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Burmistrz Sola nawet nie potrafi wype³niæ poprawnie oœwiadczenia

Ju¿ wiemy, gdzie
burmistrz dorobi³
27 tysiêcy z³otych
S¹d kwestionuje zatrudnianie burmistrzów w zarz¹dach zwi¹zków gmin
(£OBEZ). To pytanie radni
zadawali burmistrzowi
mniej i bardziej oficjalnie
ju¿ od kilku miesiêcy. W
oœwiadczeniu maj¹tkowym
burmistrz £obza nie poda³
bowiem poszczególnych
sk³adników wynagrodzenia
tak jak winien to zrobiæ,
a ³¹czn¹ kwotê. Zdumienie
radnych wzbudzi³ nag³y
skok jego zarobków,
podany w oœwiadczeniu
maj¹tkowym za 2012 rok.
Jego pensja wzros³a o
oko³o 40 tysiêcy z³otych.

Huragan
„Ksawery”
powia³
w powiecie
List czytelnika wywo³a³
dyskusjê na sesji

Burmistrz R. Sola:
komuna mnie
wychowa³a,
wyuczy³a,
da³a mi pracê.
Tak¹ mamy historiê, z tak¹ histori¹
musimy siê zgodziæ i musimy
j¹ akceptowaæ

Radowia
Oldboje
– podsumowanie
ZAPRASZAM do nowo otwartego
Salonu Kosmetycznego MALWA
Malwina Wiœniewska

- nowoczesny, szeroki zakres us³ug
£obez, ul. Obr. Stalingradu 22 C (naprzeciwko NETTO)

Tel. 730-133-335
CMYK

Str
Str.. 2

SAMORZ¥D

tygodnik ³obeski 10.12.2013 r.

Burmistrz Sola nawet nie potrafi wype³niæ poprawnie oœwiadczenia maj¹tkowego

Ju¿ wiemy, gdzie burmistrz dorobi³ 27 tys. z³
S¹d kwestionuje zatrudnianie burmistrzów w zarz¹dach zwi¹zków gmin
(£OBEZ).To pytanie radni zadawali burmistrzowi mniej i bardziej
oficjalnie ju¿ od kilku miesiêcy. W
oœwiadczeniu maj¹tkowym burmistrz £obza nie poda³ bowiem poszczególnych sk³adników wynagrodzenia tak jak winien to zrobiæ,
a ³¹czn¹ kwotê. Zdumienie radnych
wzbudzi³ nag³y skok jego zarobków, podany w oœwiadczeniu maj¹tkowym za 2012 rok. Jego pensja
wzros³a o oko³o 40 tysiêcy z³otych.
Czêœæ ogólnej kwoty dochodu –
ponad 171 tys. z³, jaki uzyska³ burmistrz Ryszard Sola w roku ubieg³ym, to nagroda jubileuszowa. Jednak nie wiadomo by³o, gdzie i jak
zarobi³ brakuj¹ce 27 tys. z³. Kolejne
pytanie na temat zarobków burmistrza zada³a podczas sesji radna
Wies³awa Romejko. G³ówna kwestia
jednak nie dotyczy³a tego, ile burmistrz zarobi³ poza urzêdem pracy,
bo zgodnie z prawem burmistrzowie
mog¹ dorabiaæ poza urzêdem, ale
gdzie, bo nie wszêdzie mog¹. Na to
pytanie burmistrz odpowiedzia³ ju¿
lakonicznie podczas poprzedniej
sesji, ¿e w radach i zarz¹dach ró¿nych zwi¹zków i stowarzyszeñ.
Wspomnia³, ¿e przyk³adowo w
Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego spotkanie mia³o miejsce
w godzinach pracy, natomiast w
LGD by³ po godzinach. Taka wypowiedŸ zrodzi³a jeszcze wiêcej pytañ.
- W oœwiadczeniu maj¹tkowym
jest jedna kwota, a pan swoje zeznanie podatkowe z³o¿y³ na pewno z
za³¹cznikiem 37. Proszê wyjaœniæ
mieszkañcom - czy dieta przys³uguje
panu zgodnie z prawem, czy niezgodnie z prawem, poniewa¿ jest
ustawa mówi¹ca o tym, ¿e osoby
pe³ni¹ce funkcjê publiczn¹ nie mog¹
dodatkowo zarobkowaæ ani prowadziæ dzia³alnoœci gospodarczej. Czy
organizacje i instytucje, z których
pobiera pan wynagrodzenia, prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, czy
nie prowadz¹ dzia³alnoœci gospodarczej, bo to te¿ ma pewnie swój
wymiar prawny. Nie jestem kompetentn¹, by to wiedzieæ, tylko chcia³abym, aby pan odpowiedzia³ na to
pytanie – powiedzia³a radna Wies³awa Romejko.
Burmistrz zamiast odpowiedzieæ
na pytanie, gdzie zarobi³ dodatkowe
pieni¹dze, wskaza³ na radcê prawnego Bogdana Skólmowskiego. Ten
wsta³ i rozbrajaj¹co wyzna³, ¿e nie
jest w stanie odpowiedzieæ na to
pytanie, bo nie zna sk³adników wynagrodzenia burmistrza.

Na pomoc burmistrzowi w tej niezrêcznej sytuacji wyszed³ przewodnicz¹cy rady Kazimierz Chojnacki,
który zaproponowa³, aby w sprawach dodatkowego zarobkowania
przez burmistrza burmistrz udzieli³
odpowiedzi na piœmie. Burmistrz
chêtnie na tak¹ propozycjê przysta³.
Jak przewodnicz¹cy zauwa¿y³, nie
chcia³by dopuœciæ do polemiki w tym
temacie.
Wystêpuj¹c szybko i sprawnie z
propozycj¹ odpowiedzi na piœmie
wszed³ nieco w kompetencje radnej,
która pytanie zadawa³a, bo to ona
mia³a prawo wyznaczyæ rodzaj odpowiedzi. Nic na temat pism nie
mówi³a. Burmistrz mia³ wystarczaj¹co du¿o czasu, aby przygotowaæ siê,
radni pytali o to od kilku miesiêcy.
Czy¿by przewodnicz¹cemu zale¿a³o,
aby opinia publiczna nie dowiedzia³a siê, gdzie burmistrz dorabia, i czy
robi to w godzinach pracy? Przecie¿
przewodnicz¹cy sam móg³ poprosiæ
burmistrza o zakoñczenie tej trwaj¹cej ju¿ kilka miesiêcy szopki i przedstawienie informacji w tej sprawie,
tym bardziej, ¿e wykonuje wobec
niego obowi¹zki pracodawcy.
Aby ukróciæ tê szopkê, przed
szopk¹ noworoczn¹, sami wys³aliœmy zapytanie do burmistrza.
Z odpowiedzi wynika, ¿e: dochód burmistrza £obza za 2012 rok
wykazany w oœwiadczeniu maj¹tkowym wynosi 171.458,73 z³, w tym: z
tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie Miejskim w £obzie – 144 453,97 (w tym
dochód z tytu³u otrzymanej nagrody
jubileuszowej w wysokoœci 14.790
z³), z tytu³u zatrudnienia w Zwi¹zku
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
(stosunek pracy z wyboru, 1/4 etatu,
stanowisko - cz³onek zarz¹du, od
01.03.2012 r.) – 26.209,40 z³, dochód
z tytu³u polowania – 795,36 z³. W
oœwiadczeniu maj¹tkowym jest wyraŸnie napisane, ¿e podaje siê dochody „z podaniem kwot uzyskiwanych z ka¿dego tytu³u”.
Teraz pozostaje odpowiedŸ, czy
burmistrz zosta³ zatrudniony w zarz¹dzie Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zgodnie z prawem.
Do Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego gmina £obez p³aci sk³adki od g³owy mieszkañca oraz
od wartoœci wykonywanych inwestycji. Wynika wiêc z tego, ¿e jedn¹
wyp³atê burmistrz bierze z pieniêdzy
bud¿etowych w £obzie, a drug¹
równie¿ z pieniêdzy p³aconych przez
mieszkañców gminy £obez w Zwi¹z-

ku MiGPD, pracuj¹c i tam i tu w tych
samych godzinach.
To jeden aspekt sprawy. Drugi to
sierpniowe rozstrzygniêcie NSA
(wyrok II OSK 492/13 z 27.08.2013),
które co prawda dotyczy pobierania
diet przez cz³onków zarz¹dów zwi¹zków gmin, ale s¹d przy okazji jasno
da³ do zrozumienia, ¿e wójtowie i
burmistrzowie nie mog¹ byæ zatrudniani w zarz¹dach, gdy¿ wykonuj¹
tam pracê w ramach swoich obowi¹zków. Zacytujmy ten fragment:
„Wskazuj¹c na okolicznoœci rozpatrywanej sprawy Wojewódzki S¹d
Administracyjny podkreœli³, i¿ Komunikacyjny Zwi¹zek Komunalny
GOP utworzony zosta³ w celu wspólnego zaspokajania potrzeb gmin w
zakresie lokalnego transportu oraz
skorelowanych z nim us³ug publicznych, co z mocy art. 7 ust. 1 pkt 4
u.s.g. nale¿y do obowi¹zkowych
zadañ w³asnych gmin bêd¹cych
jego cz³onkami. Zadanie to wójt
gminy jest zobligowany realizowaæ
niezale¿nie, czy czyni to w gminie,
czy te¿ w ramach zwi¹zku komunalnego, do którego gmina przyst¹pi³a.
Okolicznoœæ, i¿ wykonywanie takich
zadañ nastêpuje przez zwi¹zek miêdzygminny nie mo¿e - zdaniem WSA
- uzasadniaæ uzyskiwania przez
wójta dodatkowych gratyfikacji finansowych, bez wzglêdu na to, jak¹
przybior¹ one nazwê jak i na to, czy
mia³yby one przys³ugiwaæ z tytu³u
sprawowania funkcji w zarz¹dzie,
czy te¿ w zgromadzeniu zwi¹zku.
Kolidowa³aby z zasad¹ racjonalnego wydatkowania œrodków publicznych oraz z konstytucyjn¹ zasad¹
równoœci wobec prawa, gdy¿ pozycja wójta realizuj¹cego okreœlone
zadanie w ramach zwi¹zku komunalnego by³aby uprzywilejowana wobec tego, który czyni to samo na
szczeblu gminy.
Zaprezentowana wyk³adnia celowoœciowa i funkcjonalna art. 69

ust. 3 u.s.g., prowadzi -zdaniem S¹du
pierwszej instancji - do wniosku, i¿
(...) powo³any przepis móg³by jedynie ewentualnie stanowiæ podstawê
do (...) przyznania wynagrodzenia
cz³onkom organu wykonawczego
(zarz¹du) zwi¹zku, nie bêd¹cym wójtami, burmistrzami ani prezydentami miasta”. Jak widaæ, s¹d wyrazi³ siê
jednoznacznie. Teraz czekamy na reakcjê wojewody.
MM, KAR
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Wygra³a wybory uzupe³niaj¹ce

El¿bieta Owsiñska
bêdzie radn¹
(DOBRA) Znamy ju¿ wynik wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
Miejskiej w Dobrej, jakie odby³y siê
w niedzielê, 8 grudnia. Wygra³a je
El¿bieta Owsiñska z Bienic.
Kandydatka KWW Dobra Gmina, otrzymuj¹c 71 g³osów, pokona³a
zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów

dwoje kandydatów. Przemys³aw
Jan Kerner z Bienic otrzyma³ 44 g³osy poparcia, a Gabriela Ussarz z
B³¹dkowa - 24.
G³osów wa¿nych oddano 139,
czyli frekwencja wynios³a: 38,38%.
El¿bieta Owsiñska zostanie
radn¹ po zaprzysiê¿eniu na najbli¿szej sesji.
(r)

ZUBWiT wybuduje chodniki
(RESKO). Zosta³a ju¿ wy³oniona firma, która wybuduje chodniki
na ulicach: Leœnej, Zachodniej,
Polnej oraz Olsztyñskiej w Resku.
W przetargu wystartowa³y dwie

firmy: Bud-Rem ze Œwidwina oraz
ZUBWiT Mêtlowie Cezary Mêtel i
Dariusz Mêtel z Reska. Jako korzystniejsz¹ uznano firmê z Reska, która
zaoferowa³a, ¿e wykonana zadanie
za kwotê 181.033,07 z³ brutto. MM

Straci³ panowanie
(RESKO) 6.12.2013 r. o godz.
15.00 na drodze Resko - £osoœnica
dosz³o do kolizji.
Kieruj¹cy samochodem Volkswagen mieszkaniec Reska na prostym

odcinku drogi najprawdopodobniej
nie dostosowa³ prêdkoœci do istniej¹cych warunków na drodze, straci³
panowanie nad pojazdem i wjecha³ na
pobocze uszkadzaj¹c pojazd. (kp)
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Zaproszenie na IV Festiwal
Inicjatyw Wiejskich
(DOBRA) Centrum Inicjatyw
Wiejskich zaprasza na IV Festiwal
Inicjatyw Wiejskich pod has³em:
„Aktywne lokalne spo³ecznoœci”.
Festiwal odbêdzie siê w Dobrej,
w sobotê, 14 grudnia 2013 r.
Otwarcie kiermaszu œwi¹tecznego i przywitanie wystawców rozpocznie siê o godz. 11. na rynku miejskim. O 11. rozpocznie siê równie¿
konferencja: „Aktywne lokalne spo³ecznoœci szans¹ rozwoju Powiatu
£obeskiego” - przegl¹d dzia³añ aktywizuj¹cych (plebania, sala konfe-

rencyjna). Kolejno bêd¹ wystêpowaæ liderzy LGD.
13.00 - koncert Bo¿onarodzeniowy - prezentacje placówek oœwiatowych. 14.30 - œwi¹teczne warsztaty
rêkodzie³a artystycznego (sala w
urzêdzie): filcowanie na mokro Agnieszka Kitlas; malowanie na
szkle - Lidia Lalak; stroiki œwi¹teczne - And¿elika Kokot.
16.30 - spektakl adwentowy w
wykonaniu chóru;
17.00 - Msza œw. w koœciele w
Dobrej. 17.45 - koncert organowy w
koœciele w Dobrej.
(r)

Warszawska firma dostarczy
komputery
(RESKO). Sprzêt komputerowy
w ramach projektu „Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu mieszkañców Gminy Resko” dostarczy
warszawska spó³ka Technologie Informatyczne.
Firma zaoferowa³a, ¿e wykonana
to zadanie za kwotê 528.544,53 z³
brutto. W przetargu wystartowa³o 5
firm. Najwy¿sza cenê zaproponowa³a firma z Radomia – 856 tys. z³, niewiele mniej szczeciñska firma – nie-

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

Reklama w tygodniku
Tel. 91 39 73 730

mal 853 tys. z³. W ramach zaproponowanej kwoty w wysokoœci niemal
530 tys. z³ warszawska firma zobowi¹zana jest dostarczyæ m.in. 103
komputery stacjonarne, 45 laptopów, 45 drukarek atramentowych ze
skanerem, routery i oprogramowanie
dla wszystkich komputerów.
Przypominamy, ¿e gmina Resko
ze swojego bud¿etu nie wyda pieniêdzy na ten cel. Œrodki s¹ pozyskane
z zewn¹trz.
MM

Wypadek
w £obzie
5 grudnia oko³o godz.16.30 w
£obzie na ul. Obroñców Stalingradu
kieruj¹cy samochodem Toyota 35.
latek potr¹ci³ na przejœciu dla pieszych 81. letni¹ kobietê, która z obra¿eniami g³owy przewieziona zosta³a do szpitala w Drawsku.
(kp)
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Nowamyl wci¹¿ balansuje - jak d³ugo?
(£OBEZ). Od lat zak³ad
ziemniaczany stara siê
o kupno ziemi, aby móc
prosperowaæ. Dzier¿awa
koñczy siê w przysz³ym
roku. Mia³o byæ lepiej,
a jest gorzej. Teraz nie
tylko zak³ad nie mo¿e
kupiæ ziemi, ale nawet jej
wydzier¿awiæ.
7 listopada cz³onek zarz¹du Micha³ Kar³owski bra³ udzia³ w rozmowach z wicedyrektorem ANR Andrzejem Matyjaszkiem.
- Mogê tylko stwierdziæ, ¿e w zasadzie te wszystkie rozmowy sprowadzaj¹ siê do indywidualnych ansów poszczególnych naszych
mieszkañców rolników, i temat, mo¿na powiedzieæ wieczny, to temat
naszego zak³adu przetwórstwa ziemniaczanego. Mogê to tak spuentowaæ, ¿e ostatnio dosz³o do spotkania pana dyrektora Kaczmarka w
tamtym tygodniu w sprawie ziemi. To
pi¹ty dyrektor, który poprosi³ pana
Kaczmarka o spotkanie i pi¹ty dyrektor pañstwowej instytucji pyta³
siê go, czy chce to kupiæ, czy wydzier¿awiæ. Na dzisiaj muszê stwierdziæ, ¿e instytucje powo³ane do
tego, czyli Agencja Nieruchomoœci
Rolnej dzia³a na niekorzyœæ naszego
powiatu. W przysz³ym roku koñczy
siê dzier¿awa i oka¿e siê, ¿e zak³ad
stanie, bo nie bêdzie gdzie wylewaæ
œcieków u¿ytkowych. Zak³ad zainwestowa³ tam ponad 3 miliony z³otych. Proszê radnych, starostê i
przewodnicz¹cego rady, aby gdzie
tylko mogli wspierali, bo to jedyny
zak³ad w Zachodniopomorskiem, bo
sytuacja jest dramatyczna. W ka¿dej
chwili zak³ad mo¿e byæ zamkniêty,
tylko dlatego, ¿e pi¹ty dyrektor pyta
siê o to samo, o co pytali poprzednicy. Dosta³ 28 pism, ¿e firma chce to
kupiæ lub wydzier¿awiæ. Rolnicy
wokó³ w Worowie tak samo definiuj¹, bo wspó³praca jest wzorcowa,
w ogóle zak³ad jest wzorcowy, je¿eli
chodzi o przemys³ rolny, ale poza
nielicznymi osobami nikogo to nie
obchodzi. W mojej ocenie to jedynie
kwestia czasu, kiedy ten zak³ad zostanie zamkniêty, bo instytucje pañstwowe dzia³aj¹ na szkodê nasz¹
tutaj. Te wszystkie sprawy przekazywa³em do pana Matyjaszka, ale skutek by³ taki, ¿e w tamtym tygodniu
pan Kaczmarek wyszed³ z tego spotkania, bo nie widzia³ sensu rozmów,
skoro pi¹ty z kolei dyrektor pyta siê
o to samo, czy chce kupiæ czy wydzier¿awiæ. To jest po prostu kpina –
powiedzia³ podczas sesji Rady Po-

wiatu cz³onek zarz¹du Micha³ Kar³owski.
Radna Halina Szymañska zaproponowa³a, aby Micha³ Kar³owski
poprosi³ o wsparcie dla zak³adu po
linii partyjnej. Cz³onek zarz¹du zripostowa³, ¿e po linii partyjnej to
mo¿e zwróciæ siê radny Józef Drozdowski, który zosta³ szefem powiatowej PO, bowiem nowy dyrektor
ANR w Szczecinie jest w³aœnie z
Platformy Obywatelskiej.
- Na pewno poczynimy niezbêdne kroki, oczywiœcie nie damy gwarancji ³¹cznie z najwy¿szym szczeblem, by nie dosz³o do zamkniêcia
zak³adu, który ma wieloletni¹ historiê, jest bardzo dobrze oceniany. Na
pewno bêdziemy rozmawiali i zrobimy wszystko, co w naszej mocy.
Mówiê jako radny i z ramienia Platformy i PSL, by rezultat by³ jak najlepszy i ¿eby do tego zamkniêcia nie
dosz³o - odniós³ siê do sprawy radny
Józef Drozdowski.

sytuacja patowa – decyzja o dzier¿awie jest wycofana ze wzglêdu na
podjête pierwsze kroki w stronê
sprzeda¿y. Sprzeda¿ jednak równie¿
zosta³a wstrzymana. Mo¿na mówiæ,
obiecywaæ i nic nie robiæ, a mo¿na
mniej mówiæ, a wiêcej dzia³aæ,
wszystko zale¿y tylko od tego, czy
komukolwiek w ogóle zale¿y na istnieniu zak³adu, miejscach pracy,
wp³ywów z podatków itd. Argumentem blokuj¹cym sprzeda¿ ziemi jest
obawa, ¿e ta zostanie sprzedana innym podmiotom, bowiem w³aœciciele s¹ spoza £obza. Jakby nie by³o s¹
Polakami, z rolnikami podpisane s¹
umowy, ¿e w razie kupna ziemi przez
zak³ad dzier¿awy z nimi nadal bêd¹
obowi¹zywaæ. Sprzeda¿ blokowana
jest przez Izbê Rolnicz¹. Z jednej
strony istnieje obawa przed dosta-

W miniony wtorek dyrektor ANR
mia³ przyjechaæ do £obza i spotkaæ
siê w sprawie zak³adu z burmistrzem
i prezesem firmy. Nie dotar³.

Dachowanie

Prawd¹ jest, ¿e sprawa zak³adu
interesuje siê zaledwie kilka osób,
najbardziej zaanga¿owani to burmistrz £obza Ryszard Sola oraz cz³onek zarz¹du Powiatu Micha³ Kar³owski, trochê za ma³o, aby wesprzeæ
zak³ad, tym bardziej, ¿e obecnie jest

9 grudnia o godz. 13.40 na drodze
Chwarstno-Runowo kieruj¹cy samochodem marki Daewoo mieszkaniec £obza najprawdopodobniej nie
dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków panuj¹cych na drodze, wpad³ w poœlizg i dachowa³ na
pobocze.

niem siê ziemi w obce rêce, z drugiej
strony - w powiecie ³obeskim jest
spora czêœæ area³u bêd¹ca w rêkach
Niemców i Duñczyków, wystarczy,
aby s³up kupi³ w przetargu otwartym
hektar ziemi. Tutaj istnieje obawa, ¿e
s³upem jest zak³ad, nie bacz¹c na to,
¿e bez ziemi zak³ad nie jest w stanie
prosperowaæ. Czêœæ odpadów z zak³adu mo¿e byæ wykorzystana w biogazowni, która ma tu powstaæ w
przysz³oœci, ale kwestia dotyczy
przede wszystkim masy suchej, a nie
wody ze œciekami z produkcji, któr¹
wykorzystuje siê do u¿yŸniania gleby. Woda nadal, bez wzglêdu na
gazowniê, musi byæ gdzieœ odprowadzana. Tak w³aœnie prosperuj¹
tego typu zak³ady. A mo¿e wychodzi
siê z za³o¿enia, ¿e czas zlikwidowaæ
kolejny zak³ad?
MM

Uderzy³a w ogrodzenie
3.12.2013 r. oko³o godz. 8.30 w
Dobrej na ul. Koœciuszki, Karolina
P., kieruj¹c samochodem marki VW,
najprawdopodobniej nie dostosowa³a prêdkoœci do panuj¹cych warunków na drodze, w wyniku czego
wpad³a w poœlizg i uderzy³a w betonowe ogrodzenie posesji. Uszkodzeniu uleg³ pojazd oraz dwa przês³a
ogrodzenia.

tygodnik ³obeski 10.12.2013 r.

OG£OSZENIA DROBNE

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

US£UGI

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w centrum
Œwidwina 53,5 mkw., 2 niezale¿ne,
jasne, ustawne pokoje. Du¿a kuchnia, ³azienka, oddzielna ubikacja.
Do mieszkania przynale¿y piwnica.
Tel. 724 154 621

Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie 52 mkw., 2
pokoje, kuchnia, w.c.,³azienka, II
piêtro, pom. gospodarcze. Œwiêtoborzec. Cena 110 tys. z³. Tel. 698
941 876
Sprzedam mieszkanie o pow. 75
mkw., 3 pokoje, ³azienka, wc osobno, piwnica. £obez ul. Koœciuszki
15/4, I piêtro. Tel. 531 665 209.
Sprzedam mieszkanie M2 w
£obzie, ul. Koœciuszki 12/1, z osobnym wejœciem. Tel. 501 343 040.

ROLNICTWO
Kurki nioski 17 tyg. i 19. tyg. Tel.
501-057-385.

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

Cyklinowanie i lakierowanie parkietów i desek pod³ogowych. Tanio i dobrze. Tel. 505 964 520.
Powierzchnie reklamowe do wynajêcia na banery lub wynajmê ca³¹
dzia³kê (197 mkw.). Dzia³ka jest
ogrodzona i le¿y w centrum £obza
blisko Lidla (200 m). Tel. 501 894
828.

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

Region

Sprzedam dzia³kê z warunkami
zabudowy Gryfice, dojazd ulic¹
£¹kow¹ lub Pomorsk¹. Cena 10 z³
mkw. Tel. 513 471 215
Sprzedam dzia³kê o pow. 1734
mkw. Borzyszewo. Tel. 785-200900.

PRACA

Region
Zatrudniê kierowcê kat. C+E, Polska - Norwegia, tel. 607 585 561.
Opiekunki do osób starszych w
Niemczech, legalne zarobki do
1350 euro na miesi¹c, mile widziana znajomoœæ niemieckiego. Tel.
799-30-11-77.

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³ za
linijkê w kuponie.
£obez, ul. S³owackiego 6

Przyjmê czysty gruz – Przemys³aw.
Tel. 507 893 890.
Sprzedam
Telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.
Sprzedam u¿ywane piece na trociny w dobrym stanie o du¿ej mocy,
cena do uzgodnienia, oraz ma³y
piec „ œmieciuch” - drewno, mia³ i
inne odpady – 1.0 KW, cena 2.000
z³. Tel. 608 287 839 £obez
Sprzedam opony zimowe MATADOR. 2 szt. 155/80/r13, 2 szt. 165/
82/r13. Tel. 504 042 532.

Powiat gryficki
Sprzedam drewno kominkowe
– opa³owe, buk, jesion, d¹b,
brzoza. Tel. 691 466 441
Sprzedam ³ó¿ko ortopedyczne sterowane pilotem + materac. Trzebiatów. Tel. 506 876 695

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

DZIA£KI NA SPRZDA¯
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 1011 mkw
- CENA 53.000 z³
£OBEZ- dzia³ka budowlana o pow. 600 mkw
- CENA 67.000 z³
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 921 mkw
- CENA 59.000 z³
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 1000 mkw
- CENA 49.000 z³
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 570 mkw
- CENA 63.000 z³
WÊGORZYNO - dzia³ka budowlana o pow. 1183 mkw
- CENA 40.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - dzia³ka budowlana o pow. 1400 mkw
- CENA 70.000 z³
DOBRA (okolica) - dzia³ka budowlana o pow. 2162 mkw
- CENA 53.000 z³
TUCZE - dzia³ka budowlana o pow. 2700 mkw
- CENA 45.000 z³
RADOWO MA£E - jedna z 5 dzia³ek budowlanych o pow. 867 mkw - CENA 15.000 z³
RESKO - dzia³ka budowlana o pow. 382 mkw
- CENA 45.000 z³
RESKO (okolica) - dzia³ka siedliskowa o pow. 3003 mkw
- CENA 20.000 z³
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INFORMACJE
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Z 43 tysiêcy na 6! Podwy¿ki p³ac
Za tê sam¹ dzia³kê w urzêdzie?

(£OBEZ). W jaki sposób wyceniane s¹ dzia³ki na polepszenie warunków zabudowy i jakie ceny chêtni musz¹ za nie zap³aciæ – o to oraz
o powód podwójnej wyceny jednej
dzia³ki dopytywa³a radna Krystyna
Bogucka na sesji Rady Miejskiej w
£obzie.
- Zastanowi³ mnie fakt, dlaczego
mamy tyle nieruchomoœci do sprzeda¿y wycenionych i nie znajduj¹
one nabywców, bo nie chodzi o
dzia³ki stricte budowlane, tylko te na
polepszenie warunków, bez prawa
zabudowy itp. Dzisiaj by³am na przetargu. Mia³am okazjê uzyskania informacji na temat dzia³ki 906/17, wycenionej na 43 tys. z³ z VAT-em. Po
roku mia³am mo¿liwoœæ obejrzenia
operatu szacunkowego. I poproszê
pana burmistrza, aby siê z tym zapozna³, sk¹d by³a ta cena, bo my o tym
temacie mówiliœmy przez kilka miesiêcy, a dzisiaj dzia³ka zosta³a sprzedana w rokowaniach po nastêpnym
operacie szacunkowym. Operat szacunkowy by³ taki sam jak poprzedni.
Dziaka zosta³a sprzeda³a w rokowa-

niach za 6 tys. z³ plus VAT – powiedzia³a radna Krystyna Bogucka.
Wyjaœnieñ udzieli³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
- Jeœli chodzi o dzia³kê, która by³a
sprzedawana, operat siê nie zmieni³.
Pracownik, wykonuj¹c wykaz pomyli³ siê i po prostu wpisa³ tak¹ kwotê i ta kwota ju¿ zosta³a. PóŸniej zosta³o to skorygowane, bo operat
ca³y czas opiewa³ na 11 tys. z³. Wykaz nie zawsze musi byæ zgodny z
operatem. Operat jest tylko pomocny, w jakich granicach powinniœmy
siê poruszaæ, ale cenê okreœla sprzedaj¹cy. Równie dobrze mog³a byæ ta
cena, ale wiadomo, ¿e to by³a za ma³a
dzia³ka na tê wartoœæ – powiedzia³
wiceburmistrz.
Radna Krystyna Bogucka zripostowa³a, ¿e gmina zleci³a nastêpny
operat, który wykonywa³ inny rzeczoznawca. Oznacza to, ¿e gmina
zap³aci³a dwa razy za wycenê tej samej dzia³ki, mimo i¿ wystarczy³o zarz¹dzenie burmistrza koryguj¹ce
pomy³kê. Pierwszy operat by³ z grudnia 2012 roku, drugi z marca 2013
roku.
MM

Pani Zofii Majchrowicz
z powodu œmierci
MÊ¯A
sk³adamy wyrazy szczerego
wspó³czucia
Redakcja
„Tygodnika £obeskiego”

(POWIAT-gmina £obez). Ptaszki æwierkaj¹, ¿e w ³obeskim magistracie ponownie planowane s¹ podwy¿ki.
Podwy¿ka wyp³at w Urzêdzie
Miejskim by³a we wrzeœniu tego
roku. W tym roku na ten cel zosta³o
przeznaczone 125 tys. z³. Kolejna
podwy¿ka ma obowi¹zywaæ od
wrzeœnia przysz³ego roku. W sumie
na przysz³y rok z kasy gminy ma byæ
przeznaczone na ten cel 375 tys. z³.
Czy¿by racjê mia³a radna Helena
Szwemmer mówi¹c, ¿e pieni¹dze z
podwy¿ek za podatek od nieruchomoœci pójd¹ na przejedzenie?
Dla porównania - w starostwie
powiatowym nie planuje siê podwy¿ek dla urzêdników.
- Pracownicy jednostek powiatowych ju¿ drugi rok nie bêd¹ mieli

podwy¿ki, kierownictwo w ogóle w
tej kadencji nie ma podwy¿ek. Musimy zaoszczêdziæ na zadania, które
realizujemy. Na kulturê dzisiaj wydajemy trzykrotnie wiêcej, ni¿ trzy lata
temu – ponad 100 tys. z³, robimy coœ,
na co musimy zaoszczêdziæ pieni¹dze. Na sport przeznaczamy 180 tys.
z³ - generalnie dla dzieci szkó³ podstawowych i gimnazjów. Zarz¹d nie
wyobra¿a sobie, ¿e mielibyœmy z
tego zrezygnowaæ, bo to jest przysz³oœæ. Bez udzia³u z gminami nie dokona³oby siê to, bo my nie mamy
bazy, w której moglibyœmy to
wszystko robiæ – powiedzia³ starosta Ryszard Brodziñski, goszcz¹c na
sesji Rady Miejskiej w £obzie.
Czy radni miejscy przyznaj¹ podwy¿kê dla pracowników urzêdu w
przysz³orcznym bud¿ecie - oka¿e siê
ju¿ podczas grudniowej sesji. MM

Jakimi s³owami smutek mo¿na ukoiæ,
gdy serce pêka z bólu po stracie kogoœ bliskiego …
Wszystkim, którzy wziêli udzia³ w ostatniej ziemskiej drodze

œ.p. Ignacego Majchrowicza
sk³adamy serdeczne podziêkowania za wasz¹ obecnoœæ
i uczestnictwo we mszy œwiêtej i liturgii pogrzebowej,
za ciep³e i serdeczne wspomnienie o nim.
Dziêkujemy ksiêdzu Paw³owi, delegacji i pocztowi sztandarowemu Polskiego Stronnictwa Ludowego, Zarz¹dowi i Radzie Nadzorczej GS, Sybirakom, S³u¿bie Zdrowia, s¹siadom, przyjacio³om,
cz³onkom ¯ywego Ró¿añca i pozosta³ym uczestnikom ceremonii
¿a³obnej,
¿ona z dzieæmi i wnukami.
Bóg zap³aæ
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Huragan „Ksawery” odci¹³ od œwiata
mieszkañców wielu miejscowoœci
(POWIAT). Powalone drzewa,
zerwane linie energetyczne,
uszkodzone dachy, zasypane drogi,
brak wody a nawet odciête od œwiata
miejscowoœci na kilka dni – to efekt
Ksawerego, wichury, która przesz³a nad powiatem ³obeskim od
czwartku do soboty.

Foto: archiwum

Bez pr¹du
W regionie energetycznym Gryfice oko³o 35 osób po kilkanaœcie
godzin dziennie non stop usuwa³o
awarie, nawet gdy nad ich g³owami
szala³ silny wiatr. Zdarza³o siê te¿ tak,
¿e po usuniêciu awarii otrzymywano
zg³oszenie nastêpnego dnia o kolejnej przerwie w dostawie pr¹du.
Jedn¹ z najczêstszych przyczyn
by³y zerwane linie energetyczne
oraz powalone drzewa.
Silne wiatry, które dotar³y na teren naszego powiatu w czwartek
wieczorem dochodzi³y w porywach do 130-140 na po³udniu powiatu. Wiele miejscowoœci na terenie powiatu zosta³o bez pr¹du nawet kilka dni. Energetyka usuwa³a
szkody jeszcze w poniedzia³ek.
Równoczeœnie wiatr przyniós³ ze
sob¹ opady mokrego œniegu, kory
tworzy³ na drogach nieprzejezdne
zaspy. Wiele miejscowoœci zosta³o
odciêtych od œwiata. Ekipy energetyczne nie mog³y dostaæ siê do
nich, aby naprawiæ szkody.
Z czwartku na pi¹tek i w pi¹tek
mieszkañcy Radowa Ma³ego pozbawieni byli pr¹du, z tego wzglêdu nie
by³a czynna szko³a. Z koeli mieszkañcy kolonii na energetyków musieli poczekaæ a¿ do poniedzia³ku.
W poniedzia³ek bez pr¹du pozostawali mieszkañcy BrzeŸnicy w
gminie Wêgorzyno, do której energetycy nie mieli mo¿liwoœci dojazdu ze wzglêdu na nieprzejezdn¹
drogê. W pobli¿u Runowa zosta³y
uszkodzone s³upy, które energetycy wymieniali w niedzielê. W gminie
Resko w najgorszej sytuacji znaleŸli siê mieszkañcy Dobrzycy, Sto³¹¿ka i Orzeszkowa– tam energetycy
usuwali szkody jeszcze w poniedzia³ek. W gminie £obez nie by³o
pr¹du m.in. w Dalnie (do soboty w
po³udnie) i w Œwiêtoborcu (do niedzieli).
Odciêci od œwiata
O prawdziwej gehennie mog¹
mówiæ mieszkañcy Ro¿nowa w gminie £obez. Mieszkañcy byli bez pr¹du, wody i bez odœnie¿onej drogi.
Drogê odœnie¿a³ so³tys, wodê do-

wozi³ zak³ad wodoci¹gowy. Od
czwartku nie by³o pr¹du. Energetyka usunê³a uszkodzenia w sobotê w
nocy, jednak kolejne podmuchy wiatru ponownie uszkodzi³y liniê energetyczn¹ i w niedzielê mieszkañcy
ponownie pozostawali bez pr¹du.
Dopiero w niedzielê wieczorem energetycy usunêli kolejne uszkodzenia.
Drogi
Silne wiatry przynios³y ze sob¹
równie¿ opady mokrego œniegu.
Droga z Runowa do Winnik zosta³a
odœnie¿ona w sobotê, najwiêkszy
problem z przejezdnoœci¹ by³ równie¿ na drodze ze Smorawiny do
Karwowa, z ¯elmowa do Pogorzelicy, z Winnik do Po³chowa oraz z
Runowa do Chwarstna i Trzebawia.
DZIA£ANIA
STRA¯Y PO¯ARNEJ
Powalone drzewa
Owocem „Ksawerego” by³y 73
zdarzenia, do których wyje¿d¿a³a
stra¿ po¿arna od czwartku do niedzieli. W wiêkszoœci wyjazdy odbywa³y siê do powalonych drzew i tak
w okresie od czwartku do niedzieli
stra¿acy usuwali wiatro³omy (wed³ug kolejnoœci zdarzeñ): w Wêgorzynie, na drogach: Dobra-Bienice,
Gostomin-¯elmowo, £obez-Poradz,
£ososnica-Resko, Be³czna-Przemy-

s³aw, Wêgorzyno-Podlipce, ReskoStarogard, Przemyslaw-Naæmierz,
Runowo-Winniki, w: Mo³dawinie,
Smorawinie, Strzmielach, Cieszynie,
Przemysalwiu, Krzemiennej (drzewa), w Runowie Pomorskim, Lubieniu Górnym, Brze¿nie, w D³usku
(drzewa), Cieszynie (drzewa), Dobropolu, w Wêgorzynie na drodze nr
149, na drogach: Dobra-Nowogard,
Prusinowo-Worowo, w Bienicach,
na drodze Przemys³aw Starogard, w:
Mielnie, Czachowie, Boninie, Grzêznie, Rogówku, Bienicach, w Dobrej
na ul. Ofiar Katynia, na drodze Runowo-Winniki, na drodze ReskoStarogard, w £agiewnikach, na drodze Lubieñ- Modlimowo, w: Przytoniu, Wysiedlu, Resku, £ob¿anach,
Winnikach, na drodze Strzmiele-Radowo, w Strzmielach (3 sztuki drzewa), w Gardnie, na drodze Strzmiele£obez, na drodze Resko-£osoœnica,
w Po³chowie i w Stol¹¿ku.
Uszkodzone s³upy, linie,
transformator
W Runowie Pomorskim brak pr¹du sprawi³, ¿e przesta³a pracowaæ
pompa w wyniku czego w piecu naros³a zbyt du¿a temperatura, stra¿acy zniwelowali zagro¿enie wybuchu
pieca. W £obzie przy ul. S³owackiego oraz w Sielsku zosta³y uszkodzone linie energetyczne. Brak pr¹du na
ul. Okopowej w £obzie by³ o tyle
niebezpieczny, ¿e zagra¿a³ ¿yciu osobie pod³¹czonej do respiratora.

W Bienicach zosta³ uszkodzony
transformator oraz s³upy: telekomunikacyjny w Wêgorzynie, s³up energetyczny – Wêgorzyno-Iñsko,
Uszkodzone dachy
W £obzie przy ul. Okopowej –
zerwa³a siê blacha opierzenia, zagra¿aj¹c bezpieczeñstwu. W Wêgorzynie na ul. Runowskiej zosta³o uszkodzone pokrycie dachowe z dachówek, stra¿acy musieli zdj¹æ niestabilne dachówki. W Runowie Pomorskim stra¿acy zabezpieczali naderwane poszycie dachowe, podobnie
w Dobrej przy ul. Koœciuszki, gdzie
zosta³o uszkodzone pokrycie dachowe z dachówek. W Tuczy zosta³
uszkodzony dach z eternitu,
Utknêli w zaspach
W Ginawie w zaspie utkn¹³ samochód osobowy, w sobotê o pó³nocy
w zaspie utknê³y dwa samochody
osobowe na œrodku drogi w
Chwarstnie
Straty w lasach
Nadleœnictwo Resko wstêpnie
szacuje straty na terenie ca³ego nadleœnictwa na oko³o 10-15 tys.
m.szeœc. na terenie powiatu ³obeskiego najwiêcej strat w drzewostanie jest najprawdopodobniej w rejonie Iglic, £abunia i Orzeszkowa. Z
kolei na terenie ca³ego nadleœnictwa
najwiêcej szkód wstêpnie szacuje
siê w gminie P³oty.
MM
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List czytelnika wywo³a³ dyskusjê na sesji

Burmistrz R. Sola: komuna mnie
wychowa³a, wyuczy³a, da³a mi pracê.
Tak¹ mamy historiê, z tak¹ histori¹
musimy siê zgodziæ i musimy
j¹ akceptowaæ
(£OBEZ) Na ostatniej sesji
dosta³o siê naszej gazecie
za opublikowanie listu
czytelnika, który wyrazi³
swoj¹ opiniê na temat
obchodów Œwiêta
Niepodleg³oœci pod
„przemalowanym”
pomnikiem.
Chyba g³ównie o to „przemalowanie” autorowi listu chodzi³o. W
nastêpnym numerze odpowiedzia³a
mu pani Zofia Majchrowicz. Jednak
list wywo³a³ takie emocje, ¿e g³os na
ten temat zabra³o na sesji kilka osób.
Przypomnê wiêc fragmenty listu,
byœmy wiedzieli, o czym dyskutujemy.
Autor napisa³ m.in. : „Za czasów
PRL-u przy ul. Bieruta w parku na
skarpie w³adza zafundowa³a pomnik
czerwonoarmisty do³uj¹cego woja
Polan. Na cokole motto: „Byliœmy
Jesteœmy Bêdziemy” - niewidzialna
rêka dopisa³a wówczas „wiecznie
g³odni” . Tu odbywa³y siê 1 Majowe
spêdy, na których lud pracuj¹cy w
sojuszu robotniczo-ch³opskim za
partyjnymi kacykami skandowa³ „…
niech ¿yje!.. niech ¿yje!” - mimo to
PRL wy³o¿y³a siê okrutnie i nie prze¿y³a. (…) Czy awangarda ³obeska
historiê najnowsz¹ zg³êbia³a na wyk³adach w Moskwie i Kujbyszewie i
niepomna jest faktu, ¿e to Hitler i
Stalin wespó³ urz¹dzili nam jatkê i
dokonali IV rozbioru Polski, a ów
czerwonoarmiejec z coko³u wbi³ bagnet w plecy 17.IX.1939 r.? Czy œwiat³ych przedstawicieli RM nie staæ na
wysi³ek, aby nie dopuœciæ do obchodów Œwi¹t pañstwowych i ich
profanacji przed komunistycznymi
symbolami?”
G³os na sesji jeszcze raz zabra³a pani Zofia Majchrowicz, która
przypomnia³a, co napisa³a w swojej
odpowiedzi.
Przewodnicz¹cy rady Kazimierz Chojnacki. - Mnie osobiœcie
równie¿ bardzo zbulwersowa³ artyku³ tego¿ pana, który nie mia³ odwagi podpisaæ siê imieniem i nazwi-

skiem umieszczonym w Tygodniku
£obeskim. Ja osobiœcie, jako Kazimierz Chojnacki, nauczyciel historii,
wnuk hallerczyka, który zosta³ zamordowany przez sowietów, stanowczo protestujê, aby Œwiêto Niepodleg³oœci w ten sposób przez cz³owieka, który dla mnie jest niezrównowa¿ony, zosta³o potraktowane,
nawet je¿eli ten pomnik przedstawia
¿o³nierza radzieckiego. Chcia³bym
przypomnieæ, ¿e 380 tysiêcy naszych rodaków, czy im siê podoba³o,
czy nie zostali ubrani w sowieckie
mundury, szli tutaj na zachód, mo¿e
jak najdalej od czerwonych, od sierpa i m³ota, licz¹c na to, ¿e ich krew
przelana, nie wa¿ne czy w polskim
czy w sowieckim mundurze, wykuje
to, co dla nas dzisiaj najwa¿niejsze woln¹ Rzeczpospolit¹. My t¹ woln¹
Rzeczpospolit¹ mieliœmy, nie mieliœmy suwerennej. Dziêki pokoleniom, przez te kilkadziesi¹t lat uzyskaliœmy suwerenn¹ Rzeczpospolit¹ i stanowczo mówiê temu panu
nie! Proszê pana, pan nie masz racji,
pan obra¿asz wszystkich ludzi, którzy pod tym pomnikiem byli rok
temu, dziesiêæ lat temu i bêd¹ za 1020 lat. Obra¿a równie¿ ten pan nasze
dzieci, które id¹ tam uczyæ siê patriotyzmu - powiedzia³ K. Chojnacki.
Burmistrz Ryszard Sola. - Dla
mnie to, ¿e ktoœ siê zgodzi³ zamieœciæ
treœæ takiego listu w tej¿e gazecie, to
ju¿ jest bardzo niedobry sygna³. Ja
chce powiedzieæ, ¿e w ¿yciu, jako
w³aœciciel gazety, nie zgodzi³bym
siê, aby taki list o takiej treœci, nie
podpisany zreszt¹, w tym akurat
szczególnym miesi¹cu, jakim jest
miesi¹c listopad, znalaz³ siê na
³amach tej gazety. Pamiêtam ten pomnik od czasów dzieciñstwa, kiedy
ten pomnik postawiono, tam wisi
god³o Polski, jest orze³ Polski zakupiony z naszych pieniêdzy. Za zgod¹
organizacji rz¹dowych, kombatanckich i innych pozwoli³em sobie tego
or³a tam przytwierdziæ, wiêc god³o
te¿ wymaga tego, aby oddaæ mu
czeœæ. I nie mam zamiaru z tego rezygnowaæ, czy to siê komuœ podoba
czy nie. Absolutnie te¿ jestem zbulwersowany treœci¹ tego listu. Wy-

chowa³em siê w czasach komunistycznych to komuna mnie wychowa³a, wyuczy³a, da³a mi pracê. Tak¹
mamy historiê, z tak¹ histori¹ musimy siê zgodziæ i musimy j¹ akceptowaæ, z tymi plamami, z tymi rzeczami
które by³y.
Dyrektor biblioteki Eugeniusz
Szymoniak. - W moim mniemaniu
artysta jak na tamte czasy wypowiedzia³ siê bardzo sprytnie, bo nakry³
¿o³nierza pa³atk¹ i he³mem, a jak pañstwo pamiêtacie dopiero ca³kiem
niedawno takie wyposa¿enie ¿o³nierza przesta³o byæ obowi¹zuj¹ce. Bo
w wiêkszoœci zarówno uzbrojenie,
jak i umundurowanie ¿o³nierza pochodzi³o niestety stamt¹d. Mo¿na
nie wierzyæ w to, ¿e to jest przekaz od
woja Chrobrego do Ludowego Wojska Polskiego, jeœli ktoœ chce widzieæ
w tym ¿o³nierza radzieckiego - no
trudno. Wybraliœmy tak¹ drogê przemiany w Polsce, ¿e nie rewolucyjna a
ewolucyjna. A ewolucje maj¹ to do
tego, ¿e trwaj¹ d³ugo i s¹ bolesne,
skutki s¹ bolesne, nikt nie traci ¿ycia,
ale siê k³ócimy i widaæ to wszêdzie.
Dyrektor £obeskiego Domu
Kultury Dariusz Ledzion: To
wstyd, ¿e zosta³o to opublikowane
przez t¹ gazetê. Ja rozumiem, ¿e jest
demokracja i mo¿na pewne rzeczy
w³o¿yæ do tej gazety, ale pewne rzeczy trzeba po prostu negowaæ. Bardzo dobrze, ¿e dzisiaj na tej sali wszyscy podnosimy bardzo mocne veto,
¿e mo¿e nastêpny taki cz³owiek nie
odwa¿y siê takich rzeczy robiæ.
Kazimierz Chojnacki - Pod warunkiem, ¿e gazeta zamieœci to veto.
Zamieszczamy. Dyrektor Ledzion zasugerowa³, ¿e chodzi³o nam
o zwiêkszenie „sprzedajnoœci” gazety o 5 z³. Ze swojej strony dodam
tylko, ¿e poruszaj¹c trudne tematy
nie kierujemy siê sprzedawalnoœci¹
gazety, w przeciwieñstwie do dyrektora domu kultury, który w tym¿e
przybytku uprawia „sprzedajnoœæ”
organizuj¹c kiermasze butów i garnków. Ku chwale swojej wysokiej
pensji, bo przecie¿ nie kultury. Obok
odpowiedŸ Magdy Muchy. KAR
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Veto w
Mo¿emy nie zgadzaæ siê z czyimœ zdaniem, ale nie mamy prawa
ograniczaæ jego wolnoœci wypowiedzi. To jest prawo demokracji. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej
przewodnicz¹cy nie tylko pozwoli³,
ale sam uczestniczy³ w dyskusji nad
listem zamieszczonym na ³amach
naszego tygodnika oraz nad sam¹
gazet¹. Burmistrz zaznaczy³, ¿e nie
zgodzi³by siê na publikacjê.
Gdyby¿ z takim zaanga¿owaniem
pochylano siê nad problemami
mieszkañców gminy, choæby Ro¿nowa, Worowa czy Tarnowa, i z takim zaanga¿owaniem podchodzono
do ich rozwi¹zywania, by³aby to zaiste szczêœliwa kraina. Ale nie jest, w
ka¿dym razie nie dla wszystkich.
Rodzi siê tylko pytanie czy sesja s³u¿y rozwi¹zywaniu problemów spo³ecznych, czy to salon prasowy albo
dyskusyjny. Bo mo¿e pomyli³am
godziny i przysz³am nie na sesjê,
tylko na pogawêdkê o artyku³ach i
listach do gazety?
Po przeczytaniu listu Czytelnika
i wys³uchaniu wypowiedzi podczas
sesji nasuwa siê pytanie, dlaczego
patriotyzm rodzi siê jedynie przy
sztandarach, w razie „W” i pod pomnikami, a nie dzieñ po dniu, tak zwyczajnie, normalnie, bez wojen i
œwi¹t? Gdzie patriotyzm, gdy upada³y i upadaj¹ zak³ady pracy? Czy patriotyzm jest tylko wtedy, gdy trzeba
chwyciæ za szabelkê albo upamiêtniæ
rocznicê? I nie mam tu na myœli kombatantów, Sybiraków, czy dzia³aczy
spo³ecznych.
Czy Œwiêto Niepodleg³oœci to
smuta i rozdrapywanie ran? Dlaczego? Dlaczego nigdy nie ma nic o
wspania³ym 20.leciu wojennym, o
genialnych umys³ach tworz¹cych
tamt¹ rzeczywistoœæ, o wynalazcach, naukowcach, o rozwoju kraju,
o dumie wreszcie. To taki ból z odzyskania niepodleg³oœci?
Jaka jest ró¿nica pomiêdzy obchodami wrzeœnia a 11 listopada? 17
wrzeœnia do dzisiaj organizuj¹ Sybiracy i to oni rozpoczêli, a nie w³adze
i ludzie kultury. Czy napaœæ Zwi¹zku
Radzieckiego na Polskê to sprawa
Sybiraków? Organizuj¹ to i chwa³a
im za to.
Czy patriotyzm nie powinien zaczynaæ siê od ma³ej ojczyzny, od
dbania o jej dobro, o dobro mieszkañców od walki, aby wszystkim
nam ¿y³o siê lepiej? Kogo z tych
chyl¹cych g³owy pod pomnikami
nazwaæ mo¿na patriotami tu i teraz,
kto ma wizjê rozwoju d³u¿sz¹ ni¿
cztery lata kadencji?
I jeœli o patriotyzmie mowa to jest
to te¿ chêæ i umiejêtnoœæ wspó³pracy z innymi jednostkami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami, instytucjami oraz firmami w imiê wspólnego
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dobra. A jaka jest ta wspó³praca, to
widaæ na bazie umiejêtnoœci rozwi¹zywania takich spraw jak nierozwi¹zane kwestie w³asnoœci dróg i ulic,
spory ze Œwiatowidem, zniszczenie
klubu nauczyciela, ekologów, teatru, zespo³u tanecznego, czirliderek, ale i brak m³odzie¿y na sesjach w
ramach nauki wiedzy o spo³eczeñstwie. W jaki sposób maj¹ dokonywaæ wyborów i uczyæ siê zasad demokracji?
Gdzie s¹ owi patrioci, gdzie ich
walka o dobro ludzi, skoro od oœmiu
lat mieszkañcy Ro¿nowa traktowani
s¹ jak ludzie gorszej kategorii –
musz¹ p³aciæ podatki, ale w zamian
nie maja drogi, bo w³adze nie potrafi¹ porozumieæ siê ze sob¹ nie dlatego, ¿e problem nie jest do rozwi¹zania, ale dlatego, ¿e nikt nie chce ust¹piæ.
Gdzie s¹ patrioci, gdy zak³ad
ziemniaczany od lat boryka siê z problemem ziemi? Ju¿ pi¹ty z kolei dyrektor odmawia kupna. Czy owi patrioci widz¹ tylko zak³ad prywatny i
wp³ywaj¹ce z niego podatki? Czy ci
patrioci widz¹, ¿e pracuj¹ tam mieszkañcy £obza? Gdzie s¹ ci patrioci,
gdy grozi zamkniêcie zak³adu?
Gdzie s¹ patrioci, którzy na folderach bêd¹ chwaliæ siê koñmi, a
jednoczeœnie ustalaæ wysokie stawki za stajnie i obory? Czy ci patrioci
pomyœl¹, ¿e za stajnie, w której stoj¹
konie, p³aci siê wy¿sze podatki, ni¿
za hotel w Warszawie?
Burmistrz powiedzia³, ¿e komuna
da³a mu wykszta³cenie, pracê, a co
wy patrioci daliœcie m³odym ludziom? Czego doœwiadczali m³odzi
ludzie przez ostatnie 20 lat wolnej
Polski? Co im daliœcie? Zamkniête
zak³ady, wilcze bilety, brak mieszkañ,
brak perspektyw? Gdzie wasza praca „ze spo³ecznoœci¹ popegeerowsk¹”, jakie daliœcie alternatywy, mo¿liwoœci? Patriotyzm to nie
tylko sk³adanie wi¹zanek pod pomnikiem, to mi³oœæ do ziemi, na której
siê mieszka, to zwi¹zek z ziemi¹ i z
ludŸmi. Przyk³adami takiego wtapiania siê w rzeczywistoœæ, w ziemiê, w
ma³¹ ojczyznê to pamiêæ o ludziach
st¹d. Ile ulic nazwano nazwiskami

ludzi, którzy tu mieszkali? Ile osób i
kto docenia³ wartoœciowych ludzi?
Jedynie klub nauczyciela, który nie
ma dziœ dla siebie miejsca, uhonorowa³ westerplatczyka, pozostali nie
zapalaj¹ jemu nawet lampki na grobie. Mamy ulicê Segala - i to wszystko na temat patriotyzmu.
Dyskusja m.in. opar³a siê o pomnik Wdziêcznoœci, na którym widnieje napis: „Byliœmy Jesteœmy Bêdziemy.”
„Byliœmy” mog¹ równie dobrze
powiedzieæ Niemcy, a przede
wszystkim Pomorzanie, którzy tu
byli autochtonami, wiêc nie tylko
my. Taka jest historia. Bêdziemy - to
kwestia ¿yczeniowa, patrz¹c na to,
co by³o. Ale czy bêdziemy, w du¿ej
mierze zale¿y od tego, co jest, czyli
od Jesteœmy - i tylko to jest pewne,
¿e teraz tu jesteœmy. ¯eby byæ w
przysz³oœci, trzeba pracowaæ nad
przysz³oœci¹, nad tym, aby kolejne
pokolenia mia³y tu swoje miejsce,
aby kolejne pokolenia mog³y powiedzieæ: demokracja da³a mi wykszta³cenie i pracê, tak jak burmistrz powiedzia³ o komunie. Cokolwiek siê
robi, to z myœl¹ o emerytach. Dlaczego? Bo tak ³atwiej, przyj¹æ do wiadomoœci, ¿e m³odzi wyje¿d¿aj¹ i ¿e zostali emeryci, zamiast szukaæ rozwi¹zañ co zrobiæ, by m³odzi tu zostali.
Jakiego patriotyzmu i jakiej mi³oœci uczy siê m³odych? Czego m³odzi
mog¹ oczekiwaæ, czego mog¹ siê
spodziewaæ dla siebie, za co maj¹
kochaæ tê ziemiê? Czy ktokolwiek z
patriotów zada³ sobie pytanie - co
zrobiæ i jak zrobiæ, aby daæ szansê
m³odym, daæ mo¿liwoœæ wypowiedzenia siê, rozwoju, ¿ycia wreszcie?
Jak zatrzymaæ tu m³odych? Kto bêdzie rz¹dzi³ tym miastem, gdy wy
odejdziecie? Uczycie m³odych zasad rz¹dzenia i demokracji? Przewodnicz¹cy nauczyciel w szkole
œredniej mówi, ¿e w strefie mog¹
powstaæ niewielkie zak³ady, bo nie
ma wykwalifikowanej si³y roboczej –
„si³a robocza” – czy to godna nazwa
dla mieszkañców? Kto odpowiada
za kierunki kszta³cenia? Co nauczyciele, dyrektorzy, radni, w³adze zrobi³y, aby kierunki kszta³cenia by³y
zgodne z oczekiwaniami rynku i aby
owa „si³a robocza” by³a wykszta³cona odpowiednio? S¹ ró¿ne opracowania, ankiety, wyci¹gane wnioski
na temat zapotrzebowania rynku, na
temat przesycenia rynku zawodami i
na temat oczekiwania m³odzie¿y i
tylko tyle, ¿e s¹. Le¿¹ w szufladach.
¯aden patriota do tego nie siêga.
Ka¿dy skutek jest wynikiem przyczyny, prawdziwa praca to nie mówiæ o skutkach, ale tak wp³yn¹æ na
przyczyny, aby zmieniæ skutek.
Chodniki i ulice nie za³atwi¹ sprawy. Nie tego oczekuj¹ m³odzi ludzie,
ale ich nikt nie pyta. Czy bêdziemy,

to kwestia pod znakiem zapytania,
skoro w³adze ju¿ teraz widz¹ w mieœcie jedynie emerytów. I gdyby ci
wszyscy patrioci, pocz¹wszy od
burmistrza poprzez przewodnicz¹cego i dyrektorów zastanowili siê
nad sensem listu i zadali sobie pytanie, dlaczego ktoœ napisa³ to w ten
sposób, mo¿e doszliby do wniosku,
¿e to próba dotarcia do w³adz, skoro
spokojnych s³ów nikt nie s³yszy.
Czy zadano sobie kiedykolwiek
pytanie, dlaczego £obez pozostaje
w tyle nawet w porównaniu do s¹siednich miast? Czy zadano sobie
pytanie, jak to jest, ¿e w mieœcie
powiatowym nie ma miejsca, w którym ludzie mog¹ siê spotkaæ? Dlaczego sesja rady zamieniana jest na
salon prasowy, dyskusyjny o listach i artyku³ach? Mo¿e dyrektor
£DK, który tak soczyœcie wypowiada³ siê o gazecie, pomyœla³by o
stworzeniu takiego klubu, ale bez
odg³osów æwicz¹cych karateków
nad g³ow¹.
Czy ktokolwiek z tych wszystkich patriotów wypowiadaj¹cych
siê na sesji zada³ sobie pytanie, dlaczego pierwsze wystawy malarzy s¹
zazwyczaj w Œwidwiñskim Domu
Kultury?
Jaki to patriotyzm widzieæ wandalizm i nie zrobiæ nic, aby zaoferowaæ m³odym ludziom alternatywê?
W zamian sprowadza siê oddzia³
prewencji. Jaki to patriotyzm skoro
w bibliotece nie organizuje siê g³oœnego czytania, nie zaprasza autorów bajek, ksi¹¿ek – choæby tych
lokalnych? Kiedy ostatni raz by³ w
bibliotece albo w domu kultury wieczór autorski lokalnego pisarza, poety?
I gdzie s¹ ci patrioci, skoro miasto, jako jedne z nielicznych w Polsce, a mo¿e jedyne, nie doczeka³o siê
ksi¹¿ki o w³asnej, powojennej historii? Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
jak sam podkreœli³, jest historykiem,
ale w bibliotece najwiêcej materia³ów wspomnieniowych to wycinki z
naszego tygodnika – spisane przez
ludzi, którzy tu przyszli, a nie urodzili
siê tu. Dlaczego tutejsi historycy nie
zajmuj¹ siê najnowsz¹, polsk¹ histori¹ tej ziemi, za to z zapa³em zajmuj¹
siê histori¹ niemieck¹?
Gdzie s¹ materia³y i opracowania,
ksi¹¿ki patriotów ³obeskich? Gdzie
dokumenty, izba pamiêci, kluby dyskusyjne? Narzekaæ i oburzaæ siê ka¿dy mo¿e, gorzej zabraæ siê porz¹dnie
do pracy.
Co to za patriotyzm ludzi w³adzy
i kultury, jeœli ludzie chc¹cy zrobiæ
cokolwiek dla kultury i sztuki musz¹
szukaæ miejsca poza obiektami do
tego przeznaczonymi?
Mo¿na byæ zadowolonym z siebie i twierdziæ, ¿e w £obzie nie ma
biedy, bo jest du¿o samochodów, a
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mo¿na przejœæ siê o 5.00 rano i zobaczyæ ile osób szuka resztek jedzenia
w koszach na œmieci. Mo¿na siê
obra¿aæ, ¿e ludzie nie wytrzymuj¹
nerwowo i wypowiadaj¹ siê agresywnie, a mo¿na zadaæ sobie pytanie, dlaczego tak jest i szukaæ odpowiedzi.
Na koniec cytat z „G³osu ³obeskiego” z 1970 roku: „Przyst¹piono
równie¿ do kompletowania pami¹tek
– materia³ów – dokumentów i wspomnieñ obrazuj¹cych pocz¹tki ¿ycia
w wyzwolonym £obzie i awans tego
miasta w minionym XXV-leciu. Zebrane materia³y pozwol¹ na urz¹dzenie w £obzie Izby Pami¹tek”. Przewodnicz¹cy £TK in¿. Franciszek
Warsiñski, w: G³os ³obeski, Towarzystwo wielkich ambicji”. I dalej,
tam¿e „Trwa³e pami¹tki” : „Otwarto
tak¿e now¹ siedzibê PTTK. Klub
przy Placu 3 marca posiada obszerne, ³adnie urz¹dzone wnêtrze. Mo¿na tu nabyæ prospekty turystyczne
ro¿nych dzielnic kraju, wypo¿yczyæ
sprzêt turystyczny lub za³atwiæ wyjazd na wycieczkê. (…) W przeddzieñ rocznicy wyzwolenia zakoñczono remont Powiatowego Domu
Kultury. Tutaj odby³a siê okolicznoœciowa akademia, tutaj równie¿
otwarto ekspozycjê „£obez wczoraj
i dzisiaj”. Mieszkañcy miasta mieli
okazjê obejrzeæ wiele oryginalnych
dokumentów i pami¹tek zwi¹zanych
z walkami o wyzwolenie Ziemi £obeskiej i okresem tworzenia siê w³adzy
ludowej”.
Panie burmistrzu - gdzie s¹ te
zdjêcia, dokumenty, wspomnienia,
pami¹tki, opracowania, ksi¹¿ki, izba
pamiêci?
I ostanie kuriozum, jakie wiecznie
mnie zadziwia: zamiast odpowiedzieæ do gazety na list, to wypowiedzi s¹ na sesji. Dlaczego wychodzi
siê z za³o¿enia, ¿e jest siê kimœ lepszym od zwyk³ego mieszkañca tej
gminy? Skoro mieszkaniec tej gminy
sam napisa³ list i sam go wys³a³ do
redakcji z proœb¹ o opublikowanie,
to dlaczego w³adza odpowiada na
list w czterech œcianach, wyobra¿aj¹c sobie, ¿e ktoœ zabawi siê w sekretarkê, spisze te s³owa i opublikuje?
Napiszcie - wtedy bêdzie to veto, bo
na razie to veto jest w czterech œcianach -sami do siebie. Zawsze jesteœmy otwarci na polemikê, bo mo¿na
siê nie zgadzaæ z czyimiœ os¹dami, zapatrywaniami, ale nie mamy prawa
tego zabraniaæ. Jedynie Pani Zofia
Majchrowicz mia³a odwagê i chêæ
napisaæ. Warto wzi¹æ przyk³ad.
Na szczêœcie w gminie jest wiele
osób, które daj¹ z siebie bardzo wiele, w codziennej pracy, poœwiêcaj¹c
swój czas i energiê, by pracowaæ z
dzieæmi, m³odzie¿¹, osobami doros³ymi, anga¿owaæ siê w dzia³ania
charytatywne nie ogl¹daj¹c siê na
podziêkowania i nie pchaj¹c siê na
piedesta³y. I im nale¿y siê podziêkowanie, zwyk³ym-niezwyk³ym bohaterom dnia codziennego.
Magdalena Mucha
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Dogadajcie siê panowie
(£OBEZ-gmina). Na
pocz¹tku tej kadencji ktoœ
za¿artowa³, ¿e konieczny
bêdzie samolot, po to aby
mog³o dojœæ do spotkania
burmistrza ze starost¹.
¯art, nie ¿art fakt jest taki,
¿e ze starost¹ rozmawia
wiceburmistrz,
przewodnicz¹cy rady,
a nie burmistrz. Nie ma
uzgodnieñ, planów,
koncepcji – nie ma
satysfakcjonuj¹cej
wspó³pracy.
Radny Antoni Ku¿el podczas
ostatniej sesji dopytywa³, jak wygl¹da wspó³praca gminy z powiatem w
zakresie remontów dróg i chodników.
Radny zwróci³ uwagê, ¿e gmina w
tym roku dotuje drogi wojewódzkie
w wysokoœci 140 tys. z³. Chcia³by,
¿eby gmina do³o¿y³a pieni¹dze do
dróg powiatowych. Zwróci³ uwagê,
¿e tym sposobem mo¿na by³oby
choæby po czêœci rozwi¹zaæ problem
drogi w Ro¿nowie, albo przyk³adowo na odcinku Meszne-Zache³mie.
Prosi³, aby starosta z burmistrzem
dogadali siê w tej sprawie. Jak na
razie kasy na wspó³pracê z powiatem
nie ma, a jaka kasa, tak i wygl¹da
wspó³praca. Takich dróg i ulic na
terenie £obza i gminy jest wiele.
Powiat, nie maj¹c pieniêdzy na remonty dróg i chodników, wspó³pracuje z pozosta³ymi gminami na zasadzie wspó³finansowania zadañ. Teraz radni z £obza g³oœno prosili zarówno burmistrza, jak i obecnego na
sesji starostê o wspó³pracê. Starosta odpar³, ¿e taka wspó³praca nie
musi odbywaæ siê jedynie na poziomie rozmów burmistrz-starosta,
wskazuj¹c na remont chodnika przy
parkingu obok cmentarza – na proœbê radnego.
O kompletnym braku wspó³pracy i porozumienia i niezrozumienia
mo¿na mówiæ natomiast w odniesieniu do ul. Podgórnej w £obzie. Dla
miasta jest to bardzo wa¿na ulica z
dwóch wzglêdów: mieszcz¹ siê tam
zak³ady przemys³owe oraz to w³aœnie tam ma powstaæ strefa ekonomiczna i ulicami Magazynow¹ i Podgórn¹ mia³ odbywaæ siê transport do
strefy. Na ul. Magazynowej mo¿na
urwaæ zawieszenie; jest urocza jedynie pod k¹tem robienia fotografii
nocnych, gdy to œwiat³a ciep³owni i
stacji PKP odbijaj¹ siê w potê¿nych
rozlewiskach. Z kolei na ul. Podgórnej trwaj¹ prace zwi¹zane z budow¹
sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej i
burzowej.

Wniosek o przyst¹pienie powiatu do po³o¿enia nak³adki na drogê po
wykonaniu prac wp³yn¹³ do powiatu 4 listopada. Zarz¹d powiatu kategorycznie odmówi³ wykonania nak³adki bitumicznej na czêœæ, na której nie s¹ wykonywane wykopy ze
wzglêdu na pusty bud¿et i zamkniête
prace nad bud¿etem na rok przysz³y.
Cz³onkowie zarz¹du stwierdzili jednomyœlnie – za póŸno.
Podczas sesji Rady Powiatu zosta³ poruszony ten sam problem –
wspó³pracy powiatu z gmin¹ w kwestii dróg, w tym ul. Podgórnej. Wówczas Kazimierz Chojnacki przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, obecny
podczas sesji, w imieniu gminy wyst¹pi³ z proœb¹ o wspó³finansowanie
zadania. Zgodnie z dotychczasow¹
umow¹, gmina ze swojej strony ma
odtworzyæ nawierzchniê tylko na
odcinku, na którym wykonywane s¹
wykopy, druga czêœæ ulicy ma pozostaæ w takim stanie, w jakim jest, czyli
fatalnym.
- Wiedzieliœmy, ¿e dostaliœmy
zgodê na wejœcie w pas drogowy i
odtworzenie tego¿ pasa, który
uszkodzimy na ul. Podgórnej. Gdy
inwestycja by³a w toku, pad³ pomys³
wspólnego rozwi¹zania, bo jak to
bêdzie wygl¹da³o – jedna czêœæ ulicy wa¿nej, nie tylko dla gminy, bêdzie nowa z ³adn¹ nak³adk¹, druga
czêœæ bêdzie ze stara nak³adk¹, to
nieestetycznie. I taka koncepcja zosta³a rzucona na posiedzeniach komisji. Pan burmistrz zosta³ zobligowany, ¿eby podj¹æ rozmowy z zarz¹dem powiatu i z panem dyrektorem
Bernackim. To by³o du¿o wczeœniej,
bo jeszcze przed wakacjami, jak dobrze pamiêtam. Efekt jest taki, jak tu
pañstwo s³yszeliœcie – nie ma jakiegoœ porozumienia. Ta inwestycja,
jeœli chodzi o odtworzenie nawierzchni, nie ma mocy przerobowej,
¿e tak powiem, znaleŸæ siê w tym roku
bud¿etowym, konkretnie w tym roku
kalendarzowym. Szkoda wchodziæ z
nak³adk¹, bo ziemia jeszcze pracuje,
jest œwie¿a.
Zreszt¹ ¿adnej nawierzchni w
tamtym rejonie do koñca kwietnia nie
bêdziemy odtwarzaæ. Szkoda w okresie zimowym wyrzucaæ pieni¹dze w
b³oto. Bardzo bym siê cieszy³ i
chcia³bym, aby jakoœ burmistrz z
zarz¹dem powiatu dogada³ siê, aby
zrobiæ to wspólnymi si³ami, ale nie
wejdziemy na pewno z t¹ inwestycj¹
z bud¿etem w roku 2013; to jest niemo¿liwe. Bud¿et 2014 jest tym bud¿etem, w którym my mamy zabezpieczone œrodki na odtworzenie nawierzchni ulic. Chcia³bym podkreœliæ wagê ulicy Podgórnej, to nie
tylko strefa, chocia¿ ta jest bardzo
wa¿na, to równie¿ podmioty gospo-

darcze, które tam przy tej ulicy s¹
usytuowane, zarówno firmy transportowe, kontroli pojazdów, zak³ad
produkuj¹cy pelet, to s¹ firmy, które
dobrze prosperuj¹, daj¹c zysk zarówno gminie, jak równie¿ powiatowi. Ten zysk wynika choæby z odpisu PIT, który wp³ywa i tutaj i tutaj i
chwa³a im, niech jak najwiêcej zarabiaj¹ i p³ac¹ tego podatku od osób
prawnych. Chcia³bym prosiæ pañstwa radnych, pana starostê, zarz¹d,
abyœmy powo³ali zespo³y robocze,
aby pan starosta, pan burmistrz
usiedli i porozmawiali po polsku, po
ludzku, po mêsku, ¿eby problemowe
sytuacje rozwi¹zaæ, bo to nie tylko
chodzi o ul. Podgórn¹, dobrze wszyscy o tym wiemy – powiedzia³ Kazimierz Chojnacki.
Wprawdzie przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej wspomnia³ w swoim
wyst¹pieniu o tym, ¿e burmistrz
£obza zosta³ zobligowany do rozmów w tym temacie jeszcze przed
wakacjami, jednak cz³onkowie zarz¹du zapewniali, ¿e nic nie wiedzieli na
temat propozycji wspó³pracy a¿ do 4
listopada, gdy z tak¹ propozycj¹
wyst¹pi³ wiceburmistrz £obza.
Inna rzecz, ¿e w sprawie tej ulicy
co innego mówi siê w gminie, co innego w starostwie. Gdzie le¿y prawda, trudno stwierdziæ. Fakt jest taki,
¿e zarówno radni miejscy, jak i powiatowi postanowili stworzyæ komisje do tego, aby wspólnie doprowadziæ do wspó³pracy pomiêdzy gmin¹
i powiatem.
Tylko przyk³ad dróg pokazuje jak
trudno dojœæ do porozumienia,
wszak wystarczy³o z tak¹ propozycj¹
wyjœæ ju¿ podczas uzgodnieñ dotycz¹cych pozwolenia na wejœcie w
pas drogowy. Wówczas, jak zapewnia³ starosta oraz cz³onkowie zarz¹du – nie by³oby problemu ze wspó³finansowaniem. Teraz jest. Kwestia
dotyczy 550 tys. z³.

- Decyzje budowlane zosta³y wydane w ubieg³ym roku. Inwestycja
by³a projektowana ju¿ znacznie
wczeœniej, mo¿na przyj¹æ, ¿e ju¿ dwa
lata temu. Na tê inwestycjê dyrektor
ZDP Wies³aw Bernacki wyda³ decyzjê, i¿ oczekuje odtworzenie pasa
jezdni na szerokoœæ wykopu. Ten
projekt zosta³ zg³oszony, ten projekt
jest dofinansowywany. Tam ju¿
tocz¹ siê prace. Okazuje siê, ¿e ulica
powinna byæ odtwarzana na ca³ej
szerokoœci. To jest koszt 550 tys. z³.
Dofinansowanie obejmuje tylko na
czêœæ, na szerokoœæ wykopu. Z rozmów z panem dyrektorem Bernackim
wiem, ¿e burmistrz £obza deklarowa³
przejêcie ulicy na rzecz gminy. Myœla³em, ¿e tak siê stanie, ale nie by³o to w
¿aden sposób konkretyzowane.
Gdybyœmy na tym etapie projektowania poczynili uzgodnienia, zapewne doszlibyœmy do takiego rozwi¹zania, ¿e nale¿y wybudowaæ ulicê w
ca³oœci, tak jak teraz jest to sugerowane. Pewnie zaproponowalibyœmy radzie powiatu wspó³uczestniczenie w
tym przedsiêwziêciu. Dzisiaj powiat
z powodu braku zachowania w³aœciwych procedur w tej materii musia³by
z w³asnych œrodków, bez ¿adnego
dofinansowania, pokryæ koszty odbudowy ulicy – powiedzia³ starosta
Ryszard Brodziñski.
Wicestarosta Jan Zdanowicz
doda³, ¿e sugerowanie, i¿ mo¿na
by³oby na ten cel przeznaczyæ œrodki z ulicy Kolejowej, która nie otrzyma³a dofinansowania, jest nie na
miejscu, bowiem s¹ to pieni¹dze wirtualne, nie ma ich fizycznie w kasie
powiatu. Powiat musia³by zaci¹gn¹æ
na ten cel kredyt.
Jak ta sprawa rozwinie siê, czas
poka¿e, bowiem ulica ma byæ robiona w przysz³ym roku. Na pocz¹tku
przysz³ego roku zarz¹d i radni powiatowi bêd¹ decydowaæ o zakresie zadañ na drogach w powiecie. MM
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W „Jedynce” ci¹gle nowe pomys³y
W Szkole Podstawowej nr 1 w
£obzie od lat panuje przekonanie,
¿e œwie¿e pomys³y, innowacyjne
zmiany napêdzaj¹ rozwój w myœl porzekad³a, ¿e kto nie rozwija siê, ten
siê cofa.
Dotyczy to sfery dydaktycznej,
wychowawczej oraz ogromnie dla
nas wa¿nej wspó³pracy z rodzicami.
To w³aœnie oni, kipi¹cy pomys³ami i
pragn¹cy wesprzeæ nauczycieli w
ich nie³atwej pracy, wielokrotnie
proponuj¹ wspólne dzia³ania na
rzecz szko³y. Wiele takich projektów
zosta³o ju¿ z powodzeniem zrealizowanych, jak coroczne Jase³ka, czy
Festyn Rodzinny.
5 grudnia, z inicjatywy pani
Agnieszki Buksy, przy wsparciu
przewodnicz¹cego Rady Rodziców,
pana Jaros³awa ¯uka, zorganizowano „Wieczór z gwiazdk¹”. W grupie
organizatorów znalaz³y siê tak¿e nieoceniona pani Barbara Król, na której wsparcie i owocne dzia³ania mo¿na zawsze liczyæ. Spotkanie zosta³o
zorganizowane na wzór dawnych
kobiecych „posiadów”, na których
gospodynie spotyka³y siê wspólnie
przygotowuj¹c siê do œwi¹t. Celem
„Wieczoru…” by³o wykonanie
ozdób œwi¹tecznych na kiermasz,

który odbêdzie siê 18 grudnia podczas Szkolnych Jase³ek. Razem z
mamami pojawili siê uczniowie, którzy wspólnie z nimi pracowali wykonuj¹c ozdoby. Zgromadzi³a siê spora grupa nauczycieli, rodziców i
uczniów, którzy w radosnym, prawie
œwi¹tecznym nastroju, przy wtórze
cicho p³yn¹cych z g³oœników kolêd,
pracowali ucz¹c siê nowych technik
i tworz¹c œwi¹teczne cudeñka. Przygotowano zadziwiaj¹ce bombki, np.
pani Maria Pokomeda nauczy³a
wszystkich wykonania bombek z
makaronu. Cudowne bombki ze
wst¹¿ek uczy³a tworzyæ pani Marta
Pawlak. Niesamowite bombki z cekinów oraz z ry¿u zaprojektowa³y i
pokaza³y ich tworzenie panie Miros³awa Papina, Marta Papina, Wioletta Rafalczyk oraz Edyta Zofia Ka³u¿na . To nie koniec bombkowego szaleñstwa, bowiem dzie³o zwieñczy³y
bombki z decupage, które wysz³y
spod rêki pani Lucyny Tymoszczuk.
Te wszystkie wspania³oœci bêdzie
mo¿na nabyæ na szkolnym kiermaszu,
ale to nie koniec niesamowitych
ozdób œwi¹tecznych: Pani Marysia
Pokomeda przygotowa³a równie¿
urokliwe stroiki, które bêd¹ ozdob¹
ka¿dego sto³u. Pani Lidia Lalak przed-

stawi³a sposób wykonania œwieczników witra¿owych, przecudnych, finezyjnych zawieraj¹cych ca³¹ kwintesencjê œwi¹tecznego nastroju. I to
jeszcze nie koniec, bowiem pani Joanna Lisowska przedstawi³a sposób
wykonania sznurkowych anio³ów,
choinek z watoliny oraz komputerowy haft matematyczny. Oj, bêdzie w
czym przebieraæ na kiermaszowych
stoiskach, a znajdziemy tam tak¿e
kwiaty z papieru, wykonane przez
pani¹ Krystynê Turowsk¹ i niepowtarzalne, wykonane „z sercem” kart-

ki œwi¹teczne, dzie³o pani Bogumi³y
Tyrañskiej.
Dziêki „Wieczorowi z gwiazdk¹”
mamy ju¿ zrobiony pierwszy krok w
stronê najcudowniejszych œwi¹t w
roku, œwi¹t, które jednocz¹ i rozgrzewaj¹ ludzkie serca. Sporo tego ciep³a
œwi¹tecznego rozgorza³o w murach
„Jedynki” w ten wietrzny grudniowy
wieczór, za co wszystkim Przyjacio³om Szko³y i wspieraj¹cym nas Rodzicom najserdeczniej dziêkujemy.
Zespó³ redakcyjny pisemka
„Sztubak”, op. Danuta Hamera.

Agnieszka Maciejewska i Paulina Nakonieczna w finale wojewódzkim

Zebra³y pochwa³y
(£OBEZ-SZCZECIN) Po
szkolnych zmaganiach w
Ogólnopolskim Konkursie
pn. Ojczyzna Polszczyzna,
któremu patronuje sam
profesor Jan Miodek,
nadszed³ czas na etap
wojewódzki. Dosta³y siê
do niego uczennice,
bior¹ce wczeœniej udzia³
w szkolnej czêœci ustnej:
Ma³gorzata Matys (2a),
Aleksandra Ch³opik (2b),
Justyna Muszyñska (3c),
Paulina Nakonieczna (3c)
i Agnieszka Maciejewska
(3c).
Etap wojewódzki, tak jak i wczeœniejszy – szkolny, dzieli³ siê na dwie
czêœci: pisemn¹ oraz ustn¹. Czêœæ
pisemna odby³a siê 26 paŸdziernika
w Szczecinie. Test, który nale¿a³o
rozwi¹zaæ do najprostszych nie nale¿a³, gdy¿ poziom trudnoœci wzrasta
wraz z kolejnym etapem konkursu.
Nale¿a³o odpowiedzieæ zarówno na

pytania zamkniête jak i otwarte, zwi¹zane z do³¹czonymi do arkusza tekstami literackimi, wykazaæ siê wiedz¹
teoretycznoliterack¹, znajomoœci¹
gramatyki, a tak¿e poprawiæ b³êdy w
tekœcie oraz napisaæ wypracowanie
o tym, jak trudno w literaturze opisaæ
œwiat. Na rozwi¹zanie ca³ego testu
by³o 120 minut.
Do grona 10 najlepszych, zakwalifikowanych do czêœci ustnej etapu
wojewódzkiego, która odby³a siê 16
listopada w Szczecinie w siedzibie
Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli,
dosta³y siê a¿ dwie uczennice z ³obeskiego liceum: Agnieszka Maciejewska i Paulina Nakonieczna. Uczestnicy losowali wiersze, które nale¿a³o w
ci¹gu 45 minut zinterpretowaæ, aby
póŸniej w piêciominutowych wyst¹pieniach ustnych przedstawiæ swoje spostrze¿enia przed komisj¹,
uczestnikami i nauczycielami jêzyka
polskiego. Trudnoœæ tej czêœci konkursu polega³a na tym, ¿e wiersze
by³y spoza kanonu tekstów omawianych w szkole.
Obie uczennice analizowa³y
wiersze ksiêdza Jana Twardowskiego. Po wys³uchaniu wszystkich pre-

zentacji komisja wy³oni³a jednego
laureata, który bêdzie reprezentowa³
województwo w zmaganiach ogólnopolskich we Wroc³awiu.
Mimo ¿e laureatk¹ nie zosta³a
uczennica ze szko³y w £obzie, tylko
ze Szczecina, obie finalistki zaprezentowa³y siê piêknie, a œwiadczy³y
o tym zebrane pochwa³y. Dumna ze
swoich podopiecznych by³a p.

Anna Boguszewska-W¹sowicz.
Debiut szko³y w konkursie nale¿y
uznaæ za bardzo udany. Zdobyte
doœwiadczenia na pewno zaprocentuj¹ w przysz³ych edycjach Ojczyzny
Polszczyzny i w ¿yciu codziennym..., bo nazwisko patrona zmagañ, prof. J. Miodka, zobowi¹zuje do
dbania o piêkno i poprawnoœæ jêzyka polskiego.
(sp)
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Kinga Kielan nagrodzona za „Jednok³adnoœæ graniastos³upów”

Piêkno opisane matematycznie
W dniu 25 listopada 2013 r. w
sali senatu Uniwersytetu Szczeciñskiego odby³a siê uroczystoœæ podsumowuj¹ca Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pn. „Matematyka w obiektywie”, organizowany od
kilku lat przez Studenckie Ko³o
Naukowe M³odych Dydaktyków
Matematyki Uniwersytetu Szczeciñskiego pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Szczeciñskiego
prof. dra hab. Edwarda W³odarczyka, Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydenta
Miasta Szczecin.
Konkurs przeprowadzany jest
od 2010 roku w celu popularyzowania nauki, a w szczególnoœci wiedzy
i kultury matematycznej poprzez fotografiê. Do tegorocznej edycji zg³oszono ponad 1200 prac z ca³ej Polski,
przedstawiaj¹cych prawid³owoœci
matematyczne, dostrze¿one przez
autorów w swoim otoczeniu.
W czasie uroczystoœci laureatom
i osobom wyró¿nionym wrêczono
dyplomy i nagrody. Wœród nagro-

dzonych znalaz³a siê Kinga Kielan,
uczennica Technikum Zawodowego
w Zespole Szkó³ im. T. Koœciuszki w
£obzie. Uroczystoœci towarzyszy³
wernisa¿ wystawy, do którego zakwalifikowano tak¿e pracê ucznia
Liceum Ogólnokszta³c¹cego, Konrada Sobali. Uczniowie przygotowywali swoje prace pod kierunkiem
nauczycielki matematyki, pani Miros³awy Parzygnat.
Kingê wyró¿niono za „dostrze¿enie niewidzialnego uroku œwiata
matematyki w tym, co inni (po)mijaj¹…”. Na jej fotografii widzimy
rz¹d skrzynek z jab³kami stoj¹cych w

sadzie. Praca ma tytu³ „Jednok³adnoœæ graniastos³upów”. Jak widaæ,
matematykê mo¿na równie¿ opisaæ
poetycko, i odwrotnie. To rzadka
umiejêtnoœæ postrzegania œwiata w
jego wielowymiarowoœci form, jêzyka i symboli.

Gratulujemy Kindze presti¿owego wyró¿nienia i jej nauczycielce,
skutecznie zachêcaj¹cej m³odzie¿
do interesowania siê „królow¹
nauk” oraz inspiruj¹cej uczniów do
udzia³u w konkursach matematycznych.
(sp)

Zamiast lizaka kup karmê dla zwierzaka
(RESKO) Z inicjatywy pani Marioli S³odkowskiej - inspektor ds.
oœwiaty i ochrony zdrowia oraz pana
Andrzeja Gajdzika, komendanta
Stra¿y Miejskiej w Resku, po raz
pierwszy pod takim has³em Urz¹d
Miejski w Resku w ramach programu „Zapobiegania Bezdomnoœci
Zwierz¹t na terenie Gminy Resko”
zorganizowa³ spo³eczn¹ akcjê zbierania karmy dla bezdomnych zwierz¹t.
Wszyscy doskonale wiedz¹, ¿e
nadchodz¹ca zima to najtrudniejszy
okres dla bezdomnych psów i kotów.
Dlatego staramy siê zrobiæ jak najwiêcej, by choæ odrobinê poprawiæ
los pokrzywdzonych, porzuconych
i niechcianych przez nikogo czworonogów. Akcja zosta³a poprzedzona
cyklem zajêæ na temat bezdomnych
zwierz¹t. Uwra¿liwienie dzieci i m³odzie¿y na los naszych „braci mniejszych” i wiedza na temat opieki nad
nimi stanowi wa¿ny element w
kszta³towaniu charakteru m³odych
pokoleñ. W przedszkolu i w szko³ach
podstawowych zosta³a przeprowadzona pogadanka na temat „Jak pomóc bezdomnym zwierzêtom”. Ponadto dzieci wykona³y plakaty z
has³em akcji, które zosta³y rozwieszone na holu przedszkola i szkó³. W

listopadzie w placówkach oœwiatowych oraz w œwietlicach wiejskich
trwa³a zbiórka karmy dla bezdomnych psów i kotów. Karmê mo¿na
by³o przynosiæ do siedziby Stra¿y
Miejskiej w Resku w dniu 2 grudnia.
Dzieci przejête losem bezdomnych zwierz¹t zmobilizowa³y swoich
rodziców do zakupu karmy, deklaruj¹c jednoczeœnie kilkudniow¹ rezygnacjê ze s³odyczy. Dziêki temu uda³o siê zebraæ ponad 642 kg karmy w
postaci chrupek, puszek i ró¿nych
smako³yków. Serdecznie dziêkujemy wszystkim za ogromne serce i
w³¹czenie siê do charytatywnej akcji
na rzecz bezdomnych zwierz¹t.
Oddzia³ „0” ze Szko³y Podstawowej w Starogardzie, którego wychowawc¹ jest pani Lidia Ewa Majewska, zebra³ najwiêksz¹ iloœæ kilogramów karmy tj. 84,24 kg i zosta³ nagrodzony przepysznym tortem,
ufundowanym przez Burmistrza
Reska. Drugie miejsce zajê³a klasa
Vc ze Szko³y Podstawowej w Resku,
która przekaza³a 82,50 kg karmy - za
co otrzyma³a wielk¹ torbê cukierków. Trzecie miejsce zajê³a klasa IIa
ze Szko³y Podstawowej w Resku,
która zebra³a 42,00 kg karmy i równie¿ otrzyma³a s³odk¹ nagrodê w
postaci czekoladowych miko³ajów.
Grupy nagrodzone za I i II miej-

sce wraz z pracownikami Urzêdu
Miejskiego pojad¹ 17.12.2013 r. osobiœcie przekazaæ zebrane dary do
Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierz¹t w Sosnowicach,
w którym przebywaj¹ psy z gminy
Resko. Natomiast karma dla kotów
zosta³a przekazana dla Spo³ecznych
Opiekunów (Karmicieli) kotów wolno¿yj¹cych w gminie.
Mariola S³odkowska
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Zabawa miko³ajkowa

Dzieñ miko³ajkowy na sportowo

Miko³ajkowy
przedsmak
œwi¹t

TURNIEJ
GWIAZDECZEK
OLIMPIJSKICH
Wyniki VI TURNIEJU GWIAZDECZEK OLIMPIJSKICH
£obez 2014
Miejsce
£¹cznie
reprezentacja gminy punkty
I.
£OBEZ
80
II.
WÊGORZYNO 74,5
III.
RESKO
59
IV.
RADOWO M. 56,5
V.
DOBRA
45

(WÊGORZYNO) W hali sportowo-widowiskowej w gimnazjum odby³a siê w minion¹ sobotê zabawa
miko³ajowa, zorganizowana przez
burmistrz Monikê KuŸmiñsk¹.
Na zaproszenie burmistrz licznie odpowiedzia³y dzieci z so³ectw
i z miasta. Podczas zabawy dzieci
ubiera³y choinkê, na której wiesza³y serduszka z dobrymi uczynkami. Oprócz tego pisa³y list do
œw. Miko³aja oraz bawi³y siê

wspólnie w kó³kach zorganizowanych przez p. Jadwigê Lasock¹
oraz pomocników Miko³aja i
anio³ki. Œwietlice wiejskie przygotowa³y kiermasz Bo¿onarodzeniowy, gdzie mo¿na by³o kupiæ wszelakie ozdoby na œwiêta. W koñcu
nast¹pi³ ten d³ugo oczekiwany
moment - œw. Miko³aj obdarowa³
dzieci paczkami.
Dla dzieci grali i œpiewali Jerzy i
Pawe³ Buga³owie, którzy doskonale
wczuli siê w charakter imprezy. (o)

Klasa I
punkty
26
30
12
19
18

4 grudnia 2013 r. hala sportowowidowiskowa w £obzie zatêtni³a
weso³ym wspó³zawodnictwem sportowym z udzia³em najm³odszych
uczniów szkó³ podstawowych z
gmin powiatu ³obeskiego. W tym
dniu odby³ siê VI Turniej Gwiazdeczek Olimpijskich.
Do rywalizacji zespo³owej w formie wyœcigów sprawnoœciowych
przyst¹pi³y reprezentacje 5 gmin:
Wêgorzyna, Radowa Ma³ego, Reska, Dobrej i £obza. W emocjonuj¹cych zmaganiach udzia³ wziê³o 210
dziewczynek i ch³opców z klas I, II i

Klasa II
punkty
26
24
24,5
14,5
16

Klasa III
punkty
28
20,5
22,5
23
11

III. Impreza dla dzieci zosta³a po³¹czona ze zbli¿aj¹cym siê dniem miko³ajkowym.
Oficjalnego otwarcia dokonali
w³odarze powiatu i gminy - Starosta
£obeski Ryszard Brodziñski i Burmistrz £obza Ryszard Sola. Goœciem
honorowym by³ Olgierd Moskalewicz, wybitny pi³karz, reprezentant
Polski, czo³owy zawodnik wielu dru¿yn ekstraligi polskiej i zagranicznej.
W swojej karierze wyst¹pi³ w 340
meczach w ekstraklasie, zdobywaj¹c
75 bramek. Z Wis³¹ Kraków zdoby³
dwukrotnie mistrzostwo Polski, Puchar Ligi oraz Puchar Polski.
W punktacji ³¹cznej I miejsce i
Puchar Starosty £obeskiego wywalczy³y usportowione maluszki z
gminy £obez. W sk³ad reprezentacji
wchodzi³y dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 2 i Szko³y Podstawowej nr
1.
Wszyscy mali sportowcy zostali
udekorowani dyplomami, a najlepsi
w rywalizacji na parkiecie otrzymali
medale z³ote, srebrne i br¹zowe.
Gmina £obez - wspó³gospodarz
imprezy - ufundowa³a s³odk¹ niespodziankê dla ka¿dego dziecka,
któr¹ przysz³emu olimpijczykowi
wrêcza³ autentyczny Miko³aj.
Du¿¹ atrakcj¹ otwarcia imprezy
by³y popisy grupy ma¿oretek pod
kierunkiem p. Teresy Zienkiewicz. W
rolê œw. Miko³aja wcieli³ siê p. Dariusz Ledzion, dyrektor £DK.
Funkcjê sêdziego g³ównego zawodów pe³ni³ pan Adrian Ma³y w
asyœcie grupy wolontariuszy sportowych - uczniów Zespo³u Szkó³ w
£obzie pod kierunkiem p. Mariusza
W³odarza.
Pomys³odawcami i realizatorami
super zabawy sportowej pod nazw¹:
VI Turniej Gwiazdeczek Olimpijskich byli Starostwo Powiatowe w
£obzie i Gmina £obez.
ZB
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II Liga Oldbojów

Radowia Oldboje
– podsumowanie
(RADOWO MA£E) Zakoñczy³y siê rozgrywki w II Lidze Oldbojów, w której wystêpuje Radowia
Radowo Ma³e. To jedyny, obok
pierwszoligowych oldbojów Sarmaty Dobra, zespó³ z powiatu, w lidze
oldbojów, stworzonej dla zawodników, którzy zakoñczyli grê w klubach ligowych. Czas na podsumowanie.
Zespó³ zakoñczy³ rundê jesienn¹ koñczymy na dobrym pi¹tym
miejscu. Pozycja wyjœciowa przed
spotkaniami rundy wiosennej jest
niez³a, tym bardziej, ¿e niemal
wszystkie spotkania (6 z 8) Radowia
rozegra na w³asnym boisku.
W minionej rundzie Radowia w
pierwszym pojedynku z Reg¹ przegra³a 2:1. Nastêpnie w Gryficach
wygra³a ze Spart¹ 4:2. Przegra³a w
Karlinie z Maxtrans Sokó³ 5:2. W 4.
kolejce rozgromi³a Stra¿aka Œwieszyno a¿ 8:3. Niestety, w Manowie
dosta³a lanie od Oldbojów 6:1. PóŸniej u siebie remis z Soko³em Stara
D¹browa 2:2. Najgorzej by³o w Rewalu, Wybrze¿e Rewalskie wygra³o
z Radowi¹ a¿ 7:0 i to by³a najwy¿sza
pora¿ka w tej rundzie. Na os³odê
Radowia wygra³a ostatni swój mecz
z Bizonem Cerkwica 3:2.

Burmistrz Reska og³osi³ konkurs
otwarty na prowadzenie w roku 2014
dzia³alnoœci z zakresu upowszechniania w gminie sportu i kultury fizycznej.
Pi³ka no¿na - seniorzy, juniorzy,
trampkarze, szkolenie zespo³ów pi³ki
no¿nej: seniorów, juniorów, trampkarzy, pranie strojów sportowych, dostarczanie napoi, pokrywanie kosztów
udzia³u w turniejach itp., przygotowanie obiektu sportowego usytuowanego
w Resku przy Alei Wolnoœci 4b do zawodów sportowych oraz innych imprez samorz¹dowych, utrzymanie w/w
obiektu sportowego i bêd¹cego na jego
wyposa¿eniu sprzêtu, pe³nej administracji umiejscowionym na terenie
obiektu pojedynczym lokalem mieszkalnym.
Pi³ka no¿na – orliki - zorganizowanie turniejów pi³karskich dla dzieci z
roczników 2004 i m³odszych, wspó³finansowanie obozów pi³karskich dla
dzieci i m³odzie¿y, udzia³ w turniejach
pi³karskich poza gmin¹ Resko i finansowanie wydatków z tym zwi¹zanych,
zapewnieniu szkolenia poprzez za-

Ruszy³y rozgrywki DALP

W tej rundzie zespó³ strzeli³ 21
bramek, straci³ 29. Najskuteczniejszymi strzelcami s¹: Janusz Skrobiñski 7 bramek i Dariusz Mêtel - 6.
Grali w Radowii w tym sezonie:
Arkadiusz Ba³am¹cek, Krzysztof
Pakie³a – Dariusz Rosiñski, Waldemar Popielewski, Jacek Skrobiñski,
Janusz Chat³as, Krzysztof Grzejdak,
Jacek Ostrowski, Dariusz Stefañski,
Adrian Ma³y, Krzysztof Ledzion,
Marcin Witaszek, Marcin Budowicz, Janusz Skrobiñski, Andrzej
Jurzysta, Dariusz Rosiñski, Rafa³
Oszuœcik, Andrzej Sika³a, Mariusz
Poniewiera, Dariusz Mêtel, Marian
Œliwiñski i Dariusz Kêsy.
Tabela II Ligi Oldbojów
1. Maxtrans-Sokó³ Karlino 19 30:8
2. Rega Trzebiatów
19 24:16
3. Sparta Gryfice
14 41:21
4. Stra¿ak Œwieszyno
12 29:33
5. Radowia Radowo Ma³e 10 21:29
6. Wybrze¿e Rewalskie
9 23:21
7. Oldboje Manowo
9 18:33
8. Sokó³ St. D¹browa
7 14:29
9. Bizon Cerkwica
6 12:22
Oldboje wybiegn¹ na boisko w
rundzie wiosennej w po³owie kwietnia 2014 r.
KAR

Daj¹ 190 tys. z³ na sport
(RESKO). 11 grudnia mija termin sk³adania ofert w otwartym konkursie na prowadzenie dzia³alnoœci
z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej
w roku 2014.

tygodnik ³obeski 10.12.2013 r.

trudnienie trenera i prowadzeniu treningów 5 x w tygodniu przez rok, zakup
sprzêtu sportowego - treningowego pi³karskiego, pranie strojów sportowych,
dostarczanie napoi itp.
Tenis sto³owy - szkolenie zawodników tenisa sto³owego: ¿acy, m³odzicy,
kadeci, juniorzy, seniorzy, udzia³ w
zawodach tenisa sto³owego nadzorowanych przez Zachodniopomorski
Zwi¹zek Tenisa Sto³owego i pokrywaniu kosztów z tym zwi¹zanych, udzia³
w turniejach V ligi tenisa sto³owego,
prowadzenie regularnych treningów z
zawodnikami 5 godzin w tygodniu, organizowanie turnieju tenisa sto³owego,
zakup sprzêtu sportowego, dowóz zawodników na zawody sportowe i treningi.
Wysokoœæ œrodków przeznaczonych w 2014r. na realizacjê zadania z zakresu sportu wynosi ³¹cznie 190.000 z³,
w tym odpowiednio dla czêœci: pi³ka
no¿na: seniorzy, juniorzy, trampkarze
- 145 000 z³, pi³ka no¿na: orliki – 30.000
z³, tenis sto³owy – 15.000 z³.
Na zadanie polegaj¹ce na upowszechnianiu sportu i kultury fizycznej, Gmina Resko w roku 2013 przeznaczy³a kwotê 175.000 z³ - przekazane
klubowi sportowemu LKS MEWA
RESKO; w roku 2012 wyda³a kwotê
149.000 z³ - przekazane klubowi sportowemu LKS MEWA RESKO.
op

Wyniki 1 kolejki z soboty, 7.12.2013 r.
Hamuj piêt¹, bêdzie szybciej
Nocny Team
WKS Papirusy
Szczecin Team
Dobermani
FC Niepokonani
Ostrzyca
Ogniwo Dzwonowo
SKS Bród
Ogniwo Dzwonowo

- Szczecin Team
- No to w plecy
- SKS Bród
- Nocny Team
- Ostrzyca
- WKS Papirusy
- Hamuj piêt¹, bêdzie szybciej
- No to w plecy
- Dobermani
- FC Niepokonani

Tabela
Miejsce. Dru¿yna.
Mecze.
1. Nocny Team
2
2. SKS Bród
2
3. WKS Papirusy
2
4. Ostrzyca
2
5. Ogniwo Dzwonowo
2
6. Szczecin Team
2
7. Dobermani
2
8. No to w plecy
2
9. FC Niepokonani
2
10. Hamuj piêt¹, bêdzie szybciej 2

Punkty.
6
4
4
3
3
3
3
3
0
0

1:5
6:3
3:3
2:7
3:1
2:3
11:0
5:6
3:0
4:2

Bramki +/13/5
6/3
6/5
12/3
9/8
7/8
3/4
9/11
4/7
1/16

Liderzy strzelców:
5 - Sawczuk K. (Szczecin Team),
4 - Cetnarski A. (Ogniwo Dzwonow), Padziñski D. (Nocny Team),
3 - Omelaniuk A. (SKS Bród), Jastrowicz M. (Ostrzyca), Kowalski K.
(Ostrzyca), Pacelt K. (Nocny Team), Dorsz W. (Nocny Team), Iwanicz K. (No
to w plecy), Halko G. (Ogniwo Dzwonow).
Termin 2 - 14.12.2013 r. (sobota)
No to w plecy - Szczecin Team
Dobermani - FC Niepokonani
Ogniwo Dzwonowo - WKS Papirusy
FC Niepokonani - Hamuj piêt¹, bêdzie szybciej
Nocny Team - Ostrzyca
WKS Papirusy - Dobermani
Szczecin Team - Ogniwo Dzwonowo
SKS Bród - Nocny Team
Ostrzyca - No to w plecy
Hamuj piêt¹, bêdzie szybciej - SKS Bród

SKARBY NASZYCH PÓL I £¥K

tygodnik ³obeski 10.12.2013 r.
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Pomo¿e, a nie zaszkodzi

Cecylia Pokomeda

Skarby medycyny ludowej
– dobre rady Cecylii

Cukrzyca i stopa cukrzycowa
– zapobieganie i leczenie

¯YWOKOST
Tym razem zajmê siê ¿ywokostem. Jest to bylina,
któr¹ u¿ytkujemy od wiosny do jesieni. Roœlina ma³o
znana, aczkolwiek powszechnie spotykana w naszych
warunkach klimatycznych. Jest mocn¹, miêsist¹ roœlin¹
o ow³osionych liœciach i ³odygach. Liœcie tej roœliny s¹
d³ugie i ostro zakoñczone. W dotyku przypomina pokrzywê. Rozga³êzione pêdy mog¹ osi¹gn¹æ 0,5 m wysokoœci. Kwiaty maj¹ kolor bia³y, ró¿owy lub fioletowy
i s¹ ma³e w stosunku do liœci. ¯ywokost roœnie w glebie
wilgotnej, bogatej w próchnicê. Mo¿na go znaleŸæ nad
strumieniami i jeziorkami. Roœnie dziko. Na naszym
terenie roœnie wokó³ rzeki Regi (w £obzie-sk¹d pochodzê, najczêœciej mo¿na go spotkaæ na ³¹ce za mostkiem
rzeki Regi prowadz¹cym na jezioro Miejskie). Mo¿na
go uprawiaæ w ogrodzie przy kompoœcie, ze wzglêdu
na dogodne warunki glebowe.
Przede wszystkim nale¿y nadmieniæ, ¿e przy eksploatacji roœliny najwa¿niejsza jest czêœæ zewnêtrzna, czyli
liœæ oraz ³odyga z kwiatem. Nale¿y unikaæ kwiatostanu
z nasionami.
W³aœciwoœci tej roœliny s¹ podobne do rumianku,
aczkolwiek dzia³anie jest znacznie silniejsze. Stosujemy
go tylko zewnêtrznie (a nie jak w przypadku rumianku
zewnêtrznie i wewnêtrznie).
U¿ywa siê go do k¹pieli.
Zapobiega powstawaniu stopy cukrzycowej, jest
doskona³y na obrzêki i siniaki, poprawia kr¹¿enie krwi,
a tym samym samopoczucie. K¹piel w ¿ywokoœcie ma
w³aœciwoœci odbudowuj¹ce produkcje krwi przez szpik
kostny. Nie nale¿y robiæ herbatek i piæ. Jest to roœlina
o dzia³aniu zewnêtrznym i dzia³a bardzo szybko. Ma
du¿e walory ss¹ce, eliminuje niepotrzebne sk³adniki w
organizmie.
Czêstotliwoœæ k¹pieli nie mo¿e przekroczyæ dwóch
w miesi¹cu (z przerw¹ oko³o dwudziestodniow¹). Nastêpne k¹piele wykonujemy tylko w razie potrzeby. Do
k¹pieli potrzebna nam jest taka iloœæ liœci roœliny, by j¹
zmieœciæ w trzylitrowym garnku.

Zalewamy wod¹, œci¹gamy z gazu od razu po zagotowaniu. P³yn z zawartoœci¹ zió³ wlewamy do wanny. Na pocz¹tek dolewamy
niewielk¹ iloœæ wody. W k¹pieli uczestniczy ca³e cia³o,
³¹cznie z w³osami – cia³o
polewamy wod¹. Jednoczeœnie pamiêtajmy o tym,
aby wody by³o tylko tyle, by
przykry³a nogi w pozycji le¿¹cej, bowiem g³êboka
woda Ÿle wp³ywa na serce.
Skórê obk³adamy liœæmi.
K¹piel powinna trwaæ oko³o 1,5 godziny; by otrzymaæ
temperaturê, wybraæ czêœæ wody z wanny, podgrzaæ i
dolewaæ.
Po zabiegu nie zmywamy cia³a czyst¹ wod¹.
Nogi przy stopie cukrzycowej s¹ zimne, po k¹pielach robi¹ siê ciep³e, a ból
przestaje dokuczaæ.
Jeœli pomo¿emy organizmowi, dostarczaj¹c mu
odpowiednie sk³adniki, to
on sam zwalczy chorobê.
Po zabiegu nie zmywamy
cia³a czyst¹ wod¹, tylko
dodatkowo robimy ok³ady z aloesu - przecinamy liœæ
wzd³u¿ i przyk³adamy do cia³a mi¹¿sz na rany i na koniec
owijamy.
Rany potrafi¹ zagoiæ siê nawet po tygodniu. Jeœli nie,
to po up³ywie miesi¹ca mo¿emy ponowiæ k¹piel i ok³ady z aloesu.
Jeœli pomo¿emy organizmowi w wy¿ej wymieniony
sposób, to on sam jest w stanie zwalczyæ chorobê.
Mia³am przypadek, ¿e po takim zabiegu stopa cukrzycowa ust¹pi³a. Jeœli widaæ poprawê to po dwóch
tygodniach, nale¿y powtórzyæ kompres i ok³ad. Nale¿y
zachowaæ odstêp, bo moim zdaniem organizm bierze
na siebie walkê z chorob¹.
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Gwiazdy z „Jedynki”
na Turnieju Gwiazdeczek

Galeria naszych mieszkañców
Chrzest Œw. Carmel
Najm³odsi uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 1 w £obzie uczestniczyli 4 grudnia (podobnie jak w
latach poprzednich) w presti¿owym
turnieju, który pozwala wy³oniæ
najlepszych sportowców klas I-III.

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

CMYK

Zmagali siê w trudnych dla tej
grupy wiekowej konkurencjach, nieco zró¿nicowanych dla poszczególnych poziomów klas. Celem imprezy,
bêd¹cej promocj¹ akcji MEN „Szko³a w ruchu”, by³o w³¹czenie dzieci do
programu upowszechnienia sportu
masowego.
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w £obzie oraz Wydzia³
Sportu i Turystyki Urzêdu Miejskiego w £obzie zaprosili do wspó³zawodnictwa 5 gmin: Wêgorzyno,
Dobra, Radowo Ma³e, Resko i
£obez. Ka¿dy zespó³ reprezentowa³o 10 zawodników, w jak najwiêkszej
zgodzie z parytetem - 5 dziewczynek
i 5 ch³opców oraz 2 zawodników rezerwowych. Turniej Gwiazdeczek
rozgrywany by³ w trzech kategoriach: klas I, II i III. Obejmowa³ konkurencje biegowe, zrêcznoœciowe,
szybkoœciowe, tak¿e z u¿yciem przyborów takich jak woreczki, kr¹¿ki ringo, pi³ki koszykowe, kije do unihokeja oraz wiele innych.
O przygotowanie sprzêtu znakomicie zadbali organizatorzy - Hala
Widowiskowo-Sportowa i SP 2 w
£obzie. Szko³ê Podstawow¹ nr 1 reprezentowali: z klasy I b: Julia Adamczyk, Konrad Krystosiak, Wojciech

Pi³at oraz Wiktoria WoŸniak; z klasy
II a: Kacper Malinkiewicz, Micha³
Rokosz i ¯aneta Szweda; z klasy II b:
Wojciech Batorewicz i Zuzanna
Walkowiak, z klasy III a: Anna Kalita, Dominik Nowicki, Adam Rutkowski i Maja Œniadecki, a z III b: Jakub
Macioszek. Reprezentantów szko³y
wraz z ca³ymi zespo³ami klasowymi
przygotowywali nauczyciele wychowania fizycznego, pani Joanna
Mazurek i pan Piotr B³a¿ejowski. Od
pocz¹tku roku szkolnego pracowali
nad umiejêtnoœciami, koordynacj¹
ruchow¹ oraz zrêcznoœci¹ dzieci
œwiadomi celu, jaki zamierzali osi¹gn¹æ. A celem tym by³ jak najlepszy
wynik naszej dru¿yny. Trzeba przyznaæ, ¿e zosta³ on w pe³ni osi¹gniêty.
Reprezentanci klas pierwszych zdobyli srebro, a drugoklasiœci i uczniowie z klas III siêgnêli po z³oto.
Cieszy nas to zwyciêstwo, tym
bardziej, ¿e wspólnie z zespo³em z
naszej zaprzyjaŸnionej SP2 w £obzie
zajêliœmy I miejsce w powiecie. Ten
niew¹tpliwy sukces jest wynikiem
planowego cyklu æwiczeñ realizowanych przez niezmordowanych
nauczycieli wychowania fizycznego
na zajêciach lekcyjnych. Mamy te¿
ogromne przekonanie, ¿e sukcesy
sportowe prze³o¿¹ siê na wyniki w
nauce, gdy¿ powszechnie wiadomo,
¿e rozwój fizyczny sprzyja rozwojowi umys³owemu, a wiêc ruch niech
sprzyja nauce.
Zespó³ redakcyjny pisemka
„Sztubak”, op. Danuta Hamera.

