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Seria w³amañ do mieszkañ,
z³odzieje wci¹¿ na wolnoœci
Chcia³a pope³niæ
samobójstwo
skacz¹c z mostu
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uratowali
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kobietê

W ka¿dej chwili
grozi katastrofa
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Z DRUGIEJ STRONY

¯yczenia

1 marca - Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych

Spotkanie z Andrzejem Kiszk¹
i Bieg Tropem Wilczym
(RADOWO MA£E-GRYFICE)
W sobotê, 28 lutego, przyje¿d¿aj¹
znajomi z Gryfic i jedziemy do Sienna
Dolnego, w gminie Radowo Ma³e.
Chc¹ spotkaæ siê z panem Andrzejem Kiszk¹, ¯o³nierzem Wyklêtym.
W ma³ym domu, przy gor¹cym
piecu, cieœcie i kawie robi siê atmosfera rodzinna i rozmawiamy o
wszystkim. ¯ona pana Andrzeja Miros³awa - opowiada o swoim ciê¿kim ¿yciu, gdy zmar³ jej pierwszy
m¹¿, a brat pana Andrzeja, którego
ci¹gle nachodzono i wypytywano o
brata. Pan Andrzej by³ najd³u¿ej tro-

pionym ¿o³nierzem podziemia niepodleg³oœciowego. Z³apano go dopiero w 1961 i odsiedzia³ 10 lat. W
tym czasie brat przedwczeœnie zmar³.
Pani Miros³awa pozna³a pana Andrzeja w wiêzieniu w Strzelcach
Opolskich. Po wyjœcu o¿eni³ siê z
pani¹ Miros³aw¹, bo tradycja nakazywa³a opiekowanie siê rodzin¹.
Prze¿yli szczêœliwie ju¿ 45 lat. Dzisiaj
odwiedzaj¹ ich ludzie, by zapytaæ o
tamte czasy, jak to naprawdê by³o.
W³aœnie ukaza³ siê numer „wSieci
Historii”, w którym opisane s¹ losy
panaAndrzeja. Mo¿na kupiæ w kiosku.
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W niedzielê jadê do Gryfic na
Bieg Tropem Wilczym Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych. Choæ jest zimno,
na mecie ponad setka biegaczy, a raczej ludzi, którzy w ten sposób chc¹
zamanifestowaæ w tym dniu chêæ pamiêtania o polskiej tradycji. M³odzi,
starzy, mamy z dzieæmi. Dumnie
przywdziewaj¹ koszulki z imionami
zamordowanych ¿o³nierzy.
Po biegu inscenizacja grupy z
Trzebiatowa odbicia z UB zatrzymanych partyzantów. Grupa rozrasta
siê. Jeszcze kilka lat temu nie do pomyœlenia.
KAR

Hej! Dziewczynki i kobietki
Te blondynki i brunetki
W Dniu Waszego Œwiêta
Ka¿dy z nas o tym pamiêta
Aby kwiatek podarowaæ
W œliczne usta poca³owaæ
Radosny uœmiech tak¿e œlemy
Kiedy znowu siê spotkamy
Doceniamy Wasz¹ rolê
Jako kwiat naszego ¿ycia
A kto tego nie doceni
Ten zostaje zawsze w cieniu
Dla Was s³onko zawsze œwieci
Jak to mi³o na tym œwiecie
Kiedy dziewczê siê raduje
Dla nas serce mocniej bije
Niechaj zdrowie z Wami bêdzie
Szczêœcie rodzin ³¹czy wszêdzie
Wasza piêknoœæ pozostanie
Tego Wam ¿yczê Drogie Panie!
Kazimierz Ziêba
£obez, 8.03.2015
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Posiada³ 140 gramów Wyspa w nowej
marihuany
ods³onie
(£OBEZ). Gmina wraz CIS-em
poszukuj¹ mo¿liwoœci odnowienia
wyspy i zlokalizowania tam przystani kajakowej z prawdziwego zdarzenia.

(DOBRA). Na terenie powiatu
³obeskiego funkcjonariusze z Wydzia³u Kryminalnego zatrzymali
35. letniego mieszkañca gminy Dobra, który w mieszkaniu posiada³
prawie 140 gramów œrodków odurzaj¹cych. Okaza³o siê, ¿e mê¿czyzna poszukiwany by³ nakazem doprowadzenia do zak³adu karnego.
Pod koniec ubieg³ego tygodnia
³obescy funkcjonariusze na podstawie zebranych przez siebie informacji ustalili, ¿e 35.letni mê¿czyzna
mo¿e posiadaæ w mieszkaniu œrodki
odurzaj¹ce. Kryminalni pojechali
pod ustalony adres i przeszukali
pomieszczenia zajmowane przez
mieszkañca gminy Dobra. W trakcie
przeszukania stró¿e prawa zabezpieczyli susz roœlinny, badanie wykaza³o, ¿e by³o to blisko 140 gramów
marihuany.
35. latek zosta³ zatrzymany i doprowadzony do jednostki Policji.
Funkcjonariusze zabezpieczyli za-

To w³aœnie tam móg³by zaczynaæ
siê szlak kajakowy. Tam te¿ prócz
miejsca na ogniska mia³yby znajdowaæ siê toalety.
MM

ODNOWIÆ PKP
trzymane narkotyki. Mê¿czyzna
us³ysza³ zarzut posiadania œrodków
odurzaj¹cych. Do zarzucanego mu
czynu 35.latek przyzna³ siê i z³o¿y³
wyjaœnienia w tej sprawie.
W trakcie czynnoœci okaza³o siê,
¿e za podejrzanym wydany by³ wczeœniej nakaz doprowadzenia do Zak³adu Karnego. 35.latek po wykonanych z nim na komendzie czynnoœciach trafi³ za kratki.
Teraz o jego dalszym losie zadecyduje s¹d. Za posiadanie znacznych iloœci narkotyków grozi mu
kara nawet do 10 lat pozbawienia
wolnoœci.
(kp)

(£OBEZ). Gmina szuka porozumienia z PKP. W³odarze chcieliby
doprowadziæ ³obeski dworzec do
porz¹dku, uznaj¹c, ¿e jest to wizytówka miasta. Póki co niezbyt zachêcaj¹ca.

chcia³aby przej¹æ ca³y lokal, ³¹cznie
z ulic¹ Magazynow¹.
Na stacji gmina chcia³aby zlokalizowaæ Centrum Informacji Turystycznej oraz wypo¿yczalniê rowerów, byæ mo¿e tak¿e promocjê. Gdyby siê uda³o wdro¿yæ zamierzenia w
czyn, na stacji PKP znajdowa³by siê
równie¿ okienko PKS.
MM

Policjanci uratowali
ton¹c¹ kobietê
Po co kurator
Jeœli pozwol¹ na to i zgodz¹ siê
przedstawiciele PKP, to gmina

(RESKO) 28 lutego policjanci z
³obeskiej komendy uratowali 38.
letni¹ kobietê, która chc¹c pope³niæ
samobójstwo skoczy³a z mostu do
rzeki.

W sobotê oko³o godz. 16.00 dy¿urny jednostki otrzyma³ zg³oszenie, ¿e w Resku na jednym z mostów
kobieta wpad³a do wody. Na miejsce
natychmiast skierowa³ policjantów.
Funkcjonariusze widz¹c jak kobieta

tonie natychmiast wskoczyli do
wody, przyci¹gnêli j¹ do brzegu, a
nastêpnie wyci¹gnêli z wody.
Jak siê póŸniej okaza³o kobieta
wskoczy³a do wody z mostu, gdy¿
chcia³a pope³niæ samobójstwo. Nastêpnie zosta³a porwana przez nurt
rzeki, zaczepi³a siê o wystaj¹ce w
wodzie ga³êzie i zaczê³a ton¹æ.
Na miejsce wezwano pogotowie,
które zabra³o 38. letni¹ kobietê do
szpitala.
(kp)

Koniec
Sweedwoodu?
(RESKO) Osoby przeje¿d¿aj¹ce
obok zak³adu Swedwood mo¿e zaskoczyæ nowa nazwa zak³adu IKEA
Industry. Czy¿by to by³ koniec zak³adu?
Swedwood istnieje w Resku od
1994 roku. Na dobre wtopi³ siê ju¿ w
krajobraz regionu. Zmiana nazwy na
IKEA Industry nast¹pi³a ju¿ w roku
ubieg³ym, obecnie ta zmiana jest
uzewnêtrzniana.

Wraz z ni¹ nie nast¹pi³y zwolnienia pracowników. Nic nie zmieni³o
siê i nie zmieni w kwestii najwa¿niejszych dla gminy podatków - od nieruchomoœci. Zak³ad nigdy nie wystêpowa³ ani o roz³o¿enie ani o umorzenie podatków. Zwolnieñ podatkowych równie¿ nie otrzymywa³.
Zmiana nazwy zwi¹zana jest z
pe³n¹ integracj¹ czêœci przemys³owej firmy z grup¹ IKEA.
MM

w Œwiatowidzie?
(£OBEZ). Starosta jako
organ nadzoru nad
stowarzyszeniami z³o¿y³
wniosek do s¹du o
wyznaczenie kuratora
w Œwiatowidzie i
wskaza³ na tê funkcjê
pani¹ Mariê Pokomedê.
Jak dotychczas s¹d nie
wyda³ jeszcze decyzji
w tej sprawie.
Zadaniem kuratora jest zwo³anie
zgodnie ze statutem walnego i przeprowadzenie wyboru nowych w³adz
w stowarzyszeniu. Na tym rola kuratora koñczy siê. Kurator nie bêdzie
zajmowaæ siê sprawami finansowymi stowarzyszenia. Rozliczenie dotacji otrzymanej w roku ubieg³ym
nale¿y do zadañ poprzedniego zarz¹du. Now¹ dotacjê otrzyma zarz¹d
wy³oniony podczas walnego.
Kurator nie ma prawa przyjmo-

wania ani skreœlania cz³onków stowarzyszenia. Walne ma przeprowadziæ na bazie obecnych cz³onków.
Na zwo³anie walnego i przeprowadzenie wyborów ma pó³ roku. MM
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Rolnicy wci¹¿
protestuj¹

Rada Osiedla
wybrana

Zgodnie z prawem obowi¹zuj¹cym w Polsce sprzeda¿ tych
produktów jest nielegalna i grozi wysokimi karami!

(£OBEZ). Mieszkañcy £obza
wybrali ju¿ swoich przedstawicieli
do Rady Osiedla. Osiedlem nazywany jest obszar ca³ego miasta. Rada
Osiedla bêdzie mia³a do swojej dyspozycji nieca³e 4 tys. z³ na ca³y rok.

Jak informuje Miêdzynarodowa
Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi,
ju¿ kilkanaœcie dni protestuj¹cy
rolnicy oczekuj¹ na spotkanie z
pani¹ premier. Rolnictwo jest najwa¿niejszym sektorem polskiej
gospodarki i nie powinno byæ ignorowane przez Premiera Rz¹du. Niestety g³os rolników wci¹¿ nie dociera do Pani Kopacz.
Rolnicy ju¿ zbyt d³ugo pozostaj¹
poza gospodarstwami, a ich zwierzêta wymagaj¹ opieki. Czy Rz¹d RP
oprócz rolników, chce te¿ goœciæ w
Warszawie ich inwentarz.? Wczoraj
przywieziono ju¿ siano i ogrodzenie.
Mog¹ dojechaæ zwierzêta...
Protestuj¹cy rolnicy domagaj¹
siê spe³nienia postulatów, które
maj¹ kluczowe znaczenie dla wszystkich Polaków:
1. Ustawy zapobiegaj¹cej wyprzeda¿y ziemi obcokrajowcom.
2. Umo¿liwienia rolnikom sprzeda¿y bezpoœredniej produktów
przetworzonych.

3. Natychmiastowego, ustawowego zakazu obrotu i uprawy roœlin
GMO.
4. Kompleksowej i d³ugoletniej
polityki rolnej oraz odzyskania kontroli nad przetwórstwem rolno-spo¿ywczym i rynkiem wewnêtrznym.
5. Zmiany regulacji ustawowych
w obszarze szkód ³owieckich w sposób zapewniaj¹cy rolnikom rekompensatê poniesionych strat.
6. Powo³ania Komisji Dialogu
Spo³ecznego ds. rolnictwa (strona
rz¹dowa, rolnicy, przedsiêbiorcy).
- Jeœli Rz¹d RP nie spe³ni naszych
postulatów, to wkrótce z krajobrazu
polskiej wsi znikn¹ najlepsze gospodarstwa. Pozostan¹ tylko monokulturowe, korporacyjne pustynie. I
wtedy dzieciom w Zoo bêdzie siê
pokazywaæ zwyk³e zwierzêta gospodarskie, a konsumenci bêd¹ zmuszeni jeœæ korporacyjn¹ truciznê, zamiast smacznej, polskiej ¿ywnoœci mówi Edyta Jaroszewska-Nowak,
rolniczka.
(r)

Spotkanie w sprawie
turystyki
(£OBEZ). Starostwo informuje,
¿e wszystkie osoby zainteresowane
rozwojem turystyki maj¹ mo¿liwoœæ
uczestniczenia w spotkaniu dzisiaj o
godz. 14.00 w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w £obzie.
W trakcie spotkania omawiane bêd¹
nastêpuj¹ce zagadnienia: kierunki

rozwoju turystyki w powiecie ³obeskim, wypracowanie pakietów turystycznych, wnioski i uwagi.
Od Redakcji: w koñcu trzeba kiedyœ dostrzec, ¿e niektóre osoby,
równie¿ zainteresowane tematem,
po prostu o tej godzinie pracuj¹.

Po raz pierwszy uchwa³¹ Rady
Miejskiej obszar miasta zosta³ podzielony na trzy okrêgi wyborcze.
Mia³o to na celu wybór przedstawicieli miasta z ca³ego terenu. W ka¿dym okrêgu wybierano po piêciu
radnych.
Na 10.113 mieszkañców na wybory do Rady Osiedla przyby³o
³¹cznie 88 osób.
Jako pierwsi swoich przedstawicieli wybierali mieszkañcy okrêgu nr
1. Na 3.431 mieszkañców przyby³o 39
osób. W okrêgu nr 2 na 3.384 mieszkañców na wybory przyby³o 29, w
okrêgu nr 3 na 3.298 mieszkañców na
wybory przysz³o 20 osób. Wybory

odbywa³y siê w drugim terminie,
zgodnie ze statutem po pó³godzinnej przerwie.
24 marca z obwodu nr 1 do Rady
Osiedla zostali wybrani: Adam Hlib,
Miros³awa Borowska, Bogumi³a
Górna, Katarzyna Duczyñska, Magdalena Bachta.
Wybory w okrêgu nr 2 odby³y siê
25 marca, tê czêœæ miasta reprezentuj¹: Jan Demko, Rafa³ ¯ukowski,
Jan Ceholnyk, Barbara Król i Weronika Popielewska.
Wybory w okrêgu nr 3 mia³y miejsce 26, do Rady Osiedla zostali wybrani:
Lucyna
Czaprowska,
Agnieszka Kwolek, Dariusz Ostrowski, Mariola Siarkiewicz oraz Micha³
Pieœlak.
Teraz cz³onkowie Rady Osiedla
wybior¹ spoœród siebie przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych.
Kadencja Rady Osiedla trwa cztery
lata.
MM
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Woda i œcieki w górê
(DOBRA). Radni zatwierdzili
na okres od 1 kwietnia 2015 do 31
marca 2016 ceny i stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodê w wysokoœci
2,99 z³ za 1 m.szeœc. (by³o 2,91 z³ za
1 m.szeœc. - wzrost o 2,75 proc.) i za
zbiorowe odprowadzenie œcieków w
wysokoœci 5,44 z³ za m.szeœc. (by³o
5,30 z³ za 1 m.szeœc. - wzrost o 2,64
proc.).
Op³ata abonamentowa od odbiorcy w rozliczeniach w oparciu o
wskazania wodomierza w wysokoœci 7,05 z³ za miesi¹c (by³o 6,53 z³ za
miesi¹c – wzrost o 7,96 proc.). Op³ata abonamentowa od odbiorcy w
rozliczeniach na podstawie przepisów dotycz¹cych przeciêtnych
norm zu¿ycia wody w wysokoœci
4,76 z³ za miesi¹c (by³o 4,19 z³ za miesi¹c, wzrost o 13,60 proc.).
Do stawek dolicza siê podatek
VAT.
Za nowymi stawkami zag³osowa³o 8 radnych, przeciw by³o 2 radnych, 3 osoby wstrzyma³y siê od
g³osowania, a 2 osoby nie g³osowa³y wcale.
MM

Bezrobocie w liczbach
(POWIAT) Na koniec ubieg³ego
roku w PUP w £obzie zarejestrowanych by³o 2.836 osób bezrobotnych,
w tym 1.508 kobiet. Prawo do zasi³ku posiada³o jedynie 368 osób, w
tym 189 kobiet.
Stopa bezrobocia w kraju w porównaniu do roku 2013 ma tendencjê
spadkow¹. Gdy w roku 2013 stopa
bezrobocia dla kraju wynosi³ 13,4

proc, to na koniec ubieg³ego roku –
11,5 proc. W województwie zachodniopomorskim stopa bezrobocia
wynosi³a 18 proc., by na koniec roku
poprzedniego spaœæ do 15,6 proc.
Podobna tendencja mia³a miejsce w
powiecie ³obeskim, w którym stopa
bezrobocia na koniec 2013 roku
wynosi³a 28,7 proc. a na koniec 2014
roku – 25,8 proc. Liczba bezrobotnych w powiecie ³obeskim zmala³a z

3.270 osób do 2.836 osób, czyli na
koniec 2014 roku w PUP w £obzie
by³o o 434 mniej zarejestrowanych
bezrobotnych.
Najwiêksza liczbê bezrobotnych
stanowi³y osoby w wieku od 25 do 34
lat – 745 osób w tym 494 kobiety.
Druga grupê stanowi³y osoby w
wieku 35-44 lata (w tym 329 kobiet),
trzeci¹ - osoby w wieku 45-54 lat –
³¹cznie 564 osoby w tym 275 kobiet.
Pod wzglêdem wykszta³cenia
najtrudniej na rynku pracy maj¹ osoby z wykszta³ceniem gimnazjalnym i
poni¿ej gimnazjalnego. W ca³ej grupie bezrobotnych stanowili oni a¿

38,01 proc. (1.078 osób w tym 533
kobiety). Pod wzglêdem czasu pozostawania bez pracy najwiêksz¹ grupê stanowi¹ osoby d³ugotrwale bezrobotne – powy¿ej 1 roku w sumie
578 osób w tym 357 kobiet.
Pod wzglêdem sta¿u pracy najwiêksza grupê bezrobotnych stanowi¹ osoby ze sta¿em pracy od 1 do 5
lat pracy (632), w nastêpnej kolejnoœci osoby, które nie maj¹ sta¿u (569
osób), albo ich sta¿ pracy jest krótszy ni¿ rok (520 osób). Najmniejsza
grupê stanowi¹ osoby ze sta¿em
pracy wynosz¹cym 30 lat i powy¿ej.
MM

Burmistrz Wêgorzyna informuje
¿e zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami /Dz. U. z 2014 r., poz.518 z póŸn. zmian./ poda³
do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.wegorzyno.pl wykazy nieruchomoœci lokalowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 2 przy
ul. Grunwaldzkiej 23a w Wêgorzynie wraz z udzia³em w wys. 34/1000
czêœci w dz. nr 1251/3 o pow. 0,0483 ha w obrêbie nr 1 m. Wêgorzyno.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w
Wêgorzynie ul. Rynek 1 - pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr 91 39
71 267.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska
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DRUKARNIA
w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,

TYGODNIK W INTERNECIE - www.wppp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl

£OBEZ
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Norki, kable czy owoce

Szukaj¹ szans dla £obza
(£OBEZ). Burmistrz £obza
Piotr Æwik³a wraz ze swoim doradc¹
Januszem Skrobiñskim wykonali
wiele podró¿y w celu pozyskania
inwestorów. O tym gdzie byli i z kim
rozmawiali poinformowali podczas
spotkania z mieszkañcami w miniony piêtek w hali sportowo-widowiskowej.
- Spotkaliœmy siê z prezesem firmy Kabel Technik Polska, nastêpnie
pojechaliœmy do Hamburga i spotkaliœmy siê z w³aœcicielem firmy,
która produkuje ledy. Cz³owiek jest
zainteresowany wejœciem do naszej
strefy. Równie¿ w Hamburgu spotkaliœmy siê z Joahimem Meisnerem,
to jest adwokat obs³uguj¹cy firmy
hamburskie. Byliœmy równie¿ w firmie Me-Le w Torgelow, która zajmuje siê biogazowniami - us³yszeliœmy
na spotkaniu. Nowa w³adza chce powróciæ do kwestii usytuowania w
gminie biogazowni. Mia³oby to z jednej strony zminimalizowaæ zapachy
z krochmalni, z drugiej - dostarczaæ
tañsze i bardziej ekologiczne ciep³o
dla czêœci £obza. Odwiedzono tak¿e
prê¿nie rozwijaj¹c¹ siê gminê Z¹bki.
Spotkano siê tam z burmistrzem, ale
i z szefami firmy Dolcan – jednej z najwiêkszych firm deweloperskich w
Polsce. Przedstawiciele £obza
otrzymali propozycjê wspó³pracy
dotycz¹c¹ budowy mieszkañ komunalnych. £obez zastanawia siê nad
wejœciem w partnerstwo prywatnopubliczne, b¹dŸ inn¹ formê wspó³pracy; byæ mo¿e wynajmowanie
mieszkañ od przedsiêbiorców prywatnych. Mo¿e to byæ pomys³ na
rozwi¹zanie problemów mieszkaniowych w £obzie. Gmina w tej chwili
nie ma mo¿liwoœci budowania mieszkañ komunalnych we w³asnym zakresie – obecnie nie ma na to najmniejszych szans. Póki co taka forma
rozwi¹zania problemu jest jedynie
propozycj¹ i czas poka¿e, co z niej
wyniknie.
Kolejnym miejscem, w które udali siê przedstawiciele gminy £obez to
Grodzisk Mazowiecki. Tam burmistrz Piotr Æwik³a wraz z doradc¹
Januszem Skrobiñskim spotkali siê z
burmistrzem oraz Janem Paziem –
prezes firmy amerykañskiej, która
zajmuje siê obs³ug¹ firm na terenie
Grodziska i przedsiêbiorców. Funkcjonuj¹ tam strefy przemys³owe; w
ci¹gu 20 lat miasto z 37 proc. bezrobociem sta³o siê miastem z bezrobociem siêgaj¹cym 4 proc. Z przekazu
wynika, ¿e przedstawiciele Grodziska chc¹ pomóc £obzowi w wyjœciu
z impasu. Przedstawiciele £obza
otrzymali zaproszenie na jarmark, na

którym goszcz¹ najwy¿sze w³adze w
pañstwie. Kolejne spotkanie mia³o
miejsce w firmie PGE EO, która stawia u nas pierwsz¹ farmê wiatrow¹ i
w wolnych rozmowach s¹ zainteresowani kolejnymi farmami w £obzie.
Szkolenia i nowe kierunki
nauczania w £obzie
W £obzie by³ z kolei szef OHP z
Miñska Mazowieckiego – jest to jeden z najprê¿niej dzia³aj¹cych
oœrodków szkol¹cych operatorów
ciê¿kiego sprzêtu. W Polsce s¹ dwie
takie jednostki, druga znajduje siê w
Poznaniu. Rozmowy zosta³y rozpoczête, jest du¿a szansa, ¿e filia OHP
z Miñska Mazowieckiego znajdzie
siê w £obzie i bêdzie u nas szkoliæ
operatorów na ciê¿ki sprzêt. Wstêpne plany mówi¹ o tym, ¿e sale wyk³adowe znalaz³yby siê w CIS-ie, zosta³y ju¿ przeprowadzone w tej sprawie
rozmowy z niektórymi ³obeskimi
przedsiêbiorcami posiadaj¹cymi
du¿e hale, w których mia³by byæ skumulowany sprzêt. W £obzie znajduje siê tor motorowy i to on by³by „poligonem” dla sprzêtu, przy okazji te¿
gmina mo¿e wykonywaæ wiele zadañ
na terenie gminy, u¿ywaj¹c tego
sprzêtu w ramach szkoleñ. Czêœæ
maszyn s³u¿¹cych do szkoleñ mog³aby byæ wynajmowana od ³obeskich przedsiêbiorców, brakuj¹cy
sprzêt zosta³by dostarczony z Miñska Mazowieckiego. Gdyby ta opcja
znalaz³a swój pozytywny fina³, wówczas £obez móg³by szkoliæ ludzi na
miejscu, ale i byæ siedzib¹, do której
przyje¿d¿aliby ludzie z kraju w ramach szkoleñ.

Kolejna rozmowa odby³a siê z
Dariuszem Szmidtem, który dzia³a w
energii odnawialnej. Jest bowiem
plan, aby tutaj rozpocz¹æ nauczanie
o profilu OZE (Odnawialnych
•róde³ Energii). Uczniowie mogliby
uczyæ siê obs³ugiwaæ wiatraki, biogazownie, fotowoltaikê, bo to wchodzi aktualnie na rynek. Przedstawiciele gminy otrzymali propozycjê,
aby na terenie gminy w ca³kiem nowatorski sposób utylizowaæ œmieci.
Ma to byæ technologia, która jeszcze
nie zaistnia³a w Polsce, ale jest popularna w USA. Przedstawiciele
gminy zapewnili, ¿e nie jest to spalarnia œmieci, ale jest to technologia
wojskowa.
Gmina na targach
Burmistrz £obza Piotr Æwik³a
oraz doradca burmistrza Janusz
Skrobiñski uczestniczyli w targach
gospodarczych – Okrêgu Gospodarczego Polsko-Niemieckiego, zosta³y nawi¹zane kontakty, zostali
zaproszeni na targi do Polic. Byli
równie¿ na targach w Berlinie. W
czerwcu bêdzie wyjazd do Miñska
Mazowieckiego. Przedstawiciele
gminy otrzymali zapewnienie, ¿e
³obeski spot reklamowy zostanie
„wrzucony” do telewizji warszawskiej, a gmina bêdzie reklamowani na
scenie.
Kolejne spotkanie planowane
jest z zarz¹dem strefy KostrzyñskoS³ubickiej w dniach 18-19 marca.
Planowane spotkania z firmami
Kolejne spotkania planowane s¹
z czterema firmami w Belgii, które

same zg³osi³y zainteresowanie.
Dwie firmy, to przetwórnie owocowo-warzywne, jedna to firma produkuj¹ca izolacjê budowlan¹, znacz¹ca
w Europie, a nie maj¹ca rynku zbytu
w tej czêœci Europy. Kolejna firma
chcia³aby przeszkoliæ budowlañców, bowiem ma coraz wiêcej kontaktów na naszym terenie i chcia³aby, aby te osoby prowadzi³y budowy.
Przedstawiciele s¹ po rozmowach z firm¹ z Gdyni, która chcia³aby
postawiæ zak³ad z norkami na terenie
gminy £obez – tutaj mia³oby powstaæ dodatkowych 40 – 50 miejsc
pracy przy norkach.
S¹ umówione spotkania z dwoma
firmami z Poznania – jedna zainteresowana jest postawieniem szwalni,
druga produkuje podzespo³y. Dwie
kolejne firmy s¹ z Gdyni.
Oferta
Przy tym wszystkim przedstawiciele gminy nie mieli przygotowanych ¿adnych materia³ów. W tej
chwili dopiero s¹ opracowane aktualne foldery i zebrane ca³oœciowe
materia³y na temat tego, czym dysponuje gmina nie tylko w strefie, ale
i na terenie ca³ej gminy. W tym celu
te¿ zosta³o zorganizowane spotkanie z przedsiêbiorcami z terenu gminy £obez, aby oferowaæ nie tylko
tereny gminne.
MM
Szerzej na temat spotkania burmistrzów £obza z mieszkañcami
gminy w nastêpnym wydaniu Tygodnika £obeskiego.
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Seria w³amañ do mieszkañ, z³odzieje
wci¹¿ na wolnoœci
(DOBRA). Od pocz¹tku roku na
terenie Dobrej dosz³o ³¹cznie do
oœmiu w³amañ, z czego cztery do
mieszkañ. W³amania nast¹pi³y w
niewielkim odstêpie czasowym.
Miasto i gminê patroluj¹ dodatkowi
policjanci, w tym kryminalni w nieoznakowanych samochodach. W³amania do mieszkañ mia³y miejsce w
ci¹gu dnia.
W godzinach rannych do Dobrej
przyje¿d¿a dodatkowy patrol zmotoryzowany oznakowany, natomiast
po po³udniu samochodem nieoznakowanym - policjanci wydzia³u kryminalnego. Z analiz policjantów
wynika, ¿e nie jest to grupa przestêpcza, bowiem takiej na terenie naszego powiatu nie ma. W³amania maj¹
miejsce jedynie w gminie Dobra, tym
samym istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e sprawcy s¹ miejscowi.
- Apelowa³bym, bêdê jeszcze
spotyka³ siê ze spo³ecznoœci¹ w tej
kwestii, ¿eby zwracaæ uwagê na to,
co dzieje siê dooko³a. Du¿y uk³on bêdzie w stronê seniorów, którzy s¹ w
domu i bacznie obserwuj¹ to, co siê
wokó³ nich dzieje. Zale¿y nam tylko
na jednym – na informacji. Je¿eli ktoœ
zauwa¿y, ¿e ktoœ siê krêci, wystarczy
zadzwoniæ pod numer 997 i my przyjedziemy i sprawdzimy. Sama czynnoœæ legitymowania takiej osoby
powoduje odstraszenie jej, ona ju¿

wie, ¿e jest zidentyfikowana i mo¿na
j¹ po drodze powi¹zaæ z danym zdarzeniem. Mia³bym tu proœbê do spo³eczeñstwa, aby zwracali uwagê na
wszelkie podejrzane osoby, pojazdy, bo to te¿ jest bardzo wa¿ne.
Mieszkania wczeœniej zosta³y
sprawdzone, czy s¹ w nich telefony
stacjonarne, kto przebywa, by³y
g³uche telefony, telefony na komórkê, dzwonienie do mieszkania. PóŸniej wchodz¹ na pewniaka, bo
wiedz¹, ¿e te osoby w tym czasie
pracuj¹. Musi byæ solidarnoœæ miêdzys¹siedzka, odpowiedzialnoœæ
wszystkich za wszystkich. Tu apelowa³bym o informacje. Niestety policjantów jest tyle, ile jest – powiedzia³ zastêpca komendanta KPP w
£obzie podinsp. Robert Rogowski.
W³amania do sklepów
W³amania mia³y miejsce nie tylko do mieszkañ, ale i sklepów na terenie gminy Dobra, m.in. w Wojtaszycach i Krzemiennej. Z kolei w
innym miejscu sprawca zostawi³
krew, któr¹ zabezpieczono do póŸniejszego profilowania.
Posterunku nie bêdzie,
komisariat w Resku
Jak zapewni³ zastêpca komendanta KPP w £obzie podinsp. Robert Rogowski - nie bêdzie ¿adnej likwidacji posterunku w Dobrej.

- To jest czysto techniczna zmiana nazwy na punkt przyjêcia interesantów. Zale¿y nam na tym, ¿eby
policjantów, którzy s¹ w posterunku,
„wygoniæ” na ulicê. Dlatego musimy
podj¹æ reorganizacjê, przej¹æ czêœæ
ich pracy biurowej. Mog¹ pojawiæ siê
takie argumenty, ¿e ktoœ nie zastanie
policjantów, ale tak ma byæ. Policjant
nie ma byæ w budynku, bo budynek
nie zatrzyma sprawcy, który w³amuje
siê do mieszkania. Nie zatrzyma innego bandyty. To ma byæ policjant, który wyjdzie z budynku, d¹¿ymy do
tego, by policjanci byli przy was. A
jeœli ktoœ bêdzie chcia³ kontaktu z
policjantem, to ¿aden problem zadzwoniæ do dy¿urnego do £obza, bo
i tak wszystkie po³¹czenia 112 czy 997
kierowane s¹ do dy¿urnego w
£obzie. On automatycznie zleca
czynnoœci do wykonania policjantom pe³ni¹cym s³u¿bê. To spowoduje, ¿e ci policjanci szybciej dotr¹.
Chcemy, aby ci policjanci byli przy
was, z wami rozmawiali o problemach, o spostrze¿eniach, uczulili na
pewne zachowania.
Na tê chwilê w posterunku w
Dobrej jest siedmiu policjantów: kierownik, trzech dzielnicowych,
dwóch policjantów pionu kryminalnego i jeden patrolówki. Co siê zmieni? Kierownik pójdzie do £obza, natomiast z £obza przyjdzie policjant
patrolówki. Siedmiu policjantów nie

Zastêpca komendanta KPP w
£obzie podinsp. Robert Rogowski

jest w stanie zapewniæ ci¹g³oœci
s³u¿by na terenie gminy Dobra. Bo
tak naprawdê do s³u¿by jest czterech. Aby zapewniæ ci¹g³oœæ, musia³oby byæ oœmiu policjantów do
patrolówki, ³¹cznie wszystkich policjantów z kierownikiem – jedenastu.
Nie mamy takiej liczby ludzi, nie
mamy takiej mo¿liwoœci. Dlatego
jest reorganizacja, po³¹czenie z posterunkiem w Resku. Tam powstanie komisariat i tam bêdzie komendant. Ludzie w Dobrej zostaj¹. Ma³o
tego, z Reska bêdziemy mogli przesuwaæ ludzi tutaj w zale¿noœci od
sytuacji. Komendant z Reska bêdzie
mia³ wiêksze mo¿liwoœci i swobodê
w organizowaniu pracy. Nikt nie
chce niczego zabraæ. Musielibyœmy
byæ z komendantem samobójcami,
¿eby spad³o pañstwa poczucie bezpieczeñstwa przez nasze dzia³ania.
Pewne schematy organizacyjne
musz¹ siê zmieniaæ do zmieniaj¹cej
siê struktury przestêpczoœci. Ca³y
czas zmieniamy strukturê organizacyjn¹. Teraz jest to na posterunkach, a ca³y czas w £obzie w Komendzie Powiatowej – doda³ zastêpca
komendanta KPP w £obzie podinsp. R. Rogowski.
Zarz¹dzanie posterunkiem zosta³o przeniesione do Reska, m.in.
dlatego, ¿e dane przestêpczoœci w
Resku s¹ du¿o wiêksze, ni¿ w Dobrej.
Patrole piesze?
Patroli pieszych raczej nie bêdzie, bowiem gmina Dobra to nie
tylko miasto. ¯eby przemieœciæ siê w
miarê szybko, patrol musi byæ zmotoryzowany.
W dobie cywilizacji ka¿dy ma telefon i mo¿e zadzwoniæ, dy¿urny od
razu wyœle policjantów. Komendant
wojewódzki i w £obzie rozlicza poli-
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Problem w tym, ¿e fa³szywie mówimy o wyzwoleniu £obza (jako miasta),
a jednoczeœnie niewiele wiemy o rzeczywiœcie tu wyzwolonych Polakach
z obozów pracy i obozów jenieckich.

cjantów z czasu na zdarzenie. Maj¹
oni 10,3 minuty, na dotarcie do miejsca zdarzenia w terenie wiejskim a
poni¿ej 10 minut w terenie miejskim.
Wsparcie z zewn¹trz
- Ju¿ poczyniliœmy dzia³ania, ale
czekamy równie¿ na informacje od
pañstwa. Od 16 lutego ju¿ nie by³o
w³amañ na terenie gminy Dobra.
Zostali tu skierowani ludzie z £obza.
Sam posterunek nie jest w stanie zabezpieczeñ pañstwu bezpieczeñstwa. Trzeba wspomagaæ siê jednostkami zewnêtrznymi. Raz w miesi¹cu piszê wniosek do komendanta
wojewódzkiego o skierowanie na teren powiatu ³obeskiego policjantów
ze Szczecina z oddzia³u prewencji.
Ich pobyt sponsorowany jest ze
œrodków gminnych, sponsoruje to
na razie £obez. Mamy szeœciu ludzi
dodatkowo przez trzy dni. To jest
naprawdê bardzo du¿o.
Ca³y czas z komendantem analizujemy to, co siê dzieje, zarówno w
gminie Dobra, jak i w ca³ym powiecie
i staramy siê dzia³aæ natychmiast,
jeœli pojawi siê jakieœ zjawisko, które
nas te¿ niepokoi, tak jak w³amania.
Jeœli sprawcy nie zatrzyma siê na
gor¹cym uczynku, to póŸniej jest
¿mudna droga zabezpieczenia ca³ego materia³u dowodowego, by póŸniej postawiæ zarzut i z aktu oskar¿enia przed s¹dem udowodniæ mu winê
– doda³ zastêpca komendanta KPP
w £obzie podinsp. R. Rogowski.
Jak siê zabezpieczyæ
przed w³amaniem?
Jak wyjaœni³ zastêpca komendanta KPP w £obzie podinsp. R. Rogowski - wszystkie w³amania charakteryzowa³y siê tym, ¿e sprawca
dostawa³ siê do wewn¹trz mieszkania wybijaj¹c wczeœniej szybê w
drzwiach balkonowych albo w
oknie. ¯adne drzwi antyw³amaniowe tutaj w niczym nie pomagaj¹. Jak
zatem chroniæ siê przed z³odziejami?
Zastêpca komendanta wyjaœnia³, ¿e
bardzo istotny jest monitoring - zamontowanie kamer na budynkach.
Jest to istotne nie tylko miejscu, w
którym pope³niono zdarzenie.
Sprawca musi sk¹dœ przyjœæ. Na terenie £obza i Reska monitoring miejski znacznie u³atwia policjantom pracê. Na podstawie materia³u filmowego mo¿na bowiem wytypowaæ poszczególne osoby. O ile jest mo¿liwoœæ, by osoby prywatne czy
wspólnoty montowa³y kamery, o
tyle to zarówno odstrasza z³odzieja,
jak i pomaga go uchwyciæ s³u¿bom
mundurowym.
MM

Wyzwolono ludzi, ale nie
miasto
W czwartek i pi¹tek by³em w
Szczecinie, gdzie nagrywa³em relacjê
z panem Marianem Szpakiem, jednym z ostatnich ¿yj¹cych ¿o³nierzy
II Korpusu Polskiego gen. W³adys³awa Andersa. Tak¿e z córk¹ takiego ¿o³nierza. Jad¹c taksówk¹ zagai³em rozmowê z kierowc¹ o historii.
Okaza³o siê, ¿e jego rodzice pochodz¹ spod Drawska Pom. Stwierdzi³, ¿e nie zgadza siê ze stwierdzeniami, ¿e Szczecin wyzwolono, gdy¿
to miasto nigdy nie by³o polskie,
bowiem nigdy nie nale¿a³o do pañstwa polskiego, w sensie administracyjnym. Podobnie mo¿na odnieœæ takie stwierdzenie do £obza,
którego kolejn¹ rocznicê „wyzwolenia” proponuj¹ nam w³adze. Pisa³em
ju¿ kiedyœ, ¿e wolnoœæ jest wartoœci¹
ludzk¹, a nie ma jej materia. Wyzwoliæ mo¿na cz³owieka z niewoli, a nie
kamieñ, dom lub ulicê, które niewoli
nie odczuwaj¹. Kogo wiêc wyzwolono w £obzie w 1945 roku? Niemców
tu mieszkaj¹cych? Wolne ¿arty. Czas
wiêc najwy¿szy skoñczyæ z tym ideologicznym „wyzwalaniem” tutejszej ludnoœci niemieckiej.
O wyzwoleniu mo¿emy mówiæ
wy³¹cznie w stosunku do Polaków i
obywateli innych narodowoœci
przebywaj¹cych na tych ziemiach w
obozach pracy i obozach jenieckich.
Problem w tym, ¿e fa³szywie mówimy o wyzwoleniu £obza (jako miasta), a jednoczeœnie niewiele wiemy
o rzeczywiœcie tu wyzwolonych Polakach z obozów pracy i obozów jenieckich. To raczej w tych miejscach
wyzwolenia powinniœmy sk³adaæ
kwiaty i przypominaæ o zniewoleniu
narodu polskiego przez niemieck¹
Rzeszê. Tylko gdzie s¹ te miejsca?
Dwa tygodnie temu napisa³em:
„Có¿ o nich wiemy, o ludziach w nim
przetrzymywanych? Chyba niewiele, mo¿e oprócz tego, ¿e by³y. Takie
obozy by³y równie¿ w Wêgorzynie,
Cieszynie, Lesiêcinie, Runowie,
Wiewiecku, Grabowie i zapewne
wielu innych. Mo¿na chocia¿ wspomnieæ o nich przy okazji zbli¿aj¹cej
siê marcowej rocznicy „wyzwolenia” £obza i innych miejscowoœci”.
W reakcji na ten fragment dyrektor ³obeskiej biblioteki pan Eugeniusz Szymoniak napisa³ do redakcji:
„Wymieni³ Pan kilka lokalizacji niemieckich obozów pracy, istniej¹-

Mapa niemieckich obozów pracy na obecnym Pomorzu Zachodnim

cych w niedalekiej od £obza przestrzeni przed wojn¹. W dokumentach £obeskiego Towarzystwa Kultury, jakie przechowujemy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w £obzie,
„Sekcja wiedzy o regionie” relacjonowa³a o odnalezieniu œladów obozów niemieckich: w BrzeŸniaku, D³usku, Kumkach oraz w Podlipcach
przy autostradzie. Z innych dokumentów wynika, ¿e jeñcy z obozu w
Stargardzie w marcu 1940 r. pracowali we wsi Grabowo. Bior¹c pod uwagê zasiêg Pañskiego czasopisma,
mo¿e warto dopisaæ te miejscowoœci
do rejestru, który Pan zapocz¹tkowa³”.
Dyrektor za³¹czy³ m.in. dokument z 10 marca 1943 r., w którym
landrat £obza informuje, i¿ w obozie
w Podlipcach znajduje siê 332 polskich robotników, nad którymi w³adze wojskowe winny wzmocniæ nadzór. Drugi dokument to meldunek, ¿e
jeñcy w Grabowie odmówili wyjœcia
do pracy, t³umacz¹c siê z³ym wy¿ywieniem. Trzeci dokument wymienia
Polaków w obozach (w gminie P³oty), którzy nie nosili znaczka „P”.

Narodzi³ siê pomys³, by porozmawiaæ o tym, co wiemy o tych obozach. Dyrektor biblioteki i redakcja
zapraszaj¹ na spotkanie na ten temat
do biblioteki w pi¹tek, o godz. 17.
Z posiadanej publikacji „Obozy
hitlerowskie na ziemiach polskich
1939-1945” (PWN 1979) wynika, ¿e
obozy jenieckie mieœci³y siê w Grabowie, Ro¿nowie i D³usku. W tym
ostatnim by³ tak¿e obóz pracy. Obozy pracy w powiecie ³obeskim mieœci³y siê w £obzie (dwa), Dobrej,
Runowie, Lesiêcinie, Wêgorzynie,
Wiewiecku, Cieszynie, Podlipcach i
wspomniany w D³usku.
Trudno powiedzieæ, dlaczego
dzisiaj nie mówi siê o tych obozach
i ca³ej historii zwi¹zanej z niewolnictwem dziej¹cym siê w XX wieku.
Miejsca po obozach zosta³y zniszczone i zatarte, a przecie¿ s¹ wa¿nym
fragmentem dziej¹cej siê tu historii,
i to polskiej. To przede wszystkim
historia ludzi w obozach osadzonych, których nawet nie chcieliœmy
do tej pory poznaæ.
KAR
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W ka¿dej chwili grozi katastrofa
(DOBRA). Radni Rady
Miejskiej stanêli przed
nie lada wyzwaniem.
Otrzymali projekt
uchwa³y z nowymi
taryfami za wodê i œcieki.
Niewielkie podwy¿ki za
wodê, nieprzekraczaj¹ce
3 proc., wywo³a³y burzê
i dyskusjê. Uci¹³ j¹
burmistrz, stwierdzaj¹c,
¿e mieszkañcy Dobrej
mog¹ mieæ wodê za
darmo – z beczkowozu
ustawionego na rynku,
bo w ka¿dej chwili
miastu grozi katastrofa.
D³uga i burzliwa dyskusja poprzedzona prób¹ zdjêcia z porz¹dku
obrad uchwa³y dotycz¹cej podwy¿ki cen za wodê i œcieki zosta³a uciêta
przez burmistrza Dobrej Piotra Hebdê, który uœwiadomi³ radnym ogrom
problemu, z jakim w najbli¿szym czasie bêd¹ musieli siê zmierzyæ.
Oczyszczalnia œcieków jest w tak
fatalnym stanie, ¿e w ka¿dej chwili
mo¿e przestaæ dzia³aæ.
Mieszkañcy wsi zap³ac¹
4xdro¿ej?
- My bêdziemy p³aciæ prawie 20 z³
za m. szeœc. œcieków, a w mieœcie
bêd¹ p³aciæ 5 z³ - taka jest mniej wiêcej ró¿nica. To znaczy za œcieki p³acimy tyle samo, ale koszty transportu za beczkê s¹ wiêksze. Ka¿dy metr
szeœcienny bêdzie kosztowa³ u nas
cztery razy dro¿ej, ni¿ w mieœcie. My
jako mieszkañcy wsi stanowczo siê
tego sprzeciwiamy - powiedzia³ radny Jan Kerner.
P³aci co dziesi¹ty mieszkaniec
Innego zdania by³ burmistrz Dobrej Piotr Hebda, który oœwiadczy³,
¿e za œcieki p³aci jedynie mniej, ni¿ 16
proc. mieszkañców wsi. Pozostali nie
p³ac¹ wcale.
- Nie mo¿emy mówiæ, ¿e mieszkañcy p³ac¹ 20 z³ za metr szeœcienny,
bo to nieprawda. Mniej ni¿ 16 proc.
mieszkañców wsi, czyli co dziesi¹ty
mieszkaniec p³aci 20 z³, a 9 mieszkañców na 10 w ogóle nie p³aci. To jest
sedno problemu - nie to, ¿e mieszkañcy wsi p³ac¹ 20 z³, tylko to ¿e w
ogóle nie p³ac¹.
Nie mo¿emy siê oskar¿aæ, ¿e
mieszkañcy miasta dostaj¹ w prezencie oczyszczalniê œcieków i p³ac¹ 5 z³,
a mieszkañcy wsi s¹ pokrzywdzeni i
p³ac¹ 20 z³. To jest zbyt daleko id¹ca
generalizacja. Problem œcieków to

nie jest problem na dzisiaj. To jest
problem na najbli¿sze lata – powiedzia³ burmistrz Dobrej Piotr Hebda.
Œcieki po 30 z³ za m.szeœc.?
Burmistrz Dobrej zwróci³ uwagê,
¿e najwiêkszym problemem w tej
chwili jest katastrofalny stan
oczyszczalni œcieków.
- Nikt do tej pory nie interesowa³
siê problemem œcieków na wsiach i
nikt do tej pory nie interesowa³ siê
stanem naszej oczyszczalni œcieków.
Nasza oczyszczalnia œcieków rozleci
siê. To jest kwestia najbli¿szych miesiêcy, a mo¿e najbli¿szych tygodni,
a mo¿e ju¿ w tej chwili rozlatuje siê.
I w tym momencie mieszkañcy Dobrej stan¹ przed wielkim problemem,
poniewa¿ w takiej sytuacji nie bêdziemy mieli innego wyjœcia, jak
pójœæ w najgorsze rozwi¹zanie, jakim
jest partnerstwo publiczno-prywatne, ¿e prywatna firma przyjdzie, wybuduje oczyszczalniê œcieków, bo
gminy na to nie staæ i bêdzie czerpa³a
zyski ze œcieków. Œcieki bêd¹ kosztowa³y wtedy za³ó¿my 30 z³ za metr
szeœcienny i nie bêdzie odwrotu od
tego. Ten problem bêd¹ dŸwigaæ
mieszkañcy Dobrej, nie wsi – wyjaœni³ burmistrz Dobrej Piotr Hebda.
Topór nad miastem,
alternatywa dla wsi
W przeciwieñstwie do mieszkañców miasta, mieszkañcy gminy maj¹
alternatywê dla œcieków bytowych

– przydomowe oczyszczalnie œcieków. Gmina daje wsparcie w wysokoœci 1 tys. z³ na oczyszczalniê przydomow¹. Gdy ta kosztuje w granicach 3 tys. z³, wówczas mieszkaniec
z w³asnej kieszeni musi zap³aciæ 2
tys. z³ z roz³o¿eniem na raty na 2 lata.
- W tej chwili mieszkañcy wsi
p³ac¹ 100 z³ albo i 200 z³ za wywóz
nieczystoœci. Zamiast p³aciæ tê kwotê za wywóz, sp³acajmy oczyszczalniê przydomow¹. Po dwóch latach
oka¿e siê, ¿e sp³aciliœmy oczyszczalniê przydomow¹. Wówczas mieszkañcy wsi w ogóle nie bêd¹ p³aciæ za
œcieki, poniewa¿ te zostan¹ przetworzone na terenie nieruchomoœci.
Bêdzie p³aci³o siê raz na rok albo i
rzadziej za wyci¹gniecie gêstwiny z
oczyszczalni. Patrzmy w ten sposób.
Stworzymy system budowy oczyszczalni przydomowych na wsiach. To
pozwoli na to, by Zak³ad Gospodarki
Komunalnej mia³ zajêcie, bo mo¿emy
doprowadziæ do tego, ¿e to on bêdzie budowa³, rêkoma naszych
mieszkañców. Mieszkañcy bêd¹
mieli miejsca pracy, zak³ad dodatkowe Ÿród³o finansowania, a ostatecznie temat œcieków na wsiach zostanie generalnie raz na zawsze rozwi¹zany. My bêdziemy mogli skupiaæ siê
nad problemem oczyszczalni w Dobrej, bo to topór, który nad nami wisi.
Mieszkañcy Dobrej nie maj¹ technicznie i prawnie mo¿liwoœci budowy przydomowych oczyszczalni
œcieków. W momencie kiedy mamy

sieæ kanalizacji sanitarnej istnieje
obowi¹zek pod³¹czenia siê do niej.
By³bym daleki od tego, abyœmy zaogniali sytuacjê na linii mieszkañcy
wsi i mieszkañcy Dobrej, bo to nie o
to chodzi, abyœmy patrzyli na siebie
wilkiem – doda³ burmistrz Dobrej
Piotr Hebda.
Gmina na rozdro¿u
Projekt uchwa³y dotycz¹cy taryf
za wodê i œcieki nie uwzglêdnia zysków ZGK. Podwy¿ka na jedno gospodarstwo domowe przy zu¿yciu
10 m. szeœc. wody miesiêcznie to
oko³o 3 z³. Na dzisiaj gmina nie ma
koncepcji co ma zrobiæ z gospodark¹
wodno-œciekow¹. Nie wie bowiem,
w którym kierunku iœæ. Nie s¹ znane
Ÿród³a finansowania, nie wiadomo
jakie bêdzie wsparcie z Unii. Nie wiadomo te¿, w jaki sposób sfinansowaæ budowê nowej oczyszczalni
œcieków, a to jest w gminie najwa¿niejsze zadanie na najbli¿sze lata.
Woda i œcieki za darmo
- Mo¿e nast¹piæ takie ryzyko, ¿e
w ogóle nie bêdziemy p³aciæ za wodê
i za œcieki jak nam to wszystko runie,
poniewa¿ spó³ka nie ma zysku. A jak
spó³ka nie ma zysku, to znaczy, ¿e
spó³ka nie bêdzie mog³a prowadziæ
inwestycji. W ka¿dym momencie
mo¿e nast¹piæ taka awaria, ¿e to
wszystko padnie. Mieszkañcy nie
bêd¹ mieli wody w kranach, nie bêd¹
mogli odprowadzaæ œcieków. Woda
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Pokaz tañca
w SP Resko

bêdzie za darmo w cysternach na
œrodku miasta. Bêdzie sobie mo¿na
pójœæ zatankowaæ dowoln¹ iloœæ
wody za darmo. Dlatego nie chcemy
za darmo. Chcemy, ¿eby stawki by³y
tak skalkulowane, aby w przysz³oœci
staæ nas by³o na oczyszczalniê œcieków. Na dzisiaj w mojej ocenie nie
jesteœmy przygotowani na to, aby
planowaæ co chcemy zrobiæ i uwa¿am, ¿e obecna sytuacja, je¿eli chodzi o spó³kê, nie daje gwarancji na to,
¿e spó³ka jest w stanie to wybudowaæ. Musimy zaplanowaæ, w jaki
sposób chcemy to osi¹gn¹æ i dopiero myœleæ o finansowaniu. Ostatecznym celem, który chcia³bym osi¹gn¹æ, to to abyœmy mogli w³asnymi
si³ami wybudowaæ oczyszczalniê
œcieków. Bardzo nie chcia³bym, aby
by³o to finansowane w sposób zewnêtrzny, abyœmy nie byli przymuszeni do rozwi¹zania na szybko, a
rozwi¹zania na szybko to kredyty
„chwilówki”. Potem okazuje siê, ¿e
to bankructwo – wyjaœni³ burmistrz
Dobrej Piotr Hebda.
Jest projekt, ale kasa pusta
Wprawdzie jest wykonany projekt na budowê nowej oczyszczalni
œcieków, ale... nie ma pieniêdzy aby
za niego zap³aciæ.
- Rzuciliœmy siê na budowê
oczyszczalni œcieków. Zleciliœmy
wykonanie projektu chyba pó³ roku
temu i dzisiaj nie mamy pieniêdzy,
¿eby zap³aciæ za projekt. W ¿aden
sposób nie jesteœmy w stanie sfinansowaæ budowy oczyszczalni,
skoro nie mamy pieniêdzy na zap³acenie za dokumentacjê projektow¹,
która zosta³a wykonana. Na tê chwilê musimy dok³adnie wszystko przeanalizowaæ. Liczê na radnych, aby
swoim doœwiadczeniem i pomys³ami
nas wesprzeæ. To dotyczy nas
wszystkich. Nie dopuszczê do tego,

¿eby wesz³a prywatna firma, bo rozwi¹zanie, jakie by³o na dzieñ dobry,
jakie czeka³o - to by³y dokumenty
dotycz¹ce sprzeda¿y oczyszczalni
œcieków. To by³o pierwsze, z czym
siê spotka³em obj¹wszy urz¹d – wycena oczyszczalni œcieków i firma,
która jest gotowa to kupiæ. Musimy
znaleŸæ rozwi¹zanie, ¿eby nie sprzedaæ tej oczyszczalni œcieków. Dlatego nie mo¿emy mówiæ, ¿e nie staæ nas
na podniesienie ceny za wodê i œcieki, bo nie staæ nas bêdzie na to, ¿eby
oczyszczalnia by³a prywatna –
doda³ burmistrz Dobrej.
Co w przypadku awarii?
Okazuje siê, ¿e problemem nie do
przeskoczenia jest nawet wiêksza
awaria.
- Ostatnio, gdy patrzy³em na konto gminy, by³o na nim bodaj¿e 7 tysiêcy z³otych. Na gminie ci¹¿y obowi¹zek dostarczenia wody dla mieszkañców, dlatego wspomnia³em o
beczkowozie na rynku. Jest to wizja
katastroficzna, ale muszê to powiedzieæ – jesteœmy w bardzo z³ej sytuacji, poniewa¿ przez ostatnie kilka
lat, zamiast zastanawiaæ siê nad tym,
co dzisiaj nast¹pi³o, to problem by³
tylko by³ odsuwany z roku na rok.
Dzisiaj ju¿ nie mo¿emy tego odsuwaæ. Bo jak bêdzie wiêksza awaria, to
nie jesteœmy w stanie sfinansowaæ
tego jako gmina, ZGK te¿ nie jest w
stanie tego sfinansowaæ. W tym
momencie jesteœmy zmuszeni sprzedaæ oczyszczalniê. Na bie¿¹ce naprawy ZGK ma 16 tys. z³ na rok –
wyjaœni³ burmistrz.
Czy burmistrz i Rada Miejska w
Dobrej znajd¹ rozwi¹zanie, zanim
oczyszczalnia przestanie funkcjonowaæ? Czas poka¿e, a czas w tej
chwili jest tu cenny jak nigdy wczeœniej.
MM

Dziecko, sto masek, sto ról zdolnego aktora.
Inne wobec matki, inne wobec ojca, babki, dziadka,
Inne wobec surowego i ³agodnego nauczyciela,
Inne w kuchni, wœród rówieœników, inne wobec bogatych i biednych,
Inne w codziennej i œwi¹tecznej odzie¿y.
Janusz Korczak
Pierwszego marca b.r., na sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej w
Resku, w obecnoœci rodziców, umiejêtnoœci taneczne i dobry maniery zaprezentowa³o 70 uczniów ze szkó³ podstawowych w Nowogardzie, Dobrej,
Wojtaszycach, P³otach, £obzie i w Resku.
Dzieci regularnie uczêszczaj¹ na zajêcia do p. Katarzyny Plichty - instruktorki Centrum Tañca SZCZEPAN, z oddzia³em w Szczecinie. Pokazy odbywa³y siê w nastêpuj¹cych kategoriach: br¹z, z³oto, mini z³oto, srebro, z³oto
Dance Mix. Po wystêpie wszyscy m³odzi tancerze otrzymali pami¹tkowe dyplomy. Kolejna edycja ju¿ w czerwcu, do tego czasu uczestnicy bêd¹ nadal
rozwijaæ swoje talenty poprzez grupow¹ zabawê, taniec, ucz¹c siê przy tym
podstawowych zasad dobrego wychowania.
Justyna Walczykiewicz

70 rocznica wyzwolenia
£obza 3 marca 2015 r.
PROGRAM UROCZYSTOŒCI
12.00 - Msza Œwiêta w Koœciele Parafialnym,
- ustawienie pocztów sztandarowych, m³odzie¿y,
przedstawicieli zak³adów pracy i organizacji spo³ecznych
przy koœciele,
- przemarsz pod Pomnik Wdziêcznoœci,
- hymn pañstwowy,
- powitanie goœci oraz przemówienie Burmistrza,
- rys historyczny oraz okolicznoœciowa czêœæ artystyczna
w wykonaniu uczniów Szko³y Podstawowej Nr 1,
- sk³adanie wi¹zanek okolicznoœciowych,
- odprowadzenie pocztów sztandarowych przed £DK.
Zapraszam do wziêcia udzia³u w uroczystoœciach.
Z powa¿aniem Burmistrz £obza Piotr Æwik³a
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M³ode kurki nioski, odchowane
powy¿ej 7 tygodni. Sprzeda¿ od 25
marca 2015. Gospodarstwo Rolno-Drobiarskie ¯abowo 13. Tel. 91
39 106 66 lub 510 127 838.

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Dom o pow. 80 mkw. w Radowie
Ma³ym po remoncie wynajmê. Tel.
501 894 828.

Po¿yczki bankowe i pozabankowe.
£obez. Tel. 501 894 828

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach o pow. 67 mkw. + gara¿,
cena: 160 000 z³. Tel. 604 601 643
lub +49 151 66282433.

Kury i kurczêta Leghorna i inne rasy
nieœne, tel. 501-057-385.

Sprzedam lub zamieniê dzia³kê
budowlan¹ w £obzie, pow. 197
mkw., media, ko³o Lidla, ogrodzona, mo¿liwoœæ dodatkowego miesiêcznego dochodu z reklam. Warunki zabudowy. Tel. 501 894 828
Tanie pomieszczenia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ do wynajêcia w
Radowie Ma³ym, tel. 602 811 467.

Powiat gryficki

Motoryzacja
Powiat ³obeski
Opona dojazdówka Pirelli 135/80/
18, J18x$T, nowa. Cena 320z³. Tel.
501 894 828

INNE
Powiat ³obeski
Sprzedam ³ó¿ko ortop.-rehab. z si³ownikami oraz materac przeciwodle¿ynowy z pompk¹. Tel.661 335
699. £obez
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555 lub 600 465
417
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.

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

Powiat œwidwiñski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555 lub 692 469
894.

Wynajmê domek wolno stoj¹cy w
Trzebiatowie. 3 pokoje, kuchnia i 2
wc. Spokojna okolica. Tel. 505389-183.

Region

Region
Skup butelek szklanych. Tel. 507082-913.
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

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

Powiat gryficki

Sprzedam dom w Nowogardzie.
Tel. 691 10 02 49 lub 501 34 30 40

Profesjonalne ostrzenie: frezy, pi³y
itp. Wystawiamy rachunki. Tel. 504
661 944.

PRACA

PRACA

Sprawdzone i atrakcyjne oferty dla Opiekunek osób starszych z jêzykiem niemieckim
i doœwiadczeniem. Legalne
zatrudnienie, sk³adki ZUS od
1360 Euro. Kontakt: 503 102
635.

Sprzedam
myjkê
ultradŸwiêkow¹
Intersonic IS 2F
Czyœci metal, z³oto,
inne przdmioty.
Wymiary wanny:
240 x 300 x 100mm
Pojemnoœæ zbiornika: 2,3-4,4 l.
Wystawiam faktury.

Tel. 504 042 532

Region
Zatrudniê kierowcê kat. C+E, transport krajowy. Tel. 509 740 304.
Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.

Powiat ³obeski
Odnajmê mieszkanie 2 pokojowe,
I piêtro, centrum £obza. Tel. 516
187 602
Mieszkanie w Resku w budynku
poniemieckim na parterze sprzedam, pow. 80 mkw., dzia³ka 700
mkw. Do ma³ego remontu. Cena
130.000 z³. Tel. 501 894 828.
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie. Pow. 53 mkw., w bloku na II
piêtrze, 2 pokojowe oraz kuchnia i
³azienka + piwnica. W³asnoœciowe
spó³dzielcze. Cena 95 tys. z³. Tel.
663 248 859.
Mieszkanie do wynajêcia w Radowie Ma³ym, tel. 602 811 467.
Radowo Ma³e. Sprzedam mieszkanie 67 mkw. oraz gara¿ murowany.
Tel. 696 491 525.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w centrum £obza (stare budownictwo, parter). Dobra cena. Tel. 501
343 040.

PRACA
Zatrudniê spedytora. Tel. 607 585
561
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Spotkanie z „Melpomen¹”
19 lutego odby³ siê
wyjazd uczniów
gimnazjum w Resku
do Teatru Polskiego
w Szczecinie.
Organizatork¹ imprezy
by³a pani Joanny Murat.
Wyjechaliœmy o godzinie
16 sprzed szko³y.
Pierwszym celem
wycieczki by³o
zwiedzenie Muzeum
Narodowego
w Szczecinie.
Mieliœmy okazjê zobaczyæ tam
zachwycaj¹c¹ galeriê sztuki. Na
uwagê zas³ugiwa³y zabytki archeologiczne i etnograficzne, nam jednak najbardziej przypad³y do gustu
kopie postaci znanych z mitologii.
Jednak¿e g³ównym powodem, dla
którego zawitaliœmy do tego miejsca, by³o obejrzenie obrazu najwybitniejszego holenderskiego malarza Rembranta van Rijna. „Krajobraz
z mi³osiernym Samarytaninem” jest
jednym z zaledwie szeœciu znanych
na œwiecie pejza¿y, które wyszy³y
spod pêdzla artysty. Barokowe dzie³o urzek³o nas wszystkich.
Nastêpnie przybyliœmy do teatru, gdzie o godzinie 19.00 rozpocz¹³ siê spektakl. Tytu³owa „Kolacja dla g³upca” to przyjêcie, na któ-

re ka¿dy z grupy przyjació³ wyszukuje i zaprasza mo¿liwie najg³upszego osobnika. Zabawa polega na tym,
aby przez ca³y wieczór utrzymaæ w
tajemnicy fakt, i¿ stanowi on obiekt
¿artów, a równoczeœnie sk³oniæ go
do mówienia. Wygrywa ten z przyjació³, który przyprowadzi „arcymistrza w swoim gatunku”. Taki jest
punkt wyjœcia sztuki, jednak przypadek p³ata figle planom i myœliwy staje siê ofiar¹.
Uczestnicy wycieczki byli za-

chwyceni ka¿dym aktem i profesjonaln¹ gr¹ aktorów. Komedia rozbawi³a ca³¹ salê. Gromki œmiech pojawia³ siê za ka¿dym razem, gdy swoje
kwestie wyg³asza³ Micha³ Janicki.
Niezwykle sugestywnie w rolê wydawcy wcieli³ siê Adam Dzieciniak.
Ca³oœci dope³nia³a muzyka Krzysztofa Komedy.
Wszyscy jesteœmy zadowoleni z
pobytu w Szczecinie; to ju¿ trzeci w
tym roku szkolnym wyjazd do teatru.
Serdecznie zachêcamy uczniów do

kolejnej wycieczki. Teatr wbrew
obiegowym opiniom jest niezykle
ciekawym miejscem i z pewnoœci¹
bardziej ekscytuj¹cym ni¿ kino. Daje
mo¿liwoœæ ujrzenia na ¿ywo przepiêknych, niekiedy wzruszaj¹cych
historii. Powinniœmy doceniaæ starania aktorów, ich ciê¿k¹ pracê w³o¿on¹ w przygotowania i czas, który
poœwiêcili na próby.
Adrianna Grocholska,
uczennica klasy III A
Gimnazjum w Resku

Wszystkie dzieci nasze s¹
(£OBEZ). Obecnie
na terenie powiatu
³obeskiego rodzinn¹
pieczê zastêpcz¹
sprawuj¹ 64 rodziny,
wychowuj¹ce 86 dzieci.
Najwiêcej rodzin zastêpczych
mieszka w gminie £obez. Tutaj 28
rodzin wychowuje 36. dzieci, w gminie Resko 11 rodzin wychowuje 16
dzieci, w gminie Wêgorzyno rodzinn¹ pieczê zastêpcz¹ sprawuje 9
rodzin, wychowuj¹c 13 dzieci. Tak¹
sam¹ liczbê dzieci wychowuje 9 rodzin z gminy Radowo Ma³e. W Gminie Dobrej 7 rodzin wychowuje 8.
dzieci.
Rodzinie zastêpczej oraz prowadz¹cemu rodzinny dom dziecka na
ka¿de umieszczone dziecko, przys³uguje œwiadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie ni¿sze ni¿

kwota wynosz¹ca 660 z³ miesiêcznie
– w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastêpczej spokrewnionej. Jeœli jednak dziecko umieszczone jest w rodzinie zastêpczej zawodowej, rodzinie zastêpczej niezawodowej lub rodzinnym domu
dziecka rodzina otrzymuje 1000 z³.
Dodatek na niepe³nosprawne dziecko wynosi 200 z³.
Warto dodaæ, ¿e rodzinie zastêpczej zawodowej oraz prowadz¹cemu
rodzinny dom dziecka przys³uguje
wynagrodzenie nie ni¿sze ni¿ 2 tys.
z³. Z kolei rodzinie zastêpczej zawodowej pe³ni¹cej funkcjê pogotowia
rodzinnego przys³uguje wynagrodzenie nie ni¿sze ni¿ 2.600 z³ miesiêcznie. Dodatkowo wyp³acane s¹
œwiadczenia fakultatywne.
Obecnie w Domu Dziecka w
£obzie przebywa 34 wychowanków
w tym siedmioro z gminy £obez.
Œredni miesiêczny koszt utrzymania

dziecka w placówce wynosi 3,5 tys.
z³. Koszt utrzymania dziecka wspó³finansowany jest prze gminê w wysokoœci 10 proc. w pierwszym roku
pobytu dziecka, 30 proc. w drugim
roku, a w trzecim roku w wysokoœci
50 proc.
£¹czna liczba usamodzielnionych obecnie wychowanków Domu
Dziecka w £obzie wynosi 49, w tym
z gminy £obez – 20, z gminy Resko
– 7 z gminy Wêgorzyno – 7, z gminy
Dobra – 4 oraz z gminy Radowo Ma³e
– 11.
Pomoc usamodzielnionym wyp³acana jest m.in. na: kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz
na usamodzielnienie, ale pod warunkiem, ¿e osoba usamodzielnienia
przebywa³a 3 lata w rodzinie zastêpczej spokrewnionej oraz rok w rodzinie zastêpczej niezawodowej, zawodowej albo w domu dziecka.
Wysokoœæ pomocy na kontynuowanie nauki wynosi nie mniej ni¿

500 z³, natomiast pomoc na zagospodarowanie nie mniej ni¿ 1500 z³. Jednorazowa pomoc na usamodzielnienie w przypadku osoby, która opuszcza rodzinê zastêpcz¹ spokrewnion¹, przyznawana jest w wysokoœci nie mniej ni¿ 3.300 z³. W pozosta³ych przypadkach osoba usamodzielniaj¹ca siê otrzymuje nie mniej
ni¿ 6.600 z³, je¿eli przebywa³a w pieczy zastêpczej powy¿ej trzech lat,
nie mniej ni¿ 3.300 z³, je¿eli przebywa³a w pieczy zastêpczej przez okres od
dwóch do trzech lat i nie mniej ni¿
1.650 z³, je¿eli przebywa³a w pieczy
zastêpczej przez okres poni¿ej
dwóch lat, nie krócej jednak ni¿ przez
okres roku.
PCPR w £obzie kwalifikuje i
umieszcza równie¿ osoby w DPS w
Resku. Obecnie w tej placówce przebywa 140 mieszkañców, w tym 3 osoby z gminy £obez. Œredni koszt
utrzymania mieszkañca DPS w Resku wynosi 3 tys. z³.
MM
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Podwójne zwyciêstwo dziewcz¹t i ch³opców
z SP nr 2 w £obzie w mini pi³ce siatkowej
(£OBEZ) W dniach 9 i 13.02.
2015 roku w ³obeskiej hali widowiskowo-sportowej odby³y siê Mistrzostwa Powiatu w mini pi³ce siatkowej dziewcz¹t i ch³opców.
W turnieju dziewcz¹t wziê³o
udzia³ 5 zespo³ów; w turnieju ch³opców - 4 zespo³y z powiatu. Po rozegraniu zawodów systemem „ka¿dy
z ka¿dym”, najlepszym zespo³em
wœród dziewcz¹t i ch³opców okazali
siê zawodnicy ze Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie.
Zwyciêski zespó³ dziewcz¹t tworzy³y: Jab³oñska G., Teis M., Rosiñska M., Pietrzyk M., ¯abiñska M.,
Pañka D., Tyrañska K., Cichosz N.,
Adamska M., Kamiñska N., Szalast
N. Zwyciêski zespó³ ch³opców two-

rzyli: Buryj B., Bus £., Zawadzki W.,
Bia³oskórski M., Korcz G., Liptak D.,
Strzelecki K., Rajca J., Wo³oszyn J.
Siatkarki i siatkarze Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie zostali przygotowani przez nauczycieli wychowania fizycznego El¿bietê Romej i
Waldemara Winiarskiego. Podwójny sukces szko³y w tej dyscyplinie
to nie przypadek.
W poprzednich latach uczniowie
tej szko³y wielokrotnie zdobywali
tytu³ mistrza powiatu dziewcz¹t i
ch³opców w tej dyscyplinie sportu.
Te wielokrotne osi¹gniêcia to zas³uga pracuj¹cych w szkole nauczycieli
wychowania fizycznego: Andrzeja
Jurzysty, El¿biety Romej i Waldemara Winiarskiego.
(r)

Walne zebranie sprawozdawcze ogniska TKKF
„B³yskawica” w £obzie
Zebranie odby³o siê w sobotê 21
lutego 2015 r. w £obeskim Domu
Kultury. Statutowym celem spotkania by³o podsumowanie dzia³alnoœci
naszego stowarzyszenia w roku
2014 i zaprezentowanie sprawozdañ z dzia³alnoœci i finansów. A pozastatutowo by³o to spotkanie spo³eczników, ludzi zainteresowanych
rozwojem sportu, rekreacji i turystyki na naszym terenie.
Zebranie otworzy³ i prowadzi³ Jerzy Rakocy, prezes Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „B³yskawica”. Udzia³ wziêli
cz³onkowie i sympatycy stowarzyszenia, a tak¿e goœcie. Z mo¿liwoœci
zapoznania siê z dzia³aniami, osi¹gniêciami i trudnoœciami w funkcjonowaniu B³yskawicy skorzystali
Starosta £obeski Pawe³ Marek, cz³onek zarz¹du Zachodniopomorskie-

go Zwi¹zku TKKF w Szczecinie
Krzysztof Szyszlak, cz³onek Zarz¹du
Powiatu £obeskiego Jaros³aw ¯uk,
radny powiatowy Ryszard Sola oraz
przedstawiciele Ko³a PZW £osoœ z
Reska Wies³aw Wiêckiewicz i Edmund Watkowski.
Na pocz¹tku podziêkowaliœmy
naszym dobroczyñcom, wspieraj¹cym Ognisko w roku 2014, wrêczaj¹c
im pami¹tkowe dyplomy. Po przyjêciu sprawozdañ z dzia³alnoœci i finansów oraz przyjêciu planu dzia³alnoœci na rok 2015, by³ czas na dyskusjê. Dyskutowaliœmy d³ugo i namiêtnie, i na wiele tematów, le¿¹cych na
sercu spo³ecznikom. By³o o szlakach
turystycznych, wspó³pracy z ³obeskimi samorz¹dami, mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków finansowych,
o perspektywach sportu, rekreacji i
turystyki w gminie i powiecie.

Swoje zapatrywania, stanowiska
i plany w poruszanych tematach zaprezentowali zebranym Starosta
£obeski i przedstawiciel Zachodniopomorskiego Zwi¹zku TKKF.
TKKF £obez zorganizowa³ w
2014 roku 24 imprezy sportowo-rekreacyjno-turystyczne, w których
udzia³ wziê³o oko³o 1.000 osób. Do
tego nale¿y dodaæ uczestników za-

jêæ, spotkañ, treningów i wyjazdów
naszych sekcji. Stowarzyszenie liczy³o w 2014 roku 128 cz³onków.
Dzia³alnoœæ B³yskawicy zosta³a
uhonorowana Nagrod¹ Specjaln¹
Starosty £obeskiego „SMOK Powiatu” w kategorii Sport i Turystyka
za rok 2014.
Z pozdrowieniem.
Adam Kogut
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Trwaj¹ przygotowania do rundy wiosennej

Sygna³y czytelników

Edi Andradina ju¿
strzela dla Mewy

Hala sportowa,
czy widowiskoworozrywkowa?

W sparingu Mewa Resko pokona³a na boisku w P³otach zespó³ D¹b
Dêbice 6:2.
Spotkanie nie przynios³o niespodzianek. Ju¿ na pocz¹tku meczu
pi³karze Mewy udowodnili, ¿e z pi³k¹
radz¹ sobie lepiej, od znajduj¹cego
siê o klasê ni¿ej, zespo³u z Dêbic. W
16 minucie pad³a pierwsza bramka
dla Mewy, której autorem by³ Aleksander Sikora. Niespe³na 10 minut
póŸniej wynik na 2:0 podwy¿szy³ z
rzutu wolnego Edi Andradina. To
pozwoli³o jego dru¿ynie na pewne i
swobodne rozgrywanie pi³ki, które
jednak do przerwy nie poskutkowa³o kolejn¹ bramk¹.
Druga po³owa spotkania, to równie¿ dominacja Mewy, czego skutkiem w 55 minucie by³a 3 bramka,

strzelona przez Marcina Astramowicza z rzutu karnego. Ten sam zawodnik w 70 minucie po raz kolejny umieœci³ pi³kê w siatce równie¿ z rzutu
karnego. Po trzeciej bramce zrobi³o
siê nieco luŸniej, konsekwencj¹ tego
by³y dwie stracone bramki. W 80
minucie ³adnym strza³em na 5:2 popisa³ siê Maciej Majak, który œwietnie
wkomponowa³ siê w zespó³ z Reska.
Swoboda, ³atwoœæ w rozgrywaniu
pi³ki utrudnia³o prace golkiperowi z
Dêbic. Wynik w 85 minucie ustali³
Dawid Ryba, strzelaj¹c 6 bramkê w
tym spotkaniu.
Ostatnim sprawdzianem przed ligowymi zmaganiamy bêdzie Gryf
Kamieñ Pomorski (4 liga) - mecz
7.03.2015 (sobota) w Kamieniu Pomorskim.
(Ÿród³o: ligowiec.pl)

Œwiatowid te¿ wygra³
Tydzieñ temu Œwiatowid £obez,
pod wodz¹ trenera Dariusza Kêsego, rozgra³ kolejny mecz sparingowy.
Przeciwnikiem ³obzian by³a ekipa
Pomorzanina S³awoborze. Mecz ten
pierwotnie mia³ siê odbyæ siê w P³otach na sztucznym boisku, ale ostatecznie rozegrany zosta³ na boisku
naturalnym w S³awoborzu.
Trener Kêsy dowodzi³ dru¿yn¹
na boisku graj¹c na pozycji stopera.

Mecz nie by³ specjalnie porywaj¹cym widowiskiem, ale finalnie zakoñczy³ siê zwyciêstwem Œwiatowida. Z dobrej strony pokazali siê m in.
Szostak, Dobrowolski - strzelec
trzech bramek i wracaj¹cy z wypo¿yczenia Grzywacz.
Mecz rozegrano w trzech czêœciach po 30 minut ka¿da.
Bramki dla Œwiatowida strzelali:
Niko³ajczyk, D. Mosi¹dz, Adamów,
Dobrowolski - 3. (Ÿród³o: ligowiec.pl)

Podzia³ dotacji na kluby

Œwiatowid i Hubal bez
dotacji
(£OBEZ). 250 tys. z³ gmina
przeznaczy³a na upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia dzia³aj¹ce na terenie
gminy £obez.
Komisja konkursowa podzieli³a
250 tys. z³ przeznaczone na zadania
zwi¹zane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na dzia³aj¹ce
na terenie gminy £obez stowarzyszenia.
£obeski Klub Biegacza „Trucht”
otrzyma³ dofinansowanie w wysokoœci 31.500 z³. Uczniowski Klub
Sportowy „Badmintona” przy Szkole Podstawowej w Be³cznej – 8 tys.

z³. Miêdzyszkolny Klub Sportowy
„Olimp” otrzyma³ dotacjê w wysokoœci 70 tys. z³, Uczniowski Klub
Sportowy „Promyk” na swoj¹ dzia³alnoœæ dosta³ dofinansowanie w
wysokoœci 10 tys. z³.
Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe otrzyma³o dofinansowanie w wysokoœci 4,5 tys. z³,
Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej „B³yskawica” otrzyma³o
dotacjê w wysokoœci 16 tys. z³.
Dotacji nie otrzyma³ Klub Sportowy „Hubal” w £obzie oraz Miêdzyzak³adowy Klub Sportowy
„Œwiatowid” w £obzie.
op

Hala sportowa s³u¿y przede
wszystkim szko³om, które maj¹ z
góry zaplanowany grafik korzystania z niej. W pi¹tki z hali korzysta
Szko³a Podstawowa nr 2, w pi¹tki te¿
organizowane s¹ ró¿nego rodzaju
imprezy, w tym kabarety. Gdy na pi¹tek planowana jest rozrywka,
uczniowie przez ca³y dzieñ nie maj¹
wstêpu do hali, czasami ju¿ w czwartek.
Taka sytuacja w tym roku mia³a
miejsce ju¿ wiele razy. Nauczyciele
wychowania fizycznego dowiadywali siê w pi¹tek rano od dyrektora
szko³y, ¿e nie maj¹ wstêpu do hali
sportowej. O ile jest to okres wiosenny czy jesienny i sprzyjaj¹ca
aura, to nie ma zbyt wielkiego problemu – nauczyciele korzystaj¹ z
orlika lub stadionu. Gorzej, gdy jest
to okres zimowy albo najzwyczajniej
w œwiecie pada deszcz. Wówczas
kilka klas, które w tym samym czasie
maj¹ wychowanie fizyczne, zgania-

ne s¹ do jednej ma³ej salki gimnastycznej, z której zazwyczaj korzystaj¹ jedynie najm³odsi uczniowie
szko³y. W takich sytuacjach nie ma
mowy o przeprowadzeniu jakiejkolwiek lekcji, nie mówi¹c ju¿ o mo¿liwoœci przygotowania uczniów do
rozgrywek sportowych.
I tu pojawia siê pytanie: co jest
wa¿niejsze i komu winna s³u¿yæ hala
sportowo-widowiskowa i czy naprawdê nie da siê pogodziæ organizacji lekcji wychowania fizycznego z
organizacj¹ imprez? Czy te drugie
musz¹ byæ w pi¹tki w godzinach lekcyjnych?
Nie jest to absolutnie zarzut do
pracowników hali sportowej, bo oni
musz¹ wykonaæ polecenie i przygotowaæ halê. Pytanie w³aœciwie jest
tylko jedno – czy imprezy widowiskowe nie mo¿na organizowaæ w
weekendy, zamiast w pi¹tki kosztem
dzieci?
Mieszkaniec £obza

Bêdzie siê dzia³o na Babie i na Gali

Zespo³y w £obzie
(£OBEZ). Gmina uczestniczy w
organizacji £obeskiej Baby Wielkanocnej, w tym roku przyjedzie do
£obza kilkanaœcie zespo³ów w tym z Chin i z Hiszpanii. Galowy koncert odbêdzie siê w Filharmonii
Szczeciñskiej 27 marca,
ale dzieñ póŸniej bêdzie
koncert w £obzie, zespo³y
przyjad¹ tu przy okazji
£BW.
Gmina £obez jest gospodarzem Wojewódzkiej
Inauguracji Dni Olimpijczyka i to równie¿ jest impreza
powiatowa, jednak osadzona bêdzie w £obzie, po³¹czona zostanie z Gal¹ Sportu. Na tej imprezie bêdzie
Margaret, Liber razem z Natali¹ Szroeder, Sylwii
Grzeszczak nie bêdzie, bêdzie natomiast Przemek Radziszewski, który da koncert
tenorowy i bêdzie towarzyszy³o mu siedmiu muzyków

Filharmonii Poznañskiej – to wszystko bêdzie dzia³o siê w Hali Sportowej
podczas Gali Sportu.
MM
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DRUKARNIA

oferujemy druk:
ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii,
ksi¹¿eczki dla wspólnot, kartoteki itp.

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730

Pomo¿e,
a nie zaszkodzi

Œladami obozów
pracy - zaproszenie
(£OBEZ) W pi¹tek 6 marca o
godz. 17.00 w Bibliotece Miejskiej
w £obzie w sali nr 21 na II piêtrze
odbêdzie siê spotkanie po³¹czone z
wystaw¹ zbiorów na temat obozów
pracy i jenieckich funkcjonuj¹cych na terenie gminy £obez podczas II wojny œwiatowej.
Wszystkie osoby zainteresowane, posiadaj¹ce wiedzê na temat istniej¹cych w £obzie i na terenie gminy wszelkiego rodzaju obozów zachêcamy do uczestnictwa w spotkaniu, podzielenia siê swoj¹ wiedz¹
oraz zaprezentowania materia³ów

dotycz¹cych tego zagadnienia.
Niech to bêdzie pocz¹tek usystematyzowania i ujednolicenia wiedzy na
temat obozów pracy na terenie gminy £obez. W przysz³oœci, byæ mo¿e
po zebraniu sporej iloœci materia³ów,
uda siê otworzyæ wystawê odzwierciedlaj¹c¹ wojenn¹ rzeczywistoœæ
wiêŸniów, którym w³aœnie tutaj przysz³o spêdziæ lata wojny.
Zapraszamy równie¿ osoby, które zosta³y przywiezione na te ziemie
podczas II wojny œwiatowej na roboty przymusowe oraz trafi³y do
tutejszych obozów. Ich œwiadectwo
jest bezcenne.
MM

Grypa zabija,
czy leczy?
Cecylia Pokomeda
Œrodowisko medyczne robi
wszystko, ¿eby nie zachorowaæ na
grypê albo j¹ przerwaæ.
P³uca spe³niaj¹ rolê tlenienia
krwi. Podczas oddychania, poprzez
p³uca utleniamy krew. Wiemy dobrze, ¿e dzisiaj powietrze jest bardzo
zanieczyszczone. Czêœæ tego zanieczyszczenia przykleja siê do p³uc.
Po latach oddychania p³uca
robi¹ siê coraz bardziej zanieczyszczone. W zimie p³uca maj¹ du¿o
mniejsz¹ zdolnoœæ rozci¹gania siê,
czego powodem jest katar i to czyni
grypê.
P³uca staraj¹ siê pozbyæ nieczystoœci – je¿eli wyplujemy, wykaszlemy, a to mo¿na zrobiæ tylko przy
pomocy lekarstw wykrztuœnych,
obowi¹zkowo le¿eæ w ³ó¿ku co pomaga w pozbyciu siê nieczystoœci.
P³uca wtedy nie mêcz¹ siê, a cz³owiek

ma czas na pomoc p³ucom. Po lekarstwach wykrztuœnych najlepiej piæ
nalewkê z malin, a jeszcze lepiej z je¿yn. Pijemy ma³¹ ³y¿eczkê od herbaty, tak, ¿eby siê pociæ, ale nie za du¿o.
Pocenie nie dopuszcza do podwy¿szania temperatury.
Choroba trwa do momentu pozbycia siê w p³ucach ca³kowicie nieczystoœci. Obecnie grypê leczy GoŸdzikowa na skróty – zasusza siê
wydzielinê. Wynikiem leczenia na
skróty s¹ zasuszone nieczystoœci w
p³ucach. P³uca s¹ w ci¹g³ej pracy.
Rodzi siê pytanie czy warto ulegaæ manierze grypy, wyle¿eæ, wykaszleæ, dogadzaæ jej czy lekcewa¿yæ, robiæ szczepienia, udawaæ Greka i stan¹æ przed chorob¹ raka p³uc?
Spêdzaæ na dzisiejsze œrodowisko
cz³owieka, bo nie chodzimy boso.
Mamy w co siê ubraæ i obuæ na ka¿d¹
porê dnia, dobrze siê od¿ywiamy, a
mimo tego ci¹gle chorujemy.

Galeria tygodnika
Newielka czêœæ stada gêsi tu¿ przed odlotem
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