki z k³ów czy
szyto odzie¿ ze skór upolowanych
zwierz¹t. Rozkwit rêkodzie³a mo¿na zauwa¿yæ szczególnie od kilku
lat. Rêcznie robiona bi¿uteria,
kwiaty z bibu³y, decoupage, szyde³kowanie, malarstwo i wiele innych
dziedzin. Najwa¿niejszy jest pomys³. Dziœ mo¿emy czêsto spotkaæ
wystawy rêkodzie³a na ulicach, jarmarkach, rêcznie robione rzeczy
spotykamy tak¿e w sklepach internetowych.
Jedn¹ z osób uprawiaj¹cych rêkodzie³o jest pani El¿bieta Szulc z
£obza, która opowiedzia³a nam o
swojej pasji.
- Sk¹d u pani zainteresowanie
rêkodzie³em? Jest to pasja, czy
raczej sposób na ¿ycie?
- Rêkodzie³em zajmujê siê ju¿
od wielu lat. Nigdy nie chodzi³am do
szko³y plastycznej. Talent odziedziczy³am po rodzicach. Mama robi³a
wiele rzeczy na drutach lub szyde³ku, a tata posiada³ zdolnoœci manualne. Tylko raz wziê³am udzia³ w
warsztatach organizowanych przez
starostwo powiatowe w £obzie, w
warsztacie decoupage. Nauczy³am
siê tam czegoœ nowego. Sama by³am
instruktork¹ warsztatów zorganizowanych w Resku, gdzie pokazywa-

³am uczestnikom, jak robi siê kwiaty z krepiny i bibu³y. Chêtnie dzielê
siê moimi umiejêtnoœciami. Zdecydowanie jest to moja pasja, pomys³y
same mi siê rodz¹ w g³owie i sprawia mi wielk¹ przyjemnoœæ powo³ywanie ich do rzeczywistoœci.
- Rêkodzie³o to bardzo obszerna dzia³alnoœæ. W czym wiêc pani
siê specjalizuje?
- Takim moim „konikiem” s¹
kwiaty, które wykonujê z krepiny i
bibu³y. Uk³adam z nich ró¿ne kompozycje, np. w wiklinie czy szkle.
Kwiaty te wykorzystujê te¿ do dekoracji sal weselnych. Wykonujê tak¿e okolicznoœciowe kompozycje
np. na 80. lecie. Kwiaty robiê ró¿ne,
to zale¿y od pory roku. Wiosn¹ lubiê
robiæ krokusy, ¿onkile czy tulipany,
ró¿e mo¿na zawsze robiæ, pasuj¹ do
ka¿dej okazji. W ka¿dym kwiatku
jest moja dusza, wykonujê je z sercem i wielkim zaanga¿owaniem.
Ale kwiaty to nie tylko to, co robiê.
Wykonujê tak¿e wiele rzeczy na
drutach i szyde³ku np. rêkawiczki
czy anio³y bo¿onarodzeniowe. Dodatkowo robiê bi¿uteriê, wykorzystujê w niej: akryl, kamyczki, kulki,
wszystko co upiêkszy dan¹ bransoletkê czy korale, a wykañczam je
kordonkiem. Hobbystycznie malujê
tak¿e obrazy. Potrafiê zrobiæ tak¿e
broszki z filcu. Ozdabiam praktycznie wszystko. Tak naprawdê ciê¿ko
opisaæ to, co robiê, prostymi s³owami. Jest tego bardzo du¿o.

- Jakie materia³y wykorzystuje pani w swoich pracach?
- W³aœciwie to u¿ywam wszystkiego. Ka¿da wykonana moja praca
jest inna, to kwestia dnia, weny i
koncepcji. U¿ywam mchu, korzeni,
liœci czy zwyk³ych patyków, wiele
materia³ów te¿ oczywiœcie kupujê.
- Zrobienie takich kwiatów czy
bi¿uterii jest czasoch³onne, ile
czasu pani to zabiera?
- Tak, to prawda, jest to bardzo
czasoch³onne. Jednak jeœli robisz
coœ z pasj¹, to czas siê nie liczy. Tak
jest ze mn¹. Robiê to wszystko z
wielk¹ przyjemnoœci¹.

- Tak, je¿d¿ê do Barzkowic, by³am na Z³otej Dyni w Kobylance,
wystawia³am na Babie Wielkanocnej, a wczeœniej na miejscowych
do¿ynkach. Spotykam siê z wieloma
s³owami uznania. Motywuje mnie to
jeszcze bardziej. Utwierdza w tym
co robiê. Gdy pierwszy raz pojecha³am do Barzkowic z moimi rêcznie
robionymi kwiatami, by³am tam
sama. Nikt wiêcej nie wystawia³
tego typu rêkodzie³a. Jednak by³o to
ju¿ kilka lat temu, dziœ takich osób
jak ja jest du¿o, rêkodzie³o staje siê
coraz popularniejsze, jest na to popyt. Rêkodzie³o polecam ka¿demu –
to dobry sposób na odstresowanie.

- Wystawia pani swoje prace?

Rozmawia³ Piotr Jachym

Op³ata za œmieci wzroœnie o minimum 100%
(DOBRA) Na ostatniej sesji
Rady Miejskiej w Dobrej, w porz¹dku obrad, znalaz³a siê informacja na temat tzw. op³aty œmieciowej.
- Chodzi o to, ¿e od 1 stycznia
2012 roku wejdzie nowa ustawa o
utrzymaniu porz¹dku w gminie.
Gmina bêdzie mia³a 18 miesiêcy, od
dnia wejœcia w ¿ycie, na wprowadzenie ustawy w gminie. Jest to trudna praca, która czeka radnych, bêd¹
oni musieli podj¹æ decyzjê o wysokoœci stawek op³aty œmieciowej.
Polska i Wêgry s¹ dwoma krajami w
Europie, gdzie gospodarka œmieciowa jest w tej formie, jak teraz. Ta
ustawa musi wejœæ w ¿ycie ze wzglêdu na ochronê œrodowiska, nie jest

wymys³em radnych, czy lokalnej
w³adzy. Zobowi¹zuj¹ nas do tego
dyrektywy Unii Europejskiej. Do tej
pory p³acona jest op³ata za wywóz
nieczystoœci. Te pieni¹dze wp³ywaj¹ do firmy zajmuj¹cej siê tym.
Teraz tym wszystkim zajmowaæ ma
siê gmina. Bêdzie musia³a podj¹æ
kilka wa¿nych uchwa³, które bêd¹
mówi³y o wysokoœci stawki za odpady. Jest kilka form naliczania tej
nowej op³aty, od iloœci mieszkañców, od iloœci poboru wody albo od
metra¿u jaki zajmuj¹. Najbardziej
wiarygodn¹ form¹ jest naliczanie od
iloœci mieszkañców. Trudno naliczyæ jest koszt od metra¿u. Czêsto te
op³aty by³yby nieadekwatne do iloœci odpadów. Wa¿n¹ spraw¹ bêdzie
te¿, naliczenie iloœci odpadów,

gdzie w domostwie s¹ np. studenci
czy uczniowie mieszkaj¹cy w internatach i przebywaj¹cy w domu tylko na weekendy. Nie da siê oszukaæ
gminy, ile jest mieszkañców w danym domostwie. Zapis tej ustawy
pozwala na wspó³pracê gminy z
policj¹. Sprawdziæ wiêc bêdzie bardzo ³atwo, ile osób mieszka w domu
i czy zadeklarowana iloœæ zamieszka³ych jest adekwatna do faktycznej. Celem wprowadzenia op³aty
œmieciowej jest tak¿e likwidacja
dzikich wysypisk œmieci. Op³ata za
œmieci wzroœnie o minimum 100
procent. Sam jestem tym oburzony,
ale nie my to ustaliliœmy. Zostajemy
do tego odgórnie przymuszeni –
mówi³ prezes Zak³adu Gospodarki
Komunalnej w Dobrej.
PJ

Z miejsca przestêpstwa
na oddzia³
psychiatryczny
25 listopada oko³o godz. 15.00
w Resku, przy ul. Prusa, w sklepie
spo¿ywczym „Groszek”, Grzegorz
B., lat 32, dokona³ umyœlnego zniszczenia rega³ów sklepowych oraz
znajduj¹cego siê na nich towarów.
Straty w kwocie tysi¹ca z³ ponios³a
Mieczys³awa S. z Reska.
Sprawca zosta³ zatrzymany
przez policjantów. Po ustaleniu
okolicznoœci zosta³ przetransportowany karetk¹ pogotowia ratunkowego na oddzia³ psychiatryczny w
Gryficach. Sprawca mia³ zaburzenia psychiczne i by³ agresywny. (kp)
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INFORMACJA
Zarz¹d Klubu Honorowych Dawców Krwi informuje, i¿ w dniu 03.12.2011r w £obeskim Domu Kultury ul. Niepodleg³oœci 52 ,od godz. 11;00 - 13;00
odbêdzie siê Akademia okolicznoœciowa z okazji Dni
Honorowych Dawców Krwi.
Wszystkich krwiodawców serdecznie zapraszamy.
W imieniu organizatorów Prezes Klubu HDK
El¿bieta Modrzejewska
Zarz¹d Klubu Honorowych Dawców Krwi informuje, i¿ w dniu 06.12.2011 w £obeskim Domu
Kultury ul. Niepodleg³oœci 52 , od godz. 10:00 15:00 odbêdzie siê cykliczny pobór krwi. Wszystkich chêtnych do oddania tak cennego daru ¿ycia
jakim jest KREW - serdecznie zapraszamy.
Prezes Klubu HDK
El¿bieta Modrzejewska

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

Reklama
w Tygodniku
£obeskim
Tel. 91 39 73 730
wppp1@wp.pl

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Wreszcie siê od tego cycka,
(£OBEZ). Podczas komisji
po³¹czonych radni mieli za zadnie
wyraziæ swoj¹ opiniê na temat
dalszych zasad gospodarowania
sieci¹ wodno-kanalizacyjn¹ i
oczyszczalni¹ œcieków. Burmistrzowie proponuj¹ obecnie funkcjonuj¹ce rozwi¹zanie i bezprzetargowe przed³u¿enie umowy z
PWiK na kolejne 15 lat. Drugim
pomys³em jest utworzenie spó³ki
komunalnej. Podczas komisji nie
oby³o siê bez ostrów s³ów i oskar¿eñ.
Pobawcie siê za 15 lat
Podczas komisji zosta³ odczytany
jedynie projekt pierwszy, czyli za pozostawieniem sposobu zarz¹dzania
sieci¹ wodno kanalizacyjn¹ dotychczasowej spó³ce. Dyskusja, jaka rozgorza³a wokó³ tematu, dotyczy³a jednak obu koncepcji. Pierwszy g³os w
dyskusji zabra³ burmistrz £obza Ryszard Sola, który w d³ugim wyst¹pieniu przedstawi³ argumenty za tym, aby
sieci¹ zarz¹dza³a spó³ka PWiK przez
kolejne 15 lat. Zdecydowanie opowiedzia³ siê za t¹ opcj¹, a tworzenie spó³ki
komunalnej nazwa³ „zabaw¹”.
- Nie jest dobre w mojej opinii tworzenie spó³ki komunalnej. To nie jest
ten moment, jak mia³o to miejsce cztery lata temu, ¿e ze wzglêdu na z³e - w
mojej ocenie i pañstwa - zarz¹dzanie
zasobem komunalnym, przejêliœmy je
z ca³¹ œwiadomoœci¹, po to, ¿eby poprawiæ zarz¹dzanie mieszkaniówk¹.
Po drugie, mieliœmy na ten cel pieni¹dze, zatrudniliœmy ludzi, liczyliœmy siê
z tym, ¿e na to zarz¹dzanie zasobu
mieszkaniowego bêdziemy ³o¿yæ œrodki, aby wyprowadziæ to na prost¹. Teraz sytuacja jest radykalnie inna i nie
porównujmy tych dwóch rzeczy. Nie
da siê te¿ porównaæ zarz¹dzania przez
spó³kê wodoci¹gami z prywatyzacj¹
ciep³owni. W tamtym momencie sprywatyzowanie ciep³owni by³o jedyn¹,
sensown¹, dobr¹ decyzj¹, której efekty mamy w tej chwili. Dobr¹ decyzj¹
by³o przejêcie mieszkaniówki. Efekty
chyba s¹ na tyle widoczne, ¿e nie muszê pañstwa do tego przekonywaæ.
Natomiast uwa¿am, ¿e powinniœmy
daæ tej spó³ce, która zatrudnia naszych
mieszkañców, szansê, aby kontynuowa³a to zarz¹dzanie przez 15 lat. Nie
staæ nas na to, ¿eby w naszym bud¿ecie, tegorocznym i przysz³orocznym,
znaleŸæ pieni¹dze na utworzenie spó³ki.
Czy staæ nas, obci¹¿aj¹c domowe
bud¿ety wszystkich, na wydanie ileœ
tam set tysiêcy z³otych na samo zawi¹zanie spó³ki? Samo zawi¹zanie to nie
jest najwiêkszy problem, trzeba zatrudniæ zarz¹d, ludzi i wyposa¿yæ tê
spó³kê we wszystko, od samego pocz¹tku: w przys³owiowy d³ugopis,
³opatê, komputer i koparkê. Mamy 200
tys. z³ wolnych œrodków na kupno

koparki? Ja nie mam. To co? Maj¹c
tak¹ spó³kê bêdziemy wynajmowaæ
sprzêt? Nie chcia³bym te¿, i powtarzam to wielokrotnie, aby upad³ nasz
projekt.
Jak¹ gwarancjê dacie pañstwo,
którzy podpisali siê pod projektem
uchwa³y, ¿e powo³uj¹c spó³kê komunaln¹, nie zostawimy bezrobotnymi
tych 50 osób zatrudnianych przez prezesa, w tym 22 z taryf? Proszê mi daæ
tak¹ gwarancjê. Czy gwarantujecie
pañstwo, ¿e zatrudnicie wszystkich?
Ja siê pod tak¹ gwarancj¹ nie podpiszê.
Prezes te¿ mi powiedzia³ niedawno, na
spotkaniu otwartym, oficjalnym, u
mnie w gabinecie – on nie wie, ile osób
straci pracê u niego. Wiêc co? Wymyœlamy sobie spó³kê komunaln¹? Powiem inaczej, niech ta spó³ka wk³ada
swoje pieni¹dze, jak deklaruje do miliona z³otych, bo na tyle j¹ staæ i na tyle
ma p³ynnoœæ finansow¹. Ten milion my
odejmiemy sobie z naszych pieniêdzy,
my nie bêdziemy musieli tego miliona
wydaæ.
Za 15 lat, my tu, jak siê spotkamy,
daj Bo¿e, mo¿emy zrezygnowaæ z
us³ug prezesa Misiuna, ale wtedy bêdziemy mieli sieæ zmodernizowan¹,
aglomeracjê skanalizowan¹, zrobion¹
oczyszczalniê œcieków. Wtedy, jeœli
chcemy siê bawiæ, a bêdziemy mieli na
to pieni¹dze, proszê bardzo, mo¿emy
sobie spó³kê za³o¿yæ i bêdziemy mieli
wtedy swoj¹ spó³kê wodoci¹gowo-kanalizacyjn¹. Ale nie w tym trudnym
okresie, który nas niebawem czeka –
powiedzia³ burmistrz.
Zostaliœmy z go³ymi rurami
Radny Henryk Stankiewicz dopytywa³, dlaczego gmina nie mo¿e odzyskaæ zysku. T³umaczy³, ¿e w spó³kach
komunalnych zyski, które s¹ wypracowane z wody i œcieków, id¹ na odtworzenie tej sieci. W £obzie, na obecnych
zasadach, tak nie jest.
- Piszecie uzasadnienie do uchwa³y. Gdzie tu jest napisane, jaki oni maj¹
sprzêt, czego dorobili siê przez te lata?
Dorobili siê kopary, kupili sobie halê,
kupili sobie ziemiê, a my co mamy?
Zostaliœmy z go³ymi rurami i nie zgadzamy siê, aby dalej to trwa³o. Trzeba
te pieni¹dze zabraæ i trzeba zrobiæ weryfikacjê wreszcie od A do Z, co siê tam
z tymi pieniêdzmi dzieje. Bo mówienie, ¿e bezrobocie wzroœnie – 27 osób
gmina przyjmuje. Kto nie daje prezesowi Misiunowi, aby sobie dalej dzia³a³? Poczytajcie bud¿et – na samym
„zatorzu” bêdzie dwa lata siedzia³. Kto
jemu zabroni to robiæ? Wreszcie siê od
tego cycka, jakim jest gmina - odczepcie. Dajcie nam tutaj porz¹dziæ. Zweryfikujemy, zobaczymy jak to wszystko wygl¹da i po jakimœ czasie, jeœli nie
wyrobimy – powiemy: bierzcie i zarz¹dzajcie, ale my chcemy wiedzieæ
wreszcie co siê tam dzieje – powiedzia³
radny Henryk Stankiewicz.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat wyt³umaczy³, ¿e zyski nie wynosz¹ 70 tys.

z³, ale 23 tys. Przytoczy³ te¿ wy¿sze
ceny za wodê i œcieki z niektórych
gmin, tam gdzie sieæ jest ju¿ czêœciowo
zmodernizowana, jako argument, ¿e w
spó³kach komunalnych ceny s¹ wy¿sze. PóŸniej w trakcie dyskusji zosta³y przytoczone gminy, które maj¹ taniej
i te¿ przy zmodernizowanej sieci.
Wiceburmistrz doda³, ¿e stara sieæ
i brak jej modernizacji to nie wina
PWiK, ale rad poprzednich kadencji,
które nie dawa³y zgody na wykonywanie sieci i nie zabezpiecza³y œrodków w
bud¿ecie na wykonywanie tych inwestycji. Win¹ ich te¿ jest fakt, i¿ we
wniosku aplikacyjnym nie ujêto
oczyszczalni œcieków. A tê za kilka lat
koniecznie nale¿y zmodernizowaæ. Na
ten cel potrzebne bêdzie oko³o 8 milionów z³.
Powiedzia³ równie¿, ¿e wyliczy³, i¿
w przysz³ym roku trzeba by³oby p³aciæ
miesiêcznie 45.153 z³ podatku, a œrednie koszty miesiêczne to kwota 109 tys.
z³. Oznacza to oko³o 500-600 tys. z³ zapisane na ten cel. Na zwrot gmina musia³aby poczekaæ 2-3 lata.
Ostrzega³ równie¿ radnych, ¿e g³osowanie bêdzie imienne i radni bior¹
na siebie odpowiedzialnoœæ, ¿e za trzy
lata spó³ka komunalna nie bêdzie generowaæ kosztów. Doda³, ¿e chyba nikt
siê pod czymœ takim nie podpisze.
I tu siê myli³, albowiem grupa radnych by³a zdecydowana g³osowaæ za
swoim pomys³em.
G³os w dyskusji zabra³a równie¿
Teresa Gajdamowicz z PWiK, która zaczê³a wyjaœniaæ kwestie amortyzacji
oraz wysokoœci przysz³ych taryf, których wzrost nie bêdzie tak wysoki, jak
poprzednio podawaliœmy. Wyjaœni³a
te¿, ¿e firma nie ma tak wysokiego kapita³u, aby porêczyæ kredyt na inwestycjê w oczyszczani, st¹d porêczenie w
formie zastawu na nieruchomoœci, które nie obci¹¿y d³ugu gminy. Doda³a
równie¿, ¿e w przychodach spó³ki 68
proc. jest z wody i œcieków, natomiast
32 proc. pochodzi z pozosta³ej dzia³alnoœci, innej ni¿ woda.
- U nas wszystko przekazujemy na
doinwestowanie. Pañstwo tego w taryfach nie maj¹. A pañstwa podpisuj¹c
umowê na wykonanie us³ug nie interesuje czym i jak to zrobimy. My mamy
tê us³ugê wykonaæ szybko, sprawnie,
woda ma byæ odpowiednia do picia.
My musimy mieæ zysk, gdybyœmy nie
mieli, to siedzielibyœmy nadal w ³opatach. Firma w imieniu gminy wykonuje
tê us³ugê za 23 tys. z³ brutto, jeszcze z
tego spó³ka zap³aci 19 proc. podatku,
proszê znaleŸæ firmê, która za 20 tys. z³
rocznie bêdzie wykonywaæ tê us³ugê?
- pyta³a wiceprezes PWiK.
Z odpowiedzi¹ na tak postawione
pytanie pospieszy³ radny Janusz Skrobiñski, który odpar³, i¿ firma pozbywa
siê problemu i w takim razie powinna
siê cieszyæ, ¿e ktoœ chce zdj¹æ spó³ce
„problem z pleców”.
- Je¿eli ktoœ chce dowiedzieæ siê,
jak funkcjonuj¹ spó³ki komunalne, to
ja rozmawia³em z burmistrzem Reska,

Dobrej, Chociwla. W Chociwlu jest 90
proc. instalacji wodnej wymienione.
W £obzie nie ma nic. Wczoraj ustalono stawki w Dobrej za wywo¿one œcieki beczkowozem – podnieœli te stawki,
na dzisiaj wynosz¹ 11,40 z³, w Chociwlu wszystkie stawki s¹ ni¿sze, ni¿ w
£obzie, choæ sprzedaj¹ trzykrotnie
mniej wody. Nie wiem, jak to siê robi,
¿e tam idzie, a tu nie – powiedzia³ radny Skrobiñski.
Skoro to taki kiepski biznes, to
dlaczego spó³ka tak strasznie o to
walczy?
Wymiana zdañ pomiêdzy burmistrzami a radnymi stawa³a siê coraz
ostrzejsza. G³os w dyskusji zabra³a
radna Maria Pokomeda, która po wys³uchaniu wypowiedzi burmistrzów
wyst¹pi³a z ciêt¹ ripost¹. Odnios³a siê
równie¿ do planowanej inwestycji za
880 tys. z³, podwa¿aj¹c ca³kowicie jej
zasadnoœæ.
- Jest grupa radnych, która chce to
zmieniæ, mo¿e nie takim sposobem, jakim to sobie wyobra¿acie, ale my
mamy wizjê, ¿e w³aœnie doprowadzimy do tego. A kto ma racjê, zobaczymy.
Podjêcie decyzji w tej sprawie, to nie
s¹ sprawy ambicjonalne, to nie s¹ sprawy - lubiê, nie lubiê, to kwestia przekonania do tego, co ja o tej sprawie myœlê.
Nie ma tu ¿adnych klubów wœród radnych, nie ma tu ¿adnej dyscypliny, ka¿dy odpowie wed³ug w³asnego sumienia. Pójdê za myœl¹ pana Skrobinskiego – skoro to taki kiepski biznes, to dlaczego spó³ka tak strasznie o to walczy?
Rozumiem, dlaczego burmistrz o to
walczy, bo burmistrz chce mieæ œwiêty
spokój, bo tak jest mu ³atwiej. Nawet
je¿eli jest trochê strat, jest trochê Ÿle, to
po prostu jest. To istnieje, nie trzeba siê
o to martwiæ. Mo¿na siê martwiæ o co
innego. Stworzenie spó³ki to dla nas
du¿a praca, dla was du¿e wyzwanie,
jest to coœ nowego, nie wiemy do koñca, czy nam siê uda, ale mamy nadziejê.
Nie rozumiem, je¿eli to jest taki kiepski biznes - zdejmijcie to z siebie pañstwo i po prostu zajmijcie siê swoj¹
czêœci¹ dzia³alnoœci. Jesteœcie do tego
ju¿ przygotowani i myœlê, ¿e nie bêdziecie musieli zwalniaæ swoich pracowników, bo te¿ straszenie w prasie,
¿e to przez nas ludzie zostan¹ zwolnieni, bo my zmienimy opcjê, to jest cios
poni¿ej pasa. Myœlê, ¿e gdy gmina
utworzy spó³kê, zatrudni ludzi, tych,
którzy s¹ przy wodzie i na pewno tych
ludzi nie zostawimy. Nie wierzê, ¿eby
burmistrz to zrobi³, natomiast pañstwo
bêdziecie prowadziæ tê dzia³alnoœæ
dodatkow¹, któr¹ teraz prowadzicie,
zdaje siê, ¿e jest rentowna, bo wam siê
nieŸle wiedzie, wiêc myœlê, ¿e o was i
o ka¿dego z pracowników martwiæ siê
nie musimy.
Ca³y czas w prasie i w rozmowach
przewija siê s³owo inwestycja za milion za tê po¿yczkê. Co to jest za inwestycja? To jest po prostu zakup prasy do
osadu. To nie jest ¿adna inwestycja,
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jakim jest gmina - odczepcie
„Rozumiem, dlaczego burmistrz o to walczy, bo burmistrz chce mieæ œwiêty spokój...”
która zmieni w jakikolwiek sposób
funkcjonowanie przestarza³ej oczyszczalni. Prawda jest taka, ¿e za parê lat
staniemy przed myœleniem, ¿e musimy
postawiæ now¹ oczyszczalniê, nie
zmodernizowaæ. Prasa mo¿e byæ w
ogóle niekompatybilna, nieprzydatna i
my przez 5 lat bêdziemy sp³acaæ jakiegoœ gniota, który nam siê za jakiœ czas
zwyczajnie nie przyda i da nam tylko
taki efekt, ¿e jeœli zostanie ta spó³ka, to
nikt nie bêdzie móg³ panu Misiunowi
chodziæ po g³owie za to, ¿e wywozi
b³oto przyczep¹. Taki tylko bêdzie tego
efekt, bo ona nie rozwi¹¿e ¿adnej innej
sprawy. Myœlê, ¿e zaci¹ganie tego kredytu, branie na wirówki, na prasê, jest
na dzisiaj nieuzasadnione. To jest inwestycja na trochê, niczego nie rozwi¹zuje, a my mamy myœleæ d³ugofalowo. Proszê nas, panie burmistrzu, nie
stawiaæ pod œcian¹, bo to, ¿e burmistrz
da³ trzy lata spó³ce i tyle by³o na podjêcie decyzji, a dzisiaj stawia siê nas
pod œciana, bo wy musicie... bo nie
mamy pieniêdzy. Mia³ pan trzy lata na
to, by zabezpieczyæ œrodki, by zostawiæ radnym drogê: albo idziemy têdy
albo têdy i proszê nas dzisiaj nie szanta¿owaæ brakiem funduszy, bo my powinniœmy mieæ, jako rada, wybór, a nie
przymus. Odk¹d jestem w tej radzie, to
muszê ci¹gle podnosiæ rêkê za tym, co
jest przymusem, konieczne. Nie wolno
nam wybraæ, a ja chcê wybieraæ w
imieniu spo³eczeñstwa, które mnie
wybra³o. Mówi nam siê o „zatorzu”, ¿e
do 2015 roku koniecznie trzeba miasto
skanalizowaæ, bo bêdziemy p³aciæ jakieœ kosmiczne kary. O ile ja siê orientujê, to dyrektywy unijne nie narzucaj¹
kanalizacji, a nakazuj¹ uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej, bo je¿eli jest
nieekonomicznie, je¿eli gmina nie ma
na to pieniêdzy, to nie musi wybudowaæ kanalizacji. Ma zabezpieczyæ wywo¿enie, chocia¿by beczkowozem, i
proszê nas nie straszyæ – powiedzia³a
radna Maria Pokomeda.
Burmistrz powinien byæ ukarany, ¿e mieszkañcy gminy trac¹ pieni¹dze
W gronie radnych, zdecydowanych za tym, aby zag³osowaæ za utworzeniem spó³ki komunalnej, znalaz³ siê
równie¿ wiceprzewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Piotr Æwik³a. Uzna³, ¿e z
wnioskiem utworzenia spó³ki komunalnej powinien by³ wyjœæ burmistrz
kilka lat wczeœniej.
- Z tym wnioskiem powinien by³
wyjœæ pan burmistrz i to burmistrz powinien byæ ukarany za to, ¿e mieszkañcy gminy trac¹ pieni¹dze. Pieni¹dze,
które mog³aby zarobiæ spó³ka gminna,
komunalna, nie s¹ inwestowane w sieæ.
Zysk, który w tej chwili ma spó³ka prywatna, powinien byæ inwestowany w
sieæ. Ta sytuacja od jakiegoœ czasu nie
jest uregulowana w odpowiedni sposób. Brak tutaj inicjatywy gminy, brak

nadzoru nad funkcjonowaniem tej sytuacji zwi¹zanej z obs³ug¹ i zarz¹dzaniem wod¹, powoduje te rzeczy, o których teraz mówimy, czyli problemy
zwi¹zane z rozliczeniami: pracowników pracuj¹cych w taryfach, pracuj¹cych poza taryfami i ró¿nymi innymi
rzeczami i to jest moim zdaniem wina
burmistrza, w zwi¹zku z tym, ¿e on
odpowiada za w³aœciwy nadzór nad
funkcjonowaniem spó³ki, która zarz¹dza t¹ wod¹. Takie jest moje zdanie i ja
bêdê siê tego zdania trzyma³ – powiedzia³ radny Piotr Æwik³a.
Radna Wies³awa Romejko zdecydowanie broni³a opcji burmistrzów.
Przytoczy³a nie tylko argumenty za pozostawieniem takiego stanu rzeczy,
jaki jest, ale i odnios³a siê do argumentacji radnych z przeciwnej opcji. Za¿¹da³a od nich gwarancji, ¿e na koniec
roku gmina nie bêdzie musia³a dofinansowaæ spó³ki komunalnej. Stwierdzi³a, ¿e nie wierzy, i¿ na pocz¹tek
wystarczy 50-100 tys. z³.
- Je¿eli chcecie nas pañstwo przekonaæ, ¿e to jest lepsze, ¿e spó³ka bêdzie lepiej dzia³a³a, jak¹ mamy gwarancjê jakichkolwiek zysków, jak¹
mamy gwarancjê, ¿e na koniec przysz³ego roku nie bêdziemy musieli wysup³aæ œrodków finansowych z naszego bud¿etu, jak¹ mamy gwarancjê na
to, co mówicie, ¿e 50 czy 100 tys. z³
starczy nam na to, ¿ebyœmy j¹ uruchomili, bo to jest niemo¿liwe. Mówicie
pañstwo, ¿e dzia³aj¹ takie spó³ki na
terenie Polski. Tamte spó³ki komunalne powsta³y na bazie zak³adów bud¿etowych. My w tej chwili, nie maj¹c
œrodków w bud¿ecie, maj¹c bardzo
trudny bud¿et na kolejne lata, maj¹c
du¿e inwestycje, chcemy rzuciæ siê z
motyk¹ na ksiê¿yc.
S³usznie powiedzia³ Piotr przed
chwil¹ – od tego jest burmistrz, nie my.
Nie my wejdziemy do spó³ki komunalnej i bêdziemy kontrolowaæ dokumenty, nie my wejdziemy do spó³ki prywatnej i bêdziemy kontrolowaæ dokumenty. Nie ³udŸcie siê pañstwo, ¿e bêdziemy mieli wszystkie materia³y i bêdziecie podliczaæ s³upki tej spó³ki komunalnej. Je¿eli macie pañstwo zastrze¿enia od tylu lat, wiêc skoro jesteœcie
pañstwo radnymi, któr¹œ kolejn¹ kadencjê, to dlaczego tego wczeœniej nie
zrobiliœcie? Który raz ukaraliœcie pana
burmistrza, ¿e niew³aœciwie przeprowadzi³ kontrolê? Ile razy zrobiliœcie
to? Ile razy udowodniliœcie, ¿e kontrola by³a niew³aœciwa. Nigdy nie spotka³am siê z tym, ¿ebyœcie pañstwo nie
udzielili absolutorium w zwi¹zku z
tym. To znaczy, ¿e zgadzaliœcie siê na
tê dzia³alnoœæ, na ten brak kontroli? To
na czym to ma wszystko polegaæ?
Uwa¿am, ¿e nie do nas to nale¿y. Burmistrz odpowiedzialny jest za kontrolê, burmistrz odpowiedzialny jest za
nadzór.
Apelujê, ¿ebyœmy siê zastanowili i

nie stawali przed takim samym faktem,
¿e i tak póŸniej to oddamy, bo oka¿e siê,
¿e jest nierentowne i bêdziemy wracali
z powrotem do punktu wyjœcia. A my nie
jesteœmy gmin¹, któr¹ staæ na takie dzia³anie – powiedzia³a radna Romejko.
Radny Marek Rokosz zwróci³
uwagê, ¿e wprawdzie obecna firma nie
jest doskona³a i zawsze podczas zatwierdzania taryf s¹ burzliwe dyskusje
i walka o wiêcej danych, jednak nie jest
w stanie obecnie zaryzykowaæ nad zag³osowaniem za utworzeniem nowej
spó³ki. Podobnego zdania by³ przewodnicz¹cy rady Kazimierz Chojnacki.
- Zrobiliœmy jako radni wszystko,
wys³uchaliœmy wszystkich stron, eksperci przedstawili nam konkretne prognozy za i przeciw. Bêdê g³osowa³ za
przed³u¿eniem umowy. Natomiast
brak kontroli i nasze uwagi w kadencji
poprzedniej, i jeszcze wczeœniej, kierowane s¹ i bêd¹ w kierunku panów
burmistrzów, bo oni s¹ odpowiedzialni za merytoryczn¹ kontrolê. Je¿eli
bêdzie koniecznoœæ, to po prostu bêdziemy ¿¹daæ wyjaœnieñ, a je¿eli nie,
u¿yjemy œrodków dyscyplinuj¹cych,
karnych, a takie mo¿liwoœci mamy.
Proszê pañstwa – nie jestem za
spó³k¹ pana Misiuna, nie jestem za
spó³k¹ komunaln¹, tylko za rozs¹dnym
rozwi¹zaniem. Natomiast stwierdzenie, które pad³o i które us³ysza³em, trochê mnie ubod³o, ¿e je¿eli bêdê za
spó³k¹ pana Misiuna, to my pana Chojnackiego odwo³amy – powiedzia³
przewodnicz¹cy rady.
W dyskusji po raz kolejny g³os zabra³ burmistrz Ryszard Sola, który nie
zgodzi³ siê ze stwierdzeniem, ¿e przymusza radnych do podjêcia takiej, a nie
innej, decyzji. Przypomnia³, ¿e na pocz¹tku rozmów na temat przysz³oœci
zarz¹dzania sieci¹ by³o piêæ propozycji, spoœród których pozosta³y dwie.
Problem jednak nie polega³ na tym, ile
radni mieli opcji do wyboru, ale jaki
rzeczywiœcie maj¹ wybór. Có¿ z tego,
¿e pozosta³y dwie opcje, skoro nie ma
zabezpieczonych pieniêdzy na realizacjê jednej z nich? I o to chodzi³o radnym. Burmistrz stwierdzi³ równie¿, ¿e
nie straszy radnych. Jeœli bowiem po
2015 roku nie bêdzie rozwi¹zana gospodarka œciekowa na terenie miasta w
stu procentach, przyjdzie p³aciæ kary.
Odniós³ siê tutaj do mo¿liwoœci utraty
dofinansowania na „zatorzu”. Prawda
jest jednak taka, ¿e nawet jeœli „zatorze” zostanie zrealizowane, to gospodarka œciekowa na terenie miasta i tak
nie zostanie w stu procentach zrealizowana. Jeszcze jest sporo pod³¹czeñ
kanalizacyjnych, gdzie œcieki wypuszczane s¹ do Regi i jest to tajemnica
Poliszynela, w których czêœciach miasta nie ma kanalizacji, albo œcieki pod³¹czone s¹ do kanalizacji ogólnosp³awnej. Radni podnosz¹c ten temat
wyjaœniali, ¿e nie chodzi przecie¿ o bu-

dowanie kanalizacji, a o to, aby œcieki
trafia³y do oczyszczalni. Do tego wystarcz¹ szczelne szamba, przydomowe
oczyszczanie œcieków i ni¿sze ceny za
wywóz wozem asenizacyjnym.
Nie chcê byæ ¿andarmem
Radny Zbigniew Pude³ko uderzy³
siê w pierœ i przyzna³, ¿e jako rada trochê blokowali rozwój w sieæ. Innego
zdania odnoœnie blokowania inwestycji w sieæ by³a radna Krystyna Bogucka.
- Pad³o tu wiele rzeczy, które dotycz¹ radnych i pana burmistrza. Nie
podoba mi siê to, co wyg³aszacie o
zwolnieniach. Nasza dzia³alnoœæ na
dzisiaj zatrudnia 22,5 etatu, partycypujemy w kosztach ogólnozak³adowych i nieprawd¹ jest, ¿e jest 27,5 etatów, bo trzeba wy³o¿yæ 5 etatów na
dzia³alnoœæ ogólnozak³adow¹. Jesteœmy w posiadaniu dokumentów na taryfy na rok 2011/12, posiadamy rachunek strat i zysków za rok 2009 – w tym
rachunki; ca³kowity przychód spó³ki
wyniós³ 3.400 tys. z³, koszty 3.362 tys.
z³. Maj¹c taki maj¹tek, taki przerób, nie
mo¿emy stworzyæ czegoœ na jakichœ
ludzkich zasadach. Dlaczego nie mo¿e
byæ nasz udzia³ w spó³ce - tu nie mo¿emy zajrzeæ, tu podpowiadamy, ja nie
chcê byæ ¿andarmem. Nie widzê tego
tak i proszê mi nie mówiæ, ¿e cokolwiek blokowa³am w tej radzie, jeœli
chodzi o wieloletni plan, bo to by³y
filtry i ogrodzenia. Nie mówcie mi o
inwestycjach. Trzy lata temu w taryfach by³o 27 etatów. Powo³ana zosta³a
komisja, stwierdzone zosta³o, ¿e w
bezpoœredniej robociŸnie jest za du¿o
etatów wkalkulowanych w cenê wody,
zosta³o 22,5 etatu. By³o 20, 19 proc.
kosztów ogólnych. Za interwencj¹
rady, nie urzêdników, zosta³o zmniejszone do 15 proc. Firma nie p³aci³a
przez 10 lat podatku, bo by³a zwolniona. Teraz mamy podatek, mamy mniej
etatów, inne koszty rosn¹. P³aciliœmy
za darmo za etaty! Wynegocjowaliœmy
to trzy-cztery lata temu. Nie mówcie,
¿e cokolwiek przygotowaliœcie nam!
Nie ma spójnoœci pomiêdzy gmin¹ a
firm¹, nie jest przygotowane. By³a
nasza proœba, abyœmy widzieli umowê,
protokó³ uzgodnieñ na dzisiaj i nie ma!
– wylicza³a radna K. Bogucka.
Przewodnicz¹cy rady zaproponowa³, aby zrobiæ przerwê, by zapoznaæ
siê z nowym projektem umowy i protoko³em uzgodnieñ. Jednak radni doszli
do wniosku, ¿e podczas komisji i tak
jeszcze nie podejmuj¹ uchwa³y, a g³osowanie jest jedynie opini¹. Nie czekaj¹c na pisma zag³osowano.
Za pierwszym projektem uchwa³y
g³osowa³o 4 radnych, 6 - przeciw, 3
wstrzyma³o siê od g³osu.
Za powo³aniem spó³ki komunalnej, spoœród 13 g³osuj¹cych radnych, 6
by³o za, piêciu przeciw, natomiast 2
wstrzyma³o siê od g³osu.
MM
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So³tysi naszego powiatu – Robert Bodych z Komorowa

Przed nami bardzo du¿o pracy
Kontynuujemy nasz¹
seriê wywiadów
z so³tysami wsi w
powiecie ³obeskim.
Tym razem rozmawiamy
z Robertem Bodychem,
so³tysem Komorowa
w gminie Resko.
Jakie prace zosta³y wykonane
w Komorowie w 2011 roku?
Wiem ju¿, ¿e w naszym so³ectwie do dyspozycji bêdziemy mieli
6 tysiêcy z³otych funduszu. Ale jest
to fundusz dopiero na kolejny rok.
Jest to ma³o, a zarazem du¿o. Maj¹c
tê kwotê mo¿na zrobiæ czasem wiêcej, ni¿ maj¹c 10 tysiêcy. Wszystko
jest kwesti¹ przemyœlenia i zaanga¿owania w³asnego. W tym roku korzystaliœmy z pieniêdzy, które nale¿a³y siê nam z racji bycia czêœci¹ so³ectwa £abuñ Wielki. Jeszcze przed
powstaniem so³ectwa zrobiliœmy
nowy plac zabaw - serce ros³o, gdy
w wakacje by³ on oblegany przez
dzieci. One bardzo chêtnie z niego
korzysta³y. W³asnymi si³ami zrobiliœmy tak¿e boisko do pi³ki no¿nej i
siatkówki, nie przeznaczyliœmy na
to du¿ych pieniêdzy. Uda³o siê za³atwiæ sprzêt do wyrównania boiska,
kupiliœmy tylko paliwo. Teraz

mamy du¿e boisko, chêtnie z niego
mieszkañcy korzystaj¹. Ko³o boiska
znajduje siê tak¿e drugi plac zabaw,
dla najm³odszych mieszkañców naszej wsi. Naszym ostatnim dokonaniem jest zrobienie drewnianej wiaty ko³o placu zabaw. JeŸdziliœmy
wspólnie po drzewo do lasu, m³odzie¿ bardzo chêtnie nam pomaga³a. Wiatê wykona³ jeden z mieszkañców Komorowa przy pomocy m³odzie¿y. Zakupiliœmy tylko pokrycie
na dach, Nadleœnictwo nam drzewo
podarowa³o i nie musieliœmy za nie
p³aciæ.
Jakie plany ma so³ectwo na
przysz³oœæ, jakieœ inwestycje?
- Rozdziale so³ectwa. Wszyscy
mieszkañcy Komorowa siê po³¹czyli, uaktywnili i wspólnie wywalczyliœmy oddzielenie siê od £abunia Wielkiego. Odbywa³y siê spotkania w gminie, w naszej miejscowoœci, uda³o siê. Jest u nas, w Komorowie, wzrost demograficzny.
Trzeba zainwestowaæ w t¹ m³odzie¿, w dzieci. My, doroœli, musimy teraz jak najwiêcej zrobiæ w so³ectwie, aby potem m³odzi ludzie
mieli w naszej wsi zajêcie i mogli siê
prawid³owo rozwijaæ.
Przed nami bardzo du¿o pracy.
Na spotkaniu wiejskim ustalimy, na
co przeznaczymy w przysz³ym roku

Na drug¹ stronê z policjantem

(WÊGORZYNO). Jeœli przechodziæ przez jezdniê i to w miejscu niebezpiecznym, to tylko w towarzystwie doros³ych.
Tak przynajmniej postanowi³y
dzieci z klasy 0b, ze szko³y w Wêgo-

rzynie, które uczy³y siê, jak bezpiecznie przejœæ na drug¹ stronê
ulicy. Nad ich bezpieczeñstwem
czuwa³y nie tylko panie, ale i policjant. Po minach dzieci widaæ, ¿e
czuj¹ siê ca³kowicie bezpieczne. (o)

fundusz so³ecki. Na pewno bêdziemy musieli kupiæ paliwo i inne drobne rzeczy; upiêkszanie wsi, krzewy,
to wszystko kosztuje, wiêc na inwestycje jakieœ wiêksze mo¿emy nie
mieæ pieniêdzy. Du¿o bêdziemy
chcieli zrobiæ w³asnymi si³ami.
Mo¿e uda nam siê pozyskaæ pieni¹dze z zewn¹trz, mo¿e jakiœ sponsorów znajdziemy. Bêdziemy szukaæ
ró¿nych mo¿liwoœci.
Priorytetem mojej pierwszej
kadencji bêdzie na pewno wybudowanie œwietlicy wiejskiej, to jest
konieczne i potrzebne, dzieci, gdy
jest zimno, nie maj¹ siê gdzie podziaæ, nie mamy gdzie organizowaæ
spotkañ so³eckich, doroœli tak¿e by
mogli korzystaæ z budynku œwietlicy. O œwietlicê bêdê walczy³, a¿ siê
uda. Kolejn¹ spraw¹ jest chodnik,
nie mamy go. PrzywieŸliœmy p³yty
chodnikowe, mieliœmy je po³o¿yæ
sami w tym roku, lecz pod³¹czali
nam wodoci¹g w Komorowie,
wszystko by³o rozkopane, od³o¿yliœmy wiêc sprawê chodnika. Droga
brukowa do Komorowa jest w fatalnym stanie. Je¿d¿¹ ni¹ samochody
ciê¿arowe i du¿y sprzêt rolniczy.
Przejazd samochodem osobowym
t¹ drog¹ jest bardzo uci¹¿liwy. Jednak jest to droga zabytkowa, nie
bêdzie ³atwo o jej modernizacjê.
Mo¿e warto pomyœleæ o drodze
obok, w³aœciwie ju¿ tam istnieje
taka. Wystarczy³oby nawieŸæ szlaki
czy innego materia³u. Myœlê, ¿e
warto zaj¹æ siê parkiem, jaki mamy
w Komorowie, s¹ tam piêkne aleje
drzew. Chcielibyœmy go oczyœciæ,
zrobiæ alejki. Mieszkañcy mieliby
gdzie chodziæ na spacery, usi¹œæ na
³awce i odpocz¹æ. Mo¿na by by³o
postawiæ tam tak¿e tablice informa-

cyjne. Park, droga, chodnik i œwietlica wiejska to s¹ priorytety do zrobienia w naszym so³ectwie. Wiadome jest, ¿e wszystkiego naraz nie
uda siê zrobiæ. Ale ma³ymi krokami
bêdziemy d¹¿yæ do upiêkszenia naszego Komorowa i polepszenia
¿ycia mieszkañcom.
Czy w Komorowie odbywaj¹
siê jakieœ zabawy, mo¿e imprezy?
Mieliœmy w tym roku dwa festyny. By³o mnóstwo ludzi. Na otwarcie boiska rozegraliœmy mecz kawalerzy kontra ¿onaci. Œwietnie siê
ludzie bawili, by³a mi³a atmosfera.
Na pewno bêdziemy robiæ kolejne
festyny w so³ectwie. Nie mamy
œwietlicy, wiêc nie mamy gdzie zorganizowaæ miko³ajków, andrzejków czy podobnych okolicznoœciowych spotkañ.
Z jakimi problemami borykaj¹ siê mieszkañcy Komorowa?
Problemy zawsze s¹ jakieœ, jak
wszêdzie. Wielu nie podoba siê dojazd do miejscowoœci ze wzglêdu na
z³y stan drogi brukowej. Jest to
uci¹¿liwe. Mamy te¿ brudn¹ wodê,
jest szara, wielu ludzi nie u¿ywa jej
do picia i kupuje mineraln¹ w supermarketach. Na szczêœcie w³aœnie
skoñczy³y siê prace nad pod³¹czeniem naszej miejscowoœci do wodoci¹gu w Resku, stan wody ma siê
polepszyæ.
Piotr Jachym

Biuro reklamy
Tygodnika £obeskiego
Tel. 504 042 532
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„Ca³a Polska czyta dzieciom”

Czytelników wychowuje siê
od przedszkola

Zaduszki
archiwalne
(STRZMIELE). Te Zaduszki
by³y inne. Od lat spotykaliœmy siê,
¿eby wspominaæ tamtorocznych
zmar³ych. Po prostu nikt w 2011
roku nie umar³ z krêgu ludzi kultury i archiwistyki, spotykaj¹cych siê od lat w filii Archiwum
Pañstwowego i strzmielskim koœciele.

Codzienne czytanie dziecku dla
przyjemnoœci jest czynnoœci¹ prawdziwie magiczn¹. Zaspokaja ono
bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka. Znakomicie
wspiera jego rozwój psychiczny,
intelektualny i spo³eczny. Jest jedn¹
z najskuteczniejszych strategii wychowawczych a przy tym przynosi
dziecku ogromn¹ radoœæ i pozostawia cudowne wspomnienia.
Wystarczy jedynie 20 minut czytania dziennie, aby wyposa¿yæ
dziecko w niezwyk³y kapita³ w ka¿dym z tych aspektów ¿ycia.
Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Resku promuje czytelnictwo wœród dzieci. Nauczyciele wspó³pracuj¹ w tym celu z rodzicami i opiekunami wychowanków
zapraszaj¹c ich na spotkania w ra-

mach tej akcji. Organizuj¹ oni tak¿e
spotkania z osobami reprezentuj¹cymi ró¿ne ciekawe zawody.
23 listopada 2011r. grupy K³apouszków i Sówek wybra³y siê w tym
celu do Centrum Kultury w Resku,
gdzie znajduje siê biblioteka dla najm³odszych. Tam dzieci spotka³y siê z
p. Barbar¹ Raniewicz. Na miejscu
wys³ucha³y z zainteresowaniem baœni Ch. Andersena „Calineczka”.
Dowiedzia³y siê o historii powstania
ksi¹¿ki oraz kilku ciekawostek na
temat funkcjonowania biblioteki.
Na koniec spotkania p. B. Raniewicz rozda³a ka¿demu dziecku zaproszenie oraz wypo¿yczy³a dla
ka¿dej grupy bajki.
Nauczycielki i dzieci dziêkuj¹
za wspania³e prze¿ycia podczas
czytelniczego spotkania.
PM

Przebieg tych Zaduszek by³ te¿
inny. Mszê œwiêt¹ za dusze zmar³ych polskich i niemieckich archiwistów szczeciñskich, duchownych z
duszpasterstwa ludzi kultury i ³obeskich twórców odprawi³ ks. dr Jan
Mazur w Wysiedlu. Zatrzymaliœmy
siê tam d³u¿ej, bo koœció³ pw. Œwiêtej Trójcy jest pere³k¹ architektury.
Na Pomorzu wiele koœcio³ów katolickich protestanci przystosowali do
swojego kultu. Koœció³, w którym
siê spotkaliœmy jako pierwszy w
powiecie ³obeskim by³ zbudowany
dla ewangelików, którzy poszli za
nauk¹ M. Lutra.
Zwykle coœ wyrzucali z przejêtych koœcio³ów, by wzrok nie odwraca³ uwagi od S³owa Bo¿ego. Tu
jednak przedstawienia o³tarza, jego
skrzyde³, ambony, obrazów na emporze muzycznej by³y swoist¹ malowan¹ Bibli¹ dla ubogich.
Dla bogatych by³ ich ci¹g herbów rodowych familii von Borcke z
ich ma³¿onkami wnosz¹cymi do

Licealiœci z Reska odwiedzili
nasz¹ redakcjê
Uczniowie Zespo³u Szkó³ w
Resku odwiedzili wczoraj nasz¹
redakcjê. Przyby³a redakcja
szkolnej gazetki „G³os Budy”:
Anita Lipska z Dorowa, Paulina
Kowalewska z Prusimia, Agnieszka Dziuba z Reska, Sandra Kocik
z Reska, z opiekunk¹ pani¹ El¿biet¹ Kuc.
Na pocz¹tku spotkania redaktor
naczelny Kazimierz Rynkiewicz
odpowiada³ na pytania zadawane
przez uczniów oraz opiekunkê grupy. M³odzi adepci dziennikarstwa
mogli us³yszeæ, jak nasz redaktor
naczelny rozpocz¹³ swoj¹ przygodê
z dziennikarstwem oraz jak powsta³o Wydawnictwo Polska Prasa Pomorska. Uczniowie pytali o to, jak
wygl¹da codzienna praca w wydawnictwie i co jest wa¿ne w zawodzie
dziennikarza.
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Us³yszeli, ¿e bardzo wa¿ny jest
charakter oraz to, ¿e ten zawód trzeba lubiæ, mieæ du¿¹ wiedzê, byæ
wszechstronnym i pomys³owym.

Redaktor naczelny i wydawca
objaœni³, jak powstaje gazeta, pocz¹wszy od etapu zbierania informacji a¿ do jej druku.
PJ

maria¿u swoje herby. To jest ich
mauzoleum rodowe z prze³omu
XVI i XVII wieku. Zbudowali je,
gdy zniechêcili siê do Wêgorzyna i
przenieœli nad £oŸnicê. Tu wznieœli
skromny dwór i imponuj¹cy wystrojem koœció³.
To pomieszanie dwóch porz¹dków mia³o zapewne ³¹czyæ w oczach
kmieci i s³u¿by autorytet wiary patriarchów, proroków i aposto³ów z
szacunkiem dla ich panów, uhonorowanych w d³ugim szeregu herbów
na emporach bocznych.
Ks. Krzysztof Maj, który by³
renowatorem œwi¹tyni, nie rekatolizowa³ jej na si³ê, a powtarza³, ¿e
trzeba korzystaæ z ró¿nych przedstawieñ na o³tarzu, emporze i
chrzcielnicy, by uzupe³niæ obrazem
S³owo Bo¿e.
Red. Bogdan Twardochleb – bywalec tych spotkañ – ze znawstwem
rozjaœnia³ tajemnice owych obrazów
i rzeŸb ze Starego i Nowego Testamentu, do³¹czyli z objaœnieniami
ma³¿onkowie Szawielowie.
Potem sznur samochodów przez
w¹ski most na Redze zajecha³ do
Unimia. Mieszkañcy uporz¹dkowali wzgórze w œrodku wsi, na którym
sta³ niegdyœ koœció³ek szachulcowy,
zamieniony na remizê OSP. Dziœ ich
myœlenie historyczne zwróci³o uwagê na to zaniedbane miejsce z resztkami cmentarzyka poewangelickiego. Powsta³o urocze miejsce z ods³oniêciem posadzki koœció³ka i
jego zarysem. Maj¹ tam postawiæ
g³az pami¹tkowy, bo nad Reg¹ pod
Unimiem biwakowa³ i odprawi³
mszê bp Karol Wojty³a podczas
sp³ywu kajakowego do morza w
1962 roku. W planach jest te¿
wzniesienie kaplicy.
Fina³ Zaduszek odby³ siê ju¿ tradycyjnie w Strzmielach. Tê czêœæ
spotkania prowadzi³ dyr. archiwum
dr Jan Macholak i emerytowany szef
archiwum prof. Kazimierz Koz³owski. Wspominano tych zacnych i
odwa¿nych archiwistów niemieckich, którzy chronili polskie archiwa i archiwistów podczas okupacji
przed unicestwieniem i œmierci¹.
Dalej wspomnienia zesz³y na
archiwistów drugiego szeregu, którzy jednak pozostali we wdziêcznej
pamiêci petentów archiwum i jego
pracowników.
Prof. K. Koz³owski podkreœli³
wrêcz, ¿e archiwiœci musz¹ mieæ w
tej s³u¿bie du¿o pokory wobec zgromadzonych œladów ludzkiej dzia³alnoœci, niezale¿nie od mód, opcji
politycznych i w³asnych pogl¹dów.
Ludwik Cwynar
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74,18 z³ za q ¿yta
w gminie Resko!
(RESKO) Radni w tej
gminie nie dogadali siê
w sprawie obni¿enia
podatku rolnego.
Ich ofiar¹ padli rolnicy,
którzy zap³ac¹
najwy¿sz¹ stawkê.
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 obrad Rady
Miejskiej w Resku (21.11.2011 r.)
znalaz³ siê projekt uchwa³y w sprawie obni¿enia œredniej ceny skupu
¿yta.
To w³aœnie do Rady Miejskiej
nale¿y ostateczna decyzja o wysokoœci podatku. Prezes GUS ustala
kwotê, której nie mo¿na przekroczyæ, jednak mo¿na obni¿yæ. Tak
sta³o siê we wszystkich gminach
naszego powiatu.
Jednak w Resku radni nie doszli
do porozumienia w sprawie obni¿e-

nia tej stawki. Podczas obrad rozgorza³a dyskusja na temat wysokoœci
podatku. Jednak, jak czêsto bywa
przy takich rozmowach, tworz¹ siê
„obozy”. Po jednej stronie stanêli
radni, zwi¹zani z rolnictwem, chc¹cy obni¿enia stawki, a po drugiej
radni zwi¹zani z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, chc¹cy dogodnej dla siebie stawki podatków od nieruchomoœci.
Nie uda³o siê radnym uzyskaæ
porozumienia w sprawie obni¿enia
stawek podatkowych i w ten sposób
w gminie Resko w nastêpnym roku
bêdzie obowi¹zywa³a kwota 74,18 z³
za 1 q ¿yta, czyli najwy¿sza. Gmina
Resko jako jedyna wiêc nie podjê³a
uchwa³y w sprawie obni¿enia ceny
skupu ¿yta do celów wymiaru podatku rolnego.
PJ

Nowe podatki
od nieruchomoœci
(RESKO) Na sesji Rady Miejskiej w Resku (21.11.2011 r.), radni uchwalili wysokoœæ podatku od
nieruchomoœci.
Wejd¹ z dniem 1 stycznia 2012.
1) Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej, bez
wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w kwocie 0,74 z³, od 1 mkw.
powierzchni.
b) pod jeziorami, a tak¿e od
gruntów zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych w kwocie 4,33 z³, od 1 ha powierzchni.
c) pozosta³ych, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego w kwocie 0,39 z³, od 1
mkw. powierzchni.
2) Od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych w kwocie 0,58
z³, od 1 mkw.

tygodnik ³obeski 29.11.2011 r.

RESKO

b) zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
czêœci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej w kwocie
21,94 z³, od 1mkw.
c) zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym w kwocie 10,24 z³,
od 1 mkw. powierzchni.
d) zwi¹zanych z udzielaniem
œwiadczeñ zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych przez podmioty
udzielaj¹ce tych œwiadczeñ w kwocie 4,45 z³, od 1 mkw. powierzchni.
e) pozosta³ych, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 mkw. powierzchni w
kwocie 6,62 z³.
3) Od budowli: 2% ich wartoœci.
Podatki od nieruchomoœci w
Gminie Resko zosta³y podniesione,
lub obowi¹zuje ta sama kwota co w
roku poprzednim. ¯adna op³ata podatkowa nie zosta³a obni¿ona. PJ

Program
przeciwdzia³ania
przemocy w rodzinie
(RESKO) Radni gminy Resko
podczas ostatniej sesji podjêli
uchwa³ê w sprawie przyjêcia
„Gminnego programu przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie na terenie Gminy Resko
na lata 2011 – 2015”.
Przemoc w rodzinie, zwana te¿
przemoc¹ domow¹, to nie tylko
przemoc fizyczna, lecz tak¿e psychiczna, seksualna lub ekonomiczna . Ma ona miejsce w ró¿nych rodzinach. Program Przeciwdzia³ania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Gminy Resko ma charakter d³ugofalowy. Dzia³ania programu obejmuj¹
lata 2012 – 2015. Na terenie Gminy
Resko przemoc w rodzinie najczêœciej wystêpuje w rodzinach najubo¿szych. Zjawisko przemocy jest
œciœle powi¹zane z problemem alkoholowym, niskim dochodem rodziny, niskim poziomem wykszta³cenia
oraz ma³¹ œwiadomoœci¹ spo³eczn¹.
Przypadki przemocy najczêœciej
wystêpuj¹ w œrodowisku rodzinnym, w zamkniêtym krêgu osób
powi¹zanym wiêzami krwi, gdzie
œwiadkami s¹ zazwyczaj cz³onkowie rodziny. Ofiary dotkniête przemoc¹ niejednokrotnie boj¹ siê
gdziekolwiek zg³osiæ z proœba o
pomoc.
Liczba zg³oszeñ dotycz¹cych
przemocy domowej i przeprowadzonych interwencji w Gminie Resko to: 2009 rok – 6, 2010 rok – 8 a
do 15.10.2011 roku – 8. Ze statystyk
policyjnych wynika, ¿e na terenie
Gminy Resko w roku 2009 za³o¿ono
44 niebieskich Kart, w roku 2010 –
66 a do 15 paŸdziernika 2011 roku

– 57. Z danych Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w resku wynika, ¿e wniosków o spowodowanie leczenia odwykowego by³o w 2009 roku – 37,
jedna osoba zg³osi³a siê sama; w
2010 roku – 54, siedem osób zg³osi³o siê samych a do 15.10.2011
roku – 41, cztery osoby zg³osi³y siê
same.
Z akt spraw Zespo³u Kuratorskiej S³u¿by S¹dowej S¹du Rejonowego w £obzie – stan na 15.10.2011
roku wynika, ¿e iloœæ nieletnich z
terenu Gminy Resko wobec których
postanowieniem S¹du Rodzinnego
zastosowano nadzór kuratora s¹dowego za pope³nienie czynów karalnych polegaj¹cych na stosowaniu
przemocy lub groŸby bezprawnej –
4 osoby.
W stosunku do ogólnej liczby
pokrzywdzonych osób, z roku na
rok, obserwuje siê zauwa¿alny
wzrost liczby zg³oszeñ aktów przemocy do ró¿nego rodzaju instytucji
pomocowych œwiadcz¹cych wsparcie dla osób doœwiadczonych przemoc¹ w rodzinie.
Celem programu jest podjêcie
skali zjawiska przemocy w rodzinie
na terenie Gminy Resko. Zwiêkszenie skutecznoœci dzia³añ interwencyjnych wobec osób stosuj¹cych
przemoc, oraz zwiêkszenie pomocy
i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Program bêdzie finansowany ze
œrodków bud¿etu Gminy Resko.
Opracowane na podstawie
„Gminnego programu przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie
na terenie Gminy Resko na lata 2011
– 2015”.
PJ

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730
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Czy wiecie jak powstaj¹ bombki?
(WÊGORZYNO)
Uczniowie Gimnazjum
im. Or³a Bia³ego wybrali
siê do fabryki bombek
choinkowych, by
zobaczyæ, jak powstaj¹.
Wszyscy chêtnie poddajemy siê
urokowi œwi¹t, a zw³aszcza piêknie
przystrojonej choinki. Zachwycamy siê piêknymi bombkami i innymi
ozdobami choinkowymi. Ale czy
wiemy jak one powstaj¹? Wiêkszoœæ niestety tego nie wie. Dlatego
te¿ w g³owach pedagogów Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie narodzi³ siê pomys³, by zapoznaæ gimnazjalistów z procesem powstawania bombek choinkowych.
W tym celu wybraliœmy siê do fabryki bombek w Koszalinie, która odby³a siê 18 listopada.
Ma³o kto z nas wie, ¿e fabryka
taka funkcjonuje ca³y rok. Okres
przedœwi¹teczny to oczywiœcie

okres najbardziej wytê¿onej pracy
równie¿ z tego powodu, ¿e wiele
osób chcia³oby dowiedzieæ siê, jak
powstaj¹ bombki. Uczniowie w
trakcie tej wizyty zapoznali siê z
ca³ym procesem technologicznym
powstawania ozdób choinkowych.
Okaza³o siê to ciê¿k¹ prac¹ na etapie tworzenia bombek i ¿mudnym,
artystycznym procesem na etapie
ich malowania i dekorowania.
Zreszt¹ ka¿dy z nich móg³ spróbowaæ swoich si³. Uczniowie wydmuchiwali wiêc z ogromnym zapa³em
œwi¹teczne ozdoby, po czym próbowali swych si³ w ich upiêkszaniu.
Sprawi³o to wszystkim niewypowiedzian¹ frajdê, a zarazem uœwiadomi³o, jak ciê¿ka to praca.
Wycieczka gimnazjalistów z
Wêgorzyna z pewnoœci¹ nale¿y do
tych udanych, bo i frajdy wiele przynios³a i nauczy³a czegoœ po¿ytecznego. Z pewnoœci¹ niejeden z nich
przy œwi¹tecznym stole opowie
swym bliskim wra¿enia z tej wycieczki.
(o)

Bal jesienny, czyli dzieci w magicznej krainie
(RESKO) W pi¹tkowe popo³udnie, 25 listopada 2011 r., sala
Centrum Kultury bardziej przypomina³a magiczn¹ krainê, ni¿
znan¹ dobrze wszystkim mieszkañcom salê widowiskow¹.
A sta³o siê to za spraw¹ niezwyk³ej wyobraŸni dzieci i ich rodziców, którzy w to jesienne przed andrzejkowe popo³udnie zamienili
swoje pociechy we wró¿ki, czarownice, królewny, klownów, Indian,
jaskiniowców i inne postacie znane
z bajek i baœni.
To w³aœnie dla najm³odszych
mieszkañców Reska i okolic Centrum
Kultury zorganizowa³o "Jesienny
bal". Frekwencja jak co roku dopisa³a; w balu uczestniczy³o 120 dzieci. W
programie imprezy znalaz³y siê liczne
atrakcje: zabawy z wodzirejem, ró¿-

norodne konkursy na weso³o, a przede
wszystkim na najciekawszy strój balowy oraz konkurs na króla i królow¹
balu. Niekwestionowanym królem
balu i zarazem parkietu zosta³ Kamil
Matusiak, natomiast królow¹ jury
jednog³oœnie wybra³o Dariê Muszler.

W konkursie na najciekawszy
kostium balowy zwyciê¿yli:
w kategorii dziewczêta: I m. Oliwia Gradowska „Jaskiniowiec”,
II m. - Julia Jaworska „Wró¿ka”, III
m. - Lucia Foti „Wró¿ka”. Wyró¿nienia: Klaudia Gucwa, Marta Jaworska, Hania Kurszewska, Estera
Nowak i Julia Kêdzierska.
Wœród ch³opców: I m. - Kuba

Bojanowicz „Klaun”, II - Kuba
Wójtowicz „Paj¹k”, III - Oskar
Strojny „Kubuœ Puchatek”. Wyró¿nienia: Wiktor Kijak, Miko³aj Szeliga, Kuba Perzanowski, Oskar
Kêsy i Kryspin Gierszewski.
Zwyciêzcy otrzymali atrakcyjne
nagrody ufundowane przez Centrum Kultury, a wszyscy uczestnicy
s³odki poczêstunek.
CK
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Talenty Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki
Motto: Talent jest jak cenne
ziarno ciœniête w ziemiê, któremu
dobry ogrodnik nie tylko pozwala
wykie³kowaæ, ale ka¿dego dnia
stwarza mu najlepsze warunki pe³nego rozwoju.
Pragnê zaproponowaæ Czytelnikom „Tygodnika £obeskiego” cykl
artyku³ów poœwiêconych najwiêkszym talentom ³obeskiego Zespo³u
Szkó³. Powód jest oczywisty i prosty - na odkryty talent nale¿y chuchaæ i dmuchaæ i nie pozwoliæ, by
umkn¹³.
My, jako kadra pedagogiczna,
doskonale zdajemy sobie sprawê z
powagi sytuacji i dok³adamy wszelkich starañ, aby stan¹æ na wysokoœci zadania. W ³obeskim liceum organizowanych jest wiele ró¿norodnych zajêæ pozalekcyjnych, skierowanych do tych, którzy pragn¹ rozwijaæ swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci
przedmiotowe. Poza tym dajemy
równie¿ szansê rozwoju uczniom,
którzy zdradzaj¹ swoiste uzdolnienia w innych kierunkach. Wówczas
miêdzy innymi mo¿emy odkryæ
prawdziwe talenty, które z biegiem
czasu nabior¹ formy i przekszta³c¹
siê w ¿yciowe pasje - wtedy jest to
tak¿e nasz pedagogiczny sukces.

Aby cel zosta³ w pe³ni osi¹gniêty, ka¿dego roku przygotowujemy
szereg zajêæ pozalekcyjnych:
przedmiotowych, artystycznych i
sportowych. W roku szkolnym
2011/2012 realizujemy 29 godzin
tygodniowo (Granty Starosty i inne
zajêcia). Korzysta z nich ponad 500
uczniów (oczywiœcie niektórzy
uczêszczaj¹ na wiêcej ni¿ jedn¹ formê). Poza tym 30 nauczycieli proponuje m³odzie¿y zajêcia w ramach
tzw. godziny karcianej, wynikaj¹cej
z art.42 Karty Nauczyciela. Ka¿dy
uczeñ ma równie¿ mo¿liwoœæ samorealizacji, uczestnicz¹c w dzia³aniach podejmowanych przez kluby i
organizacje szkolne, takie jak LOP,
SKS, PCK, SP£YW czy GÓRAL.
Kolejnym uzdolnionym przedstawicielem m³odzie¿y jest Anna
Szymanek, z klasy III a Liceum
Ogólnokszta³c¹cego. To wyrazisty
przyk³ad artystycznego talentu.
Ania - bardzo dobra uczennica,
skromna, pracowita i powszechnie
lubiana osoba, upodoba³a sobie
sztukê, która w Polsce znana jest
obecnie z telewizyjnych kreskówek
i wci¹¿ niedocenianych wœród m³odych ludzi komiksów. Tym razem
nie chodzi jednak o bohaterów kul-

ANNA SZYMANEK
towych dzie³ sztuki rysunkowej w
Polsce lat osiemdziesi¹tych takich
jak: „Kapitan ¯bik”, „Kapitan
Kloss”, „Kajko i Kokosz”, „Tytus,
Romek i Atomek” czy „Pilot œmig³owca”.
Przedmiotem zainteresowania
Ani Szymanek jest manga, czyli jedyny w swoim rodzaju japoñski styl
rysowania, zwany japoñskimi komiksami.
ANNA SZYMANEK
Kiedy w zesz³ym roku rozpoczê³a siê w Zespole Szkó³ akcja poszukiwania talentów, us³ysza³em o Ani
i jej doœæ niezwyk³ej pasji. Postanowi³em bli¿ej poznaæ twórczoœæ naszej uczennicy. Otrzyma³em wówczas list e-mail, zawieraj¹cy podstawowe informacje oraz kilkanaœcie
zdjêæ. Gdy bli¿ej im siê przyjrza³em, stwierdzi³em, ¿e to fotografie
dzie³ wykonanych przez jakiegoœ
specjalistê od mang. Nie jestem rysownikiem ani malarzem, ale mog³em bez problemu okreœliæ doskona³oœæ ogl¹danych rysunków. No
có¿, pomyœla³em, ¿e Ania przys³a³a
mi przyk³adowe mangi, znalezione
w przepastnych zasobach Internetu.

Nie mog³em siê jednak doczekaæ, aby zobaczyæ „wytwory” osobistego talentu naszej artystki. W
bezpoœredniej rozmowie poprosi³em wiêc o autorskie rysunki. Ania
patrz¹c na mnie z niedowierzaniem,
ale jak zwykle spokojnie i grzecznie, poinformowa³a, ¿e przecie¿
mam je w swoim komputerze.
Wtedy w³aœnie przekona³a mnie
o swoim wielkim talencie i oryginalnej artystycznej pasji. Zdecydowa³em, ¿e nie mo¿emy pozwoliæ, aby
takie wybitne jednostki ¿y³y w cieniu spo³ecznoœci szkolnej i rówieœniczej. Czas dzia³aæ. I oto jest.
Zapraszam do rozmowy z Ann¹ Szymanek.
Marcin £ukasik - Znalaz³aœ
siê wœród Talentów Zespo³u Szkó³.
Czy mo¿esz nam powiedzieæ,
czym siê w³aœciwie pasjonujesz?
Anna Szymanek - Uwielbiam rysowaæ. W ka¿dy sposób, ale moim
ulubionym jest manga, czyli japoñski styl rysunkowy, na Zachodzie
najbardziej znany z komiksów. Rysujê odk¹d pamiêtam, ale konkretnie mang¹ zajmujê siê od szeœciu lat.
- Jest przecie¿ tyle ró¿nych
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w £obzie - ANNA SZYMANEK
mo¿liwoœci - dlaczego akurat
manga?
- Po prostu spodoba³ mi siê ten
styl, jego dynamika, lekkoœæ i oryginalnoœæ. Najbardziej trywialny powód z mo¿liwych.
- Jak zaczê³a siê Twoja przygoda z japoñskimi rysunkami komiksowymi?
- Zaczê³o siê w dzieciñstwie, od
ogl¹dania japoñskich kreskówek,
czyli anime. „Czarodziejka z Ksiê¿yca”, „Dragon Ball”, nastêpnie,
wiadomo, „Pokemon”, a w miêdzyczasie jeszcze kilka mniej znanych
tytu³ów, których raczej nikt nie bêdzie zna³ :). Pewnego dnia, bardzo
dawno temu, natknê³am siê na czasopismo o wdziêcznym tytule „Kawaii”, na ok³adce której by³a jedna
z moich ulubionych postaci. Z ciekawoœci kupi³am, poczyta³am artyku³y o seriach, których wczeœniej
nie zna³am, i bardzo mnie to zainteresowa³o. W gazecie by³ równie¿
kurs rysunku, wiêc spróbowa³am
i… tak siê wszystko zaczê³o.
- W jaki sposób powstaj¹ Twoje japoñskie dzie³a sztuki?
- Osobiœcie bardzo lubiê rysowaæ fanarty, czyli obrazki przedstawiaj¹ce postaci z istniej¹cych serii.
Kiedy tworzê w³asnych bohaterów,
nie mogê przestaæ, przez co koñczê
zasypana mnóstwem niedopracowanych projektów. Inspiracjê czerpiê z muzyki, z rysunków innych
artystów albo z ¿ycia codziennego
(ze zdjêæ albo obserwacji ludzi).
PóŸniej robiê ogólny szkic, stopniowo dodajê szczegó³y. Najczêœciej
zostawiam o³ówkowe szkice, poniewa¿ najbardziej mi siê podobaj¹,
rzadziej poprawiam kontur czarnym d³ugopisem i kolorujê w tradycyjny sposób - zwykle kredkami, ale
ostatnio eksperymentowa³am z
akwarelami. Czasem skanujê szkic i
kolorujê go w programie graficznym Adobe Photoshop albo PaintTool SAI) przy pomocy tabletu dotykowego. Jeszcze nie wychodzi mi
to do koñca tak, jakbym chcia³a.
Dlatego w³aœnie bardzo du¿o czasu
poœwiêcam równie¿ na szukanie
tzw. pomocy naukowych i porad
innych artystów w Internecie.
- Czy bierzesz udzia³ w konkursach, wystawach itp. Czy
masz na swoim koncie jakieœ sukcesy w tej dziedzinie?
- Póki co - nie. Nie s³ysza³am
jeszcze nigdy o ¿adnych konkursach
o tej tematyce i szczerze powiedziawszy, nie odczuwam potrzeby
uczestniczenia w nich. Byæ mo¿e nie

by³oby to takim z³ym pomys³em.
Chêtnie natomiast wziê³abym
udzia³ w jakiejœ wystawie, choæ nie
czujê siê jeszcze na tyle godna uwagi jako pocz¹tkuj¹cy artysta.
- Czy próbowa³aœ kogoœ zainteresowaæ swoj¹ twórczoœci¹?
- Nie próbujê nikogo na si³ê
„wci¹gn¹æ” w mangê, ale te¿ nie
chowam szkiców przed ciekawskimi. Rysujê g³ównie dla w³asnej
przyjemnoœci, jednak zawsze bardzo mnie cieszy, gdy kogoœ zainteresuje to, co robiê, czy te¿ gdy mu
siê to spodoba.
- W jaki sposób ³¹czysz obowi¹zki szkolne z pasj¹?
- Czy rysowanie na ostatnich
stronach szkolnych zeszytów mo¿na nazwaæ po³¹czeniem obowi¹zków szkolnych z pasj¹? Zawsze biorê do szko³y teczkê z czystymi kartkami, ¿eby nag³y przyp³yw weny
mnie nie zaskoczy³. Oprócz tego
rysujê, ¿eby ewentualnie siê odstresowaæ i zrelaksowaæ przed nauk¹
czy odrabianiem lekcji.
- Jakie s¹ Twoje artystyczne
marzenia? Czy swoj¹ przysz³oœæ
wi¹¿esz ze swoj¹ pasj¹?
- Chcê po prostu byæ lepsza. Dlatego ca³y czas æwiczê, zw³aszcza
komputerow¹ obróbkê rysunków, a
to jest naprawdê doœæ skomplikowane. Konkretnie z mang¹ nie wi¹¿ê przysz³oœci, jednak by³oby fajnie, gdybym mog³a na studiach i w
pracy zajmowaæ siê rysunkiem. Ale
kto wie, mo¿e kiedyœ narysujê w³asny komiks?
- Czego mo¿emy Tobie dzisiaj
¿yczyæ?
- Przede wszystkim tego, ¿ebym
siê rozwija³a, tworzy³a coraz to ciekawsze, w³asne kompozycje. I
¿ebym wreszcie opanowa³a kolorowanie w Photoshopie.
- Czy mo¿emy gdzieœ obejrzeæ
Twoje prace?
- Mo¿na mnie znaleŸæ na stronie
deviantArt.com, dzia³am jako AmateratzuChan2. (wiêc amateratzuchan2.deviantart.com). Nie jest
tego du¿o, bo jestem doœæ wymagaj¹ca i we wszystkich rysunkach po
pewnym czasie dostrzegam liczne
b³êdy, wiêc natychmiast je usuwam.
Dziêkujê bardzo za rozmowê i
zapraszam Czytelników „Tygodnika £obeskiego” do mini galerii. Musicie to zobaczyæ!
Marcin £ukasik
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Emil Kogut Mistrzem Województwa w Karate Kyokushin
29 paŸdziernika br. w Kaliszu
Pomorskim odby³y siê Mistrzostwa
Województwa Zachodniopomorskiego Kyokushin Karate. W zawodach startowali zawodnicy ze Œwinoujœcia, Miêdzyzdrojów, Wolina,
Przybiernowa, Z³ocieñca, Po³czyna-Zdroju, Kalisza Pom., £obza,
Choszczna. Organizatorem turnieju
by³ Klub Karate Kyokushin-Kan
Kalisz Pom., który prowadzi tak¿e
zajêcia w sali gimnastycznej Szko³y
Podstawowej numer 1 w £obzie. W
turnieju udzia³ wziê³o kilku zawodników z £obza.
Turniej zosta³ rozegrany w konkurencjach: kata, kumite i grappling
z podzia³em na kategorie wiekowe i
wagowe.
Emil Kogut, mieszkaniec Poradza (gm. £obez), uczeñ Zespo³u
Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki w
£obzie zosta³ mistrzem województwa w kategorii kumite do lat 16,
kategoria wagowa: do 65 kg. Zapytaliœmy go, jak osi¹gn¹³ ten sukces.
- Odnios³eœ sukces, mistrzem
województwa nie ka¿dy mo¿e zostaæ, spodziewa³eœ siê wygranej?

- Przed pierwsz¹ walk¹ by³em
bardzo zestresowany. Ale jak ju¿
stanê³am do walki, strach min¹³,
pojawi³a siê chêæ wygranej i determinacja. Chwilami brakowa³o mi
kondycji, ale zwyciê¿y³em. W drugiej walce mój przeciwnik by³ silniejszy od poprzedniego. Jednak
wierzy³em, ¿e jeœli dam z siebie
wszystko, to mogê wygraæ. Gdy
walka siê zaczê³a, ostro zacz¹³em
atakowaæ. Obaj chcieliœmy wygraæ.
Jednak w tej konfrontacji okaza³em
siê lepszy. Nie spodziewa³em siê
wygranej, stres by³ potworny, by³ to
mój pierwszy powa¿ny turniej, dlatego ta wygrana cieszy mnie podwójnie. Wiedzia³em, ¿e jeœli dam z
siebie wszystko, to mogê powalczyæ
o zwyciêstwo i siê uda³o.
- Jakie masz plany na przysz³oœæ, stawiasz sobie okreœlone
cele? Mo¿e Mistrzostwo Polski?
- Odnios³em sukces, ale nie
mogê spocz¹æ na laurach. Wiem,¿e
to dopiero pocz¹tek. Aby osi¹gn¹æ
coœ wiêcej, muszê na treningach dawaæ z siebie wszystko. Nie chcê, aby
to by³ pojedynczy sukces. Przede
mn¹ naprawdê d³uga i ciê¿ka droga

do pokonania. Ale z wielk¹ wiar¹
mo¿na zajœæ daleko. Mistrzostwo
Polski? Za szybko na takie kalkulacje, czas poka¿e, na co mnie staæ.
Choæ Mistrzostwo Polski jest na
pewno moim marzeniem. Trenujê
po to, by codziennie stawaæ siê lepszym. Ale nie tylko sportowcem,
tak¿e cz³owiekiem. Chcia³bym, aby
moja przysz³oœæ wi¹za³a siê ze sztukami walki.
- Ile razy trenujesz w tygo-

dniu? Jest to ciê¿ki trening?
- Trenujê dwa razy w tygodniu z
trenerem. Resztê czasu trenujê sam,
codziennie, nawet w weekendy.
Trudno powiedzieæ, ile to czasu zajmuje. Trening nie nale¿y do naj³atwiejszych. Wa¿na jest technika,
sprawnoœæ fizyczna, trzeba byæ rozci¹gniêtym, dobrze przygotowanym kondycyjnie, wszystko to ³¹cze
z nauk¹ w liceum.
Rozmawia³ Piotr Jachym

MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ BADMINTONA
- TRZCIÑSKO-ZDRÓJ
19 listopada 2011 r. w Trzciñsko-Zdroju odby³ siê
VI Miêdzynarodowy Turniej Badmintona dla
najm³odszych adeptów tej piêknej dyscypliny
sportu. W turnieju udzia³ wziêli m³odzi
badmintoniœci z Trzciñska, Chojny, Góralic,
Schwedt (Niemcy) i oczywiœcie z Be³cznej.
Kolejny du¿y sukces odnios³a
Renia Posak, uczennica klasy II

Szko³y Podstawowej w Be³cznej,
która zwyciê¿y³a w kategorii dziew-

cz¹t do dziewi¹tego roku ¿ycia,
wygrywaj¹c swoje wszystkie mecze. Renata od pocz¹tku swojej
przygody z rakietk¹ i lotk¹, to ju¿
ponad rok, nie przegra³a meczu.
Organizatorzy, trenerzy oraz rodzice uczestników turnieju byli pod
du¿ym wra¿eniem gry naszej najm³odszej zawodniczki.
Pozostali zawodnicy z Be³cznej
spisali siê równie dobrze. W katego-

rii 10-11 lat Natalia Kogut (Poradz)
zajê³a IV miejsca, a Marcelina Majchrzak (Przemys³aw) by³a pi¹ta. W
tej samej kategorii wiekowej wœród
ch³opców V miejsce zaj¹³ Krzysztof
Waga. Dominik £uszczak by³
czwarty w kategorii 12-13 lat, a
wœród dziewcz¹t Natalia Wiaderek
(Naæmierz) zajê³a VII miejsce, Sandra Kobylska (Naæmierz) by³a dziewi¹ta.
KP
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Mi³o jest wygraæ z Pogoni¹ Szczecin

„Rzuæ Palenie Razem z Nami”

Sarmata przed Pogoni¹ Akcja antynikotynowa
Szczecin w turnieju
PBO CUP
(NOWOGARD) W sobotê,
26 listopada, w
Nowogardzie zosta³
zorganizowany III
Halowy Turniej Pi³ki
No¿nej PBO CUP, w
którym z powodzeniem
wyst¹pi³ Sarmata z
Dobrej.

Sarmata - Olimpia II
7:1
NALP - Kasta Majowe
4:1
Olimpia I - Pogoñ
1:6
Sarmata - Kasta Majowe 4:1
Olimpia II - Pogoñ
0:6
NALP - Olimpia I
1:2
Sarmata - Pogoñ
3:0
Kasta Majowe - Olimpia I 1:2
Olimpia II - NALP
3:2
Sarmata - Olimpia I
0:1
Pogoñ - NALP
3:2
Kasta Majowe - Olimpia II 3:0

Organizatorem Turnieju s¹
cz³onkowie i sympatycy LKS Olimpia Nowogard razem z firm¹ budowlan¹ PBO Grinbud. Turniej jest
form¹ podziêkowania za dotychczasow¹ wspó³pracê dla PBO Grinbud od Olimpii. Ponadto ide¹ Turnieju jest stworzenie mo¿liwoœci
rywalizacji zespo³ów z ni¿szych lig
z zespo³ami z czo³ówki województwa.

Koñcowa tabela:
1. Sarmata Dobra
12 17:4
2. Pogoñ Szczecin
10 18:8
3. Olimpia I Nowogard 10 9:14
4. Kasta Szczecin
4 9:14
5. Olimpia II Nowogard 4 6:20
6. NALP
3 10:12

W sobotniej rywalizacji udzia³
wziêli: Pogoñ Szczecin (ubieg³oroczny zwyciêzca), Sarmata Dobra,
Kasta Majowe Szczecin, reprezentacja Nowogardzkiej Amatorskiej
Ligi Pi³karskiej (NALP) i dwie dru¿yny gospodarzy Olimpii Nowogard. Mecze trwa³y bez przerwy 16
minut i rozgrywane by³y systemem
"ka¿dy z ka¿dym".
Wyniki meczów:
Olimpia I - Olimpia II
NALP - Sarmata
Pogoñ - Kasta Majowe

2:2,
1:3,
3:3,

Sadza w kominie
24 listopada w ¯elmowie, w
gminie Radowo Ma³e, o godz.
18.13, zapali³a siê sadza w kominie.
Do jej ugaszenia przyjechali po¿arnicy z OSP Radowo Ma³e.

Pali³a siê szopa
25 listopada, o godz. 00.27, stra¿
po¿arna otrzyma³a wezwanie do
pal¹cej siê szopy w Mo³stowie, gm.
Resko. Do akcji ratowniczej ruszy³y cztery zastêpy: dwa JRG £obez

Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ Adam Fr¹czczak (Pogoñ Szczecin), a najlepszym bramkarzem Rafa³ Bardem (Sarmata
Dobra).
Zwyciêski sk³ad Sarmaty (w nawiasach liczba zdobytych bramek):
Rafa³ Barden, Kamil Pacelt (3),
Maciej Go³dyn (6), Damian Padziñski (4), Seweryn Wrzesieñ (1), Zdzis³aw Szw¹der (3), Mateusz Dzierbicki, Marcin Miklas.
Sk³ad Pogoni Szczecin: Marcin
Zomerski, £ukasz Wójcik, Adam
Fr¹czczak, Piotr Petasz, Robert
Mandrysz, Adrian £uszkiewicz,
Vuk Sotirowiæ, Daniel Wólkiewicz,
Dawid Kucharski. Zespó³ prowadzi³ trener Jerzy Rot.
estan

oraz dwa OSP Resko. Po 4.41 godz.
po¿ar ugaszono. Straty oszacowano
na oko³o 5 tys. z³.

Budynek gospodarczy
w p³omieniach
26 listopada do pal¹cego budynku gospodarczego w Runowie Pomorskim zostali wezwani stra¿acy z
OSP Runowo Pomorskie oraz z OSP
Wêgorzyno. Ogieñ ugaszono po
godz 2,37. Straty oszacowano na
oko³o tysi¹c z³.
MM

Ju¿ od 20. lat w Polsce,
w ka¿dy trzeci czwartek
listopada, obchodzimy
Œwiatowy Dzieñ
Rzucania Palenia.
Akcja ta organizowana jest
przez Centrum Onkologii - Instytut
im. Marii Sk³odowskiej-Curie w
Warszawie i Fundacjê Promocji
Zdrowia. Tegoroczne has³o „Œwiatowego Dnia Rzucania Palenia”
brzmia³o: „Miasto wolne od dymu”.
Akcja ta ma na celu zachêcenie jak
najwiêkszej liczby palaczy do rzucenia palenia oraz ograniczenia palenia, w miejscach, w których przebywaj¹ ludzie. Dodatkowym celem
jest rozpowszechnianie mody na
niepalenie.
W ramach tej akcji 17 listopada
w £obzie odby³ siê uliczny happening pod patronatem Burmistrza
£obza. Organizatorem happeningu
by³a Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w £obzie, Urz¹d
Miejski w £obzie oraz Zespó³ Szkó³
im. T. Koœciuszki w £obzie.
Przemarsz uczniów rozpocz¹³
siê zebraniem na placu przed Zespo³em Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki
w £obzie. W happeningu oprócz
uczniów z ³obeskich szkó³, wziêli
udzia³ tak¿e uczniowie gimnazjów z
Radowa Ma³ego, Reska i Wêgorzyna. Przemarsz odby³ siê ul. Niepodleg³oœci, nastêpnie przez plac 3
Marca, ulicami Koœciuszki, Wybickiego, w stronê £DK, gdzie nast¹pi³a dalsza czêœæ imprezy. W £obeskim Domu Kultury zgromadzeni
mogli wzi¹æ udzia³ w wielu konkurencjach, gdzie mo¿na by³o wygraæ
cenne upominki.
Organizatorzy wrêczyli 4 dyplomy dla osób, którym uda³o siê rzuciæ palenie. W £DK nast¹pi³o tak¿e

rozstrzygniêcie konkursu na karykaturê palacza. W jury konkursu
zasiedli: wiceburmistrz Ireneusz
Kabat, Jan Rzeszutek i Dariusz Ledzion. Pierwsze miejsce zajê³a
Aleksandra Zieliñska z gimnazjum
w Wêgorzynie, nagrod¹ za zwyciêstwo w konkursie by³a mini wie¿a.
Drugie miejsce ex aequo zajê³y
Aneta BruŸdziñska z OHP w £obzie
i Ewa Nazarek, uczennica ZS w
£obzie. Nagrodami za zajêcie drugiego miejsca by³y boombox'y.
Trzecie miejsce, tak¿e ex aequo, zajê³a Natalia Pyza z gimnazjum w Radowie Ma³ym i Paulina Nakonieczna z ZS w £obzie. Nagrodami za
zajêcie trzeciego miejsca by³y s³uchawki z mikrofonem.
Dodatkowo zosta³o wyró¿nionych 11 prac. Ich autorzy nagrodzeni zostali dyplomami i upominkami.
W dalszej czêœci happeningu
uczennice Szko³y Podstawowej nr 2
w £obzie - Maja D¹browska i Julia
Jagie³³o - zaprezentowa³y piosenkê
o tematyce profilaktyki nikotynowej. Co ciekawe, uczennice te zosta³y za tê piosenkê wyró¿nione w
konkursie wojewódzkim. Nastêpnie Karolina Rudzka z Zespo³u
Szkó³ w £obzie zaprezentowa³a
wiersz pt. „S³ówko od nikotyny”.
Akcjê trzeba uznaæ jak najbardziej za udan¹. Rozpowszechnianie
mody na niepalenie ma swoje pozytywne odbicie i mo¿na zaobserwowaæ, i¿ m³odzi ludzie coraz rzadziej
siêgaj¹ po papierosy, rozumiej¹c
jak bardzo szkodz¹ one zdrowiu.
Niestety, wci¹¿ jesteœmy w czo³ówce krajów europejskich, jeœli chodzi
o liczbê osób pal¹cych. Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w £obzie na ³amach naszej gazety pragnie podziêkowaæ Komendzie
Powiatowej Policji w £obzie za pomoc w organizacji happeningu. PJ
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Wspomina prezes Zwi¹zku Kombatantów w £obzie Andrzej Kamiñski (cz. 2)

To by³a dzicz
Rosjanie w 1939
Pamiêtam, jak w 1939 roku Rosjanie przyszli do nas i z³apali mnie,
gdy szed³em od kolegi. Znalaz³em
skrzynkê. By³a w niej amunicja.
By³em m³odym ch³opakiem, podnios³em j¹. Zobaczy³em ich jednak
na koniach i rzuci³em skrzynkê w
kartofle. Ruszy³em dalej, ale jeden
z nich zawo³a³ - pastoj. Z atkuda ty?
Ja wtedy rosyjskiego jêzyka nie zna³em. Powiedzia³em, ¿e idê od siostry. Spyta³: kak twaja familia? Nie
zrozumia³em o co chodzi. Powiedzia³em gdzie mieszka ciocia, gdzie
wujek. By³ z nim Ukrainiec i powiedzia³ – on nie panimajet. Wtedy
Rosjanin schowa³ pistolet. Uciek³em do cioci i by³em tam oko³o
dwóch tygodni. Ba³em siê wracaæ
do domu. To by³a dzicz. Jak ich
zobaczy³em, jak oni atakuj¹ i czym
w 1939 roku, to ¿eby nie Niemcy
nam przeszkodzili, to z nich by³aby
miazga. My mieliœmy kawaleriê na
prawdziwych koniach, a nie takich
konikach jak oni. Nasz kawalerzysta to przez trzy takie przeskoczy³,
jak oni mieli. Nasi to ch³opaki z
szablami, z lancami.
Jeszcze w 1 939 roku Rosjan witano kwiatami i bramami, bo jeszcze
nie zdawano sobie sprawy, ¿e sytuacja taki obrót weŸmie. To nie by³o
odbierane jako napaœæ, tylko ¿e id¹
na wojnê z Niemcami.

Banderowcy
Straszne rzezie, dokonywane
przez banderowców, mia³y miejsce
na Wo³yniu, ale i te¿ w okolicznych
miejscowoœciach Lwowa. Mia³em
wujka, który mieszka³ 42 km od
Lwowa, gdzie musia³em jechaæ
tras¹ na Stryj, na Rumuniê. Wysiada³em w Szczerzcu i szed³em do
wioski o nazwie Piaski. Mieszka³a
tam moja ciocia, która wysz³a za
m¹¿ za Ukraiñca. Tam nie by³o problemu. Mieszka³ tam te¿ mój wujek,
który mia³ polsk¹ rodzinê. Tam by³y
jeszcze trzy inne rodziny polskie.
Jak zaczêli mordowaæ, to razem ich
z³apali, razem pomordowali, wywieŸli do miejscowoœci Zbudów i
wrzucili do jamy po bombie. Zakopali...
By³o te¿ tak, ¿e banderowcy
kazali ukraiñskim cz³onkom rodziny zabijaæ Polaków. Taka sprawa
by³a nawet w mojej rodzinie. Mojej
babci brat mia³ ¿onê Polkê od Rzeszowa. Jego synowie nale¿¹cy do
bandy Bandery kazali j¹ zabiæ. On
tego nie zrobi³. Przyszli wiêc zabiæ
matkê, on zgniewa³ siê, chwyci³ pistolet jeszcze z wojska austriackie-

go i zastrzeli³ ich. Zostawi³ ich w
piwnicy. Z ¿on¹ wsiedli na furmankê i uciekli, tak j¹ uratowa³.
Zna³em te¿ cz³owieka, który
mieszka³ 27 km w stronê Chodorowa. By³ Polakiem, mia³ ¿onê Ukrainkê, z³apali go i ¿ywcem pi³¹ przer¿nêli, bo trzyma³ siê ¿ony i dzieci.
W taki sposób zgin¹³. Na to nie by³o
ratunku, bo to by³ nakaz Bandery, a
teraz w Krakowie chc¹ Banderze
pomnik postawiæ. Co Kraków ma
wspólnego z tamt¹ Galicj¹?
W samym Lwowie, w centrum
miasta, czy te¿ ulicami – nie wiem
czy dochodzi³o do rzezi. Tam, gdzie
ja mieszka³em, to nie. Mieszka³y
tam moja babcia i s¹siadki, które
by³y Ukrainkami. Oni sobie zawsze
œwiêta osobno robili, by³y dwa tygodnie ró¿nicy, spotykali siê i tu i tam,
zawsze by³y podwójne œwiêta. Rzezi nie by³o...

Mobilizacja
Gdy Rosjanie po raz drugi zajêli
Lwów, czyli w 1944 roku, to te tereny by³y ju¿ na terenie Rosji. W ramach przygotowywania do walk,
by³o to przysposobienie wojskowe,
zmobilizowali mnie. By³em 6 tygodni w armii radzieckiej. W tym czasie my, jako ¿o³nierze, broniliœmy
od wschodniej strony Lwowa polskie rodziny przed bandami ukraiñskimi. W 1944 roku mia³em 17 lat.
W naszym, polskim wojsku, rocznik
poborowy to 18 lat, u nich 17 lat.
Tam nie by³o ratunku od mobilizacji, przyszed³ nakaz i trzeba by³o
stawiæ siê w wojsku, chyba, ¿e wyjecha³bym do Polski. Nie wiem czy
ktoœ tak robi³ i ucieka³. Na przysposobieniu wojskowym wraz z ch³opakami, którzy ko³o mnie mieszkali,
by³em w miasteczku Winniki - 12
km od Lwowa. Broniliœmy ludnoœci
po okolicznych wsiach, nie tylko w
Winnikach, ale i Czyszkach. Stamt¹d naród tu siê osiedli³ i ich tutaj zapozna³em: w Resku, w P³otach, ko³o
Œwidwina, w Bia³ogardzie, Szczecinku, Koszalinie - lwowiaków od
tej strony, gdzie ja mieszka³em.
Pierwsza kompania tam zorganizowana, zosta³a wys³ana do Polski. Tylko nas dwóch zosta³o – ja i
kolega mieszkaj¹cy we wsi Sichów,
znaliœmy siê od szkolnej ³awy.
W okresie okupacji nabyliœmy
broñ od wojsk sojuszniczych niemieckich, od S³owaków i Wêgrów.
Pistolet MP kosztowa³ 500 z³. Dla
porównania w ci¹gu miesi¹ca na
trzy pistolety zarobi³em, ³atwo by³o
dostaæ od nich za 500 z³. Miêdzy
nami byli te¿ AK-owcy, by³o tam
bardzo silne AK, prawie wszyscy

koledzy z fabryki nale¿eli do AK, za
wyj¹tkiem mnie, bo mia³em 17 lat i
by³em za m³ody. Mój kuzyn, szwagrowie, kolega z pracy – oni mieli
swój oddzia³ i szli na Podole na
obronê rodzin polskich. Trafili kiedyœ na Niemców, rozbili ich. Trzech
zginê³o, wrócili i ju¿ wiêcej tam nie
szli.
U nas by³a Armia Ludowa i Armia Krajowa - nie zwalczali siê, tym
bardziej, ¿e dowódcy znali siê wzajemnie. Teraz podzielili siê niepotrzebnie. Mój ojciec w Stryju s³u¿y³
w armii genera³a Maczka, Anders
natomiast by³ w Warszawie. Przed
wojn¹ to byli genera³owie, jak wyjechali zagranicê zrobili podzia³ miêdzy sob¹. Ten mia³ swoj¹ armiê, a
ten swoj¹. Niepotrzebnie. Przecie¿
ten czo³gi prowadzi³, a ten piechotê.
Nie by³o zgrania miêdzy nimi, nie
by³o jednoœci. Od tamtego czasu ta
nienawiœæ trwa do dzisiaj. To dowództwo rozdzieli³o.
A miêdzy nami ch³opakami nie
by³o ró¿nicy, my znaliœmy siê od
urodzenia. Jak to? Ja jestem AL, a
kolega AK – jaka to ró¿nica? Dowódcy zrobili sobie ró¿nicê, ale
¿o³nierze - nie.
Przygotowywani byliœmy na
wojnê na zapleczu, na front do Zamoœcia, do Zawady. Tam by³a pe³na
organizacja i ju¿ kompaniami wysy³ali na front – na Odrê, Wa³ Pomor-

ski. Tutaj bardzo du¿o ¿o³nierzy
wojna poch³onê³a. A dlaczego? Zna³em Kasprowicza, który by³ dyrektorem PGR w Be³cznej. By³ dowódc¹ naszej artylerii. Oni przeprawiali siê przez Odrê na drug¹ stronê,
artyleria bi³a na drugi brzeg na
Niemców, a Rosjanie stali z ty³u z
ciê¿kim kalibrem i bili prosto w
Odrê, w naszych ch³opaków. Potopili ich. To byli sojuszniki, a¿ serce
cz³owieka boli, ¿e mo¿e byæ tak niesprawiedliwie na œwiecie.

Albo do Polski albo na
Sybir
Doczeka³em do 1946 roku.
Przyjechaliœmy do swojej jednostki. PóŸniej przysz³o, ¿e mam wyje¿d¿aæ do Polski. Karta ewakuacyjna obejmowa³a rodziców,
dziadków i za kolejk¹ dzieci – ja
pierwszy syn i pozosta³e rodzeñstwo. Gdy pokaza³em to dowódcy,
to powiedzia³, ¿e musz¹ mnie zwolniæ, bo jestem wpisany do karty ewakuacyjnej. A Stalin robi³ tak – albo
do Polski albo na Sybir. I co?
Wyje¿d¿aliœmy przymusowo.
Nie tak, jak nas tutaj nazywali; mówili wówczas do narodu polskiego:
obywatele i obywatelki i wy zza
Buga. Nawet ci ludzie, którzy to
mówili, nie wyobra¿ali sobie, co
mówili. Cdn.
MM
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Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie w bloku na II piêtrze, 53 mkw.; 2
pokoje + piwnica. Mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe. Cena 125
tys. z³. Tel. 663 248 859
Wynajmê mieszkanie 45 mkw.; 7 km
od £obza – Prusinowo. Tel. 91 397
6728, 605 375 802, 605 479 675.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze w centrum £obza.
Kawalerka 32 mkw., III piêtro. Przystêpna cena. Tel. 609 669 593.
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

Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214

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

Kupiê lub wynajmê gara¿ w £obzie
ko³o stadionu. Tel. 604 569 342.
Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397 5894
. Cena do uzgodnienia
ZNMR £obez oferuj¹ do sprzeda¿y
nieruchomoœci przemys³owe. Tel.
91 397 4041, 600 265 547

Powiat œwidwiñski

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

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

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

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

Powiat drawski
Pilnie przyjmê do pracy
murarzy z doœwiadczeniem.
Tel. 696 011 390.

Region
Zatrudnimy kierowcê z kat. C + E w
systemie 3/1, tel. 609 949 989.

£obez. Dzia³ki pod zabudowê, energia elektryczna, m. plan zagospodarowania. Cena 25z³/mkw. Tel. 600
265 547.
Zajezierze. Dzia³ka budowlana,
pow. 2129 mkw., uzbrojona, warunki zabudowy. Tel. 600 265 547

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sprzedam pianino z gwarancj¹.
Transport gratis. Tel. 604 569 342.
£obez
Wêgorzyno – sprzedam salon fryzjerski z kosmetykami i ca³ym wyposa¿eniem – dobrze prosperuj¹cy.
Cena 14.000 z³ ( do negocjacji ). Tel.
723 940 016

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

ROLNICTWO

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

Opiekunki Niemcy, tel. 666 096 761

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam komplet opon zimowych
do Poloneza, tylko 1 sezon u¿ywane. Tel. 504 042 532.

Powiat gryficki
Kupiê czêœci do Fiata 125p, Fiata
126p, Poloneza. Tel. 503 789 806
Sprzedam Renault Megane rok
1997, poj. 1,6; przegl¹d oraz OC
+ komplet opon zimowych.
Cena 3.500 z³. Tel. 791 727 642
lub 792 508 916.

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³ za
linijkê w kuponie.

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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Foto-galeria naszych mieszkañców
Mi³oszek

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.
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