Czy w³aœciciele szamb nie p³ac¹ za œcieki?
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Pomagaj¹ pogorzelcom
z Grzêzienka
(DOBRA) W dniu
2.03.2013 r. oko³o godziny
16.20, w Grzêzienku, mia³
miejsce po¿ar budynku
wielorodzinnego. W
zdarzeniu nie ucierpieli
mieszkañcy budynku,
jednak stracili dach nad
g³ow¹. W gminie ruszy³a
akcja pomocy, w któr¹
mo¿e w³¹czyæ siê ka¿dy
chêtny.

Marek Bukato nowym
komendantem stra¿aków
(£OBEZ). Mi³a sympatyczna i nie pozbawiona humoru uroczystoœæ powo³ania
m³. bryg. Marka Bukato na stanowisko
komendanta PSP w
£obzie mia³a miejsce
w miniony wtorek,
5 marca 2013 r.,
w Komendzie Powiatowej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w
£obzie.
CMYK

Gmina
w s¹dzie,
„Animal
Control”
pod lup¹
prokuratury
(RESKO). Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Resku
przeprowadzi³a kontrolê
w sprawie wy³apywania psów
na terenie gminy Resko. Rada
Miejska po zapoznaniu siê
z wynikami kontroli
zawnioskowa³a do RIO
o zbadanie, czy 110 tys. z³
zosta³o wydatkowane
w³aœciwie.
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Kazimierz Rynkiewicz
Mam mieszane uczucia, czy
wspó³czuæ, czy te¿ podrwiæ sobie z
wyborców PO, zw³aszcza tych niestrudzenie podtrzymuj¹cych w sobie
mi³oœæ do wodza PO, Donalda Tuska
i partii rz¹dz¹cej. Musi byæ im przecie¿ cholernie ciê¿ko, pielêgnowaæ w
sobie tê resztkê mi³oœci w tak trudnych czasach, gdy na przyk³ad wychodzi taki pose³ Stefan Niesio³owski
i mówi, ¿e w czasach swojej m³odoœci
jada³ szczaw i mirabelki, co mamy
rozumieæ, ¿e dzisiaj nie ma jeszcze
takiej biedy, która by zmusza³a dzieci
jeœæ szczaw i œliwki. To odpowiedŸ
polityka na doniesienia Fundacji
„Maciuœ”, ¿e w Polsce oko³o 800 tysiêcy dzieci jest niedo¿ywionych. To
odpowiedŸ polityka, ale czy to argument natury politycznej? Raczej psychiatrycznej.
Ja ostatecznie bym siê nawet z
pos³em Niesio³owskim zgodzi³, bo
pamiêtam tamte czasy, ale zapomnia³
on o jednym – szczaw znikn¹³, bo
zniknê³y nasypy kolejowe. Na przyk³ad w powiecie ³obeskim znikn¹³
d³ugi nasyp kolejki w¹skotorowej,
biegn¹cy od Dobrej, przez £obez, do
Reska. Ile¿ to wiosek, le¿¹cych przy
tym nasypie mog³oby siê dzisiaj po¿ywiæ szczawiem, ale w radosnym
pêdzie likwidacyjnym nikt nie pomyœla³, ¿e mo¿e on pos³u¿yæ ludziom w
ciê¿kich czasach rz¹dów pos³a Niesio³owskiego i jemu podobnych.
Gdyby¿ to mieli trochê wiêcej wyobraŸni i zostawili te torowiska. A
przecie¿ doniesienia o likwidacji torowisk i kursów poci¹gów id¹ w tysi¹ce kilometrów, wiêc szczaw mo¿e
okazaæ siê za kilka lat po prostu rarytasem.
Wypada³o by wiêc wspó³czuæ
wyborcom PO, nie z tego powodu, ¿e
maj¹ takiego Niesio³owskiego, za
którego musz¹ siê przed ludŸmi wstydziæ i t³umaczyæ, ale z tego powodu,
¿e prze¿ywaj¹ podobne mu rozterki
natury politycznej, doprowadzaj¹ce
na skraj psychiatrycznej. Normalni
ludzie na szczêœcie tej granicy nie
przekraczaj¹, broni¹c zdrowia psychicznego, bo przecie¿ trzeba pracowaæ, myœleæ o rodzinie, a rzeczywistoœæ jest jaka jest, ka¿dy widzi, no,
mo¿e oprócz pos³a Niesio³owskiego.
Ale dylematy s¹ podobne – skoro jest
tak dobrze, jak mówi¹ politycy PO, to
dlaczego jest tak Ÿle.
Nie lubiê byæ go³os³owny, wiêc
weŸmy na przyk³ad taki powiat ³obeski. Zaplanowa³ sobie, ¿e w tym roku

Z DRUGIEJ STRONY

tygodnik ³obeski 12.3.2013 r.

Wyborcy PO musz¹ poczuæ dno,
by zrozumieæ, gdzie le¿y problem
dokoñczy remont s³ynnej „autostrady” Wêgorzyno – Resko, przez Radowo Wielkie. W zwi¹zku z tym uj¹³ w
dochodach bud¿etowych 6 milionów
z³otych, zak³adaj¹c 3 miliony kredytu i 3 miliony pozyskane z funduszu
drogowego. Okaza³o siê, ¿e nie dostanie z funduszu, wiêc wycofano inwestycjê z realizacji. Ma³o tego, okaza³o siê, ¿e Powiatowi zmniejszono o
milion z³otych subwencjê oœwiatow¹
na szko³y ponadgimnazjalne. W ten
oto sposób wydatki bud¿etowe planowane w tym roku na 40 mln zjecha³y
do 34 mln z³.
Tu, na dole, jesteœmy o tyle powa¿niejszymi politykami, ¿e nikt z
tego powodu nie powie, jak Niesio³owski – a pamiêtacie, ¿e jeŸdzi³o siê
furmankami i równy asfalt na drogach nie jest niezbêdny do szczêœcia.
Nie powie, ale przecie¿ dylemat zostaje taki sam – jak obroniæ tê resztkê
mi³oœci do Tuska i PO, wobec tych
twardych faktów i klêski tej polityki,
która ka¿e nam zastanawiaæ siê, co
jest nie tak w tym wszystkim.
T³umaczenia s¹ ró¿ne. Na przyk³ad pewien burmistrz z s¹siedniej
gminy, s¹siedniego powiatu, tak zagalopowa³ siê we „wzrostach”, ¿e
kilka lat temu za sukces uzna³ wzrost
wydatków na pomoc spo³eczn¹. Do
g³owy mu nie przysz³o, ¿e jest to
wskaŸnik pokazuj¹cy pewn¹ tendencjê, dzisiaj widoczn¹ go³ym okiem,
ubo¿enia czêœci spo³eczeñstwa.
Dla odmiany starosta gryficki,
mi³oœnik PO, po za³o¿eniu bloga,
napisa³, zacytujê: „Od d³u¿szego czasu otacza nas za¿arta medialna dyskusja o zwi¹zkach partnerskich.
Zwolennicy i przeciwnicy przeœcigaj¹ siê w argumentowaniu swoich
racji za i przeciw. Bez w¹tpienia
g³ównym inspiratorem tej wojenki s¹
media, które z³aknione s¹ „krwi” i
œrednio s¹ zainteresowane proz¹
¿ycia. Mo¿na postawiæ proste ale
zasadnicze pytanie. Dlaczego równie
za¿arta, a bior¹c pod uwagê wagê
problemu jeszcze bardziej zaciek³a
dyskusja nie trwa na temat tego co nas
otacza?! Nasza m³odzie¿, choæ nie
tylko ucieka z kraju za „chlebem”.
Brak pracy jest najwiêkszym problemem naszego kraju, myœlê, ¿e du¿o
wiêkszym od tego, czy dwie panie lub
dwóch panów chce ze sob¹ mieszkaæ….. Wystarczy popatrzeæ na nasze drogi, dziura na dziurze. Za dziesiêæ dwadzieœcia lat trudno bêdzie
dojechaæ z jednej wioski do drugiej,
czy z jednego miasteczka do drugiego. Czy to nie jest temat wa¿ny? Samorz¹dy nie maj¹ na to pieniêdzy, bez
pomocy rz¹du sobie z tym wielkim
problemem nie poradz¹. O s³u¿bie

zdrowia wiele powiedziano, ale d³ugie kolejki do lekarza jak by³y tak s¹.
Bardzo istotnych problemów jest bez
liku. Trudno je porównywaæ, ale bez
w¹tpienia zwyk³ego œmiertelnika interesuje „chleb a nie igrzyska”. - koniec cytatu.
Przecie¿ to nie kto inny, tylko sam
Donald Tusk zabiega³ o przeforsowanie ustawy o zwi¹zkach partnerskich
i przez tydzieñ „grilowa³” ministra
Gowina w tej sprawie, a tu starosta
oskar¿a media. Ledwie to napisa³, a
ju¿ 8 marca pobieg³ rozdawaæ kobietom na ulicach kwiaty. Œmiaæ siê czy
p³akaæ? Ludzie, ci przytomni, pytaj¹
– czy kupi³ je za pieni¹dze podatników, czy za w³asne. Jak widaæ, polityka mi³oœci niejednego doprowadzi³a do szaleñstwa.
Nie bêdê odnosi³ siê do zatrutej
strachem mi³oœci wyborców PO, strachem przed Jaros³awem Kaczyñskim, bo PO rz¹dzi ju¿ piêæ lat i tamte
strachy wyblak³y, okaza³y siê tak
„wielkie”, jak dorsz za 8 z³ œcigany
przez antykorupcyjne biuro Julii Pitery. Czym¿e jest te 8 z³ wobec afery
Amber Gold, a chocia¿by i 100 milionów nagród przyznanych urzêdnikom kancelarii premiera, prezydenta,
Sejmu i ministerstw, którymi rz¹dzi
przecie¿ PO. Powiatów jest 314,
dziel¹c tê kwotê, ka¿dy otrzyma³by
po ponad 3 miliony z³otych. Ile¿ to
dróg naprawionych, a nawet nowych,
zbudowanych.
Jak widaæ, ka¿dy z wyborców PO
szuka innego rozwi¹zania dylematu
niespe³nionej mi³oœci do partii rz¹dz¹cej. Trochê to przypomina syndrom pijaka, którego alkoholizm uzale¿nia ca³e jego otoczenie, w³¹cznie z
rodzin¹ i dzieæmi. Ka¿dy stara siê go
wyt³umaczyæ na ró¿ne sposoby, pomóc mu przestaæ piæ, po raz setny
po¿yczaj¹c mu lub daj¹c „ostatni raz”
na alkohol. Starosta gryficki by³
œwietnym starost¹, gdy dostawa³ pieni¹dze i móg³ nimi szastaæ. Nie myœla³, sk¹d siê bior¹, ¿e Polska ma ju¿
bilion d³ugu, ¿e zanika polska produkcja, ¿e m³odzi ludzie emigruj¹, bo
nie ma pracy, ¿e to jest krótkowzroczna polityka na wyczerpanie rezerw
s³u¿¹cych rozwojowi kraju, i jak one
siê wyczerpi¹, to nast¹pi prawdziwy
kryzys. Nie ten europejski, czy amerykañski, który nas dotkn¹³ poprzez
zagraniczne banki i firmy ulokowane
w Polsce, ale ten prawdziwy, siêgaj¹cy korzeni naszej zlikwidowanej rodzimej gospodarki.
Te ró¿ne pokrêtne t³umaczenia
Niesio³owskiego, i im podobne, to
tylko objaw frustracji na sytuacjê,
jak¹ przecie¿ ju¿ prze¿ywaliœmy w

naszej historii. Tak, za towarzysza
Gierka, który bra³ kredyty i budowa³
bloki, pegeery, ka¿dy mia³ mieæ „malucha” i by³o coraz wiêcej ciep³ej
wody w kranach. A jednak ludzie
wyszli na ulice. Czy¿ jego gorycz,
jak¹ musia³ prze¿ywaæ, nie jest podobna goryczy Niesio³owskiego, który jest gotów zaprzeczaæ doniesieniom o niedojadaj¹cych dzieciach, bo
przecie¿ PO tyle dobrego dla nich
robi, tak bardzo siê stara, by ta ciep³a
woda w kranach by³a, by by³y boiska,
przedszkola i takie tam inne. A ten
bilion d³ugu, emigracja m³odych i
wzrastaj¹ce bezrobocie, to co? To jest
paradoks, który przerasta wyobraŸniê Niesio³owskiego i jemu podobnych. To siê nie mieœci w g³owie i
wywo³uje frustracjê.
Gdy problemy nie dotyczy³y wyborców PO, wszystko gra³o. Teraz
wyborcy PO musz¹ poczuæ dno, by
zrozumieæ, gdzie le¿y problem. Ju¿
zaczynaj¹ czuæ. Móg³bym sobie pofolgowaæ i podrwiæ, ¿e zachowali siê
jak gówniarze, i budz¹ siê z rêk¹ w
nocniku, ale to mój kraj i tak¿e moje
zmartwienie.
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Gmina w s¹dzie, „Animal Control” pod
lup¹ prokuratury
(RESKO). Komisja
Rewizyjna Rady
Miejskiej w Resku
przeprowadzi³a kontrolê
w sprawie wy³apywania
psów na terenie gminy
Resko. Rada Miejska
po zapoznaniu siê z
wynikami kontroli
zawnioskowa³a do RIO
o zbadanie, czy 110 tys.
z³ zosta³o wydatkowane
w³aœciwie.
Po burzliwej sesji we wrzeœniu
ubieg³ego roku, podczas której
wskazano nieprawid³owoœci w wy³apywaniu psów na terenie gminy
Resko, sprawa trafi³a do prokuratury Okrêgowej w Szczecinie na wniosek radnej Edyty Klepczyñskiej.
Osobno Tadeusz Wypych kierownik
Fundacji dla Zwierz¹t ARGOS z³o¿y³ pozew do s¹du w Szczecinie o
uznanie za niewa¿ne umów z 2011 i
2012 roku miêdzy gmin¹ Resko a
firm¹ Animal Control, na wy³apywanie oraz opiekê nad bezdomnymi
zwierzêtami. Jeœli s¹d uniewa¿ni
umowy, wówczas Zbigniew Kossewski, w³aœciciel Animal Control
bêdzie zobowi¹zany oddaæ pieni¹dze i zwróciæ wszystkie psy. Gra
toczy siê o 110 tys. z³. Trudno okreœliæ faktyczn¹ liczbê psów. O tym, ¿e
gmina zosta³a pozwana do s¹du, radni nie wiedzieli. Po otrzymaniu informacji sami podjêli dzia³ania.
Sprawie przyjrza³a siê Komisja
Rewizyjna w Resku, która odby³a
trzy posiedzenia: w paŸdzierniku,
listopadzie oraz w grudniu.
Po zapoznaniu siê z dokumentami Komisja Rewizyjna stwierdzi³a:
brak dokumentacji w Stra¿y Miej-

skiej rejestruj¹cej zg³oszenia o bezdomnych psach oraz dokumentacji
- gdzie zwierzêta by³y od³awiane.
Komisja nie zauwa¿y³a, aby w
okresie wakacyjnym od³awiano
wiêcej zwierz¹t, ni¿ w pozosta³ych
miesi¹cach. Animal Control nie wyszczególnia³ na fakturach miejscowoœci, w których od³awia³ zwierzêta. Dokument, który wzbudzi³ podejrzenia cz³onków komisji odnosi
siê do rachunku wystawionego na
kwotê 900 z³ za sterylizacjê zwierz¹t, choæ w umowie brak jest zapisu o sterylizacji. Na podstawie za³¹cznika do umów z lat 2010-12
zauwa¿ono niezgodnie z umow¹
naliczanie kosztów za transport
zwierz¹t. Choæ w umowie jest zapis,
¿e nalicza siê za transport od miejsca z³apania do hotelowania, to nie
ma jednak okreœlonego adresu klatek hotelowych. Nikt te¿ nie sprawdza³ czy zwierzêta rzeczywiœcie
znajduj¹ siê w klatkach.
Najwiêcej podejrzeñ wzbudzi³y
jednak daty wystawiania rachunków za hotelowanie. Wprawdzie w
rachunkach za lata 2010 -12 wystawiane by³y op³aty za maksymaln¹
iloœæ, czyli 14 dni pobytu zwierz¹t
w klatkach, to jednak rachunki wystawiane by³y ju¿ po kilku dniach,
czasami brakowa³o daty od³owienia. Nie przeszkadza³o to jednak w
wystawieniu rachunku i zap³aceniu
za us³ugê. Fakt wystawiania rachunków przed up³ywem 14 dni
potwierdzi³ podczas rozpytania
stra¿nik miejski Andrzej Gajdzis. Z
informacji udzielonej radnemu Andrzejowi Nowakowi przez p. Basa
wynika, ¿e odebra³ swojego psa po
6 dniach, a rachunek jest wystawiony na 14 dni. W notatniku s³u¿bowym stra¿nika A. Gajdzisa jest notatka, ¿e psa od³owiono 17 marca
2010 r, a w dniu 23 marca zosta³

odebrany przez w³aœciciela. Rodzi
siê pytanie, dlaczego gmina zap³aci³a za kolejnych 8 dni i ile takich
przypadków by³o, albowiem Komisja nie sprawdzi³a wszystkich dokumentów.
To, co zobaczy³a, wystarczy³o
do tego, aby wnieœæ o zbadanie nieprawid³owoœci w gospodarowaniu
œrodkami publicznymi przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹. Chodzi
o kwotê 110 tys. z³. Pod koniec grudnia radni podjêli uchwa³ê, aby sprawê skierowaæ do RIO. W piœmie do
RIO przewodnicz¹ca Rady Miejskiej napisa³a m.in. ¿e „na sesji
Rady Miejskiej w Resku w dniu 28
grudnia 2012 r. radni Rady Miejskiej w Resku zobowi¹zali Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w
Resku w g³osowaniu jawnym do
przes³ania protoko³u Komisji Rewizyjnej (…). W zwi¹zku z powy¿szym przesy³am protokó³ z kontroli
(…)”.
W styczniu RIO odpisa³a, ¿e
m.in. nie ma czasu, bowiem musi
wykonaæ znaczn¹ iloœæ kontroli
kompleksowych, wiêc mo¿e sprawa
zostanie zbadana podczas najbli¿szej kontroli kompleksowej w Resku, jednak nie poda³a, kiedy mog³oby to siê zdarzyæ. Najbardziej
zdumia³a radnych ostatnia czêœæ
odpowiedzi: „obowi¹zki w zakresie

w³aœciwej realizacji zadañ gminnych, w tym w zakresie wyegzekwowania prawid³owej realizacji zadañ powierzonych innym podmiotom i wykorzystania przekazanych
im œrodków publicznych spoczywaj¹ przede wszystkim na organie
wykonawczym jednostki samorz¹du terytorialnego".
Tym samym burmistrz, albo
urzêdnik ma skontrolowaæ sam siebie, czy prawid³owo opiniowane
by³y rachunki i na ich bazie wyp³acane pieni¹dze. Trudno te¿ okreœliæ,
który to podmiot mia³by otrzymywaæ owe œrodki publiczne - stra¿
miejska czy firma prywatna? Jakby
nie by³o Animal Control nie jest stowarzyszeniem, którym takie œrodki
powierza siê. Pieni¹dze by³y wyp³acane wprost z kasy gminy, a rachunki wystawiane przez firmê prywatn¹
i akceptowane przez urzêdników. Z
tego te¿ wzglêdu ponownie wyst¹piono do RIO z wnioskiem o kontrolê doraŸn¹.
Inna rzecz, ¿e zgodnie z Ustaw¹
o ochronie zwierz¹t art. 11 ust. 3.
mówi: „Zabrania siê od³awiania
zwierz¹t bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla
zwierz¹t, chyba ¿e zwierzê stwarza
powa¿ne zagro¿enie dla ludzi lub innych zwierz¹t. Od³awianie bezdomnych zwierz¹t odbywa siê wy³¹cznie
na podstawie uchwa³y rady gminy, o
której mowa w art. 11a”. Konsekwencj¹ naruszenia tego artyku³u
jest kara aresztu lub grzywny.
W okresie, gdy na terenie gminy
Resko dzia³a³a firma Animal Control,
gmina nie mia³a podpisanej umowy z
¿adnym schroniskiem. Dopiero po
aferze wrzeœniowej, zwierzêta przez
dwa tygodnie trzymane s¹ w kojcach
przy miejskich Wodoci¹gach, a nastêpnie odwo¿one do schroniska w
Golczewie, z którym zosta³a podpisana umowa.
MM
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Z ka¿dym dniem
mniej na drogi

Pok³osie polskiego bezrobocia

(POWIAT). Dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych w £obzie
przedstawi³ zarz¹dowi powiatu
propozycjê koniecznych robót
drogowych na terenie powiatu,
jakie powinny byæ wykonane w
tym roku. O koniecznoœci ich wykonania wielokrotnie apelowali
mieszkañcy, m.in. podczas obrad
rad miejskich w poszczególnych
gminach. Jednak szanse na ich
realizacje topniej¹ z ka¿dym
dniem. Dlaczego?

(£OBEZ). Marcin Æwik³a zrezygnowa³ oficjalnie z mandatu
radnego. Jako przyczynê rezygnacji poda³ emigracjê zagranicê
i w zwi¹zku z tym brak mo¿liwoœci wykonywania mandatu. Tym
samym w okrêgu wyborczym nr 1
odbêd¹ siê wybory uzupe³niaj¹ce.

Im wiêcej pieniêdzy Zarz¹d
Dróg Powiatowych w £obzie musi
przekazaæ na akcjê zima, tym mniej
pieniêdzy ma póŸniej na prace drogowe. Ju¿ bud¿et ZDP na ten cel
zosta³ przekroczony o 70 tys. z³.
Tylko przez dwa œnie¿ne dni w kasie
ZDP uby³o 30 tys. z³, a to koszt wykonania jednego chodnika.
Dyrektor ZDP przedstawi³ zarz¹dowi powiatu i tak ju¿ mocno
ograniczony zakres zadañ w stosunku do potrzeb. Zarz¹d powiatu nie
zaakceptowa³ jeszcze przedstawionej listy, tym bardziej, ¿e nie wiadomo, jakie wydatki na akcjê zima bêdzie musia³ ponieœæ jeszcze ZDP.
Przedstawiony zakres robót
wraz z planowanymi kosztami remontów chodników, nawierzchni
dróg: wymiana nawierzchni kostki
betonowej w Dobrej, ul. Wojska
Polskiego – 50 tys. z³, remont chodnika w miejscowoœci Mielno – 65
tys. z³, remont jezdni ul. Mickiewicza w Resku – ok. 308 tys. z³, remont
chodnika ul. Mickiewicza w Resku
– ok. 95 tys. z³, remont chodnika w
Pogorzelicy – ok. 173 tys. z³, remont
chodnika w Tuczy – nieca³e 63 tys.
z³, remont chodnika w ul. Wojska
Polskiego w £obzie – ok. 144 tys. z³,
zjazd od ul. Wojska Polskiego do
Domu Dziecka w £obzie - niemal 77
tys. z³, remont parkingu KPP przy ul.
Wojska Polskiego w £obzie – 28,5
tys. z³. Podane ceny s¹ cenami kosz-

CMYK

torysowymi.
Pewne jest jednak, ¿e w pierwszej kolejnoœci zostanie naprawiona droga gruntowa do Potulic i droga gruntowa Gardzin - Stara Dobrzyca. Zostan¹ one utwardzone
t³uczniem i szlak¹, zaraz po tym,
gdy ustabilizuje siê pogoda. ZDP
zacz¹³ odbieraæ gruz od wszystkich,
którzy chc¹ siê go pozbyæ, zleca
jego kruszenie firmie zewnêtrznej,
a nastêpnie chce wykorzystaæ do napraw dróg gruntowych.
Kolejny wniosek Zarz¹du Dróg
Powiatowych w £obzie dotyczy³
nasadzenia drzewek w roku 2013.
ZDP zamierza nasadziæ ³¹cznie 651
sztuk. Nasadzenia maj¹ byæ wykonane na terenie powiatu ³obeskiego
w okresie wiosennym i jesiennym.
Koszt ca³kowity zosta³ okreœlony w
wysokoœci 20.885 z³ brutto wraz z
palikami, w tym koszt sadzonek to
13.635 z³ brutto. Jest to oferta cenowa Szkó³ki Drzew i Krzewów
Ozdobnych Marcin Klimowicz Po³czyn-Zdrój.
Drzewa, jakie ZDP chce zasadziæ to: klon pospolity, lipa drobnolistna, kasztanowiec, brzoza brodawkowata, d¹b, jesion wynios³y,
œwierk i dowolne gatunki drzew niskopiennych.
MM

Marcin Æwik³a zrezygnowa³
z mandatu radnego

28 lutego do Biura Rady w
£obzie wp³ynê³o pismo Marcina
Æwik³y informuj¹ce o z³o¿eniu
mandatu z dniem 1 marca. Podczas
sesji, która odbêdzie siê 27 marca,
radni podejm¹ uchwa³ê w sprawie
wygaœniêcia mandatu. Uchwa³a ta
zostanie skierowana do Komisarza
Wyborczego oraz do Wojewody
Zachodniopomorskiego. Wojewoda w terminie 3 miesiêcy od stwierdzenia przez radê wygaœniêcia mandatu wyznaczy termin wyborów

uzupe³niaj¹cych. O mandat radnego
mog¹ ubiegaæ siê mieszkañcy ca³ej
gminy £obez, jednak udzia³ w wyborach wezm¹ mieszkañcy okrêgu
wyborczego nr 1, z zakresem ulic
takim samym, jak w roku 2010 z lokalami wyborczymi w SP 1 i SP2.
Wybory uzupe³niaj¹ce odbêd¹ siê
jeszcze na starych zasadach. MM
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Pomagaj¹ pogorzelcom z Grzêzienka
(DOBRA) W dniu 2.03.2013 r.
oko³o godziny 16.20, w Grzêzienku, mia³ miejsce po¿ar budynku
wielorodzinnego. W zdarzeniu nie
ucierpieli mieszkañcy budynku,
jednak stracili dach nad g³ow¹. W
gminie ruszy³a akcja pomocy, w
któr¹ mo¿e w³¹czyæ siê ka¿dy
chêtny.
W akcji ratunkowej bra³o udzia³
dziewiêæ jednostek stra¿y po¿arnej.
Zniszczone zosta³o pokrycie dachowe i pomieszczenia, które uleg³y
czêœciowemu spaleniu oraz w ca³oœci zosta³y zalane. Bez dachu nad
g³ow¹ pozosta³o 13 osób zamieszkuj¹cych w trzech mieszkaniach.
Urz¹d podj¹³ dzia³ania
Mieszkañcy budynku zostali zakwaterowani w lokalach zastêpczych w budynku socjalnym w Zap³ociu. Wszystkie rodziny otrzyma³y dodatkowo pomoc w postaci posi³ków dostarczanych przez OPS w
Dobrej. Wszyscy pogorzelcy otrzymali równie¿ pomoc w postaci niezbêdnych ubrañ wierzchnich, bielizny itp., otrzymali produkty spo¿ywcze, artyku³y przemys³owe i
koce. Zosta³o wyposa¿one pomieszczenie kuchenne, w którym mieszkañcy mog¹ samodzielnie przygotowaæ posi³ki. Podjêto decyzjê o
zwiêkszeniu doraŸnej pomocy finansowej w celu sfinansowania
m.in. energii elektrycznej zu¿ywanej przez mieszkañców w budynku
socjalnym, w którym jest ona niezbêdna do ogrzewania pomieszczeñ. Podjêto rozmowy z CARITAS
POLSKA odnoœnie zbiórki pieniêdzy w koœcio³ach diecezji oraz za
poœrednictwem wp³at na konto fundacji na odbudowê dachu.
Burmistrz Dobrej zadecydowa³a
o kontynuowaniu pomocy pogorzelcom. Podjêto decyzjê o przychyle-

niu siê wnioskom mieszkañców dot.
pomocy w odgruzowaniu terenu i
demonta¿u pozosta³oœci po konstrukcji dachowej oraz zabezpieczeniu budynku poprzez nakrycie
go foli¹, która zapobiegnie zalaniu
mieszkañ przez opady atmosferyczne. W zwi¹zku z zagro¿eniem,
jakie nios¹ te prace, do ich wykonania zostan¹ skierowani stra¿acy
OSP w Dobrej oraz pracownicy
AMK. Dzia³ania te zostan¹ sfinansowane przez Gminê Dobra. Podjêto decyzjê o kontynuowaniu dostarczania posi³ków dla wszystkich poszkodowanych osób przez kolejne
dni. Z uwagi na brak mo¿liwoœci finansowania odbudowy dachu i remontu pomieszczeñ z bud¿etu gminy – na co nie pozwalaj¹ przepisy
ustawy o Finansach Publicznych,
Burmistrz Dobrej zadeklarowa³a
pomoc rzeczow¹ w formie wykonania kosztorysu inwestorskiego, doraŸn¹ pomoc finansow¹ w postaci
zasi³ku celowego oraz wsparcia
zbiórki pieniêdzy przez CARITAS.
Zbiórka w koœcio³ach
W dniu 10 marca we wszystkich
koœcio³ach diecezji odby³y siê
zbiórki „do puszek” na odbudowê
dachu. Jednoczeœnie trwaj¹ starania o uruchomienie konta bankowego, na które darczyñcy bêd¹ mogli
wp³acaæ darowizny. O numerze
konta poinformujemy w najbli¿szym czasie.
Potrzebne meble
Aktualnie z wywiadów przeprowadzonych przez OPS w Dobrej z
pogorzelcami wynika, i¿ bêd¹ oni
potrzebowali wsparcia rzeczowego
w postaci mebli pokojowych i kuchennych, gdy¿ zosta³y one zniszczone przez zalanie pomieszczeñ
podczas akcji gaœniczej. Pomoc w
tej materii zadeklarowa³ CARI-

Pani

Miros³awie Turbak
wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci

matki
sk³adaj¹ Burmistrz £obza
oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego
w £obzie

TAS, jednak jeœli ktoœ z Pañstwa ma
mo¿liwoœæ przekazania mebli bêd¹cych w dobrym stanie technicznym
prosimy o kontakt z pracownikami
OPS w Dobrej tel. 913914191.

Urz¹d sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim osobom, które
w³¹czy³y siê w pomoc dla mieszkañców Grzêzienka dotkniêtych tragedi¹.
UM

Efekt braku dyskusji

Czy przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Resku
poœwiadczy³a nieprawdê?
(£OBEZ-RESKO). Prokuratora Rejonowa w £obzie prowadzi czynnoœci sprawdzaj¹ce w
sprawie poœwiadczenia nieprawdy przez przewodnicz¹c¹ Rady
Miejskiej w Resku, odnoœnie nauczyciela wspomagaj¹cego.
Kwestia uchwa³y w sprawie
ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obni¿ek tygodniowego, obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze oraz okreœlenia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ niektórym nauczycielom powraca³a na
obrady wiele razy. Radny Adam
Seredyñski kilka razy stara³ siê wyt³umaczyæ radnym i urzêdnikom
ró¿nice pomiêdzy nauczycielem
wspomagaj¹cym, a doradc¹ zawodowym. Jego próby przesz³y bez
echa, dyskusji nie by³o, a informacja, ¿e rada nie ma kompetencji do
ustalania zasad udzielania i rozmiaru obni¿ek tygodniowego, obowi¹zkowego wymiaru godzin dla nauczycieli wspomagaj¹cych, zosta³a
skwitowana stwierdzeniem, ¿e najwy¿ej wojewoda uchwa³ê uchyli.
Na pocz¹tku wrzeœnia wojewoda wszcz¹³ postêpowanie nadzorcze

w tej sprawie i skierowa³ pismo do
przewodnicz¹cej Rady Miejskiej w
Resku z zapytaniem czy „nauczyciel
wspomagaj¹cy” w uchwale to doradca zawodowy. Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej odpar³a twierdz¹co
na to pytanie, aczkolwiek zdaniem
radnego Adama Seredyñskiego nie
jest to prawd¹.
O swojej odpowiedzi przewodnicz¹ca nie poinformowa³a rady, a
Wojewoda nie dr¹¿y³ dalej tematu.
Gdy sprawa ujrza³a œwiat³o dzienne,
radni z³o¿yli wniosek o odwo³anie
przewodnicz¹cej RM, natomiast do
Prokuratury Rejonowej w £obzie
trafi³o zawiadomienie o poœwiadczeniu nieprawdy. W tej chwili
trwaj¹ czynnoœci sprawdzaj¹ce. MM
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Marek Bukato nowym komendantem
stra¿aków
(£OBEZ). Mi³a
sympatyczna i nie
pozbawiona humoru
uroczystoœæ powo³ania
m³. bryg. Marka Bukato na
stanowisko komendanta
PSP w £obzie mia³a
miejsce w miniony
wtorek, 5 marca 2013 r.,
w Komendzie Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w £obzie.
Jak wyjaœni³ obecny na uroczystoœci Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg.
Henryk Cegie³ka, sytuacja, w której
zastêpca zostaje komendantem,
œwiadczy o tym, ¿e jednostka jest
dobrze prowadzona i nie potrzebuje
¿adnych programów naprawczych
wprowadzanych przez komendanta
przychodz¹cego do jednostki z zewn¹trz. £obeska KP PSP nie mog³a
otrzymaæ lepszych s³ów uznania.
Gratulacje za ten stan rzeczy otrzyma³ dotychczasowy komendant
bryg. w stanie spoczynku Andrzej
Kuzon oraz obecny komendant m³.
bryg. Marek Bukato.
W uroczystoœci powo³ania nowego komendanta uczestniczyli
m.in.: Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg.
Henryk Cegie³ka, starosta powiatu
³obeskiego Ryszard Brodziñski,
burmistrz Dobrej Barbara Wilczek,
w zastêpstwie burmistrz Wêgorzyna
sekretarz gminy Marta Banasik,
burmistrz £obza Ryszard Sola, burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski, wójt Radowa Ma³ego Józef

Wypijewski. W zastêpstwie komendanta powiatowego policji w
£obzie I Zastêpca Komendanta Powiatowego Policji m³. insp. mgr Jacek Dobrek, komendanci powiatowi s¹siednich powiatów: st. bryg.
mgr in¿. Bogus³aw Tunkiewicz KP
PSP w Goleniowie, st. bryg. mgr in¿.
Edward Pruski KP PSP w Gryficach, bryg. mgr in¿. Roman Artyñski KP PSP w Œwidwinie, m³. bryg.
mgr in¿. Zbigniew Kwiatkowski KP
PSP w Drawsku, bryg. Andrzej Kuzon w stanie spoczynku dotychczasowy komendant KP PSP w £obzie
oraz ma³¿onka Ma³gorzata z córk¹
Agat¹. Nowego komendanta witali
równie¿ funkcjonariusze i pracownicy cywilni PSP w £obzie.
Akt nadania stanowiska komendanta m³. bryg. Markowi Bukato
wrêczy³ Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej nadbryg. Henryk
Cegie³ka.
- Pomimo ¿e komendant od 2002
roku jest zwi¹zany z po¿arnictwem,
pracowa³ na stanowisku zastêpcy
komendanta powiatowego, nastêpnie go zastêpowa³, to jednak pe³nienie obowi¹zków to coœ innego. By³
czas na tak zwan¹ próbê bardzo
dobrze przeze mnie oceniany. To
bêdzie czas naprawdê wytê¿onej
s³u¿by. Przed PSP czeka du¿o wyzwañ. Gdy oprowadzam osoby ze
œwiata nauki czy medycyny po naszych stra¿nicy, to zawsze pada takie zdanie, ¿e nie jest to ju¿ ta stra¿,
jak¹ ta osoba pamiêta. To jest prawda, to nie jest ju¿ ta stra¿. Jeœli mogê
powiedzieæ o trybie zmiany komendanta na stanowisku, to ta zmiana
dokona³a siê w sposób w³aœciwy.
Odszed³ komendant, zosta³ zastêp-

ca. Czasami podejmuje siê inne decyzje, ucieka siê do innych rozwi¹zañ, powo³uje siê kogoœ z zewn¹trz,
by sytuacjê uzdrowiæ, tutaj takiego
przypadku nie ma. Dlatego dziêkujê
komendantowi za prowadzenie do
tej pory komendy powiatowej, a
panu komendantowi ¿yczê wytrwa³oœci, cierpliwoœci i sukcesów.
Chcia³bym podziêkowaæ w³adzom
samorz¹dowym z panem starost¹ na
czele za dotychczasow¹ pomoc w
dzia³alnoœæ komendy powiatowej,
ale równie¿ prosiæ o pomoc, która na
pewno przyda siê nie tylko komendantowi, ale wszystkim stra¿akom.
Wiadomo, ¿e komendant reprezentuje stra¿aków, odpowiada za
wszystko, natomiast stra¿aków proszê o pomoc dla komendanta. Ze
swojej strony bêdê siê przygl¹da³ co
siê dzieje, na terenie powiatu, ale
przygl¹da³em siê ju¿ d³u¿szy czas i
oceniam dzia³ania dobrze. Dziêkujê za to w³adzom samorz¹dowym,
wszystkim pañstwu, s³u¿bom, jak i
wszystkim stra¿akom. ¯yczê wam
wszelkiej pomyœlnoœci, idzie wiosna zaczyna siê wypalanie traw.
Zaczyna siê praca, dlatego nie ma co
d³ugo przemawiaæ i do pracy, bo
tego od nas wszyscy oczekuj¹. Gratulujê panie komendancie – powiedzia³ Komendant Wojewódzki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej nadbryg.
Henryk Cegie³ka
Starosta powiatu ³obeskiego
Ryszard Brodziñski zwróci³ uwagê,
ze zmiana na stanowisku komendanta odby³a siê nie tyle w sposób
w³aœciwy, co wzorcowy.
- Zawar³ pan genera³ w swoim

uzasadnieniu, ¿e jednostka w
£obzie jest wzorcowa. Dziêki prowadzeniu jednostki przez pana komendanta Andrzeja Kuzona w sposób synchroniczny z panem Bukato
doprowadzili tê jednostkê do stanu,
w jakim j¹ tu widzimy. Za to ogromnie dziêkujemy. Kiedy pan zwróci³
siê do mnie pismem potwierdzenie
stanowiska w sprawie propozycji,
by powo³aæ pana Marka Bukato na
komendanta, to powiem, ¿e by³o to
dla mnie bardzo mi³e, ludzkie, sympatyczne uczucie z wielu wzglêdów.
Cieszê, ¿e tak siê sta³o i z prawdziw¹
przyjemnoœci¹ witam dzisiaj pana
Marka Bukato na stanowisku komendanta powiatowego. Gratuluj¹c
dobrego dowództwa, ¿yczê dobrej
pracy a rodzinie wytrwa³oœci – powiedzia³ starosta.
Równie¿ wiele ciep³ych s³ów
przekaza³ burmistrz £obza Ryszard
Sola w towarzystwie burmistrz Dobrej Barbary Wilczek i sekretarz
Urzêdu miejskiego w Wêgorzynie
Marty Banasik. Wypowiada³ siê w
imieniu wszystkich samorz¹dowców.
- Cieszymy siê bardzo jako samorz¹dowcy, poniewa¿ to jest cz³owiek st¹d, który zna lokalne uwarunkowania, jeœli chodzi o nasze gminy i nasz powiat i to bardzo
cieszy. Nowo powo³anemu komendantowi serdecznie gratulujemy,
prosimy o to, aby utrzyma³ tak wysoki poziom jednostki, jak do tej
pory, aby przede wszystkim dba³ o
swoich podw³adnych i mienie mu
powierzone, ¿eby osi¹gn¹³ kolejne
sukcesy w ¿yciu zawodowym, jak i
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prywatnym. Stra¿akom natomiast
¿yczê szczêœliwych powrotów ze
s³u¿by – powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
Barbara Wilczek odczyta³a i
wrêczy³a nowemu komendantowi
list gratulacyjny od samorz¹dowców z okazji objêcia funkcji komendanta powiatowego. Kwiaty powêdrowa³y do ma³¿onki komendanta, z
¿yczeniami cierpliwoœci i wytrwa³oœci dla nowych obowi¹zków swojego mê¿a.
Nowy komendant serdecznie
podziêkowa³ za wiele mi³ych s³ów i
zaufanie, jakim zosta³ obdarzony.
- Bêdê stara³ siê pe³niæ tê funkcjê
jak najlepiej w celu zapewnienia
bezpieczeñstwa zwi¹zanego z
ochron¹ przeciwpo¿arow¹ powiatu
³obeskiego. Funkcjonariuszem stra¿y po¿arnej jestem od wrzeœnia
1982 roku. Przez te lata pe³ni³em
s³u¿bê na ró¿nych stanowiskach.
Podejmujê siê tego wyzwania, myœlê, ¿e doœwiadczenie, jakie zdoby³em bêdzie procentowaæ w dobrym
pe³nieniu tej funkcji. Bardzo proszê
o wyrozumia³oœæ przy potkniêciach, ale zarazem proszê o wspó³pracê i pomoc, bez której zrealizowanie postawionych celów bêdzie
utrudniona. Proszê o to wszystkich
funkcjonariuszy, zwi¹zki zawodowe i samorz¹dowców oraz komendanta wojewódzkiego – powiedzia³
m³. Bryg. Marek Bukato.
Nie zabrak³o równie¿ gratulacji
i ¿yczeñ od wszystkich zaproszonych goœci i pracowników komendy. Komendant KP PSP w Œwidwinie Roman Artyñski jako starszy
sta¿em na tym stanowisku sk³adaj¹c
gratulacje powiedzia³: „Bój siê
Boga, komendanta i zwi¹zków zawodowych”. W prezencie wrêczy³
nowemu komendantowi samochodzik z podnoœnikiem, aby nowy
komendant stra¿y po¿arnej w
£obzie mia³ co wys³aæ, gdy Œwidwin bêdzie potrzebowa³ pomocy.
W tym sympatycznym i ¿artobliwym tonie uroczystoœæ dobieg³a
koñca.
Przypominamy, ¿e 25 stycznia
2013 r. w Komendzie Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
£obzie po¿egnano odchodz¹cego
na zaopatrzenie emerytalne, dotychczasowego Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w £obzie bryg. mgr. in¿. Andrzeja Kuzona.
26 stycznia 2013 r. Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej nadbryg. Henryk Cegie³ka pe³nienie
obowi¹zków s³u¿bowych Komendanta Powiatowego Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w £obzie powierzy³
dotychczasowemu zastêpcy Komendanta Powiatowego, m³. bryg.
mgr. in¿. Markowi Bukato.
MM
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Zapomniany grób ¿o³nierza
(PRZYTOÑ). Do tej miejscowoœci ekshumowano zw³oki ¿o³nierza, który zgin¹³ przy szosie w
Œwiêtoborcu k. £obza. Dzisiaj
trudno rozpoznaæ, który to grób.
Za t¹ miejscowoœci¹ na wzgórzu
znajduje siê niewielki cmentarzyk.
Podzielony jest na dwie czêœci –
niemieck¹ i polsk¹. Zmar³ych chowano tutaj do lat 60., a parafia nale¿a³a do Drawska. Niemieck¹ czêœæ
³atwo rozpoznaæ, albowiem groby
s¹ w miejscu, w którym rosn¹ drzewa, a polska czêœæ znajduje siê poza
nimi. Groby by³ych mieszkañców s¹
zniszczone, metalowe krzy¿e wyciête, polskie – w wiêkszoœci zadbane, jednak na wielu nie ma tabliczek.
W starej czêœci widaæ, ¿e niedawno
oczyszczano j¹ z zaroœli i chaszczy.
Do wykonania zosta³ jeszcze niewielki odcinek. Prace te zosta³y
wykonane w ramach prac interwencyjnych.

Do Przytoni przyjechaliœmy œladem informacji, ¿e w tym miejscu
zosta³ pochowany ¿o³nierz, który
zgin¹³ pod £obzem podczas walk.
We wrzeœniu 1945 r. ekshumowano
zw³oki i przewieziono je do tej miejscowoœci. By³y do¿ynki i ¿o³nierzowi wyprawiono piêkny pogrzeb.

Dzisiaj trudno rozpoznaæ, który
to grób, bowiem wiele z nich nie ma
tabliczek na starych krzy¿ach. Najstarsze daty na polskiej czêœci
cmentarza wskazuj¹ rok 1947.
Mo¿e najstarsi ludzie pamiêtaj¹
jeszcze, kogo i w którym grobie pochowano?
MM

Nast¹pi¹ zmiany siedzib
zespo³ów do spraw orzekania
o niepe³nosprawnoœci
(£OBEZ). Pe³nomocnik Rz¹du
do Spraw Osób
Niepe³nosprawnych postuluje
zmniejszenie o po³owê liczby
powiatowych zespo³ów
do spraw orzekania o
niepe³nosprawnoœci.
Ta wiadomoœæ wbrew
pozorom jest pozytywna
dla mieszkañców powiatu
³obeskiego.
Zarz¹d powiatu ³obeskiego nie
sprzeciwia siê proponowanemu
przez Wojewodê Zachodniopomorskiego rozmieszczenia powiatowych zespo³ów orzekania o niepe³nosprawnoœci. Jednym z zadañ
Wojewody zachodniopomorskiego
jako organu bezpoœredniego nadzoru nad powiatowymi zespo³ami do
spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci jest zapewnienie w³aœciwej
jakoœci orzekania, w szczególnoœci
takiego usytuowania struktur orzekaj¹cych, które zapewniaj¹ prawid³owoœæ i efektywnoœæ funkcjonowania ca³ego systemu. Jak poinformowa³ wojewoda zarz¹d powiatu w
£obzie, z prowadzonych kontroli
jednoznacznie wynika, ¿e powiatowe zespo³y do spraw orzekania o

niepe³nosprawnoœci nie zapewniaj¹
odpowiednio wykwalifikowanej
kadry, w szczególnoœci lekarzy specjalistów w zakresie chorób oczu,
laryngologii czy ortopedii. Czêœæ
zespo³ów nie spe³nia warunków formalnych i nie zatrudnia sekretarza
b¹dŸ zatrudnia go w niepe³nym
wymiarze czasu pracy lub na podstawie umowy cywilno-prawnej co
nie zapewnia prawid³owoœci funkcjonowania organu.
Wojewoda zwróci³ te¿ uwagê na
to, ¿e na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonuj¹
równie¿ zespo³y, które wydaj¹ oko³o 1000 decyzji rocznie, co przy tendencji spadkowej liczby wydawanych orzeczeñ, nie uzasadnia funkcjonowania organu orzekaj¹cego.
Wojewoda zaproponowa³ reorganizacjê rozmieszczenia zespo³ów
orzekaj¹cych o niepe³nosprawnoœci
w celu poprawy funkcjonalnoœci
systemu zabezpieczañ spo³ecznych
podniesienia jakoœci i nadzoru.
Obecnie na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonuje 18 powiatowych zespo³ów
do spraw orzekania. Po 11 latach
funkcjonowania aktualnego rozmieszczenia, wojewoda zaproponowa³ reorganizacjê sieci zespo³ów,

która ma spowodowaæ utworzenie
wiêkszych jednostek z lepszym
dostêpem do kadry odpowiednich
specjalistów.
Powiatowe zespo³y do spraw
orzekania o niepe³nosprawnoœci
mia³yby powstaæ w: Œwidwinie, który bêdzie obejmowa³ swoim zasiêgiem powiat œwidwiñski, ³obeski i
drawski, Bia³ogardzie, Goleniowie,
Gryficach, Gryfinie, Myœliborzu,
Stargardzie Szczeciñskim, Szczecinku, Wa³czu, Szczecinie i Koszalinie.
Wiêksza dostêpnoœæ ma byæ zapewniona dziêki tzw. wyjazdowym
posiedzeniom sk³adów orzekaj¹cych, odbywaj¹cych siê w siedzibach powiatów, które nie maj¹ dostêpnego zespo³u. Siedziby wyjazdowych sk³adów orzekaj¹cych mia³yby siê mieœciæ w: powiecie ³obeskim, drawskim choszczeñskim,
kamieñskim, ko³obrzeskim, polickim, pyrzyckim, s³awieñskim i w
mieœcie Œwinoujœciu.
Racjonalizacja sieci powiatowych zespo³ów jest zgodna z rekomendacj¹ pe³nomocnika Rz¹du do
Spraw Osób Niepe³nosprawnych,
który postuluje zmniejszenie o po³owê liczby powiatowych zespo³ów.
MM
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Najlepsi z wiedzy po¿arniczej
(£OBEZ). W miniony
pi¹tek odby³a siê ju¿
VIII edycja eliminacji
gminnych
Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy
Po¿arniczej „M³odzie¿
Zapobiega Po¿arom”.
Tradycyjnie konkurs
cieszy³ siê du¿ym
zainteresowaniem
dzieci i m³odzie¿y.
W szranki o miano najlepszego
znawcy problematyki po¿arniczej
stanê³o a¿ 81 uczestników. By³oby
wiêcej, jednak 15 osób musia³o zrezygnowaæ z powodów zdrowotnych.
Tradycyjnie przed eliminacjami
gminnymi odby³y siê eliminacje
wstêpne w: Zagórzycach, Boninie i
w Be³cznej, w których uczestniczy³
oko³o 40 m³odych ludzi. Na eliminacjach gminnych by³o 81 osób. 33
uczestników ze szkó³ podstawowych, 13 z gimnazjum i 35 z ponadgimnazjalnych.
Konkurs sta³ siê doskona³¹
okazj¹ do zaprezentowania przez
zawodowych stra¿aków ró¿nych
sposobów udzielania pierwszej pomocy. Z kolei kierownik wydzia³u
Infrastruktury Komunalnej E. Ciechañska wraz z inspektor M. Muszyñsk¹-Rudzk¹ omówi³y sprawy
zwi¹zane z ekologi¹ i segregacj¹
œmieci. Informacje mog¹ okazaæ siê
przydatne, albowiem w konkursie
ogólnopolskim s¹ elementy ekologii i informacje zwi¹zane z bezpieczeñstwem.
W kategorii szkó³ podstawowych I miejsce zdoby³a Paula Iwanicka, II miejsce Oliwia Iwanicka,

III miejsce – Martyna Zawada. W
kategorii gimnazja I miejsce zdoby³
£ukasz Zieliñski (ZSG £obez), II
miejsce Przemek £owkiet, III miejsce Patrycja Bajwo³.
W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych zwyciê¿y³ Rafa³ Kuzon, II
miejsce zajê³a Martyna Mazur, II
miejsce Dawid Latawiec. W tym
roku konkurs by³ wyj¹tkowo trudny
i wymaga³ od uczestników niezwykle szczegó³owej wiedzy. Zwyciêzcy stan¹ w szranki w konkursie powiatowym ju¿ 18 marca w Resku. W
tym roku jednak zakwalifikowali siê
jedynie ci, którzy zdobyli pierwsze
miejsca. Czy to dobrze? Oka¿e siê
ju¿ podczas eliminacji powiatowych, bo mo¿e okazaæ siê, ¿e
uczestnicy nie bêd¹ mieli z kim
walczyæ o miano najlepszego w
powiecie. Warto zwróciæ uwagê, ¿e
ju¿ podczas tych eliminacji spora
czêœæ chêtnych musia³a zrezygnowaæ z powodu grypy. Inna rzecz, ¿e
przy takim zminimalizowaniu
uczestników w kategorii szko³y ponadgimnazjalne bêdzie mog³o wystartowaæ najwy¿ej dwóch uczestników – z gminy £obez i z gminy
Resko. Gmina Wêgorzyno nie zawsze wystawia uczestników,
zmniejszyæ siê wiêc mo¿e liczba
dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Zawsze
startowa³y osoby, które zajê³y trzy
pierwsze miejsca. Obecnie o tym,
kto pojedzie decydowa³a minimalna
ró¿nica w punktach. Jako przyk³ad
mo¿na podaæ siostry Iwanickie, które zajê³y dwa pierwsze miejsca. Jedna jedzie, a druga nie. Ró¿nica to
jeden punkt w czêœci pisemnej, w
czêœci ustnej mia³y po 18 punktów.
Wystawienie po jednym kandydacie
z ka¿dej kategorii nie idzie w parze
z dotychczasowym za³o¿eniem, aby
konkurs by³ masowy. To ju¿ jednak
zale¿y od KP PSP w £obzie.

Na uwagê zas³uguj¹ jednak nie
tylko laureaci. Wszyscy uczestnicy
wykazali siê bardzo du¿¹ wiedz¹.
Wystarczy podaæ, ¿e maksymalnie
mo¿na by³o zdobyæ 28 punktów, a
najni¿szy wynik wynosi³ 16 punktów.
Z tego te¿ wzglêdu nagrody
otrzymali wszyscy uczestniczy ze
szkó³ podstawowych i z gimnazjum.
Dla liceum przeznaczono 15 na-

gród. W nagrodê za wszystkie
pierwsze miejsca organizatorzy
wrêczyli cyfrowe aparaty fotograficzne. Wsparcia finansowego po
raz kolejny udzieli³ Waldemar Zakrzewski z Bonina, który ufundowa³
aparat fotograficzny. Tradycyjnie
nagrody otrzymali równie¿ opiekunowie.
Sponsorzy nagród: Zak³ady
Przemys³u Ziemniaczanego „Nowamyl” w £obzie, Burmistrz
£obza, Rada Miejska w £obzie,
£DK, Nadleœnictwo £obez, „Administrator” Zarz¹dca nieruchomoœci
w £obzie, PUK £obez, PWiK w
£obzie, Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” w £obzie, SEC
£obez, TKKF „B³yskawica” w
£obzie, Rada osiedla w £obzie,
Ko³o £owieckie „Jeleñ”, Ko³o
£owieckie „Rogacz”, Ko³o £owieckie „Cyranka”, Ko³o £owieckie
„Diana”, Pan Waldemar Zakrzewski by³y so³tys w Boninie, Pani Lucyna Kirek i Pan Piotr S³odkiewicz
„Piekarnia-Cukiernia” w £obzie,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie, „Arno” w Nowogardzie.
MM
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Czy w³aœciciele szamb nie p³ac¹ za œcieki?

W ka¿dym roku brakuje 200 tys. z³
(£OBEZ). Dlaczego
w op³atach za wodê
i œcieki planowana jest
podwy¿ka o 1 z³ i czy
rzeczywiœcie tak musi
byæ? Gdzie znika
200 tys. z³ rocznie?
Zgodnie z wyjaœnieniami, jakie
pad³y ze strony burmistrzów £obza,
planowana podwy¿ka cen za wodê i
œcieki zwi¹zana jest z czynszem
dzier¿awnym. Oznacza to, ¿e ka¿da
z³otówka wp³ywaj¹ca z op³at jest
znaczona i trafia do bud¿etu gminy
z przeznaczeniem na inwestycje. W
tym roku potrzeba na ten cel 377 tys.
z³.
Problem polega na tym, ¿e podczas konstruowana bud¿etu nie tylko nie zabezpieczono na te zadania
pieniêdzy, ale i nie zaplanowano
¿adnych tego typu dzia³añ. Pojawi³y siê one w nowym roku, po zatwierdzeniu bud¿etu. Z tego wzglêdu postanowiono siêgn¹æ do kieszeni mieszkañców, argumentuj¹c, ¿e
to konieczne, bowiem 2015 rok za
pasem, a w mieœcie wci¹¿ s¹ ulice, w
których nie ma kanalizacji. Jeœli
kanalizacja nie zostanie po³o¿ona,
bêdziemy p³aciæ wysokie kary. Argumenty maj¹ mocne podstawy, ale
rodzi siê pytanie, czy o tym nie wiedziano kilka miesiêcy wczeœniej,
przy planowaniu bud¿etu? Sta³o siê
jednak tak, jak siê sta³o, mieszkañcy
musz¹ zap³aciæ w taryfach. Pytanie
- czy podwy¿ka tylko tego elementu
taryf musi wynosiæ 1 z³?
Pieni¹dze s¹ konieczne nie tylko
na mieszad³o w oczyszczalni, o którym pisaliœmy, ale na po³o¿enie kanalizacji m.in. w ul. Murarskiej i
£obzówku. Przy czym ju¿ w taryfach s¹ op³aty, które mieszkañcy
ponosz¹ na rzecz inwestycji. Taryfa
sk³ada siê bowiem z wielu sk³adników i pieni¹dze przeznaczane na
inwestycje trafiaj¹ zarówno z czynszu dzier¿awnego, jak i podatku.
Mieszkañcy wiêc ponosz¹ ju¿ op³aty na inwestycje. Ró¿nica jest taka,
¿e maj¹ p³aciæ wiêcej.
Temat koniecznoœci podniesienia dodatkowych op³at za wodê i
œcieki powróci³ pod obrady Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w
£obzie.
- Na komisjach przeliczyliœmy
kwotê przez iloœæ sprzedanej wody
i nie wychodzi z³otówka, ale 80 gr powiedzia³ radny Janusz Skrobiñski. - Uwa¿am, ¿e z ceny mo¿na by³oby jeszcze zejœæ, bo s¹dzê, ¿e jest
u nas proceder, o którym nikt g³oœno

nie mówi, a mianowicie taki, ¿e z gospodarstw, gdzie znajduj¹ siê szamba, nie wracaj¹ œcieki do oczyszczalni. We wspólnotach i blokach
przelicznik jest bardzo prosty – 100
proc. wody wp³ywa i za 100 proc.
œcieków trzeba zap³aciæ. Wed³ug
wyliczeñ i zestawieñ, jakie daje nam
PWiK wynika, ¿e od kilku lat powrót œcieków z domków jednorodzinnych, gdzie znajduj¹ siê szamba, wynosi 8,47 proc. Pan Stankiewicz na ostatniej komisji zrobi³ dok³adnie wyliczenia i wysz³o mu, ¿e
wraca 11,7 proc. Pozwoli³em sobie
zrobiæ wywiad w œrodowisku i proceder jest doœæ ciekawy, dlatego ¿e
np. ludzie pobieraj¹ 10 m. szeœc.
wody, rachunek maj¹ wystawiony
powiedzmy na 4 m. szeœc., a reszta
pobierana jest na lewo. Tak to ludzie
okreœlili. Zapyta³em kilka osób, które powiedzia³y mi o wywózce „na
lewo”. Na czym ona polega? Na
tym, ¿e nie ma rachunku, a cena za
beczkê jest tañsza np. o po³owê. Co
dzieje siê z tymi œciekami? Nie potrafiê na to pytanie odpowiedzieæ.
W ka¿dym b¹dŸ razie mo¿e byæ sytuacja taka, ¿e nie wszystkie œcieki,
które trafiaj¹ do oczyszczalni, s¹
wykazywane w zestawieniu. Nie
jesteœmy w stanie tego sprawdziæ,
ale gdyby z tych gospodarstw, które
uczciwie p³aci³yby za œcieki, wraca³y œcieki tak jak w blokach, to automatycznie przyby³oby 210 tys. z³. O
tyle w bud¿ecie mielibyœmy wiêcej
pieniêdzy. O tyle moglibyœmy
zmniejszyæ podwy¿kê na urz¹dzenia, które s¹ nam potrzebne.
Spó³ka w tej chwili nie wykazuje
zysków. W momencie, gdyby wp³ynê³y do niej te pieni¹dze, mia³aby
zysk, czyli, jak liczyliœmy na komisji - w roku by³oby to 70-80 tys. z³.
Dla mnie sprawa jest doœæ niejasna,
bo gdzie s¹ te œcieki? Gdzieœ one
musz¹ byæ, skoro nie ma ich oficjalnie w oczyszczalni œcieków. Trzeba
sobie zadaæ pytanie. Uwa¿am, ¿e
trzeba siê tej sytuacji przyjrzeæ bli¿ej i wtedy nie bêdziemy p³aciæ za
tak zwan¹ lewiznê, bo teraz wszyscy
mieszkañcy gminy bêd¹ p³aciæ za to,
¿e ktoœ na lewo oddaje œcieki. Warto, aby ktoœ kompetentny sprawdzi³
ten proceder. Nie chcê byæ oskar¿ycielem kogokolwiek. Nie wiem i nie
chcê siê nawet domyœlaæ, gdzie trafiaj¹ te œcieki, czy w pole, czy s¹
wpuszczane w burzówkê, czy na
oczyszczalniê... Fakt jest taki, ¿e w
£obzie 80 proc. mieszkañców p³aci
za œmieci, skoro ludzie p³ac¹ za
œmieci, które mogliby spaliæ albo
wyrzuciæ do lasu, to dlaczego nie
mieliby p³aciæ za œcieki? Dlatego

tutaj sytuacja jest dla mnie niejasna.
Gdyby uda³o siê odzyskaæ, chocia¿
po³owê tych œcieków, niech bêdzie
to 100 tys. z³, to zmniejszamy kwotê
o 100 tys. z³ i nie bêdzie koniecznoœci podwy¿ki cen taryf o 80 gr, ale 60
gr na inwestycje. To dla mnie jest
proste. S¹ takie miejsca jak fermy,
które pobieraj¹ 100 proc. wody, a
oddaj¹ 0 proc. œcieków. Du¿o jest
takich miejsc. Wszystkiego na pole
nie wyleje siê – powiedzia³ radny
Janusz Skrobiñski.
Jeœli rzeczywiœcie wraca tylko
oko³o 10 proc. œcieków z domków
jednorodzinnych, to rocznie „ucieka” ponad 200 tys. z³. W ci¹gu jed-

nej kadencji jest to kwota w wysokoœci 800 tys. z³. Je¿eli to trwa 20 lat,
odk¹d jest demokracja, to ile posz³o
pieniêdzy w glebê? Przelicznik jest
prosty: piêæ kadencji to 4 miliony z³.
Za 4 miliony wszyscy w³¹czeni byliby w kanalizacjê i nie musielibyœmy obawiaæ siê 2015 roku i zwi¹zanych kar z brakiem ochrony œrodowiska.
W³adze jednak proponuj¹ podwy¿kê o 1 z³ tym, którzy uczciwie
p³ac¹. Podwy¿ka daje kwotê ponad
400 tys. z³, czyli tyle ile nie wp³ywa
z op³at za œcieki w ci¹gu tylko dwóch
lat. Obecnie gmina potrzebuje 377
tys. z³.
MM

Jak to z chirurgi¹
w Resku bêdzie
(RESKO). Narodowy Fundusz Zdrowia uzna³, ¿e w roku
ubieg³ym szpital w Resku nie wykona³ kontraktu na oddziale chirurgii. Dyrektor szpitala twierdzi, ¿e kontrakt zosta³ przekroczony. Pieni¹dze jednak przyznaje NFZ.
- Zdaniem pana dyrektora SP
ZOZ Gryfice i pracowników kontrakt zosta³ wykonany i nawet zosta³
przekroczony o 40 tys. z³. Natomiast
nie podzielali tego zdania pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia, uwa¿aj¹c, ¿e niektóre dzia³ania
nie powinny byæ zaliczone jako
dzia³ania typowo chirurgiczne.
Zdaniem przedstawicieli NFZ kontrakt nie zosta³ wykonany na kwotê
110 tys. z³, przy czym w ca³oœci
opiewa³ na kwotê oko³o 900 tys. z³.
Na ten rok, mimo ¿e NFZ uwa¿a³, ¿e
kontrakt nie zosta³ wykonany w
2012 roku, pan Pietryka otrzyma³
tyle samo punktów i na tak¹ sam¹

wartoœæ – powiedzia³ wicestarosta
Jan Zdanowicz podczas sesji Rady
Powiatu. Oznacza to, ¿e mimo zastrze¿eñ, zabiegi w Resku bêd¹
wykonywane w takiej samej iloœci
jak w roku poprzednim.
Zarz¹d powiatu spotka³ siê z
dyrektorem SPZOZ w Gryficach
tak¿e w sprawie planowanych inwestycji w szpitalu w Resku. Te spo³ecznoœci ³obeskiej maj¹ zostaæ
przedstawione dopiero na kwietniowej sesji, gdy¿ obecnie trwa jeszcze
planowanie inwestycji. Wiadomo
jednak, ¿e rozbudowa szpitala ma
kosztowaæ oko³o 20 mln z³. MM
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na gara¿owisku
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Ukradli torbê z roweru

Mieszkanka £obza
prosi o pomoc
Starszej ju¿ mieszkance £obza skradziono w pi¹tek, w okolicach
ul. Kiliñskiego, torbê czarn¹, skórzan¹ z zawartoœci¹ kartek z adresami, kluczy i okularów. Torba mog³a zostaæ wyrzucona. Jeœli ktokolwiek znalaz³ torbê, prosimy o przekazanie jej do redakcji Tygodnika £obeskiego ul. S³owackiego 6, b¹dŸ o kontakt telefoniczny z
redakcj¹. Tel. 91 39 73 730.

Kolizja pod wp³ywem

(£OBEZ). Gara¿owisko w
£obzie powraca co jakiœ czas na
³amy tygodnika. Tym razem problem polega na dziurach w drogach pomiêdzy gara¿ami.
- Jazda do gara¿u przypomina
jazdê po wertepach. Jak ktoœ ma
niskie zawieszenie, to mo¿e mieæ
k³opoty. Tam jest tyle dziur, ¿e nie
da siê normalnie przejechaæ. Wszy-

scy p³acimy podatki i dzier¿awê, w
zamian gmina mog³aby przynajmniej wyrównaæ drogi – powiedzia³
jeden z w³aœcicieli gara¿y.
Pojechaliœmy na miejsce i rzeczywiœcie, drogi na gara¿owisko
wymagaj¹ naprawy, co widaæ na
zdjêciach. Niektórzy staraj¹ siê
³ataæ dziury gruzem albo szlak¹, ale
na niewiele siê to zdaje.
MM

W dniu 1.03.2013 r. w Wêgorzynie, na ul. Rynek, mieszkaniec gminy Wêgorzyno Pawe³ K., kieruj¹c
motorowerem w stanie nietrzeŸwoœci (1,30 mg/l), nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu kieruj¹cemu
samochodem marki VW, w wyniku
czego dosz³o do zderzenia i uszkodzenia pojazdów.

NietrzeŸwy rowerzysta
W dniu 4.03.2013 r. w Dobrej
Jan M. kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem 1.28 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Naruszy³ zakaz
W dniu 5.03.2013 r., na drodze
¯elmowo – Gostomin, Daniel S.
kierowa³ Oplem wbrew s¹dowemu
zakazowi prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych, orzeczonemu przez s¹d.

Naruszenie zakazu
po u¿yciu alkoholu
W dniu 5.03.2013 r. w Wêgorzynie Adam S., mieszkaniec gminy
Wêgorzyno, kierowa³ rowerem
wbrew zakazowi prowadzenia rowerów w ruchu l¹dowym orzeczonemu przez s¹d.

Zderzenie z przyczep¹
W dniu 6.03.2013 r. w Pogorzelicy, Artur C. kieruj¹c ci¹gnikiem
rolniczym z przyczep¹ najprawdopodobniej nie zachowa³ nale¿ytej
ostro¿noœci, w wyniku czego przyczepa przekroczy³a oœ jezdni i uderzy³a w nadje¿d¿aj¹cy z naprzeciwka samochód VW.

Nie ust¹pi³
pierwszeñstwa
W dniu 6.03.2013 r., oko³o

godz.19.10, na drodze W-145, na
skrzy¿owaniu do miejscowoœci Worowo, Przemys³aw M., mieszkaniec
gminy £obez kieruj¹c samochodem
VW nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu kieruj¹cemu motorowerem, w
wyniku czego dosz³o do zderzenia.
W wyniku zderzenia obra¿enia odniós³ kieruj¹cy motorowerem.

Sarna na drodze
W dniu 7.03.2013 r., na drodze
Wêgorzyno – £obez, Wojciech P., kieruj¹c samochodem Mercedes, uderzy³
w sarnê, która wbieg³a na jezdniê.

Kolizja z sarn¹
W dniu 8.03.2013 r., na drodze
Chociwel - Wêgorzyno, Ilona A.,
kieruj¹c samochodem Opel uderzy³a w sarnê, która nagle wbieg³a na
jezdniê, powoduj¹c uszkodzenie
pojazdu.

NietrzeŸwy na drodze
W dniu 9.03.2013 r. w £obzie, na
ul. Przemys³owej, Miros³aw R. kierowa³ samochodem marki Ford
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
0,50 mg/l.

Ci¹gnikiem z zakazem
s¹dowym
W dniu 9.03.2013 r., na drodze
Resko - Czarne, Pawe³ J. kierowa³
ci¹gnikiem rolniczym John Deere
wbrew zakazowi prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym.

Uderzy³ w barierê
W dniu 10.03.2013 r. w Wêgorzynie, na ul. Grunwaldzkiej, Bogus³aw K. kieruj¹c samochodem Peugeot nie dostosowa³ prêdkoœci do
panuj¹cych warunków, w wyniku
czego wpad³ w poœlizg i uderzy³ w
barierê energoch³onn¹.

tygodnik ³obeski 12.3.2013 r.
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MIESZKANIA

US£UGI

ROLNICTWO

PRACA

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w centrum
Œwidwina: 53,5 mkw., 2 pokoje,
du¿a kuchnia, ³azienka, oddzielna
ubikacja. Do mieszkania przynale¿y piwnica. Tel. 724-154-621.
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
pow. 66,5 mkw., I piêtro, wewnêtrzne, w Klêpczewie gm. Œwidwin. W
cenie mieszkania gara¿. Tel 503
430 152, 505 186 865.
Sprzedam mieszkanie w bloku w
S³awoborzu, 2 pokoje z kuchni¹ +
du¿y balkon, po kapitalnym remoncie, c.o., c.w. w³asne gazowe.
Mieszkanie nie wymaga wk³adu finansowego,. W miejscowoœci koœció³, bank, szko³y, przychodnie lekarskie, sklepy i poczta. Cena do
uzgodnienia. Tel. 500 308 446.

Powiat ³obeski
Mam do wynajêcia kawalerkê w
£obzie. Tel. 880 301 179.
SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE! Pow. 53 mkw., w bloku
na II piêtrze, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka + piwnica. W³asnoœciowe
spó³dzielcze. Cena 105 tys. z³. Tel.
663 248 859.

Powiat gryficki
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy w P³otach, pow. 30 mkw., 2 pomieszczenia, wc. Idealny na dzia³alnoœæ us³ugow¹. Prywatny parking na 3 auta.
Tel. 792 500 042.
Sprzedam jasne, parterowe, 2-pokojowe mieszkanie z balkonem i
wyposa¿on¹ kuchni¹, po remoncie
w centrum P³otów. Tel. 602 345 883
Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe o pow. 77 mkw. w Gryficach. Cena do uzgodnienia.
Tel. 601 968 557

Powiat drawski
Sprzedam mieszkanie w Drawsku
Pomorskim: 58 mkw., 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka z ubikacj¹. Do
mieszkania przynale¿¹ 2 piwnice,
gara¿ oraz do u¿ytkowania dzia³ka
rekreacyjna. Tel. 724-154-621.

Region
Do sprzedania kawalerka w Szczecinie Pomorzany, blok spó³dz. lub
zamiana na mieszkanie w Drawsku.
Tel. 604 845 753 £obez.

Cyklinowanie i lakierowanie parkietów i desek pod³ogowych. Tel. 505
964 520
Kominki, wk³ady, budownictwo
techniczne i wykoñczeniowe. Tel.
661 025 368
Us³ugi remontowo-budowlane.
Tel. 533 419 679

Kupiê gospodarstwo lub
grunt rolny. Tel. 664 944 635.

Powiat ³obeski
¯yto jare, ekologiczne, sprzedam.
Tel. 600 173 955.

Opiekunka do dziecka. Tel. 693
145 736
Zatrudniê elektromontera urz¹dzeñ
ch³odniczych. Tel. 506 135 335, 91
397 8519

Powiat gryficki

Uk³adanie polbruku, kamienia,
obrze¿y i krawê¿ników. Prace wykonywane solidnie, fachowo i tanio. Tel. 669 589 863

Sprzedam rozsiewacz nawozu „Motyl” 2006R 1T. Stan dobry, cena do
negocjacji. Œwidwin tel. 785 280
333

Kierowca emeryt, prawo jazdy kat:
A, B, C, C+E, T podejmie pracê na
samochód ciê¿arowy lub inne propozycje. Uprawniania na dŸwig i ci¹gnik rolniczy na terenie Polski. Badania wa¿ne do 2017 roku. Tel. 91
395 1038.

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

NIERUCHOMOŒCI

Region

Region

Opiekunki Niemcy, praca od zaraz,
okolice Hamburg, Bremen, Bielefeld, kontakt: Szczecin 666 096 761,
666 096 774.

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

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

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam BMW rok 2008,
seria 1 i seria 3. Tel. 602 507
454.

Powiat œwidwiñski

Sprzedam 2/3 w³asnoœci domu wolno stoj¹cego z ziemi¹ 1,13 ha wieœ
Jenikowo 42 gm. Maszewo. Tel. 601
691 998; 91 392 5077

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Oferujê do sprzeda¿y dom jednorodzinny w £obzie, parterowy, z dodatkow¹ mo¿liwoœci¹ zagospodarowania poddasza. Dom znajduje siê w
dzielnicy domów jednorodzinnych
na zagospodarowanej dzia³ce o
pow. 1230 mkw. W sk³ad zabudowy
wchodzi przestronny salon z kuchni¹ po³¹czony z holem, 2 ³azienki, 3
sypialnie, przedsionek oraz pomieszczenie gospodarcze z zastosowaniem jako pralnio-suszarnia
oraz jako ³azienka. Ogrzewane z
kominka z p³aszczem wodnym oraz
w zastêpstwie ogrzewanie gazowe.
Budynek posiada ogrzewanie pod³ogowe z mo¿liwoœci¹ regulacji temperatury na poszczególne pomieszczenia. W bryle budynku znajduje
siê przestronny, zadaszony taras
oraz dwustanowiskowy, ogrzewany
gara¿. Posesja ogrodzona z dwoma
bramami wjazdowymi (automatyka). Cena 550 tys. z³, do negocjacji.
Tel. 792-240-272.

Pracowa³eœ/pracujesz za granic¹?
Odzyskamy twój podatek!!! (Holandia, Dania, Norwegia, Niemcy, UK)
Zasi³ki rodzinne. Telefon: 91 577 64
21 lub 511 99 22 70
Stowarzyszenie „ Zdrowiaki” zaprasza na spotkania dzieci i m³odzie¿.
Tel. 536 050 485

BIZNES
Powiat ³obeski
Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza (g³ówne skrzy¿owanie
miasta)
do
wynajêcia
od
01.03.2013 r. Idealny pod dzia³alnoœæ us³ugow¹ np. gabinet stomatologiczny. Dostêpne s¹: media, internet, monitoring zewnêtrzny oraz
miejsce na reklamê/szyld swojej
dzia³alnoœci. Tel. 501 894 828.

ROLNICTWO
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
RESKO - 3 pokoje, pow. pow. 59,4mkw, II piêtro
- CENA 180.000 z³
RESKO - 2 mieszkania o pow. 54mkw
- CENA 120.000 z³
RESKO (okolica) - 2 pokoje, pow. 90,39mkw, dzia³ka
- CENA 113.000 z³
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 69,6mkw, II piêtro
- CENA 90.000 z³
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow.40mkw, parter
- CENA 100.000 z³
RESKO (okolica) - 4 pokoje, pow. 67,7mkw, parter
- CENA 150.000 z³
RESKO (okolica) - 2 pokoje, 48,6mkw parter, dzia³ka
- CENA 73.000 z³
DOMY NA SPRZEDA¯
STARA DOBRZYCA - bliŸniak o pow. 71mkw, dzia³ka 271mkw - CENA 200.000 z³
RESKO - bliŸniak o pow. 161,5mkw, dzia³ka 576mkw
- CENA 285.000 z³
RESKO - bliŸniak o pow. 80mkw, dzia³ka 1242mkw
- CENA 240.000 z³
RESKO (okolica) - bliŸniak o pow. 190mkw, dzia³ka 4078mkw - CENA 430.000 z³
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Dzieñ przyjaŸni i mi³oœci w
placówkach edukacyjnych
w Radowie Wielkim
13 lutego 2013 m³odsi i starsi
uczniowie wysy³ali kartki walentynkowe na przygotowanej poczcie. Mo¿na by³o równie¿ zakupiæ mi³y upominek dla bliskiej sercu osoby podczas Kiermaszu Walentynkowego, przygotowanego
przez uczniów Niepublicznego
Gimnazjum i Niepublicznej Szko³y Przysposabiaj¹cej do Pracy.
14 lutego 2013 odby³o siê Œwiêto Zakochanych, czyli Walentynki,
z tego powodu w auli odby³a siê
uroczystoœæ, a ca³a sala tonê³a w
czerwieni – kolorze mi³oœci. Na samym pocz¹tku zabawy pojawi³ siê
zakochany klaun, okazuj¹cy uczucia pewnej nieznajomej, który
wprowadzi³ nas w tematykê walentynek. Nastêpnie obejrzeliœmy na
tablicy interaktywnej prezentacjê
pt. „Serduszko puka”. Kolejnym
punktem programu by³a bajka pt.
„Zagubione serduszko”, wystawiona przez uczniów Niepublicznej
Szko³y Podstawowej i Gimnazjum
nr 1, opowiadaj¹ca o przygodach
Filipa, który obieca³ Weronice, ¿e
zamieni dla niej gwiazdy w serca i w
tym celu uda³ siê w wyprawê pe³n¹
przygód, spotykaj¹c na swej drodze
wiele barwnych postaci. Jak to zwykle bywa w bajkach wszystko dobrze siê skoñczy³o - Filip móg³
wci¹¿ opowiadaæ Weronice swoje
niesamowite przygody, a jej serduszko bi³o coraz mocniej! Po bajce
przyszed³ czas na popisy artystyczne gwiazd w znanych, mi³osnych
piosenkach m.in. „Dumce na dwa
serca”, „Niech mówi¹, ¿e to nie jest

mi³oœæ”, „Takim tangu”, „Ona tañczy dla mnie”. Przyszed³ tak¿e czas
na teleturniej „Randka w ciemno”,
gdzie swojej wymarzonej po³ówki
szukali m³odzi i starsi. Na zakoñczenie wspólnie zaœpiewaliœmy piosenkê Majki Je¿owskiej „Kolor serca”, a tak¿e zosta³ rozstrzygniêty
konkurs Walentynowy na naj³adniejsze serce. Listonosz Walenty
mia³ sporo pracy w tym dniu, ale
wszystkie kartki walentynkowe trafi³y do adresatów.
Po powrocie do swoich klas czeka³a na nas kawiarenka, podczas
której kelner podchodzi³ do ka¿dego stolika i przyjmowa³ sk³adane
przez nas zamówienia. To by³ naprawdê bardzo fajny dzieñ i szkoda,
¿e tak szybko dobieg³ koñca…
Justyna Zapa³owska, uczennica Niepublicznego Gimnazjum
nr 1 w Radowie Wielkim

tygodnik ³obeski 12.3.2013 r.

Œwiatowid w
encyklopedii futbolu
Wydawnictwo katowickie GiA
specjalizuje siê w tworzeniu pe³nej
dokumentacji sportu pi³karskiego w
kraju, Europie i na œwiecie pod
nazw¹ Encyklopedia pi³karska Fudji. Wydano ju¿ 41 tomów, ostatnio
„EURO tylko dla or³ów” (40 tom) i
„Rocznik 2012-2013” (41 tom). Autorem cyklu opracowañ jest redaktor Andrzej Grzywaczewski. W
przygotowaniu znajduje siê nastêpny tom Encyklopedii pod tytu³em
„Puchar Polski w Pi³ce No¿nej”.
Chodzi o stworzenie pe³nej dokumentacjê historii rozgrywek Pucharu Polski od 1926 roku na szczeblu
centralnym.
Redaktorzy wydania zainteresowali siê sukcesem ³obeskiego Œwiatowida z 15 paŸdziernika 1969 roku.
Na stadionie przy ulicy Siewnej rozegrano mecz pi³karski 1/32 Pucharu Polski pomiêdzy Œwiatowidem a
II-ligow¹ Olimpi¹ Poznañ.
Przekazano do wykorzystania
nastêpuj¹ce udokumentowane wydarzenia:
MLKS ŒWIATOWID £obez
(liga okrêgowa) - GKS OLIMPIA
Poznañ (II liga)
Wynik meczu 4:6 w normalnym
czasie 1:1, po dogrywce 2:2, po rzutach karnych 4:6.
Bramki dla gospodarzy strzelili:
Andrzej Belina - 74 min., Józef Paszel - 102 min., Wincenty WoŸniewicz - karny, Józef Paszel - karny.
Trener: Franciszek Paszel.
Widzów: 2500 osób.
Sk³ad zespo³u Œwiatowida:
Edward Gawe³ - Witold Markiewicz
- Waldemar Mê¿yñski - Stanis³aw
Freidenberg - Wincenty WoŸniewicz - Zdzis³aw Bogdanowicz - Józef Paszel - Czes³aw Paczkowski Marian Szyjka - Andrzej Belina Andrzej S³aby.

Zawodnicy rezerwowi: Miko³aj
Kondratowicz, Roman Cybulski,
Wojciech Hapter, Stanis³aw Przybylak, Henryk Juñczyk, Karol
£agoda, Mieczys³aw Witas.
Gazeta „Przegl¹d Sportowy” z
dnia 17.10.1969 r. (tekst oryginalny).
Zdzis³aw Bogdanowicz

„M³odzie¿ zapobiega po¿arom”

Po konkursie
(£OBEZ). Obecnie w £obeskim Domu Kultury w £obzie
mo¿na obejrzeæ wystawê XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla dzieci i M³odzie¿y pod has³em „M³odzie¿ zapobiega po¿arom”. W konkursie wziê³o
udzia³ 89 uczestników.
Laureatami zostali z SP nr 1 w
£obzie: Zuzanna Szymanek,
Agnieszka Król, Adrian Sysak, z SP
w Be³cznej: Gabriela Siwierska i
Przemys³aw Górczyñski, z £DK

(ZSG w £obzie): Gabriela Kensik
oraz Dominika Sulejewska, z £DK
(Przedszkole £obez) Agnieszka Sibera oraz Patrycja Sarnecka, z £DK
– Alina Zwoliñska i Jakub ¯muda.
Jury w sk³adzie: Rafa³ Reich,
Lidia Dzie¿ak oraz Dariusz Ledzion
oceni³o poziom prac jako dobry.
Jury zwróci³o uwagê na „ciekawe
interpretacje tematu oraz na du¿¹
ekspresjê artystycznej wypowiedzi.
Sugeruje wiêksze zró¿nicowanie
technik plastycznych” - jak czytamy
w protokole z konkursu.
MM

tygodnik ³obeski 12.3.2013 r.
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VI Memoria³ Jana Olszewskiego
(RESKO) W dniu
2.03.2012 r. w hali
Gimnazjum w Resku
odby³ siê VI Memoria³
Jana Olszewskiego w
pi³ce siatkowej kobiet.
Wœród goœci na imprezie obecni byli: syn Wojciech, córka Ma³gorzata z wnukiem Tymoteuszem,
Starosta £obeski Ryszard Brodziñski, przewodnicz¹ca Rady Gminy
Resko Barbara Basowska, sekretarz Gminy Danuta Mielcarek oraz
sponsorzy imprezy: O. Je¿, D.
Mentel, Z. Strojny, H. Junik, P.
Rewucki.
Po uroczystym otwarciu Memoria³u i z³o¿eniu wi¹zanki kwiatów na
grobie Jana Olszewskiego rozpoczêto rywalizacjê sportow¹ pomiêdzy zespo³ami z: Koszalina, Szczecinka, Drawska Pomorskiego, Z³ocieñca, Goœcina, Rymania, Gryfic,
Golczewa i Reska.

Memoria³ zakoñczy³ siê zwyciêstwem m³odej ekipy z Drawska Pomorskiego, przed Szczecinkiem,
Golczewem, Reskiem, Koszalinem,
Gryficami, Z³ocieñcem, Goœcinem i
Rymaniem. Wszystkie zespo³y
otrzyma³y pami¹tkowe puchary i
dyplomy.
Serdeczne podziêkowania sponsorom imprezy, pracownikom Gimnazjum i sêdziom.
Organizatorzy: Jan Michalczyszyn i Roman Gojlik.
(o)

Rozgrywki w mini pi³ce rêcznej szkó³ podstawowych

Zespo³y z Wêgorzyna Mistrzami Powiatu
(POWIAT) W dniach 27 i 28
lutego 2013 r. w £obzie oraz w
Wêgorzynie rozegrano Mistrzostwa Powiatu w mini pi³ce rêcznej
dziewcz¹t i ch³opców szkó³ podstawowych, rozgrywanych w ramach Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej.
W rozgrywkach wystartowa³y 3
zespo³y ch³opców oraz 4 zespo³y
dziewcz¹t.
Turniej dziewcz¹t rozegrano
27.02.2013 r. w £obzie. Wygra³ go
zespó³ ze Szko³y Podstawowej w
Wêgorzynie, prowadzony przez
Dariusza Czajkê. Nastêpne miejsca
w kolejnoœci zajêli: SP Resko, SP nr
2 w £obzie i SP nr 1 w £obzie.
Turniej ch³opców rozegrano
28.02.2013 r. w Wêgorzynie. Tak te
rozgrywki wygrali wêgorzynianie,
czyli Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie, równie¿ pod opiek¹ Dariusza Czajki. Drugie miejsce zajê³a
Szko³a Podstawowa nr 2 w £obzie,
a trzecie Szko³a Podstawowa w
Resku.
Zespo³y z Wêgorzyna uzyska³y
awans do zawodów regionalnych.
Najlepszym zawodniczkom i zawodnikom zawodów wrêczono dyplomy, najlepsze szko³y otrzyma³y
puchary oraz dyplomy ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w
£obzie.
KSS
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Siatkarki i siatkarze z Zespo³u Szkó³ w £obzie
Mistrzami Powiatu
(£OBEZ) W hali sportowej w
£obzie rozegrano 1 marca 2013 r.
Mistrzostwa Powiatu w pi³ce siatkowej dziewcz¹t i ch³opców szkó³
ponadgimnazjalnych.
W rozgrywkach wystartowa³y 2
zespo³y ch³opców oraz 2 zespo³y
dziewcz¹t. W turnieju dziewcz¹t
Zespó³ Szkó³ z £obza, pod opiek¹
Ewy £ukasik, pokona³ Zespó³ Szkó³
z Reska.
W turniej ch³opców równie¿ lepszy okaza³ siê Zespó³ Szkó³ w
£obzie (opiekun Mariusz W³odarz),
pokonuj¹c siatkarzy z Zespo³u
Szkó³ w Resku.
Zespo³y z £obza uzyska³y awans

do zawodów regionalnych. Najlepszym zawodniczkom i zawodnikom

zawodów wrêczono dyplomy, najlepsze szko³y otrzyma³y puchary i

dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w £obzie. KSS

Starty UKS „ARBOD” w Dobrej

Roœnie pi³karski narybek

Z³oty medal Mileny
w Poznaniu

Trampkarze Mewy
najlepsi w Œwidwinie

W dniu 9 marca 2013 r. w Poznaniu cztery lekkoatletki UKS
„ARBOD” w Dobrej wystartowa³y w Mistrzostwach Makroregionu Wielkopolskiego m³odzików w
biegach prze³ajowych.
W zawodach wystartowa³o oko³o 250 zawodniczek i zawodników
na dystansach od 1000 do 3000 m,
reprezentuj¹cych kluby lekkoatletyczne województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.
Start naszych zawodniczek by³
bardzo udany. W rywalizacji m³odziczek na dystansie 2500 m zwyciê¿y³a Milena Sadowska. W biegu
m³odziczek na dystansie 1500 m

czwarte miejsce zajê³a Kinga Borysiak, a 29 miejsce zajê³a Emilia
Mi³ek. W dodatkowym biegu dla
zawodniczek z rocznika klas 6 szkó³
podstawowych 6 miejsce zajê³a
Wiktoria Bakalarczyk. W klasyfikacji medalowej zajêliœmy 3 miejsce,
w klasyfikacji punktowej zawodów
(kategoria m³odzików) nasz klub
uplasowa³ siê na 7 miejscu, wœród
28 sklasyfikowanych klubów. Za
tydzieñ start w Mistrzostwach Polski Ludowych Zespo³ów Sportowych w biegach prze³ajowych w
Stargardzie.
Prezes UKS „ARBOD”
Janusz £ukomski

(ŒWIDWIN) W Œwidwinie
odby³ siê 23.02.2013 r. Halowy
Turniej Pi³ki No¿nej Trampkarzy
o Puchar Dyrektora Parku Wodnego Relax, w którym z powodzeniem zagrali m³odzi pi³karze
Mewy Resko.
W turnieju uczestniczy³o 5 dru¿yn, które rozegra³y zawody systemem „ka¿dy z ka¿dym”. W wyniku
sportowej rywalizacji zwyciê¿y³a
dru¿yna Mewa Resko. Organizatorami turnieju byli „Spójnia” Œwidwin i Park Wodny Relax.
W turnieju wziê³o udzia³ piêæ

zespo³ów: Spójnia I Œwidwin, Spójnia II Œwidwin, Olimp Z³ocieniec,
Olimp Goœcino i Mewa Resko.
Trampkarze Mewy okazali siê
rewelacj¹ turnieju, wygrywaj¹c
wszystkie pojedynki. Najpierw
Mewa pokona³a Spójniê I - 2:1, nastêpnie Olimp Z³ocieniec wynikiem
2:0 i Spójniê II bramkami 5:2, a w
ostatnim meczu reszczanie wygrali
z Olimpem Goœcino 3:2, zajmuj¹c
pierwsze miejsce i zdobywaj¹c puchar dyrektora Parku Relax.
Do tego najlepszym strzelcem
turnieju zosta³ Adam ¯urawik z
Mewy. Gratulujemy.
(r)

Karatecy z Reska
na podium

(RESKO). 10 marca karatecy
z sekcji karate kyokushin przy
Centrum Kultury w Resku wziêli
udzia³ w Mistrzostwach Pomorza
Kyokushin Karate, których organizatorem by³ Szczeciñski Klub
Sportowy HUSARIA.
Mistrzostwa w Hali Miejskiej
przy ul. Twardowskiego w Szczecinie otworzy³ w imieniu Dyrektora
Wydzia³u Sportu Miara Szczecin,
pan £ukasz Wybraniec. Sêdzi¹
g³ównym zawodów by³ Prezes
Okrêgowego Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Karate, sensei An-

drzej K³ujszo.W rywalizacji udzia³
wziê³o 311 zawodników dru¿yn z
województwa zachodniopomorskiego: Z³ocieñca, Œwinoujœcia,
Reska, Mielna, Ko³obrzegu, Koszalina, Drawska Pomorskiego, Bia³ogardu, Morynia, Ustki, Tymienia i
Postomina. Resko reprezentowa³o
dwóch zawodników (niestety szalej¹ca grypa nie ominê³a sportowców): Szymon Dusza, który zaj¹³ II
miejsce w kat. kumite ch³opców lekki kontakt 9 lat (+30kg) oraz Fryderyk Lewandowski w kat. kumite
ch³opców lekki kontakt 10 lat (35kg) zajmuj¹c III miejsce.
(o)

Wandale czuj¹
siê bezkarnie
(£OBEZ). Poprzewracane pojemniki na odzie¿ z u¿ywan¹
odzie¿¹ wskazuj¹ na to, ¿e chuligani w tym mieœcie maj¹ siê dobrze. Na piêæ ustawionych tu pojemników jeszcze w poniedzia³ek
cztery by³y przewrócone.
Okoliczni mieszkañcy zwracaj¹
uwagê, ¿e nie jest to jednostkowy
przypadek. To tutaj dosyæ czêsto
spotykaj¹ siê ró¿ne grupy i przez
nikogo nie niepokojone spo¿ywaj¹
alkohol i rozrabiaj¹ na ca³ego. W
sobotnie wieczory nie goszcz¹ tu
¿adne s³u¿by, nie ma monitoringu,
wandale wiêc nie tylko wywracaj¹
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Zmiana terminu VI Gali Sportu
Ze wzglêdu na trudnoœci z dostosowaniem terminu udzia³u w Gali zaproszonych wybitnych sportowców, pierwotny termin 2 marca jest nieaktualny.
O nowym terminie powiadomimy czytelników. G³osowanie na Najpopularniejszego sportowca pozostaje aktualne.
Powiatowa Rada Sportu

Konkurs dla Czytelników AKTUALNY
Wybieramy Najpopularniejszego sportowca Powiatu £obeskiego w plebiscycie Czytelników czasopism lokalnych.
Zasady konkursu:
1. Do konkursu mo¿na zg³aszaæ sportowców WY£¥CZNIE NA KUPONACH
zamieszczonych w kolejnych numerach czasopism lokalnych „Tygodnika £obeskiego”, „Nowego Tygodnika £obeskiego” i „Gazety £obeskiej”.
2. Na kuponie nale¿y wpisaæ nazwisko jednego sportowca (w³asna kandydatura) z podanej listy nominowanych osób.
3. Wszystkie kupony wezm¹ udzia³ w losowaniu nagród rzeczowych.
4. Wyciête i wype³nione kupony mo¿na sk³adaæ osobiœcie lub przes³aæ na adres
w redakcji „Tygodnika £obeskiego”: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, a tak¿e w
sekretariatach: Urzêdu Gminy w Radowie Ma³ym, Urzêdu Miasta w Wêgorzynie,
Urzêdu Miejskiego w Resku, Urzêdu Miejskiego w £obzie, Urzêdu Miejskiego w
Dobrej, Starostwa Powiatowego w £obzie oraz w biurze hali sportowo-widowiskowej w £obzie.
5. Zakoñczenie terminu sk³adania kuponów podamy po og³oszeniu nowej
daty Gali, jeszcze w marcu.
Lista nominowanych osób w kategorii:
Najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego w roku 2011 w plebiscycie
Czytelników czasopism lokalnych (kolejnoœæ alfabetyczna)
Gmina £obez
Adamów Bartosz
Zespó³ Szkó³ w £obzie
Banaœ Sylwia
Klub JeŸdziecki Hubal £obez
Gunera Mateusz
Miêdzyszkolny Klub Sportowy Olimp £obez
Kraus Krzysztof
Miêdzyszkolny Klub Sportowy Olimp £obez
Latocha Grzegorz
Szko³a Podstawowa w Be³cznej
Niko³ajczyk Marcin
Gimnazjum w £obzie
Pastwa Ma³gorzata
Szko³a Podstawowa nr 1 w £obzie
Popiela Julia
Szko³a Podstawowa nr 2 w £obzie
Romej Aleksandra
Gimnazjum w £obzie
Romej Justyna
£obeski Klub Biegacza Trucht, Zespó³ Szkó³ w £obzie
Sygnowski Bartosz
MLKS Œwiatowid £obez
Gmina Radowo Ma³e
Dobrzyñska Kinga
Gajewska Karolina
Grzywacz Marcin
Lorent Izabela
Patryk Matusiak

Szko³a Podstawowa w Radowie Ma³ym
Gimnazjum w Radowie Ma³ym
Ludowy Klub Sportowy Radowia Radowo Ma³e
Klub JeŸdziecki Amico Mo³dawin
Szko³a Podstawowa w Siedlicach

Gmina Dobra
Borysiak Kinga
Dorsz Wojciech
Florczak Patrycja
Rzepecki Ryszard
Sadowska Milena
Pacelt Kamil

Gimnazjum w Dobrej, UKS Arbod Dobra
LKS Sarmata Oldboj Dobra
UKS Arbod Dobra
Gimnazjum w Dobrej, UKS Arbod Dobra
Szko³a Podstawowa w Dobrej, UKS Arbod Dobra
Ludowy Klub Sportowy Sarmata Dobra

Gmina Resko
Bodys Jakub
Frej Zuzanna
Kwietniewski Daniel
Kubalak Alan
Malatyñska Katarzyna
Mielczarek Marcin
Parzyszek Wojciech
Pietrzak Paulina
Œluz Kamila
Witaszek Sylwia

Szko³a Podstawowa w £osoœnicy
Szko³a Podstawowa w Resku
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Resku
Gimnazjum w Resku
Szko³a Podstawowa w £abuniu Wielkim
Ludowy Klub Sportowy Mewa Resko
Szko³a Podstawowa w Starogardzie
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Resku
Gimnazjum w Resku
Uczniowski Klub Sportowy - sekcja Siatkówki w Resku

Gmina Wêgorzyno
Banaszak Micha³
Gi³ka Agnieszka
Radziejewski Leszek
S³omiñski Dawid
Stasiak Aron

Gimnazjum w Wêgorzynie
Gimnazjum w Wêgorzynie
Ludowy Klub Sportowy Sparta
Szko³a Podstawowa w Runowie Pomorskim
Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie

KUPON KONKURSOWY Tygodnika £obeskiego
Najpopularniejszy sportowiec powiatu w plebiscycie kibiców
pojemniki, ale i wybijaj¹ œwiat³a w
samochodach i w inny sposób
uszkadzaj¹ pojazdy. SpóŸnieni
przechodnie równie¿ nie czuj¹ siê
bezpiecznie. To kolejne miejsce po
placu 3 Marca niebezpieczne w tym
mieœcie.
MM

………………………………………………………….
(nazwisko i imiê sportowca)
Nazwisko i imiê oraz adres Czytelnika:
………………………………………………………….
………………………………………………………….
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Zapiski z pamiêci (cz. 38)

Kolejne drzewa wyjad¹
z £obza

Takie piêkne „Bartki” codziennie widzê, jak wywo¿¹ z miasta. I
gdzie to wszystko idzie? Do Niemiec? W mieœcie wyciêto tyle piêknych, dorodnych i zdrowych drzew
– powiedzia³a jedna z mieszkanek

£obza, która zwróci³a uwagê, jak
wiele transportów z drewnem przeje¿d¿a przez miasto.
Obecnie kolejne piêkne buki
zosta³y œciête i s¹ sk³adowane za
PWiK w £obzie.
MM

Trzmiel lub b¹k
Przy przedszkolu by³ sad. Stanowi³o go kilka starych jab³onek.
Nie pamiêtam jab³ek z tych drzew.
Natomiast w pamiêci utkwi³y mi
bia³oró¿owe kiœcie kwiatów
wiosn¹ i zapylaj¹ce je owady.
Wœród owadów prym wiod³y poczciwe pszczo³y, ale by³y te¿
trzmiele i b¹ki. Kiedyœ je rozró¿nia³em i umia³em nazwaæ. Teraz te
bia³o i ¿ó³to paskowane owady nie
s¹ obiektem moich zainteresowañ.
Wtedy by³y. A wszystkiego przyczyn¹ by³y dziewczyny. Podchodzi³o siê do ga³¹zki, na której urzêdowa³ trzmiel lub b¹k i zamyka³o
siê go w d³oniach. Owad przestraszony obija³ siê o wnêtrze d³oni,
dopóki siê go nie wypuœci³o. Wypuszczanie by³o wskazane tu¿
przed twarz¹ którejœ z dziewcz¹t.
By³ to nasz akt niesamowitej odwagi. Pewnego razu podnios³em w
dwóch palcach zgniecionego butem trzmiela. Powia³ lekko wiatr,
a ¿¹d³o wbi³o mi siê w kciuka. Natychmiast przesta³em byæ bohaterem, gdy z oczu pop³ynê³y mi ³zy.
Staw i kra
Tu¿ obok ogrodu przedszkolnego, pomiêdzy du¿ymi olchami, by³
staw. Wtedy wydawa³ mi siê du¿y.
W czasie zimy zamarza³. Nigdy nie
s³u¿y³ jako lodowisko, chyba z tej
przyczyny, ¿e nie zamarza³ ca³kowicie. Prawdopodobnie przyczyn¹
by³o wybijaj¹ce w nim Ÿród³o. Ktoœ
z czêœci lodu wyku³ lodow¹ tratwê.
Nie by³a ona du¿a, choæby z tej
przyczyny, ¿e nie by³a te¿ zbyt
wyporna. Mog³o na niej p³ywaæ 45 ch³opaków. Do p³ywania s³u¿y³
d³ugi kij, którym odpychano siê od
brzegów. Ci co na niej ju¿ stali, tak
manewrowali, aby nikt wiêcej ju¿
siê na ni¹ nie dosta³. Gdy dotyka³a
któregoœ z brzegów, ³atwo by³o siê
na ni¹ dostaæ. Gdy p³ywa³a trochê
dalej od brzegu, pozostawa³o na
ni¹ wskoczyæ. Taki skok nieraz
koñczy³ siê k¹piel¹, gdy skacz¹cy
nie wyhamowa³ i wpad³ do wody
po jej drugiej stronie.
Dzikie pszczo³y
Miejscem spacerów naszego
przedszkola by³ Miejski Las. Najczêœciej by³a to polana lub miejsce
u podnó¿a pomnika. Przy tak licznych grupach i ma³ej liczbie pañ
trudno by³o nas upilnowaæ. Przyjête by³o, ¿e nie oddalamy siê poza
obrêb polany. Ale to nie dotyczy³o
nas. Wybraliœmy siê poza tor saneczkowy. Wêdruj¹c w g³¹b lasu
natrafiliœmy na spory do³ek, z którego wylatywa³y pszczo³y. Wokó³

krawêdzi widaæ by³o du¿e, wisz¹ce plastry z miodem. Kolega powiedzia³, ¿e trzeba wy³amaæ du¿¹
ga³¹¿ i ni¹ zamieszaæ w do³ku. Nim
zd¹¿yliœmy zareagowaæ, by³o ju¿
po fakcie. Ruszyliœmy w d³ug¹.
Wœciek³e pszczo³y za nami. Mia³y
u³atwione zadanie. Uciekaliœmy
jedn¹ grup¹ w jednym kierunku.
Wkrótce nas dopad³y. Po pierwszych uk¹szeniach narzuci³em
kurtkê na g³owê i pad³em na ziemiê. Pszczo³y polecia³y za ch³opakami dalej ich gryz¹c. Skoñczyli
marnie w Oœrodku Zdrowia.
Wakacje w Mazi³ach
Wyjazd
S¹ ju¿ wakacje. Jedziemy ca³¹
rodzin¹ do mamy stryjka. My go
nazywamy wujkiem Antkiem.
Wujek Antek z ciotk¹ Chruñk¹
mieszka w Mazi³ach. Jest to na drugim koñcu Polski. Podró¿ poci¹giem wlecze siê niemi³osiernie. W
Warszawie mamy przesiadkê na
Lublin. W Lublinie mamy kilka
godzin czasu na poci¹g do Rejowca. Wybieramy siê na rynek niedaleko dworca. Rodzice kupuj¹ truskawki i czereœnie, których u nas
jeszcze nie by³o. Mnie interesuj¹
stoiska ze starociami, a szczególnie z monetami. Niestety, nie mam
swoich pieniêdzy, a chêtnie bym
kupi³ jak¹œ monetê. Wreszcie jedziemy do Rejowca. Tam przesiadamy siê na poci¹g do Be³¿ca.
Mazi³y s¹ ostatni¹ stacj¹ przed
Be³¿cem. Na stacji czeka na nas
wujek Antek. Na samym pocz¹tku
œciska nas serdecznie i mocno naciera nasze policzki dwudniowym
zarostem. Jest to jego szczególny
ceremonia³ powitalny, odk¹d tylko
pamiêtam. Nikogo nie oszczêdza.
Mazi³y
Jest to du¿a wieœ ci¹gn¹ca siê
przez wiele kilometrów wzd³u¿ torów i drogi. We wsi s¹ dwa sklepy
i œwietlica przy remizie ochotniczej stra¿y po¿arnej oraz stacja kolejowa. Jedynym budynkiem murowanym jest dworzec. Jest to te¿
najwiêkszy i najwy¿szy budynek
we wsi. Pozosta³e budynki s¹ drewniane, pomimo, ¿e w niedalekim
Rejowcu jest cementownia, a na
miejscu nie brakuje wapiennego
kamienia. Wieœ nie ma jeszcze
wodoci¹gu ani kanalizacji. S¹ natomiast wzd³u¿ drogi pompy.
Domy nie do koñca s¹ drewniane.
Czêœæ ma podpiwniczenie z miejscowego wapiennego kamienia.
Domy maj¹ dachy kryte s³om¹,
gontem, a niektóre dachówk¹. WP

