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Przekazali sieæ, nie przekazali sieci, czyli burdel na kó³kach

Zamarz³a woda
– radŸ sobie sam!
Na miejscu zobaczyliœmy Zbigniewa Niedzielê, który palnikiem gazowym ogrzewa³ kostki polbrukowe
w chodniku. Str.5
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Trzeba znaleŸæ przyczynê i naprawiæ
zaniechania
Kazimierz Rynkiewicz

Wypowiedzi, jakie pad³y na sesji
Rady Miejskiej w Resku, dotycz¹ce
ewentualnego zamkniêcia Zespo³u
Szkó³ w Resku, wymagaj¹ komentarza. Szczególnie te, podwa¿aj¹ce
sens utworzenia powiatu ³obeskiego i wspó³pracy na linii starostwo –
gmina Resko. O ile mo¿na zrozumieæ
ostroœæ wypowiedzi i zarzuty formu³owane pod adresem starostwa, bo
s¹ uzasadnione, to trudno zgodziæ
siê na radykalizm stwierdzeñ,
zw³aszcza pani Marii Sêkowskiej, ¿e
„przez 45 lat reskie zawsze by³o koœci¹ w gardle £obza” lub „oni nas nie
chc¹, oni nigdy nas nie chcieli, o
wszystko tam trzeba walczyæ”. Wtórowali jej przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej Barbara Basowska: „Czujemy siê tak, jakbyœmy byli podrzêdn¹ wiosk¹ przy powiecie £obez,
który bardzo potrzebowa³ naszego
wsparcia, kiedy powstawa³...” oraz
radny Roman Gojlik, który mia³
stwierdziæ, ¿e powstanie powiatu
by³o dla Reska jednym z najwiêkszych nieszczêœæ.
Tylko na karb emocji mo¿na zrzuciæ to, ¿e takie wypowiedzi pad³y, a
nie powinny. Dyskusja ma wartoœæ
sam¹ w sobie, bo ujawnia argumenty i mo¿na na problem spojrzeæ szerzej i zobiektywizowaæ go. Co prawda nie znam historii 45 lat, gdy reskie
by³o koœci¹ w gardle £obza, ale do
tej historii nie mo¿na siê powa¿nie
odwo³ywaæ, bo wtedy nie by³o samorz¹dów, lecz rz¹dzi³a PZPR, z której wywodzi swój rodowód ideowy
kilku dyskutantów, wiêc do tej partii
mog¹ mieæ pretensje za historiê, w
której zreszt¹ brali czynny udzia³. Ja
dla odmiany mogê postawiæ pytanie, na ile lewicowoœæ zabetonowana w tej szkole przyczyni³a siê do jej
schy³ku.
Czy oni (powiat) nas nie chc¹ i
nigdy nie chcieli? Przeciwnie – gmina Resko by³a tak samo po¿¹dana
dla utworzenia powiatu ³obeskiego,
jak ka¿da obecnie siê w nim znajdu-
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j¹ca, choæby najmniejsza. Bez gminy
Radowo Ma³e lub gminy Dobra powiat ³obeski by nie powsta³. Zachowa³em przekonanie, ¿e na etapie rodzenia siê powiatu ka¿de dziecko to
wiedzia³o, wiêc w¹tpiê, by nie wiedzia³a o tym pani Sêkowska. Wyrazi³a zapewne opiniê pewnej grupy w
Resku, która do powiatu ³obeskiego
przyst¹piæ nie chcia³a, ale nie nale¿y
dzisiaj odwracaæ kota ogonem. Z
przynale¿noœci gminy Resko do
powiatu gryfickiego zapamiêta³em
doœæ dziwaczn¹ sytuacjê ukrywania
dyrektora DPS na stanowisku wicedyrektora po³¹czonych rzekomo
DPS-ów reskiego i gryfickiego, by
ten nie straci³ mandatu radnego.
Takie to by³y sukcesy miejscowej
elity wynikaj¹ce z ówczesnej przynale¿noœci.
Dyskusja ujawnia argumenty.
Przewodnicz¹cej Basowskiej na lamenty o „podrzêdnej wiosce w powiecie” odpowiedzia³ – zupe³nie
niezamierznie - burmistrz Arkadiusz
Czerwiñski, który wyliczy³, ¿e w
gminie Resko znajduj¹ siê a¿ trzy
instytucje powiatowe. Tylu, oprócz
£obza, nie maj¹ ¿adne inne gminy
razem wziête!
To oczywiœcie wynika z historii,
gdy¿ przed wojn¹ istnia³ powiat reski, z siedzib¹ w Resku, obejmuj¹cy
tak¿e gminê P³oty. St¹d szpital i DPS
w Resku, a zapewne i szko³a œrednia.
To dla Reska „renta” historyczna.
Ktoœ póŸniej zdecydowa³ o innym
podziale administracyjnym i trzeba
siê z tym pogodziæ.
Piszê o tym, by uœwiadomiæ dyskutantom, ¿e argumenty o pokrzywdzeniu Reska przez Powiat s¹ bezzasadne, bo co maj¹ powiedzieæ mieszkañcy innych gmin. Trzeba zdawaæ
sobie sprawê, ¿e tylko te trzy instytucje: szpital, DPS i Zespó³ Szkó³
zapewniaj¹ mieszkañcom gminy
oko³o 170 miejsc pracy i spore bud¿ety, które znacz¹co poprawiaj¹
koniunkturê gospodarcz¹ w mieœcie
(zakupy, transport, us³ugi itp.).
Tego inni nie maj¹ i jakoœ nie obwiniaj¹ za to Powiatu, a przecie¿ mogliby; zajmujecie siê tylko szpitalem,
DPS-em, a teraz szko³¹. Mo¿e zajmijcie siê bardziej Radowem Ma³ym,
Wêgorzynem lub Dobr¹, a i w £obzie
znalaz³oby siê coœ do zrobienia. Ju¿

„Bohater” Ukrainy
To straszne, co zrobi³ prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko nadaj¹c przywódcy
ukraiñskich nacjonalistów Stepanowi Banderze tytu³ bohatera Ukrainy.
Zada³ cios w blasku reflektorów na oczach ca³ego œwiata
tysi¹com polskich rodzin, których krewni zostali w bestialski
sposób zamordowani przez

„banderowców” z OUN (Organizacja
Ukraiñskich Nacjonalistów). Na naszym terenie ¿yj¹ jeszcze naoczni
œwiadkowie tamtych wydarzeñ.
Wiktor Juszczenko podpisa³ tak¿e
dekret o uznaniu OUN i UPA (Ukraiñska Powstañcza Armia), za stronê walcz¹c¹ o niepodleg³oœæ Ukrainy (dekret
prezydenta Ukrainy Nr 75/2010).
Skandal, w XXI wieku, zbrodnia pope³niona na tysi¹cach bezbronnej cywilnej

kilka lat temu pisa³em o fatalnym
otoczeniu
³obeskiego
Zespo³u
Szkó³ i co? Ano nic. Doczeka³o siê
ocieplenia, ale otoczenie nadal straszy.
Reszczanie nie maj¹ powodu
podwa¿ania istnienia powiatu ³obeskiego, bo byæ mo¿e bêd¹c w powiecie gryfickim, dzisiaj nie mieliby ju¿
DPS-u, szko³y œredniej i zapewne
nikt w Gryficach nie walczy³by o
szpital, w myœl starej maksymy, ¿e
koszula bli¿sza cia³u. Zakoñczmy
wiêc te lamenty i zajmijmy siê sprawami wa¿kimi. Do nich nale¿y obrona Zespo³u Szkó³ w Resku lub przynajmniej liceum, bo przecie¿ nie
musi istnieæ zespó³. Tutaj niektórzy
musz¹ uderzyæ siê w pierœ i przyznaæ,
¿e przespali okres oœwiatowej dekoniunktury. Takie konflikty mówi¹
du¿o o nas samych. Mówi¹c – Powiat, reszczanie musz¹ zdawaæ sobie sprawê, ¿e w Radzie Powiatu i Zarz¹dzie maj¹ swoich radnych. Je¿eli
wszyscy s¹ zaskoczeni, to rodzi siê
pytanie o stan funkcjonowania lokalnego samorz¹du, który jest tak
skonstruowany, by by³ w nim zapewniony przep³yw informacji miêdzy ró¿nymi organami w³adzy a obywatelami, gdzie istotn¹ rolê odgrywaj¹ wszelkie cia³a przedstawicielskie; radni powinni s³uchaæ ludzi, s¹
rady rodziców, rady pedagogiczne,
komisje rewizyjne, s¹ dyrektorzy,
jest burmistrz i zarz¹d powiatu, jest
w koñcu w starostwie wydzia³
oœwiaty i promocji, gdzie ktoœ bierze
pieni¹dze za to, by siê szko³ami zajmowaæ, a tu to wszysto nie dzia³a.
To nawet nie jest tak, ¿e te mechanizmy, te gremia, nie dzia³aj¹ w tym
konkretnym przypadku. Odnoszê
wra¿enie, ¿e nie dzia³aj¹ w wymiarze
powiatowym. Podana liczba 86
uczniów z Reska, kszta³c¹cych siê w
szko³ach poza t¹ gmin¹, jest dramatycznie wysoka. Podobnie zreszt¹
jest w £obzie. Gdy zapytaliœmy dyrektora Zespo³u Szkó³ w Stargardzie
o liczbê ucz¹cych siê tam ³obzian,
okaza³o siê, ¿e jest ich tam 26. Dla
pe³nego obrazu nale¿a³oby jeszcze
uzupe³niæ dane o ucz¹cych siê w
Œwidwinie i Drawsku Pom. Chwa³a
radnemu Janowi Czabanowi, który
mia³ pomys³ i odwagê zrobiæ ankietê
i wysondowaæ wœród uczniów gimludnoœci uznana zostaje jako bohaterska walka o niepodleg³oœæ Ukrainy.
O jakim dialogu mo¿e byæ teraz
mowa, o jakim pojednaniu? Dlaczego
g³upota, bezmyœlnoœæ, wyrachowanie,
w³asna prywata, jednego cz³owieka,
przekreœla wysi³ki wielu ludzi, którym
zale¿a³o na wzajemnym zrozumieniu i
przebaczeniu?
Niepotêpione z³o siê odradza, czego mamy teraz najlepszy dowód, dlatego nale¿y mu siê z ca³¹ stanowczoœci¹
przeciwstawiæ.
Barbara Górniak

nazjum opinie na temat reskiego liceum. Wydaje siê, ¿e jesteœmy coraz
bli¿si poznania przyczyn zaistnia³ej
sytuacji i z³ych opinii o liceum
wœród uczniów i nauczycieli gimnazjum. Nie trzeba ich z tego powodu
potêpiaæ, tylko zapytaæ – dlaczego
tak¹ opiniê maj¹. Natomiast od Zarz¹du Powiatu trzeba domagaæ siê,
by dostarczy³ równie¿ danych dotycz¹cych szko³y w £obzie i przeprowadzi³ analizê w skali powiatu, je¿eli
chcemy powa¿nie zabraæ siê za naprawianie oœwiaty.
Zapewne wielu naszych polityków lokalnych wie, choæby z telewizji, a wiedzieæ powinni zw³aszcza ci,
którzy uwa¿aj¹ siê za libera³ów, w
tym cz³onkowie PO, ¿e pieni¹dz idzie
za uczniem (subwencja oœwiatowa),
¿e pieni¹dz idzie za pacjentem, ¿e
pieni¹dz idzie za pracuj¹cym itd.
Przera¿aj¹ce jest to, ¿e maj¹c nawet
tê telewizyjn¹ wiedzê, nikt jej nie
u¿ywa, nie robi nic, by powstrzymaæ
wyjazd uczniów poza powiat, doprowadzaj¹c do „wyp³ywania” z powiatu subwencjonowanych pieniêdzy. Takie zaniechanie, to dzia³anie
na szkodê mieszkañców i – tu trzeba
zgodziæ siê z radnym Adamem Seredyñskim - ktoœ za to powinien ponieœæ konsekwencje.
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Co zamiast
Provimi?
(£OBEZ). Jak ju¿ pisaliœmy
na ³amach naszej gazety,
oddzia³ Provimi pracuje
jedynie do koñca marca.
Pracownicy planowali
za³o¿yæ spó³kê
pracownicz¹.
Czy im siê to uda?
38 cz³onków za³ogi Provimi przestanie pracowaæ z koñcem marca. Z
inicjatywy za³ogi powsta³ pomys³,
aby na bazie pracowników zawi¹zaæ
spó³kê pracownicz¹, która przejê³aby produkcjê w zak³adzie. Kierownik
Provimi uda³ siê na rozmowy z zarz¹dem i prezesem Provimi. Przedstawi³
swoj¹ propozycjê zarz¹dowi. Propozycja nie zosta³a przyjêta. Stanowisko zarz¹du by³o takie, aby do koñca
marca dokonaæ demonta¿u maszyn,
które tam pracuj¹. To wynika ze strategii zak³adu, który nie chce zbywaæ
czêœci zak³adu, poniewa¿ Provimi
boi siê konkurencji. Dojdzie do demonta¿u urz¹dzeñ i sprzeda¿y budynku hali produkcyjnej.
– Strategia zak³adu jest taka, aby
przez czas demonta¿u urz¹dzeñ poszukiwaæ chêtnych, by ten zak³ad
kupiæ. S¹ na horyzoncie powa¿ni oferenci, jednym z nich jest pan, który
dokona³ zakupu elewatorów. Prawdopodobnie do koñca marca dojdzie
do transakcji polegaj¹cej na zbyciu
zak³adu. Równoczeœnie zosta³em
poproszony o poszukiwanie nabywców na ten zak³ad. Jestem po rozmowie p.o. dyrektora Centrum Obs³ugi
Inwestora przy Urzêdzie Marsza³kowskim Paw³em Bartoszewskim zajmuj¹cym siê rozwojem województwa
zachodniopomorskiego i promocj¹.
Przedstawi³em sytuacje Provimi pod
k¹tem wykorzystania w przysz³oœci
znajduj¹cych siê tam obiektów, ale
i te¿ przypomnia³em, ¿e prezes Novamylu równie¿ dysponuje obiektami, które mo¿na wykorzystaæ. S¹
bardzo powa¿ne oferty, które wp³ynê³y do wydzia³u Urzêdu Marsza³kowskiego – oceni³ tê sytuacjê burmistrz Ryszard Sola.
MM
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Usunêli lód pod
groŸb¹ mandatu
(£OBEZ). Ka¿dy prywatny
w³aœciciel posesji,
dzier¿awca, zarz¹dca
odpowiedzialny jest za stan
chodników, przylegaj¹cych
do jego w³oœci. Wyj¹tkiem s¹
te chodniki, które oddzielone
s¹ pasem zieleni. Jeœli
chodnik nie jest odœnie¿ony,
b¹dŸ zagra¿a
bezpieczeñstwu – stra¿nik
miejski wrêcza mandat.
Przy ul. Niepodleg³oœci tu¿ przy
schodach wiod¹cych do bloków przy
ul. Murarskiej, przez d³u¿szy czas
by³o lodowisko. Na tych schodach
oraz przyleg³ym do nich chodniku
niejedna osoba przewróci³a siê. O tym
fakcie zosta³ powiadomiony zarz¹d
Spó³dzielni Mieszkaniowej Jutrzen-

ka, do której teren nale¿y. Osoba, która zg³osi³a w Spó³dzielni, ¿e na chodniku jest lód, zosta³a zbyta odpowiedzi¹, ¿e Spó³dzielnia zajmie siê tym
problemem i na tym zakoñczono sprawê. Na drugi dzieñ lód mia³ siê dobrze,
tym bardziej, ¿e i mrozy by³y akurat
srogie. Sprawa trafi³a do Stra¿y Miejskiej. Dopiero po interwencji s³u¿b
mundurowych i sugestii mandatu
znaleŸli siê ludzie, którzy bardzo szybko oczyœcili chodnik.
Ta sytuacja pokazuje, w jaki sposób traktowany jest zwyk³y mieszkaniec miasta, który zg³asza do zarz¹dcy, aby zadba³ o swój w³asny teren i
nie stwarza³ niebezpieczeñstwa innym. Czy rzeczywiœcie musimy w tak
b³ahych sprawach uciekaæ siê do
interwencji s³u¿b mundurowych,
b¹dŸ szukaæ pomocy w prasie? MM

6 tys. z³ dla
burmistrza
(RESKO). Burmistrz Arkadiusz Czerwiñski otrzyma³ „trzynastkê” w wysokoœci 5.951.17 na
rêkê.
Teoretycznie trzynastka jest reliktem przesz³oœci, jednak w sferze
bud¿etowej komunistyczne prawid³a maj¹ siê dobrze, tote¿ burmistrzowie oraz pracownicy bud¿etówki odbieraj¹ w³aœnie tzw. trzy-

nast¹ pensjê. Tak¹ te¿, podczas sesji
Rady Miejskiej w Resku radni miejscy zatwierdzili w³odarzowi gminy w
wysokoœci 8.540,29 z³ brutto. MM

KUPIMY ZBO¯A NIEPE£NOWARTOŒCIOWE

owies, otrêby i inne odpady zbo¿owe
tel. 509 288 407, 509 288 386, 91 3971951

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

Str
Str.. 4

REKLAMA

tygodnik ³obeski 2.2.2010 r.

Wykonujemy
• certyfikaty
energetyczne
• projekty budowlane
• kolorystyki budynków

Tel. 515 175 819

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Zamarz³a woda – radŸ sobie sam!
(£OBEZ). W pi¹tek
rano na ul. Krzywoustego zamarz³a
woda. Po po³udniu,
nie maj¹c znik¹d
pomocy, mieszkaniec £obza sam
wzi¹³ sprawy
w swoje rêce.
Na miejscu zobaczyliœmy Zbigniewa Niedzielê, który palnikiem
gazowym ogrzewa³ kostki polbrukowe w chodniku. Po ich ogrzaniu zamierza³ rozebraæ czêœæ chodnika i
dokopaæ siê do rur, aby i je odmroziæ.
Nastêpnie, aby woda ponownie nie
zamarz³a, zamierza a¿ do wiosny pozostawiaæ lekko odkrêcon¹ wodê.
Od rana nie mia³ wody w swoim
domu. Na pytanie, dlaczego to on
rozkopuje chodnik, wyjaœni³, ¿e w
Urzêdzie Miejskim nikt nie przyznaje
siê do w³asnoœci rury, a w Wodoci¹gach nie maj¹ przekazanej tej nitki.
– Kiedyœ tu nie zamarza³o. Gdy
budowali drogê, obni¿yli jej wysokoœæ, a pod spodem ruroci¹g ju¿ by³.
Nie wiem kto zawini³. Chodziliœmy do
starostwa, do gminy, do Wodoci¹gów, nikt nie chcia³ s³uchaæ, bo „pro-

jektant wiedzia³, co robi”. U mnie trzy
stopnie schodów doda³em, tyle ziemi zdjêli. Ktoœ ten projekt podpisa³,
jakieœ uzgodnienia na zatwierdzenie
projektu s¹. W tej chwili wodoci¹g
jest w granicach 60 cm pod ziemi¹, a
rura wodoci¹gowa musi byæ po³o¿ona kilkadziesi¹t centymetrów poni¿ej strefy przemarzania. Tutaj strefa
przemarzania wynosi oko³o metra. U
mnie rura jest najwy¿ej po³o¿ona,
wiêc zamarz³a najpierw na tym odcinku, ale zaraz mo¿e zamarzn¹æ w
wodoci¹gu g³ównym. Wprawdzie
jest na tej samej wysokoœci, ale jest
wiêkszy pobór wody. Zg³asza³em to
do Wodoci¹gów, ale powiedzieli, ¿e
nie maj¹ przekazane, rury nie s¹ pod
ich nadzorem. Powiedzieli, ¿e ja powinienem przekazaæ to do gminy.
Nikt tu z mieszkañców nic nie wie o
¿adnym przekazaniu, nikt tego od
nikogo nie wymaga³. Przy³¹cze by³o
zrobione ju¿ przez Wodoci¹gi, a ja
ju¿ sam siê pod³¹cza³em. W Wodoci¹gach powiedzieli mi, ¿e moj¹ w³asnoœci¹ jest wodoci¹g od przy³¹cza,
a nie od granicy dzia³ki. By³em w
urzêdzie, rozmawia³em z pani¹ E. Ciechañsk¹, powiedzia³a ¿e to nie ich
sprawa, tylko moja. Z drugiej strony
drogi przechodzi przy³¹cze gazowe,
krawê¿nik po³o¿ony jest bezpoœrednio na rurze gazowej. Tak jest p³ytko
wkopane. Wjecha³ tu fadrom¹, gdyby kawa³ek dalej pojecha³, to by tê

rurê za³ama³ – opowiada Zbigniew
Niedziela.
Paradoksalne jest to, ¿e przy³¹cze
znajduje siê na ulicy, przechodzi przez
chodnik i dopiero wchodzi na teren
prywatny Z. Niedzieli. Gmina twierdzi, ¿e to nie ich sprawa, jednak zapewne zarówno droga, jak i chodnik
nad przy³¹czem nie s¹ w³asnoœci¹

³obzianina, tylko gminy. Mo¿e i ta
kwestia by³aby powodem do œmiechu, gdyby nie to, ¿e ten paradoks
pokazuje, z jakimi niedorzecznoœciami musz¹ radziæ sobie mieszkañcy. Bo
jakim cudem w³aœciciel nitki wodoci¹gowej ma siê dokopaæ do niej i usun¹æ awariê, skoro grunt nad ni¹ nie
jest jego w³asnoœci¹?
MM

Ile na szko³y w gminie Resko
(RESKO). Ta gmina najwiêcej
dop³aca na oœwiatê spoœród wszystkich gmin powiatu ³obeskiego. Tak
wysokie koszty wi¹¿¹ siê przede
wszystkim ze s³abym zagêszczeniem ludnoœci i du¿ymi odleg³oœciami do Reska.
W roku minionym subwencja
oœwiatowa na SP w Resku wynosi³a
2.134.618 z³, gmina ze swojej strony
do tej szko³y dop³aca³a 311.498 z³, co
da³o ogóln¹ pulê œrodków 2.446.116
z³.
Szko³a Podstawowa w £abuniu
Wielkim z kolei z subwencji oœwiatowej otrzyma³a 376.947 z³, natomiast z bud¿etu gminy – 301.585 z³.
W sumie na szko³ê w tej miejscowoœci przeznaczono kwotê w wysokoœci 678.532 z³. W tej szkole pobiera³o
naukê 57 uczniów; w oddziale zerowym 1, poni¿ej „0” -13, ³¹cznie – 71.
SP w £osoœnicy otrzyma³a subwencjê w wysokoœci 356.889 z³, a z
bud¿etu gminy - 333.014 z³, razem

kwota wynosi – 689.903 z³, w roku
minionym uczy³o siê tu 62. uczniów
a w oddziale „0” by³o 17. milusiñskich, ³¹cznie 79. dzieci.
SP w Starogardzie z kolei otrzyma³a 500 742 z³, a z dotacji gminnej –
339.589, co w sumie wynosi –
840.331 z³, w tej szkole uczy³o siê w
roku ubieg³ym 81 uczniów, w oddziale „0” - 13, poni¿ej „0” - 22, ³¹cznie 116
dzieci.
Reskie Gimnazjum z subwencji
oœwiatowej otrzyma³o 2.162.349 z³,
natomiast z gminnej kasy – 294.234,
³¹cznie – 2456.583 z³. W reskim Gimnazjum uczy³o siê 303 uczniów.
£¹cznie ze œrodków w³asnych
gmina do³o¿y³a do funkcjonowania
szkó³ 1.579.920 z³, a utrzymanie
wszystkich placówek wraz z subwencj¹ kosztowa³o 7.111.465 z³.
Szko³y na wykresie: 1. SP Resko,
2. SP £abuñ W., 3. SP £osoœnica, 4.
SP Starogard, 5. Gimnazjum. MM
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Dawna
Lipowa
bez lip
(£OBEZ). Nie bez powodu tu¿ po
wojnie obecn¹ ul. Komuny Paryskiej pierwsi mieszkañcy nazwali
Lipow¹. Wszak nazwa nasuwa³a siê
sama, od rosn¹cych tam lip. Dziœ
jedno z drzew przeszkadza lokatorom, bo zas³ania okno.
Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej zwróci³ siê zatem do mieszkañców z zapytaniem, czy lipa ma zostaæ
wyciêta, czy mo¿e pozostaæ. Przy
czym brak odpowiedzi na pismo, jest
jednoznaczne z udzieleniem zgody.
Na pismo dopowiedzia³y cztery osoby – trzy negatywnie, jedna pozytywnie. Pozostali mieszkañcy pism
nie odes³ali, tym samym daj¹c milcz¹ce pozwolenie na zgodê.
– Mieszkam w kamienicy. Kominy mam na wysokoœci okna. Jeœli
wytn¹ jeszcze tê lipê, bêd¹ tu same
domy i dym z kominów. Termin na odpowiedŸ ju¿ siê koñczy i bojê siê, ¿e
lipa zostanie wyciêta – powiedzia³a
jedna z mieszkanek.
Zadziwiaj¹ce jak ludziom zaczyna coraz bardziej zawadzaæ przyroda.
Dziœ okazuje siê, ¿e przeszkadzaj¹
drzewa, bo daj¹ cieñ nie tam, gdzie
trzeba, bo sypi¹ siê liœcie i trzeba
grabiæ, spadaj¹ ga³êzie, gdy wieje, a
co najgorsze na tych ga³êziach siadaj¹ ptaki, a ptaki wiadomo – brudz¹
na chodnik, a czasem na czapkê.
Najlepiej wiêc wyci¹æ wszystkie
drzewa, a ptaki przegoniæ, wytruæ
wszystkie koty, a wraz z nimi i
wszystkie gryzonie, od razu zagazowaæ miasto, bo komary, muchy, biedronki i ¿uki majowe nas zaatakuj¹.
Nie mo¿emy zapomnieæ o psach, bo
te dopiero paskudz¹ na trawniki, piaskownice, a czasem nawet komuœ na
posesji. Najlepiej te¿ zabetonowaæ
wszystkie zieleñce, bo tam roi siê od
niebezpieczeñstw, a i siaæ i kosiæ nie
trzeba bêdzie. Gdy ju¿ siê z tym wszystkim uporamy, bêdziemy mieæ spokój –
¿adnej zieleni, zwierz¹t, ptaków, ani
owadów – ¿adnych problemów, tylko
piêkny, szary beton.
MM

Tajemnicza
rezygnacja
stra¿nika
(WÊGORZYNO).Obecnystra¿nik
miejski pracuje do 28 lutego. W zwi¹zku z tym ju¿ w tym miesi¹cu bêdzie
og³oszony konkurs na to stanowisko. Chêtni do za³o¿enia munduru
stra¿nika ju¿ niebawem bêd¹ mogli
zg³aszaæ swoje kandydatury. MM
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By pamiêæ po nas pozosta³a

Rondo Witosa? Plac Sybiraków?
(£OBEZ). Podczas obrad sesji
Rady Miejskiej rozpoczêto dyskusjê nad nadaniem imienia Sybiraków placowi przy Zespole Szkó³ w
£obzie. Jak dotychczas skwer, na
którym niegdyœ znajdowa³ siê samolot, nie doczeka³ siê jeszcze nazwy. Wprawdzie zak¹tek ten nie
jest zbyt wielki, ale niezmiernie
mi³y i przyjemny. Decyzja, czy nazwa Plac Sybiraków zostanie przypisana temu miejscu, ma zapaœæ
jeszcze w tym miesi¹cu.
Jako pierwszy g³os na ten temat
zabra³ radny Kazimierz Chojnacki.
Jego s³owa spowodowa³y wyst¹pienie burmistrza £obza Ryszarda
Soli, który przypomnia³, ¿e przedstawiciele ko³a zwrócili siê do niego
podczas spotkania op³atkowego, o
to, aby rozpatrzy³ mo¿liwoœæ nazwania jednej z powsta³ych ulic w
£obzie nazw¹ Sybiraków.
– Pocz¹tkowo pomyœla³em o ulicy, któr¹ nazwiemy niebawem Miodowa, ale po konsultacjach doszliœmy do wniosku, ¿e nie jest to uliczka, której nale¿a³oby nadawaæ imiê
Sybiraków. Uwa¿am, ¿e powinna to
byæ ulica albo miejsce godne takiej
nazwy. Pojawi³a siê propozycja, aby

nazw¹ Sybiraków nazwaæ jedyne w
£obzie rondo. Jednak to zale¿y od
Sybiraków, który z tych dwóch
punktów w mieœcie bêdzie pañstwu
odpowiada³ – powiedzia³ burmistrz.
Okaza³o siê jednak, o czym poinformowa³a przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej El¿bieta Kobia³ka, ¿e dwa
tygodnie wczeœniej do biura Rady w
£obzie wp³yn¹³ wniosek zarz¹du
PSL Ko³a w £obzie o nadanie rondu
imienia Wincentego Witosa.
W sprawie nadania nazwy wypowiedzieli siê równie¿ sami zainteresowani: Tadeusz Barañski oraz prezes Zarz¹du Ko³a Zwi¹zku Sybiraków w £obzie Zofia Majchrowicz.
Jak wyjaœni³ T. Barañski, do £obza
przysz³o siedem transportów Sybiraków, a jeden transport liczy³ 42 wagony. Ci ludzie zagospodarowali te
tereny i zakorzenili siê tu na sta³e.
– £obez odbudowali Sybiracy i
wstyd by by³o, gdybyœmy nie uczcili i nie uszanowali ich, nie nadaj¹c
ulicy czy placowi nazwê Sybiraków
– powiedzia³. Zofia Majchowicz doda³a, ¿e Sybiracy s¹ podwalin¹
£obza. Pan Tadeusz przyjecha³ tu
jako kilkunastoletni ch³opak, a ona
mia³a 6 lat.
– Pracowaliœmy bardzo ciê¿ko, z

wielkim oddaniem. Przez 50 lat nie
mo¿na by³o mówiæ, ¿e jesteœmy Sybirakami. Nazwa placu by³aby uhonorowaniem braci Sybiraków w 70.
rocznicê deportacji. My nie wyjechaliœmy dobrowolnie, nas wywleczono z naszych rodzinnych domów. My tu nie przyjechaliœmy, nas
tu przywieziono, nas tu zostawiono.
Tu stworzyliœmy now¹ ojczyznê.
Mamy dzieci wykszta³cone, czêœæ z
nich pe³ni godne funkcje. W zwi¹zku
Sybiraków by³o 600 osób, teraz nas
ju¿ nawet 300 nie ma. Chodzi o to, by
jakaœ pamiêæ po nas pozosta³a –
powiedzia³a.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
El¿bieta Kobia³ka zapewni³a, ¿e jest
wola radnych, ale nale¿y trzymaæ siê
procedur. Zadeklarowa³a, ¿e na najbli¿szej sesji radni podejm¹ temat
nazwy dla ronda i placu przy liceum.
W³aœciwie to powinno byæ
wstyd mieszkañcom miasta, ¿e to
Sybiracy wystêpuj¹ o nazwê, a nie
spo³eczeñstwo. Na skwerze przyda³by siê jeszcze g³az narzutowy z tablic¹ – jako dar mieszkañców miasta
dla Sybiraków. Piêkny g³az znajduje
siê przy drodze na Suliszewice, tu¿ za
blokami osiedla H. Sawickiej, po lewej stronie drogi.
MM

Bia³e ferie
Wczoraj w naszym województwie rozpoczê³y siê ferie. Zimowa laba uczniów szkó³
podstawowych, gimnazjów i liceów potrwa
do 14 lutego. Ci, którym nie uda siê wyjechaæ na zorganizowane wycieczki, pozostaje liczyæ na zapewnienie rozrywki przez
miasto.
W Wêgorzynie w trakcie
trwania ferii dzieci bêd¹ mia³y
mo¿liwoœæ skorzystania z wielu
form wypoczynku i zabawy. Pracownia Oœwiatowo-Kulturalna
przy Gimnazjum oraz œwietlice
œrodowiskowe na terenie gminy
organizuj¹ zajêcia opiekuñczo –
wychowawcze, sportowe, rozwojowe z wykorzystaniem komputerów oraz zajêcia rozwojowe:
plastyczno - techniczne, teatralne, muzyczne, itp. Zajêcia bêd¹
prowadzone przez miejscowych
nauczycieli w gimnazjum oraz
szko³ach podstawowych w Wêgorzynie i Runowie Pomorskim.
Ponadto dla lubi¹cych sportowe

rozgrywki czeka mnóstwo atrakcji na Orliku. Pod okiem instruktora bêd¹ odbywa³y siê m. in. mini
turnieje pi³ki siatkowej, koszykowej i no¿nej, konkurs rzutów karnych, rzutów osobistych do kosza i odbiæ pi³ki siatkowej w parach z zachowaniem ci¹g³oœci
gry. O ile pogoda na to pozwoli.
Organizatorami wypoczynku w gminie £obez s¹ £obeski
Dom Kultury, Miejska Biblioteka
Publiczna, placówki oœwiatowe i
Urz¹d Miejski. Na zainteresowanych czekaj¹ miêdzy innymi rozgrywki w tenisa sto³owego, projekcja filmów, strzelectwo spor-

towe, warsztaty plastyczne, rêkodzie³o, turnieje halowe w pi³ce
koszykowej, no¿nej i siatkowej.
W Dobrej organizatorem zimowych spotkañ dla uczniów jest
Biblioteka Publiczna. Na chêtnych czekaj¹ krzy¿ówki, rebusy,
ko³o fortuny, konkursy itp. Wykonane podczas zajêæ prace zostan¹ pokazane na wystawie. Codziennie odbywaæ siê bêd¹ zajêcia
plastyczne – z glin¹, modelin¹,
papieroplastyka itp. Jeœli dopisze
bia³a i mroŸna pogoda organizatorzy planuj¹ zabawy na œniegu oraz
ognisko i pieczenie kie³basek.
Centrum Kultury w Resku
zaprasza na warsztaty plastyczne
grupy m³odsze w godz. od 10. do
12., a grupy starsze od 12.30 do
14.30. W czwartek o godz.12. dla
wszystkich chêtnych „MAGICZNE PO£UDNIE” - spotkanie z
magikiem. W planie wyjazd na
warsztaty do Zespo³u Szkó³ w
Radowie Ma³ym.
GD
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Ma³a jednostka, ale mo¿e wiele

Policjanci podsumowali rok
(£OBEZ) Po raz kolejny policjanci powiatu ³obeskiego dokonali
podsumowania swojej rocznej pracy. Gratulacje us³ysza³ m³. asp.
Piotr Opieka za zdobycie tytu³u najlepszego dzielnicowego garnizonu
zachodniopomorskiego. Mówiono o
sukcesach oraz o wyplewionych z
szeregu chwastach. Czy to by³ udany rok dla ³obeskiej policji? Z pewnoœci¹ tak. Utrzymajmy dobre
wskaŸniki i systematyczn¹ pracê,
mówi³ Jacek Fabisiak, pierwszy zastêpca Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Jak co roku Powiatowa Komenda Policji w £obzie dokona³a podsumowania swojej pracy w roku poprzednim. Zaproszeni goœcie
wœród, których znaleŸli siê m. in.
starosta ³obeski Antoni Gutkowski,
burmistrz £obza Ryszard Sola, komendant Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej Andrzej Kuzon, przewodnicz¹cy niezale¿nego zwi¹zku zawodowego policjantów Marian Boguszyñski, prezes stowarzyszenia
emerytów i rencistów Magdalena
D¹browska i wójt Radowa Ma³ego
Józef Wypijewski mogli zapoznaæ
siê z danymi statystycznymi odzwierciedlaj¹cymi stan bezpieczeñstwa, porz¹dek oraz osi¹gniête
wyniki, jakie nasza jednostka wypracowa³a w 2009 roku.
Przedstawiona i komentowana
przez komendanta KPP w £obzie
Roberta Gaja prezentacja multimedialna, szczegó³owo pokazywa³a
dokonania policjantów w porównaniu z rokiem 2008. Du¿o s³ów poœwiêcono iloœci pope³nionych przestêpstw, wykrywalnoœci przestêpstw i sprawców, iloœci interwencji, wypadków i wykroczeñ na drogach czy karalnoœci. Mimo i¿ wskaŸniki ewidentnie pokaza³y, i¿ miniony
rok nale¿a³ do udanych, snuto wnioski na temat mo¿liwoœci poprawy
efektywnoœci pracy. W zesz³ym roku
policja przeprowadzi³a a¿ 1869 interwencji w powiecie, z czego 535 by³a
w domach. Œwiadczy to o tym, ¿e
du¿o pracy czeka funkcjonariuszy w
œrodowisku domowym. Podkreœla³,
¿e praca policji bez wspó³pracy spo³eczeñstwa, bez poznania ich oczekiwañ jest nieefektywna.
Oprócz suchych statystyk nie
zabrak³o kilku s³ów na temat trudnoœci, jakie napotyka³a policja w zesz³ym roku.
- Pod wzglêdem logistycznym zesz³y rok by³ ciê¿ki. Trzech policjantów odesz³o ze s³u¿by. Ponadto usuniêtych zosta³o dwóch funkcjona-

Komendant KPP w £obzie Robert Gaj
riuszy, którzy sprzeniewierzyli siê
naszej rocie œlubowania i pope³niali
przestêpstwa. Zatem przez wiêkszoœæ czasu jednostka nie by³a
skompletowana w 100 procentach.
Dziêki przychylnoœci panów komendantów wojewódzkich mo¿na powiedzieæ, ¿e w tej chwili mamy pe³n¹
obsadê, czyli 76 etatów. W bie¿¹cym
miesi¹cu dotr¹ do nas jeszcze dwaj
policjanci, którzy odbywaj¹ sta¿
adaptacyjny w Poznaniu. - mówi³ komendant Robert Gaj.
Nie odby³o siê równie¿ bez wielkich podziêkowañ dla osób i instytucji, które wspomog³y KPP w momencie do³ku finansowego. S³owa
wdziêcznoœci zosta³y skierowane do
Komendy Wojewódzkiej Policji, która zauwa¿y³a i doposa¿y³a nasz¹
³obesk¹ jednostkê.
- W krótkim czasie dostaliœmy
du¿y zastrzyk dla taboru transportowego w postaci 8 samochodów. Bez
wsparcia samorz¹dowców ciê¿ko
by³oby realizowaæ ustawowe zadania w roku ubieg³ym - powiedzia³.
Ponadto zosta³y doposa¿one
biura w podstawowe materia³y oraz
zakupiono czêœci zamienne do pojazdów. Policjanci z jednostki w Resku mog¹ pochwaliæ siê nowym
ogrzewaniem posterunku.
Pierwsze s³owa pochwa³y i zro-

zumienia trudnej sytuacji pad³y z ust
starosty Antoniego Gutkowskiego,
który stwierdzi³, ¿e osi¹gniête przez
nasz¹ policjê wyniki napawaj¹
dum¹.
- Mamy takich policjantów, z których mo¿emy byæ dumni. Dziêki pracy du¿ej iloœci ludzi spo³eczeñstwo
mo¿e czuæ siê bezpieczne. W tym
roku, jak i w poprzednich latach samorz¹dy nie zostawi¹ was samych.
Pomoc bêdzie znacz¹ca na tyle, na ile
bêdzie nas staæ. Wasza praca i wyniki s¹ uzale¿nione od wielu czynników. Najwa¿niejszy z nich to czynnik
ludzki. To, ¿e wyniki z roku na rok s¹
coraz lepsze, œwiadczy o tym, ¿e za³oga jest bardzo dobra. Wyrzuciliœcie chwasty, które by³y i bardzo
dobrze siê sta³o, ¿e sami do tego
doprowadziliœcie. Mo¿ecie byæ równie¿ zadowoleni z tego, ¿e ci, którzy
wami dowodz¹, w moim odczuciu s¹
osobami znaj¹cymi swoj¹ pracê i
swoje zadania. To wszystko sk³ada
siê na sukcesy, które osi¹gacie. stwierdzi³ starosta.
Pierwszy zastêpca Komendanta
Wojewódzkiego Policji insp. Jacek
Fabisiak ustosunkowa³ siê do przedstawionych danych oraz dokona³
oceny policjantów.
- Komendant g³ówny policji w
Polsce wskaza³ nam kierunki pracy

na rok 2010-2012. S¹ to priorytety,
które mówi¹ wyraŸnie o zaakcentowaniu naszych dzia³añ przede
wszystkim na dzia³ania zapobiegawcze. Aby na imprezach masowych i
ulicach by³o bezpieczniej. I co wa¿ne, ¿eby policjanci mieli mo¿liwie
dobre warunki pracy. Mierniki, które
wam podsy³am, to s¹ tylko instrumenty. To wskazanie metod na osi¹gniêcie dobrego wyniku. - powiedzia³.
Z uznaniem spotka³a siê akcja
„Wakacyjny patrol” prowadzona
przez funkcjonariuszy na terenie
powiatu.
- Bêdê chcia³ rozpropagowaæ j¹
na ca³e województwo. Przedstawiê
ten pomys³ naczelnikowi prewencji.
- pochwali³ Fabisiak. Przyzna³, ¿e
narkotyki to problem nie tylko w naszym powiecie. On jest wszêdzie,
ewentualnie bardziej lub mniej ograniczony. - Wasze akcje zwi¹zane z
du¿ymi plantacjami marihuany
œwiadcz¹ o tym, ¿e ta przestêpczoœæ
ucieka od du¿ych aglomeracji i agituje siê na wioskach, w miejscach
odosobnionych. - zauwa¿y³.
Kolejnym punktem podsumowañ byli nietrzeŸwi kierowcy, stanowi¹cy problem w ca³ym kraju. Nie
bano siê stwierdzenia, ¿e s¹ to potencjalni zabójcy. Szacuje siê, ¿e
policjanci w Polsce ujawniaj¹ nawet
1500 nietrzeŸwych kierowców dziennie. Zatem, na nasze drogi codziennie wyje¿d¿a oko³o 15 tys. nietrzeŸwych kierowców.
Ponowne gratulacje us³ysza³ m³.
asp. Piotr Opieka, najlepszy dzielnicowy województwa. Wagê tego
wydarzenia podkreœli³ m³. insp. Fabisiak, który niejednokrotnie s³ysza³
zdziwienie, ¿e dzielnicowy z ma³ego
powiatu wygra³ w konfrontacji z
ponad 430 dzielnicowymi z ca³ego
województwa. - Jeœli ktoœ nie wie, o
co chodzi w pracy dzielnicowego,
niech najpierw sobie przeczyta przepisy i popatrzy na pracê tego cz³owieka. Dzielnicowy to jest instytucja. Dobry dzielnicowy wie, gdzie
mo¿e siê spodziewaæ zagro¿enia,
wie, gdzie mo¿e znaleŸæ dziuple, wie,
gdzie mo¿e typowaæ sprawców przestêpstw. Dzielnicowy to studnia informacji. - powiedzia³.
Na koniec us³yszeliœmy informacje, dotycz¹ce spadkowej tendencji
iloœci œmiertelnych wypadków na
drogach. Podkreœlono, ¿e problemem
w powiecie jest skomplikowana konstrukcja dróg i gêste zadrzewienie.
Wszystkim policjantom ¿yczymy zdrowia i nieustaj¹cej dociekliwoœci w tropieniu przestêpców. GD
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Mróz w mieszkaniu

(£OBEZ). - W mieszkaniu mamy
szron na œcianach. Jest zimno, a piec
c.o. jest tak du¿y, ¿e 8 przyczep drzewa musimy spalaæ, ¿eby ogrzaæ.
Ogrzewaæ musimy halê i wolne
mieszkanie obok – powiedzia³ mieszkaniec £obza, który przyszed³ do
naszej redakcji, oskar¿aj¹c o ten
stan w³aœciciela mieszkania, którym
jest Nadleœnictwo w £obzie.
W czasie, gdy do naszej redakcji
zawita³ pan Œmigasiewicz, królowa³y
mrozy poni¿ej 20 st. C.
A na œcianach szron
Pañstwo Teresa i Jan Œmigasiewiczowie zajmuj¹ mieszkanie przy ul.
H. Sawickiej w £obzie, na
terenie bazy Nadleœnictwa. Dwóm osobom, bêd¹cym ju¿ na emeryturze,
przydzielono lokal zastêpczy o powierzchni 38 mkw.
(dwa pokoje, kuchnia i
³azienka).
Wczeœniej
mieszkali w Zagórzycach,
jednak podczas przebudowy komina zosta³a uszkodzona œciana. In¿. Halina
¯abiñska pracuj¹ca w
Nadleœnictwie £obez i maj¹ca pod sob¹ lokale Nadleœnictwa twierdzi, ¿e
uszkodzenie jest niewielkie i mo¿na je naprawiæ.
Pañstwo Œmigasiewiczowie wskazywali, ¿e œciana
szczytowa odchyli³a siê o
przynajmniej kilkanaœcie
centymetrów. Przebudowa komina i uszkodzenie
œciany by³o przyczyn¹
¿¹dania przydzielenia nowego lokalu. W budynku
w Zagórzycach pozosta³a

jednak druga rodzina, której uszkodzenie nie przeszkadza³o i do £obza
przenieœæ siê nie chcia³a.
W mieszkaniu zastêpczym ju¿ na
drzwiach wejœciowych widoczny
jest szron. Spora jego warstwa pokrywa³a równie¿ œciany w korytarzu.
W sypialni pani Œmigasiewicz
przejecha³a palcami po œcianie, pozostawiaj¹c po nich dwa œlady.
Szron gruboœci oko³o pó³ centymetra pokrywa³ ca³¹ powierzchniê.
Wskaza³a na pozosta³e – to samo,
równie¿ w pokoju obok. Pod oknem
na parapecie króluje gruba warstwa
lodu. W ³azience - zamro¿ona wilgoæ. Podczas rozmowy z ust wydo-

bywa³a siê para. Na pytanie, dlaczego w domu jest zimno i sk¹d ta warstwa szronu na œcianach, lokatorzy
odpowiadaj¹, ¿e to wina du¿ego pieca c.o. i faktu, ¿e musz¹ opalaæ nie
tylko swoje mieszkanie, ale i warsztat oraz mieszkanie, które stoi puste.
W piecu c.o. nie rozpalili, bo coœ
„bulgota³o” w rurach. Rozpalili wiêc
jedynie w westfalce, która stoi w
kuchni.
Ale...
Ju¿ w listopadzie pani T. Œmigasiewicz wyjecha³a do Niemiec, do
córki.
Jej m¹¿ do³¹czy³ do rodziny
przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia.

Do mieszkania wrócili 22 stycznia.
Przez ten czas mieszkanie nie by³o
ogrzewane.
– Gdy przyjechaliœmy, na pod³odze by³a zamarzniêta ka³u¿a. Na ³y¿wach mo¿na by³o jeŸdziæ. Pêk³a rura.
Chcia³am nowe centralne, bo ten
piec jest bardzo du¿y, mo¿na wrzuciæ
do niego wiele klocków o d³ugoœci
oko³o 60 cm, albo dwie taczki wêgla.
Nie zgodzili siê. Zaproponowa³am,
aby Nadleœnictwo postawi³o tu piec
kaflowy. Pani ¯abiñska odpar³a, ¿e
ten kosztuje 3 tysi¹ce z³. To ja mam
budowaæ? Dali nam mieszkanie zastêpcze i drug¹ zimê tak marzniemy –
powiedzia³a lokatorka.
Pañstwo Œmigasiewiczowie niegdyœ mieszkali
w £obzie przy ul. Okopowej. Za mieszkanie jednak
nie p³acili czynszu, w
zwi¹zku z czym zostali
przeniesieni do Zagórzyc.
W zamian za niep³acony
czynsz, mieli podj¹æ siê
remontu mieszkania na
wsi. Nie uczynili tego. Pani
Œmigasiewicz t³umaczy to
chorob¹ i trudn¹ sytuacj¹
zwi¹zan¹ z utrat¹ pracy
oraz nisk¹ rent¹ mê¿a.
Przyznaje, ¿e za ³obeski
d³ug mia³a remontowaæ
mieszkanie w Zagórzycach.
- Mieszkaliœmy 14 lat
bez ¿adnych remontów,
niczego z ich strony. Dach
pod azbestem, sufity wali³y siê, chodziliœmy i prosiliœmy o jakieœ remonty. W
koñcu przyjechali, poci¹gnêli za czub rozwalaj¹cego siê komina, a szczyt

tygodnik ³obeski 2.2.2010 r.

zacz¹³ odchodziæ. Szybko dali nam
mieszkanie zastêpcze tutaj. Spod
deszczu przyszliœmy pod rynnê.
Zacz¹³ przeciekaæ dach w pokoju.
Powiedzieli, ¿e do wiosny nic nie
zrobi¹, a na wiosnê, jak œnieg zacznie
siê topiæ, to co bêdzie? Normalnie
nas starych ludzi mêcz¹. W Zagórzycach zosta³ taki ma³y piecyk przenoœny, m¹¿ chcia³ przywieŸæ, ale po co?
Co mi to da taki piecyk, skoro œciany
s¹ cienkie. Gdy idziemy spaæ, to
gotujemy s³oiki z gor¹c¹ wod¹, a
g³owy ca³kiem przykrywamy, bo nie
idzie w ogóle ¿yæ.
Zwraca³am siê do Nadleœnictwa
o to, aby od³¹czyli halê. Czêœæ od³¹czyli. Teraz grzejemy jedynie westfalk¹, ale ona strasznie ¿re – dodaje
pani Œmigasiewicz.
Inne zdanie na ten temat przedstawiaj¹ nadleœniczy Wies³aw Rymszewicz oraz in¿. H. ¯abiñska. Wyjaœniaj¹, ¿e pañstwo Œmigasiewiczowie wyjechali w okresie zimy, wówczas, gdy temperatury spada³y poni¿ej - 20 st. C. W tym czasie nikt nie
dogl¹da³ mieszkania i nie dogrzewa³.
- Je¿eli zamarza woda w budynkach wolnostoj¹cych ogrzewanych, to jak ma nie zamarzn¹æ woda
w budynku nieogrzewanym przez
miesi¹c? W tej chwili, poprzez zaniedbania tych lokatorów popêka³y
rury, kaloryfery i piec c.o. Ci pañstwo zapowiedzieli, ¿e ponownie
wyje¿d¿aj¹, nie wiem na jak d³ugo.
Pytanie kto bêdzie to mieszkanie
utrzymywa³ zim¹? Lokal ulega dewastacji, jest nieogrzewany. Daliœmy
go w dobrej wierze, aby polepszyæ im
warunki. Zgodzili siê na nie, ogl¹dali
je przed przeprowadzk¹, a teraz
mamy same k³opoty, bo to mieszkanie jest ci¹gle zaniedbywane. Od
strony lokatorów wci¹¿ jest postawa roszczeniowa. Robimy wszytko,
co prawnie do nas nale¿y. Reszta stoi
po stronie najemcy. Natomiast propozycja od³¹czenia ca³ej magistrali
ciep³owniczej jest nie do przyjêcia.
W warsztacie pozosta³y dwa kaloryfery, bowiem tam znajduje siê naczynie wyrównawcze do c.o. Nie mo¿e-
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my ich od³¹czyæ, bo zamarz³aby
woda – powiedzia³ nadleœniczy.
H. ¯abiñska doda³a, ¿e wyrazi³a
zgodê na przewiezienie przenoœnego pieca kaflowego z Zagórzyc o ile
bêdzie pozytywna opinia kominiarska. W dniu, w którym kominiarz
sprawdza³ czy mo¿na zamontowaæ
rzeczony piec, do Nadleœnictwa
przyby³a p. Œmigasiewicz i powiedzia³a, ¿e nie chce go. Brakuje dla
niego miejsca.
- Tego nie maj¹ gdzie postawiæ, a
przecie¿ zwyk³y, kaflowy jest wiêkszy. Ten piec spokojnie ogrza³by
dwa pokoje. W kuchni jest westfalka
i wtedy zaoszczêdziliby. W Zagórzycach œcianê ³atwo naprawiæ. Pomyœleliœmy, ¿e mo¿emy ich czasowo
przenieœæ, a tam zrobimy remont.
Gdy zaczê³am mówiæ o remoncie, to
p. Œmigasiewicz powiedzia³a, ¿e w
¿yciu tam nie wróci i abyœmy nie remontowali. Teraz mówi, ¿e chêtnie
by tam wróci³a – doda³a H. ¯abiñska.
Mamy po 70 lat, co, teraz mamy
na poniewierkê iœæ?
Pañstwo Œmigasiewiczowie
czuj¹ siê oszukani. Po mieszkaniu w
£obzie i Zagórzycach trafili ponownie do £obza. Tutaj jednak s¹ w
mieszkaniu zastêpczym ze œciœle
okreœlonym terminem pobytu. Czas
ich mieszkania koñczy siê 30 kwietnia. I co dalej?
- ¯eby cz³owiekiem tak poniewieraæ? Mówili mi, ¿e rozmawiali z
gmin¹, ¿e gmina da mi mieszkanie, z
kolei burmistrz powiedzia³, ¿e nie da
nam mieszkania, bo socjalne dostaj¹
ci, co naprawdê potrzebuj¹. Poza
tym nie nale¿y siê nam ze wzglêdu na
nasze emerytury. Mo¿emy sobie kupiæ. Czy ktoœ mi da kredyt 200-300
tys. z³ na nasze emerytury? I co
wyrzuc¹ nas jak bezdomnych, starych ludzi?
To, co zostaje mi z mojej emerytury praktycznie idzie na leki, do tego
trzeba op³aciæ œwiat³o, mieszkanie. –
powiedzia³a T. Œmigasiewicz.
Oboje s¹ na emeryturach, czêœæ
emerytury lokatorki zaj¹³ komornik,

czêœæ przeznacza na leki dla siebie i
mê¿a. J. Œmigasiewicz ma wysokie ciœnienie i mia¿d¿ycê. Jak twierdzi,
grozi mu amputacja nogi.
I w tym wypadku ze zdaniem lokatorów nie zgadza siê nadleœniczy.
Uwa¿a, ¿e wystarczy³oby odrobinê
dobrej woli ze strony mieszkañców.
Poza tym przypomina, ¿e na lokatorach spoczywa obowi¹zek dbania o
mieszkanie, a Nadleœnictwo ze swojej strony ma œciœle okreœlone ramy,
poza które nie mo¿e wychodziæ.
- Ich dochód miesiêczny jest
wysoki, wy¿szy ni¿ ma przeciêtna
rodzina. My mamy takie rodziny,
gdzie przelicznik na jedn¹ osobê,
wynosi 300-400 z³ i w pierwszym rzêdzie takim rodzinom pomagamy.
Mamy 57 lokali mieszkalnych.
Pomijaj¹c pañstwa Œmigasiewiczów,
w tamtym roku nie by³o ¿adnych
skarg lokatorów. Pañstwo Œmigasiewiczowie ci¹gle maj¹ postawê roszczeniow¹. Dochodz¹ do wniosku, ¿e
to s¹ pieniacze. Raz chc¹ piecyk, raz
nie chc¹, bo mebli nie bêdzie jak
ustawiæ, to co ja mam zrobiæ? Powiêkszyæ mieszkanie? – pyta nadleœniczy.
Mieszkanie za 1.500 z³
J. Œmigasiewicz pracowa³ w grupie remontowo-budowlanej od
czerwca 1978 do marca 1984 r. Zwolni³ siê na w³asn¹ proœbê. W momencie, gdy zwolni³ siê z pracy, jego prawo do mieszkania powinno byæ zerwane.
Dziœ przed p. Œmigasiewiczami
rysuje siê czarna przysz³oœæ, ale czy
musia³o do tego dojœæ?
Mieszkaj¹c w Zagórzycach,
otrzymali propozycjê wykupu
mieszkania. Nie skorzystali, choæ,
jak zapewnia nadleœniczy, budynek
zapewne by³by wyceniony nie wiêcej ni¿ na 10 tys. z³. P. Œmigasiewicz
móg³by skorzystaæ z ulgi i zap³aciæ
oko³o po³owy ceny. Nadleœniczy
chcia³ iœæ dalej – przekazaæ mieszkanie gminie i wówczas p. Œmigasiewicz móg³by przej¹æ od gminy lokal
za 1 proc. jego wartoœci. Wówczas
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mieszkanie mo¿na by³oby kupiæ za
co najwy¿ej 1500 z³.
– Podchodziliœmy od strony czysto spo³ecznej, nigdy nie pozbawialiœmy prawa do tytu³u prawnego.
Pani Œmigasiewicz powiedzia³a, ¿e
nawet za darmo tego domu nie chce,
bo nie jest g³upia, aby ³adowaæ pieni¹dze w taki dom. Woli, ¿eby Nadleœnictwo za ni¹ wszystko robi³o.
Sam dom wielkiej wartoœci nie przedstawia, ale dzia³ka jest bardzo du¿o
warta. Mogli j¹ sprzedaæ na wolnym
rynku i kupiæ inne mieszkanie – ocenia nadleœniczy.
Z jednej strony zamarzniête
œciany, szron na nich, czarna wizja
przysz³oœci starszych ludzi i beznadziejnoœæ ich obecnej sytuacji
mo¿e przywo³aæ dreszcz grozy. Bo
co dalej? Jaka czeka ich przysz³oœæ?
Nadleœnictwo powiedzia³o doœæ.
Gmina nie ma lokali. W tym wieku na
kredyt mieszkaniowy nie ma co liczyæ. Z drugiej strony jednak teoretycznie prawo do lokalu nadleœnictwa stracili ju¿ w 1984 roku. Mimo i¿
czynsz nie by³ op³acany, otrzymali
mieszkanie zastêpcze, które mieli
remontowaæ w zamian za d³ugi z
tytu³u niep³acenia czynszu. Lokal w
Zagórzycach nie by³ remontowany,
czynsz równie¿ nie by³ op³acany.
Nie skorzystano równie¿ z mo¿liwoœci kupna mieszkania za 1500 z³. I
tutaj rodzi siê pytanie, ile m³odych
osób, startuj¹cych w doros³e ¿ycie
ma mo¿liwoœæ mieszkania w lokalu
komunalnym, b¹dŸ s³u¿bowym. Ile
z m³odych osób kiedykolwiek w
¿yciu bêdzie mia³o mo¿liwoœæ kupna mieszkania za grosze? Ile z tych
m³odych osób bez wahania wp³aci³oby 1500 z³, a nawet pe³n¹ kwotê,
aby w ogóle mieæ jakikolwiek dach
nad g³ow¹? M³odzi ludzie nie maj¹
i nie bêd¹ mieæ takiej mo¿liwoœci. Na
mieszkanie musz¹ sobie sami zarobiæ, wyje¿d¿aj¹c zagranicê, b¹dŸ
bior¹c kredyty na kilkadziesi¹t lat.
Nikt im te¿ niczego nie remontuje.
Wiêc nale¿y zadaæ pytanie, kto tu tak
naprawdê zawini³ i kto jest poszkodowany.
MM
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Stanowisko Zarz¹du Powiatu ws. szpitala w Resku
Pierwszy etap przejêcia szpitala w Resku przez
powiat ³obeski dobieg³
koñca. Od 15 grudnia 2009
roku jesteœmy w³aœcicielami tej nieruchomoœci.
Do koñca roku 2010 bêdzie
on nadal prowadzony
przez NZOZ INTERMED i
NZOZ CHIRURG.

Zarz¹d Powiatu £obeskiego od pocz¹tku kadencji wyra¿a³ zdecydowan¹ wolê utrzymania szpitala, nawet kosztem
znacznych nak³adów finansowych. O naszej determinacji za³atwienia problemu mog¹ œwiadczyæ nastêpuj¹ce fakty:
- ju¿ w pierwszych dniach
swojego urzêdowania, w grudniu
2006 roku starosta Gutkowski i
wicestarosta Brodziñski udzielili
osobistego porêczenia umowy
dzier¿awy szpitala dla NZOZ INTERMED od powiatu stargardzkiego, który wówczas nie by³
sk³onny do jej zawarcia;
- w marcu 2008 roku wykupiliœmy na komorniczej licytacji ruchomoœci szpitala.
Od pocz¹tku kadencji nieustannie monitowaliœmy Starostê Stargardzkiego by przyspieszy³ decyzjê rozstrzygaj¹c¹ o
sposobie rozwi¹zania problemu.
Za zgod¹ rady powiatu ju¿ w 2008
roku zawarliœmy z PKO BP umowê
kredytow¹ na kwotê 3 mln z³ przeznaczon¹ na zakup szpitala. Dopuszczaliœmy ka¿d¹ mo¿liwoœæ
daj¹c¹ nam prawo w³asnoœci nad
nieruchomoœci¹. Przedmiotem
powa¿nych rozwa¿añ by³o miêdzy innymi powo³anie spó³ki. Niestety, Zarz¹d Powiatu Stargardz-

kiego dopiero w paŸdzierniku ub.r.
podj¹³ decyzjê daj¹c¹ nam mo¿liwoœæ negocjacji ceny. Ostateczn¹
wartoœæ transakcji w kwocie
2.630.000 z³, uzgodniliœmy w ostatnich dniach paŸdziernika 2009 roku.
Oczekiwaniem Starosty Stargardzkiego by³o zawarcie aktu notarialnego przed koñcem roku. Przyjêliœmy ten warunek, pomimo i¿ niós³
on ze sob¹ wiele niedogodnoœci.
Przede wszystkim, wraz z koñcem
roku wygasa³y kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz
umowy dzier¿awy. Co do nowych
kontraktów, to by³y niejasne obietnice NFZ, ¿e zostan¹ one przed³u¿one na rok 2010. Natomiast kwestiê przysz³ej dzier¿awy mogliœmy
rozstrzygn¹æ dopiero po zakupie
nieruchomoœci. Termin zawarcia
aktu notarialnego uzale¿niliœmy
jednak bezwarunkow¹ koniecznoœci¹ zwolnienia nieruchomoœci od
obci¹¿enia jej prawem u¿yczenia
na rzecz SPZZOZ w £obzie. Chodzi³o o to by nie by³a ona obci¹¿ona jakimikolwiek zobowi¹zaniami.
Na te problemy nak³ada³y siê jeszcze powszechnie znane, bardzo
ostre konflikty miêdzy dzier¿awcami szpitala, a mianowicie miêdzy
NZOZ INTERMED i NZOZ CHIRURG. Ich skala i nieustêpliwoœæ
stron stwarza³y realne zagro¿enie
zerwania kontraktów przez NFZ.
Byliœmy w posiadaniu absolutnie
wiarygodnych informacji na ten temat. W tej sytuacji koniecznoœci¹
sta³o siê szukanie rozwi¹zania daj¹cego przede wszystkim gwarancjê
dalszego funkcjonowania szpitala w
Resku. Najlepsz¹ alternatyw¹ wydawa³a nam siê mo¿liwoœæ przejêcia
go przez nale¿¹cy do samorz¹du wojewódzkiego SPZZOZ w Gryficach.

Ponadto mo¿liwoœæ ta nios³a ze sob¹
gwarancje podniesienia poziomu
us³ug œwiadczonych przez szpital i
zapewnienie wiêkszego ich zakresu.
SPZZOZ Gryfice, jeden z najlepszych w Polsce, prowadz¹c szpital w
Resku wzi¹³by na siebie pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za pacjentów z terenu
powiatu ³obeskiego, zapewniaj¹c im
bardzo szerok¹ i wysokospecjalistyczn¹ opiekê medyczn¹, ³¹cznie z
prowadzeniem poradni specjalistycznych. Dla nas równie wa¿n¹
cech¹ tej jednostki jest fakt jej podleg³oœci w³adzom samorz¹dowym
województwa zachodniopomorskiego, a wiêc partnera samorz¹du
powiatowego, partnera na którego
pomoc mo¿na liczyæ. Tego rodzaju
sytuacja prawna dawa³a nam tak¿e
mo¿liwoœæ przekazania województwu zadania drog¹ porozumienia w
sytuacji gdyby funkcjonuj¹ce na
szpitalu podmioty utraci³y mo¿liwoœæ realizacji kontraktów, a przez to
szpital mia³by zostaæ zamkniêty.
Podjête w tym zakresie dzia³ania
przygotowawcze (zabezpieczaj¹ce),
tzn. rozmowy z Marsza³kiem Województwa Zchodniopomorskiego,
dyrekcj¹ NFZ oraz dyrektorem SPZZOZ w Gryficach przebiega³y w atmosferze wzajemnego zrozumienia i
woli pomocy. W takich oklicznoœciach zaprosiliœmy SPZZOZ Gryfice do z³o¿enia oferty przetargowej.
Niestety bardzo krótkie terminy
uniemo¿liwi³y dyrekcji tej jednostki
na z³o¿enie oferty dzier¿awy. W
pierwszych dniach grudnia musia³
byæ wyznaczony dzier¿awca szpitala na rok 2010.
Atmosfera wokó³ szpitala i dzia³añ Zarz¹du Powiatu £obeskiego w
ostatnich dniach listopada ub.r. sta³a siê bardzo napiêta. Podczas zwo-

Nadzór budowlany szkoli³ siê
w Tarnowie
(TARNOWO, gm. £obez)
W Tarnowie, w malowniczo
po³o¿onym m³ynie nad
star¹ Reg¹, zamienionym
na zajazd, odby³o siê
szkolenie s³u¿b nadzoru
budowlanego województwa
zachodniopomorskiego.
Spotkanie zorganizowa³ w
dniach 28-29 stycznia Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w £obzie. Szkolenie obejmowa³o te-

maty: strony postêpowania administracyjnego; postêpowanie poprzedzaj¹ce rozpoczêcie robót budowlanych, rozpoczêcie albo wznowienie
budowy; ocena trudnoœci i problemów wystêpuj¹cych w procesie inwestycyjnym w aspekcie obowi¹zuj¹cych przepisów. W spotkaniu
uczestniczyli Ryszard Kabat - Zachodniopomorski Inspektor Nadzoru Budowlanego i Witold Reiter naczelnik Wydzia³u Kontroli Wyrobów Budowlanych oraz powiatowi
inspektorzy z poszczególnych powiatów województwa.
(s)

³anej sesji nadzwyczajnej Rada
Powiatu zobowi¹za³a Zarz¹d do
zawarcia umów dzier¿awy z dotychczasowymi u¿ytkownikami
szpitala, tj. z NZOZ INTERMED i
NZOZ CHIRURG. Tak te¿ siê sta³o. Jednak zawarcie stosownej
umowy by³o mo¿liwe dopiero po
11 stycznia 2010 roku. Nie by³o
mo¿liwoœci prawnych, aby proces
ten przyspieszyæ. Czyniony zarz¹dowi powiatu zarzut opiesza³oœci
by³ ca³kowicie bezzasadny. Zawarcie umowy z naruszeniem obowi¹zuj¹cych procedur mog³oby
naraziæ powiat na powa¿ne konsekwencje finansowe.
Warunkiem zasadniczym, jaki
postawiliœmy dzier¿awcom by³o
przedstawienie nam pisemnego
porozumienia obu spó³ek w sprawie wzajemnego i solidarnego administrowania czêœciami wspólnymi szpitala. W po³owie stycznia
wszystkie warunki zosta³y spe³nione, szczegó³y umowy dzier¿awy uzgodnione, a dokumenty
podpisane.
Obecnie Zarz¹d pracuje nad
projektami dokumentów dla Rady
Powiatu w których zaproponuje
sposób zagospodarowania szpitala na najbli¿sze dziesiêciolecia.
Wstêpnie przyjmujemy, ¿e bêdzie
to przetarg ofertowy (chcemy wybraæ ofertê najlepsz¹ pod wzglêdem zabezpieczenia dobrych us³ug
dla mieszkañców powiatu) oraz
d³ugoterminowa umowa dzier¿awy
(nie zamierzamy wyzbywaæ siê
wp³ywu w³aœcicielskiego na tê nieruchomoœæ). Wyra¿amy nadziejê,
¿e wszystkie rozstrzygniêcia w tym
wzglêdzie zapadn¹ w pierwszej
po³owie tego roku.
Zarz¹d Powiatu £obeskiego

By inwestorzy
przyszli
(£OBEZ). Radni uchwalili miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Drawska”.
W sumie plan obejmuje obszar 73,08 ha. „Opracowanie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ma na celu u³atwienie potencjalnym, przysz³ym
inwestorom skomplikowanego i d³ugotrwa³ego procesu
inwestycyjnego, co mo¿e zadecydowaæ o lokalizacji
nowych inwestycji na terenie gminy £obez” - czytamy
w uzasadnieniu do uchwa³y. Czy jednak s¹ szanse na to,
aby do £obza zawita³ jakiœ inwestor i co w tej sprawie
robi¹ nasze w³adze?

List do redakcji

- Przyjêcie planu ma bardzo wa¿ne znaczenie dla naszej gminy, ale i
dla Urzêdu Marsza³kowskiego. Poniewa¿ gros inwestorów, którzy docieraj¹ do tej jednostki, interesuje
g³ównie teren objêty planem, s¹siaduj¹cy przynajmniej z drog¹ wojewódzk¹, jeœli nie drog¹ krajow¹.
Doskonale siê sk³ada, ¿e u nas jest
teren czêœciowo uzbrojony. Ju¿ po
rozmowie telefonicznej, z p.o dyrektora Centrum Obs³ugi Inwestora
przy Urzêdzie Marsza³kowskim Paw³em Bartoszewskim, który przys³a³
nam namiary na jednego z inwestorów z trochê innej bran¿y. Bêd¹ do
nas kierowani potencjalni inwestorzy z bran¿y spo¿ywczej. W tym tygodniu skontaktuje siê z naszym
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urzêdem firma produkuj¹ca wyroby
spo¿ywcze, jest to jakiœ potentat na
rynku europejskim zajmuj¹cy siê
produkcj¹ makaronu. Jest te¿ oferta
zak³adu zajmuj¹cego siê produkcj¹
elementów wodnokanalizacyjnych.
Ci inwestorzy do nas dotr¹ – powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard Sola.
Przeciw uchwale g³osowali radni: H. Stankiewicz i B. Górecki. Pozostali radni byli za uchwaleniem planu.
Uchwa³a wejdzie w ¿ycie po
up³ywie 30 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Zachodniopomorskiego i podlega og³oszeniu na
stronie internetowej Urzêdu
Miejskiego w £obzie.
MM

Bêd¹ rozmawiaæ
o liceum w Resku
(RESKO-£OBEZ). W ostatni¹
œrodê stycznia Zarz¹d Powiatu
£obeskiego ponownie przeanalizowa³ sytuacjê szkó³ œrednich i
stwierdzi³, ¿e do koñca roku szkolnego Zespó³ Szkó³ w Resku bêdzie
pracowa³ zgodnie z zatwierdzonym
na rok szkolny 2009/2010 arkuszem organizacyjnym placówki
oœwiatowej.
Realizowane bêd¹ tak¿e dodatkowo przyznane godziny zajêæ edukacyjnych na podniesienie efektywnoœci kszta³cenia.
W celu ustalenia dalszych kierunków dzia³añ, Zarz¹d spotka siê 3
lutego 2010 r. z radnymi gminy Resko

i z w³adzami miasta. W zwi¹zku z planowanym spotkaniem, które odbêdzie siê w starostwie, burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski, w pi¹tkowy wieczór zorganizowa³ spotkanie
z radnymi. Podczas spotkania dyskutowano zarówno o przyjêciu strategii w rozmowie z Zarz¹dem Powiatu, jak i wyznaczono osoby, które
bêd¹ reprezentowaæ gminê Resko.
W sk³ad zespo³u, który podejmie rozmowy ze starostwem weszli:
burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Barbara Basowska, radni:
Adam Seredyñski, Roman Gojlik i
Jan Czaban.
MM

Agnieszka Walczyk
od alimentów
(DOBRA). Konkurs na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego w tej gminie wygra³a
Agnieszka Walczyk.
13 stycznia zosta³ og³oszony
konkurs na stanowisko pracy: referent ds. funduszu alimentacyjnego.
Do pracy na tym stanowisku by³y
chêtne trzy osoby, jednak jedna z
osób nie dostarczy³a zaœwiadczenia

o niekaralnoœci. Do rozmowy kwalifikacyjnej, która odby³a siê 28 stycznia, zosta³y wiêc dopuszczone dwie
kandydatki. Po wys³uchaniu wypowiedzi obu kandydatek i zapoznaniu
siê ze z³o¿on¹ przez nich ofert¹,
osob¹, któr¹ wybrano na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego zosta³a Agnieszka Walczyk.
op

stywaæ istniej¹ce mo¿liwoœci.
A¿ siê chce zapytaæ, co robi nasza w³adza? Nasza w³adza bawi siê na
ca³ego. Impreza goni imprezê. Im
bardziej wystawna i huczniejsza, tym
lepiej. Koszty? A kto by siê tym przejmowa³? Przecie¿ p³aci bud¿et. Niewa¿ne, ¿e bud¿et to pieni¹dze wyborcy-podatnika, bo oni bez w¹tpienia to kupi¹ i bêd¹ dozgonnie
wdziêczni za sprawion¹ uciechê. A
wybory za pasem. Je¿eli dokonamy
analizy wydatkowania pieniêdzy na
poszczególne kupki, to œmiem twierdziæ, ¿e bezsprzecznie najwiêkszy
wzrost bêdzie na propagandê i imprezy oraz na administracjê, rosn¹c¹
ponad miarê i czêsto marnej jakoœci.
Panie Redaktorze, Pañski tekst to
lektura niezwykle pouczaj¹ca dla rz¹dz¹cych. Tylko czy oni to zrozumiej¹? Smutek tym wiêkszy, i¿ wiedzy i przyk³adów nie trzeba szukaæ w
odleg³ych prowincjach. Wystarczy
dok³adnie i z rozs¹dkiem przyjrzeæ
siê naszej, lokalnej, historii ostatnich 20-stu lat. Mieszkam w gminie
Wêgorzyno i st¹d wynikaj¹ moje
spostrze¿enia. W naszej gminie najwiêksi pracodawcy to: „PAGOK”,

„TRÓJKA”, „ROSENS-BETON”,
„TARTAK PRZYTOÑ”, „HT ADAMUS”, „PIEKARNIA WASILEWSKI”,
„MICHALCZYSZYN”,
„ZUK”, „AGROMARKET WIEWIECKO”, „ATLANTIC PRODUCTS GARDNO”. Kolejnoœæ w
jakiej je wymieniam jest oczywiœcie
przypadkowa, ale i nie o kolejnoœæ tu
chodzi. Myœlê, ¿e prawdziwa tajemnica tkwi w tym, kiedy wszystkie te
firmy powsta³y. Dla pe³ni obrazu
nale¿a³oby równie¿ dokonaæ analizy
niepowodzeñ takich przedsiêwziêæ
jak MONT STAL czy BIOETANOL.
Mo¿e odpowiedŸ na to proste z pozoru pytanie, odpowiedŸ wynikaj¹ca z rzetelnej i dog³êbnej analizy
okolicznoœci, w jakich one powstawa³y, przynios³aby receptê na sukces w prawdziwej s³u¿bie mieszkañcom powiatu. Wszak wszyscy dzia³acze samorz¹dowi, gminni i powiatowi maj¹ na wzglêdzie jedynie dobro wspó³mieszkañców i rozwój lokalnej przedsiêbiorczoœci, bo jedynie praca mo¿e zapewniæ stabilnoœæ
i byt rodzinie.
Czytelniczka
(dane do wiadomoœci redakcji).

Szanowny Panie Redaktorze!

Brawo!!! Bardzo dziêkujê
za znakomity tekst p.t.: „Dobre samopoczucie, a rosn¹ce
bezrobocie i kurcz¹cy siê rynek pracy”, który ukaza³ siê w
T£ z dnia 12 stycznia br.
Mamy najlepszy w kraju
CIS, najlepszy PUP, najlepszych dyrektorów, najwiêcej
pozyskanych pieniêdzy dla
bezrobotnych. Powiatowe s³u¿by
doskonale wpisuj¹ siê w funkcjonuj¹ce w kraju mechanizmy. Nie po to
siê powo³uje dyrektora urzêdu pracy, aby pisa³ ustawy dla (p)os³ów i
reformowa³ ministerstwa. Chwa³a
mu za to, ¿e wykorzystuj¹ istniej¹ce
mo¿liwoœci. Ale co z tego wynika?
Niestety niewiele, bo nie od niego
zale¿y poziom bezrobocia. Mimo
up³ywu lat nadal jesteœmy w czo³ówce kraju pod wzglêdem wskaŸników
bezrobocia, nadal nie powstaj¹
nowe firmy i nie powstaj¹ nowe miejsca pracy. Biedni przyzwyczaili siê
do biedy i jak dar niebios traktuj¹
ka¿dy zasi³ek. To nic, ¿e lichy. Zasi³ki
socjalne i prace publiczne organizowane przez gminy to, niestety wœród
wielu mieszkañców powiatu, najbar-

dziej po¿¹dane dobro. Bardziej
przedsiêbiorczy, mimo ¿e tu zameldowani, wyjechali i nadal wyje¿d¿aj¹
za chlebem.
Je¿eli chodzi o pozyskiwanie funduszy unijnych, o które tak skutecznie siêga PUP i CIS, to znakomicie
aktywnoœæ na tym polu przedstawi³
niedawno T£, lecz prezentacja ta
by³a bardzo niepe³na. Mam na myœli
s³awetny ranking gmin. Mo¿e nasz
upadek tkwi w indolencji naszych
burmistrzów. Wasza gazeta w/w ranking przedstawi³a wy³¹cznie w ujêciu powiatowym, a znacznie ciekawsze jest odniesienie do ca³ego kraju.
W tym ujêciu najlepsze w powiecie Radowo Ma³e jest 870. w kraju, a
najgorsze w powiecie Wêgorzyno
te¿ nale¿y do najgorszych w kraju,
bo zajmuj¹c 1961. miejsce, wyprzedza tylko ok. 400 gmin. £obez jest
1133, a Resko 1381. ¯eby nie by³o, ¿e
nie mo¿na lepiej, to podam kilka przyk³adów miejsc kilku nieodleg³ych
gmin: Golczewo zajê³o 58. miejsce,
Marianowo – 389., Iñsko – 908., a
Chociwel – 1005. Okazuje siê, ¿e jak
siê chce i potrafi, to mo¿na. Chwa³a
tym, którzy chc¹ i potrafi¹ wykorzy-
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Oto co grozi
za picie alkoholu
(£OBEZ) Poni¿szy artyku³ opisuje pewn¹, bardzo
powszedni¹ historiê. My tylko j¹ przedstawiamy,
ale jesteœmy œwiadomi, ¿e z takimi sytuacjami
spotyka siê ka¿dy z nas na co dzieñ. Jest jeden
problem i dwie strony nadaj¹ce sprawie inne
œwiat³o. My nie oceniamy i nie popieramy ¿adnej
z nich. Daliœmy prawo g³osu dwóm podmiotom.
Ocenê pozostawiamy czytelnikom.
Pan Bogdan K³apacz jest piêædziesiêcioletnim
mieszkañcem
£obza. Zajmuje niewielkie, socjalne
mieszkanie przy ulicy Niepodleg³oœci. Do tej pory wiód³ bardzo skromne ¿ycie. Od trzydziestu lat jest
osob¹ samotn¹, wiêc nauczy³ siê
byæ samodzielnym. Sam gotuje, pierze, sprz¹ta, a nawet zajmuje siê sprawami hydraulicznymi. W ubieg³ym
roku przyznano mu na okres trzech
lat zasi³ek sta³y. Po nieszczêœliwym
zdarzeniu losowym, komisja lekarska orzek³a, ¿e utraci³ zdolnoœæ do
pracy. Czym siê wczeœniej trudni³?
Za co ¿y³? Nie wiemy.
Do niedawna co miesi¹c pobiera³
w kasie Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
kwotê 424,12 z³. Teraz pobiera mniej.
PokaŸna czêœæ tej sumy, bo oko³o 60
procent jest odci¹gana na poczet
sp³aty zaleg³ych alimentów. Jest to
zajêcie komornicze. £¹cznie ma do
zap³acenia 4 tys. z³. Ponadto ma przyznany dodatek mieszkaniowy i zasi³ek okresowy. W tej chwili co miesi¹c
odbiera kwotê oko³o 300 z³. Zadziwiaj¹cy jest fakt, ¿e ludzie potrafi¹
¿yæ tylko za to, co dostan¹. Po cierpliwym wys³uchaniu „pokrzywdzonego” dowiadujemy siê, co jest powodem jego odwiedzin redakcji.
Otó¿ zasi³ek okresowy z formy pieniê¿nej zosta³ zamieniony na bony
¿ywnoœciowe. Jak najbardziej na
miejscu by³o zapytanie: dlaczego?
OdpowiedŸ, jak¹ us³yszeliœmy by³a
trochê zaskakuj¹ca, ale w ca³oœci
wyjaœni³a decyzjê pracownika socjalnego.
- Na pocz¹tku stycznia przyjecha³ kolega z rajchu. Przywióz³ trochê euro i zaprosi³ mnie na alkohol.
Przyznajê, ¿e by³em lekko wstawiony. Spotka³em pani¹, u której jestem
na rejonie. Pech chcia³, ¿e ko³o parkingu j¹ mijaliœmy. Przeprosi³em i
powiedzia³em, ¿e siê zdarzy³o. Oni za
ten incydent musieli mnie ukaraæ i
dali mi bony na okres stycznia i lutego. Powiedzia³em, ¿e niechbym
umar³ z g³odu, ale ja ich nie przyjmê

- mówi Bogdan K³apacz.
- Pan Bogdan bêd¹c u mnie, przyzna³ siê, ¿e pi³ alkohol. Podkreœla³, ¿e
jego samego na alkohol nie staæ,
dlatego w³aœnie kolega mu postawi³.
Jednak¿e dla nas to nie ma znaczenia, za czyje pieni¹dze siê pije. W
ustawie jest zapisane, ¿e je¿eli ktoœ
marnotrawi œrodki, nie wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem, mamy
prawo zamieniæ pomoc z formy pieniê¿nej na formê rzeczow¹. Ustawa
nas do tego zobowi¹zuje. Jak nie ma
na chleb, to niech kolega kupi mu
chleb czy szynkê lub na obiad zaprosi. On mu tym nie pomaga. Zw³aszcza
¿e pan K³apacz jest chory i nie bierze
leków. Jak siê napije alkoholu, dostanie ataku, to mo¿e zejœæ z tego
œwiata - t³umaczy El¿bieta Graliñska,
kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w £obzie.
Wydawa³oby siê, ¿e to ¿adna
ró¿nica dostaæ bony czy pieni¹dze.
Jednak dla kogoœ, kto ¿yje tylko za
300 z³, to mo¿e stanowiæ problem.
- Wczeœniej robi³em zakupy w
„Biedronce”, bo tam jest najtaniej.
W jednym miesi¹cu kupowa³em sobie du¿y olej, w nastêpnym proszek.
U prywaciarza realizujê bony, ale tam
jest straszna przebitka na cenach.
Nie doœæ, ¿e my korzystaj¹cy najni¿ej jesteœmy usytuowani, to jeszcze
„Miœ” nas (...) z tymi cenami - skar¿y
siê mê¿czyzna.
Zapytaliœmy, dlaczego bony s¹
realizowane w ma³ych sklepach, a
nie w marketach.
- Bony s¹ realizowane w sklepie
„Miœ”. ¯aden inny sklep nie chce
podpisaæ z nami umowy. S¹ dwa
podstawowe wymogi dla w³aœciciela: nie sprzedawaæ alkoholu i papierosów za bony. Firmy staj¹ce do
przetargu dostaj¹ specyfikacjê w
zamkniêtej kopercie, czyli listê kilkudziesiêciu produktów. Po czym sk³adaj¹ swoj¹ ofertê. Korzystniejsza
wygrywa. Jednak jak siê zg³osi tylko
jedna firma, to nie mamy wyboru.
Je¿eli w ci¹gu roku ceny produktów

wzrosn¹, to w³aœciciel musi dla realizuj¹cych bony trzymaæ cenê, do której siê zobowi¹za³ podczas przetargu. Na ten rok przetarg nie by³ organizowany, bo nie by³o takiej potrzeby. Przepisy w Ustawie o Zamówieniach Publicznych mówi¹, ¿e je¿eli
zamówienie w ci¹gu roku nie przekracza 12 tys. euro, to wtedy nie ma
obowi¹zku robienia przetargu. A my
takiej kwoty nie wydajemy - t³umaczy El¿bieta Graliñska.
Pan Bogdan zastanawia siê, co
bêdzie dalej. Pewne jest, ¿e jeœli na
styczeñ i luty nie przyjmie bonów,
pogr¹¿y siê w d³ugach. A co marzec
przyniesie? Zdaje siê, ¿e to zale¿y
tylko i wy³¹cznie od niego.
- Powiedzia³am panu Bogdanowi
wprost, ¿e je¿eli nie zastaniemy go
przez okres 2 miesiêcy pijanego, nikt
nie zg³osi, ¿e spo¿ywa³ alkohol, a s¹
osoby ¿yczliwe, które donosz¹, to
nastêpna pomoc, nie jest powiedziane, ¿e nie bêdzie w formie pieniêdzy.
- mówi kierownik OPS.

Wywiad z „pokrzywdzonym”
przy okazji ukaza³ wczeœniej opisywany problem. Problem notorycznie pog³êbiany przez mieszkañców
£obza. Mianowicie chodzi o tzw.
mety, gdzie za pó³ ceny mo¿na kupiæ towar, który korzystaj¹cy zakupili za bony. Pytam zatem, ludzie po
co zg³aszacie siê po pomoc do ró¿nych instytucji, skoro j¹ marnotrawicie? Na co przeznaczacie uzyskane pieni¹dze? Na ¿ywnoœæ na
pewno nie. A wy drodzy mieszkañcy £obza, po co p³acicie podatki,
skoro pielêgnujecie czarny handel
i tym samym utrzymujecie oszustów?
Pan K³apacz zna w mieœcie kilka
„met”, zna ludzi, którzy sprzedaj¹ i
zakupuj¹ towar. Nie powiedzia³ jednak kto, gdzie i za ile prowadzi nielegalny handel. - Nie jestem kapusiem
i w ¿adnym wypadku nic siê pani ode
mnie nie dowie. Ja mieszkam w
£obzie od piêædziesiêciu lat i nie
chcê, ¿eby ktoœ plu³ mi w twarz. GD
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Z wizyt¹ w redakcji

(£OBEZ). W poniedzia³ek zawita³y do nas przedstawicielki ko³a
dziennikarskiego, dzia³aj¹cego
przy Gimnazjum w Dobrej.
M³odzi dziennikarze maj¹ za sob¹
wydanie pierwszej gazetki szkolnej
pod sympatyczn¹ nazw¹ „Bazgro³ek”. Ko³o dziennikarskie mog³o rozpocz¹æ swoj¹ dzia³alnoœæ dziêki programowi unijnemu pod nazw¹: „Nie
dajcie gnuœnieæ umys³om”. W ramach tego projektu realizowany jest
program „Od gazetki do gazety”. W
œrodkach przeznaczonych pod ten
cel s¹ równie¿ pieni¹dze na wyjazdy
(tzw. limit kilometrów). Dziêki nim
gimnazjaliœci mogli odwiedziæ nasz¹
redakcjê, zapoznaæ siê z prac¹ dziennikarzy, sk³adem oraz drukiem gazety. O tajnikach pracy w redakcji opowiada³ redaktor naczelny Kazimierz
Rynkiewicz.
Uczniowie Gimnazjum w Dobrej,
którzy obecnie tworz¹ ko³o dziennikarskie, nigdy nie mieli stycznoœci z
redagowaniem tekstów dziennikarskich, choæ w dobrskiej placówce
oœwiatowej funkcjonowa³a ju¿ dwa
lata temu gazetka. Po roku jednak

zakoñczono jej wydawanie.
– Spotykamy siê dwa razy w
tygodniu po pó³torej godziny. Gazetka ukaza³a siê w ostatnim tygodniu przed feriami. W pierwszym
wydaniu pisaliœmy na temat Walentynek, Pitagorasa, ukaza³y siê wieœci
sportowe, zadania matematyczne.
Nie zabrak³o te¿ rozrywki typu: horoskop, humor, rebusy, krzy¿ówki
itp. - mówi Gra¿yna Motyliñska, która sprawuje opiekê nad m³odymi
dziennikarzami.
W przysz³oœci m³ody narybek
dziennikarski nie wyklucza wyjœcia
poza teren szko³y i uczestnictwo np.
w sesji rady miejskiej.
Do redakcji przyjecha³y opiekunki: Gra¿yna Motyliñska oraz
Anna Dubaj, wraz z zespo³em: Ani¹
Sosnowsk¹, Magd¹ Mater¹, Klaudi¹ Przyweck¹, Daniel¹ Œmi³owsk¹ i
Emilk¹ Grzesiak. Byæ mo¿e to pierwszy dzieñ ferii, a byæ mo¿e zaœnie¿one drogi sprawi³y, ¿e pozostali cz³onkowie ko³a nie dotarli do £obza.
Wsród nich nale¿y wymieniæ: Sebastiana Awgula, Zuzannê Bartosz,
Annê Wojnê, Monikê Sadziñsk¹
oraz Adriannê Witkowsk¹.
MM

Huczne otwarcie
(RADOWO MA£E) NajpóŸniej
w czerwcu w Radowie Ma³ym odbêdzie siê huczne otwarcie terenu rekreacyjnego.
Na wykonawcê projektu zg³osi³y siê trzy firmy, z czego wy³oniona
zosta³a jedna firma z Reska. Pieni¹dze na ca³e przedsiêwziêcie pochodz¹ ze œrodków unijnych. Plany
nowego miejsca wypoczynku
brzmi¹ bardzo obiecuj¹co. Front
sceny bêdzie znajdowa³ siê od strony jeziora, a w skarpie zostan¹ zro-

bione miejsca dla widowni. Teren
bêdzie podniesiony, gdy¿ obecnie
znajduje siê trochê poni¿ej lustra
wody, co podczas roztopów skutkowa³o zalewaniem. Projekt przewiduje budowê k¹cika do grillowania oraz
drewnianych wiat. W jezioro zostanie wypuszczone d³ugie na 11 metrów molo w kszta³cie litery T. Ramiona bêd¹ mia³y d³ugoœæ 8 metrów.
Równie pilnym punktem inwestycji
jest po³o¿enie brukowej drogi dojazdowej do terenu rekreacyjnego. GD
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Rocznice przypadaj¹ce w 2010 roku
300 lat:
1710. Rogowo – w koœciele zamontowano o³tarz
150 lat:
1860. £obez – w wyniku reorganizacji miasto zosta³o siedzib¹ powiatu
1860. Budowa drogi Dobra-Chociwel
1860. Uruchomiono sta³e po³¹czenie dyli¿ansu na trasie Nowogard-Dobra-Chociwel.
1860. Runowo – przebudowa koœcio³a.
1860. Strzmiele – konserwacja koœcio³a
1860. Winniki – zbudowano neogotycki koœcio³ów pod wezwaniem œw. Karola Boromeusza.
1860. Zwierzynek – za³o¿ono park o powierzchni 4 ha.
100 lat
1910 – Dobrzyca Stara – w oknach koœcio³a zamontowano witra¿e.
50 lat
przed 1960. Wêgorzyno – uruchomiono lecznicê zwierz¹t,
przed 1960. Poradz – Uruchomiono kino,
przed 1960. Poradz – uruchomiono nowy sklep,
przed 1960. Tucze – za³o¿ono stacjê oceny odmian roœlin,
przed 1960. Zajezierze – uruchomiono lecznicê zwierz¹t.
30.04.1960. W ogólnopolskim dzienniku, organie Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej „Trybunie Ludu” ukaza³a siê notatka o nêkaniu indywidualnego rolnika w Chwarstnie.
04.1960. £obez – siedziba Prezydium Miejskiej Rady Narodowej mieœci³a siê przy
ul. Bieruta nr 45.
04. 1960. Szczecin – uruchomiony zosta³ oœrodek telewizyjny.
06.05.1960. £obez – otwarto klub m³odzie¿owy „Pigmej”
oko³o
05.1960. Wysiedle – zbudowano most na £oŸnicy.
06.1960. Na terenie powiatu by³o 4.573 koni.
16.08.1960. £obez – nast¹pi³o po³¹czenie klubu sportowego HKS „Rega” i LZS.
Nowy klub przyj¹³ nazwê „Sparta”.
01.09.1960. Na terenie ówczesnego powiatu znajdowa³o siê 59 szkó³ podstawowych z 6.276 uczniami i 196. nauczycielami.
09.1960. Dobrkowo – uruchomiono 4.klasow¹ szko³ê podstawow¹ z 3. nauczycielami. Kierownikiem zosta³ Stanis³aw Olek.
09.1960. Powierzchnia powiatu liczy³a 952 km. kw.
10.1960. £obez – czêœæ ulicy Murarskiej, na odcinku od ul. Obroñców Stalingradu
do ul. Bema, otrzyma³a nazwê Boczna.
10.1960. Wêgorzyno – w³adze miasta przekaza³y oœrodek wodny nad jeziorem do
Ligi Przyjació³ ¯o³nierza.
06.12.1960. Na terenie powiatu mieszka³o 31.322 osoby, w tym w miastach 11.323 osób.
31.12.1960. Na terenie powiatu dzia³a³o 7 kin.
31.12.1960. £obez - ³aŸnia miejska mia³a 6 wanien i 9 natrysków.
31.12.1960. £obez - powszechna Spó³dzielnia Spo¿ywców posiada³a 38 punktów
sprzeda¿y.
31.12.1960. £obez - ¿³obek miejski posiada³ 30 miejsc.
31.12.1960. £obez – przy kole LZS istnia³a sekcja podnoszenia ciê¿arów.
31.12.1960. £obez – hotel posiada³ 50 ³ó¿ek.
31.12.1960. Resko – szpital posiada³ 195 ³ó¿ek.
31.12.1960. Resko – hotel posiada³ 13 ³ó¿ek.
31.12.1960. Wêgorzyno – w przedszkolu by³y dwa oddzia³y.
1960. Na terenie powiatu by³o 81 so³ectw.
1960. Na terenie powiatu by³o 6 szkó³ przysposobienia rolniczego dla absolwentów szkó³ podstawowych.
1960. Na terenie powiatu zarejestrowane by³y 3 telewizory, w tym 2 na wsi.
1960. £obez – remont hotelu.
1960. £obez – przekazano do u¿ytku 3 budynki przy Obroñców Stalingradu miêdzy Reg¹ i £oŸnic¹.
1960. Istnia³a Komenda Miejskiej Milicji Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza.
1960. Dobra – wybrukowano jezdniê na ul. S³owackiego.
1960. Dobra – miasto zamieszkiwa³o 2.073 osób.
1960. Resko – w zak³adzie specjalnym trwa³y roboty przy dobudowie budynku
na powiêkszenie miejsc.
1960. Wêgorzyno mia³o 1.878 mieszkañców.
1960. Rogowo – Jan Podgórski jako pierwszy na wsi kupi³ motocykl marki SHL.
1960. Runowo – Ochotnicza Stra¿ Po¿arna otrzyma³a motopompê.
1960. Zwierzynek – Ochotnicza Stra¿ Po¿arna otrzyma³a samochód ZI£.
ok. 1960. - £obez – Edward Witasiak wybudowa³ piekarniê przy ul. Bieruta.
ok. 1960. £obez – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mieœci³a siê w
budynku przychodni lekarskiej przy ul. Sikorskiego nr.5.
ok.1960 – £obez – Bank Spó³dzielczy przeniesiono z pomieszczenia przy ul.
Konopnickiej 43 na Bieruta 45.
ok. 1960. £obez – Zbudowano punkt CPN.
ok.1960. Dobra – Odnowiono kino jako panoramiczne.
ok. 1960. Lesiêcin – Zbudowano most na Wêgorzy reskiej ko³o przystanku kolejowego.
ok. 1960. Mieszewo – M³yn na Uklei zamieniono na mieszalniê pasz przez PGR.
Opracowa³ Zbigniew Harbuz
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OG£OSZENIA DROBNE

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

„Jesteœmy
wolni od
narkotyków”
- w Dobrej
„Jesteœmy Wolni Od Narkotyków” - to program prewencyjny
dzielnicowego z Dobrej, który zwyciê¿y³ w konkursie o tytu³ najlepszego dzielnicowego garnizonu zachodniopomorskiego.
Wczoraj popo³udniu w sali konferencyjnej Gimnazjum w Dobrej odby³o siê pierwsze zebranie utworzonego na potrzeby programu Gminnego Zespo³u ds. Przeciwdzia³ania
Uzale¿nieniom i Agresji wœród Dzieci i M³odzie¿y. W sk³ad zespo³u
wchodz¹ dyrektorzy i pedagodzy ze
szkó³ podstawowych i Gimnazjum,
burmistrz Dobrej, kierownik Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej i Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, proboszcz miejscowej parafii
oraz policjanci z Dobrej i £obza.
Na spotkaniu, po zaprezentowaniu przez policjantów idei programu,
zespó³ opracowa³ harmonogram
dzia³añ na najbli¿sze miesi¹ce. Przewiduje on miêdzy innymi przeprowadzenie anonimowej ankiety w
szko³ach na terenie gminy Dobra na
temat uzale¿nieñ. Po opracowaniu
wyników ankiety na pocz¹tku marca
odbêd¹ siê spotkania policjantów z
uczniami na temat profilaktyki narkotykowej.
Wszyscy uczniowie wezm¹ tak¿e
udzia³ w dwóch konkursach.
Pierwszy z nich przeznaczony
jest dla uczniów klas V- VI, gdzie
dzieci bêd¹ mia³y za zdanie opracowaæ plakat w tematyce zwi¹zanej z
u¿ywaniem œrodków odurzaj¹cych.
Starsza m³odzie¿ z Gimnazjum bêdzie
mia³a za zdanie opracowaæ ulotkê,
która mia³aby ukazaæ jak szkodliwe
s¹ narkotyki i do czego mog¹ doprowadziæ.
W kolejnych miesi¹cach policjanci bêd¹ przeprowadzaæ spotkania z rodzicami na temat profilaktyki
narkotykowej. Takie treœci przekazywaæ bêd¹ te¿ ksiê¿a na mszach i rekolekcjach.
W koñcowej fazie programu
funkcjonariusze przewiduj¹ zorganizowanie spotkañ dla m³odzie¿y z
przedstawicielami z Monaru i Stowarzyszenia Powrót z „U”. Program
zakoñczy siê przed wakacjami happeningiem pod has³em „Jesteœmy
Wolni Od Narkotyków”, który odbêdzie siê na rynku w Dobrej.
(k)

MIESZKANIA
Powiat ³obeski

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski

Wynajmê 3-pokojowe mieszkanie
w centrum £obza, I piêtro. Tel.
601429991.

Kupiê gara¿ w £obzie. Tel. 505 089
611.

Odnajmê mieszkanie w centrum
£obza, w bliŸniaku, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 608 287 839.

Wynajmê lub sprzedam domek,
£obez, ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557.

Mieszkanie do wynajêcia w Unimiu, pow. 50 mkw, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 508 263 104

Sprzedam dzia³kê rekreacyjno-budowlan¹ z ma³ym domkiem z werand¹ w uroczym miejscu w okolicach Starej Dobrzycy. Cena 38 tys.
z³. Tel. 913 952 188.

Sprzedam mieszkanie na wsi, 41
mkw. Tel. 661 374 570.
Sprzedam kawalerkê, jeden du¿y
pokój, kuchnia, ³azienka, 33 mkw,
stare budownictwo, w centrum
£obza. Tel. 783 233 685.

Powiat drawski
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 68 mkw. w Drawsku Pom.,
c.o. gazowe i eta¿owe, 4 pokoje,
gara¿, piwnica i du¿y ogród. Tel.
501 520 406.

Powiat gryficki
Sprzedam kawalerkê 28 mkw. z
gara¿em w Gryficach. Tel. 606 267
976.

INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Region
Gara¿e blaszane, bramy uchylne
– najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis.
Tel. 59 8334536, 605 286 058, 661
956 331.
Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel. 503 045 960.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel. 059
8334312, 798 710 329, 698 230
205. F.T. Wróbel Przechlewo.
www.blaszanygaraz.pl

Powiat gryficki
Sprzedam dom do remontu 10 km
od Gryfic, du¿o zabudowañ, 3100
mkw. Tel. 693 996 009,
913855822.
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Region
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

Powiat drawski
Przewóz osób busem, wynajem
busa, obs³uga imprez okolicznoœciowych, wyjazdy za granicê wystawiam fakturê Vat, tel. 796 898
787.

Powiat œwidwiñski

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dom 300 mkw. w
Œwidwinie. Cena 540 tys. z³. Tel.
502 532 025.

Region
Sprzedam 1/2 domu w centrum Nowogardu. Dom przy ul. Luboszan 2
w centrum Nowogardu, 50 m do
jeziora, stare budownictwo. Budynek 2 rodzinny, ogrodzony, 2 pomieszczenia gospodarcze + ogródek. Parter o powierzchni 37 mkw.
- 2 pokoje, kuchnia, ³lazienka + poddasze do adaptacji o powierzchni
ok. 30 mkw. Cena 120.000 z³ do negocjacji. Tel. 790 856 019 lub 793
549 551, email: krosden@wp.pl

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

ROLNICTWO
Sprzedam siano prasowane,
ma³e kostki, 60 ton. Tel. 94
3631258 lub 504362527.

MOTORYZACJA
Sprzedam VW Golf 2, 1991 r., 1,6
benzyna, szyberdach, 5-drzwiowy,
1100 z³ do uzgodnienia. Tel.
667338466.
Renault 19, 1994 r., poj. 1400, plus
du¿o dodatkowego wyposa¿enia.
Cena do uzgodnienia. Tel. 504 138
640.

Reklama
Tel./fax

0913973730

PRACA
Powiat drawski
PPUH. W.G. Fabich w Drawsku
Pom. zatrudni elektryka. Tel. 94 363
45 31
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Z ¯YCIA POWIATU

Dzieñ Babci i Dziadka
w £abuniu Wielkim
Œwietnie, ¿e mam dziadka,
dobry jest na wszystko:
Na upa³, mróz i wietrzysko.
A babcia jest fajna na wiosnê i jesieni¹ te¿
i gdy œwieci s³oñce i gdy pada deszcz...
Babciu, babciu coœ ci dam,
uœmiech w sercu, który mam
Kolorowe kwiatki trzy, ¿ebyœ mia³a mi³e dni.
Narysujê s³onko Tobie i ¿yczenia nim ozdobiê.
Dzieñ Babci i Dziadka to wielkie wydarzenie w
¿yciu szko³y. Uczniowie z klas 0 - III nie maj¹ w tym
czasie zajêæ. Przychodz¹ do szko³y ze swoimi babciami i dziadkami. Goœci czeka w tym dniu wiele niespodzianek. Frekwencja zawsze dopisuje - z roku na rok
goœcimy coraz wiêcej osób.
21 stycznia, wzorem lat ubieg³ych, w Szkole Podstawowej w £abuniu Wielkim odby³a siê uroczystoœæ
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Te œwiêta maj¹ osobliw¹
tradycjê. Na pocz¹tku babcie i dziadkowie byli zapraszani tylko do klas. Obecnie organizuj¹ je wszystkie
klasy w sali gimnastycznej.
Najpierw wyznaczamy cele i tworzymy projekt imprezy. Ustalamy klasy i osoby odpowiedzialne za poszczególne punkty uroczystoœci. Ka¿dy wybiera to,
co uwa¿a, ¿e zrobi najlepiej. Wspó³praca w naszym
gronie wychodzi bardzo dobrze. W ka¿dej kwestii
dogadujemy siê. Produkt finalny musi byæ zaskakuj¹cy.
W tym roku babcie i dziadkowie mieli okazjê zobaczyæ niezwyk³y monta¿ s³owno-muzyczny, przygotowany specjalnie dla nich. By³y to wiersze i piosenki.

Gdy seniorzy usiedli przy stolikach, przy herbatce i cieœcie, po ciep³ym powitaniu przez dyrektor Anettê Kuleszê - zabrzmia³y pierwsze dŸwiêki piosenek. Wnuczêta
najpiêkniej jak potrafi³y dziêkowa³y goœciom za mi³oœæ,
poczucie, ¿e s¹ kochani, wpojone zasady moralne.
Dzieci bardzo cieszy³y siê widz¹c najbli¿sze osoby w
murach swojej szko³y. Oprowadza³y po szkole, pokazywa³y swoj¹ klasê oraz wychowawców. Z ich ust p³ynê³y
mi³e s³owa:
Z babci¹, dziadkiem mi³o p³ynie czas.
Babcia, dziadek ucz¹ i kochaj¹ nas.
Mimo du¿ego mrozu na zewn¹trz, u nas by³o ciep³o,
przyjemnie i wyj¹tkowo. Niejednej babci i dziadkowi ³za
w oku zakrêci³a siê.
W naszej szkole goœciliœmy babcie i dziadków z Reska,
£abunia Wielkiego i Ma³ego, Iglic, Komorowa; przyby³o
ponad 40 osób. Dziêkujemy im za to. Gor¹ce s³owa podziêkowania nale¿¹ siê te¿ rodzicom, którzy nie tylko dowieŸli
honorowych goœci na uroczystoœæ, ale okazali du¿¹ pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy.
Najlepiej wyra¿¹ to s³owa piosenki:
Jak to dawniej by³o, ka¿dy z was pamiêta
Bo cz¹stka historii w rodzinie zamkniêta.
Babcia ciasto piecze, weso³o zagada
O rodzinnych dziejach wnukom opowiada.
A kochany dziadek w bujanym fotelu
Pokazuje zdjêcia mych kuzynów wielu.
Rodzinne tradycje pielêgnowaæ trzeba
Babcia, mama, wnuczka, inaczej siê nie da.
Dziœ wam dziêkujemy nasi przyjaciele
Tobie Babciu, Dziadku, pomyœlnoœci wiele.
Nauczyciele odpowiedzialni za organizacjê uroczystoœci: zespó³ wychowawców klas 0 - III.
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Podinspektor
w starostwie
(£OBEZ) Zosta³ rozstrzygniêty
konkurs na stanowisko podinspektora do spraw windykacji dochodów
Skarbu Pañstwa w Wydziale Finansowym starostwa w £obzie. Komisja
zakwalifikowa³a trzy osoby: Annê
Laczkowsk¹, Danutê Haleck¹ i Monikê Rozpêdowsk¹, wszystkie panie
z £obza. Starosta poinformowa³, ¿e
na to stanowisko zosta³a zatrudniona Danuta Halecka.
(r)

Kolizja drogowa
25.01.br. o godz. 10.00 na drodze
Orle - Pogorzelica kieruj¹cy samochodem marki Honda nie zachowa³
bezpiecznej odleg³oœci od poprzedzaj¹cego pojazdu marki Ford i uderzy³ w ty³ samochodu, powoduj¹c
jego uszkodzenie.

NietrzeŸwy
za kierownic¹
25.01.br. o godz. 18.10 na drodze
Wiewiecko - Ginawa Ryszard G., kieruj¹cy samochodem VW Passat zosta³ zatrzymany przez patrol policji.
W trakcie kontroli okaza³o siê, ¿e
kieruj¹cy jest pod wp³ywem alkoholu; 0.72 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowca za swój
czyn odpowie przed s¹dem, gdzie
bêdzie mu groziæ do 2 lat wiêzienia.
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SPORT

Zimowa frajda

NA KULIG, HEJ!!!

Mamy zimê, tak¹, ¿e siê j¹
wspominaæ bêdzie.
Rasow¹ - mróz têgi i
œniegu zaspy. Gdy aura
taka, czas na... kulig. Tak
pomyœla³ pan Jerzy
Rakocy, prezes TKKF
B³yskawica, i zadzia³a³.
W niedzielê, 24 stycznia 2010 r.,
cz³onkowie ogniska TKKF B³yskawica w £obzie zorganizowali kulig
dla mieszkañców £obza. Trasa kuligu: £obez – Bonin – £obez. Spotkaliœmy siê na ul. Strumykowej. St¹d
ruszyliœmy w kierunku Bonina. Mróz
by³ siarczysty. W momencie zbiórki
by³o oko³o 10 stopni poni¿ej zera.
Potem trochê zel¿a³, ale i tak porz¹dnie szczypa³ w policzki. Nie ka¿dy
jest w stanie wychyliæ nos z ciep³ego domu w taki czas. Chêtnych na
tego rodzaju eskapady starczy³o
na... sanek 13. No i zaczê³o siê...
Frajda by³a niesamowita, bawiliœmy siê jak dzieci. Sanki mknê³y koleinami, poprzez otulony œniegiem,
cichy zimowy las. Nasze œmiechy
rozchodzi³y siê daleko (niech nam

matka natura wybaczy). Emocje by³y
wielkie i wywrotek niema³o. Wszyscy jednak bezpiecznie dotarliœmy
na miejsce ogniska w lesie pod Boninem. Tam na uczestników imprezy
czeka³o ciep³o ogniska, krzepi¹ca
herbatka i pieczone kie³baski.
W Boninie goœciliœmy w oœrodku treningowym pana Grzegorza
Majewskiego. Zwiedzaliœmy stajnie
i podziwialiœmy piêkno koni z Francji, które tutaj s¹ trenowane.
Cali i nieco zmarzniêci wróciliœmy
do £obza. Jerzy Rakoczy ju¿ zaprosi³
wszystkich na kolejny kulig, który
postaramy siê zorganizowaæ jeszcze
tej zimy (o ile jeszcze bêdzie).
Organizatorzy dziêkuj¹ Polskiemu Stronnictwu Ludowemu za zabezpieczenie ci¹gnika na potrzeby
imprezy.
Z zimowym pozdrowieniem!
Adam Kogut (adamku@vp.pl)

tygodnik ³obeski 2.2.2010 r.

DZIEWCZÊTA I CH£OPCY
Z SP W WÊGORZYNIE
MISTRZAMI POWIATU
W PI£CE RÊCZNEJ

Wyniki ch³opców:
1. SP Wêgorzyno
2. SP Radowo Ma³e
3. SP 2 £obez

4
2
0

42:1 - op. Dariusz Czajka
10:29
7:29

Wyniki dziewcz¹t:
1. SP Wêgorzyno
2. SP 2 £obez
3. SP Radowo Ma³e

4
2
0

13:4 - op. Monika Nadkierniczna
10:10
2:11

19 stycznia 2010 r. odby³y siê w
Wêgorzynie Mistrzostwa Powiatu
w pi³ce rêcznej dziewcz¹t i ch³opców
szkó³ podstawowych. W zawodach
bra³y udzia³ reprezentacje trzech
podstawówek: SP Radowo Ma³e, SP
2 £obez i gospodarz SP Wêgorzyno.
Bezkonkurencyjni zarówno wœród
dziewczynek jak i ch³opców okazali
siê reprezentanci SP Wêgorzyno. Z
kompletem zwyciêstw zostali mistrzami powiatu i awansowali do
zawodów regionalnych.
Sk³ad zespo³u dziewcz¹t: Kinga
Pytel, Dominika Blacharska, Dagma-

ra Blacharska, Justyna Wiœniewska,
Anna Gaura, Maja Majcherowicz,
Patrycja Sad³owska, Anna Wojciechowicz, Anna Ko³odyñska, Aleksandra Witkowska, Kinga Ciszewska, Malwina Moczyd³owska. Zespó³ trenuje Monika Nadkierniczna.
Sk³ad zespo³u ch³opców: Micha³
Banaszak, Patryk Gendera, Micha³
Patryarcha, Adrian Witkowski,
Oskar Waszczyk, Aron Stasiak, Dawid Stasiak (B), Marcin Mastalski,
Dawid Krêzel, Przemys³aw Wilczañski, Przemys³aw Perdek, Damian
WoŸnicki. Opiekun: Dariusz Czajka.

IX Memoria³ im. Jerzego Machoñskiego

Strzelanie w szkole
(£OBEZ) Szko³a Podstawowa
nr 2 w £obzie przywraca tradycje
kurkowe. W czasie ferii organizuje turniej strzelecki z broni pneumatycznej.
W strzelaniu udzia³ wezm¹ reprezentacje SP 1, SP 2 i SP Be³czna. Zawody odbêd¹ siê 10 lutego,
o godz. 10., w sali gimnastycznej
„dwójki”. W ten sposób organizatorzy rozpoczynaj¹ obchody

Dnia Patrona „Copernicus”, których fina³ odbêdzie siê po feriach. Uczniowie bêd¹ walczyæ o
puchar dyrektora szko³y oraz o
nagrody ufundowane przez prezesa Ko³a £owieckiego „Lis” Jaros³awa Œwirskiego. W ramach
rewan¿u za sponsoring uczniowie klasy VIA, pod okiem Andrzeja Jurzysty, bêd¹ dokarmiaæ
zwierzyn¹ leœn¹ w obwodzie
³owieckim tego ko³a.
(r)

Turniej halowej pi³ki no¿nej
w silnej obsadzie
(£OBEZ) W najbli¿sz¹ niedzielê, 7 lutego, odbêdzie siê w £obzie
turniej halowej pi³ki no¿nej - IX Memoria³ im. Jerzego Machoñskiego.
Do £obza przyjedzie kilka silnych
ekip pi³karskich, w tym Pogoñ
Szczecin.
Turniej zostanie rozegrany w
hali widowiskowo-sportowej przy
ul. Orzeszkowej. Organizator - Œwia-

towid £obez – zaprosi³ kilka uznanych zespo³ów z naszego regionu.
W memoriale swój udzia³ zadeklarowa³y: Pogoñ Szczecin, Flota Œwinoujœcie, B³êkitni Stargard Szczeciñski, Gryf Kamieñ Pomorski, Hutnik
Szczecin, Sarmata Dobra, Piast Chociwel i oczywiœcie Œwiatowid £obez.
Turniej rozpocznie siê o godz. 11.00.
Wstêp – 5 z³.
(r)

SPORT

tygodnik ³obeski 2.2.2010 r.

Str
Str.. 17

Sarmata na obozie przygotowawczym w Pobierowie

Ferie zimowe bezpieczne i zdrowe!

Trening na zaœnie¿onej
pla¿y i mecz z Hutnikiem

Lodowisko w
£obzie jak marzenie

W niedzielê rano, 31 stycznia,
szeroka kadra Sarmaty Dobra (22
zawodników w tym 14 m³odzie¿owców) wyruszy³a z Dobrej na 8 dniowy obóz przygotowawczy do Pobierowa. W sk³adzie Sarmaty pozosta³
Krzysztof Szkup, który mimo wczeœniejszych zapowiedzi o opuszczeniu wiosn¹ klubu postanowi³ dalej
graæ w barwach Sarmaty. Decyzja
tego utalentowanego i skutecznego
napastnika (szeœæ strzelonych bramek i 22 asysty w rundzie jesiennej)
na pewno mocno ucieszy kibiców z
Dobrej.
Mimo trudnych warunków drogowych po ostatnich opadach œniegu dru¿yna praktycznie bez przeszkód i w zaplanowanym czasie dotar³a do oœrodka Bagiñscy Spa w
Pobierowie. Zaraz po zakwaterowaniu trener Tomasz Surma uda³ siê z
zawodnikami na pierwszy trening na
poblisk¹ pla¿ê.
W drugim dniu pobytu zespó³
Sarmaty rozegra³ pierwsz¹ grê kontroln¹. Na sztucznym, mimo odœnie¿enia doœæ trudnym boisku, przeciwnikiem Sarmaty by³a czo³owa dru¿yna IV ligi Hutnik Szczecin. Od samego pocz¹tku mecz by³ bardzo wyrównany i obie dru¿yny wypracowa³y sobie po kilka dogodnych sytuacji strzeleckich (dwukrotnie pi³ka

trafi³a w poprzeczkê; strzelcem by³
Krzysztof Szkup). Jednak ¿adnej z
dru¿yn nie uda³o siê strzeliæ bramki.
Po przerwie trener Surma wprowadzi³ a¿ 8 nowych zawodników. W 51
min. œwie¿o wprowadzony na boisko Wojciech GuŸniczak strza³em
zza linii pola karnego tu¿ przy s³upku
uzyska³ dla Sarmaty prowadzenie.
Jednak zespó³ z Dobrej prowadzi³
tylko 5 minut, gdy¿ ju¿ w 56 min.
zawodnik Hutnika uzyska³ bramkê
wyrównuj¹c¹. Wynik ju¿ do koñca
nie uleg³ zmianie, mimo, i¿ oba zespo³y mia³y szanse na strzelenie kolejnych bramek.
Sarmata Dobra – Hutnik Szczecin 1:1 (0:0).
Bramka dla Sarmaty: Wojciech
GuŸniczak 51’.
Sk³ad Sarmaty: Marcin Kamiñski, Jakub Durkowski (od 60’ Pawe³
Drapikowski), Maciej Garliñski (od
55’ Pawe³ Kaleta), Piotr Grochulski
(od 65’ Patryk Dzierbicki), Jaros³aw
Jaszczuk (od 50’ Wojciech Dorsz),
Emilian Kamiñski (od 46’ Marek Gude³ajski), Wojciech Kliœ (od 46’
Wojciech GuŸniczak), Grzegorz Mêdrek, £ukasz Olechnowicz (od 60’
Zdzis³aw Szw¹der), Damian Padziñski (od 62’ £ukasz Uchwa³), Krzysztof Szkup (od 60’ Seweryn Wrzesieñ).
estan

Tegoroczna zima idealnie spe³nia warunki do uprawiania sportów
zimowych i ruchu na œwie¿ym powietrzu. Urz¹d Miasta w £obzie nie
przegapi³ okazji, by urz¹dziæ na
„starym boisku” swoim mieszkañcom lodowisko z prawdziwego zdarzenia.
Ju¿ od dwóch tygodni, ku uciesze najm³odszych, w miejsce placu
asfaltowego pojawi³a siê tafla lodowa, gdzie mo¿na próbowaæ jazdy na
³y¿wach. Pracownicy Wydzia³u
Sportu Turystyki i Promocji Urzêdu
Miejskiego stwarzaj¹ mi³¹ atmosferê
wszystkim amatorom rekreacji na
œwie¿ym powietrzu. Z ich inicjatywy, w ubieg³y pi¹tkowy wieczór,
odby³a siê tu inauguracja ferii zimowych 2010. Lodowisko zosta³o rozœwietlone dodatkowymi reflektorami, a ze sceny amfiteatru rozbrzmie-

wa³a weso³a muzyka. Atrakcj¹ by³o
ognisko oraz kie³baski na patyku w
prezencie od organizatorów. Tego
popo³udnia na lodowisku i wokó³
obiektu zgromadzi³o siê ponad 200
mieszkañców; dzieci z rodzicami oraz
m³odzie¿.
Inauguracja 2-tygodniowych
wakacji zimowych w £obzie za nami.
Teraz w okresie ferii warto skorzystaæ ze stworzonych œwietnych warunków do spêdzenia wolnego czasu na œlizgawce. Lodowisko to wynik bardzo dobrej wspó³pracy w³adz
samorz¹dowych z Powiatow¹ Stra¿¹
Po¿arn¹ w £obzie. Stra¿acy wykorzystuj¹c darmow¹ wodê z pobliskiej
rzeki Regi, w ci¹gu kilku wieczorów
urz¹dzili œlizgawkê o powierzchni
ponad 1200 mkw. Nad ca³oœci¹
przedsiêwziêcia czuwa³ kierownik
Wydzia³u Sportu, Turystyki i Promocji, pan Zdzis³aw Urbañski. ZB

Szkolna Liga Pi³ki Siatkowej

Be³czna zwyciê¿a pod siatk¹

(BE£CZNA) 27stycznia, po przegranych meczach w £obzie na inauguracjê Ligi Siatkarskiej, dziewczêta z
Be³cznej na w³asnym parkiecie zagra³y
dwa dobre mecze. Wygra³y z rówieœniczkami ze Szko³y Podstawowej w
Resku 2:1 oraz z kole¿ankami z Runowa Pomorskiego równie¿ 2:1. Wszystkie mecze turnieju by³y bardzo zaciête
i wyrównane.
Po drugiej rundzie Ligi wygl¹da na

to, ¿e zespó³ z Be³cznej stanowi obecnie trzeci¹ si³ê siatkarsk¹ powiatu
³obeskiego.
Dziewczêta zagra³y w sk³adzie:
Joanna Kielan, Ewelina Wasilewska,
Magda Wysocka, Natalia Siwierska,
Julia Szewczyk, Justyna Rodak, Karolina Sulima, And¿elika Górczyñska, Natalia Wiaderek, Natalia Marciniak i Sandra Kobylska. Trener Kazimierz Pawelec.
(r)

Poprowadz¹ sport
(DOBRA). Pod koniec minionego roku zosta³ og³oszony konkurs
na zadania publiczne maj¹ce na celu
upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu na terenie gminy Dobra w
roku bie¿¹cym.
Ofert z³o¿y³y: Uczniowski

Klub Sportowy ARBOD oraz
Miejsko Gminny - Ludowy Klub
Sportowy SARMATA w Dobrej.
Oba podmioty spe³niaj¹ warunki
zawarte w konkursie oraz wymogi
ustawy i zostaj¹ przyjête do realizacji.
op
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„Pstr¹gowi” stuknê³o 10 lat
(£OBEZ) W tym roku
Ko³u PZW „Pstr¹g”
w £obzie obchodzi
dziesiêciolecie powstania. Jubileuszowy piknik wygra³ z
zawodami wêdkarskimi – o takiej formie obchodów zdecydowali cz³onkowie na walnym zebraniu Ko³a, w poprzedni¹ niedzielê.
Na spotkanie stawi³o siê oko³o
50. wêdkarzy. Prowadzi³ je Stanis³aw
Puchalski. Prezes Ko³a Andrzej Kozie³ przypomnia³ o zawodach, jakie
Ko³o przeprowadzi³o w 2009 roku.
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej
Adam Piesiakowski przedstawi³ dochody i wydatki Zarz¹du. - Komisja
nie stwierdzi³a uchybieñ w gospodarce finansowej – stwierdzi³. S¹d
Kole¿eñski nie prowadzi³ postêpowañ dyscyplinarnych. Zebrani
udzielili absolutorium Zarz¹dowi
Ko³a.
- Dziadek i wnuk ³owi¹ razem –
rzuci³ has³o Stanis³aw Praszczyk z
Goleniowa, który reprezentowa³
Zarz¹d Wojewódzki PZW w Szczecinie, a któremu powierzono zadanie pozyskiwania m³odych wêdkarzy. Przekonywa³ zebranych, by
wêdkarze wci¹gali m³odzie¿ do zawodów wêdkarskich i podpowiada³ – jak to robiæ; trzeba nawi¹zywaæ wspó³pracê z inspektorami do
spraw sportu w gminach i starostwie, organizowaæ dla uczniów
zawody szkolne, gminne i powiatowe; jeŸdziæ na zawody z dzieæmi.
Prosi³ o przekazywanie informacji
o udziale dzieci i m³odzie¿y w zawodach. Najlepiej by³oby, gdyby
w ka¿dym kole powo³ano instruktora ds. m³odzie¿y. Okrêg PZW zap³aci za ich szkolenie. Jednak zebrani nie podjêli tego tematu, a jest
on wa¿ny, bo na sali nie by³o ludzi
m³odych.
O¿ywienie wywo³a³a informacja
o zarybianiu akwenów w województwie. Tutaj PZW wykonuje du¿o
dobrej roboty, bo nasze powiatowe
jeziora i rzeki s¹ zarybiane m.in. kleniem, troci¹, cert¹, szczupakiem, lipieniem, miêtusem, wêgorzem, karasiem, a nawet karpiem.
- Dlaczego nie mogê ³owiæ w
Drawsku Pomorskim i Koszalinie?

Czy to jest jeszcze Polski Zwi¹zek
Wêdkarski, kto go rozbija, ¿e nie
mo¿na ³owiæ na innych wodach? pyta³, raczej retorycznie, Marian
Parchimowicz, o „rozbicie dzielnicowe” zwi¹zku i podzia³y wód, na których jedni mog¹ ³owiæ, a inni nie.
- By³ postulat, ¿eby by³e koszaliñskie by³o ze szczeciñskim, ale
upad³. - t³umaczy³ delegat Praszczyk.
Poinformowa³, ¿e w naszym okrêgu
nast¹pi³a zmiana wymiaru ochronnego okonia i wynosi 15 cm. Tu
wêdkarze dopominali siê o lepszy
przep³yw informacji z okrêgu do kó³
i cz³onków.
Uchwa³¹ przyjêto wniosek Dariusza Burchardta, by na jeziorze
Wêgorzyno znieœæ zakaz po³owu z
³odzi. Taki zakaz wporwadzi³ Zarz¹d
Okrêgu na wniosek szefa Spo³ecznej
Stra¿y Rybackiej. Wêdkarze uznali
go obecnie za niezasadny. Wniosek
trafi do Okrêgu i wiadomoœci wêdkarzy z Wêgorzyna.
Na pytanie prezesa - w jakiej formie obchodziæ 10-lecie Ko³a, zebrani
odpowiedzieli, ¿e wol¹ festyn. Odbêdzie siê on pod koniec czerwca.
Maj¹ byæ odznaczenia dla najbardziej zas³u¿onych. Najlepsz¹ form¹
by³by festyn rodzinny, bo i dzieci i
m³odzie¿ mo¿na by zabraæ, a i ¿ony
przekona³y by siê, ¿e mê¿owie znikaj¹c na noc, nie id¹ do baru, ale rzeczywiœcie mocz¹ kije.
KAR

W Radowie zima
nikogo nie zaskoczy³a
(RADOWO MA£E) Polska to kraj, którego po³o¿enie geograficzne zapewnia
nam cyklicznoœæ wystêpowania czterech, piêknych pór
roku. Po jesieni nastaje zima.
Nikogo to nie powinno dziwiæ,
a tym bardziej nie powinniœmy daæ siê jej zaskoczyæ.
Jednak jak ma siê teoria do praktyki, wszyscy wiemy. S¹ na szczêœcie
tacy ludzie, którzy mog¹ nam s³u¿yæ

za przyk³ad w tegoroczn¹ zimê. Wójt
Radowa Ma³ego Józef Wypijewski
przyznaje, ¿e gmina radzi sobie z odœnie¿aniem.
- W³adze wypo¿yczy³y do tego
celu sprzêt. Nasze drogi gminne maj¹
³¹cznie d³ugoœæ 147 km i nie jesteœmy
w stanie ich wszystkich odœnie¿yæ,
ale g³ówne odcinki miêdzy miejscowoœciami s¹ odœnie¿ane. Mamy
zimê, a z za³o¿enia œnieg ma padaæ.
Musimy byæ na to przygotowani.
Dziœ u nas na gminne drogi p³ugi
wyjecha³y ju¿ o 6 rano. - poinformowa³ wójt.
GD

Bezpieczna zima
z dzielnicowym
(DOBRA) Tu¿ przed feriami zimowymi, do szkó³ w Dobrej i Wojtaszycach zawita³ dzielnicowy z Posterunku Policji w Dobrej.
Dzielnicowy przeprowadzi³ pogadanki we wszystkich klasach. Z
najm³odszymi omawia³ zasady bezpiecznego zachowania siê w czasie
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ferii, podczas zabaw na œniegu, natomiast starszym uczniom przypomnia³ zasady odpowiedzialnoœci
prawnej nieletnich oraz o szkodliwoœci u¿ywania alkoholu i papierosów. Najm³odsze dzieci otrzyma³y
od policjanta odblaski. Spotkanie
odby³o siê w ramach kampanii „Bezpieczna zima”.
(kp)

„S³oñce na drodze” w £obzie

O zachowaniu na feriach
z uczniami SP 1
(£OBEZ) W dzieñ poprzedzaj¹cy rozpoczêcie ferii zimowych w
Szkole Podstawowej nr 1 w £obzie
odby³o siê spotkanie policjantów
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie z uczniami klas I-III.
W trakcie spotkania zosta³y
omówione tematy dotycz¹ce bezpiecznego zachowania siê na ulicy i
podczas zabaw na œniegu. Dzieci
przestrzegano przed wchodzeniem
na zamarzniête zbiorniki wodne, za-

bawê w pobli¿u jezdni. Wszystkim
uczniom bior¹cym udzia³ w spotkaniu policjanci przekazali kamizelki
odblaskowe oraz wrêczyli materia³y
prewencyjne, w postaci broszur i filmów dydaktycznych.
Ta przemi³a i bardzo potrzebna
wizyta funkcjonariuszy, zwi¹zana z
przekazaniem podarków by³a mo¿liwa miêdzy innymi dziêki prowadzonej kampanii „S³oñce na drodze”, w
ramach ogólnopolskiej akcji Podaruj
Dzieciom S³oñce.
(kp)

Bezpieczeñstwo
naszych dzieci
Wyrok
Sad Rejonowy w £obzie po rozpoznaniu z dnia 24.11.2009r. sprawy

Wojciecha Polichoñskiego
(IGLICE gm. Resko). W œwietlicy wiejskiej w Iglicach, 27 stycznia,
odby³o siê spotkanie dzieci z dzielnicowym so³ectwa Iglice, starszym
aspirantem Andrzejem Gronostajem.
Wizyta zosta³a zaplanowana w
zwi¹zku z nadchodz¹cymi feriami zimowymi. Corocznie niewiele dzieci
wyje¿d¿a na zorganizowane zimowiska. Wiêkszoœæ dzieci nigdzie w tym
roku nie wyje¿d¿a. Pozostaj¹ w swoich
rodzinnych
miejscowoœciach. Wiadomo, ¿e dzieci maj¹ niesamowite pomys³y. Z nadmiaru wolnego czasu kusiæ dzieciaki mog¹
stawki, baseny i jeziorka skute lodem. Staramy siê uczulaæ je na czyhaj¹ce niebezpieczeñstwa, wynika-

j¹ce niekiedy z czystej beztroski
ma³oletnich i braku wyobraŸni.
Wszystkim nam le¿y na sercu bezpieczeñstwo naszych dzieci. Dlatego lepiej zapobiegaæ, informowaæ i
pouczaæ na zapas, ni¿ rozpaczaæ i zadawaæ sobie pytania, kto zawini³,
gdy dojdzie do tragedii. Wszyscy
pragniemy przecie¿, aby nasze dzieci ca³e i zdrowe powróci³y do szko³y
po zakoñczonych feriach.
Ps. Dzieci ze œwietlicy w Iglicach
wraz z opiekunem Ann¹ So³onyn¹
do³¹czaj¹ dla st. asp. Andrzeja Gronostaja podziêkowania za wieloletni¹ wspó³pracê, zainteresowanie i
¿yczliwoœæ okazywan¹ naszym
dzieciom. Dziêkujemy!!!
Opiekun œwietlicy
Anna So³onyna

s. Kaziemierza i Alicji z d. Pawlusiak, ur. 17. lipca 1986r. w Resku
oskar¿onego o to, ¿e w dniu 20 wrzeœnia 2009 r. w £obzie na ul. Koœciuszki, po drodze publicznej kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem 1,23 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym nie zastosowa³ siê do orzeczonego
wobec jego osoby prawomocnego wyroku S¹du Rejonowego w
£obzie z dnia 19.02.2009r. sygn. akt. II K 30/90 orzekaj¹cego wobec
niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres trzech lat, jednoczeœnie nie zastosowa³ siê do orzeczonego wobec jego osoby prawomocnego wyroku S¹du Rejonowego
w £obzie z dnia 16.09.2009r. Sygn. akt. II K 380/90 orzekaj¹cego wobec
niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres trzech lat, tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk
w zw. z art. 11 par. 2 kk. S¹d orzeka oskar¿onego Wojciecha Polichoñskiego winnym pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na
podstawie art. 244 kk w zw. Art. 11 par. 3 kk wymierz mu karê szeœciu
miesiêcy pozbawienia wolnoœci. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk
orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych i rowerów na okres czterech miesiêcy. Na podstawie
art. 50 kk orzeka jednorazowe podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w „Tygodniku £obeskim”. Na podstawie
art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów sadowych w ca³oœci.
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