Œmieci - równi i równiejsi?

Plantacja borówki
w Siwkowicach k. £osoœnicy

zatrudni
zbieraczy

Tel. 515 144 186.
Organizujemy dowóz

Policja poszukuje
œwiadków wypadku
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Woda wyp³ukuje groby
(£OBEZ).Ulewne
deszcze sprawi³y, ¿e
cmentarnymi alejkami
pop³ynê³y rzeki, a te
wyp³uka³y znaczne
iloœci ziemi spod grobów, w niektórych
miejscach ziemia
zapad³a siê.

Radny Albiniak nie z³o¿y³
oœwiadczenia, straci³ mandat
W przysz³ym tygodniu rusza liga

CMYK

Dwuletnie
dziecko zginê³o
pod ko³ami
autobusu
(GRYFICE-£OBEZ) W Gryficach w miniony pi¹tek, 2 sierpnia,
dosz³o do tragicznego wypadku, w
którym zginê³o dwuletnie dziecko.
Wpad³o pod ko³a autobusu relacji
Pobierowo - £obez.
Jak informuje nasza gryficka korespondentka, autobus zatrzyma³
siê w Gryficach na ul. Jana D¹bskiego. By³o tu¿ przed godzin¹ szesnast¹. Wysiadali z niego ludzie. W
pewnym momencie wysiada³a z niego kobieta z dzieckiem, która - jak
mówi¹ œwiadkowie zdarzenia - zemdla³a, a dwuletnie dziecko wpad³o
pod ko³a ruszaj¹cego autobusu.
Komenda Powiatowa Policji w
Gryficach wystosowa³a apel do pasa¿erów, którzy jechali tym autobusem (2 sierpnia, relacja Pobierowo £obez, godz. 15.55) i byli œwiadkami
tego wypadku oraz posiadaj¹ jak¹kolwiek wiedzê na jego temat, o pomoc w ustaleniu szczegó³ów tego
zdarzenia. Ka¿dy, kto mo¿e pomóc,
proszony jest o kontakt z KPP w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19, pod
numerami telefonów 997, 112 oraz 091 38 57 511 lub 0-91 38 57 512. KAR

Z drugiej strony
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Z DRUGIEJ STRONY
Czytelnicy – odbudowaæ Chatê Syberyjsk¹

Papier wszystko
przyjmie, a ludzie?

Kazimierz Rynkiewicz
Podczas rozmowy w redakcji o
turystycznych walorach gminy
£obez jeden z czytelników rzuci³
has³o, by odbudowaæ Chatê Syberyjsk¹. Pomys³ godny zastanowienia siê, bo walorów turystycznych
mamy niewiele, a chata by³a jedn¹ z
takich atrakcji. Z dyskusji wysz³o, ¿e
takie dyskusje powinny odbywaæ
siê czêœciej i w szerszym gronie, bo...
turystyka podupada. Przyjrzeliœmy
siê kilku starym pomys³om, nie tylko
z tej dziedziny.
M³odszym czytelnikom przypominamy, ¿e taka chata, jako rekonstrukcja prawdziwej chaty syberyjskiej, sta³a nad jeziorem Che³m. Zosta³a zbudowana w 2000 roku, a sp³onê³a w nieznanych okolicznoœciach
w 2003 roku. By³a spor¹ atrakcj¹,
zarówno turystyczn¹, jak i towarzysk¹, gdy¿ wielu mieszkañców organizowa³o w niej przeró¿ne imprezy.
W 2007 roku pojawi³ siê pomys³
jej odbudowy. Powiat rozmawia³ na
ten temat z Gmin¹. Pad³ nawet pomys³, by wybudowaæ dwie takie
chaty, w bezpiecznych miejscach.
Wskazywano na Bonin i Ginawê.
Mia³yby one powstaæ na terenach
nadleœnictwa, wiêc pozosta³o siê z
nim dogadaæ. Jak widaæ, pomys³ nie
zosta³ zrealizowany. Mo¿na by do
niego wróciæ, bo tamta chata by³a
naprawdê spor¹ atrakcj¹ i dobrze
s³u¿y³a mieszkañcom, a nawet sta³a
siê wizytówk¹ turystyczn¹ gminy
£obez.
Najlepsza gmina
ekologiczna `97
W Internecie natrafiliœmy na
widniej¹c¹ do dzisiaj stronê reklamuj¹c¹ gminê £obez. Fajnie jest tak
czasami przypomnieæ tamte stare
czasy. Ot, chocia¿by tak¹ informacjê, opracowan¹ w 2002 roku, pod
nazw¹ „Realizacja programu ekologicznego”. Cytat: Skarbem Ziemi
£obeskiej jest œrodowisko naturalne. Zdaj¹ sobie z tego sprawê mieszkañcy oraz w³adze lokalne. Przyjmuj¹c do realizacji program proekologiczny gmina £obez przyst¹pi³a do
zorganizowanego przez Szczeciñski Sejmik Samorz¹dowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej konkursu
„Najlepsza gmina ekologiczna

`97", w którym zajê³a pierwsze miejsce. Na sukces ten z³o¿y³y siê trwaj¹ce od lat inwestycje tworz¹ce infrastrukturê techniczn¹, s³u¿¹c¹
ochronie œrodowiska. Nale¿y do
nich du¿a, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia œcieków oraz systemy sieci gazowej i kanalizacyjnej
obejmuj¹ce ca³e miasto. ¯adnych
zastrze¿eñ nie budzi stan zaopatrzenia gminy w wodê do picia. Opracowany zosta³ program uciep³ownienia miasta.
I w innym dziale: „Realizowany
jest tak¿e projekt budowy œcie¿ki
³¹cz¹cej gminy Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego”.
Ach, ³za zakrêci³a siê w oku, jak to
mieliœmy system kanalizacji obejmuj¹cy ca³e miasto. Stra¿ miejska nie
upilnowa³a i nam zwinêli i znowu
trzeba budowaæ. Budowa œcie¿ki
³¹cz¹cej gminy Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego ci¹gle w realizacji. Mamy
nadziejê, ¿e do¿yjemy jej ukoñczenia
i ktoœ nie zapomni powiadomiæ nas o
tym.
Tak¿e program uciep³ownienia
miasta uda³ nam siê znakomicie – po
prostu ciep³owniê oddano za darmo
niemieckiej firmie. Ale¿ to by³a praca
w pocie czo³a nad t¹ koncepcj¹.
Dalej czytamy: „Edukacja ekologiczna wœród mieszkañców gminy
prowadzona jest od najm³odszych
lat. Przekonaæ siê o tym mo¿na w
przedszkolu, gdzie ustawiono tablice o tematyce przyrodniczej specjalnie przygotowane dla dzieci”.
Tak jak w pocie czo³a pracowano
przez lata nad koncepcj¹ ciep³ownicz¹, tak samo intensywnie i d³ugo
nad edukacj¹ ekologiczn¹, a teraz
wiceburmistrz powtarza, przy okazji
wprowadzania tzw. ustawy œmieciowej, ¿e musimy uczyæ siê segregowaæ. Czyli co? Tyle lat edukacji, od

przedszkola, i nie nauczyliœmy siê?
Na to wygl¹da.
By³y sobie strusie
Kolejny zapisek: „Inn¹ atrakcj¹
£obza jest prywatna hodowla egzotycznych zwierz¹t, takich jak najwiêksze ptaki na œwiecie strusie
afrykañskie oraz lamy, ¿ó³wie”.
Sam pamiêtam, ¿e dzieci, by je
zobaczyæ, przyje¿d¿a³y nawet z Nowogardu. Firma nie przetrwa³a.
Szkoda. Coœ nam uby³o.
Z tych danych sprzed lat 11 wynika, ¿e nie tylko strusi nam uby³o,
ale te¿ ludzi. Ludnoœæ gminy (dane
na 17.04.2002) wynosi³a 15.027
osób, w tym: miasto - 11.134 osób,
wieœ - 3.893 osób. Dane z 2012 r.
mówi¹, ¿e by³o nas 14.183 osób. To
o ponad 800 osób mniej. No i starzejemy siê.
Bêd¹ wiatraki
We wszystkich folderach i materia³ach promocyjnych za najwa¿niejszy atut gminy uznaje siê przyrodê. Jednoczeœnie w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2013-2020 podkreœla siê, ¿e jedn¹ ze œcie¿ek rozwoju
gminy mo¿e byæ energia odnawialna
w postaci choæby elektrowni wiatrowych. Czy jedno nie koliduje z drugim? Nikt na ten temat nie chce rozmawiaæ. Ta Strategia to dopiero materia³ do przemyœleñ. Powinna raczej
nazywaæ siê diagnoz¹, bo jak na zakreœlone 7 lat do przodu, to niewiele
z niej wynika, oprócz powielanych
od lat schematów, jak choæby taki, ¿e
w domu kultury od lat dzia³a prê¿nie
Klub Nauczyciela i takie tam ró¿ne.
Papier wszystko przyjmie, jak to
pokaza³em powy¿ej, siêgaj¹c do zapisków sprzed lat. A ludzie?
Ciekaw jestem, gdzie teraz znajduje siê ten dyplom za „Najlepsz¹
gminê ekologiczn¹ `97”.
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Ps.
Protokó³ nr 37/07 z posiedzenia
Zarz¹du Powiatu w £obzie, które
odby³o siê 19 wrzeœnia 2007 r.
Antoni Gutkowski powiedzia³,
¿e Burmistrz £obza jest po rozmowach z dyrektorem ZDW oraz Marsza³kiem Województwa w sprawie
obwodnicy miasta £obez. Od strony Œwidwina w kierunku Wêgorzyna obwodnica przebiega³aby ulicami: Plac Spó³dzielców, nastêpnie
ruch skierowany by³by na ul. Magazynow¹ i Wêgorzyñsk¹. W stronê
Reska ruch kierowany by³by ul.
Wêgorzyñsk¹, Magazynow¹, Rapackiego, Obroñców Stalingradu,
Boczn¹, Pó³nocn¹ i wyjazd by³by
przy CPN. Dyrektor ZDW chce, aby
powiat przej¹³ ul. Kraszewskiego i
Segala z mostem, a ZDW przejmie ul.
Boczn¹ i Pó³nocn¹.
Ryszard Sarna powiedzia³, ¿e
gmina powinna przej¹æ ul. Kraszewskiego i Segala, a powiat odda ul.
Boczn¹ i Pó³nocn¹.
Jan Zdanowicz powiedzia³, ¿e
jest to dobry pomys³ na budowê
obwodnicy.
Antoni Gutkowski powiedzia³,
¿e powiat mo¿e oddaæ dla ZDW ul.
Boczn¹ i Pó³nocn¹.
Jak widaæ papieru zapisuje siê
du¿o, a obwodnicy jak nie by³o, tak
nie ma. Jak i wielu innych rzeczy.
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Radny nie z³o¿y³
Wychuchali swoje oœwiadczenia,
balkony i ogródki straci³ mandat
Rada Osiedla w £obzie nagrodzi³a

(DOBRA). 22 wrzeœnia odbêd¹
siê wybory uzupe³niaj¹ce w okrêgu
nr 7, czyli dla so³ectwa Anielino i
so³ectwa Wojtaszyce, w sk³ad którego wchodz¹ Wojtaszyce i Wrzeœno.

(£OBEZ) Na starym boisku w
£obzie, przy ponad trzydziestostopniowym upale, Rada Osiedla wrêczy³a mieszkañcom nagrody za najpiêkniejsze balkony i ogródki
przydomowe.
Krzese³ka wystawione przed
scen¹ by³y puste, bo z powodu upa³u wszyscy schronili siê pod parasole. Na scenie przewodnicz¹ca Rady
Osiedla, pani Miros³awa Borowska,
wyczytywa³a nagrodzonych i zapra-

sza³a na scenê, gdzie burmistrz
£obza wrêcza³ nagrody. Za naj³adniejszy balkon otrzymali je, w kolejnoœci zajêtych miejsc: Stanis³awa
Talarek, Irena Gasek oraz Henryka i
Marian Smoliñscy. Komisja konkursowa wyró¿ni³a dodatkowo Elwirê
Tomaszewsk¹ i Krystynê Uniatowsk¹.
Za naj³adniejsze „ogródki przydomowe” komisja uzna³a ogródki
Krystyny Bednarek i Ewy Zwierzchowskiej.
KAR

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.

27 czerwca radni miejscy stwierdzili wygaœniêcie mandatu radnego
Henryka Krzysztofa Albiniaka z
dniem podjêcia. Powodem podjêcia
uchwa³y by³o niez³o¿enie przez niego w terminie oœwiadczenia maj¹tkowego. Radny Henryk Albiniak by³
wybrany w okrêgu wyborczym nr 7
z listy nr 16 zg³oszony przez KWW
Dobra 2010.
24 lipca Wojewoda Zachodniopomorski wyda³ zarz¹dzenie o przeprowadzeniu wyborów uzupe³niaj¹cych. Data wyborów uzupe³niaj¹cych zosta³a wyznaczona na 22
wrzeœnia tego roku.
Komisarz Wyborczy zarejestrowa³ trzy komitety: Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja ¯aka, pe³nomocnik wyborczy – Andrzej Tadeusz ¯ak, Komitet Wyborczy Wyborców Masz Wybór, pe³nomocnik wy-

borczy – Kazimierz Józef £ojek oraz
Komitet Wyborczy Wyborców Wioletty Perek, pe³nomocnik wyborczy
– Artur Roman Perek.
MM

Wynajmê halê
600 mkw.
wraz z du¿ym placem
w centrum £obza k/Netto.

Tel. 721 072 472

Kupiê
gospodarstwo
lub grunt rolny
tel. 664 944 635
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Plany wiatrakowe
dla Borkowa
(RADOWO MA£E) Pod koniec
maja br. pojawi³a siê w BIPinformacja o przyst¹pieniu do przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko w ramach prowadzonego
postêpowania w sprawie wydania
decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiêwziêcia:
„Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Borkowo” o ³¹cznej
mocy do 14 MW wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, na terenie gminy Radowo Ma³e, w okolicy miejscowoœci Borkowo”.
Wniosek i raport znajduj¹ siê do
wgl¹du w Urzêdzie Gminy w Rado-

wie Ma³ym (pokój nr 8). Raport wraz
z wnioskiem skierowano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska w Szczecinie, celem dokonania uzgodnienia warunków realizacji
przedsiêwziêcia oraz do Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w £obzie, celem wydania
opinii. Po ich wydaniu wójt podejmie
decyzjê.
Wniosek w ww. sprawie z³o¿y³
Werner Diwald, prezes ENERTRAG
Bolkowice Sp. z o.o. z siedzib¹ przy
Al. Papie¿a Jana Paw³a II 15/4 w
Szczecinie, która jest inwestorem.
KAR

Innowacyjnoœæ
i rzeczywistoœæ
(RESKO). Jak wci¹¿ jesteœmy
daleko za zachodem, œwiadczy nowa
perspektywa finansowania na lata
2014-20. Tam wszechobecnym s³owem jest „innowacyjnoœæ”, gdy tu,
w regionie, wci¹¿ borykamy siê z
dziurawymi drogami, tanimi technologiami, brakiem podstawowej
infrastruktury, bezrobociem i brakiem œrodków na szybkie i skuteczne dzia³ania. Czy wiêc jesteœmy odpowiednimi adresatami œrodków
unijnych w nowej perspektywie?
- Nowa perspektywa finansowa
w Unii Europejskiej na lata 20142020 zapowiada siê obiecuj¹co przynajmniej od strony wielkoœci œrodków finansowych przeznaczonych
na ten okres. Ju¿ wiadomo, ¿e bêd¹

to pieni¹dze trudniejsze, wszechobecnym s³owem bêdzie „innowacyjnoœæ”. Dla gminy Resko z pewnoœci¹ bêd¹ mo¿liwoœci dalszego
szybkiego rozwoju, szczególnie w
zakresie zwiêkszenia potencja³u turystycznego – poinformowa³ burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski.
Z jednej strony innowacyjnoœæ
w zakresie potencja³u turystycznego mo¿e sprawiæ rozwój turystyki w
regionie, z drugiej strony wci¹¿ pozostaj¹ dziurawe drogi. Pocieszaj¹ce s¹ zapowiedzi, ¿e gminy otrzymaj¹
wsparcie na remont swoich dróg.
Skorzystaj¹ z niego, o ile bêd¹ mia³y
pieni¹dze na wk³ad w³asny i o ile
urzêdnicy wojewódzcy nie bêd¹
przeœcigaæ siê w skrupulatnoœci pod
wzglêdem wyrazów i przecinków. M

Wycinamy na gruntach
rolnych i nie tylko
drzewa i krzaki tzw.
samosieje nieodp³atnie.

Zatrudniê kierowców C+E

Tel. 91/3971951,
509 288 386
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Gruzu wci¹¿ za ma³o
(RESKO). W tej gminie jest wiele dróg wymagaj¹cych napraw. Sporo z nich to drogi powiatowe, m.in. ta
prowadz¹ca do Komorowa. O naprawach ka¿dy wie i mówi, gorzej z funduszami na ten cel. Czy jest jakieœ
rozwi¹zanie?
Wiele razy podczas sesji radni
domagaj¹ siê napraw dróg gruntowych oraz brukowych, które s¹ niezwykle trudne do przebycia. Padaj¹
nazwy miejscowoœci, do których
niebawem nie bêdzie sposobu dotarcia, o szybkim poruszaniu siê po
drogach, np. w razie nag³ych wypadków nie ma mowy. Tak jest do Iglic,
gdzie konieczna jest nowa nak³adka
bitumiczna, do Komorowa, do którego prowadzi droga brukowa, jednak
jest tak zniszczona, ¿e ludzie wyjeŸdzili obok objazd. Problem w tym, ¿e
ró¿nica poziomu pomiêdzy drog¹
w³aœciw¹ a wyje¿d¿on¹ jest znaczna,
uskok byæ mo¿e pokona jedynie
samochód terenowy. Zarz¹d Dróg

Powiatowych nie ma pieniêdzy na
remont dróg, ma tylko tyle, ile sam
zarobi. Ale nie lepiej jest na drogach
gminnych, na które wci¹¿ brakuje
pieniêdzy i materia³ów. Jak wiêc radziæ sobie w takich sytuacjach? Przy
nowej ustawie jest mo¿liwoœæ oddawania gruzu do PSZOK-u. Na razie
jednak w Resku PSZOK nie powsta³.
- Gruz, który jest w naszej dyspozycji, wykorzystujemy do napraw
dróg gminnych i zawsze jest go za
ma³o i tak bêdzie równie¿ z gruzem z
PSZK-u. PSZOK powstanie do koñca roku w czêœci dzia³ki, na której
znajduje siê oczyszczalnia œcieków
przy ulicy Zielonej – poinformowa³
burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski.
Byæ mo¿e to rozwi¹zanie, gdy
gruz zamiast do lasów i na dzikie
wysypiska trafi do PSZOK-u, choæ
w czêœci pomo¿e przy naprawach
dróg gruntowych. Czas jednak poka¿e, czy tak bêdzie w rzeczywistoœci.
MM

Gryfice dowioz¹ dzieci
(£OBEZ). Znany jest ju¿ wynik
przetargu na zakup biletów miesiêcznych oraz dzier¿awê autobusu
gminnego.
Przedmiotem przetargu by³o
udzielenie zamówienia publicznego
na œwiadczenie us³ug w zakresie
przewozu uczniów do przedszkola,
szkó³ podstawowych, szko³y gimnazjalnej na terenie gminy £obez realizowany w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesiêcznych. Przedmiot zamówienia
obejmowa³ rok szkolny 2013/2014 w
okresie nauki szkolnej, a tak¿e wy-

dzier¿awienie od gminy autobusu
gminnego z wykorzystaniem do
przewozu uczniów. Dzier¿awa autobusu gminnego obejmuje okres do
koñca czerwca przysz³ego roku.
Gmina ze swojej strony wymaga, aby
godzina wyjazdu z miejscowoœci
ucznia by³a nie wczeœniej ni¿ 7.20, a
godzina przyjazdu ucznia do szko³y
by³a nie póŸniej ni¿ 8.05. Autobusy
nie mog¹ mieæ wiêcej ni¿ 15 lat.
Na realizacje tego zadania wp³ynê³a jedna oferta, z³o¿y³o j¹ Przedsiêbiorstwo PKS Gryfice, gmina £obez
po ocenie oferty dokona³a jej wyboru.
MM

FIRMA ZATRUDNI
- KIEROWNIKA WYTWÓRNI
ELEMENTÓW BETONOWYCH
- SPECJALISTÊ ds. BIOMASY
- KIEROWCÊ KAT.C + E
tel. 509 288 387, 509 288 386
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Kolejny udany festyn w £osoœnicy
W sobotê 27 lipca 2013 r., przy
gor¹cej lipcowej pogodzie, odby³ siê
w £osoœnicy IX Letni Festyn. Dopisa³a nie tylko pogoda, ale równie¿
ogromna rzesza uczestników chêtnych do wspólnej zabawy. Ka¿dy
móg³ znaleŸæ coœ dla siebie.
Najm³odsi mogli szaleæ na zamku
i pa³acu dmuchanym, szukaæ szczêœcia w loterii fantowej. Uczestniczyli
równie¿ w wielu konkurencjach
sportowych przygotowanych przez
Klub Sportowy „Jastrz¹b” prowadzonych przez Bartosza Jurzystê.
Trochê starsi mogli skorzystaæ z
przejazdów na motorach ze œwinoujskiego Klubu Motocyklowego.
Przygotowano równie¿ konkurs rodzinny z nagrodami, który poprowadzi³a Ania Nowicka.
Dzieci uczestniczyli w spektaklu
„W œwietle reggae” przygotowanym przez artystów ze Szczecina.
Starsi zaœ mogli wys³uchaæ koncertu
zespo³u ludowego „Weso³a Ferajna” z Nowogardu. Na koniec wszyscy uczestnicy bawili siê œwietnie
przy muzyce zespo³u Avanti.
Organizatorzy zadbali o smaczne
punkty gastronomiczne przygotowane i prowadzone przez wielu
mieszkañców wsi £osoœnica, Mi³ogoszcz, ¯erzyno. Dla nich ogromne
podziêkowania. Wasza pomoc by³a
nieoceniona.
Podziêkowania równie¿ dla OSP

w £osoœnicy, Klubu Sportowego
„Jastrz¹b”, mieszkañców którzy aktywnie w³¹czyli siê w przygotowania
terenu do zabawy.
Du¿e wsparcie finansowe i rzeczowe udzieli³ nam Burmistrz Arkadiusz Czerwiñski i Rada Miasta w
Resku, Dyrektor Szko³y Podstawowej Wioleta Dynarska-Adamowicz
i Ryszarda Czaban, Centrum Kultury w Resku Jolanta Furman, w³aœciciele firmy MAXLAS w £osoœnicy
- Jagoda i Miros³aw Nadolscy, w³aœciciele plantacji borówek w Siwkowicach - Jacek Bitman i Waldemar
Sapa³a, baru w £osoœnicy – Ewa i
Krzysztof Plichta, Firma transportowa z Nowogardu Sebastiana Zalewskiego, radni Zygmunt Œwiêcicki, Dariusz Mo¿ejko, Czes³aw Kot³ów, OSP Pawe³ Adamiak oraz so³tys Siwkowic Magdalena Adamczewska.
Dziêkujemy!
ORGANIZATORZY

Zaproszenie dla dzieci
Zaproszenie na marsz z ca³ego powiatu
nordic walking
(WÊGORZYNO)
Burmistrz Wêgorzyna zaprasza sympatyków Nordic Walking na
„Marsz o per³ê 27 jezior Gminy
Wêgorzyno”.
Marsz odbêdzie siê 15.08.2013 r.
podczas XI Festynu TrzeŸwo-

œci. Jest to impreza zorganizowana
dla amatorów tego sportu bez ¿adnych op³at, wystarczy tylko chêæ
spêdzenia aktywnie czasu wolnego,
posiadanie w³asnego sprzêtu (kijków) i zg³oszenie do dnia 12.08.2013
r. swojego uczestnictwa pod nr tel.
91 39 70 086 – Ró¿a Durkowska. (r)

(ORLE, gm. Radowo Ma³e) W
Orlu odbêdzie siê 17 sierpnia wielki festyn dla dzieci. Organizatorzy
zapraszaj¹ dzieci z ca³ego powiatu,
bo bêd¹ zawody sportowe z nagrodami i poczêstunkiem oraz wiele, wiele atrakcji.
Imprezê organizuje Stowarzyszenie „¯yj lepiej w Orlu”. Bêdzie to
festyn pod nazw¹ „Dar serca –
wszystkie dzieci maj¹ równe szan-

se”. Rozpocznie siê o godz. 10. i
potrwa do oko³o dziewiêtnastej. Organizatorzy zapowiadaj¹ wiele
atrakcji dla dzieci. Jedn¹ z nich bêdzie wyœcig rowerowy na 10 km dla
gimnazjalistów. Do tej imprezy trzeba siê wczeœniej zg³osiæ, dzwoni¹c
do so³tys Orla: tel. 785-019-660 oraz
zabraæ ze sob¹ kask rowerowy. Wieczorem odbêdzie siê zabawa dla
mieszkañców.
KAR

OG£OSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

UWAGA!!!

Burmistrz Dobrej, jako lider inicjatywy zainteresowanych jednostek
samorz¹du terytorialnego, og³asza nabór dla podmiotów spoza sektora
finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizacjê projektu
w ramach Podzia³ania 5.2.1. Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
„Modernizacja zarz¹dzania w administracji samorz¹dowej”.
Oferty wraz z wymaganymi za³¹cznikami nale¿y sk³adaæ w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Dobrej
w terminie do dnia 26 sierpnia 2013 roku do godz. 15.30.
Informacji na temat naboru udziela: Dawid Arkadiusz Mit³osz pod numerem telefonu - telefonu - 91 39 13 619., fax 91 39 14 528, w godzinach
pracy 7.30- 15.30. Szczegó³owe zasady otwartego naboru partnera podane s¹ na Biuletynie Informacji Publicznej.

OD 1 SIERPNIA 2013 R. NAST¥PI£A
ZMIANA PODMIOTU ORAZ SIEDZIBY
NOCNEJ I ŒWI¥TECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W £OBZIE
Œwiadczeñ w zakresie opieki nocnej i œwi¹tecznej bêdzie
udzielaæ Przychodnia MEDICAM mieszcz¹ca siê w £obzie
przy ul. gen.W³adys³awa Sikorskiego 6 („Stara Przychodnia”),
tel. (91) 573 25 12.
Opieka zdrowotna udzielana bêdzie w godzinach
od 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie
oraz ca³odobowo w dni wolne od pracy.
Zastêpca Burmistrza Ireneusz Kabat
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Œmieci - równi i równiejsi?
(£OBEZ). Od 1 sierpnia lokatorzy mieszkañ komunalnych w budynkach, w których 100 proc. w³asnoœci ma gmina, s¹ zobowi¹zani
indywidualnie sk³adaæ deklaracje
œmieciowe i indywidualnie rozliczaæ siê z op³at za œmieci. Czy gmina, jako zarz¹dca budynków, mia³a
prawo do takiego dzia³ania?
Zgodnie z ustaw¹ deklaracjê
musz¹ z³o¿yæ zarz¹dcy wspólnot
mieszkaniowych oraz spó³dzielnie,
a nie indywidualni mieszkañcy tak
jak ma to miejsce w przypadku budynków jednorodzinnych. Oznacza to, ¿e pieni¹dze za wywóz odpadów p³aci do gminy dany zarz¹d
wspólnoty albo spó³dzielni, a nastêpnie musi œci¹gn¹æ tê nale¿noœæ od mieszkañców obiektu.
Gmina postanowi³a zmieniæ formê
op³at za œmieci w zarz¹dzanych
przez siebie obiektach, bowiem
zapewne okaza³o siê, ¿e lokatorzy
nie s¹ chêtni do p³acenia, a op³at za
œmieci nie mo¿na wprowadziæ w
czynsz. Musi ona figurowaæ jako
osobna op³ata. Tym samym gmina
sama sobie musia³a z³o¿yæ deklaracjê i sama sobie przelewaæ pieni¹dze

Ty³ówka
30.07.2013 r. oko³o godziny 17.00
w £obzie na skrzy¿owaniu ulic Konopnickiej i Niepodleg³oœci, mieszkaniec £obza kieruj¹c samochodem
marki Citroen, nie zachowa³ bezpiecznego odstêpu od poprzedzaj¹cego go pojazdu marki Volvo, w
wyniku czego dosz³o do zderzenia i
uszkodzenia pojazdów.

Na oleju do rowu
30.07.2013 r. oko³o godziny 08.40
na drodze K20 Wêgorzyno – Chociwel, mieszkaniec powiatu œwidwiñskiego, kieruj¹c samochodem osobowym marki Opel, na ³uku drogi
najecha³ na rozlan¹ plamê oleju, w
wyniku czego wpad³ w poœlizg, straci³ panowanie nad pojazdem, po
czym wjecha³ do przydro¿nego rowu
i dachowa³.

Kolizja boczna
03.08.2013r. o godz. 19.15 na drodze £obez - Rogówko mieszkaniec
Drawska Pom., kieruj¹c samochodem VW, na w¹skim odcinku drogi
nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu, w wyniku czego dosz³o do zderzenia bocznego pojazdów.

tywna zbiórka odpadów. Dobr¹
praktyk¹ jest uprzednie uzgodnienie tej kwestii z mieszkañcami nieruchomoœci, jednak ustawa nie nakazuje tego w³aœcicielowi – przyznaje
rzecznik resortu.” Z tego wyjaœnienia wynika, ¿e to gmina w porumienieniu z lokatorami (przy dobrej woli
gminy) ustala sposób op³at za œmieci i to gmina jako zarz¹dca rozlicza
op³aty. Tym samym pozostaje wci¹¿
pytanie, czy gmina mia³a prawo nakazaæ lokatorom z³o¿enie deklaracji i
osobiste rozliczanie siê za œmieci.
Teoretycznie to nic wielkiego i lepiej
dla gminy, aby lokatorzy ponosili
osobiœcie odpowiedzialnoœæ. Problem w tym, ¿e za takim rozwi¹zaniem
optowali zarówno mieszkañcy
wspólnot jak i spó³dzielni, nie chc¹c
odpowiadaæ zbiorowo za to, ¿e ktoœ
nie p³aci, albo nie segreguje. Takiej
formy odmówiono, zas³aniaj¹c siê
ustaw¹. Podobnie jak we wspólnotach i spó³dzielniach tak i tu ustawa
mówi wyraŸnie – za gospodarkê
odpadami odpowiada w³aœciciel, a
nie najemca. Czy w zwi¹zku z tym jest
jakaœ nowa wyk³adnia prawna, czy
mo¿e s¹ równi i równiejsi?
MM

z konta gminnego na osobne konto
œmieciowe. Z bud¿etu gminy wiêc
sz³y op³aty, gorzej jednak z wp³atami.
Podobnie rzecz dzieje siê zapewne w
wielu wspólnotach. Tutaj jednak
postanowiono, ¿e lokatorzy mieszkañ komunalnych bêd¹ rozliczaæ siê
indywidualnie i indywidualnie sk³adaæ deklaracje. Czy jest taka mo¿liwoœæ?
Zgodnie ze znowelizowan¹
ustaw¹ o utrzymaniu czystoœci i
porz¹dku w gminach (Dz.U. z 2012 r.,
poz. 951 ze zm.) prawo decyzji o rodzaju oddawanych odpadów (segregowane czy nie) przys³uguje jedynie w³aœcicielom nieruchomoœci.
Przez w³aœciciela nieruchomoœci
zgodnie z Art.2 p.4 „rozumie siê przez
to tak¿e wspó³w³aœcicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadaj¹ce
nieruchomoœci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoœci¹”. Tym samym zgodnie z ustaw¹ w³aœcicielem
i zarz¹dca jest gmina i to gmina winna odpowiadaæ dok³adnie tak samo
za odbiór odpadów z budynków
komunalnych jak zarz¹dcy wspólnot i spó³dzielni.

Zapewne gmina wysz³a z za³o¿enia, ¿e obowi¹zuje j¹ inny punkt: „3.
je¿eli nieruchomoœæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w
których ustanowiono odrêbn¹ w³asnoœæ lokali, obowi¹zki w³aœciciela
nieruchomoœci obci¹¿aj¹ osoby
sprawuj¹ce zarz¹d nieruchomoœci¹
wspóln¹, w rozumieniu ustawy z
dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoœci
lokali (Dz. U. Z 2000 r. Nr 80 poz.
1492), lub w³aœcicieli lokali, je¿eli
zarz¹d nie zosta³ wybrany” problem
w tym, ¿e lokatorzy nie s¹ w³aœcicielami lokali. Punkt ten mo¿e odnosiæ
siê jedynie w odniesieniu do obiektów, w których wszystkie lokale s¹
prywatne.
Zgodnie z wyk³adni¹, jaka zosta³a opublikowana w Gazecie Prawnej
z 17 stycznia 2013 r. w art. „Mieszkania komunalne: Miliony osób bez
g³osu w sprawie œmieci” „W przypadku mieszkañ komunalnych ich
zarz¹dc¹ jest gmina lub podmiot
dzia³aj¹cy w jej imieniu, który ma
obowi¹zek z³o¿yæ deklaracjê o wysokoœci op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Musi w
niej wskazaæ, czy na terenie nieruchomoœci bêdzie prowadzona selek-

NietrzeŸwy kieruj¹cy

Szko³a z nowym
dachem

01.08.2013 roku o g. 20:50 w Resku mieszkaniec Reska kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci – 0,77
mg/l.

NietrzeŸwy rowerzysta
naruszy³ zakaz
03.08.2013 r. na drodze £agiewniki – Bezmoœcie mieszkaniec gminy
Resko kierowa³ rowerem, znajduj¹c
siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿onym wynikiem 1.25 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu; jednoczeœnie naruszy³ s¹dowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i
rowerów w ruchu l¹dowym orzeczony przez s¹d.

Drugi nietrzeŸwy
naruszy³ zakaz
03.08.2013 r w Resku na ul. W.
Polskiego mieszkaniec Reska kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci, wyra¿onym wynikiem 0.65 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu; jednoczeœnie naruszy³ s¹dowy zakaz prowadzenia rowerów w ruchu l¹dowym orzeczony
przez s¹d.

(DOBRA). Znana ju¿ jest firma,
która wymieni pokrycie dachowe
zawieraj¹ce azbest na obiekcie
Szko³y Podstawowej w Dobrej.
W ostatni poniedzia³ek lipca
Urz¹d Miejski w Dobrej poda³ do
publicznej wiadomoœci, ¿e wymianê
pokrycia dachowego w SP w Wojtaszycach wykonana Zak³ad Wielobran¿owy „Elstol” Robert Olejniczak
ze Skwierzyna za kwotê 105.765,86 z³
brutto. By³a to najni¿sza cena, spoœród dwóch z³o¿onych ofert. Drug¹
firm¹, która wystartowa³a w przetargu na to zadanie, by³o Nowogardzkie Centrum Budowlane, oferuj¹ce

kwotê 111.490,37 z³. Wymiana pokrycia dachowego ma zostaæ zakoñczona do koñca wrzeœnia.
Szko³a w Dobrej bêdzie mia³a
pokrycie z blachy dachówkopodobnej. Zakres robót obejmuje: roboty
rozbiórkowe pokrycia dachowego,
w tym demonta¿ pokrycia z p³yt
azbestowo-cementowych wraz z za³adunkiem, transportem i utylizacj¹
eternitu, wymianê elementów wiêŸby dachowej – ³at, roboty pokrywcze z obróbkami blacharskimi, remont kominów (przemurowanie z
ceg³y klinkierowej ponad dachem)
oraz wymianê instalacji odgromowej.
MM
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Trzydzieœci dwoje biednych Rumunów
mówi¹cych po polsku
Ten reporta¿ z 20-lecia oœrodka
„Monaru” na Ziemi £obeskiej ma
sparafrazowany tytu³ sztuki Doroty Mas³owskiej „Dwoje biednych
Rumunów mówi¹cych po polsku”.
Utwór sceniczny opowiada los
pary outsiderów, w³aœciwie sobie
obcych, a zdanych na ³askê, kpiny,
obelgi, oskar¿enia, stereotypowe
s¹dy „niebiednych” Polaków. Jak to
u Mas³owskiej – jest obrazem naszego prze³omu wieków, nowych zagro¿eñ i niemal zupe³nej bezbronnoœci
wobec pustki uczuciowej ludzi, ich
kompulsywnych na³ogów, dezintegracji systemów wartoœci, nawet
destrukcyjnej niewydolnoœci jêzyka, by wyraziæ myœli i odczucia.
Z tymi wszystkimi problemami
usi³uj¹ siê uporaæ od 16 lat terapeuci
oœrodka „Monaru” w Grabowie (a
wczeœniej 4 lata w £agiewnikach –
³obeskich, bo program jest œwiecki)
i ich pacjenci wychodz¹cy z na³ogu
narkomanii. Mimo pewnych wypracowanych metod wci¹¿ w trakcie
eksperymentu, który zapocz¹tkowa³
zacny œp. Marek Kotañski, a kolejni
ministrowie dok³adaj¹ siê do eksperymentu zmian¹ przepisów, kwot
bud¿etowych, wpisaniem w ramy
NFZ, oczekiwaniem szybkiego efektu terapeutycznego. Np. pacjent z
bólem zêba musi siê wypisaæ z listy
oœrodka na dzieñ leczenia dentystycznego, bo ju¿ korzysta z leczenia
NFZ, a u stomatologa podejmuje
drug¹ terapiê.
Na terapiê przybywaj¹ najmniej
18-latkowie obojga p³ci, samoograniczaj¹c kontakty, znosz¹c surowy
regulamin, g³ód zabójczych œrodków narkotyzuj¹cych, wahania nastrojów, tak¿e gdy siê uwolni³o od
uzale¿nienia, odk³adaj¹c na póŸniej
mi³oœæ… Nie wszyscy to wytrzymuj¹, w narkotykach widz¹c szczyt

wolnoœci, która wsysa w otch³añ. Ilu
ich ju¿ zmar³o? Ilu odesz³o, bo ³amali
umowê? Oni to nazywaj¹ dynamik¹
grupy (ostatnio 32-osobowej, choæ
bywa³o i piêædziesiêcioro).
Na œwiêto oœrodka przyjechali ci,
którzy wyszli trwale z na³ogu, za³o¿yli rodziny, troszcz¹ siê o dzieci. S¹
dobrym przyk³adem dla tych na pocz¹tku drogi do zdrowia i ¿ycia. Okazuj¹ przyjaŸñ i wdziêcznoœæ terapeutom. Bo dyrektor oœrodka pracuje tu
17 lat, lekarz Grzegorz Bajerowicz
wspiera oœrodek ju¿ 20 lat.
Terapia obejmuje pracê, naukê,
sport, sztukê… Owoce pracy widaæ
ju¿ na pierwszy rzut oka, jak wczoraj
odnowiona fasada Borkowego pa³acu, u do³u ob³o¿onego strzegomskim granitem, trawniki, gazony,
oczka wodne, staw, wêdzarniê,
œcie¿kê zdrowia, kuŸniê. W sali sportowej - zaadaptowanej z jakiegoœ
magazynu – œciana wspinaczkowa,
boisko do squasha, si³ownia. S¹ pracownie plastyczno-graficzne, sala
komputerowa, widowiskowa, kinowa, kuchnia i sto³ówka. Wci¹¿ poprawia siê estetyka wnêtrz (bynajmniej nie pa³acowych), nawet standardy ¿ycia dziêki grupie masarskokucharskiej, dziêki niezawodnym
sponsorom. Np. Bronis³aw Ar³ukowicz – prezes ko³a „Pstr¹g” przyszed³ w goœci z propozycj¹ zawodów
wêdkarskich dla oœrodków monarowskich.
Zwieñczeniem spotkania by³
wystêp grupy teatralnej oœrodka.
Aneta Lipska przygotowa³a w³aœnie
wspomnian¹ sztukê D. Mas³owskiej
z dziesiêcioma aktorami. Inni tworzyli obs³ugê techniczn¹, scenograficzn¹. A. Lipska nie boi siê eksperymentów; widzieliœmy je w dwóch
adaptacjach „Dziadów”, „Mayday’u” – tak by³o i teraz. Akcja sztuki
dzieje siê w drodze. Tak jest w do-

krêtkach filmu drogi. Teatralne „tu i
teraz” wzmocnione jest zdjêciami z
kamery ustawionej w pod³obeskim
pejza¿u. £amie stereotypy, w podk³adzie muzycznym daj¹c rumuñski
rap techno (!). A los bohaterów pokazuje, ¿e ka¿dy mo¿e „zas³u¿enie”
lub z przypadku znaleŸæ siê na dnie.
I nie obiecuje szansy.
Pewnie dla wyrobionej teatralnie
publicznoœci to efektowny przyk³ad
sztuki o czarnym losie, kiedy jednak

graj¹ w niej pacjenci Monaru, fikcja
sceny miesza siê z rzeczywistoœci¹.
Budzi podziw determinacja aktorów
z Grabowa, którzy w tê gor¹c¹ sobotê nie tylko grali du¿y tekst, ale te¿
zmagali siê z przyt³aczaj¹cym upa³em w ich „biednychrumuñskich”
kostiumach. (Oœrodek ma stronê internetow¹: Stowarzyszenie Monar
Grabowo).
Ludwik Cwynar,
Zzdjêcia Grzegorz Bajerowicz
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Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy... A. Mickiewicz

Pañstwo w rozk³adzie, bo samorz¹dy
wynikaj¹cego z ustawy
(REGION) Odwielulatpowtarza
siê to samo – czytelnicy pytaj¹ mnie,
dlaczego w kolejn¹ rocznicê Powstania Warszawskiego w³adze
miast i gmin naszego regionu w
¿aden sposób nie odnosz¹ siê do tej
rocznicy, nie pamiêtaj¹ o niej, a jeden z czytelników wrêcz zasugerowa³, ¿e samorz¹dy nie obchodz¹
œwi¹t pañstwowych. Czy¿by wiêc
nastêpowa³ powolny rozk³ad pañstwa polskiego? A przecie¿ Powstanie Warszawskie jest czêœci¹ naszej wspólnej historii. Tym bardziej
to smutne, ¿e wielu powstañców
osiad³o po wojnie na Pomorzu Zachodnim.
Najpierw znajomy przysy³a mi z
Gryfic informacjê, ¿e w mieœcie 1
sierpnia nie wywieszono flag i
¿ebym o tym napisa³. Nastêpnie do
redakcji w £obzie przychodzi czytelnik i opowiada, ¿e – owszem – o
godzinie „W”, czyli o 17.00, zawy³y
syreny, ale nikt z przechodniów nawet nie zatrzyma³ siê na chwilê. By³
zdegustowany. Tym boleœniej odczuwa ten brak wra¿liwoœci, gdy¿
jego wujek bra³ udzia³ w Powstaniu.
W £obzie flag nie wywieszono.
Dostajê informacjê ze starostwa w
Drawsku Pomorskim, ¿e syreny zabrzmi¹ na obszarze powiatu drawskiego, dla uczczenia 69 rocznicy
PW, ale bêdzie to „trening uruchamiania syren alarmowych”. Podobnie informuje burmistrz Drawska
Pomorskiego. Czy¿by nie mogli ich
w³¹czyæ z okazji rocznicy, wiêc
musz¹ uzasadniaæ to „treningiem”
wojewódzkim?
Pañstwo w rozk³adzie
Gryficzanin informuj¹cy o braku
flag przesy³a wyci¹g z ustawy z 2009
r., o ustanowieniu Narodowego
Dnia Pamiêci Powstania Warszawskiego (Dz.U. Nr 206, poz. 1588 z
09.10.2009). Zapis Ustawy mówi: W
ho³dzie bohaterom Powstania Warszawskiego – tym, którzy w obronie
bytu pañstwowego, z broni¹ w rêku
walczyli o wyzwolenie Stolicy, d¹¿yli do odtworzenia instytucji niepodleg³ego Pañstwa Polskiego, sprzeciwili siê okupacji niemieckiej i widmu
sowieckiej niewoli zagra¿aj¹cej nastêpnym pokoleniom Polaków – stanowi siê, co nastêpuje:
Art. 1. Dzieñ 1 sierpnia ustanawia
siê Narodowym Dniem Pamiêci Powstania Warszawskiego.
Art. 2. Narodowy Dzieñ Pamiêci

£obez, 2009 rok. Mieszkañcy upamiêtniaj¹ Weronikê Tokarsk¹, walcz¹c¹ w Powstaniu Warszawskim.

Powstania Warszawskiego jest
œwiêtem pañstwowym.
Art. 3. Ustawa wchodzi w ¿ycie z
dniem og³oszenia.
Podpisa³: Prezydent Rzeczypospolitej L. Kaczyñski.
Wszystko wiêc jasne – jest to
œwiêto pañstwowe. Dlaczego wiêc
wskazane samorz¹dy - i zapewne
wiele innych - nie honoruj¹ tego
œwiêta?
Byli wœród nas.
Ilu, nikt nie wie
Upamiêtnianie rocznic Powstania Warszawskiego na Pomorzu Zachodnim, to nie tylko pamiêtanie o
„jakimœ” wydarzeniu odleg³ym w
czasie i miejscu, które powinna obchodziæ Warszawa, a s¹ i takie g³osy,
ale to te¿ szacunek dla mieszkaj¹cych tutaj powstañców i ich dzieci.
Wielu z nich osiad³o tu po wojnie, bo
nie mieli do czego wracaæ, po tym, jak
Hitler nakaza³ zburzyæ Warszawê, a
wojska niemieckie rozkaz wykona³y.
Ilu ich zamieszka³o na tych ziemiach, nie wie nikt, bo nikt takich
badañ nie prowadzi³, a przynajmniej
na takie siê nie natkn¹³em. Rozumiem, ¿e za PRL nie mo¿na by³o o tym
mówiæ, ale dlaczego po zmianach
ustrojowych nikt tym tematem nie
zainteresowa³ siê – to zaniechanie
godne g³êbszych rozwa¿añ nad
nasz¹ kondycj¹ duchow¹. Przejrza³em zasoby archiwalne naszych ga-

zet i znalaz³em kilka artyku³ów. Wiêc
byli, ¿yli wœród nas, ¿yj¹ ich dzieci,
wnuki i prawnuki. Charakterystyczne, ¿e pamiêæ o nich kultywuj¹ sami
mieszkañcy, a w³adze nie s¹ w stanie
nawet wywiesiæ flag. Milcz¹ tak¿e jej
instytucje odpowiedzialne za kulturê, a wiêc tak¿e kultywowanie tej
pamiêci – domy kultury i biblioteki.
Nie pamiêtam, bym przez 20 lat pracy
w kilku powiatach jakiœ dom kultury
lub biblioteka zorganizowali spotkanie z uczestnikiem Powstania Warszawskiego lub w jakikolwiek inny
sposób uczcili rocznicê jego wybuchu. Komentarz by³by drastyczny,
wiêc siê powstrzymam.
Archiwum pamiêci
W Tygodniku Pojezierza Drawskiego z 2006 r., w artykule pt. „Pami¹tka po mamie z Powstania” pisaliœmy.
Or³a z koron¹ z blachy po puszce
zrobi³ sanitariuszce Powstania Warszawskiego Szkot w niemieckim
obozie. Teraz wisi w mieszkaniu pani
Marii KuŸby w Drawsku Pomorskim.
Jej córkê zastajê w sklepie przy ul.
Toruñskiej. T³umaczy, gdzie mam
iœæ, by trafiæ do mamy. Za chwilê
podbiega jej synek i mówi, ¿e mnie
do niej zaprowadzi. Idê, nie wiedz¹c
co zastanê. Wiem tylko, ¿e gdzieœ tu
powinien byæ orze³, który zosta³ zrobiony z blachy po puszce w niemiec-

kim stalagu. Przez ponad 50 lat przechowywa³a go sanitariuszka Powstania Warszawskiego, Krystyna
£uczak, mieszkaj¹ca w Wêgorzynie,
w powiecie ³obeskim. Po jej œmierci
blaszany Orze³ trafi³ na œcianê w
mieszkaniu córki.
Gdy wchodzê do mieszkania pañstwa KuŸbów, Orze³ od razu rzuca siê
w oczy. Wisi na œcianie na wprost
drzwi. Pani Maria mówi, ¿e mama
niechêtnie opowiada³a o swoich
prze¿yciach. Takie by³y czasy. Prze¿y³a Powstanie i jak wielu trafi³a do
niemieckiego obozu, gdzieœ pod
francusk¹ granic¹. To w tym obozie
pewien Szkot mia³ wykona³ dla niej
Or³a z koron¹. Z blachy po puszce.
Misterne dziargania - jakimœ bardzo
ostrym przedmiotem - imituj¹ pióra.
Wyzwolenie przysz³o z zachodu.
Szokuj¹ce odkrycie; wœród wyzwalaj¹cych ¿o³nierzy armii Andersa jest
brat. Wraca do Polski, na Pomorze.
W ponurych czasach stalinizmu nie
pozwala odci¹æ Or³u korony. Po 1989
otrzymuje odznaczenia, w tym Krzy¿
Powstañczy. Gdy umiera dwa lata
temu, akurat powstaje Muzeum Powstania. Klamra zosta³a spiêta dziêki m³odym ludziom, którzy je stworzyli. Pomorze wci¹¿ czeka na swoje
muzeum. Mo¿e kiedyœ, mo¿e z takim
obozowym Or³em, który bêdzie zaœwiadcza³, ¿e Krystyna £uczak ¿y³a,
walczy³a o Polskê, pracowa³a i tworzy³a polskie Pomorze.
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nie robi¹ nawet tego minimum
Gazeta Gryficka z 2008 r. „Pamiêtaliœmy o tej rocznicy”. Doceniæ
nale¿y fakt, i¿ w dniu 1 sierpnia na
placu Zwyciêstwa w Gryficach by³o
bia³o-czerwono. Przed Urzêdem
Miasta na masztach powiewa³y narodowe flagi, podobnie by³o przed
Pomnikiem Pamiêci i w ca³ym otoczeniu placu. W Urzêdzie Skarbowym
te¿ nie zapomniano o 64. Rocznicy
Powstania Warszawskiego – wywieszono flagi. O godzinie „W”, czyli 17.00, stra¿ po¿arna w³¹czy³a syreny, w centrum miasta na ulicach kilka
osób na chwilê przystanê³o. Sami
odczuliœmy coœ w rodzaju dumy, ¿e
nasze miasto da³o wyraz pamiêci o
tych, co za nas walczyli w Warszawie.
Tygodnik £obeski z 2009 r.
„Ods³onili tabliczkê pamiêci”. 1
sierpnia, o godz. 17., w 65 rocznicê
wybuchu Powstania Warszawskiego, w Klubie Nauczyciela spotkali
siê ³obzianie, by uczciæ tê rocznicê.
Zebrani minut¹ ciszy uczcili pamiêæ
tych, którzy zginêli w czasie Powstania. Czes³aw Szawiel przedstawi³ historiê Powstania. Pani Leokadia Jasku³a recytowa³a przepiêkny wiersz
„Powstanie Warszawskie”. Kolejny
wiersz „¯¹damy amunicji” zaprezentowa³a Iwona Ostrych. Prezentacjom towarzyszy³a muzyka fortepianowa Ali Gierszewskiej. Pani Cecylia
Rogalska, w tamtym czasie ³¹czniczka Armii Krajowej na Obwód Warszawski, odczyta³a tekst upamiêtniaj¹cy tamte tragiczne wydarzenia.
Panowie Henryk Musia³, Ludwik
Cwynar i Przemys³aw Bieñkowski
przypomnieli wa¿niejsze wydarze-

Drawsko Pomorskie, 2011 rok. Graffiti kibiców na murze ko³o marketu Netto.

nia i bohaterów Powstania Warszawskiego. W czasie spotkania
uczestnicy wys³uchali autentycznego nagrania radiostacji „B³yskawica” z 8 sierpnia 1944 roku. Scenografiê tworzy³a wystawa 14 zdjêæ z Powstania Warszawskiego, przygotowana przez Czes³awa Szawiela,
wzbogacona multimedialnym pokazem obrazów walcz¹cej Warszawy,
który przygotowa³a Lidia Lalak-Szawiel.
Po spotkaniu wszyscy przeszli
na ul. Budowlan¹, gdzie na budynku
nr 18 ods³onili tabliczkê poœwiêcon¹
niedawno zmar³ej, mieszkaj¹cej tutaj, Weronice Tokarskiej. By³a ¿o³nierzem Armii Krajowej, walczy³a w
Powstaniu Warszawskim, na Starym
Mieœcie. Po aresztowaniu przez
Niemców zosta³a wywieziona do
obozu w Ravensbruck.

Pani Maria KuŸba z Drawska
Pomorskiego prezentuje Or³a z blachy
po puszce, otrzymanego w spadku po
mamie, Krystynie £uczak z Wêgorzyna,
sanitariuszce w Powstaniu
Warszawskim.

Tygodnik Pojezierza Drawskiego z 2011 r. „Drawscy kibice: Ku
chwale Ojczyzny!”. Sporo kontrowersji wzbudzi³o potê¿ne graffiti namalowane przez drawski fanklub
Pogoni Szczecin. „Dzie³o” powsta³o
na murze nieopodal sklepu Netto w
Drawsku Pomorskim, w niewielkiej
odleg³oœci od Urzêdu Miejskiego.
Drawszczanie z Drawskiego Fanklub Pogoni Szczecin, to dziêki ich
inicjatywie i z ich w³asnych funduszy pod drawskim Netto powsta³o to
potê¿ne graffiti, nawi¹zuj¹ce do historii Polski, ze s³owami poety
Krzysztofa Kamila Baczyñskiego.
Innych z kolei zastanawia powi¹zanie – co wspólnego ma Pogoñ
Szczecin z Powstaniem Warszawskim? Na portalu czytelnik wyjaœnia:
„Nasz FC bierze rokrocznie czynny
udzia³ w obchodach patriotycznych, takich jak wyzwolenie Drawska Pom., Dzieñ ¯o³nierza Wyklêtego w Szczecinie, wybuch Powstania
Warszawskiego. Wszystkie te œwiêta s¹ dla nas bardzo wa¿ne i czcimy
je w nale¿yty sposób, poprzez sk³adanie wieñców pod pomnikami upamiêtniaj¹cym i tamte wydarzenia.
Dodam tylko, ¿e wieñce, kwiaty kupujemy za w³asne pieni¹dze. Farby
na grafity te¿ nie dostajemy od ludzi,
tylko sami je kupujemy, a to nie jest
takie tanie, jak siê komuœ mo¿e wydawaæ. I niech pani¹ nie dziwi, ¿e
kibice z Krakowa czy Poznania sk³adaj¹ ho³d ¯o³nierzom Wyklêtym lub
Powstañcom Warszawskim - wszyscy jesteœmy Polakami, bez wzglêdu
gdzie mieszkamy i kim jesteœmy” –
zakoñczy³ czytelnik.
Puenta na to podsumowanie
pojawi³a siê sama. Jak¿e dobrze rozumiej¹ te sprawy zwykli kibice i jak-

¿e odwrotna postawa w³adz.
Pamiêæ rozcz³onkowana
W 2006 roku napisa³em: Pomorze
jest jak tygiel. Nie ma jeszcze wyraŸnie wykszta³conej kultury regionalnej i tradycji, ale kryje w sobie szcz¹tki wielu tradycji przyniesionych tu z
ró¿nych stron Polski. Kryje w sobie
historie tragiczne i heroiczne. Ukryte s¹ w ludziach, którzy tutaj osiedlili
siê po wojnie przyje¿d¿aj¹c ze
wszystkich stron œwiata. Je¿eli tylko
bardziej wytê¿ymy s³uch, mo¿emy
jeszcze us³yszeæ opowieœci uczestników wielkich wydarzeñ XX wieku,
œwiadków ¿ycia i œmierci Marsza³ka
Pi³sudskiego, rozbioru II Rzeczpospolitej, wojny, wywózek syberyjskich, wo³yñskich rzezi, wymarszu
Andersa, Powstania Warszawskiego, jenieckiej gehenny, berliñskiego
szturmu. Mo¿na us³yszeæ, ale coraz
ciszej, bo coraz wiêcej miejsc zape³nionych na cmentarzach, coraz wiêcej przerwanych historii... Tak jak ta,
o Krystynie z Powstania Warszawskiego, zapewne m³odej i ³adnej
dziewczynie z Warszawy, póŸniej,
ju¿ na zawsze, Pomorzance z Wêgorzyna.
Te ró¿ne drogi na Pomorze, to
ró¿ne pamiêci i doœwiadczenia. Byæ
mo¿e to jedna z przyczyn naszych tu
k³opotów z to¿samoœci¹. Pamiêæ rozcz³onkowana, poharatana. Dopiero
po jej sklejeniu wy³oni siê jakiœ obraz
nas samych. Nad tym trzeba jednak
pracowaæ, to znaczy uprawiaæ kulturê. Nawet wbrew tym, którzy powinni to robiæ „z urzêdu”, bo za to te¿
spo³eczeñstwo im p³aci, a nie robi¹
nawet tego minimum wynikaj¹cego
z ustawy.
Kazimierz Rynkiewicz
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Oœwiadczenia maj¹tkowe radnych
Rady Miejskiej w Wêgorzynie
Jan Mazuro przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Wêgorzynie, rolnik dzier¿awca w roku ubieg³ym
zgromadzi³ 86.200 z³ – ma³¿eñska
wspó³w³asnoœæ maj¹tkowa. Posiada na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska
dom o powierzchni 106 m.kw. o
wartoœci 150.000 z³. Posiada gospodarstwo rolne o powierzchni
353 ha; gospodarstwo na infrastrukturze popegeerowskiej, tytu³
prawny: dzier¿awca. Z tego tytu³u
w roku ubieg³ym osi¹gn¹³ przychód w wysokoœci 520.000 z³, dochód – 130.000 z³ – wspó³w³asnoœæ.
Inne nieruchomoœci 0,17 ha, dzia³ka siedliskowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i dwoma
budynkami gospodarczymi o powierzchni 104 m.kw – wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska.
Jest cz³onkiem Rady nadzorczej
w Banku Spó³dzielczym Goleniów
od 2000 r. Z tego tytu³u w roku ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
4.961,92 z³. Z tytu³u pracy na rzecz
Ko³a £owieckiego „G³owacz”
11.612,80 z³, z tytu³u diety radnego –
15.600 z³.
Jan Szymko zatrudniony w Nadleœnictwie £obez, Ko³o £owieckie
„Jeleñ” £obez w roku ubieg³ym
zgromadzi³ w walucie polskiej 17.000
z³. Posiada mieszkanie funkcyjne o
powierzchni 120 m.kw. oraz gospodarstwo rolne o powierzchni 11,24
ha o wartoœci 70 tys. z³, tytu³ prawny
– ma³¿eñska wspólnoœæ 5,74 ha,
dzier¿awa - 5,90 ha.
Z tytu³u zatrudnienia i w Kole
£owieckim „Jeleñ” w roku ubieg³ym
uzyska³ dochód w wysokoœci
124.451,66 z³, z tytu³u diety radnego
– 12.560 z³.
Posiada samochód marki Nissan
Terrano z 2000 roku oraz Volkswagen
Jetta z 2009 roku. Po¿yczka zaci¹gniêta na zakup samochodu prywatnego wykorzystywanego równie¿
do celów s³u¿bowych w wysokoœci
15 tys. z³. Zad³u¿enie na 31.12.2012 r.
- 2287,48 z³.
Barbara Pietrusz prowadzi
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, w ubieg³ym roku zgromadzi³a 24.299,26 z³.
Posiada na wspó³w³asnoœæ: dom
dwurodzinny, piêtrowy, mieszkanie
o powierzchni 87,9 m. kw. o wartoœci
100 tys. z³, pawilon handlowy o powierzchni u¿ytkowej – 122 m. kw. o
wartoœci 136 tys. z³. Prowadzi wspólnie z innymi osobami dzia³alnoœæ
handlow¹ art. spo¿ywczymi i przemys³owymi Spó³ka Cywilna

„Grosz”. Z tego tytu³u osi¹gnê³a w
roku ubieg³ym przychód w wysokoœci 505.892,46 z³.
Z tytu³u emerytury osi¹gnê³a
dochód w wysokoœci 20.923,76 z³, z
tytu³u pe³nienia obowi¹zków obywatelskich – 3.900 z³.
Jadwiga Kamiñska pracuje w
Szkole Podstawowej w Runowie
Pomorskim, w roku ubieg³ym zgromadzi³a na koncie œrodki finansowe
w wysokoœci 2 tys. z³. Posiada na
wspó³w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni 75,84 m. kw. o wartoœci 65
tys. z³. Inne nieruchomoœci: na
wspó³w³asnoœæ 255/1000 udzia³ów
w dzia³ce o wartoœci 3.500 z³.
Z tytu³u wynagrodzenia ze stosunku pracy w roku ubieg³ym uzyska³a dochód w wysokoœci
24.042,87 z³, z tytu³u diety radnego –
7.050 z³, z tytu³u pracy w Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych 1.344 z³.
Kamila Madajczyk z tytu³u zatrudnienia w ANR OT w Szczecinie
JGZ Nowogard osi¹gnê³a dochód w
wysokoœci 50.737,27 z³, z tytu³u diety radnego – 2.950 z³.
Maria S³awska zatrudniona w
PKP PLK Szczecin posiada mieszkanie w³asnoœciowe o powierzchni 84
m. kw. o wartoœci 100 tys. z³. Z tytu³u
zatrudnienia w roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
46.855,01 z³, z tytu³u diety radnego
1.800 z³, z tytu³u prowizji so³tysa –
1.198,40 z³.
Andrzej Raj zatrudniony w Zak³adzie Linii Kolejowych w Szczecinie w roku ubieg³ym zgromadzi³ na
koncie kwotê w wysokoœci 5.000 z³
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Posiada mieszkanie o powierzchni 62,40
m.kw. o wartoœci 100.000 z³ na w³asnoœæ wieczyst¹.
Posiada dzier¿awê/uprawa malin
o powierzchni 2 ha, pomieszczenia
gospodarcze (w³asnoœæ wieczysta),
z tego tytu³u w roku ubieg³ym
osi¹gn¹³ przychód w wysokoœci
32.000, dochód – 16.000 z³.
Z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 40.835,43 z³, z
tytu³u diety radnego – 4.100 z³.
Hieronim Cierpisz posiada na
w³asnoœæ (maj¹tek odrêbny) dom o
powierzchni 90 m.kw. o wartoœci
109.524 z³. Posiada gospodarstwo
rolne o powierzchni 17 ha o wartoœci
250.000 z³, rodzaj zabudowy: wiata,

gara¿, stodo³a, obora. Z tego tytu³u
w roku ubieg³ym nie osi¹gn¹³ dochodów.
Posiada udzia³ w Iñsko-Zak³ad
Spirytusowy o wartoœci 500 z³. Jest
cz³onkiem Rady Nadzorczej GS Wêgorzyno od 2003 r.
Z tytu³u pe³nienia obowi¹zków
obywatelskich (radnego) osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 200 z³ jedno
posiedzenie sesji, cz³onek Komisji
Bud¿etowej – 150 z³, razem za 2012
rok -3.800 z³, prowizja za inkaso, so³tys, - 1.103 z³, dieta cz³onka Rady
Nadzorczej 46 z³.
Posiada ci¹gnik rolniczy C360 o
wartoœci 11.000 z³, kombajn ziemniaczany z 1986 r. o wartoœci 10.000 z³,
samochód osobowy marki Ford Fiesta z 2006 r. o wartoœci 11.000 z³.
Janusz Sadurek w roku ubieg³ym zgromadzi³ na koncie 20.016,86
z³. Posiada na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ dom o powierzchni 107 m.kw.
o wartoœci 350.000 z³. Posiada równie¿ na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹:
dzia³kê siedliskow¹ o powierzchni
540 m.kw. o wartoœci 30.000 z³, budynek gospodarczy o powierzchni
17,50 m.kw. o wartoœci 20.000 z³,
dzier¿awa – 52 m.kw. na uprawy
warzywne.
Z tytu³u emerytury osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 31.543,92 z³ brutto, z tytu³u diety radnego – 3.750 z³
netto.
Krzysztof GwóŸdŸ prowadzi
w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
„Us³ugi remontowo-budowlane”
Wêgorzyno. W roku ubieg³ym zgromadzi³ na koncie 6.197,57 z³, lokata
terminowa 20.000 z³, fundusz inwestycyjny 50.000 z³ – wspólnoœæ maj¹tkowa.
Posiada dom o powierzchni 80
m.kw. o wartoœci 150.000 z³, tytu³
prawny – 1/6 w³asnoœci – wspólnoœæ maj¹tkowa, mieszkanie o powierzchni 49,5 m.kw. o wartoœci
216.000 z³ – tytu³ prawny spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu,
wspólnoœæ maj¹tkowa.
Inne nieruchomoœci: dzia³ka pod
domem mieszkalnym o powierzchni
0,1227 ha w udziale 1/6 w³asnoœci o
wartoœci 18405 – 1/6 3067 – wspólnoœæ maj¹tkowa.
Z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej – us³ugi remontowo-budowlane w roku ubieg³ym
osi¹gn¹³ przychód w wysokoœci
61.842,44 z³ – dochód 37.948,22 –
wspólnoœæ maj¹tkowa.
Inne dochody – LKS Sparta

Wêgorzyno 5264, ZUS Szczecin
14804,80 z³, dieta radnego – 3750 z³ –
wspólnoœæ maj¹tkowa.
Marcin Szostakiewicz pracownik administracyjno-biurowy „Micha³ów” Marek Michalczyszyn w
roku ubieg³ym posiada³ œrodki na
rachunku bankowym w wysokoœci
1.008,65 z³. Z tytu³u zatrudnienia w
roku ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w
wysokoœci 16.665 z³, z tytu³u diety
radnego – 4.500 z³.
Posiada samochód osobowy
marki Mercedes Benz E320 Cdi z 2000
r (wspó³w³aœciciel), samochód osobowy marki Mercedes Benz E300 z
1992 r. (w³aœciciel), Mercedes Benz
E300 z 1994 r. (w³aœciciel).
Mariusz Zieliñski w³aœciciel,
dzier¿awca gospodarstwa rolnego
w roku ubieg³ym zgromadzi³ 404.486
z³ – wspólnoœæ maj¹tkowa. Posiada
na w³asnoœæ odrêbn¹ mieszkanie o
powierzchni 62,67 m.kw. o wartoœci
62.670 z³.
Posiada gospodarstwo rolne o
powierzchni 329,1991 ha (grunty
orne, lasy, budynki i budowle), tytu³
prawny – dzier¿awa. Z tego tytu³u w
roku ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w
wysokoœci 140.807,67 z³ – wspó³w³asnoœæ maj¹tkowa.
Inne nieruchomoœci – grunty
rolne o powierzchni 69,3409 ha o
wartoœci 728.079,45 z³, tytu³ prawny
– w³aœciciel, maj¹tek odrêbny.
Posiada na wspó³w³asnoœæ maj¹tkowa dzia³kê o powierzchni 19
m.kw. (u¿ytkowanie wieczyste) z
gara¿em o wartoœci 10.000 z³. Lokal
mieszkalny o powierzchni 57,85
m.kw. o wartoœci 86.775 z³, tytu³
prawny w³aœciciel, maj¹tek odrêbny,
na wspó³w³asnoœæ maj¹tkow¹ nieruchomoœæ o obszarze 0,0729 ha zabudowana dwoma budynkami: 163
m.kw. i 13 m.kw. o wartoœci 36.310 z³.
Posiada 1 udzia³ w banku Spó³dzielczym Goleniów, z tego tytu³u
osi¹gn¹³ w roku ubieg³ym dochód w
wysokoœci 0,48 z³ – maj¹tek odrêbny.
Z tytu³u diety radnego w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 3.900 z³ – maj¹tek odrêbny,
Zak³ady Azotowe „Pu³awy” S.A. 433
z³ – maj¹tek odrêbny.
Posiada na wspó³w³asnoœæ maj¹tkow¹ samochód marki Nissan
Terrano II 3.0 TDI z 2003 r., kultywator œcierniskowy z siewnikiem poplonów – KOS 4.0 m z 2011 r – maj¹tek odrêbny.
Posiada kredyt obrotowy na
wznowienie produkcji w gospodar-
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Woda wyp³ukuje groby
stwach rolnych i dzia³ach specjalnych produkcji rolnej, w których
wyst¹pi³y szkody spowodowane
przez suszê – Symbol nKL02. Udzielony na okres od 07.12.2011 do
20.10.2015 r. Stan zad³u¿enia na
31.12.2012 – 156.000 z³ – maj¹tek
odrêbny.
£ukasz Nowacki zatrudniony w
Gimnazjum w Wêgorzynie posiada
na w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni 49,80 m.kw. o wartoœci
32.000 z³.
Z tytu³u pe³nienia funkcji radnego w roku minionym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 5.600 z³, WSZS w
Szczecinie – 1.200 z³ (zlecenie), Stowarzyszenie „Radoœæ z ¿ycia”
6.633,22 z³ (umowa o pracê), OREW
Radowo Wielkie 5.321,50 z³ + 893,97
z³ = 6.215,27 z³ (umowa o pracê),
œwiadczenia z UP £obez 2.840,80 z³,
ZUS Szczecin – zasi³ki pieniê¿ne
7.298,47 z³.
Posiada samochód marki Peugeot 406/1999 r – na wspó³w³asnoœæ.
Posiada kredyt studencki w Banku
PKO BP – do sp³aty ok. 28.000 z³.
Barbara Górniak w roku ubieg³ym zgromadzi³a w walucie polskiej
20.000 z³. Posiada dom o powierzchni 112 m.kw. o wartoœci 140.000 z³,
tytu³ prawny – u¿yczenie. Posiada
gospodarstwo rolno-sadownicze o
powierzchni 10,4143 ha o wartoœci
85.000 z³, tytu³ prawny 1,3443 ha
w³asnoœæ, 2,62 ha – u¿yczenie, 6,45
ha – dzier¿awa. Z tego tytu³u w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a przychód w
wysokoœci 15.968 z³, dochód w wysokoœci 7.000 z³.
Z tytu³u diety radnego osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 2.000
z³, ze stosunku pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roœlin
i Nasiennictwa w Koszalinie –
2.656,60 z³.
Ryszard Acman, obecnie bezrobotny, w roku ubieg³ym zgromadzi³
682,23 z³ – wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska. Posiada na w³asnoœæ dom o
powierzchni 91 m.kw. o wartoœci
100.000 z³. Posiada na w³asnoœæ
ma³¿eñsk¹ u¿ytek rolny o powierzchni 0,6532 ha o wartoœci
30.000 z³. Inne nieruchomoœci – na
w³asnoœæ 37 m.kw. - pomieszczenie
gospodarcze o wartoœci 20.000 z³.
Z tytu³u renty chorobowej w
roku ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w
wysokoœci 18.077,90 z³, z tytu³u diety radnego – 4.850 z³, z PUP £obez –
95,40 z³.

(£OBEZ).Ulewne deszcze sprawi³y, ¿e cmentarnymi alejkami pop³ynê³y rzeki, a te wyp³uka³y znaczne iloœci ziemi spod grobów, w niektórych miejscach ziemia zapad³a
siê.
Jakiœ czas temu pisaliœmy o
zniszczeniach, jakie powoduj¹ kolejne ulewne deszcze na cmentarzu.
Woda, sp³ywaj¹ca alejk¹ z polbruku
niszczy nie tylko szutrowe alejki, ale
podmywa równie¿ nagrobki. Mo¿e
zbiorowy pozew przeciwko gminie
zachêci urz¹d do dzia³ania? Wystarczy zabezpieczyæ przed podtapianiem dalszej czêœci cmentarza albo
odprowadziæ deszczówkê kanalizacj¹.
Nowe alejki na cmentarzu z jednej
strony s¹ ³adne i wygodne, z drugiej
– brakuje odwodnienia oraz jakiegokolwiek zabezpieczenia przed zalewaniem nagrobków wod¹ sp³ywaj¹c¹ alejkami, które podczas ulew
zamieniaj¹ siê w rw¹ce strumienie.
Woda sp³ywaj¹ca nimi szuka ujœcia
w szutrowej alejce, miêdzy nagrobkami oraz w parku po starym cmentarzu. Wszêdzie tam widaæ coraz
wiêksze skutki dzia³ania wody. Szutrowa alejka poryta jest g³êbokimi
wyrwami, niektóre nagrobki s¹ podmyte, pod niektórymi zapada siê ziemia, natomiast na starym cmentarzu
coraz wyraŸniej widoczne s¹ stare
nagrobki, których nigdy st¹d nie
usuniêto. W pobli¿u alejki zapad³a
siê ziemia ods³aniaj¹c ponad metrowe wg³êbienie – zapewne kolejna
pami¹tka z przesz³oœci – otwór
wprost w g³¹b grobu. Przy takich
ods³oniêciach
powodowanych
przez wodê trudno uwierzyæ w opowieœci, ¿e na stary cmentarz nawieziono gruz, skoro tu¿ pod traw¹ widoczne s¹ obramowania starych
grobów, a w niektórych miejscach
ziemia zapada siê, zaznaczaj¹c miejsce wiecznego spoczynku.
MM

Promenada miejska
miejscem wypoczynku
Zmodernizowana promenada
miejska w £obzie ma stanowiæ
miejsce wypoczynku dla mieszkañców naszego miasta.
Aby to miejsce spe³nia³o swoj¹
rolê, zosta³y wzmo¿one patrole policyjne w tamtym rejonie i s¹ stosowane przez funkcjonariuszy m.in. œrodki oddzia³ywania wychowawczego
oraz mandaty karne wobec osób
pope³niaj¹cych wykroczenia, pole-

gaj¹ce m.in. na spo¿ywania alkoholu (w miejscu tym obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz jego spo¿ywania), a
tak¿e na niew³aœciwym korzystaniu
z urz¹dzeñ przeznaczonych do u¿ytku publicznego, zanieczyszczaniu
czy te¿ niszczeniu mienia.
Jednoczeœnie zwracamy siê z
proœb¹ do spaceruj¹cych promenad¹ miejsk¹ mieszkañców, aby reagowali na niew³aœciwie zachowa-

nia znajduj¹cych siê tam osób, poprzez informowanie o takiego rodzaju sytuacjach Policjê, gdy¿ nie ma
mo¿liwoœci, aby patroluj¹cy miasto
policjanci przez ca³¹ dobê pe³nili
s³u¿bê tylko w tamtym rejonie.
W miarê mo¿liwoœci funkcjonariusze, zarówno w dzieñ, jak i w nocy,
kontroluj¹ rejon promenady miejskiej, wyci¹gaj¹c konsekwencje
wobec sprawców wykroczeñ. kp
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Jak to z wod¹ by³o?
Woda. Mo¿na by zacz¹æ od Biblii,
mo¿na od greckich czterech ¿ywio³ów, gdzie woda jest u pocz¹tku œwiata. Noblistka Wis³awa Szymborska, która tak lubi paradoksy, pisze: a Pacyfik potulnie wp³ywa do
Rudawy/ tej samej, co fruwa³a
chmurk¹ nad Pary¿em/ w roku siedemset szeœædziesi¹tym czwartym /
siódmego maja o trzeciej nad ranem („Woda”). Obieg wody w przyrodzie.
Z ksi¹¿ki Ernsta Zernickowa o
£obzie wiemy, ¿e Kehrbach (Zawracaj¹cy Potok) – ten spod dalnowskich Ogrodów Rodzinnych – sp³ywaj¹cy do Regi, by³ najpierw ¿yciodajnym strumieniem osady s³owiañskiej, a potem fos¹ pod murami
obronnymi miasta. Jego czystoœæ
by³a tak du¿a, ¿e woda z niego leczy³a jak¹œ gor¹czkê. Nie by³o kiedyœ
brudnych rzek, ani zabójczych œcieków, mimo ¿e na Kehrbachu uprawiano zawód garbarza skór. Coœ siê jednak zaczê³o psuæ, gdy o jakimœ wodnym obiekcie w £obzie mówiono:
Gnij¹cy Staw.
Stereotyp wylewanych przez
okno nocników w œredniowiecznych miastach wszyscy znamy, do
tego w st³oczonym w murach mieœcie
udrêk¹ by³y niewybrukowane ulice
bez rynsztoków. Jeszcze w latach
siedemdziesi¹tych mieszkañcy domów bez ³azienek chodzili do ³aŸni
miejskiej (dziœ TESCO). Wodê zaœ
czerpano z miejskich lub prywatnych studni. Do dziœ te relikty, czasem nawet czynne, stoj¹ na studzienn¹ pami¹tkê. Henryk Musia³
bacznie obserwowa³ roboty przy
boisku SP1. Widzia³ tam odkopane
spod ziemi drewniane rury wodoci¹gowe z dr¹¿onych k³ód dêbowych.
Potem by³y rury o³owiane; nikt nie
wiedzia³, ¿e o³ów jest niebezpieczny
dla zdrowia. Obecnie pijemy wodê z
rur cementowo-azbestowych. Te
jednak tak „obros³y” kamieniem, ¿e
ju¿ nic nam nie grozi z powodu azbestu.
Œredniowieczna studniê kopa³
studniarz, wczeœniej rozpoznawszy
teren przy pomocy ró¿d¿ki. Nawet
dziœ – wyposa¿ony w aparaturê elektroniczn¹ – z magicznej ró¿d¿ki,
uchylaj¹cej siê samoistnie w jego
rêkach ku wodzie, nie rezygnuje.
Studniê ob³o¿on¹ drewnem w kwadrat lub obmurowan¹ w okr¹g specjalnie profilowan¹ ceg³¹ wyposa¿ano w ¿uraw, ko³owrót lub pompê.
Dwie pierwsze obs³ugiwa³y zanurzane wiadro, wyci¹gane si³¹ mniejsz¹
ni¿ ciê¿ar wody d³ugim ramieniem
dzia³ania. Pompa powinna mieæ spasowany z rur¹ ssawna t³ok i choæ
teoretycznie powinna obs³u¿yæ na-

wet 11-metrow¹ studniê, praktycznie starcza³a na 7 metrów. Na tyle
pozwala³o ciœnienie atmosferyczne.
Nas poj¹ studnie g³êbinowe. Na
krawêdzi skarpy suliszewickiej przy
wysokoœci 90 m n.p.m. zanurzaj¹ swe
rury g³êboko poni¿ej poziomu morza
(najg³êbsza ok. 170 m od powierzchni). Nie ma obawy – nie zass¹ solanki. Gruba warstwa ska³y wodonoœnej
o doskona³ych w³aœciwoœciach filtruj¹cych uformowa³a siê w erze jury
starszej 200 mln lat temu, gdy ¿y³y
dinozaury. Bardzo niewielki wp³yw
maj¹ na ni¹ warstwy trzecio- i czwartorzêdu, choæ powierzchniowa strefa ochronna obowi¹zuje. Mimo niewielkiego zmineralizowania, trzeba
tê wodê oczyœciæ ze zwi¹zków ¿elaza
i manganu. Naturalny spadek terenu
u³atwia pracê pomp zasilaj¹cych
wodoci¹g miejski, a noc¹ mo¿na uzupe³niæ zbiornik na Górze Zielonej
(100 m n.p.m.) – nasz¹ wie¿ê ciœnieñ.
Wie¿e ciœnieñ – widomy znak
podziemnego wodoci¹gu – stanowi¹ dziœ ju¿ zabytkow¹ tkankê architektoniczn¹ miast. Daje siê zauwa¿yæ, ¿e wznoszono je g³ównie przy
stacjach. W dobie parowozów trzeba by³o szybko i z du¿ego przekroju
pompy uzupe³niæ wodê w tendrze
lokomotywy. Na przyk³ad na stacji
Runowo Pom. stoj¹ a¿ dwie takie
wie¿e. £obeska, jedna, o skromnej
sylwetce, ju¿ dawno jest nieczynna.
W Katowicach do dziœ stoi 13 takich
wie¿, we Wroc³awiu – 12, w Szczecinku – 4, w Z³ocieñcu, Bia³ogardzie i
Stargardzie – 3. Jedna z wie¿ ciœnieñ
Stargardu, wzniesiona w stylu neogotyckim, udaje basztê obronn¹
miasta, bo stoi przy wa³ach. W warszawskim Ogrodzie Saskim wie¿a
ciœnieñ wkomponowuje siê w pejza¿
kszta³tem klasycystycznej rotundy.
Wie¿ê ciœnieñ-rotundê na Wzgórzu
Hetmañskim w Szczecinie zaadaptowano na koœció³. Iñsko le¿¹ce na
kulminacji Pojezierza zafundowa³o
sobie nowoczesny zbiornik wodny
na smuk³ej kolumnie.
Wróæmy do £obza. Bardzo wa¿ne jest, by w wodoci¹gu by³o w miarê sta³e ciœnienie. Kiedy jeszcze w
latach 90. sterowano tym rêcznie,
szybkie podwy¿szenie ciœnienia po
nag³ym spadku powodowa³o porywanie osadów z najni¿szej czêœci
instalacji. W³aœnie takim osadom
mia³y zapobiegaæ rzymskie akwedukty, choæ podejrzewamy staro¿ytnych o nieznajomoœæ zasady naczyñ
po³¹czonych. Dziœ reguluje to automat. Wyczerpanie siê terenów budowlanych sprawi³o, ¿e na Osiedlu
Ksi¹¿¹t Pomorskich najwy¿sze
domy stoj¹ na poziomie 102 m n.p.m.

(a prysznic na piêtrze), zaœ Osiedle
Leœne siêgnie poziomicy 80 m. Potrzebne s¹ nowe hydrofornie.
W ³obeskich zachêtach dla inwestorów zapewnia siê, ¿e miasto u¿ywa ledwie po³owê wydajnoœci wodoci¹gów i kanalizacji. Jest to przesz³o 1300 metrów szeœciennych
dziennie. 1 metr szeœæ. wa¿y tonê!
Kanalizacja to inna para kaloszy.
Na wybrukowanych ulicach by³y
rynsztoki, potem ukryto je w kanalizacji burzowej i odprowadzono do
odstojnika. Jeszcze do dziœ niedyskretnie daje o sobie znaæ przy ul.
Segala. Ale mamy te¿ krochmalniê.
Fabryka m¹ki ziemniaczanej i maltodekstryny ma w³asne ujêcie wody i
oczyszczalniê oraz t³oczniê œcieków
i wycierki ziemniaczanej a¿ na pola
Worowa. To dobra ilustracja tzw.
„mieszanych uczuæ”, bo kiedy powieje od p³n.-wsch., natrêtny zapach krochmalni, zapowiada piêkne
letnie dni.
Oczyszczalnia ³obeska cienkimi
nitkami, wspieraj¹c sp³yw nieczystoœci prawem ci¹¿enia i przy pomocy przepompowni, zasilana jest ruroci¹giem g³ównym o przekroju 60
cm. Oprócz wstêpnego oczyszczania mechanicznego, œcieki poddaje
siê fermentacji beztlenowej a potem
przeciwnie – natlenianiu. Nie jest
³atwo œcieki zamieniæ w czyst¹ wodê.
Mimo pewnego technicznego zacofania oczyszczalni i tak jesteœmy w
lepszej sytuacji np. w stosunku do
Szczecina. Wodê musi czerpaæ z jez.

Miedwie, a now¹ oczyszczalniê ma w
fazie rozruchu.
Podsumujmy: ¿yciodajn¹ wodê
wprzêgniêto w ko³a m³yñskie: m³yny
zbo¿owe i m³yny kory dêbowej (garbarnie), papiernicze, folusze (filc i
sukno), m³yny prochowe (te najkrócej me³³y), œrutowniki i olejarnie. Po
wiêkszych rzekach sp³awiano drewno i inne towary, a nawet na Redze po
Gryfice p³ywa³y statki œredniowieczne. Od XVIII wieku wody ujêto
w melioracjê, choæ pierwsze próby
osuszania podejmowali XII-wieczni
cystersi. Woda porusza³a m³oty kuŸnicze (np. w ³obeskiej kuŸni miedzi
Puchsteina), da³a siê spiêtrzaæ w
celach energetycznych, wspomaga³a ró¿norodne procesy technologiczne. A¿ uœwiadomiliœmy sobie, ¿e
musimy wróciæ jej czystoœæ! A jeszcze rozsadzanie ska³, smako³yki na
patyku, ba³wanki…
Nigdy nie nagrodzimy doœæ stra¿aków. Najpierw spieszyli z beczk¹
wody tam, gdzie siê pali³o. Sikawka
pozwoli³a zbli¿yæ siê bezpiecznie do
œciany ognia. Gdy stolic¹ powiatu
reskiego by³o Resko, zakupiono
du¿¹ sikawkê na pocz¹tku XIX wieku. Na pocz¹tku XX w. sikawki konne produkowa³a kuŸnia miedzi Puchsteina w £obzie. Chyba wtedy
³obesk¹ sikawkê zamieniono na motopompê. Dziœ nie wystarczy laæ
wodê, b³yskawicznie mo¿na zgasiæ
po¿ar samochodu dziêki drobnokroplistej pr¹downicy, niczym „kichniêciem” odcinaj¹cej tlen.
Ludwik Cwynar
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OG£OSZENIA DROBNE - REKLAMA

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

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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
MEBLE KA–MAR. Du¿y wybór mebli
u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy
Zaopiekujê siê dzieckiem. £obez
Tel. 795 926 734

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

Region
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.

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

PRACA
Powiat ³obeski
Zaopiekujê siê dzieckiem. £obez,
tel. 795 926 734.

Powiat gryficki
Zatrudniê elektryków znaj¹cych jêzyk niemiecki. Kontakt tel. 91 392
3887

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

MIESZKANIA
Powiat gryficki
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US£UGI
Powiat œwidwiñski

Sprzedam mieszkanie w Gryficach,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, ogródek. Niedrogo, do remontu. Tel. 91384-88-29.

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

Mieszkanie 4-pokojowe, 59 mkw. w
centrum Gryfic sprzedam, bez poœredników. Tel. 695554340.

Powiat ³obeski

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

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

MOTORYZACJA

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

TOWARZYSKIE

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

Koszenie traw i prasowanie siana.
Tel. 661 194 854 lub 94 363 1258.

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

Us³ugowo wykonam wszelkie prace polowe. Nowy ci¹gnik 150 KM.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 943631258.

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

Reklama
Tel. 504 042 532
OBIEKTY / LOKALE NA SPRZEDA¯
£OBEZ - lokal u¿ytkowy w centrum o pow. 42 mkw, parter
- CENA 155.000 z³
£OBEZ - lokal w atrakcyjnej lokalizacji o pow. 111,80 mkw, I piêtro
- CENA 559.000 z³
£OBEZ - lokal u¿ytkowy o pow. 116 mkw na parterze, wybudowany w 2007 r.
- CENA 580.000 z³
£OBEZ - teren przemys³owy zabudowany hal¹ o pow. 800 mkw,dzia³ka 1776 mkw
- CENA 700.000 z³
£OBEZ - dzia³ka inwestycyjna z zabudowaniami, centrum miasta, pow. 3545 mkw
-CENA 850.000 z³
£OBEZ - budynek biurowo-administracyjny w zabudowie szeregowej, pow. 227,8 mkw - CENA 1.100.000 z³
£OBEZ - dzia³ka przemys³owa 7351 mkw, teren parku inwestycyjnego
- CENA 1.122.000 z³
£OBEZ- teren inwestycyjny sk³adaj¹cy siê z 5 dzia³ek wraz z zabudowaniami
- CENA 2.400.000 z³
OBIEKTY / LOKALE NA WYNAJEM
£OBEZ - lokal u¿ytkowy o pow. 42 mkw, parter
- CZYNSZ 800 z³
£OBEZ - lokal u¿ytkowy o pow. 45 mkw, parter
- CZYNSZ 1.450 z³
£OBEZ - lokal u¿ytkowy o pow. 140 mkw, parter
- CZYNSZ 3.500 z³
£OBEZ - budynek magazynowy 908 mkw + budynek gara¿owy 229 mkw
- CZYNSZ 7.000 z³
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Sposób na ochronê W przysz³ym
œrodowiska?
tygodniu rusza liga
(£OBEZ). W tej gminie
do ochrony œrodowiska
gmina podesz³a w
sposób zadziwiaj¹co
prosty i tani – nie robi
nic, aby zwiêkszyæ
atrakcyjnoœæ terenu.
Mostek na Redze pomiêdzy Dalnem a Przyborzem zdo³a³ ju¿ ca³kowicie zawaliæ siê. Niebawem nie bêd¹
potrzebne ¿adne œrodki finansowe
na jego rozbiórkê. Mieszkañcy Przyborza, gdy dowiedzieli siê, ¿e gmina
mia³a kiedyœ jakieœ pieni¹dze na jego
rozbiórkê, nie ukrywali zaskoczenia
i zdziwienia. Jak nas poinformowali,
sami by to zrobili, gdyby wiedzieli, ¿e
gmina ma na ten cel œrodki. Sami te¿
postawiliby k³adkê za niewielk¹
op³at¹. Jak wiêc siê to dzieje, ¿e od lat
urz¹d nie znalaz³ chêtnych na prace
przy moœcie w Przyborzu? Po co i dla
kogo jest wiêc œcie¿ka rowerowa?
Droga ³¹cz¹ca Przyborze z Dalnem równie¿ pozostawia wiele do
¿yczenia, doskona³a dla samochodów terenowych i na spacery – pod
warunkiem, ¿e wczeœniej nie pada³
deszcz. Równie tragiczna droga prowadzi nad jezioro Karwowo. Co z
tego, ¿e nad jeziorem jest pomost,
miejsca do siedzenia i zorganizowa-

nia ogniska, skoro w³aœciciele samochodów z niskim zawieszeniem ryzykuj¹ zniszczenie pojazdu? Po co reklamowaæ grodzisko i pisaæ o kurhanach, gdy droga przypomina poligon? Droga, jak nas poinformowano
w gminie, nale¿y do Nadleœnictwa,
zosta³a zniszczona przez samochody wywo¿¹ce drewno z lasu. W takim wypadku tradycyjnie nikt nie
poczuwa siê do jej naprawy. Nadleœnictwo nie widzi takiej potrzeby, a
gmina wychodzi z za³o¿enia, ¿e nie
jej interes. Jak zwykle cierpi¹ ludzie.
A mo¿e w koñcu gmina dosz³aby do
jakiegoœ porozumienia z Nadleœnictwem? Wystarczy chcieæ, koszty w
tym wypadku nie s¹ wysokie.
Coraz chêtniej w te okolice przyje¿d¿aj¹ ludzie z po³udnia, zachwycaj¹c siê piêknem krajobrazu, czystym powietrzem, zadbanym miastem, a jednoczeœnie z przera¿eniem
stwierdzaj¹c, ¿e tak tragicznych
dróg nigdzie nie widzieli. Nie sposób te¿ wyt³umaczyæ, ¿e kwestia
naprawienia zwyk³ego drewnianego
mostku jest trudnoœci¹ nie do przebrniêcia.
A mo¿e brak jakichkolwiek dzia³añ w tym kierunku to sposób na
ochronê œrodowiska, aby nikt nie
móg³ dotrzeæ w niektóre rejony, nie
œmieci³, nie niszczy³ i nie zak³óca³
ciszy w lesie?
MM

Ile za przedszkole
(DOBRA-gmina). Sesja przedwakacyjna to czêsto nowe stawki
op³at w tym za œwiadczenia oddzia³u
przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich, w³¹czonego w strukturê
szko³y Podstawowej w Dobrej, prowadzonego przez Gminê Dobra.
Zgodnie z uchwa³a podjêt¹ w
czerwcu oddzia³ przedszkolny zapewnia bezp³atne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej. Realizacja podstawy programowej wynosi 5 godzin dziennie,
przez 5 dni w tygodniu od poniedzia³ku do pi¹tku.
Op³atê pobiera siê za zajêcia
œwiadczone przez oddzia³ przedszkolny ponad czas realizacji podstawy programowej, które obejmuj¹
nastêpuj¹ce zajêcia opiekuñczo –
wychowawcze i dydaktyczne: gry i
zabawy edukacyjne koryguj¹ce
wady wymowy dzieci, wspomagaj¹ce rozwój psychofizyczny, emocjonalny i spo³eczny dziecka, zajêcia
korekcyjno – kompensacyjne i wyrównawcze, umo¿liwiaj¹ce dziecku

osi¹gniêcie dojrza³oœci szkolnej, zajêcia rozwijaj¹ce plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne
zdolnoœci dzieci oraz zaspokajanie
potrzebyaktywnoœci, zabawy tematyczne, umo¿liwiaj¹ce dziecku w³aœciwy rozwój emocjonalny i spo³eczny, przygotowanie dzieci do udzia³u
w imprezach artystycznych i okolicznoœciowych, nadzór nauczyciela nad wypoczywaj¹cym dzieckiem.
Rajcy ustalili op³atê za ka¿d¹ rozpoczêt¹ godzinê zegarow¹ realizacji
zajêæ dodatkowych, w wysokoœci
0,16 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracê, która podlega zaokr¹gleniu do pe³nych z³otych.
Op³ata nie obejmuje kosztów
wy¿ywienia dzieci oraz kosztów zajêæ dodatkowych, a w szczególnoœci
nauki jêzyków obcych i rytmiki. W
przypadku nieobecnoœci dziecka w
oddziale przedszkolnym op³ata podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu nastêpuj¹cym po miesi¹cu, w
którym dziecko by³o nieobecne za
ka¿dy dzieñ nieobecnoœci w miesi¹cu poprzednim.
op

(POWIAT £OBESKI)
Spragnieni kibice
dopytuj¹ siê o datê
rozpoczêcia zmagañ
pi³karskich na naszych
stadionach.
Informujemy, ¿e IV liga
i klasa okrêgowa rusz¹
14 sierpnia, w œrodê.
Klasy A i B rozpoczn¹
rozgrywki 31 sierpnia.

Mewa Resko. Do Reska przyjedzie
GKS Mierzyn. Sparta Wêgorzyno
wyje¿d¿a na mecz do Golczewa z
tamtejsz¹ Iskr¹. Ten mecz o 17.30. O
tej samej godzinie mecz w £obzie,
gdzie na stadionie przy ul. Siewnej
Œwiatowid bêdzie podejmowaæ Wichra z Brojc. Jako ciekawostkê mo¿na dodaæ, ¿e Wicher przyjedzie do
£obza „opromieniony” weekendowym jubileuszem 45-lecia klubu,
podczas którego rozegra³ mecz z
Pogoni¹ Szczecin. Pogoñ wygra³a
14:1, a ze Œwiatowidem „tylko” 12:1,
wiêc Œwiatowid jest tu faworytem.

IV liga

Klasy A i B

W IV lidze Sarmata Dobra wyjedzie na mecz do Wolina z tamtejsz¹
Vinet¹. Mecz o godz. 17.30.

Klasa okrêgowa
W klasie okrêgowej, dla przypomnienia, nadal mamy trzy zespo³y z
powiatu, ale zasz³y tu pewne zmiany.
Mewa Resko awansowa³a do tej klasy, a opuœci³a j¹ Radowia z Radowa
Ma³ego. Tutaj rozpoczêcie ligi równie¿ 14 sierpnia.
Najpierw, o godz. 14.00, zagra

Rozgrywki w Klasach A i B rusz¹
dopiero 31 sierpnia. W klasie A Radowia w Radowie Ma³ym rozegra
mecz z Fal¹ Miêdzyzdroje. W klasie
B, Jastrz¹b z £osoœnicy bêdzie mia³
towarzystwo z powiatu, gdy¿ w tej
klasie pojawi³ siê w drugi zespó³
Œwiatowida £obez. W tym dniu Jastrz¹b pojedzie do Trzebiatowa na
mecz z ekip¹ pod now¹ nazw¹ –
Muszkieter Trzebiatów, a Œwiatowid
II podejmie w £obzie Gardominkê
Poloniê II Mechowo.
KAR

Jeszcze niedawno gra³ w Œwiatowidzie

Zmar³ Tomasz
Skibiñski
(REGION) Portal Ligowiec poinformowa³, ¿e 2 sierpnia 2013
roku, po ciê¿kiej chorobie nowotworowej, zmar³ Tomasz Skibiñski.
Mia³ 42 lata.
Tomasz Skibiñski by³ wychowankiem i wieloletnim pi³karzem
Hutnika Szczecin. Gra³ m.in. w Arkonii Szczecin, Inie Iñsko, Wybrze¿u
Rewalskim Rewal, a tak¿e w klubach
zagranicznych.
W Œwiatowidzie £obez pojawi³
siê w 2010 roku, przychodz¹c z
Iskierki Œmierdnica. W sezonie 2010/
2011 strzeli³ dla Œwiatowida 15 bramek (najwiêcej ze wszystkich zawodników MLKS) i bezsprzecznie przyczyni³ siê do awansu do V ligi. W
2011 odszed³ do Tanovii Tanowo,
gdy¿ uda³o mu siê tam znaleŸæ pracê,
ale pojawia³ siê w £obzie towarzysko jeszcze wielokrotnie, np. jako
zawodnik goœcinny w turniejach
halowych.
KAR

Zapiski z pamiêci
Koœciuszki
W sk³ad naszej ulicy wchodzi³
jeden dom z ulicy Mostowej i szeœæ
domów z Koœciuszki. Mieszka³o w
nich kilkudziesiêciu ch³opaków i
cztery dziewczyny. Faktycznie tych
dziewczyn by³o o kilka wiêcej, ale te
pozosta³e siê nie liczy³y do naszej
paki. Na tym niewielkim odcinku
mieszkali Sroczkeje, S³awko, Kola,
Jaœki, Worek, Kapuœ, Burek, Kajo
oraz wielu ch³opaków bez ksywy.
Do sta³ych bywalców na naszej
ulicy nale¿eli koledzy z innych rejonów miasta, miêdzy innymi Golas,
Kienio, Kosa, Kulawy i inni. Do nas
nale¿a³ rejon za rynkiem, a¿ do
TOSu oraz park Koœciuszki. Nie
by³o tego wiele, ale ci z innych rejonów mieli jeszcze mniej terenów do
zabaw. Bywali te¿ bogatsi od nas,
np. pozostali z Mostowej. Ci mieli
teren za torami, a¿ do Pogotowia lub
ci ze S³owackiego - ca³y park leœny
z Pomnikiem. O te nasze tereny ci¹gle toczyliœmy wiêksze i mniejsze
wojny. Latem na kije i kamienie, zim¹
na œnie¿ki, a w Œmingusa-Dyngusa
na wodê.

Pomoc s¹siedzka
Rano „maluch” odpali³ od drugiego poci¹gniêcia dŸwigni. Podchodzi s¹siad i mówi: masz czarn¹
rurê, dobrze by by³o trochê go podkrêciæ. Jest to mój pierwszy samochód, ma 15 lat, a mam go zaledwie
od tygodnia. Zgadzam siê na regulacjê. S¹siad majstruje przy silniku.
Nawet nie wiem, co on tam robi³,
gdy¿ w³asnym cia³em zas³oni³ ca³y
silnik. A poza tym i tak siê na tym
nie znam. Ponownie odpalam i jadê.
Na drugi dzieñ rano chech³am rozrusznikiem i nic. Biorê go na zapych. Pali po kilku metrach. Na
drugi dzieñ to samo. Rano rozgrzewka za darmo. Nawet poranna
sennoœæ przechodzi jak rêk¹ odj¹³.
I tak co rano przez kilka dni. W
sobotê odpalam trochê póŸniej ni¿
normalnie. Podchodzi drugi s¹siad
i radzi wpaœæ do jego warsztatu za
godzinê, to mi wyreguluje silnik na
nowo. Po godzinie jadê. Regulacja
na s³uch trwa kilka minut, „maluch”
dzia³a przez kilka miesiêcy bez zarzutu. Przy okazji dowiedzia³em siê,
¿e kilkunastoletnie maluchy musz¹
mieæ trochê wiêksze zu¿ycie paliwa
i czarny wylot rury wydechowej,
inaczej siê nie da.

Œwierszcz
Gdy otwieram maskê malucha
s³yszê cykanie. Cyk, cyk, cyk.... Nie
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(cz. 53)

wiem co to jest. Zwyczajowo jadê do
warsztatu s¹siada. S¹siad obejrza³,
os³ucha³, pokrêci³ g³ow¹ i mówi:
uszczelka pod g³owic¹. Ile? Wyci¹gniêcie silnika ze skrzyni¹ biegów,
wymiana uszczelki , coœ ok. 600 z³.
Dobra. Przyjadê pojutrze, na razie
samochód mi jest potrzebny. No nie
wiem, czy nie bêdzie za póŸno, mo¿e
wygwizdaæ uszczelkê do koñca i
trzeba bêdzie jeszcze planowaæ g³owicê silnika. Ryzyk -fizyk. Co bêdzie
to bêdzie. Nie mam wyjœcia. Jestem
pojutrze. Samochód odbieram nazajutrz, nawet nie sprawdzam. Jedynie
s³yszê, ¿e uszczelka chyba nie by³a
wygwizdana i po co j¹ kaza³em wymieniaæ. Z wra¿enia oniemia³em. W
domu otworzy³em klapê i s³ucham.
Moje cyk, cyk, cyk s³ychaæ nadal.
Robili tê g³owicê, czy nie? Ponownie
jadê do warsztatu, tym razem z ¿on¹,
najwy¿ej mnie zabierze swoim „maluchem”. Majster ka¿e zostawiæ malucha. Mam go odebraæ jutro po po³udniu. Przed odebraniem os³uchujê
pracê silnika. Œwierszcz znikn¹³. Co
by³o, pytam. Dziurka w kolektorze.

Galeria naszych mieszkañców
Chrzest Œwiêty Hubercika

Kangur
Wybieramy siê do Szczecina po
zakupy do sklepu i domu. Wracamy „autostrad¹”. Na wysokoœci
Sowna przypominam sobie, ¿e
mo¿na za resztê gotówki dokupiæ
kwiatów w Stargardzie Szczeciñskim. Tu¿ przed Sownem Maluch
zaczyna skakaæ jak kangur. Hamuje
i na przemian skacze do przodu jak
zwariowany, trac¹c coraz bardziej
szybkoœæ. Sprawdzam paliwo jest. Co do licha? Maluch nadal
skacze. Podczas przejazdu przez
Sowno rozgl¹dam siê za jakimœ
warsztatem. Jest jakaœ hala z ci¹gnikami. Pytam siê faceta, który
wyszed³ przed wrota, czy nie wie,
gdzie mogê otrzymaæ pomoc. Radzi
podjechaæ za zakrêt, tam mieszka
emeryt z³ota r¹czka. Faktycznie
jest. Ka¿e wjechaæ na podwórko,
patrzy na moje skoki i mówi, ¿e to
membrana w pompie paliwowej.
Sadza nas przy ogrodowym stoliku, proponuje kawê lub herbatê, a
on w tym czasie zrobi co siê da. Po
30 minutach pokazuje wymienion¹
membranê. Faktycznie by³a przerwana. Pytam siê - co za usuniêcie
awarii? Nic. Przecie¿ trzeba sobie
pomagaæ. W trakcie remontu rozmowa zesz³a na wêdkowanie. Zaproponowa³em, ¿e mogê go zabraæ
na Woœwin na ³ódkê. Da³ mi telefon. Maluch odpali³ i bez skoków
dojecha³ do domu. Dzwoni³em w
sprawie ryb. Grzecznie siê wymówi³. Po jakimœ czasie ponowi³em
propozycjê. Nadal bez efektu. WP

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

30 lipca w Cieszynie dosz³o do
dachowania samochodu osobowego. Na szczêœcie nikt nie zosta³ poszkodowany. W dzia³aniach, trwaj¹cych od godz. 8.20 do 10.30 wziêli
udzia³ stra¿acy z GBAi SRTBA£obez
oraz GBA Wêgorzyno.
31 lipca w Krzemiennej ochotnicy z OSP Dobra usuwali drzewo z
jezdni od godz. 15.50 do godz. 16.34.
2 sierpieñ nie by³ szczêœliwy dla
rolnika kosz¹cego zbo¿e w Radowie
Ma³ym. Podczas koszenia zapali³o
siê zbo¿e na pniu. W gaszeniu wziê³y
udzia³ cztery zastêpy – OSP z Wêgorzyna oraz trzy samochody z PSP
£obez. Wezwanie do po¿aru stra¿a-

cy otrzymali o godz. 17.56, akcjê zakoñczono o godz. 18.57. Spaleniu
uleg³o pó³ ha zbo¿a, straty oszacowano na 1 tys. z³, mienia uratowano
na oko³o 1 milion z³.
W minion¹ sobotê w £obzie stra¿acy ratowali bociana, który znajdowa³ siê na dachu budynku przy ul.
Warcis³awa z informacj¹, ¿e prawdopodobnie ptak ma z³aman¹ nogê.
Akcja ratowania ptaka trwa³a od
godz. 13.12 do godz. 13.25.
O 5.00 rano 5 sierpnia w Poradzu
w okolicach przejazdu kolejowego
p³on¹³ balot s³omy. Do gaszenia
po¿aru zosta³a wys³ana jednostka z
PSP £obez. Akcja trwa³a
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