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Kie³basa na Jarmarku
Doberskim zjedzona

Eksplodowa³
materia³
wybuchowy,
dwóch
mê¿czyzn
trafi³o do
szpitala

Cz³owiek
zmar³, nie
by³o komu
wystawiæ
aktu zgonu
(DOBRA). Pogoda na
Jarmark Doberski dopisa³a,
podobnie jak uczestnicy.
Nie ma siê co dziwiæ,
bo to ju¿ 14 raz. Do miasta
zjecha³o siê bractwo
rycerskie, a za nim –
rzemieœlnicy, kuglarze i po
raz pierwszy – kucharze.

CMYK
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Radni nie zauwa¿aj¹ problemu?

Wiatraki bez ¿adnych regulacji lokalnych
(RESKO) Radni Rady
Miejskiej w Resku
uchwalili pod koniec maja
2013 r. uchwa³ê o
przyst¹pieniu do zmiany
planu zagospodarowania
przestrzennego,
umo¿liwiaj¹c¹ postawienie
kolejnych elektrowni
wiatrowych w gminie.
Jednak wiatraki s¹ tu
stawiane bez ¿adnych
regulacji prawem lokalnym,
a takie regulacje
podejmuje coraz wiêcej
gmin. Mo¿e radni pochylili
by siê nad tak¹ regulacj¹,
bo ich decyzje wp³yn¹ na
zmianê krajobrazu na
wiele lat.
W zwi¹zku z t¹ uchwa³¹ burmistrz
Reska 9 lipca 2013 r. zawiadomi³ o
przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu obrêbów
Prusim, Policko, £abuñ Ma³y, Gardzin i Lubieñ Dolny. Przedmiotem
planu jest ustalenie zasad zagospodarowania terenów objêtych opracowaniem planu, w tym przeznaczenie terenów o dotychczasowym
u¿ytkowaniu rolniczym na tereny
rolnicze z mo¿liwoœci¹ lokalizacji
elektrowni wiatrowych ze stref¹ oddzia³ywania wraz z sieciami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej.
Wnioski mo¿na sk³adaæ do dzisiaj.
Wiatraki budowane na Pomorzu
sta³y siê ko³em ratunkowym dla
gmin, które poszukuj¹ pieniêdzy do
bud¿etów. Przy niskiej œwiadomoœci
spo³ecznej i wiedzy na temat skutków ich posadowieñ w regionie nie
ma wiêkszego zainteresowania tym
tematem. Tym wiêksza odpowiedzialnoœæ spada na radnych, którzy
musz¹ tê œwiadomoœæ budowaæ,
choæby poprzez debaty i konsultacje spo³eczne, nie tylko te formalne,
wynikaj¹ce z przepisów. Podejmuj¹
przecie¿ decyzje, których konsekwencje bêd¹ odczuwaæ nastêpne
pokolenia, gdy ju¿ oni nie bêd¹ radnymi. Tu nie mo¿na stosowaæ has³a,
po nas choæby potop, byleby kasa
by³a w bud¿ecie i coœ tam zrobimy, to
nas wybior¹ na nastêpn¹ kadencjê.
Wydaje im siê, ¿e budowa wiatraków
to ³atwy pieni¹dz w bud¿ecie, a przy
braku zainteresowania tematem
mieszkañców – jeszcze ³atwiejszy.

Wiatraki, tak jak wiele innych rzeczy, wesz³y do Polski przy olbrzymim
naporze inwestorów zagranicznych
i dotacji unijnych do wiatraków.
Coœ, z czego wycofuj¹ siê w Europie,
u nas jest nowoœci¹ i pada na podatny grunt, u¿yŸniany przez lobbystów i ogromne pieni¹dze. Byæ mo¿e
z tego powodu budowa elektrowni
wiatrowych nie doczeka³a siê nawet
regulacji prawnych. Tym sposobem
wiatraki mo¿na stawiaæ w dowolnej
odleg³oœci od zabudowañ mieszkalnych, a ich budowy i iloœci nie reguluje nawet plan zagospodarowania
województwa, gdy¿ decyzje oddano
w gestiê gminom. Te stawiaj¹ wiatraki myœl¹c wy³¹cznie o w³asnym bud¿ecie, a w konsekwencji za chwilê
bêdziemy mieæ zastawiony nimi ca³y
region. Z punktu widzenia gminy
kilka wiatraków to nic szczególnego,
ale ju¿ z „lotu ptaka” nad Pomorzem
rysuje siê katastrofalny obraz, co
pokazuje mapa przygotowana przez
Stowarzyszenie Bezpieczne Odnawialne •ród³a Energii (OZE).
„Statystyki s¹ przera¿aj¹ce; w
naszym województwie w ponad 85
gminach (na 113) prowadzone s¹
procedury umo¿liwiaj¹ce lokalizacjê
wielkich przemys³owych elektrowni
wiatrowych, a tylko 30% z nich
wskazano w planie wojewódzkim
pod tego typu inwestycje. Blisko
50% obszaru naszego województwa
to tereny bardzo cenne przyrodniczo, objête ochron¹. Mieszkañcy
województwa zachodniopomorskiego stanêli przed widmem ¿ycia w
cieniu wiatraków. Jeœli nadal wielkie
przemys³owe elektrownie wiatrowe
bêd¹ stawiane, gdzie popadnie dojdzie do tego, ¿e wiêkszoœæ mieszkañców bêdzie nara¿ona na niebezpieczne oddzia³ywanie tych olbrzymów, ich nieruchomoœci strac¹ na
wartoœci a w wolnej chwili bêdziemy
podró¿owaæ slalomem pomiêdzy
g¹szczem tych machin w poszukiwaniu wolnej przestrzeni do odpoczynku. Gdzie okiem siêgn¹æ wszêdzie ujrzymy tylko œmig³a!!!” – alarmuje
OZE.
Dzisiaj dla wielu lokalnych polityków wiatraki to nowoœæ i wrêcz
atrakcja widokowa, by nie powiedzieæ – turystyczna, ale œwiadomoœæ
ekologiczna roœnie w kraju i za kilka
lat nikt nie bêdzie chcia³ przyje¿d¿aæ
do regionu o takim zagêszczeniu
elektrowni wiatrowych. Czy radni s¹
œwiadomi tego, ¿e wkrótce bêd¹ musieli wykreœliæ ze swoich folderów
takie pojêcia jak: oferta turystyczna,
gmina turystyczna, czy powiat tury-

Mapa obecnych i przysz³ych lokalizacji elektrowni wiatrowych w województwie zachodniopomorskim,
opracowana przez OZE na podstawie informacji: BIP gmin, RDOŒ
oraz mieszkañców i doniesieñ prasowych. Stan na 31.01.2013 r.
Ciemny okrêg pokazuje oddzia³ywanie elektrowni wiatrowej w promieniu 3 km.

styczny? A co zrobi¹ gospodarstwa
agroturystyczne? Zobaczymy za 10
– 20 lat?
Niektóre gminy ju¿ siê ocknê³y i
podjê³y uchwa³y o wyznaczeniu odleg³oœci wiatraków od zabudowañ
mieszkalnych. Radni gminy Suwa³ki
uchwalili wprowadzenie minimalnej
odleg³oœci 3 km lokalizacji elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych. Podobn¹ uchwa³ê przyjê³a
Rada Miejska w Gryfinie, a Rada
Gminy Stargard Szcz. okreœli³a tê odleg³oœæ na 2 km. Wiêcej o tym w nastêpnym wydaniu, ale warto zwróciæ
na to uwagê, ¿e zadaniem radnych
jest dba³oœæ o jakoœæ ¿ycia i zdrowie
mieszkañców, a nie tylko o stan kasy
w bud¿ecie. Zrozumia³ to na przyk³ad
wójt Augustowa, który odmówi³ wydania decyzji œrodowiskowej dla
elektrowni wiatrowej, pomimo pozytywnej opinii sanepidu i regionalnej
dyrekcji ochrony œrodowiska, jak¹
uzyska³ raport œrodowiskowy wykonany przez inwestora.
KAR
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Posiada³ amunicjê bez zezwolenia, dosta³ dozór

Ustalili zasady przyznawania nagród

Pieni¹dze na nagrody
Eksplodowa³ materia³
(WÊGORZYNO). Na ostatniej no, w bud¿ecie Gminy przeznaczono
sesji przed wakacjami rajcy miej- jak co roku œrodki w wysokoœci 1
wybuchowy, dwóch
scy uchwalili tryb i kryteria przy- proc. planowanych rocznych wynanagród oraz sposoby po- grodzeñ osobowych nauczycieli na
mê¿czyzn trafi³o do szpitala znawania
dzia³u œrodków na te nagrody dla na- wyp³aty nagród przyznawanych
(WÊGORZYNO) Zarzuty posiadania amunicji bez wymaganego
zezwolenia us³ysza³ 41 letni mê¿czyzna, mieszkaniec Wiewiecka w
gminie Wêgorzyno, wobec którego
zastosowano tak¿e œrodek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.
W ubieg³y wtorek, w Ginawie, w
gminie Wêgorzyno, eksplodowa³
materia³ wybuchowy. Ranni zostali
54- i 41-letni mê¿czyŸni z tej miejscowoœci, którzy natychmiast po eksplozji zostali przetransportowani do
szpitali.
Na miejscu czynnoœci pod nadzorem prokuratora wykonywali policjanci Wydzia³u Kryminalnego.
Obecny by³ tak¿e patrol saperski z
jednostki wojskowej w Z³ocieñcu.
W trakcie prowadzonych czynnoœci na terenie posesji zajmowanej
przez 41 latka oraz w przyczepie kam-

pingowej, stanowi¹cej jego w³asnoœæ, funkcjonariusze odnaleŸli
pociski, naboje oraz granaty. Najprawdopodobniej mê¿czyzna zbiera³ je na pobliskim poligonie drawskim. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami ich posiadanie jest zabronione.
41 letni mieszkaniec Wiewiecka,
po opuszczeniu szpitala, zosta³ zatrzymany i us³ysza³ zarzut bezprawnego gromadzenia, posiadania materia³ów, przyrz¹dów wybuchowych oraz zarzut posiadania amunicji bez zezwolenia. Prokurator zastosowa³ wobec niego œrodek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji,
zakazu opuszczana kraju oraz porêczenia maj¹tkowego.
Teraz o dalszym losie mê¿czyzny
zadecyduje s¹d. Za czyn ten grozi
mu kara do 8 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

uczycieli szkó³ i przedszkola, dla
których organem prowadz¹cym
jest Gmina Wêgorzyno.
Na specjalny fundusz dla nauczycieli pracuj¹cych w szko³ach i
przedszkolach, dla których organem
prowadz¹cym jest Gmina Wêgorzy-

przez burmistrza Wêgorzyna oraz
przez dyrektorów szkó³ lub przedszkoli. Z puli pieniêdzy na nagrody
burmistrz bêdzie mia³ do dyspozycji
20 proc. œrodków, a pozosta³e 80
proc. rozdysponuj¹ na nagrody dyrektorzy.
op

Skosi³ znak drogowy
i uderzy³ w œcianê
(£OBEZ) W niedzielê, 28 lipca
2013 r., oko³o godz. 7.15 w £obzie,
na ul. Siewnej, mieszkaniec £obza
kieruj¹c samochodem Ford najprawdopodobniej w wyniku nad-

miernej prêdkoœci uderzy³ w znak
drogowy, œcianê budynku oraz s³up
energetyczny.
Uszkodzeniu uleg³ pojazd, znak i
s³up.
(kp)

FIRMA ZATRUDNI
- KIEROWNIKA WYTWÓRNI
ELEMENTÓW BETONOWYCH
- SPECJALISTÊ ds. BIOMASY

Wycinamy na gruntach
rolnych i nie tylko

- KIEROWCÊ KAT.C + E
tel. 509 288 387, 509 288 386

drzewa i krzaki tzw.
samosieje nieodp³atnie.

Zatrudniê kierowców C+E

Tel. 91/3971951,
509 288 386

Wynajmê plac po by³ym
skupie z³omu w £obzie
ul. Podgórna 4D, w³aœciciel Stanis³aw Barsul.
Plac wybetonowany, ogrodzony, pow. 700 mkw., biuro, wiata,
magazyn + waga 25 ton, energia. Tel. 606 76 25 27.

Kupiê
gospodarstwo
lub grunt rolny
tel. 664 944 635
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Cz³owiek zmar³, nie by³o komu wystawiæ aktu zgonu

Nie chcesz sprawiaæ k³opotu bliskim
- nie umieraj
(POWIAT). Od d³u¿szego
czasu dociera³y do nas
sygna³y o problemach, z
jakimi zmagaj¹ siê zarówno
mieszkañcy powiatu jak
i policja, gdy konieczna jest
karta zgonu. Niejednokrotnie
mieliœmy sygna³y o rodzinach
pogr¹¿onych w bólu
z powodu œmierci bliskiej
osoby i bezskutecznie
szukajacych lekarza, który
przyjedzie do mieszkania
i stwierdzi zgon zmar³ego.
To z kolei blokuje
formalnoœci zwi¹zane
z pogrzebem. Powód?
Nie wszyscu lekarze chc¹
przyje¿d¿aæ na oglêdziny.
Wprawdzie ustawa o cmentarzach i chowaniu zmar³ych nak³ada
na lekarza obowi¹zek jej wypisania,
w praktyce jednak bywa ró¿nie.
Mieszkañcy powiatu niejednokrotnie zg³aszali trudnoœæ w uzyskaniu
karty zgonu, szczególnie w przypadku, gdy do œmierci osoby bliskiej
dochodzi w nocy, b¹dŸ podczas
œwi¹t. Lekarze opieki nocnej i œwi¹tecznej nie chc¹ wypisywaæ kart
zgonu i ka¿¹ czekaæ na lekarza rodzinnego, choæ sami uprawnienia do
wypisania takich kart maj¹. Ból spowodowany œmierci¹ bliskiej osoby
potêgowany jest przez brak mo¿liwoœci uzyskania karty zgonu, na
podstawie której wydawany jest akt
zgonu, co z kolei konieczne jest do
przygotowania uroczystoœci pogrzebowych. Okazuje siê jednak, ¿e
k³opoty z uzyskaniem karty zgonu
maj¹ nie tylko cz³onkowie rodziny,
którzy zazwyczaj odsy³ani s¹ do lekarza rodzinnego i ten tak¹ kartê
wypisuje. W takiej samej sytuacji s¹
s³u¿by mundurowe, które wzywane
s¹ do osób samotnych, szczególnie
gdy te korzysta³y z us³ug lekarzy
poza powiatem ³obeskim, albo nie
by³y ubezpieczone.

Do takich sytuacji dochodzi dosyæ czêsto, przyk³adem mo¿e byæ
œmieræ osoby samotnej w jednej z
doberskich miejscowoœci. Ratownicy pogotowia ratunkowego nie mieli
komu zostawiæ zw³ok, bowiem nie
by³o osób najbli¿szych. Wezwano
policjê, ta z kolei wezwa³a lekarza z
przychodni w Dobrej w celu wypisania aktu zgonu. Lekarz odmówi³
przyjazdu. Na wydanie karty zgonu
zgodzi³ siê lekarz ze Œwidwina. Przez
ca³y ten czas policjanci byli zablokowani koniecznoœci¹ pilnowania
zw³ok, zamiast wykonywaæ swoje
podstawowe obowi¹zki. Ten przypadek nie by³ odosobniony.
Czy lekarz z przychodni doberskiej mia³ prawo odmówiæ wydania
karty zgonu, skoro zmar³y zamieszkiwa³ na terenie objêtym opiek¹ lekarsk¹ œwiadczon¹ przez lekarzy z
przychodni? OdpowiedŸ okazuje siê
nie byæ taka prosta. Z jednej strony
ka¿dy lekarz ma mo¿liwoœæ wystawienia karty zgonu, z drugiej - nie
ka¿dy ma na to ochotê. Zgodnie z
przepisami powinien to zrobiæ lekarz, który przez ostatni miesi¹c
sprawowa³ opiekê nad dan¹ osob¹.
Jednak jeœli nikt takiej opieki nie
sprawowa³, to lekarz sprawuj¹cy
opiekê medyczn¹ na danym terenie
nie czuje siê zobligowany do tego,
aby kartê zgonu wsytawiaæ i nikt nie
jest w stanie go do tego zmusiæ.
Okazuje siê bowiem, ¿e wypisywanie
karty zgonu nie jest kontraktowane z
Narodowym Funduszem Zdrowia;
nie ma osobnego œwiadczenia o nazwei „stwierdzenie zgonu”. Ten obowi¹zek spoczywa na lekarzu i innych
osobach okreœlonych w ustawie, a
nie z kontraktu z NFZ. Nie ma te¿ przewidzianych ¿adnych kar za to, ¿e lekarz odmówi jej wystawienia.
Wszystko wskazuje na to, ¿e
przepisy ustawy i kolejne jej nowelizacje najzwyczajniej w œwiecie nie
nad¹¿aj¹ za rzeczywistoœci¹. Przepisy mówi¹, ¿e zarówno zgon jak i jego
przyczyna powinny byæ ustalone

przez lekarza lecz¹cego chorego w
ci¹gu ostatnich 30 dni, ewentualnie
przez innego lekarza, b¹dŸ te¿ przez
inn¹ osobê, powo³an¹ przez starostê
danego powiatu. Ustawodawca
uzna³, ¿e wystawienie karty zgonu
jest naturaln¹ czynnoœci¹, wynikaj¹c¹ z relacji lekarz-pacjent. Nie ma
jednak nigdzie mowy o zwrocie
kosztów zwi¹zanych z dojazdem do
domów, ani czynnoœci administracyjnych z nich wynikaj¹cych. Lekarze maj¹cy umowê z Narodowym
Funduszem Zdrowia, równie¿ nie
maj¹ tej czynnoœci zakontraktowanej. Równoczeœnie lekarze rodzinni
maj¹c kontrakty z NFZ poddani s¹
œcis³ym regulacjom czasu pracy.
Wezwanie do zgonu w czasie pracy
wymusza opuszczennie gabinetu
lekarskiego, tym samym mo¿e budziæ zastrze¿enia NFZ, nie mówi¹c o
pacjentach czekaj¹cych w kolejce.
Inna rzecz, ¿e ustawodawca z góry
okreœli³, ¿e wszyscy s¹ ubezpieczeni, co nie jest zgodne z prawd¹.
Trudno te¿ stwierdziæ, na jakiej
zasadzie i kogo starosta mia³by do
takiej czynnoœci powo³aæ. Czy jest
wiêc rozwi¹zanie tej sytuacji?
W Wielkiej Brytanii funkcjonuje

instytucja koronera. Najczêœciej jest
to lekarz medycyny s¹dowej, wyjaœniaj¹cy okolicznoœci i przyczyny
zgonów. W naszym kraju od kilku lat
mówi siê o koniecznoœci stworzenia
zawodu koronera, czyli lekarza przygotowanego do stwierdzania zgonu
i jego przyczyn. Próby powo³ania
koronerów ju¿ w Polsce podjêto. Z
pewnoœci¹ podjêto by ich wiêcej,
gdyby przepisy ustawy szczegó³owo okreœla³y wymagania dotycz¹ce
posiadania specjalizacji, uprawnieñ,
sta¿u i kwalifikacji osoby, któr¹ mo¿e
powo³aæ starosta. Takich precyzyjnych wyznaczników nie ma w ¿adnej
ustawie ani rozporz¹dzeniu.
Pocieszaj¹ce jest to, ¿e prócz
dyskusji trwaj¹ równie¿ prace zespo³u przy Ministrze Zdrowia do
spraw opracowania projektu nowej
ustawy. Co z tego wynika dla mieszkañca powiatu? Na razie nic, bo
czynnoœci zwi¹zane z powo³aniem
przez starostów osób do stwierdzenia zgonów mog¹ byæ podjête dopiero wówczas, gdy zostan¹ wprowadzone unormowania prawne. Pozostaje poczekaæ ze œmierci¹ do czasów, a¿ ustawodawca nad¹¿y za rzeczywistoœci¹.
MM

O naborze do klas
pierwszych - rejonizacja
(£OBEZ) Co prawda s¹ wakacje,
ale krótko, kronikarsko, powrócimy do spraw szkolnych, tym bardziej, ¿e mieszkañcy i nam zg³aszali problem z zapisywaniem dzieci do
szko³y, do klasy pierwszej.
Sprawa zosta³a poruszona na
jednym z posiedzeñ komisji Rady
Miejskiej. Radny Tadeusz Sikora
zwróci³ uwagê, zapewne po g³osach krytycznych pod adresem
radnych, ¿e organizacja klas pierwszych w szko³ach nale¿y do wy-

Zarz¹d Dróg Powiatowych w £obzie og³osi³ przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg
i ulic powiatowych na terenie Powiatu £obeskiego w latach 2013 - 2016
Zadanie A - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta £obez
Zadanie B - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta Resko
Zadanie C - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta Wêgorzyno
Zadanie D - Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Radowo Ma³e
Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu 19.08.2013 r. o godz. 09.00 - wymagane wadium 1.000,00 z³.
Szczegó³y przetargu na stronie http:zdp.lobez.ibip.pl

³¹cznej kompetencji burmistrza, w
zwi¹zku z tym rodzice nie mog¹
mieæ pretensji do radnych za to, ¿e
nie wszystkie dzieci mog¹ byæ
przyjête do wybranej przez siebie
szko³y.
Sprawê organizacji klas pierwszych wyjaœnia³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat. - W tym przypadku
win¹ nale¿y obarczyæ ministerstwo,
które wycofa³o siê z wczeœniejszej
decyzji o obowi¹zku szkolnym dla
szeœciolatków. W zwi¹zku z tym, ¿e
do SP nr 1 zapisa³o siê wiêcej chêtnych, ni¿ do SP nr 2, musieliœmy
wybraæ jakieœ rozwi¹zanie i zastosowaliœmy uchwa³ê o rejonizacji szkó³.
Nie mogliœmy pozwoliæ na to, aby w
jednej szkole klasy by³y 20-osobowe a w drugiej 36-osobowe. W konsekwencji w gminie bêd¹ nastêpuj¹ce klasy pierwsze: w SP Be³czna jedna klasa o wstêpnej liczbie 13.
uczniów; w SP nr 1 dwie klasy i w SP
nr 2 dwie klasy; œrednio po 29 osób.
- powiedzia³ wiceburmistrz.
(r)

JARMARK DOBERSKI
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Moc zabawy - rycerze, sztangi i koncerty
(DOBRA). Pogoda na
Jarmark Doberski
dopisa³a, podobnie jak
uczestnicy. Nie ma siê
co dziwiæ, bo to ju¿ 14
raz. Do miasta zjecha³o
siê bractwo rycerskie,
a za nim – rzemieœlnicy,
kuglarze i po raz
pierwszy – kucharze.
Oko³o 80. rycerzy przyby³o do
Dobrej, aby zaprezentowaæ swój
kunszt, a wraz z nimi przedstawiciele
wartwy rz¹dz¹cej, ale i tej ciê¿ko pracuj¹cej.
Pierwszy raz mo¿na by³o skosztowaæ œredniowiecznej kuchni, tak
znacznie ró¿ni¹cej siê od naszej i
dalekiej od pizzy i hamburgerów. Ci,
którym specyfiki wykonane metod¹
prapraprababæ smakowa³y, mogli
wzi¹æ przepisy, aby samemu spróbowaæ gotowaæ wed³ug receptur prapraprzodków. Niekoniecznie nale¿y
jednak próbowaæ walk, choæ naród
bitny. Wystarczy poprzestaæ na
ogl¹daniu sztuki walki tych, którzy
potrafi¹ obchodziæ siê z broni¹ w taki
sposób, aby w konsekwencji krzywdy nikomu nie zrobiæ. Tak te¿ by³o i
w Dobrej.
Na Jarmarku oczywiœcie nie mog³o zabrakn¹æ konkursu jedzenia
kie³basy doberskiej. Kolejny raz
konkurs wygra³ mieszkaniec Wêgorzyna. Tym razem jednak walka by³a
za¿arta, albowiem wygrana by³a jedynie o dwa kêsy, tu¿ za nim uplasowa³ siê mieszkaniec Dobropola.
Dzieñ wczeœniej konkurowano o
to, kto pierwszy wypije sok grejpfrutowy.

Chêtni, którzy
chcieli spróbowaæ
w³asnych mo¿liwoœci i si³y mogli pod
okiem
mistrzów
spróbowaæ si³ w wyciskaniu sztangli le¿¹c.
Z kolei mi³oœnicy
tañców i zabaw – tañczyli i bawili siê przy
dŸwiêkach licznych
zespo³ów.
Nie wszyscy wytrzymali do bia³ego
rana, wszyscy natomiast z Jarmarku tradycyjnie ju¿ wrócili
pe³ni wra¿eñ.
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Szaleñstwa nad wod¹
(POWIAT). Upa³y, jakie nawiedzi³y region w ostatnich dniach, zachêci³y do skorzystania z uroków
ziemi ³obeskiej, czyli lokalnych jezior. Szczególn¹ atrakcj¹ cieszy³y
siê te, które przystosowane s¹ jako
k¹pieliska.
Nic nie jest w stanie tak och³odziæ
i przynieœæ ulgi podczas upa³ów, jak
k¹piel w jeziorze. Sprawdziliœmy, w
jaki sposób zosta³y przygotowane
niektóre jeziora na terenie powiatu.
Droga do jeziora Dybrzno, czyli
Miejskiego, zosta³a wyrównana
jeszcze wiosn¹ i dzisiaj dobrze spe³nia swoje zadanie. Jest w miarê dobrze przejezdna, w przeciwieñstwie
np. do Karwowa. Zdecydowanie
lepszy dojazd jest nad Jezioro G³êbokie, ale tam z k¹pieli korzystaj¹ ju¿

zaprawieni w p³ywaniu. Rodzice dla
dzieci i m³odzie¿y wybieraj¹ bardziej
bezpieczne wody - Dybrzno oraz
Unimie w gminie £obez, Dobrzycê w
gminie Resko oraz jeziora w Wêgorzynie. Tam te¿ mo¿na by³o spotkaæ
najwiêcej k¹pi¹cych siê i szalej¹cych w wodzie m³odych mi³oœników
p³ywania. K¹pieli za¿ywali zarówno
najm³odsi jak i seniorzy, wspólnie
bawi¹c siê i p³ywaj¹c.
Nie brakowa³o przy tym popisów
akrobatycznych, na które trafiliœmy
nad Dybrznem. Nim jednak niezwykle usportowieni m³odzi ludzie wykonali skoki do wody z saltem w
przód, ty³, i inne, sprawdzili wczeœniej g³êbokoœæ wody i uwa¿ali, aby
nie skoczyæ na tych, którzy byli ju¿
w wodzie.

Do pe³ni szczêœcia odnoœnie Jeziora Miejskiego brakuje wyczyszczenia go z wodorostów, albowiem
niektórzy po wyp³yniêciu z wody
wynosili na sobie czêœæ roœlinnoœci
jeziornej, mimo i¿ nie odp³ywali daleko od brzegu.
Kolejnym mankamentem jest
poruszany ju¿ tradycyjnie przez nas
od 7 lat temat - niewykoszona œcie¿ka biegn¹ca by³ym nasypem kolejki
w¹skotorowej, z której czêsto korzy-

staj¹ mieszkañcy £obza, pod¹¿aj¹c
nie tylko nad jezioro, ale i do pracy.
Magistrat t³umaczy siê, ¿e to teren PKP, zapewne jednak PKP nie
na³o¿y kary na gminê, jeœli ta wykosi trawê. Koszt jest niewielki i gmina
nie zbankrutuje, wystarczy³oby
tylko chcieæ i zrozumieæ. Przy okazji
by³oby widaæ, co w tamtej czêœci
wyprawia ³obeska m³odzie¿, a mo¿e
w³aœnie o to chodzi, aby nie by³o
widaæ?
MM

Melioracja w powijakach
(POWIAT). Wprawdzie w
tym regionie meliracja
powinna byæ podstaw¹,
to jednak jest to kwestia
mocno zaniedbana.
Zachodniopomorski
Zarz¹d Melioracji i
Urz¹dzeñ Wodnych
podj¹³ siê melioracji
swoich terenów,
czy jednak da ona
oczekiwane efekty i jak
wygl¹da finansowanie
tego zadania w
nastêpnym rozdaniu?
W tym roku na terenie województwa zostan¹ zrealizowane inwestycje z zakresu melioracji podstawowej na poziomie oko³o 15 milionów z³. Jest to kolejny tak udany

rok. W nastêpnych latach województwo równie¿ bêdzie stara³o siê
wykonywaæ dalsze melioracje. Zadanie od lat zaniedbywane, wymaga
dzisiaj potê¿nych nak³adów finansowych. Obecnie koñcz¹ siê inwestycje zwi¹zane z Trzebiatowem,
odbudow¹ wa³ów, regulacj¹ Odry.
Wszystko by³oby dobrze, gdyby równoczeœnie by³y wykonywane
melioracje szczegó³owe, obecnie
bêd¹ce piêt¹ achillesow¹ w województwie zachodniopomorskim. O
te melioracje wci¹¿ dopytuj¹ rolnicy
i so³tysi, a s¹ zadaniem w³asnym
w³aœcicieli gruntów. Problem w tym,
¿e czêsto w³aœciciele albo nie maj¹ na
ten cel pieniêdzy, albo nie maj¹ na to
ochoty, tym bardziej, jeœli jest to ziemia bêd¹ca w³asnoœci¹ skarbu pañstwa. Melioracje na takich gruntach
wykonuj¹, przy wsparciu województwa, spó³ki wodne. Na 114 gmin
jest ich zaledwie ponad 30, przy czym
nie wszystkie tak naprawdê funkcjo-

nuj¹. W powiecie ³obeskim nie ma
ani jednej. W tym zakresie konieczna
jest wspó³praca izb rolniczych, rolników, a przy tym œwiadomoœci tego,
¿e to jest w ich interesie.
Odbudowanie melioracji podstawowej bez melioracji szczegó³owej da taki sam efekt, jak budowanie
przep³awek w górnym biegu rzeki z
zaniedbaniem tego w biegu dolnym.
Na spó³ki wodne s¹ œrodki w
województwie, jednak zdecydowanie za ma³e do tego, aby wystarczy³y
na to, by rejonowe zwi¹zki czy spó³ki
wodne mog³y korzystaæ w takim zakresie, jak jest to konieczne. Z drugiej strony istniej¹ce spó³ki maj¹
okreœlony przerób i ko³o siê zamyka.
Jeœli nie bêdzie wiêcej spó³ek, byæ
mo¿e nie bêdzie te¿ i wiêcej pieniêdzy
na ten cel.
Ale nie tylko brak pieniêdzy i
spó³ek wodnych jest problemem na
terenie powiatu ³obeskiego.
Czêœæ melioracji wykorzystywa-

na jest jako element odwadniajacy,
tym samym czêsto trudno jest okreœliæ, czy to jest odwodnienie drogi,
czy melioracja, bo jednak oddzia³ywuje na grunty rolne. Tym samym
tworz¹ siê konflikty dotyczce tego,
kto ma za czyszczenie i normowanie
rowów p³aciæ. W konsekwencji melioracja kuleje, drogi s¹ nieodwodnione, a cierpi¹ ludzie, którzy mieszkaj¹ w pobli¿u, bo zalewane s¹ ich
domy.
Maj¹ jednak nast¹piæ zmiany w
zakresie prawa wodnego. W przysz³oœci zak³adanie spó³ek wodnych
bêdzie zadaniem gmin.
MM
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Resko chce kupiæ Dla kogo promenada
cztery samochody
stra¿ackie

(RESKO) Burmistrz Reska
og³osi³ przetarg na dostawê fabrycznie nowych wozów stra¿ackich dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Resku.
Przedmiotem zamówienia jest
dostawa fabrycznie nowych specjalistycznych samochodów po¿arniczych i ratowniczo gaœniczych:
1. Lekki samochód do ratownictwa technicznego wraz z wyposa¿eniem.

2. Œredni samochód ratowniczogaœniczy na podwoziu uterenowionym 4x4 do ochrony lasów i likwidacji miejscowych zagro¿eñ.
3. Œredni samochód ratowniczogaœniczy z napêdem 4x4 z wyposa¿eniem do ratownictwa przeciwpowodziowego i wodnego.
4. Samochód po¿arniczy z drabin¹ przeznaczony do prowadzenia
akcji gaœniczych, ratowniczych i
obserwacyjnych.
(r)

Resko bierze kredyt
na sfinansowanie deficytu
i sp³atê kredytów
(RESKO) Gmina Resko zaci¹gnie kredyt do 3 milionów z³otych
na sfinansowanie deficytu i wczeœniej zaci¹gniêtych kredytów. Zap³aci bankowi za po¿yczenie pieniêdzy prawie 800 tys. z³.
Kredytu udzieli Bank Gospodarstwa Krajowego, bo to on wygra³
przetarg na tê operacjê finansow¹.
Zaoferowa³ najni¿sz¹, spoœród jeszcze trzech innych ofert, kwotê oprocentowania i obs³ugi kredytu. Za
wziêcie kredytu gmina zap³aci
797.065 z³ brutto.

Kredyt zostanie wykorzystany
do 30 grudnia 2013 r., a jego sp³ata
nast¹pi w ci¹gu oœmiu lat, do
30.12.2022 r., w ratach miesiêcznych.
Zabezpieczenie kredytu stanowi
weksel „in blanco”.
(r)

Pawe³ Wawrzyniak nowym
stra¿nikiem w Resku
(RESKO) W Resku zosta³ rozstrzygniêty nabór na stanowisko w
urzêdzie miejskim – stra¿nika
miejskiego.
Aplikacje z³o¿y³y trzy osoby.
Jedna nie spe³nia³a warunku – posiadanie wy¿szego wykszta³cenia. Z

pozosta³ych dwóch osób wybrano
pana Paw³a Wawrzyniaka z Reska,
który poda³, ¿e posiada znajomoœæ
jêzyka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Burmistrz uzna³, ¿e
mo¿e to byæ pomocne przy interwencjach w ruchu drogowym, w którym
uczestnicz¹ tak¿e obcokrajowcy. (r)

(£OBEZ). Pisaliœmy niedawno o
tym, ¿e ktoœ stara³ siê ukraœæ ³awki
postawione przy wodospadzie. Magistrat mia³ siê tym zaj¹æ, jednak
jak na razie nic nie zosta³o w tym
kierunku uczynione.
Po naszej publikacji na temat
³awek, do redakcji zg³osili siê mieszkañcy £obza, którzy zwrócili uwagê,
¿e w tej sprawie monitorowali w
magistracie ju¿ od pewnego czasu bez efektu. Byæ mo¿e nie ma znaczenia - jedna ³awka mniej, czy wiêcej.
Wprtawdzie promenada w tym
roku wypiêknia³a i nabra³a uroku,
jednak nie ka¿dy jest w stanie to
doceniæ. Nadal jest to ulubione miejsce wandali i osób lubi¹cych spo¿ywaæ alkohol. Przy jednej z ³awek mi³oœnicy piwa pozostawili ca³¹ galeriê

butelek - na szczêœcie ca³ych. W innym miejscu bowiem, przy piaskownicy, mi³oœnicy spo¿ywania napoju
z piank¹ byli bardziej pomys³owi. Jak
nam donieœli mieszkañcy miasta byli to mi³oœnicy sztuk wszelakich w
tym wytwórców kwiatów z butelek.
Zbite butelki, popularnie nazywane
„tulipanami” powbijano ostrzem w
górê prosto w piaskownicy. WyobraŸni jak widaæ „artystom” nie brakuje, na szczêœcie piach pe³en szk³a
zosta³ wybrany ju¿ z piaskownicy.
W zwi¹zkuz tym coraz czêœciej
pada pytanie - dla kogo ta promenda
zosta³a wyremontowana, skoro wieczorow¹ por¹ rz¹dz¹ tam tradycyjnie
wandale i osoby, w pobli¿u których
trudno przejœæ bez obawy utraty
zdrowia i ¿ycia? Co na policja i stra¿
miejska?
MM
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Jak niszczy siê przedsiêbiorczoœæ
Doskona³ym przyk³adem nie
tylko podcinania skrzyde³ przedsiêbiorczoœci, ale wrêcz jej niszczenia jest £obez, choæ rzecz dotyczy ca³ego powiatu. Teoretycznie,
zgodnie z prawem, gminy ani instytucje nie mog¹ zarabiaæ ani dzia³aæ
konkurencyjnie wobec firm prywatnych, nie mog¹ te¿ szkodziæ firmom prywatnym. Ale czy tak jest?
Rzeczywistoœæ ostatnich lat pokazuje co innego.
Gastronomia
¯adna firma prowadz¹ca dzia³alnoœæ gastronomiczn¹, ³¹cznie z wynajmem sal na wesela i inne uroczystoœci, nigdy nie otrzyma od gminy
w prezencie, bez koniecznoœci oddawania 300 tys. z³ na remont kuchni
i sali. Pieni¹dze, które mo¿e przeznaczyæ na remont, pochodziæ musz¹
albo z zysku, albo z kredytu. A co robi
w³adza £obza? Daje 287 tys. z³ lekk¹
rêk¹ na remont kuchni i sali oraz
monta¿ klimatyzacji w £obeskim
Domu Kultury na wynajem sali na
wesela i inne uroczystoœci. Wynajem oczywiœcie p³atny. Ju¿ w tym
momencie Kowalski prowadz¹cy
gastronomiê dosta³ przys³owiowego kopa. Ale to nie wszystko. W
£obeskim Domu Kultury zatrudnieni s¹ ludzie, którym p³aci siê z pieniêdzy publicznych. Czyli - Kowalski
musi zarobiæ na swoj¹ gastronomiê,
oddaæ podatki gminie, a gmina z tych
podatków remontuje mu konkurencjê i zatrudnia ludzi w tej konkurencji. Nie trudno zgadn¹æ, w którym
lokalu ceny bêd¹ ni¿sze i gdzie bêdzie wiêcej chêtnych? I pytanie - kto
produkuje PKB i z czego ¿yj¹ urzêdy
i instytucje?
Gmina wykonuje us³ugi
po kosztach
W £obzie s¹ punkty ksero. Kopie dokumentów mo¿na równie¿ zrobiæ w urzêdzie. U prywaciarzy jednostronna kopia kosztuje 20 gr - z zyskiem. W magistracie - 50 gr - bez
zysku, bo gmina nie mo¿e zarabiaæ.
Sprz¹tanie
Jedn¹ z ³obeskich szkó³ sprz¹ta³a
firma zatrudniaj¹ca siedem osób.
Gdy skoñczy³ siê czas okreœlony
umow¹, do przetargu nie przyst¹pi³a, bowiem pieni¹dze przeznaczone
na ten cel, by³y mniejsze ni¿ koszty
wykonania zadania (w tym m.in. pensje). Przetarg wygra³a firma dotowana przez pañstwo, bo zatrudniaj¹ca
osoby niepe³nosprawne. Ale i ona
zrezygnowa³a. Teraz prace wykonuje CIS - nie musi ponosiæ wysokich
kosztów utrzymania pracownika ani
podatków, na wykaszanie konkurencji otrzymuje pieni¹dze publiczne, na bazie publicznych pieniêdzy

mo¿e zarabiaæ daj¹c dumpingowe
ceny. Prace wykonuje CIS, bo nikt
inny nie jest w stanie za tê cenê pracowaæ, ale w normalnym trybie og³oszony by³by nowy przetarg z
wy¿sz¹ stawk¹.
- Nie jestem w stanie wykonywaæ
tej pracy za takie pieni¹dze, przy
op³aceniu wszystkich sk³adek i wyp³at. To jest niemo¿liwe, CIS jest
firm¹, która chyba dostaje jakieœ
dotacje, bo inaczej nie daliby rady.
Wczeœniej zatrudnia³am siedem
osób, teraz zatrudniam dwie. Po wyjœciu ze szko³y musia³am zmniejszyæ
zatrudnienie - powiedzia³a w³aœcicielka jednej z firm.
Jednak CIS nie jest firm¹, gminy
p³ac¹ roczne sk³adki, dodatkowo
stowarzyszenie pozyskuje pieni¹dze zewnêtrzne, a ludzie utrzymywani s¹ z pieniêdzy PUP. ¯adna firma
nie jest w stanie wytrzymaæ takiej
konkurencji. Ale teraz zwolnionych
5 osób mo¿e w CIS-ie wykonywaæ to
samo za po³owê pieniêdzy i bez sk³adek emerytalnych. Gmina (szko³a)
mo¿e siê cieszyæ, ¿e ma taniej.
Gdyby przetargi obejmowa³y
kwoty realne dla firm prywatnych,
które musz¹ p³aciæ podatki i sk³adki,
wówczas w firmie wzros³oby zatrudnienie i to jest realna walka z bezrobociem. W ramach oszczêdnoœci na
sprz¹taniu tylko w tym wypadku
mamy piêæ osób bezrobotnych.
Remonty i zbieractwo
Co roku pozyskiwane s¹ pieni¹dze na remont mieszkañ socjalnych
z „Gminnego programu aktywizacji
spo³eczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”. W 2010
roku PUP w £obzie napisa³ projekt
dla gmin. Pozyskano 90 tys. z³ dla
Reska i Wêgorzyna. Za 67.500 z³
kupiono materia³y budowlane niezbêdne do remontów, a 22.500 z³ trafi³o do Klubu Integracji Spo³ecznej

realizowanego przez stowarzyszenie Centrum Integracji Spo³ecznej w
£obzie z przeznaczeniem na szkolenie.
Szkolenia mo¿na zorganizowaæ
dos³ownie na wszystko - w tym dla
zbieraczy runa leœnego. I podobnie
jak wczeœniej - zatrudnieni z pieniêdzy publicznych ludzie w PUP napisali projekt i pozyskali pieni¹dze.
Powsta³o 10 punktów, w tym cztery
osoby zosta³y zatrudnione z PUP w
ramach sta¿ów, sta¿e oczywiœcie z
pieniêdzy publicznych. Projekt by³
realizowany w partnerstwie z Gminami oraz CIS w £obzie. Podzia³ obowi¹zków by³ nastêpuj¹cy: PUP koordynowa³ dzia³ania, organizowa³
spotkania, wystêpowa³ o zgodê na
skup œlimaka winniczka, finansowa³
zatrudnienie subsydiowane wszystko z pieniêdzy publicznych,
gminy równie¿ z pieniêdzy publicznych przekaza³y pomieszczenia na
punkty skupu, wyremontowa³y je i
wyposa¿y³y w wagi. Centrum Integracji Spo³ecznej zatrudni³o koordynatora projektu, wspó³pracowa³ z
PUP przy organizacji szkoleñ dla
zbieraczy (co nie by³o trudne zwa¿ywszy, ¿e czêœæ osób z PUP pracuje
w stowarzyszeniu CIS), zabezpieczy³o zbyt na runo leœne. Czyli koszty ponosi PUP i gminy, a CIS zbiera
œmietankê, zatrudniaj¹c koordynatora, który weŸmie za to kasê. Jego
praca polega na szkoleniu z zakresu
zbierania œlimaka albo grzybów i zabezpiecza na to zbyt, co nie jest
¿adn¹ skomplikowan¹ spraw¹, bo
przy zerowych kosztach, mo¿na pozwoliæ sobie na atrakcyjne ceny,
wyrugowuj¹c ka¿dego innego potencjalnego chêtnego, który chcia³by zaj¹æ siê tym na w³asn¹ rêkê z
koniecznoœci¹ ponoszenia nak³adów w³asnych.
Chêtnych brak do trawników?

W 2008 i 2009 r. CIS wygra³o równie¿ w £obzie ofertê na strzy¿enie
trawników, grabienie trawników
(usuwanie opad³ych liœci, usuwanie
œmieci), przycinanie ¿ywop³otów i
krzewów, pielêgnacjê klombów z
kwiatami (pielenie), zamiatanie i usuwanie nieczystoœci z przyleg³ych do
terenów zielonych alei, przejœæ i
chodników, itp., nadanie trawnikom,
krzewom, kwiatom estetycznego wizerunku. CIS wygraæ musia³o, bowiem oferta by³a tak skonstruowana, ¿e ¿adna firma nie by³aby w stanie podo³aæ zadaniu, bo w ofercie by³
wymóg reintegracji zawodowej.
Trudno te¿ by³oby pod wzglêdem
finansowym, bo cena za us³ugê spad³a z 60-70 tys. z³ do 42 tys. z³.
Nisze, a nie konkurencje
Teoretycznie CIS mia³o wchodziæ na rynek tam, gdzie s¹ nisze, niechciana praca, a nie konkurowaæ z
istniej¹cymi firmami. Jak to siê ma
wobec wykonywania remontów budowlanych, zajmowania siê zieleni¹,
sprz¹taniem i ostatnio s³ychaæ coœ o
gastronomii - a wszystko po cenach
dumpingowych?
CIS najtañszy?
Ogromnym argumentem przy
wyborze oferty CIS jest ten, ¿e CIS
jest najtañsze, ale czy tak jest w rzeczywistoœci, czy to tylko mydlenie
oczu g³upcom i naiwnym? Przy policzeniu kosztów spo³ecznych, jakie
ponosimy wszyscy, rezultat, w tym
brak mo¿liwoœci wzrostu firm, daje
obraz katastroficzny dla powiatu.
1 wrzeœnia 2005 CIS „Od Nowa”
rozpocz¹³ funkcjonowanie. W
pierwszej edycji wziê³o udzia³ 44
uczestników, w kolejnej, w 2007 roku
- 61 uczestników, w II edycji 80
uczestników, w IV edycji 55 uczestników. £¹cznie - 140 przez 5 lat - dane
ze strony CIS Od Nowa w £obzie.
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Pytanie - ile powsta³o firm i prosperuje w wyniku reintegracji CIS?
Ilu uczestników CIS-u podjê³o pracê
i pracuje na sta³e? Ilu z nich wyszkolonych z naszych podatków wyjechalo zagranicê i pracuje na zysk
obcego kapita³u? I ilu z nich nadal
figuruje w PUP jako osoby bezrobotne i korzysta z publicznej pomocy?
A mo¿e zatrudnienie, którym chwali
siê CIS, to zatrudnienie w ramach
sta¿ów, prac interwencyjnych, robót publicznych - czyli nadal ze
œrodków publicznych i niewiele w
firmach prywatnych na kilka miesiêcy? Czy ktoœ to kontroluje?
Dla kogo zyski?
W ³obeskim CIS-ie w 2010 roku
by³o zatrudnionych 18 pracowników wg umów cywilnoprawnych,
zatrudnienie usta³o dla 16 osób,
przeciêtne zatrudnienie - 33 osoby,
w pe³nym wymiarze - 20 osób, w niepe³nym - 5 osób, zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej - 8
osób.
Razem w CIS-ach w ca³ym województwie zatrudnionych by³o 58
osób, przeciêtne zatrudnienie wynosi³o 72 osoby.
Aby zreintegrowaæ 131 osób
uruchomiono œrodki w wysokoœci
2.649 tys. z³ i powo³ano ca³y sztab
ludzi, którzy mieliby im w tym pomóc. W Centrum Integracji Spo³ecznej „Od Nowa” w £obzie w zajêciach
wziê³o udzia³ 131 uczestników, ale
ukoñczy³o 36 osób, 22 osoby
uczestniczy³y w szkoleniach, praktyki i sta¿e zawodowe zorganizowano dla 49 osób, ukoñczy³o 44 osoby.
Pomoc w przekazywaniu ofert pracy
otrzyma³o 36 osób, zajêcia z zakresu
prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci
rozpoczê³y 4 osoby, ukoñczy³y 3.
Diagnoza za 120 tysiecy
W 2010 roku CIS postanowi³o
przeprowadziæ diagnozê sytuacji
organizacji pozarz¹dowych województwa zachodniopomorskiego,
bynajmniej nie samodzielnie. Og³osi³o przetarg i opracowanie na temat
tego, jakie organizacje pozarz¹dowe
istniej¹ w województwie, kontakty
do nich wraz z diagnoz¹ sytuacji. W
zadanie wchodzi³a koniecznoœæ wydrukowania 2 tys. egzemplarzy z
badañ wraz z opracowaniem i zarz¹dzeniem stron¹ internetow¹ diagnozy. Diagnoza kosztowa³a - bagatela
- 123.220 z³ brutto. Zadania takie
przypadkowo wykonuje cz³onek
PSL i przypadkowo przyje¿d¿a nied³ugo po tym minister pracy do
£obza, równie¿ z PSL, przypadkowo
chwali CIS.
Firma wykonuj¹ca zadanie to
CRSG Sp. z o.o - Andrzej Zbigniew
Durka - za Wikipedi¹: polityk i samorz¹dowiec, by³y wicemarsza³ek województwa i wicewojewoda zachodniopomorski.
Nale¿y do Polskiego Stronnictwa Ludowego, by³ przewodnicz¹-
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cym regionalnych struktur tej partii
i kandydatem PSL do parlamentu. W
wyborach samorz¹dowych w 2006 z
ramienia tego ugrupowania uzyska³
mandat radnego sejmiku zachodniopomorskiego III kadencji.
Kontroluj¹cy na woja¿ach
Gdy w starostwie ³obeskim powo³ano p³atnego cz³onka zarz¹du
Micha³a Kar³owskiego - obecnie
wiceprezesa Zarz¹du Wojewódzkiego PSL, otrzyma³ zadanie zgodne z
tym, które ma jego partia w kraju kontrolê nad sfer¹ socjaln¹, czyli
PCPR i PUP w £obzie. Zapewne w
celu kontroli dzia³añ osób, które mia³
kontrolowaæ, g³oœno zapowiadano
w prasie œwinoujskiej, ¿e 22 maja
2012 r. o godz. 10.30 w sali Urzêdu
Miasta odbêdzie siê spotkanie w
sprawie mo¿liwoœci utworzenia i
prowadzenia Centrum Integracji
Spo³ecznej w Œwinoujœciu. Tematykê zwi¹zan¹ z CIS prezentowaæ mieli:
Jaros³aw Namaczyñski - Dyrektor
PUP w £obzie, Katarzyna B³aszczyk
- Dyrektor PCPR w £obzie oraz Micha³ Kar³owski - cz³onek Zarz¹du
Starostwa Powiatowego w £obzie.
W województwie powsta³ Zespó³ Koordynuj¹cy ds. Planu dzia³añ na rzecz rozwoju, promocji i upowszechnienia ekonomii spo³ecznej
w regionie. W jego sk³ad wchodz¹ z
naszego powiatu: Katarzyna B³aszczyk - Dyrektor PCPR w £obzie,
Micha³ Kar³owski - Cz³onek Zarz¹du
Powiatu £obeskiego, Jaros³aw Namaczyñski - Dyrektor PUP w £obzie.
W sk³ad zespo³u roboczego:
Agnieszka Kardasz Stowarzyszenie
„Wspó³istnienie” CIS £obez - Koordynator projektu, £ukasz Wójcicki
Centrum Integracji Spo³ecznej w
£obzie- Kierownik.
Wczeœniej, bo w 2011 roku, spotkanie odby³o siê w siedzibie GOPS
w S³awoborzu. Powiat £obeski reprezentowali: Micha³ Kar³owski
cz³onek Zarz¹du Powiatu, Katarzyna
B³aszczyk dyrektor PCPR w £obzie,
Jaros³aw Namaczyñski Dyrektor
PUP w £obzie.
Efekty milionowych dzia³añ
CIS w £obzie dzia³a ju¿ 9 lat. Przy
takim zaanga¿owaniu œrodków i ludzi efekty powinny byæ widoczne na
ka¿dym niemal kroku.
Do niedawna dyrektor PUP Jaros³aw Namaczyñski przelewa³ pieni¹dze dyrektorowi CIS Jaros³awowi
Namaczyñskiemu, aby ten przeszkoli³ za grube pieni¹dze bezrobotnego,
a gdy ju¿ J. Namaczyñski go przeszkoli³ za publiczne pieni¹dze, to J.
Namczyñski znalaz³ mu zatrudnienie
w formie robót publicznych, sta¿u
albo prac interwencyjnych równie¿
za publiczne pieni¹dze i mia³ wyniki.
W taki cyrk to chyba tylko minister
pracy mo¿e uwierzyæ, gdy obejrzy
piêkne foldery. Nie mówi siê, ¿e CIS
zabiera pracê firmom prywatnym, bo
mo¿e daæ ceny dumpingowe i daje,

nie tworz¹c rynku pracy, a niszcz¹c
go. Cz³owiek szkolony przez teoretyków niczego dobrego nie nauczy
siê. Gdyby rzeczywiœcie chodzi³o o
praktyczne szkolenie zawodu, o egzekwowanie od ludzi sumiennoœci,
naukê samej pracy i dyscypliny,
wówczas szukanoby rozwi¹zañ maj¹cych na celu szkolenia w istniej¹cych zak³adach pracy. Nie sztuk¹
jest przy cenach dumpingowych
zniszczyæ miejsca pracy i w zamian
zatrudniæ w ten sposób pozyskanych bezrobotnych z pieniêdzy publicznych do wykonywania tego
samego zadania, sztuk¹ jest wp³yn¹æ na rozwój.
Szkolenia tak, ale nie w CIS
Praca za kilkaset z³ dziennie w
CIS bez sk³adek emerytalnych, to
zwyk³e uw³aczanie godnoœci cz³owieka i niewolnictwo, a nie przywracanie do spo³eczeñstwa. Jak ma czuæ
siê cz³owiek, który tê sam¹ pracê
wykonuje za kilkaset z³, skoro wie, ¿e
pracownik firmy wykona³by j¹ za
przynajmniej dwa razy wiêksz¹ kwotê i mia³ sk³adki emerytalne? W firmach z roku na rok spada zatrudnienie, w³aœnie ze wzglêdu na koszty
utrzymania pracowników, zgodnie z
wymaganiami ustawowymi. Podczas szkolenia w firmie, gdzie brakuje ludzi i pieniêdzy na ich zatrudnienie, pracownik poddawany jest takim samym regu³om jak wszyscy i
uczy siê praktycznego zawodu. Nie
jest potrzebny mu psycholog do
podnoszenia wartoœci, bo j¹ otrzymuje wraz z zatrudnieniem.
Nic nie da szkolenie z zakresu
znajomoœci komputera i obs³ugi internetu, gdy ca³¹ grupê szkoli jedna
osoba. To jedynie podstawy, nic
wiêcej, za ma³o, aby znaleŸæ pracê ze
znajomoœci¹ obs³ugi komputera,
tym bardziej, gdy wymagana jest
umiejêtnoœæ szybkiego pisania i
wyszukiwania informacji np. O wiele
korzystniej dla takiej osoby by³oby,
gdyby by³a szkolona w firmie, instytucji przy przepisywaniu tekstów i
wyszukiwaniu informacji. Wówczas
rzeczywiœcie mog³aby powiedzieæ o
umiejêtnoœciach. Umiejêtnoœci budowlanych mo¿na nauczyæ siê jedynie na budowie, remontowych wykonuj¹c remonty, drogowych przy drogach i melioracyjnych - przy
melioracji. W zamian stosowane s¹
niezwykle drogie kursy dla grup,
czasami indywidualne, po których
ktoœ ma zostaæ fachowcem, a praktyka pokazuje, jak wiele jest póŸniej
niespodzianek.
Gdyby pieni¹dze z Funduszu
Pracy w wysokoœci 620 tys. z³ (tyle
ile w 2010 roku) zosta³y przekazane
zamiast do CIS-u do przedsiêbiorstw prywatnych i ka¿dy przedsiêbiorca otrzyma³ 600 z³ brutto miesiêcznie za szkolenie a pracownik
1317 brutto za pracê (najni¿sza krajowa w 2010), wówczas w ci¹gu roku
zosta³oby zatrudnionych na pe³en
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etat z pe³nymi sk³adkami 26 pracowników, gdyby jednak pracodawcy,
którzy mieliby przeszkoliæ pracowników w danym zawodzie, zostali
wspomo¿eni p³ac¹ minimaln¹ dla
pracowników, a dla siebie nie otrzymywali wynagrodzeñ za szkolenie,
wówczas prace na rok znalaz³oby 39
ludzi; id¹c dalej, znaczn¹ pomoc¹ dla
wielu przedsiêbiorców by³aby pomoc w wysokoœci po³owy wynagrodzenia za pracê, co da³oby 78 osób.
W powiecie jest niezmiernie
du¿o pracy do wykonania, CIS je
zrobi, ale za pieni¹dze, choæ sam ¿yje
z pieniêdzy pozyskanych. Dostaje
pieni¹dze od gminy i dla gminy wykonuje odp³atnie prace. Wszyscy
narzekaj¹ na stan dróg, na które ciagle brakuje pieniêdzy, a zasadniczym problemem dróg i powodem,
dla których ulegaj¹ zniszczeniu w
d³ugofalowym u¿ytkowaniu jest fatalny stan rowów. Brak odwodnienia
i nale¿ytego utrzymania sprawia, ¿e
woda nie sp³ywa parwid³owo z drogi, zamarza w okresie zimowym w
mikroporach oraz pêkniêciach, rozszerza nawierzchniê, a na wiosnê
pod wp³ywem ocieplenia woda odmarza, a sfalt kurczy siê, to wszystko
powoduje pêkniêcia. Problem w
tym, ¿e na takie prace, jak na razie,
nie ma pieniêdzy. W ostatnich latach
i w tym roku równie¿ wykonuje siê
prace polegaj¹ce na poszerzeniu poboczy, co równie¿ jest istotne. Tutaj
przyda³yby siê rêce do pracy, podobnie jak przy wzgórzu Rolanda w
£obzie i wielu innych miejscach.
Prywatne firmy, maj¹c wsparcie w
ramach szkoleñ i reintegracji zawodowej mog³yby obni¿aæ ceny i staæ
siê bardziej konkurencyjne na rynku. Firmy i instytucje mog³yby równie¿ wykonaæ wiêcej prac na rzecz
powiatu i jego rozwoju, zwiêkszaj¹c
tym samym zatrudnienie przy mniejszych kosztach spo³ecznych. W tym
celu jednak musia³oby zmieniæ siê
prawo - bez wymogu dla przedsiêbiorców i dyrektorów insytucji posiadania uprawnieñ do szkolenia.
Insytucje przeciw rozwojowi
w³asnego rynku
Magistraty rzadko korzystaj¹ z
lokalnych firm, aby u nich kupowaæ
materia³y biurowe, podobnie szko³y
- nie widz¹c zale¿noœci, ¿e podoatki
zostaj¹ tam, gdzie wydaje siê pieni¹dze. Tym samym korzystaj¹c z us³ug
i ofert firm spoza w³asnej gminy
uszczuplaj¹ swój w³asny bud¿et, ale
to akurat nie interesuje ani urzêdów
ani szkó³. Urzêdy podnios¹ podatki,
a szko³y niszcz¹ce w³asny rynek i tak
dostan¹ subwencje od tych, na których rozwój nie chc¹ wp³ywaæ. To
zwyczajny brak œwiadomoœci tego,
jak wygl¹da rzeczywistoœæ.
Przy takich dzia³aniach powiat
³obeski nie ma i nie bêdzie mia³ szans
na rozwój i ¿adna ekonomia spo³eczna tu nie pomo¿e, skoro w taki spoób
zjada siê w³asny ogon.
MM
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Poka¿my co posiadamy...

Jest decyzja – £obziuki we wrzeœniu
(POWIAT £OBESKI)
Znamy ju¿ datê imprezy
pod nazw¹ £obziuki.
Odbêdzie siê 28
wrzeœnia 2013 r.,
w parku miejskim w
£obzie. Mieszkañcy ju¿
dziœ mog¹ siê do niej
przygotowywaæ, bo ta
impreza jest w³aœnie dla
nich, by mogli pokazaæ
innym, co robi¹.
Pomys³ o powo³aniu corocznej
imprezy pod nazw¹ £obziuki trafi³ na
podatny grunt. Starostwo podjê³o
siê j¹ sfinansowaæ i og³osi³o przetarg na jej przeprowadzenie. Wygra³a go Lokalna Organizacja Turystyczna, której biuro w £obzie prowadzi pani Lidia Lalak-Szawiel i to
ona przygotowuje ca³¹ imprezê. Jest
ju¿ po wstêpnych uzgodnieniach z
Gmin¹ £obez, która zaakceptowa³a
lokalizacjê imprezy w parku miejskim. Impreza planowana jest na 28
wrzeœnia (sobota), w godzinach od
13. do 21.
Przypomnê pomys³ na £obziuki
– ma to byæ impreza integracyjna dla
mieszkañców powiatu ³obeskiego.
Chodzi o to, byœmy pokazali siê sami
przed sob¹, przed s¹siadami i œwiatem. Pokazali, co mamy, co robimy,
jacy jesteœmy. Ka¿dy, kto cokolwiek
wytwarza, za pomoc¹ r¹k i g³owy,

mia³by okazjê to pokazaæ innym, a
nawet sprzedaæ lub wymieniæ.
W parku mieszkañcy powiatu
bêd¹ mogli wystawiæ swoj¹ twórczoœæ na widok publiczny. Mog¹
zaprezentowaæ siê stowarzyszenia,
rêkodzielnicy, gospodarstwa agroturystyczne, firmy i drobne zak³ady
wytwórcze. W parku bêd¹ dwie sceny; jedna przy pomniku na wystêpy
muzyczne, druga ma³a, po drugiej
stronie, na tzw. hajd park. Na pierwszej bêd¹ mog³y wyst¹piæ wszelkie
zespo³y muzyczne, od ludowych po
rockowe, szkolne, chóry itp. Je¿eli
ktoœ gra w gara¿u lub piwnicy, to
niech wyjdzie i zagra dla nas. Na
drugiej scenie - hyde parku – ka¿dy
kto chce bêdzie móg³ coœ pokazaæ
lub przekazaæ innym. Mo¿na przynieœæ gitarê i zaœpiewaæ, przeczytaæ
w³asne wiersze, wyg³osiæ mowê do
„ludu”, pokazaæ skecz, z³o¿yæ ¿yczenia - co tylko przyjdzie do g³owy.
W tym samym czasie, wzd³u¿ alejek znajd¹ miejsce wszyscy, którzy
maj¹ coœ do pokazania; malarze ze
sztalugami i obrazami, fotograficy ze
zdjêciami, wêdkarze, kolekcjonerzy,
kajakarze itd. Ju¿ wiadomo, ¿e bêd¹
warsztaty rzemios³a, a obecny klomb
z kwiatami po specjalnych zabiegach zamieni siê w miejsce na wielkie
ognisko, gdzie bêdzie mo¿na spotkaæ siê i upiec kie³baski.
Przewidziany jest tzw. pchli targ,
czyli handel i wymiana wszystkiego
na wszystko; ksi¹¿ki, p³yty, monety,
militaria itp. Mo¿na bêdzie przynieœæ
jakieœ stare drobne mebelki na sprze-

Kontrole zasieków

(£OBEZ). Wraz z nowym systemem odbierania odpadów komunlanych rozpoczêly siê kontrole... zasieków.
Taka kontrola mia³a miejsce przy

ul. Okopowej i przy ul. Bema. Nastêpne ulice stoj¹ w kolejce, a
wszystko przez to, ¿e nie wszyscy
powiêkszyli swoje zasieki i dzisiaj nie
mieszcz¹ siê w nich kub³y na odpady.
MM

da¿ lub wymianê, akwarium, rower,
poszperaæ i opró¿niæ szafê lub piwnicê. Mo¿e to komuœ innemu akurat
siê przydaæ. Bêdzie równie¿ promocja przetworów z bzu i jego promocja.
To wszystko po to, byœmy zobaczyli, jakie bogactwo kryje siê w ludziach, w ich twórczoœci i pomys³ach, ale te¿ by³aby okazja pokazaæ
siê s¹siadom i œwiatu.
Przypomnê to, co pisa³em wcze-

œniej - nie jest to antidotum na bezrobocie, ale te¿ wiele z takich spotkañ mo¿e wynikn¹æ. A je¿eli choæby
tylko lepiej pomyœlimy o sobie i
doda to nam wiary w sens ¿ycia i
pracy na Ziemi £obeskiej, to £obziuki spe³ni¹ swoj¹ rolê.
Mo¿na siê ju¿ przygotowywaæ i
zg³aszaæ swój udzia³ w £obziukach
do pani Lidii Lalak-Szawiel, tel. 608826-800 lub w naszej redakcji na ul.
S³owackiego 6, tel. 91 39 73 730. KAR

Promujmy nasz miód
i wyroby z bzu
(POWIAT).
Dobroczynne
od¿ywcze, pielegnacyjne oraz lecznicze w³aœciwoœci miodu znali ju¿
staro¿ytni Egipcjanie i dzisiaj nie
trzeba nikogo przekonywaæ do jego
dzia³ania. Kto bowiem nie zna jego
smaku?
W powiecie ³obeskim jest wiele
pasiek i producentów miodu. Jednak
w dzisiejszych czasach nie tylko
sama produkcja jest wa¿na, ale te¿
promocja. Renomê zyska³ Miód Drahimski z powiatu drawskiego, dziêki
wypromowaniu tej nazwy na poziomie województwa i kraju. Pszczelarstwo wci¹¿ jednak nie jest dotowane,
mimo i¿ jest zaliczane do ga³êzi rolnictwa.
Obecnie województwo wraz ze
zwi¹zkiem pszczelarskim pracuje
nad dop³atami do pszczelarstwa.
Okazuje siê ¿e województwo zachodniopomorskie to doskona³a
baza do produkcji tego z³otego eliksiru. Ogólnie miodu w Polsce brakuje i jest bardzo poszukiwany w naszym województwie, g³ównie wœród
mieszkañæów po³udnia Polski, ale
tak¿e przez Niemców, a jest to œciœle
zwi¹zane z warunkami klimatycznymi.
Ale nie tylko produkcja miodu

mo¿e staæ siê dodatkowym Ÿród³em
dochodu. W tej chwili województwo
zachodniopomorskie mo¿e poszczyciæ siê ju¿ 19 produktami regionalnymi. Ostatnio zarejestrowany to
wêdzona ryba sielawa z Pojezierza
Drawskiego. Produkty regionalne,
to nie tylko dochód producenta danego wyrobu spo¿ywczego, to równie¿ powstawanie ca³ego zaplecza,
bowiem produkt nale¿y w coœ zapakowaæ, musi mieæ etykietki, reklamê,
musi zostaæ dowieziony i sprzedany,
a przy dobrej koniunkturze – musz¹
zostaæ wybudowane nowe obiekty –
to system naczyñ po³¹czonych.
Powiat ³obeski równie¿ ma swój
potencja³, o którym ju¿ pisaliœmy.
Malkontenci mog¹ patrzeæ pesymistycznie, jak na wszystko, optymisœci jednak mog¹ ujrzeæ w produkcji
wyrobów z bzu swoj¹ szansê na
sukces, a przynajmniej na dodatkowy dochód.
MM

MIESZKAÑCY Z PASJ¥

tygodnik ³obeski 30.7.2013 r.
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Budujmy turystykê sieciow¹

Geocaching - ³atwy i tani sposób
na pobudzenie ruchu turystycznego
(£OBEZ) W £obeskim Domu
Kultury, 24. lipca 2013 r., odby³o siê
spotkanie Bogdana Przyby³y - promuj¹cego ideê rozwoju geocachingu w regionie - z mieszkañcami,
osobami zaanga¿owanymi w tê dziedzinê aktywnoœci oraz zainteresowanymi rozwojem turystyki przy
jej pomocy.
Geocaching jest nowoczesn¹
form¹ turystyki przypominaj¹c¹
dawn¹ zabawê w podchody. W skrócie - polega ona na odnalezieniu w
terenie, przy pomocy odbiorników
GPS, specjalnie ukrytego pojemnika
(tzw. geocache) zawieraj¹cego
dziennik odwiedzin (loogbook) oraz
czêsto gad¿ety pami¹tkowe dla znalazcy. Przede wszystkim chodzi o
odwiedzenie ciekawych, cechuj¹cych siê walorami turystycznymi czy
historycznymi miejsc, w których zak³adane s¹ skrytki. W naszym regionie zorganizowa³a siê grupa pasjonatów chc¹cych rozwin¹æ tê dziedzinê aktywnoœci, maj¹ca ³¹czyæ zabawê z promocj¹ regionu, co potencjalnie mo¿e prze³o¿yæ siê na pobudzenie ruchu turystycznego.

Bogdan Przyby³a opowiedzia³ o
swojej wizji rozwoju tej formy turystyki i korzyœciach, jakie mo¿e odnieœæ z niej region. W czerwcu br.
odby³y siê spotkania brzeŸnickie, na
których uczniowie wêgorzyñskiego
gimnazjum zapoznali siê z ide¹ geocachingu. Impulsem do tego spotkania by³y podobne imprezy w Górznie, polskiej stolicy geocachingu,
które - w opinii pana Bogdana - pokaza³y du¿y potencja³ w aktywizacji
m³odzie¿y, wspieranej w tym hobby
przez rodziców i nauczycieli. Geocaching uczy poszanowania dla œrodowiska - skrytek nie mo¿na zakopywaæ, wiêc nie mo¿na niszczyæ œció³ki
- oraz prawa - nie mo¿emy za³o¿yæ
skrytki bez zgody w³aœciciela terenu.
Pan Bogdan, wraz z osobami z
gminy Wêgorzyno, stworzy³ ju¿ trasy dla mi³oœników geocachingu w
rejonie Ginawy, BrzeŸnicy i Wiewiecka i na tych trasach s¹ ju¿, nieliczni
jeszcze wprawdzie, turyœci przyje¿d¿aj¹cy tu z kraju. Dotarcie do
bazy za³o¿onych cache'ów jest po
prostu ³atwe - dziêki portalowi www.
geocaching.com. Dotarcie wiêc do
potencjalnych turystów nie jest

trudne. Geocaching w opinii B. Przyby³y ma du¿y potencja³ promocji turystyki i samego regionu.
- Ta dziedzina ma stronê zabawy,
turystyki i tê drug¹ wa¿n¹ stronê,
ekonomiczn¹, która przynosi du¿o
korzyœci dla regionu, w którym
mieszkamy - przekonywa³.
Zwraca³ uwagê na doœwiadczenia obszarów, które ju¿ odnios³y
wymierne korzyœci. W Niemczech,

gdzie nast¹pi³ regres w turystyce,
geocaching pomóg³ odbudowaæ rynek turystyki krajowej. W Polsce
regionem, w którym geocaching
odgrywa znacz¹c¹ rolê w gosp. regionalnej jest Kujawsko- Pomorskie. W Górznie w³aœciciele gospodarstw agroturystycznych zaczêli
sami organizowaæ zbiórki, aby m³odzie¿ mia³a pieni¹dze na pojemniki
na loogbooki. Od pewnego czasu
wiêc turystyka górzeñska i zyski z
niej oparta jest w du¿ym stopniu na
geocachingu. Podobnie, w jego opinii, mo¿na uczyniæ w £obzie. - Nie
mamy co liczyæ na jakieœ strefy ekonomiczne i czekaæ na to, ¿e ktoœ nam
zatrudni 1000 osób - oceni³.
Jego zdaniem powinniœmy inwestowaæ w turystykê - równie¿ poprzez geocaching - bo walory turystyczne mamy bardzo dobre. W najbli¿szej przysz³oœci planowane jest
powstanie trasy turystycznej w
Strzmielach. W planach pana Bogdana jest te¿ zachêcenie miejscowych w³adz do zainwestowania obok samej idei geocaching - w kurs
techniki wspinaczkowej, który mo¿na by po³¹czyæ z poszukiwaniem cache'ów na wysokoœciach oraz z turystyk¹ kajakow¹. W³adze powinny
byæ zainteresowane inwestycjami w
t¹ formê aktywnoœci, tym bardziej, ¿e
koszty promocji regionu przy pomocy geocaching s¹ praktycznie zerowe. Promocjê robi¹ sami uczestnicy,
w Internecie dodaj¹c okreœlone lokalizacje do swych miejsc ulubionych. Przedstawicieli w³adz niestety
nie by³o.
- Geocaching nie mo¿e byæ jeden, to nie mo¿e byæ panaceum na
wszystko, ale coœ jednak posuwa to
do przodu - zakoñczy³ wyst¹pienie
B. Przyby³a.
(rb)

Str
Str.. 12

SAMORZ¥D

tygodnik ³obeski 30.7.2013 r.

Oœwiadczenia maj¹tkowe urzêdników Urzêdu
Miejskiego i jednostek Gminy Wêgorzyno
KuŸmiñska Monika – Burmistrz
Wêgorzyna. Zgromadzone œrodki: Fundusz inwestycyjny PROSPERITA
352,47 z³. Fundusz kapita³owy Strategia Lwa o wart. wykupu 7.118,48 z³.
Œrodki na rachunku bankowym
13.757,60 z³ (minus zobowi¹zania z
kart kredytowych) oraz wk³ad w PKZP
560 z³. Œrodki stanowi¹ maj¹tek odrêbny. Dodatkowo zgromadzi³a 6.800
euro. Posiada mieszkanie o pow. 61,70
m.kw z przynale¿n¹ piwnic¹ (10,70
m.kw) o wart 140 tys. z³. Inne nieruchomoœci : 1. dzia³ka budowlana o pow. 580
m.kw. nabyt¹ od Urzêdu Gminy i Miasta Wêgorzyno dzia³kê stanowi¹ca w³asnoœæ odrêbn¹ o wart 20 tys. z³. 2.
Udzia³ 6/366 w gruncie pod budynkami
gara¿y (61,16 m.kw) bêd¹cy w wieczystym u¿ytkowaniu – wartoœæ: 5 tys. z³.
3. udzia³ we w³asnoœci budynków gara¿y w wys. 6/366 (18 m.kw) stanowi¹cym w³asnoœæ odrêbn¹ o wart. 5 tys. z³.
4. Udzia³ w wys. 36/10000 w budynku
pod blokiem mieszkalnym (59,94
m.kw) bêd¹cy w wieczystym u¿ytkowaniu. Jego wartoœæ jest czêœci¹ wartoœci ww. mieszkania. Z tytu³u wynagrodzenia ze stosunku pracy uzyska³a
dochód w wys. 116.538,85 z³. Z innych
Ÿróde³ zatrudnienia 1.608 z³. Dochody
te stanowi¹ w³asnoœæ odrêbn¹. Zobowi¹zania: Umowa o mieszkaniowy kredyt hipoteczny z bankiem ING w wys.
91.440 z³ + odsetki. Okres kredytowania – 15 lat (do 2025 r.). Hipoteka kaucyjna do kwoty 137.160 z³. Na dzieñ
31.12.2012 r. pozosta³o do sp³aty
67.453,87 z³ + odsetki.
Mazuro Jan – przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Wêgorzyno, rolnik –
dzier¿awca. Zgromadzil 86.200 z³
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Posiada
dom o pow.106 m.kw. o wart. 150 tys.
z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Dzier¿awca gospodarstwa rolnego o pow 530
ha na infrastrukturze popegerowskiej z
czego osi¹gn¹³ przychód w wys. 520
tys. z³ oraz dochód w wys. 130 tys. z³
(wspó³w³asnoœæ). Inne nieruchomoœci :
dzia³ka siedliskowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i dwoma gospodarczymi o pow. 104 mkw. (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Od czerwca 2000 r.
jest cz³onkiem rady nadzorczej Banku
Spó³dzielczego Goleniów z czego uzyska³ 4.961,92 z³. Z tytu³u prac na rzecz
Ko³a £owieckiego „G³owacz” uzyska³
dochód w wys.11.612,80 z³. Dieta radnego 15.600 z³.
Urz¹d Miejski w Wêgorzynie
Banasik Marta Leokadia – Sekretarz Gminy Wêgorzyno. Zgromadzi³a
na lokacie 29.300 z³ (wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñska). 16.493,47 z³ na rachunku
bankowym. 15 tys. na lokacie (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Posiada mieszkanie o pow. 66.60 m.kw. o wart. 90 tys.
(maj¹tek wspólny). Posiada 25/100
udzia³u w gruncie 8.000 z³ (wspó³w³asnoœæ maj¹tkowa). Dochód ze stosunku

pracy 98.260 z³. Inne Ÿród³a – 1.295,35
z³. Posiada VW Golf 4 z 2002 r.
Grabowska Wanda El¿bieta –
skarbnik gminy. Zgromadzi³a 354,39 z³.
Posiada dom o pow. 151 mkw. o wart.
150 tys. z³ (maj¹tek wspólny) Posiada
nieruchomoœci: 1. dzia³kê z budynkiem
mieszkalnym o pow 743 mkw. o wart.
24.000 z³ (maj¹tek wspólny), 2. dzia³ka
o pow 1000 mkw. o wart 30.000 tys. z³
(maj¹tek wspólny) 3. Dzia³ka o pow.
2.000 mkw. wart. 7 tys. z³ (maj¹tek
wspólny) 4. Budynek gospodarczy o
pow. 25,20 mkw. o wart 9 tys. z³ (maj¹tek wspólny) 5. Lokal mieszkalny o
pow. 85,04 mkw. (spadek po ojcu w
czêœci 1/2) o wart 63 tys. - wspó³w³asnoœæ w udziale 3/20. - maj¹tek osobisty. 6. grunty 696 mkw. w udziale 1/2
czêœci spadku po ojcu. U¿ytkowanie
wieczyste – udzia³ w czêœciach wspólnych budynku mieszkalnego (wartoœæ
udzia³u 3 tys. z³) - maj¹tek osobisty. Z
tytu³u zatrudnienia jako skarbnik uzyska³a dochód w wys. 104.057,39 z³.
Dochody z innych Ÿrode³ – 1.418 z³.
Wynagrodzenie z tytulu bezumownego
korzystania z lokalu – 315,24 z³. Dochody mê¿a jako maj¹tek wspólny.
Opala Wanda – inspektor do spraw
podatków i op³at lokalnych UM Wegorzyno. Zgromadzi³a na koncie 5879,95
z³, 115.719 na lokacie bankowej oraz
gotówkê 500 z³. Posiada nastêpuj¹ce
nieruchomoœci: 1. dom o pow. 150 m.kw.
o wart 280 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ
maj¹tkowa z synem w czêœci 3/4). 2.
dzia³kê budowlan¹ o pow 731 m.kw. o
wart. 25.585 z³ bêd¹ca wspó³w³asnoœci¹ z synem (w czêœci 3/4) 3. dzia³kê
budowlan¹ o pow. 445 m.kw o wart.
15.557 z³ (wspó³w³asnoœæ maj¹tkowa z
synem w czêœci 3/4) 4. grunty rolne o
pow. 2168 m.kw o wart 10.840 z³
(wspó³w³asnoœæ maj¹tkowa z synem w
czêœci 3/4). 5. grunty rolne o pow 1705
m.kw o wart 8.525 z³ - wspó³w³asnoœæ
wielu osób 6. budynek gospodarczy o
pow. 16 m.kw. o wart. 7 tys. z³ - wspó³w³asnoœæ z synem w czêœci 3/4. Z umowy o pracê z UM Wegorzyno uzyska³a
dochód brutto 49.855,75 z³, a z tytu³u
renty rodzinnej 7.942,88 z³.
Honke Ma³gorzata – inspektor w
UM
Wêgorzyno.
Zgromadzi³a
1.038,65 z³. Z tytu³u stosunku pracy
uzyska³a dochód brutto 30.609,69 z³.
Inne Ÿród³a dochodu – 694 z³ brutto.
Zobowi¹zania: posiada kredyt konsumpcyjny w Banku Spó³dzielczym w
Wêgorzynie w wys. 15 tys. z³. Stan na
31.12.2012 – 7.072 z³.
Ociepa Anna – podinspektor do
spraw sprzeda¿y nieruchomoœci w UM
Wêgorzyno. Z tytu³u zatrudnienia w
Urzêdzie Miejskim uzyska³a dochód w
wys. 35.274,23 z³ (maj¹tek wspólny).
Z tytu³u umowy zlecenia 2.720 z³.
Otrzyma³a te¿ bony towarowe na kwotê 65 z³ - maj¹tek wspólny.

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
Jagie³ka Halina - kierownik w
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Wêgorzynie. Zgromadzi³a 8.245,73 z³ (maj¹tek objêty wspó³w³asnoœci¹ ma³¿eñsk¹) oraz 2.183,66 z³ maj¹tku odrêbnego. Posiada dom o pow.187 m.kw. o
wart. 250 tys. z³. Posiada gosp. rolne o
pow 58, 0297 ha ( w tym czêœæ gruntów
w dzier¿awie) o wart 230 tys. z³. Z tego
tytu³u uzyska³a przychód 270 tys. oraz
dochód 30 tys. Inne grunty – 1,26 ha
dzia³ki siedliskowej stanowi¹cej
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ o wart. 20
tys z³ oraz budynki gosp.o ³¹cznej wartoœci ok 130 tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia uzyska³a 64 624 z³ (maj¹tek osobisty). Z innych Ÿróde³ 670 z³ (maj¹tek
osobisty). Dochód z wymienionego
gosp. rolnego 30 tys. z³. Posiada ci¹gnik CASE r. prod 1986 o wart 18 tys.
z³ oraz ci¹gnik rolniczy Ford r. prod.
1980 o wart 10.500 z³. Oba pojazdy
stanowi¹ wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹.
Zobowi¹zania – 1. kredyt budowlany
na modernizacjê domu w banku PEKAO S.A kapita³ do sp³aty 19.763 z³.
(oprocentowanie 4.5%) . 2. kredyt
obrotowy na zakup œrodków produkcji w BS Goleniów w kwocie 28 tys z³
(oprocentowanie 5,65%) z refundacj¹
3,65 %.
Bejm Danuta – podinspektor w
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Wêgorzynie. Zgromadzi³a na rachunku bankowym 4.195 z³. W³aœcicielka mieszkania o pow. 41,70 m.kw. o wart 85 tys. z³
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska) oraz gara¿
o pow 10 m.kw. O wart 10 tys. z³ bêd¹cy w wieczystym u¿ytkowaniu
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Dochód z
tytu³u zatrudnienia 29,032 z³. Dochód
z innych Ÿróde³ 770 z³. Posiada samochód Peugeot 407 z 2005 r.
¯urawik Edyta - podinspektor w
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Wêgorzynie. Posiada mieszkanie 25,5 m.kw
(wspó³w³asnoœæ w wys. 1/4) o wart. 60
tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia uzyska³a
25.568,82 z³ dochodu (brutto). Œwiadczenia z ZUS – 187,12 z³ (brutto). Inne
Ÿród³a 770 z³ (brutto).
Sobañska-Protasiuk Lidia, starszy pracownik socjalny w Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej w Wêgorzynie.
Posiada mieszkanie o pow. 69,14 m.kw.
o wart. 130 tys z³. (posiadacz samoistny). Posiada 249/1000 udzia³u w gruncie pod budynkiem mieszkalnym o wart
6 tys. z³ i gara¿ o pow. 18 m.kw o wart.
10 tys. z³. Uzyska³a 41.692 z³ z tytu³u
nale¿noœci ze stosunku pracy oraz
1.904,45 z renty rodzinnej. Inne dochody – 170 z³.
Dobrzaniecka Monika – specjalistka pracy socjalnej w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Wêgorzynie. Posiada
dom o pow. 131,20 m.kw. Stanowi¹cy
wspó³w³asnoœæ o wart 370 tys. z³ oraz

dzia³kê budowlan¹ (wspó³w³asnoœæ) o
pow 1085 m.kw. zabudowan¹ domem
200 m.kw. O wart 40 tys. z³. Z tytu³u
umowy o pracê w OPS uzyska³a dochód
54 559,17 z³. Z tytu³u umowy zlecenia
z PCPR £obez – 14.080 z³. Zobowi¹zania: kredyt na budowê domu jednorodzinnego zaci¹gniêty w 2008 r. w wys.
136.489,81 CHF (na 30 lat) . Na dzieñ
31.12.2012. do sp³aty pozosta³o
129.968,25.
Oœwiata
Œmigielska Barbara – dyrektor w
Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim. Posiada mieszkanie o pow.
63,7 m.kw o wart. 70 tys. stanowi¹ce
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ oraz dzia³kê
roln¹ o pow 501 m.kw. O wart ok. 700
tys. z³ nabyt¹ w 1994 r. od ANR
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Z tytu³u
umowy o pracê uzyska³a 73.217,81 z³.
Kwota objêta wspó³w³asnoœci¹ ma³¿eñsk¹. Posiada samochód VW Passat z
1999 r. - maj¹tek wspólny.
Wolska Lucyna – dyrektor Szko³y
Podstawowej w Wêgorzynie. Zgromadzi³a 14 tys. z³ (wspólnoœæ maj¹tkowa). Posiada dom o pow. 150 m.kw. o
wart 200 tys. stanowi¹cy ma³¿eñsk¹
wspó³w³asnoœæ maj¹tkow¹. W³aœciciel
gospodarstwa rolnego (wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñska) o pow. 6,92 ha o wart. 50
tys. z³, z którego osi¹gnê³a przychód i
dochód 5 tys. z³. Inne nieruchomoœci:
pawilony handlowe o pow. 120 m.kw.
o wart. 200 tys. z³ oraz 130 m.kw. o wart
180 tys. z³ stanowi¹ce wspó³w³asnoœæ
maj¹tkow¹. Prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, z czego uzyska³a przychód
57619,29 z³ oraz dochód 20989,28 z³.
Dochód ze stosunku pracy – przychód
92455,15 z³, dochod 91120,15 z³. Posiada samochód Mazda 626, r. prod.
2000.
Gêbka El¿bieta – dyrektor gimnazjum w Wêgorzynie. Zgromadzi³a
110 tys z³. oraz 12 tys. euro. Posiada
mieszkanie o pow. 60 m.kw. o wart.
100 tys. z³ (w³asnoœæ wspólna) oraz
gara¿ 18 m.kw. o wart 10 tys. z³ (w³asnoœæ wspólna). Z tytu³u wynagrodzenia ze stosunku pracy uzyska³a
83.255,80 z³. Z dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie 1008 z³. Posiada samochód Chevrolet Nubira 2006 r.
(w³asnoœæ wspólna).
Barbara Franczuk – dyrektor
przedszkola w Wêgorzynie. Zgromadzi³a 11. tys. z³. Posiada dom o pow.
87,10 m.kw. o wart. 170 tys. z³ - w³asnoœæ odrêbna oraz budynek gospodarczy 59,40 m.kw. o wartoœci 9 tys. z³
(w³asnoœæ odrêbna). Posiada te¿ nieruchomoœæ gruntowa zabudowan¹ domem o pow. 0,1316 ha o wart. 30 tys.
Tytu³ prawny – w³asnoœæ odrêbna. Z
tytu³u wynagrodzenia za zatrudnienie
79.733,85 z³. W³aœcicielka Opla Astra
2005 r. (w³asnoœæ ma³¿eñska).

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

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam dom w³asnoœciowy w
zabudowie
szeregowej
w
£obzie. Parter z przeznaczeniem
na dzia³alnoœæ, piêtro – mieszkanie dwupokojowe. Atrakcyjne
miejsce do prowadzenia ka¿dej
dzia³alnoœci. Cena 320.000 z³.
Tel. 516 078 456

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej
Kozie mleko sprzedam £obez, tel.
696 308 679

Powiat gryficki

Wynajmê halê 600 mkw. wraz z
du¿ym placem w centrum £obza k/
Netto. Tel. 721 072 472, £obez

PRACA

OKAZJA! Sprzedam tanio metalow¹ ³ódŸ wêdkarsk¹ z wios³ami. Zarejestrowana.
Gryfice, tel. 517-960-525.

Powiat ³obeski

Region

Zaopiekujê siê dzieckiem. £obez,
tel. 795 926 734.

Kupiê antyki oraz ró¿ne starocie.
Tel. 501-126-109.

ROLNICTWO
Kury nioski Leghorna, ¿ó³tonó¿ki rasy o najwy¿szej intensywnoœci
nieœnej oraz ogólnou¿ytkowe.
Kont. 501-057-385.
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Powiat gryficki
Zatrudniê elektryków znaj¹cych jêzyk niemiecki. Kontakt tel. 91 392
3887

Region
Zatrudniê kierowcê kat. C+E Polska – Szwecja, tel. 887 647 435

TOWARZYSKIE
Powiat ³obeski
Niemiec szuka pani w wieku 50 - 60
lat, partnerki ¿yciowej. Tel. 795 675
073, £obez

Sprzedam
ekologiczn¹
porzeczkê
czerwon¹ i czarn¹
tel. 697 588 566
Daj¹c og³oszenie do TTygodnika
ygodnika £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

MIESZKANIA
Powiat gryficki
Mieszkanie 4-pokojowe, 59 mkw. w
centrum Gryfic sprzedam, bez poœredników. Tel. 695554340.
Sprzedam mieszkanie w 4-rodzinnym bloku w Przybiernówku, w kierunku na Niechorze. 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, piwnica, spi¿arka, o pow. 54,90 mkw., budynek
gospodarczy o pow. 17,67 mkw., 2
dzia³ki z mo¿liwoœci¹ zabudowy; o
pow. 729 mkw. i 490 mkw. Tel. 511976-664.

Powiat ³obeski
Wynajmê mieszkanie osobie bez
na³ogów w zamian za pomoc. Tel.
799 144 452

Powiat œwidwiñski
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

MOTORYZACJA
Kupiê stare motory, motorowery,
samochody. Tel. 501-126-109.

Powiat ³obeski
Nissan Note, 1.4 benzyna, 88KM,
120
tys.
przebieg,
r.prod.
21.12.2007, salon Polska, serwisowany, piêkny czerwony kolor,
nowe opony letnie i felgi. Cena
21.900 z³. Tel. 501 894 828

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

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

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Glazura, terakota, malowanie,
szpachlowanie itp. Tel. 690 989
273

Powiat drawski
Us³ugi tartaczne . Tel. 661 194 854
lub 94 363 1258.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 94 363 1258.

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
Koszenie traw i prasowanie siana.
Tel. 661 194 854 lub 94 363 1258.
Us³ugowo wykonam wszelkie prace polowe. Nowy ci¹gnik 150 KM.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 943631258.

DZIA£KI NA SPRZEDA¯
£OBEZ - ul. Magazynowa - magazyn o pow. 993,80 mkw dzia³ka
o pow. 3051mkw
£OBEZ - teren inwestycyjny z zabudowaniami
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 902 mkw
£OBEZ - dzia³ka inwestycyjna o pow. 40 m?, centrum miasta
£OBEZ - dzia³ka budowlana w u¿ytkowaniu wieczystym o pow. 532 mkw
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 570 mkw
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 921 mkw
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1011mkw
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 1044 mkw
£OBEZ - 2 dzia³ki z war. zabudowy obok siebie, pow. 902 i 900 mkw
£OBEZ - teren przemys³owy zabudowany hal¹, pow. 1776 mkw
£OBEZ - dzia³ka inwestycyjna z zabudowaniami, centrum miasta,
pow. 3545 mkw

-

CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA

160.000 z³
225.000 z³
43.000 z³
50.000 z³
50.000 z³
63.000 z³
59.000 z³
78.000 z³
93.000 z³
80.000 z³
700.000 z³

-CENA 850.000 z³
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Wakacyjny patrol wyruszy³ w drogê
(POWIAT £OBESKI) Podobnie
jak w latach ubieg³ych, tak i w tym
roku, w ramach trwaj¹cego wakacyjnego odpoczynku dzieci i m³odzie¿y z powiatu ³obeskiego policjantka wspólnie ze stra¿akiem
oraz pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
£obzie odwiedzali œwietlice, tym
razem w gminach £obez i Wêgorzyno.
W ubieg³ym tygodniu odwiedzono dzieci wypoczywaj¹ce w
œwietlicach w miejscowoœciach Karwowo, Poradz, Przemys³aw, Przytoñ
oraz Zwierzynek. Z wypoczywaj¹cymi dzieæmi i m³odzie¿¹ rozmawiano
na temat bezpiecznych zabaw i zachowañ w ramach trwaj¹cych wakacji. Przypominano czego nie wolno
robiæ podczas k¹pieli wodnych, a
tak¿e pokazano jak prawid³owo nale¿y udzielaæ pierwszej pomocy medycznej. Pod okiem stra¿aka dzieci i
m³odzie¿ mia³y okazjê przeæwiczenia
masa¿u serca oraz sztucznego oddychania na fantomie.
Podczas wszystkich odwiedzin
w ramach bezpiecznych wakacji
dzieci otrzyma³y drobne nagrody i
upominki.
(kp)

Osiem podprojektów

Priorytet - stadion
(£OBEZ). Podczas lipcowej sesji Rady Miejskiej zosta³a poruszona kwestia modernizacji stadionu
miesjkiego w £obzie. Wprawdzie
œrodków na ten cel nie ma i nie ma
nawet w planach, aby podj¹æ siê tego
zadania w trakcie najbli¿syzch
czterech lat, jednak ju¿ wykonywany jest projekt.
Byæ mo¿e na pocz¹tku sierpnia
zostanie z³o¿ona do magistratu kompletna ju¿ dokumentacja modernizacji stadionu miejskiego. Na dokumentacjê zwi¹zan¹ z obiektami sportowymi przeznaczono 56 tys. z³, choæ
inwestycji nie ma w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, który de facto
jest wyznacznikiem w podejmowaniu dzia³añ i okreœla priorytety dla
gminy.
Modernizacja stadionu by³a
wspóln¹ decyzj¹ rady i burmistrza.
Czêœæ radnych zaanga¿owa³a siê
nawet w wyszukiwaniu projektantów. Na zadanie nie og³oszono jednak przetargu, a wybór projektanta
nast¹pi³ w wyniku zapytania o cenê.
Œrodki zosta³y wprowadzone do
bud¿etu i podpisana umowa. Niektórzy radni licz¹ na to, ¿e jeœli ju¿
bêdzie projekt, wówczas gmina bê-

dzie mog³a wyst¹piæ o œrodki zewnêtrzne, a uzyskanie dofinansowania z zewn¹trz trwa czasami kilka
lat. Pozwolenia na budowê wa¿ne s¹
trzy lata, wiêc radni maj¹ nadziejê, ¿e
do tego czasu uda siê pozyskaæ
dofinansowanie na modernizacjê
stadionu.
Projektant przygotowa³ kilka
koncepcji modernizacji stadionu.
Nad koncepcjami pochylali siê m.in.
dzia³acze sportowi, sportowcy, radni i pracownicy wydzia³u sportu.
Kiedy wybrano ostateczn¹ wersjê,
projektant przedstawi³ projekt stadionu i tzw. podprojekty. Poinformowa³, ¿e pod powierzchni¹ ziemi nale¿y m.in. wymianiæ sieæ kanalizacyjn¹
i elektryczn¹, odwodnieniæ teren. Po
tej prezentacji projekt uzyska³ akceptacjê radnych.
Projekt ma byæ podzielony na 8
podprojektów. Dziêki temu, je¿eli
pojawi¹ siê œrodki zewnêtrzne z Euroregionu, Ministerstwa Sportu i
Urzêdu Marsza³kowskiego, to bêdzie mo¿na wniskowaæ o dofinansowanie jednego z elementów stadionu np. bie¿ni, trybun, ma³ego boiska
lub skateparku, czyli któregoœ z podprojektów. Jak ta koncepcja sprawdzi siê w praktyce - zobaczymy. MM

Jastar oœwietli
(RESKO). Znany jest ju¿ wykonawca, który zainstaluje oœwietlenie w ulicach: Zielona, Mickiewicza, Poznañska, Gdañska-Toruñska, Poznañska, Krakowska,
Gdañska, Wodna i Kopernika w
Resku.
Do przetargu na to zadanie wystartowa³o osiem firm, jednak a¿ piêæ

ofert zosta³o odrzuconych. Wygra³o Przedsiêbiorstwo Us³ugowo Handlowe „Jastar” z Trzebiatowa, które
zaoferowa³o najni¿sz¹ cenê za wykonanie zadania – 270.976,66 z³ brutto. Cena oferty przekracza kwotê,
jak¹ gmina przeznaczy³a na to zadanie, jednak gmina mo¿e zwiêkszyæ
kwotê do ceny oferty.
MM

Ty³ówka

Kolejna ty³ówka

(£OBEZ) 25.07.2013r. ok godz.
15.20 w £obzie na ul. Obr. Stalingradu, mieszkaniec £obza kieruj¹c samochodem VW nie zachowa³ odpowiedniej odleg³oœci przed poprzedzaj¹cym go pojazdem, w wyniku
czego uderzy³ w ty³ samochodu
Audi.

(RESKO) 27.07.2013 roku o godzinie 11.40 na drodze Starogard Resko kieruj¹cy sam. VW mieszkaniec £obza nie zachowa³ nale¿ytego
odstêpu od poprzedzaj¹cego go
pojazdu Toyota, w wyniku czego
uderzy³ w ty³ pojazdu.

NietrzeŸwy rowerzysta
(£OBEZ) 26.07.2013 r. oko³o
godz. 00:10 w £obzie, na ul. Spokojnej, mieszkaniec £obza kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci (0,35 mg/l).

NietrzeŸwy w Peugeocie
(RESKO) 28.07.2013 r. w £osoœnicy, gm. Resko, mieszkaniec gminy Resko kierowa³ samochodem
osobowym marki Peugeot znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci 0,98
mg/l.

Z ¯YCIA MIESZKAÑCÓW
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Zapiski z pamiêci
Komar i Venus
Ca³a paczka spotka³a siê po obiedzie na rynku. Nasz rynek to targowica czynna we wtorki i pi¹tki. Jest to
najczêœciej uczêszczane i oblegane
przez ch³opaków z naszej ulicy miejsce.
Mo¿na tam pograæ w pi³ê, pobawiæ siê w piêæ cegie³, pobawiæ
siê w chowanego za budkami,
pojeŸdziæ rowerem, Simsonem lub
Komarem. Akurat dzisiaj æwiczymy jazdê Komarem Heñka. Jest to
dobrze utrzymany i sprawny sk³adak. Heniek chodzi do Technikum
Samochodowego w Szczecinie i
potrafi zrobiæ coœ z niczego.
Ostatnio szykuje gokarta z silnikiem od WFM-ki. Na zmianê robimy rundê po rynku. NieŸle nam
idzie. Komar sprawuje siê jak zawsze znakomicie. Na rynek wkracza ze swoim pieskiem nasza kole¿anka Lilka. Ch³opakom oczy zaczynaj¹ lataæ na wszystkie strony.
Lilka jest strasznie zgrabna i
³adna. Ma niesamowite nogi a¿ do
migda³ów i burzê krêconych w³osów na g³owie oraz promienny
uœmiech. Lilka wi¹¿e psa do budki
na rynku i prosi o mo¿liwoœæ przeja¿d¿ki. Pytamy siê czy ju¿ jeŸdzi³a? Tak. Jest trochê zdenerwowana. Siada na Komara. Ma trochê
k³opotów z biegami i gazem. T³umaczy, ¿e przedtem biegi zmienia³a
nog¹, a w tym Komarze biegi zmienia siê rêcznie przy pomocy manetki. Po krótkim teoretycznym
szkoleniu Lilka spokojnie i bez
problemów startuje. Trasa wiedzie
po okrêgu najwiêkszego placu targowicy. Komar zatacza ze swoj¹
kierowczyni¹ coraz wieksze krêgi.
Przyczyn¹ jest brawura i nadmierna prêdkoœæ. W pewnym momencie motorower naje¿d¿a na le¿¹c¹
po³ówkê ceg³y. Lilka na moment
traci lekko równowagê. Z wra¿enia chwyta mocniej manetki gazu
i biegów, skutkiem czego Komar
dostaje przyspieszenia. Œrednica
okrêgu, po którym porusza siê
pojazd, zwiêksza siê i jest przyczyn¹ nerwów oraz utraty panowania nad motorowerem. Lilka z
coraz wiêksz¹ prêdkoœci¹ wje¿d¿a
pomiêdzy budki, gdzie odbija siê
od skarpy, zmienia kierunek jazdy.
Komar zasuwa coraz szybciej.
Miga nam miêdzy budkami i znika
za t¹ najd³u¿sz¹. Wszyscy biegniemy zobaczyæ skutki. Kilkanaœcie metrów za najd³u¿sz¹ budk¹
na kupie cegie³, w kêpie pokrzyw,
gramoli siê z trudem spod motoroweru Lilka. Z ³ezk¹ w k¹ciku oka
rzuca nam dzielnie pytanie - Nie
widzieliœcie dziewczyny w pokrzywach? Nie!

(cz. 52)

Nasza ulica.
Rynek
W naszym mieœcie jest jedna jedyna taka ulica. W naszym pojêciu
jest to odcinek od rynku do trójki.
Rynek to targowica z przedwojennymi budkami ogrodzony p³otem z drucianej siatki. Od strony ulicy Mostowej jest dwuskrzyd³owa brama. W
drugiej cz¹sci rynku s¹ dwie furtki.
Jedna na posesjê Kazika, Heñka i
Halinki, a druga na przestrza³ w kierunku starego boiska i rzeŸni. Wiêksza czêœæ rynku jest wybrukowana
granitow¹ kostk¹, a czêœæ poroœniêta traw¹, na której pas¹ siê po po³udniu owce rodziców Halinki. Mama
Halinki jest poborc¹ op³at targowych i odpowiedzialn¹ za porz¹dek
na tym terenie. W sk³ad obiektów
targowicy wchodzi œrednia budka,
w której jedno stoisko zajmuje Kuku³owa. Ta budka ma trzy stoiska. W
niej handluje siê materia³ami pirotechnicznymi, tj. korkami do korkowców, pi³eczkami na gumce, bardzo
kolorowymi, tr¹bkami i harmonijkami oraz mnóstwem mniej i wiêcej
przydatnymi dla nas akcesoriami. W
pozosta³ych dwóch stoiskach handluj¹ ciuchami, kapami i poœciel¹
Jejna i Ichna. Przed t¹ budk¹ urzêduje ze swoim wózkiem na czterech
ko³ach Pieciowa. Jej specjalnoœci¹
s¹ nasiona sprzedawane na kieliszki,
naparstki i szklanki. Nas interesowa³
tylko sma¿ony na patelni s³onecznik, specjalnoœæ Pieciowej. Jego
specyficzny, s³onawy smak, znany i
ceniony by³ wszystkim mieszkañcom £obezu. Na prawo od budki
by³a druga brama. Wiod³a na ogród
przy s¹dzie. Przed bram¹ le¿a³a
ogromna kupa czystego, ¿ó³tego
piachu, do posypywania chodników na rynku zim¹. Na wrotach obu
bram swoje wyroby prezentowa³a
ma³a, obszerna pani Serwetkowa. Jej
serwetki, nieskazitelnie bia³e i piêkne, o ró¿norodnych wzorach, cieszy³y siê zawsze wziêciem. Na lewo
od œredniej budki sta³y dwie pojedyñcze budki do handlowania r¹bank¹ i wêdlinami. Dalej obok nich
sta³a najwiêksza i najd³u¿sza budka.
W niej handlowano drobiem, nabia³em, glinianymi garami, drewnianymi grabiami, butami, brzozowymi
miot³ami i mnóstwem innych towarów. Œrodek wybrukowanego placu
zajmowa³y wozy na ¿elaznych i gumowych ko³ach. Tam handlowano
zbo¿em, zwierzêtami, drobiem, ziemniakami, kapust¹, jab³kami i wieloma
innymi produktami. Na drugiej i niewybrukowanej czêœci placu targowego znajdowa³y siê drewniane toalety i plac wystawowy zwierz¹t
gospodarskich, a najczêœciej nasze
boisko do pi³ki no¿nej. Cdn. WP
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Galeria naszych mieszkañców

Chrzest Œwiêty Wojtusia

Ola

Zdjêcie do Galerii tygodnika mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w £obzie, www.fotopyrczak.pl
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