CMY K

Podpali³ drzwi - chodzi na wolnoœci
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Precedens w ³obeskim s¹dzie

Bo¿en Kmetyk dostanie
odszkodowanie
za przewlek³e s¹dzenie
(£OBEZ) Za trzy miesi¹ce min¹ cztery lata
os¹dzania przez ³obeski s¹d sprawców
brutalnego pobicia Przemka Kmetyka na
do¿ynkach w Dalnie, a za kolejne cztery
miesi¹ce minie piêæ lat od tamtego zdarzenia.
Pani Bo¿ena Kmetyk bez wyroku nie mo¿e
dostaæ odszkodowania, a ponosi spore koszty
rehabilitacji syna. W koñcu nie wytrzyma³a i
oskar¿y³a s¹d o przewlek³oœæ w rozstrzyganiu tej sprawy i za¿¹da³a
odszkodowania. S¹d Okrêgowy uzna³ jej skargê i ¿¹danie. Sprawa
nabra³a tempa, a s¹d ma jej wyp³aciæ odszkodowanie.
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Podpali³ drzwi - chodzi na wolnoœci, a rodzina boi siê
(£OBEZ) W miniony czwartek,
18 lutego, tu¿ po godz. 19. na klatce
jednego z bloków w centrum £obza
ktoœ podpali³ wycieraczkê i drzwi
do mieszkania. Kilkuosobowa rodzina dozna³a szoku, bo w zadymionym mieszkaniu nie wiedzia³a co
siê dzieje. W panice szuka³a najm³odszego dziecka. Szok pog³êbi³
siê po tym, jak us³yszeli, ¿e nast¹pi³o tylko... zniszczenie mienia,
czyli wycieraczki.

List do redakcji

Takie podpalenia od razu przywodz¹ na myœl to w Dobrej lub wybuch pod drzwiami w bloku w

£obzie. Podpalaj¹c drzwi, ktoœ dokonuje zamachu na ¿ycie rodziny
mieszkaj¹cej za tymi drzwiami. Na
szczêœcie po¿ar zosta³ ugaszony i w
tym przypadku nic siê nie sta³o, jednak rodzina ¿yje w strachu, ¿e sytuacja mo¿e siê powtórzyæ, gdy¿ szybko domyœli³a siê, kto by³ sprawc¹. Po
wskazaniu na m³odego mê¿czyznê z
£obza, kolegê ich syna, policja zatrzyma³a go. Przed prokuratorem
przyzna³ siê do podpalenia, chocia¿
nie potrafi³ wyt³umaczyæ, dlaczego
to zrobi³. Rodzina by³a zbulwersowana, dlaczego policja nie zastosowa³a wobec niego aresztu.

- Wszczêliœmy postêpowanie z
artyku³u 160 par. 1 - nara¿enie innych
osób na utratê ¿ycia lub zdrowia.
Œrodek w postaci aresztu tymczasowego to œrodek, który ma zapobiec
matactwu w sprawie, nak³anianiu
œwiadków, ucieczce. Tutaj nie wystêpuj¹ takie przes³anki. Dlatego
wyst¹piliœmy o dozór policyjny.
Ewentualnoœæ, ¿e wróci do poszkodowanych ze z³ymi zamiarami, zawsze istnieje. Równie dobrze mo¿emy powiedzieæ, ¿e sprawca po wyjœciu po 10 latach mo¿e to samo zrobiæ. To co, zamykamy go do koñca
¿ycia? - pyta rzecznik prasowy ³obe-

skiej Policji Robert Kazienko.
Sprawca by³ ju¿ przez policjê notowany, ale za inne przestêpstwo.
Rodzina podejrzewa go, ¿e wczeœniej spali³ im altankê, ale do tego nie
przyzna³ siê. Rodzina podejrzewa, ¿e
sprawca jest niezrównowa¿ony
emocjonalnie, a przez to nieobliczalny. Uwa¿aj¹, ¿e areszt odizolowa³by
sprawcê, co zapobieg³oby potencjalnym zdarzeniom. OdpowiedŸ na
pytanie – czy chroniæ podpalacza
czy rodzinê – wydaje siê oczywista.
Okazuje siê jednak, ¿e nie dla
wszystkich.
KAR

Racje redaktora Rynkiewicza

Redaktor Kazimierz Rynkiewicz konsekwentnie walczy z wszelkimi przejawami
pseudosukcesu wyra¿aj¹cego siê kolejnym faktem
wydatkowania du¿ych pieniêdzy na zatrudnianie
osób bezrobotnych w szeroko rozumianym sektorze
bud¿etowym. Jego zdaniem jest to
dzia³alnoœæ antyrynkowa i uderzaj¹ca w przedsiêbiorczoœæ, fundament rozwoju spo³ecznego i rynku
pracy. Pogl¹dom tym, budz¹cym
wiele kontrowersji i niechêci (delikatnie okreœlaj¹c) do Autora, trudno odmówiæ racji. Skupianie siê
jednak na aspekcie ze swej istoty
wy³¹cznie socjalnym jest w gruncie rzeczy dzia³aniem zgubnym dla
kraju. Opinie pana Rynkiewicza
znajduj¹ potwierdzenie w pracach
Komitetu Polska 2000 Plus, dzia³aj¹cego przy PAN, który sporz¹dzi³
raport pt. „Strategia rozwoju Polski
do roku 2020”. W dokumencie tym,
jego autorzy zawarli stwierdzenie:
„Dominuj¹ce w latach 90. XX wieku przekonanie, ¿e najpierw w Polsce trzeba rozwi¹zaæ problemy gospodarcze i socjalne, a w dalszej
kolejnoœci promowaæ naukê i postêp techniczny, by³o niewybaczalnym b³êdem (...). Teraz powinniœmy
w Polsce na wszystkim oszczêdzaæ,
lecz nie na edukacji i nauce. Bez
tego nie stworzymy spo³eczeñstwa
opartego na wiedzy, nie udoskona-

limy opieki zdrowotnej, nie polepszymy stanu œrodowiska, nie zwiêkszymy bezpieczeñstwa, a ju¿ z pewnoœci¹ nie podniesiemy zamo¿noœci”.
Nic dodaæ, nic uj¹æ. ¯ywa prawda. Ale jak ona ma siê do dziej¹cej siê
wokó³ rzeczywistoœci?
Chcemy byæ zdrowi, bezpieczni i
¿yæ w zamo¿nym kraju. Chcemy byæ
dumni, ¿e mieszkamy w kraju praworz¹dnym o jasnych perspektywach
rozwoju. Ale czy tak jest? Niestety,
tak nie jest. A dlaczego? Oczekiwania spo³eczne winny lec u pod³o¿a
wizji formu³owanych przez polityków. Wizja bowiem pozwala na wyznaczenie celów i œcie¿ek realizacji.
Tylko czy tak¹ wizjê nasi politycy
posiadaj¹? Z wielkim stopniem
prawdopodobieñstwa mo¿na powiedzieæ, ¿e tak, ¿e posiadaj¹. Tylko,
¿e najczêœciej jest to wizja sprawowania w³adzy dla siebie i swego
politycznego otoczenia. Wizji zdobywania i sprawowania w³adzy podporz¹dkowane s¹ wszystkie dzia³ania polityków, zarówno na etapie
walki o w³adzê jak i jej sprawowania.
Podstawowym zadaniem politycznej diagnozy nie s¹ problemy zwi¹zane z rozwojem kraju, lecz okreœlenie mo¿liwie najszerszego elektoratu
o podobnych oczekiwaniach. Politycy ju¿ dawno zdiagnozowali te
oczekiwania i zgodnie z nimi sformu³owali swoje wizje. Niestety, tylko
swoje. Nie Polski. Na dziœ zamykaj¹

siê one w kilku celach i sposobach
ich realizacji. Pierwszy to: bij Kaczora. Drugi: dla ka¿dego coœ mi³ego. I
trzeci, ostatni: pod ¿adnym pozorem
nie podejmuj tematów trudnych, bo
na ich rozwi¹zywaniu mo¿na tylko
straciæ. I tak siê wieziemy od lat kilku,
bacznie przy tym obserwuj¹c sonda¿e popularnoœci w swoim elektoracie.
Niestety, do tego elektoratu na
pewno nie zalicza siê autorów wspomnianego wy¿ej raportu. Ich zdaniem najwa¿niejsze cele dla Polski
to: dokonanie prze³omu cywilizacyjnego, obejmuj¹cego zasadnicze
zwiêkszenie kapita³u intelektualnego zarówno przez rozszerzenie bazy
spo³ecznej, jak i wysok¹ jakoœæ
kszta³cenia i podnoszenia ogólnego
poziomu kultury spo³eczeñstwa.
Fundamentem wysokiego tempa
wzrostu gospodarczego w po³¹czeniu z modernizacj¹ struktury gospodarki, w tym rozwojem nowoczesnego przemys³u jest szybki rozwój nauki.
A my? My tkwimy w marazmie.
Nie inwestujemy w naukê i szkolnictwo. Nic siê nie zmienia, Polska ma
nadal jeden z najni¿szych wskaŸników udzia³u nak³adów na tê sferê w
relacji do PKB.
Jak d³ugo jeszcze socjalna filozofia sprawowania w³adzy bêdzie prowadzi³a nasz kraj na manowce?
Czytelnik
(dane do wiadomoœci Redakcji)
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Precedens w ³obeskim s¹dzie

Bo¿en Kmetyk dostanie
odszkodowanie za przewlek³e s¹dzenie
(£OBEZ) Za trzy miesi¹ce min¹
cztery lata os¹dzania przez ³obeski
s¹d sprawców brutalnego pobicia
Przemka Kmetyka na do¿ynkach w
Dalnie, a za kolejne cztery miesi¹ce minie piêæ lat od tamtego zdarzenia. Pani Bo¿ena Kmetyk bez wyroku nie mo¿e dostaæ odszkodowania,
a ponosi spore koszty rehabilitacji
syna. W koñcu nie wytrzyma³a i
oskar¿y³a s¹d o przewlek³oœæ w
rozstrzyganiu tej sprawy i za¿¹da³a
odszkodowania. S¹d Okrêgowy
uzna³ jej skargê i ¿¹danie. Sprawa
nabra³a tempa, a s¹d ma jej wyp³aciæ
odszkodowanie.
Przypomnijmy – do pobicia Przemka Kmetyka dosz³o podczas do¿ynek w Dalnie, we wrzeœniu 2005 roku.
Przemek stan¹³ w obronie sprzedawczyni wyzywanej za to, ¿e nie chcia³a
jednemu z pijanych klientów sprzedaæ piwo. Zosta³ skopany przez
trzech mieszkañców Dalna. Nieprzytomnego dopiero po kilkudziesiêciu
minutach zabra³o pogotowie. D³ugi
czas le¿a³ w œpi¹czce i walczy³ o
¿ycie. Od tamtej pory jeŸdzi na wózku inwalidzkim i wiele czasu spêdza
w ró¿nych oœrodkach rehabilitacyjnych.
Prokuratura postawi³a zarzuty
trzem sprawcom pobicia, a jeden z
nich na d³u¿szy czas trafi³ do aresztu. Jak wynika z dokumentów, akt
oskar¿enia trafi³ do S¹du Rejonowego w £obzie pod koniec maja 2006 r.,
po oœmiu miesi¹cach œledztwa. Pech
przeœladowa³ Kmetyków ju¿ od samego pocz¹tku. Zaledwie po czterech miesi¹cach sprawa musia³a rozpocz¹æ siê od pocz¹tku, bo zmienili
siê ³awnicy w sk³adzie orzekaj¹cym
(tak stanowi¹ przepisy). Dalej sprawa toczy³a siê doœæ sprawnie, bo ju¿
po pó³ roku, w maju 2007 r., zapad³
wyrok skazuj¹cy oskar¿onych. Z³o¿yli oni apelacjê. Minê³o kolejne pó³

roku zanim S¹d Okrêgowy zdecydowa³ o uchyleniu wyroku i zwróci³
akta do ponownego rozpatrzenia.
I byæ mo¿e sprawa zakoñczy³a by
siê w 2008 roku, gdyby nie to, ¿e
prowadz¹ca sprawê sêdzia zasz³a w
ci¹¿ê i posz³a na zwolnienie lekarskie
na osiem miesiêcy.
- Posz³am do prezesa s¹du z propozycj¹, by zmieni³ sêdziego. Powiedzia³ mi, ¿e pani sêdzia zobowi¹za³a
siê, ¿e tê sprawê dokoñczy. Ja na to
przysta³am. Ale póŸniej by³y znowu
zwolnienia lekarskie i znowu zasz³a w
ci¹¿ê. To by³ ju¿ koniec 2009 roku.
Napisa³am pismo, by zmieniæ sêdziego. Otrzyma³am odpowiedŸ, ¿e prawo do sk³adania takich wniosków mi
nie przys³uguje. Wiêc napisa³am do
S¹du Okrêgowego wyliczaj¹c, ¿e
osiem rozpraw siê nie odby³o. By³y
wyznaczane terminy, ale sprawy
by³y odwo³ywane. Z³o¿y³am równie¿ wniosek o odszkodowanie za
przewlek³oœæ postêpowania, bo potrzebujê dla syna pieni¹dze na rehabilitacjê, a przez tê przewlek³oœæ ich
nie mam. Skargê i roszczenie wnios³am w listopadzie poprzez s¹d ³obeski. Trochê to tu le¿a³o, bo musia³am
zap³aciæ sto z³otych. Wnios³am o
umorzenie op³aty. Znowu to le¿a³o i
jak posz³am do s¹du i sprawa znowu
siê nie odby³a, to zagotowa³o siê we
mnie. Zadzwoni³am do TVN-u. Przyjechali w po³owie stycznia. Od razu
umorzyli op³atê i sprawa posz³a do
Szczecina. OdpowiedŸ dosta³am w
ubieg³ym tygodniu. S¹d Okrêgowy
uzna³ przewlek³oœæ i przyzna³ mi 8
tysiêcy z³otych. - mówi Bo¿ena Kmetyk.
- Zgadzam siê, ¿e sprawa nie sz³a
do przodu, ale nie z uwagi, ¿e ktoœ nie
chcia³ jej s¹dziæ albo ¿e s¹d jest niesprawny organizacyjnie. - broni
s¹du w £obzie jego prezes Grzegorz
Szacoñ. - Zalecenie wizytatora dotycz¹ce tej sprawy by³o takie, mówi³em

Bo¿ena Kmetyk - Napisa³am do
S¹du Okrêgowego wyliczaj¹c, ¿e
osiem rozpraw siê nie odby³o. By³y
wyznaczane terminy, ale sprawy
by³y odwo³ywane.

Grzegorz Szacoñ Prezes S¹du
Rejonowego w £obzie - Pani
sêdzia wróci³a na miesi¹c czasu i
okaza³o siê, ¿e znowu jest w ci¹¿y.
St¹d wyniknê³y te opóŸnienia.

o tym z pani¹ Kmetyk, by ta sprawa
zaczeka³a do powrotu pani sêdzi z
urlopu macierzyñskiego. Pani sêdzia
wróci³a na miesi¹c czasu i okaza³o
siê, ¿e znowu jest w ci¹¿y. Kolejna
sytuacja obiektywna. St¹d wyniknê³y te opóŸnienia. - t³umaczy. Na
usprawiedliwienie mo¿na dodaæ, ¿e
w ³obeskim s¹dzie pracuje obecnie
zaledwie czterech sêdziów, ale nie
miejsce tu na opisywanie zwi¹zanych z tym trudnoœci, jakie wynikaj¹
z tak ma³ej iloœci etatów. W tej sprawie skargi powinniœmy kierowaæ do
ministerstwa sprawiedliwoœci.
Faktem jest jednak, ¿e teraz sprawy nabra³y tempa. S¹d Okrêgowy
wyznaczy³ do zakoñczenia tej sprawy prezesa S¹du Rejonowego w
Stargardzie Szczeciñskim. Odby³ on
ju¿ dwa posiedzenia w £obzie, w

miniony czwartek i pi¹tek. Od razu
narzuci³ dyscyplinê.
- Gdy jeden ze œwiadków nie stawi³ siê, sêdzia nie odwo³a³ sprawy,
lecz wezwa³ policjê, która go doprowadzi³a na salê. Trzech nie stawi³o
siê – grzywna po 500 z³otych. Tak
powinno byæ, a nie, ¿e g³owa boli –
sprawa odwo³ana, katarek – sprawa
odwo³ana i tak bez koñca. - mówi o
swoich doœwiadczeniach s¹dowych Bo¿ena Kmetyk. Teraz us³ysza³a, ¿e sprawa mo¿e zostaæ zakoñczona ju¿ nawet za trzy miesi¹ce.
Wcale nie pa³a zemst¹, a zamiast w
wiêzieniu, oskar¿onych widzia³aby
raczej w jakiejœ placówce opiekuñczej, pracuj¹cych przy niepe³nosprawnych, a choæby i przy Przemku,
by poczuli i zobaczyli, co zrobili.
Kazimierz Rynkiewicz
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Wykonujemy
• certyfikaty
energetyczne
• projekty budowlane
• kolorystyki budynków

Tel. 515 175 819
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Sesja w £obzie
(£OBEZ). 25.lutego
o godz. 14.00 w sali
nr 21 Urzêdu Miejskiego
w £obzie odbêdzie siê
kolejna sesja Rady
Miejskiej w £obzie.
Podczas sesji rajcy miejscy
przyjm¹ sprawozdanie z dzia³alnoœci
Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej
za 2009 rok oraz sprawozdanie burmistrza £obza i kierowników jednostek organizacyjnych gminy z zakresu umorzonych wierzytelnoœci oraz
udzielonych ulg za 2009 rok.
Poza tym radnym zostan¹ przed³o¿one projekty uchwa³ w sprawach:
przyjêcia zmiany „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy £obez”,
miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego pod lokalizacjê farm elektrowni wiatrowych w
obrêbie Karwowo, gm. £obez (farma
„Karwowo”) oraz w obrêbie Zache³mie, gm. £obez (farma „Meszne”),
wyst¹pienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta £obez,
zmian bud¿etu Gminy £obez na rok
2010.
Radni podejm¹ równie¿ uchwa³ê
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XLIII/271/
09 Rady Miejskiej w £obzie z dnia 22
wrzeœnia 2009 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez
Gminê £obez.
Podczas sesji zostanie równie¿
rozpatrzona skarga wniesiona do
Rady Miejskiej w £obzie.
MM

Przedszkole
za darmo
(RESKO). Podczas najblizszej
sesji Rady Miejskiej w tym mieœcie,
która bêdzie mia³a miejsce 3 marca,
przed radnymi zostanie przed³o¿ony projekt uchwa³y o zmianie odp³atnosci za przedszkole. Rada ma
znieœæ op³atê za pobyt dziecka w
przedszkolu, o ile przebywa tam do
5 godzin dziennie.
W zwi¹zku z tym, ¿e op³aty za
œwiadczenia prowadzonych przez
gmine przedszkoli publicznych
ustala rada gminy (art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oswiaty), jednak z
uwzglêdnieniem punktu mówi¹cego

Kierowcy na zakazie
W dniu 17 lutego br. policjanci
zatrzymali dwóch kierowców, którzy
z³amali sadowy zakaz kierowania
pojazdami. O godz. 15.10 na drodze
Rynowo - Suliszewo Piotr K., lat 38,
kierowa³ samochodem Ford Eskort
pomimo s¹dowego zakazu wydanego przez S¹d Rejonowy w Szczecinie.
Dwie godziny póŸniej w Lubieniu Górnym policjanci zatrzymali
Dariusza K., lat 39, który kierowa³
rowerem wbrew zakazowi kierowania pojazdami wydanemu przez S¹d
Rejonowy w £obzie.

o tym, ¿e z op³aty za pobyt dzieci w
przedszkolu publicznym wy³¹czone
jest nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej, która jest realizowana w wymiarze minimum 5 godzin dziennie, Rada Miejskaw Resku musi zmieniæ swoj¹
uchwa³ê. Nauczanie bowiem i wychowanie obejmuj¹ce realizacjê
podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezp³atne.
Rada nie mo¿e ustalaæ op³at za pobyt
dziecka w przedszkolu publicznym,
je¿eli realizuje ono jedynie podstawê
programow¹. B³¹d radni maj¹ naprawiæ ju¿ na pocz¹tku marca.
MM

Kolizje w powiecie
W dniu 17 lutego br. na terenie
powiatu mia³y miejsce dwie kolizje
drogowe. O godz. 14.00 na drodze
Wo³kowo - Maliniec kieruj¹ca samochodem osobowym Skoda Fabia
Jolanta S. nie dostosowa³a prêdkoœci do panuj¹cych warunków drogowych, w wyniku czego wpad³a w
poœlizg i dachowa³a.
Druga z kolizji mia³a miejsce oko³o godz. 22.00 w Ro¿nowie. Kieruj¹cy samochodem Ford Escort Damian N. uderzy³ w ty³ prawid³owo
zaparkowanego pojazdu marki Opel
Astra. Sprawca kolizji oddali³ siê z
miejsca zdarzenia.
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Czeka nas wielkie
ocieplanie

Gmina £obez z³o¿y³a w 2009
roku wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o
dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej w gminach powiatu ³obeskiego”. Wniosek zosta³ zaakceptowany i Gmina £obez, która
dzia³a w imieniu pozosta³ych czterech gmin naszego powiatu, uzyska³a dofinansowanie.
Burmistrz £obza podpisa³ 12
stycznia br. umowê o dofinansowanie projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Celem
projektu jest uzyskanie oszczêdnoœci energii cieplnej zu¿ywanej na
ogrzewanie obiektów u¿ytecznoœci
publicznej i zmniejszenie emisji dwutlenku wêgla. Ca³kowita wartoœæ
projektu wynosi 17,5 mln z³. Dofinansowanie z Funduszu Spójnoœci
wyniesie 8,7 mln, czyli po³owê kwoty inwestycji. Gminy ze swoich œrodków wydadz¹ drug¹ po³owê, równie¿ 8,7 mln z³.
Za te pieni¹dze wykonane zostanie kompleksowe ocieplenie obiektów u¿ytecznoœci publicznej.
Gmina £obez chce ociepliæ: obie
szko³y podstawowe w £obzie, budy-

nek urzêdu miejskiego, przedszkole,
gimnazjum, Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, £obeski
Dom Kultury, bibliotekê, budynek
na stadionie, budynek administracyjny przy Placu Spó³dzielców w
£obzie i szko³ê podstawow¹ w
Be³cznej.
Wêgorzyno: szko³a podstawowa, gimnazjum, przedszkole i biblioteka w Wêgorzynie oraz œwietlice
wiejskie w Sielsku, Mieszewie, Mielnie i Runowie.
Dobra: budynki szkó³ podstawowych w Dobrej i Wojtaszycach
oraz gimnazjum w Dobrej i urz¹d
miejski w Dobrej.
Resko ma do ocieplenia najwiêcej budynków: szko³a podstawowa,
sala gimnastyczna, przedszkole i
Centrum Kultury w Resku, szko³y
podstawowe w £osoœnicy, Starogardzie i £abuniu Wielkim, kot³ownia w szkole w £abuniu Wielkim, kot³ownia i c.o. w szkole w £osoœnicy,
budynki Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Resku i £osoœnicy.
Radowo Ma³e: Zespó³ Szkó³ Publicznych i przedszkole w Radowie
Ma³ym, szko³a podstawowa w Siedlicach, Urz¹d Gminy i Gminny
Oœrodek Kultury w Radowie Ma³ym,
œwietlica wiejska w Gostominie. (r)

Wydatkowanie pieniêdzy przez gminy:
£obez - ca³kowite - 7.042.195 / kwalifikowane - 6900256 z³
Radowo Ma³e
- 2.192.816 / 2.105.830 z³
Resko
- 4.473.108 / 4.302.925 z³
Dobra
- 2.081.061 / 2.081.061 z³
Wêgorzyno
- 2.035.591 / 1.996.501 z³
______________________________
17 824 4771 / 17 386 573 z³
Prace termomodernizacyjne trwaj¹ od 2007 roku i wydatki
2007, 2008 i 2009 zostan¹ zrefundowane w ramach dotacji. Pozosta³e przetargi i prace rozpoczn¹ siê w II kwartale 2010 r.
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Zimno w hali
(WÊGORZYNO). Mimo i¿ podczas mrozów, jakie mia³y niedawno
miejsce, w tutejszej hali sportowej
temperatura wynosi³a 9 st. C, obiekt
ten nie jest przewidziany do termomodernizacji.
O bardzo niskich temperaturach
na hali sportowej poinformowa³a
podczas sesji rady miejskiej przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Monika
KuŸmiñska. Szko³a podstawowa,
przy której znajduje siê hala widowiskowo-sportowa zostanie docieplona, a hala - nie.
- Podczas mrozów w sali by³o 9 st.
C. Nie mo¿na by³o przeprowadziæ wf. Hala pod³¹czona jest pod kot³owniê w Szkole Podstawowej, na piecu
jest 60-70 stopni, ale hali nie mo¿na
dogrzaæ, poniewa¿ s¹ du¿e straty na
przesyle. Wiem, ¿e mia³a byæ inwestycja polegaj¹ca na od³¹czeniu hali
od podstawówki i przy³¹czeniu do

Resko
z kanalizacj¹
(RESKO). Zosta³a ju¿ podpisana
umowa na dofinansowanie zadania
pod nazw¹ „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miescie Resko - obszar C i D” w ramach
konkursu RPOWZ.
Ju¿ pod koniec roku ubieg³ego
Resko otrzyma³o dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w kwocie
9 312 062 z³.
Zgodnie z decyzj¹ Zarz¹du Województwa Zachodniopomorskiego
projekt gminy Resko otrzyma³ 80,62
punktów. Tym samym znalaz³ sie na
trzecim miejscu listy rankingowej
projektów skierowanych do dofinansowania.
Planowana inwestycja zak³ada
budowê sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w mieœcie Resko - obszar
C i D. Zostanie wybudowany system rozdzielczy, który obejmuje:
wydzielenie z kanalizacji ogólnosp³awnej - kanalizacji deszczowej
poprzez zaprojektowanie nowych
odcinków kanalizacji deszczowej.
Projektuje siê równie¿ modernizacjê
jednej i budowê piêciu pompowni.
Ca³kowit¹ wartoœæ przedsiêwziêcia
oszacowano na 12.596.577 z³.
Podpisanie umowy na dofinansowanie nastapi³o w miniony
czwartek w Urzêdzie Miejskim w
Resku.
op

innej kot³owni, bo obecne rozwi¹zanie jest nieekonomiczne i nie zdaje
egzaminu. Wiem, ¿e hala ma równie¿
swoje nagrzewnice i mo¿na by by³o
nimi dogrzaæ, ale one równie¿ nie
zdaj¹ egzaminu, bo s¹ na pr¹d, wiêc
jest du¿y koszt. Nie pamiêtam, aby
hala by³a ujêta w termomodernizacji
– powiedzia³a przewodnicz¹ca.
Jak wyjaœni³a burmistrz Gra¿yna
Karpowicz, hala widowiskowosportowa nie zosta³a ujêta w tym
etapie termomodernizacji, albowiem
obecnie docieplane bêd¹ takie
obiekty jak: szko³y, przedszkola i
piêæ œwietlic wiejskich. Ministerstwo Edukacji Narodowej og³asza
program termo w dalszym ci¹gu dla
obiektów oœwiatowych i tutaj mo¿emy wystêpowaæ na halê, jest jeszcze
budynek szko³y w Sielsku, mamy
jeszcze kot³owniê w Runowie do
modernizacji, gdzie jest wymagana
wymiana instalacji c.o. To s¹
wszystko wa¿ne etapy. Wszystkiego nie zrobimy w jednej kadencji. To
jest zadanie przynajmniej na dwietrzy kadencje. A ca³y czas programy
i linie pomocowe s¹, tak ¿e hala w
kolejnoœci – powiedzia³a burmistrz.
A to, w jakiej kolejnoœci hala zostanie poddana termomodernizacji,
powinno te¿ zale¿eæ od radnych i od
dyrekcji szkó³.
MM

tygodnik ³obeski 23.2.2010 r.

Gorszy wêgiel
za wy¿sz¹ cenê
(WÊGORZYNO). Gminni odbiorcy wêgla narzekaj¹ na jego jakoœæ. Odbiorcy twierdz¹, ¿e wêgiel
jest z³ej jakoœci. Ich zdaniem po
trzeciej z³ej dostawie mog¹ dopiero
monitowaæ do firmy. Innego zdania
jest burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
Podczas sesji Rady Miejskiej jej
przewodnicz¹ca Monika KuŸmiñska
zwróci³a uwagê, ¿e mieszkañcy
skar¿¹ siê na z³¹ jakoœæ dostarczanego im wêgla. Jej zdaniem monitowanie dopiero po trzeciej dostawie opa³u mija siê z celem, albowiem
odbiorcy maj¹ ju¿ wówczas pe³n¹ kot³owniê gorszej jakoœci
opa³u, wystarczaj¹cego na ca³y sezon.
Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna
Karpowicz zwróci³a
uwagê, ¿e jest to ju¿
trzeci z kolei dostawca,
który zaopatruje obiekty gminne w opa³ i za ka¿dym razem sytuacja
powtarza siê.
- Wprowadzi³am zasadê badania
wêgla. Wozimy próbki wêgla do
Stargardu do laboratorium i jeœli s¹
dostawy wêgla, które nie spe³niaj¹
norm kalorycznoœci zgodnie z
umow¹, to s¹ potr¹cenia z nale¿noœci dla wykonawcy. To jest nadzorowane na bie¿¹co. Nie zawiadamiamy
z której dostawy pobieramy, choæ
dostawcy upieraj¹ siê, ¿e powinni

byæ powiadamiani i w ich obecnoœci
powinna byæ pobrana próbka. Z ka¿dej nie bierzemy, bo to te¿ kosztuje.
Natomiast co druga, co trzecia na
pewno jest badana i z tego tytu³u
mamy zwroty. Nie ma zapisu, ¿e po
trzeciej dostawie mo¿na monitowaæ,
to chyba Ÿle niektórzy zinterpretowali. Jeszcze nie trafi³ siê dostawca,
który dostarcza³by wêgiel tak, jak
trzeba. – powiedzia³a burmistrz.
Najwidoczniej tego typu rozwi¹zanie nie przynosi po¿¹danych
skutków, albowiem firma tak naprawdê nic nie traci.
Bo nawet jeœli
oka¿e siê, ¿e wêgiel ma mniejsz¹
kalorycznoœæ od
zamawianej, to
wprawdzie firma
zwraca ró¿nicê w
cenie, ale de facto wêgiel gorszej
jakoœci i tak trafia
do odbiorców. Przy³apanie firmy na dostawie
gorszego wêgla nie skutkuje wymian¹ towaru, a tylko zwrotem kosztów gminie. Wynika z tego, ¿e firma
z premedytacj¹ mo¿e dostarczaæ wêgiel gorszej jakoœci, który zostaje jej
na stanie, wiedz¹c, ¿e albo uda siê po
dro¿szej cenie „przemyciæ” wêgiel
gorszego gatunku, albo w najgorszym wypadku bêdzie musia³a zwróciæ ró¿nicê cenow¹. Jakby nie by³o,
ka¿da sytuacja jest niezwykle korzystna dla firmy.
MM

Nadzieja na kanalizacjê
(£OBEZ). Wszystko wskazuje
na to, ¿e starania budowy kanalizacji od ul. Segala do Osiedla Leœnego
zakoñcz¹ siê sukcesem.
Zosta³a ju¿ zatwierdzona lista
rankingowa Program Operacyjnego
Infrastruktura i Œrodowisko. £obez
ma szanse na dofinansowanie.
- Jesteœmy na liœcie na 36 miejscu,
jest to lista rezerwowa, albowiem lista g³ówna ma tylko 9 miejsc. Zarówno województwo, jak i ministerstwo
nie spodziewa³o siê a¿ takiego zainteresowania ze strony gmin i stowarzyszeñ. Tylko z województwa zachodniopomorskiego wp³ynê³o 10
wniosków, natomiast z terenu ca³ego kraju – a¿ 136. Niektóre z nich
opiewa³y na kwotê kilkaset milionów
z³. Po wstêpnej weryfikacji pozostalo 59 podmiotów. Teraz czekamy na
wynik II etapu – ju¿ siê dowiedzia-

³em, ¿e po kolejnej weryfikacji odpad³o 18 wniosków. Nasz wniosek jest
dobrze sporz¹dzony – gotowy do
realizacji, a nie wszystkie podmioty,
nawet spoœród tych, które znalaz³y
siê na liœcie przed nami, maj¹ pe³en
komplet dokumentów. II etap ma
zakoñczyæ siê z koñcem kwietnia –
powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard
Sola.
Gmina £obez, aby móc staraæ siê
o dofinansowanie na budowê kanalizacji w czeœci miasta, zawar³a porozumienie z czterema gminami na bazie Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego. Stowarzyszenie gmin
ustali³o sobie harmonogram prac,
zgodnie z którym rozpocznie dzia³ania ju¿ w kwietniu w Drawsku. Rozpoczêcie dzia³añ w £obzie zaplanowane jest na jesieñ tego roku. Wówczas rozpoczn¹ siê przetargi, a same

prace – wiosn¹ przysz³ego roku.
Wówczas to gmina rozpocznie budowê kanalizacji w ul. Segala i Wegorzyñskiej w kierunku Osiedla Leœnego – do Odnogi Wêgorzyñskiej,
£¹kowej, Strumykowej i Podgórnej.
W nastêpnym etapie rozpocznie siê
budowa kanalizacji w Z³ocieñcu i na
koñcu – w Resku. Koniec prac ma
nast¹piæ w 2013 roku, a w roku 2014
– rozliczenie. £¹czny koszt zadania,
jaki musz¹ ponieœæ wszystkie gminy
wynosi – 82.250 tys. z³. Stowarzyszenie stara siê o dofinansowanie w
wysokoœci 32.879 tys. z³. Z kolei
koszt zadañ, jakie zaplanowano na
gminê £obez wynosi 12 milionów z³,
przy czym dofinansowanie ma pokryæ po³owê ceny.
Budowa kanalizacji w tej czeœci
miasta jest ostatnim du¿ym przedsiêwziêciem tej kadencji.
MM

tygodnik ³obeski 23.2.2010 r.
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Organizacje pozarz¹dowe, którym mo¿esz przekazaæ 1 % podatku

Zostaw 1 procent w powiecie
³obeskim
Towarzystwo Mi³oœników Rzeki Regi w £obzieul. Waryñskiego 10/1, 73150 £obez Nr KRS: 0000255615
Jedynie Towarzystwo Mi³oœników Rzeki Regi w £obzie ma status OPP
(organizacjê po¿ytku publicznego), pozosta³e organizacje i stowarzyszenia
w naszym powiecie s¹ oddzia³ami organizacji ogólnopolskich. Jeœli wiêc
chcemy, aby nasz 1 proc. podatku trafi³ do £obza, nale¿y zaznaczyæ to w
deklaracji.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Ko³o Nr 5 w £obzie ul. Sikorskiego
6, 73-150 £obez. Nr KRS: 0000037573
Polski Zwi¹zek Niewidomych Okrêg Zachodniopomorski, Ko³o w
£obzie ul. Niepodleg³oœci 52, 73-150 £obez Nr KRS: 0000029381
Polski Czerwony Krzy¿ Zachodniopomorski Zarz¹d Okrêgowy w Szczecinie, Zarz¹d Rejonowy w £obzie ul. Sienkiewicza 4, 73-150 £obez Nr KRS:
0000225587
Zwi¹zek Sybiraków Oddzia³ w Szczecinie, Ko³o Terenowe w £obzie ul.
Niepodleg³oœci 50, 73-150 £obez Nr KRS: 0000256432
Chor¹giew Zachodniopomorska Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego Hufiec
Stargard Szczeciñski, Dru¿yna w £obzie ul. Rynek Staromiejski 4/3, 73-110
Stargard Szczeciñski Nr KRS: 0000278582
Towarzystwo Przyjació³ Dzieci Zachodniopomorski Oddzia³ Regionalny w Szczecinie, Oddzia³ Miejsko-Gminny w £obzie ul. Niepodleg³oœci 74,
73-150 £obez Nr KRS: 0000133561
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddzia³ Wojewódzki w Szczecinie, Ko³o Terenowe w £obzie ul. Spokojna 4, 73-150 £obez Nr KRS:
0000120774
Zwi¹zek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów
Politycznych Oddzia³ Zachodniopomorski w Szczecinie, Ko³o w £obzie ul.
Niepodleg³oœci 50, 73-150 £obez Nr KRS: 0000106108
Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP, nr KRS 0000116212 i w
kolumnie Informacje Uzupe³niaj¹ce dopisaæ: OSP w danej miejscowoœci, np.
OSP Zagórzyce, OSP Sielsko itd. do tego kod pocztowy, ulica i województwo.
Na terenie powiatu znajduj¹ siê OSP w:
Resku ul. Koœciuszki 26 72-315, £osoœnicy, Wêgorzyno ul. Runowska 40
73-155 Wêgorzyno, Sielsko 73-155 Wêgorzyno, Zwierzynek 73-155 Wêgorzyno, Runowo 73-155 Wêgorzyno, Zagórzyce 73-150 £obez, Bonin 73-150
£obez, Radowo Ma³e 72-314 Radowo Ma³e, Gostomin 72-314 Radowo Ma³e,
Siedlice, Czachowo 72-314 Radowo Ma³e, Rogowo 72-314 Radowo Ma³e,
Dobra ul. Ofiar Katynia 25, 72-210 Dobra, Tucze 23, 72-210 Dobra.

Podziêkowanie
Dziêkujê wszystkim darczyñcom, którzy w ubieg³ym
roku podczas rozliczania podatku dochodowego przekazali 1 procent podatku na rzecz mojego syna Przemka. Dziêki tym pieni¹dzom bêdzie mo¿liwe poddanie
Przemka specjalistycznej rehabilitacji.
Bo¿ena Kmetyk - mama Przemka.
Od Redakcji.
W ramach akcji pozostaw 1 procent podatku w powiecie przypominamy wszystkim, którzy zechc¹ wspomóc Przemka Kmetyka, ¿e mog¹ w
rocznym rozliczeniu PIT przekazaæ 1 % podatku na : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM „ £obez Kmetyk Przemek” nr KRS
0000120774.

JAK TO ZROBIÆ?
Rozliczaj¹c siê za rok 2009 wystarczy jedynie wskazaæ w zeznaniu rocznym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) w odpowiedniej rubryce:
• nazwê organizacji,
• podaæ jej numer rejestrowy z Krajowego Rejestru S¹dowego (KRS),
• kwotê, któr¹ chce jej przekazaæ.
Kwota ta nie mo¿e przekraczaæ 1 % podatku nale¿nego, wynikaj¹cego z
zeznania podatkowego, po zaokr¹gleniu do pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³
(art. 45 ust. 5c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych)
• w polu „informacje uzupe³niaj¹ce” podatnik w sk³adanym przez siebie
zeznaniu mo¿e podaæ dodatkowe informacje, które w jego ocenie mog¹ mieæ
wp³yw na rozdysponowanie przez organizacjê po¿ytku publicznego pieniêdzy z 1 % (np. wskazaæ na konkretny cel lub na konkretn¹ jednostkê organizacyjn¹, np. ko³o terenowe).
Na terenie Powiatu £obeskiego tylko jedna organizacja posiada status
organizacji po¿ytku publicznego, pozosta³e z nich to organizacje o ogólnopolskim zasiêgu, które maj¹ status po¿ytku publicznego uzyskany przez ich
zarz¹dy g³ówne, dlatego przekazuj¹c 1 % dla tych organizacji nale¿y wpisaæ
w rubryce „informacje uzupe³niaj¹ce” ko³o terenowe.
Kto mo¿e przekazaæ 1% podatku organizacjom?
• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
• podatnicy opodatkowani rycza³tem od przychodów ewidencjonowanych,
• podatnicy prowadz¹cy jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i korzystaj¹cy
z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
UWAGA!!!
Odpis mo¿emy przekazaæ tylko tej organizacji, która posiada status
ORGANIZACJI PO¯YTKU PUBLICZNEGO i znajduje siê na liœcie og³oszonej w Dzienniku Urzêdowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Lista
ta zawiera wykaz organizacji, które uzyska³y status organizacji po¿ytku
publicznego do 30 listopada 2009 roku (art. 45 ust. 5g ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Pieni¹dze - 1% podatku nale¿nego - na konto wybranej organizacji, przeka¿e urz¹d skarbowy w terminie do 3 m-cy. Z wyliczonej kwoty potr¹cone
zostan¹ jedynie koszty przelewu.
Podatnik nie mo¿e podzieliæ swojego 1% miêdzy kilka organizacji. Podatnik ma prawo wybraæ tylko jedn¹ organizacjê po¿ytku publicznego.
1% mo¿na przekazaæ tylko w zeznaniach podatkowych z³o¿onych w terminie (art. 45 ust. 5f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych). Jeœli nie zdecydujesz siê na przekazanie 1% podatku
na rzecz organizacji po¿ytku publicznego, pieni¹dze i tak nie zostan¹ w Twojej
kieszeni, bo bêdziesz musia³ oddaæ je fiskusowi i to pañstwo zdecyduje na
co je wyda.

Czy grozi nam powódŸ?
(POWIAT). W zwi¹zku z ci¹g³ymi opadami œniegu wzrasta mo¿liwoœæ wyst¹pienia powodzi roztopowej. O tym jakie podj¹æ dzia³ania
w razie nag³ego ocieplenia dyskutowano podczas posiedzenie Powiatowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego, w którym brali udzia³ szefowie s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
burmistrzowie i pracownicy zarz¹dzania kryzysowego gmin naszego
powiatu.
Ju¿ w pierwszy pi¹tek lutego starosta ³obeski, burmistrzowie oraz
s³u¿by odpowiedzialne za bezpieczeñstwo omawiali sytuacjê nadzwyczajn¹, która mo¿e doprowadziæ
do wyst¹pienia powodzi roztopowej oraz innych zagro¿eñ zwi¹zanymi z ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi. Wszystkie mo¿liwe

podtopienia na podstawie wieloletnich obserwacji zosta³y zidentyfikowane, s¹ monitorowane na bie¿¹co
przez samorz¹dy gminne oraz jest
przygotowany do ochrony sprzêt
mechaniczny (œrodki transportu,
koparko – ³adowarki, motopompy o
wydajnoœci od 1200 – 1600 l/min)
piasek, worki i ludzie (oko³o 400 os.
z: OSP, PSP, PUP - roboty publiczne,
CIS, ZDP).
Jak siê mo¿e wydawaæ, powiat
jest w gotowoœci do przeciwdzia³ania, walki i likwidacji skutków ewentualnych zagro¿eñ podtopieniowych, czy powodziowych. Jednak,
jeœli dojdzie do nag³ego ocieplenia,
walka z ¿ywio³em mo¿e okazaæ siê
niezmiernie trudna, szczególnie w
tych miejscowoœciach, gdzie budynki stoj¹ tu¿ przy korycie rzek. MM
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Olimpiada promocji zdrowego stylu
¿ycia PCK
(£OBEZ) Ju¿ po raz 18 odby³a
siê Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu ¯ycia PCK
na szczeblu rejonowym. Udzia³
wziê³o ³¹cznie 8 uczniów wy³onionych spoœród 76 bior¹cych udzia³ w
eliminacjach szkolnych. Konkurs
powiatowy mia³ miejsce w miniony
wtorek, 16. lutego, w urzêdzie Miejskim w £obzie.
Celem olimpiady jest wykszta³canie wœród m³odzie¿y szkolnej potrzeby dbania o w³asne zdrowie oraz
kszta³towanie umiejêtnoœci niezbêdnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez rozbudzanie zainteresowania w³asnym zdrowiem i
problematyk¹ prozdrowotn¹; prowadzenie edukacji dotycz¹cej czynników zagra¿aj¹cych zdrowiu oraz
sposobów ochrony zdrowia; inspirowanie m³odzie¿y do podejmowania na terenie szko³y lub poza ni¹
ró¿nych dzia³añ promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia. Organizatorem tegorocznego konkursu jest pani Terasa
Baœ, pracownik biura Zarz¹du Rejonowego PCK w £obzie.
W konkursie udzia³ wziê³o 8 na 10

zg³oszonych uczestników. Wszyscy s¹ uczniami powiatowych szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przygotowany test sk³ada³ siê
z 30 przekrojowych pytañ dotycz¹cych znajomoœci zasad zdrowego
od¿ywiania, prawid³owego funkcjonowania organizmu oraz aktywnego
trybu ¿ycia.
W komisji zasiada³y trzy osoby:
Maria Pokomeda przedstawiciel Zarz¹du Rejonowego PCK £obez, Teresa Juchniewicz przedstawiciel sanepidu oraz Mieczys³aw Romaniuk
ratownik medyczny. Na uczestników czeka³ poczêstunek oraz nagrody.
Poziom przygotowania uczestników by³ bardzo zró¿nicowany, jednak¿e byli oni najlepsi spoœród
uczniów swoich szkó³. Pierwsze
miejsce w kategorii szkó³ gimnazjalnych zaj¹³ Hubert Korzeniecki uczeñ
OHP £obez, który przyby³ z opiekunk¹ Anit¹ S³odk¹. W kategorii
szkó³ ponadgimnazjalnych pierwsze
miejsce zaj¹³ Maciej Buryj z ZS
£obez. Drugie miejsce ex equo zajê³y
Sandra Bogdañska i Natalia Wróblewska uczennice ZS Resko. Ostat-

Bezp³atne kursy
e-learningowe
(BIENICE, DOBRA) Centrum
Kszta³cenia w Bienicach zaprasza
wszystkich zainteresowanych do
bezp³atnego korzystania z kursów
e-learningowych. Jest szansa na
podniesienie swoich kwalifikacji.
Oferowane kursy obejmuj¹ tematykê z zakresu m. in. zwiêkszenia
odpornoœci lokalnych spo³ecznoœci na sytuacje kryzysowe, zarz¹dzanie finansami i korzystanie z
bankowoœci elektronicznej, podnoszenie kwalifikacji wychowawców i
opiekunów wiejskich œwietlic œrodowiskowych, wsparcie rozwoju
lokalnej przedsiêbiorczoœci oraz in-

formatyka i jêzyki obce. Kursy internetowe dostêpne s¹ w Serwisach Platformy Edukacyjnej. Platformy powsta³y w ramach projektu
Wioska Internetowa i s¹ poœwiêcone e-learningowi, który pozwala na
naukê z Centrów Kszta³cenia utworzonych na terenach wiejskich. Na
chêtnych czeka 10 stanowisk komputerowych, a czas ukoñczenia
kursu zale¿y tylko i wy³¹cznie od
kursanta.
Pe³na oferta kursów znajduje siê
na stronie www.bienice.wint.pl w zak³adce Kursy i Szkolenia lub
www.dobragmina.pl w zak³adce Centrum Kszta³cenia w Bienicach. GD

Reklama w Tygodniku £obeskim
Tel./fax 91 39 73 730
wppp1@wp.pl

nie miejsce na podium przypad³o
Maciejowi Majchrowiczowi z ³obeskiego liceum. Czwarte miejsce równie¿ ex equo wywalczy³y Dominika
Turkowska z ZS £obez i Paulina
WoŸniak z ZS Resko. Pi¹te miejsce
zajê³a Monika Wawrzyniak z Reska.
Opiekunk¹ uczniów z Reska by³a pani
Malwina Wiêckowska, natomiast

³obeskiej grupy pani Jolanta Abramowska. Zdobywcy pierwszych
miejsc ju¿ 20. marca br. wezm¹ udzia³
w Okrêgowej Olimpiadzie Zdrowego
Stylu ¯ycia PCK w Szczecinie. O
mniejszych i wiêkszych sukcesach
naszych uczniów bêdziemy informowaæ. Wszystkim uczestnikom i ich
opiekunom gratulujemy.
GD

Wirtualny spacer
po £obzie
(£OBEZ) Od niedawna mo¿liwy
jest wirtualny spacer po £obzie.Aby
„pospacerowaæ” i poznaæ zak¹tki
naszego miasta od strony ruchomego obiektywu, wystarczy wejœæ na
stronê Urzêdu Miejskiego w £obzie
i otworzyæ zak³adkê „Wirtualny
spacer po £obzie”.
Projekt daje mo¿liwoœæ odwiedzenia dziewiêciu obiektów: zespo³u stajni w Œwiêtoborcu, koœcio³a,
rynku, Urzêdu Miejskiego, placu 3.
Marca, hali widowiskowo-sportowej, boiska Orlik 2012, stadionu oraz
Parku im. Tadeusza Koœciuszki.
Wykonawc¹ prezentacji jest firma
Vtour z Krzeszowic, której pracê
nadzorowa³a podinspektor do
spraw promocji Joanna Pietrzyk z
Wydzia³u Sportu, Turystyki i Promocji w Urzêdzie Miejskim.
- My ju¿ wczeœniej myœleliœmy o
takim wirtualnym spacerze, ale by³o
to w sferze planów. Propozycja wykonawcy okaza³a siê bardzo interesuj¹ca i ciekawa, ze wzglêdu na to, ¿e
mogliœmy wyjœæ z programem pilota¿owym do mieszkañców. Jest to

próbna wersja, jeszcze nie zakupiona przez urz¹d. Zale¿y nam, aby jak
najwiêcej ³obzian wchodzi³o na stronê i ocenia³o jakoœæ prezentacji. W
tym celu stworzono sondê. Na chwilê obecn¹ zrobionych jest 150 panoram, które zosta³y ze sob¹ po³¹czone
- mówi Pietrzyk.
Prezentacja pokazuje równie¿
inwestycje, które zosta³y poczynione w mieœcie. Wirtualny spacer ma
mieæ ró¿ne formy, ka¿da z nich bêdzie
prezentowana przez miesi¹c. Zostanie wybrana ta, która spodoba siê
mieszkañcom. Do dyspozycji miasta
bêd¹ wszystkie zrobione podczas
prac zdjêcia oraz prawa autorskie.
- Taki wirtualny spacer móg³by
wypchn¹æ foldery z mapkami czy
formê papierow¹. Dotychczas opieraliœmy siê na standardowych formach promowania gminy i standardowych materia³ach promocyjnych.
Ponadto bêdzie to wa¿ny materia³ dla
historyków, bo £obez nie bêdzie taki
drugi raz - mówi podinspektor. Jest
szansa, ¿e do koñca wiosny strona
bêdzie gotowa.
GD

Ferie z kuligiem
w Domu Dziecka

(£OBEZ) Na czas ferii pracownicy Domu Dziecka w £obzie przygotowali dla swoich wychowanków
pozostaj¹cych w placówce specjalny program zajêæ.
W pierwszym tygodniu ferii,
zwolennicy wodnych atrakcji pojechali na basen do Œwidwina.
- Staraliœmy siê zapewniæ dzieciom szerok¹ ofertê, by ka¿de z nich
mog³o znaleŸæ w tym okresie coœ dla
siebie – mówi wychowawca Artur
Dzwonnik.
Dzieci korzysta³y z piêknej, zimowej aury, która zachêca³a do zabaw
na œwie¿ym powietrzu. Popo³udnia
wype³nione by³y zabawami na œniegu. Sanki, lepienie ba³wana, rzuty
œnie¿kami do celu, a przede wszystkim wyjœcia na sztuczne lodowisko
i jazda na ³y¿wach, da³y dzieciom
du¿o radoœci.

W drugim tygodniu ferii,
wszystkie dzieci wspólnie z wychowawcami i pracownikami bra³y
udzia³ w leœnym kuligu. Najm³odsi
podopieczni jechali wraz z opiekunami na saniach. Starsi, mieli wspania³¹ zabawê jad¹c na ogromnych
workach. O tym, ¿e impreza by³a
udana, œwiadczy³y uœmiechniête
twarze dzieci i fakt, ¿e mimo niskiej
temperatury, niechêtnie przyjê³y
wiadomoœæ o zakoñczeniu zimowej
przygody. Po takich emocjach nie
mog³o oczywiœcie zabrakn¹æ ogniska po³¹czonego z pieczeniem kie³basek.
Przez ca³y okres feryjnego wypoczynku, wychowawcy organizowali rozmaite gry i zabawy œwietlicowe, a tak¿e zajêcia komputerowe z
dostêpem do Internetu; by³y równie¿ zajêcia kulinarne. Teraz pora na
naukê.
(o)

Gdzie po naukê?
(SZCZECIN). Podczas Miêdzynarodowych Targów Szczeciñskich
Wydzia³ Ekonomiczny w Szczecinie
Wy¿szej Szko³y Bankowej w Poznaniu proponuje tegorocznym maturzystom interesuj¹ce teleturnieje z
zakresu atutów biznesu podczas
targów MTS. Odbêd¹ siê one 24 i 25
lutego przy ul. Struga 6-8 w Szczecinie.
Tegoroczne Miêdzynarodowe
Targi Szczeciñskie to m.in. czas dla
maturzystów, gdzie mog¹ zapoznaæ
siê z ofertami poszczególnych
uczelni w województwie zachodniopomorskim. Swoj¹ ofertê przedstawi tak¿e Wydzia³ Ekonomiczny w
Szczecinie Wy¿szej Szko³y Bankowej w Poznaniu.
Szczeciñska Bankowa zaprezen-
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tuje wiedzê oraz umiejêtnoœci, jakie
mog¹ zdobyæ studenci w murach tej
uczelni. Zostan¹ pokazane przede
wszystkim mo¿liwoœci i perspektywy zawodowe, jakie czekaj¹ absolwentów WE w Szczecinie WSB w
Poznaniu.
Ponadto ciekaw¹ propozycj¹
mo¿e okazaæ siê zaplanowany quiz
na temat atutów biznesu, organizowany podczas dwóch dni targowych o godzinie 10.30. W nietypowy sposób zostan¹ przedstawione
sposoby zaplanowania i zbudowanie w³asnej œcie¿ki kariery. Przedstawione bêd¹ tak¿e atuty pracy w zawodach, które ciesz¹ siê powodzeniem na rynku pracy. Do wygrania
przewidziane s¹ bardzo atrakcyjne
nagrody.
op

Plan modernizacji
(RADOWO MA£E) Podczas
minionej sesji uchwalono projekt
uchwa³y dotycz¹cy wieloletniego
planu modernizacji i rozwoju urz¹dzeñ wodoci¹gowych na terenie
gminy na lata 2010-2013. Ogólny
koszt inwestycji zamknie siê w
kwocie 1.291 tys. z³. Planuje siê, ¿e
pierwsze prace w tym roku rusz¹ w
Radowie Ma³ym, Gostominie, Smorawinie, Dobrkowie, Rogowie oraz
Strzmielach.
Ca³oœciowego remontu doczeka
siê jedynie Dobrkowo. Tam zaplanowano zakup i wymianê agregatu do
studni, remont elewacji budynku
oraz zakup i instalacjê oczyszczacza
powietrza (klimatyzatora). W pozosta³ych w/w miejscowoœciach modernizacja potrwa nawet do 2013
roku i bêdzie siê odbywaæ etapami.
Strzmiele, Rogowo i Mo³dawin
bêd¹ mia³y zainstalowane nowe
osuszacze powietrza (klimatyzato-

ry). W Smorawinie zaplanowano
wymianê agregatu g³ównego studni
oraz remont szybów studziennych.
W Radowie Ma³ym oprócz remontu
szybu zamontowany bêdzie nowy
osuszacz powietrza. W Borkowie
Wielkim podobnie oraz dodatkowo
nowy agregat studzienny. Najkosztowniejsze remonty zaplanowano na
rok bie¿¹cy, przy czym wiêksza czêœæ
zaplanowanych remontów, bo blisko
80% zostanie pokryta z bud¿etu gminy. Do najwa¿niejszych z nich nale¿y
budowa sieci w kolonii Gostomin i z
Gostomina do Mo³dawinka, budowa
przy³¹cza do Sienna Górnego oraz
Su³kowa. Koszt tych inwestycji równy jest kwocie 500 tys. z³. Pokryty ma
byæ z uzyskanych przez gminê œrodków zewnêtrznych. Na chwilê obecn¹
gmina z³o¿y³a odpowiedni wniosek o
przyznanie œrodków. Od decyzji bêdzie zale¿eæ termin przetargu na firmê
wykonawcz¹ oraz data rozpoczêcia
inwestycji.
GD

Nowe op³aty
za prawo jazdy
(POWIAT) Od 16 lutego zmienily sie op³aty za wydanie prawa jazdy
i rejestracjê pojazdu.
Za rejestracjê auta sprowadzonego z zagranicy zap³aci siê teraz 256
z³, za motocykla – 197 z³, za przyczepy, ciagnika rolniczego – 121,50 z³,
natomiast za motorower 111,50 z³. Za
rejestracjê pojazdu fabrycznie nowego, zakupionego poza powiatem
³obeskim, b¹dŸ zakupionego na terenie powiatu, ale z tablicami „czarnymi” op³ata wynosi – za samochód –
180,5 z³, motocykl, przyczepê, ci¹gnik rolniczy – 121,50 z³, motorower
111,50 z³. Za rejestracjê pojazdu z tablicami bia³ymi, zakupionego na terenie powiatu ³obeskiego zap³acimy
81 z³, bez wzglêdu na rodzaj.

Z kolei za wymianê dowodu rejestracyjnego ze wzglêdu na brak miejsca na wpisy badañ technicznych,
wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego z powodu jego utraty lub
zniszczenia – bez zmiany w³aœciciela
zap³aci siê za pojazd na tablicach
czarnych – 73,50 z³, natomiast na tablicach bia³ych – 86 z³. Za wymianê
dowodu rejestracyjnego z powodu
zmiany danych w nim zamieszczonych - za pojazd na tablicach czarnych – 68,50 z³, natomiast za pojazd
na tablicach bia³ych – 81 z³.
Za wydanie prawa jazdy po egzaminie oraz za wymianê prawa jazdy z
kodem 95 nale¿y zap³aciæ po 84,50 z³,
za wtórnik krajowego prawa jazdy –
84 z³, natomiast za miedzynarodowe
prawo jazdy – 30 z³.
op

Gimnazjum imienia
Kazimierza Górskiego
w Resku
(RESKO) W przysz³y wtorek tj.
02.03. odbêd¹ siê obchody zwi¹zane
z 10- leciem gimnazjum w Resku.
Uroczystoœæ po³¹czona bêdzie z
nadaniem szkole imienia Kazimierza

Górskiego oraz wrêczeniem sztandaru szko³y. Dyrektor Gimnazjum zaprasza wszystkich zainteresowanych wydarzeniem na halê sportow¹ szko³y przy ul. Prusa 2, na godzinê 16.00
GD
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Obcy wœród mrozów Syberii (cz. 2)
nie pyta³, czy to z konia, czy z os³a.

Polacy wyj¹ do Boga
My Polacy wiedzieliœmy, jakie s¹
œwiêta, ale Ruskie to tylko Nowy Rok
obchodzili i œwiêto Rewolucji PaŸdziernikowej. Ruski do nas ¿adnej
pretensji nie mia³, ¿e œwiêtujemy,
tylko do pracy mieliœmy iœæ. Te trzy
czy cztery rodziny zbiera³y siê. Dwie
rodziny, które tam mieszka³y, mia³y
du¿e pomieszczenia i w tych pomieszczeniach wszyscy siê zbierali i
majowe odprawiali. To i starsi Rosjanie przychodzili i razem œpiewali i
modlili siê, a m³odzie¿ rosyjska mówi³a: „Polacy wyj¹ do Boga”. M³odzie¿ ju¿ nie wierzy³a, a starsi modlili
siê. Tam nigdzie ¿adnych koœcio³ów
nie by³o ani ¿adnych cerkwi - nic.

Do Polski, ale gdzie?

Ci¹g dalszy relacji pana
Antoniego Bobryka
z £obza o zes³aniu
na Syberiê.
5 lat wiêzienia za garœæ
zbo¿a
W 1943 roku, gdy ju¿ ojca zabrali,
dzieciom dawali 250 gram chleba,
babcia dostawa³a 150 gram chleba,
bo ju¿ do roboty nie nadawa³a siê, a
ten, kto nie pracowa³, to nic nie dostawa³. Latem, gdy by³y wakacje
chodziliœmy na zarobek. Sprz¹taliœmy w magazynie, zamiataliœmy,
albo przesypywaliœmy zbo¿e, które
zosta³o. W ten sposób zarabialiœmy
na chleb, ale i tak tam wszystko by³o
na kartki. Czasami uda³o siê podebraæ trochê zbo¿a. Wsypa³o siê trochê ziarna w kieszeñ, albo zawi¹zywa³o siê nogawkê i w nogawkê. Jeœli
z³apali, to karali, najni¿sza kara to 5
lat wiêzienia, 10 lat, 15 lat. Dzieci nie
tyle, ale rodzice byli karani.
Mama pracowa³a jako robotnik,
na polach by³y sadzone ziemniaki,
bia³a rzepa, to wszystko wykopywali
i wywozili do miasta, dla wojska.
Ogórki i pomidory ros³y na polach, to
chodziliœmy i podjadaliœmy jako dzieci. Rós³ tam te¿ s³onecznik, ka¿dy mia³
po dwa worki suszonego na zimê.

Z sowchozu do stacji kolejowej
w prostej drodze mia³em oko³o 2 km.
Mieszka³em przy linii transsyberyjskiej Moskwa – W³adywostok, to
poci¹gi tam sz³y jeden za drugim.
Mieszka³em wiêc niedaleko od torów. Do miasta jeŸdzi³o siê podmiejskim poci¹giem. Kañsk, to ju¿ by³o
du¿e miasto, by³ targ, na który przyje¿d¿ali ko³choŸnicy. Tam siê kupi³o
nieraz zbo¿a, ubranie. Do miasta
mo¿na by³o jeŸdziæ, a z miasta to ju¿
pieszo trzeba by³o wracaæ.
Jednak do miasta mo¿na by³o
wychodziæ dopiero po tym, gdy zaczê³a tworzyæ siê polska armia. Wtedy dopiero oddali nam polskie obywatelstwo. Do tamtego czasu byliœmy wiêŸniami bez ¿adnych praw,
bez obywatelstwa. Wszystko mieliœmy zabrane. PóŸniej oddali nam
papiery. Inaczej nas ju¿ traktowali,
mogliœmy wyjœæ i inne prawa mieliœmy. Zaczêli do nas ludzie pisaæ, listy zaczê³y przychodziæ, ju¿ wiedzieliœmy, ¿e tam nie ma ju¿ Polski.
Zaczêliœmy te¿ dostawaæ amerykañskie ubrania. Czerwony Krzy¿
du¿o do Rosji przysy³a³, ale nieraz
dali dwa buty lewe, czy dwa prawe.
By³y to ubrania wojskowe, to ju¿ i
koszulê dosta³o siê i marynarkê.
Konserwy te¿ dostawaliœmy amerykañskie, bo to UNRA dawa³a. Z czego konserwy by³y to nie wiem. Nikt

W sowchozie byliœmy do 1945
roku. Gdy dowiedzieliœmy siê, ¿e jedziemy do Polski, to by³a ogromna
radoœæ. Wracaliœmy do swojego kraju, ju¿ nikt nam nie bêdzie mówi³: Ty
zasr...y Polak, ta m³odzie¿ tak mówi³a. M³odzie¿ by³a gorsza, dla nich
Lenin i Stalin, to bogowie. A mê¿czyŸni, którzy mieli po 18 lat, to ju¿ do
wojska byli zabierani i na front, na
front. Tam póŸniej to ju¿ same kobiety pracowa³y, na parowozach jeŸdzi³y kobiety i na traktorach. Ziemiê
trzeba by³o przecie¿ oraæ i m³óciæ, to
wszystko wykonywa³y kobiety.
Kobieta i kosê bra³a i sz³a w pole
kosiæ i sama j¹ klepa³a, jak j¹ zrobi³a,
tak zrobi³a, ale zawsze m³otkiem puka³a w tê kosê. Tam nie by³o, ¿e to
mêska robota, a dla kobiet l¿ejsza.
Wszystko kobiety robi³y, jednakowo by³y traktowane. Jeœli ju¿ ktoœ
wróci³ z frontu, to tylko kaleka, bez
rêki, bez nóg. Zdrowy ju¿ tam nie
wraca³, to co móg³ robiæ? Z frontu
bardzo ma³o wraca³o. Tylko listy
przychodzi³y – zgin¹³ na froncie i
koniec. By³a rozpacz i p³acz ca³y
czas. Gdy tylko listonosz szed³, to
ju¿ wiadomo by³o, ¿e nie przyniesie
dobrej wiadomoœci, tylko z³¹. Jak ju¿
ktoœ poszed³ na front, to ju¿ zazwyczaj nie wróci³.
Przysz³o zarz¹dzenie, ¿e Polaków
bêd¹ wywoziæ do Polski. Wiadomoœæ o tym, ¿e wracamy, przysz³a w
po³owie kwietnia. Do £obza przyjecha³em w 1946 roku w maju.
Za³adowali nas na samochody i
przywieŸli do miasta Kañsk, odleg³ego o 20 km. Wagony ju¿ by³y podstawione. Za³adowani nas i zaraz jechaliœmy do Polski.
Wagony by³y takie same, w jakich nas przywieziono, z t¹ ró¿nic¹,
¿e w tamt¹ stronê wszystko by³o pod
zamkniêciem, a w powrotnej drodze
ju¿ nikt nas nie pilnowa³, wagony

by³y ju¿ pootwierane. Po polsku
wszyscy ju¿ rozmawiali. Cz³owiek
by³ ju¿ podniecony, ¿e do Polski jedzie, ale nie wiedzieliœmy dok¹d.
Wiedzieliœmy tylko, ¿e na zachód, na
ziemie odzyskane. Nic wiêcej.
Transporty sz³y do Brzeœcia, tam
prze³adowali nas na polskie wagony. Nasz transport szed³ na Szczecin.
Mama jednak dowiedzia³a siê, ¿e jej
brat mieszka w £obzie, on przyjecha³
tutaj ju¿ w 1945 roku z Wileñszczyzny. Wysiedliœmy w Stargardzie i
przyjechaliœmy do £obza. Centrum
£obza by³o zrujnowane, ale to nie
przez wojnê, ale Ruskie popalili. Ulica Konopnickiej, S³owackiego, to
ruska dzielnica, a¿ pod las, gdzie
baraki sta³y i gdzie mieli swoj¹ sto³ówkê. PóŸniej ludzie to porozbierali.
PóŸniej tych Rosjan przenieœli do
Bia³ogardu, do koszar, to ludzie zajmowali te budynki. Przyjechaliœmy z
Rosji a tu Rosjanie. Cz³owiek pocz¹tkowo czu³ siê tu obcy. Wyszed³ na
miasto, nie mia³ znajomoœci, ale póŸniej, powoli przyzwyczai³ siê. Pocz¹tkowo by³y dziwne rzeczy. Tu
by³y jab³ka, a tam na Syberii ¿adnego jab³uszka nie by³o, ani nic. Tam na
drzewa owocowe jest po prostu za
zimno.

Dom rodzinny
By³em odwiedziæ swój rodzinny
dom, nadal stoi, mieszkaj¹ tam ludzie. Podszed³em do budynku, wyszed³ stamt¹d mê¿czyzna trochê zamroczony. Nie wchodziliœmy do
œrodka, ale on powiedzia³: „Ja tu
mieszkam, ale jak chcesz tu mieszkaæ,
to ja siê wyprowadzê z tego domu.
ChodŸ - wypijemy” – oni wszyscy
maj¹ tam bimber. Serce mi siê œcisnê³o. Pochodzi³em ko³o domu, poogl¹da³em i wszystko...
Stoj¹ tam dwa koœcio³y, poszed³em do jednego z nich, a tam zosta³a
zrobiona biblioteka, teraz go ju¿ oddali. W drugim koœciele by³y magazyny zbo¿owe i traktory naprawiali,
warsztat by³ zrobiony. Pierwszy raz
pojecha³em w 1968 roku, drugi raz w
1972, albo 1973 roku. Ko³o koœcio³a
s¹ w ziemiê wmurowane p³yty ¿eliwne, a w nich odlewane nazwiska fundatorów, tam s¹ te¿ ich groby. Tych
tablic jest du¿o, nie powyrywali.
Czêœæ z nich zaros³a traw¹, to tê trawê zrywa³em i czyta³em. Do œrodka
nie mog³em wejœæ, bo by³a tam biblioteka, po po³udniu czynna. W
Iwieñcu nie mam ju¿ ¿adnej rodziny.
Gdy ch³opaki z ruskiej armii z wojska
poprzychodzili, to pobudowali siê w
Miñsku i tam ju¿ mieszkaj¹. Jednak,
jeœli ktoœ z rodziny umrze, to do
Iwieñca na cmentarz wo¿¹ i na tej
polskiej ziemi chowaj¹.
Wys³ucha³a: MM

Z ¯YCIA POWIATU
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Sebastian nie
Œliski, stromy
spoczywa na laurach
i niebezpieczny
podjazd dla inwalidów

(£OBEZ) Astronomiczna zima
trwa od 21. grudnia. Choæ minê³y
ju¿ dwa miesi¹ce, s¹ jeszcze tacy,
którzy daj¹ siê jej zaskoczyæ. Pytanie tylko, jak przy uci¹¿liwoœci
losu, braku pomyœlunku innych i
œmiem twierdziæ lenistwie, maj¹
sobie poradziæ osoby niepe³nosprawne?
Jeden z przechodniów zauwa¿y³
problem dotycz¹cy podjazdu dla
niepe³nosprawnych w budynku starej przychodni. Od strony ul. Wojska Polskiego s¹ trzy wejœcia: dwa
do przychodni dzieciêcej i fizykoterapii. Przy ostatnim widnieje tabliczka informuj¹ca o przejœciu dla niepe³nosprawnych do apteki w oœrodku. Chodnik wzd³u¿ przychodni jest
nale¿ycie odœnie¿ony na ca³ej swej
szerokoœci. Problem stanowi trudnoœæ w przejœciu z niego na podjazd
dla inwalidów i osób z wózkami dzieciêcymi. W ma³ym, zmarzniêtym garbie œnie¿nym jest wydeptany œlad
tylko na jedn¹ nogê. Cz³owiek zdrowy po prostu przez niego przeskoczy. A co z pozosta³ymi? Zak³adaj¹c,
¿e inwalidzi jednak jakoœ poradz¹
sobie z dostaniem siê na drug¹ stronê, tam czeka ich kolejna przeszkoda. Mo¿e i na podjeŸdzie jest wydeptana œcie¿ka, ale na pewno nie na
szerokoœæ wózka inwalidzkiego.

Gdyby tego by³o ma³o, pokryta jest
wyœlizganym œniegiem i lodem, a w
dodatku jest niczym nie posypana.
Wesz³am na ni¹, ¿eby osobiœcie
przekonaæ siê, co mi grozi. Tylko
dziêki barierce mog³am bezpiecznie
zejœæ. Jak w takiej sytuacji ma stamt¹d zjechaæ osoba na wózku lub
zwieŸæ j¹ ktoœ? Mo¿e wózek na przetarcie szlaku pierwszy, a osoba pomagaj¹ca zaraz za nim?
To nie jest problem tylko przychodni, tylko zarz¹dcy czy mo¿e wyœwiechtanego przez tê zimê PUK- u.
To jest to problem spo³eczeñstwa.
Wiêkszoœæ z nas na szczêœcie nie
musi korzystaæ z tego podjazdu, ale
przecie¿ dla kogoœ on zosta³ stworzony. Nie mo¿emy na œwiat patrzeæ
przez pryzmat tylko swoich potrzeb
i mówiæ, ¿e mi siê nale¿y. Warto czasem spojrzeæ dalej, poza czubek w³asnego nosa i pomyœleæ o tych, którzy na prawdê zdani s¹ na nasz¹
pomoc i zrozumienie. Niepe³nosprawni ka¿dego dnia walcz¹ z przeciwnoœciami losu i maj¹ tê wspania³¹
cechê charakteru, ¿e nie u¿alaj¹ siê
nad sob¹ przy ka¿dej mo¿liwej okazji. To zupe³ne przeciwieñstwo ludzi,
którzy mogliby z poczucia zwyk³ej
estetyki odœnie¿yæ swoje obejœcia,
ale licz¹, ¿e ktoœ im to zrobi. Przecie¿,
im siê nale¿y.
GD

(SZCZECIN-DOBRA). 12 lutego odby³ siê tu fina³ Mistera Polski
2009. Misterem Polski Foto i 1 wicemisterem Polski zosta³ Sebastian Strzêpka, pochodz¹cy z Dobrej.
Sebastian Strzêpka ma za sob¹
kolejny sukces i byæ mo¿e siêgnie po
nastêpne laury. Zapewnia, ¿e do reprezentowania naszego kraju jest
doskonale przygotowany.
Tytu³y te upowa¿ni³y mnie do
wyjazdu na Manhunt International
2010. Jest to amerykañski odpowiednik azjatyckiego Mr World.
Prawdopodobnie odbêdzie siê w
kwietniu br. w Los Angeles chocia¿
ostateczna wersja nie zosta³a jeszcze
podjêta. Niebawem, mimo ¿e zaj¹³em
drugie miejsce, byæ mo¿e polecê
równie¿ do Korei. To zale¿y od tego,
jak wygrany przygotuje siê i czy
zd¹¿y na czas. Je¿eli nie... pojadê ja.
Jestem œwietnie przygotowany i
gotowy, by siêgn¹æ po najwa¿niejsze miejsce na Mr World. Mam
ogromny niedosyt i jeszcze wiêksza
motywacje, by godnie zaprezentowaæ nie tylko Polskê ale swój region
i wygraæ! Niebawem szykujê te¿

wielk¹ niespodziankê dla m³odzie¿y
naszego regionu. Mam zamiar zorganizowaæ wielki casting w pensjonacie Taber w Dobrej, który da
wielk¹ szansê m³odym i ambitnym
zaistnieæ w show biznesie – powiedzia³ Sebastian Strzêpka – wicemister Polski.
Z naszej strony pozostaje pogratulowaæ i ¿yczyæ kolejnych sukcesów.
MM

Walentynki ³obesko
-nowogardzkie

Apel o pomoc dla chorego Edwarda

Kolejna akcja
krwiodawstwa PCK
(£OBEZ) Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a w £obzie
informuje, ¿e 2 marca br., w godzinach
10-16, w £obeskim Domu Kultury odbêdzie siê otwarta akcja poboru krwi.
Jest to ju¿ 11 taka akcja w naszym
mieœcie. Dziêki okazanemu przez pañstwa zrozumieniu i wsparciu PCK w
£obzie zebra³ prawie 220 litrów krwi.
Œwiadomi, ¿e ¿ycie ludzkie jest bezcenne, ³atwo jest przeliczyæ tê sumê na
iloœæ uratowanych dziêki krwiodaw-

com istnieñ ludzkich. Oddawanie krwi
jest ca³kowicie bezpieczne. Krew pobiera siê zawsze sprzêtem jednorazowego u¿ytku!
Pierwsza w tym roku akcja krwiodawstwa bêdzie mia³a szczególny charakter. O liczne przybycie do punktu
poboru szczególnie zwracamy siê do
osób z grup¹ krwi 0 Rh-. Wszystkich,
którzy tego dnia mog¹ pomóc choremu
na nowotwór z³oœliwy Edwardowi,
prosimy o wsparcie.
GD

Bardzo gor¹cymi rytmami i sercami, w miniony wtorek, powitali nas
uczestnicy i pracownicy Œrodowiskowego Domu Samopomocy w
£obzie. Wspólnie œwiêtowaliœmy
Walentynki i ostatni dzieñ karnawa³u. Nie zabrak³o dobrej muzyki (wielkie uznanie dla did¿eja – pana Tomasza), szalonych konkursów, wyœmienitego poczêstunku, a przede
wszystkim radoœci ze spotkania.
To ju¿ nie pierwsza wspólna za-

bawa i chocia¿ „ostatkowa”, to na
pewno nie ostatnia. Ju¿ nie mo¿emy
siê doczekaæ planowanego Festiwalu Piosenki Kibica. Wspólnie
DAMY CZADU!
Serdecznie dziêkujemy wszystkim uczestnikom i pracownikom
ŒDS, kierownik pani Monice Smulskiej za wspania³¹ goœcinê.
Uczestnicy i pracownicy
Warsztatów Terapii Zajêciowej
w Nowogardzie
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OG£OSZENIA DROBNE

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

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

Do sprzedania dobrze prosperuj¹ca hurtownia lodów i ¿ywnoœci mro¿onej wraz z sieci¹ zaopatrzenia i
zbytu w £obzie. Dystrybutor produktów firm Koral, Algida i Mela. Tel.
604 214 197
TANIE MEBLE KA-MAR. Du¿y wybór
mebli u¿ywanych ( Ikea, Hoffner ...).
Atrakcyjne ceny. Zapraszamy do
sklepu £obez ul. Bema ( by³y plac
POM ). Tel. 885 310 483.
Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130
Meble kuchenne bia³e, sofy w starym style, 2 ³awy, 2 du¿e wygodne
fotele, lampê pokojow¹ stoj¹c¹,
szafkê na buty, kosz wiklinowy du¿y
na bieliznê, tanio sprzedam. Na
¿yczenie przeœlê zdjêcie na maila.
Tel. 501 894 828.
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

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

Reklama
Tel./fax

0913973730

Odnajmê mieszkanie 3-pokojowe
w centrum £obza. Tel. 721 614 547.
Do wynajêcia mieszkanie 3 – pokojowe w centrum £obza, IV piêtro.
Tel. 603 874 299.
Sprzedam w Resku mieszkanie 2
pokojowe 46 mkw. Tel. 503 825
305.
Sprzedam w £agiewnikach mieszkanie 54 mkw, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka. Osobno 2 pomieszczenia gospodarcze. Tel. 791 750 465.
W centrum £obza sprzedam
mieszkanie na parterze. Tel. 505
089 583, 91 3975441
Sprzedam mieszkanie w £obzie,
centrum miasta, 4 piêtro, 54 mkw,
trzy pokoje. Tel. 790 402 429
Sprzedam mieszkanie w £obzie, 2
piêtro, trzy pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, przedpokój, 61,5 mkw, bez
czynszowe, ogrzewanie gazowe
w³asne. Tel. 608 447 700.
Odnajmê mieszkanie w centrum
£obza, w bliŸniaku, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 608 287 839.
Mieszkanie do wynajêcia w Unimiu, pow. 50 mkw, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 508 263 104
Sprzedam kawalerkê, jeden du¿y
pokój, kuchnia, ³azienka, 33 mkw,
stare budownictwo, w centrum
£obza. Tel. 783 233 685.

PRACA
Powiat gryficki
Zatrudnimy pracowników w zakresie robót budowlanych oraz do prac
wykoñczeniowych w budownictwie.
Tel. 666 241 458 RAMKA

ROLNICTWO

NIERUCHOMOŒCI

tygodnik ³obeski 23.2.2010 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

US£UGI

Powiat ³obeski

Region

W £obzie na Woj. Polskiego sprzedam dzia³kê ogrodow¹ z pr¹dem i
wod¹. Tel. 505 089 583, 609 975
441.

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Lokal u¿ytkowy 25 mkw w centrum
£obza wynajmê lub sprzedam. Tel.
600 265 547,
91 3974643
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o
pow. 0,16 hektara na wsi, 4 km od
£obza. Tel. 91 3954062
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o
pow. 197 mkw uzbrojon¹, z Ksiêg¹
Wieczyst¹ oraz wydanymi warunkami zabudowy, przy ul. Bocznej w
£obzie ( 100m od Lidla i 500m od
centrum miasta). Przeznaczenie:
funkcja us³ugowo-handlowa z
mieszkaln¹. Tel. 501 894 828
Kupiê gara¿ w £obzie. Tel. 505 089
611.
Wynajmê lub sprzedam domek,
£obez, ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557.

Powiat gryficki

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 gryficki
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461
Nie masz czasu na sprz¹tanie
mieszkania, nie lubisz mycia
okien? Zadzwoñ tel. 517 217 327

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

Wydzier¿awiê gara¿ w centrum
Gryfic. Tel. 509 530 096

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

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 091 3973730

Zakoñczenie ferii
w Siwkowicach

Po dwóch tygodniach odpoczynku od szko³y, na zakoñczenie
ferii, dzieci ze œwietlicy w Siwkowicach, wziê³y udzia³ w kuligu zorganizowanym przy pomocy rodziców.
Pogoda na kulig wymarzona, wiêc
dzieci, m³odzie¿ i rodzice zaopatrzeni
w ciep³e ubrania i dobre humory,
wsiedli na sanki i wyruszyli w podró¿. Œmiechu i zabawy by³o mnóstwo, szczególnie gdy co niektórzy
pospadali z sanek. Udan¹ zabawê
zakoñczy³o pieczenie kie³basek przy
wspólnym ognisku. Serdeczne podziêkowania od uczestników dla
pañstwa Kajma za umo¿liwienie zorganizowania kuligu.
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Edyta Wójtowicz - opiekun
œwietlicy

Z pomoc¹ przybyli stra¿acy z Reska

Zima jest piêkna,
ale i groŸna

(LUBIEÑ DOLNY, gm. Resko) 5
lutego, kiedy mia³a odbyæ siê zabawa karnawa³owa w Lubieniu Dolnym, mog³o do niej nie dojœæ, z powodu grubej warstwy œniegu na
dachu œwietlicy. Z pomoc¹ przyjecha³a Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z
Reska, która z du¿ym wysi³kiem, ale
i sprytem, oczyœci³a dach. Nasza
Stra¿ jest wszechstronnie uzdolniona i pomog³a nam w pod³¹czeniu
sprzêtu do zorganizowania zabawy.

Na ³amach prasy pragniemy podziêkowaæ naszym stra¿akom za pomoc,
jakiej nam udzielili.
Wracaj¹c do zabawy karnawa³owej, dzieci mia³y przygotowany
skromny poczêstunek i ró¿nego rodzaju konkursy, przy których mo¿na
by³o siê nieŸle zabawiæ. Na dzieci
czeka³a te¿ sympatyczna niespodzianka za najciekawsze, karnawa³owe przebranie.
Renata Romaszko

Z ¯YCIA S¥SIADÓW: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego na cenzurowanym

Powiat p³aci, ale niewiele z tego ma
(£OBEZ) Podczas minionej sesji powiatowej w Drawsku Pomorskim dyskutowano na temat zamiaru wyst¹pienia Powiatu Drawskiego ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego
(SGiPPD) oraz o wst¹pieniu do Zachodniopomorskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej (ZROT).
Okaza³o siê, ¿e Powiat Drawski
p³aci sk³adki, ale niewiele otrzymuje w zamian. Dlatego chcia³ wyst¹piæ. Decyzjê jednak odsuniêto w
czasie.
W imieniu SGiPPD g³os zabra³
kierownik biura Maciej Lorenc.
Wyjaœni³ zakres i cel dzia³añ stowarzyszenia oraz zasady jego
funkcjonowania. Przypomnia³, ¿e
Stowarzyszenie zosta³o powo³ane 16 lat temu. Nale¿¹ do niego
wszystkie gminy powiatu draw-

skiego oraz dwie z powiatu szczecineckiego, tj. gmina Szczecinek i
gmina miejska Szczecinek, a tak¿e
gminy Po³czyn- Zdrój i £obez.
Powo³ano je g³ównie w celu
wspólnej promocji w sferze dzia³alnoœci turystycznej. Bud¿et stowarzyszenia na dzieñ dzisiejszy
stanowi¹ tylko sk³adki cz³onkowskie. Gminy p³ac¹ 1,3 z³ od mieszkañca. Powiaty maj¹ ustalon¹
sk³adkê sta³¹ – 14.300 z³ rocznie.
£¹czny bud¿et wynosi oko³o 210
tys z³. Po³owa bud¿etu pokrywa
koszty utrzymania biura i pracowników, reszta idzie na dzia³alnoœæ.
- Stowarzyszenie bierze udzia³
we wszystkich mo¿liwych krajowych targach turystycznych i dziêki
temu promujemy nazwê naszego regionu. W miarê mo¿liwoœci pozyskujemy œrodki z zewn¹trz i piszemy
plany inwestycyjne. Gminy indywi-

dualnie nad tym pracuj¹. - mówi³ kierownik Lorenc.
Wszystkich zainteresowanych
zastanawia przyczyna chêci wyst¹pienia Powiatu Drawskiego ze stowarzyszenia, które w swojej nazwie
ma s³owo „drawski”. Jak us³yszeliœmy, powodem, choæ nie najistotniejszym, jest z³a kondycja organizacji.
Kierownictwo SGiPPD boi siê, ¿e
bêdzie to precedens i os³abienie presti¿u, co mo¿e doprowadziæ do powolnego umierania tej organizacji.
- Na przestrzeni ostatnich kilku
lat Powiat Drawski nie ma wiêkszego
po¿ytku z bycia cz³onkiem stowarzyszenia. Wszelkie uczestniczenie w
targach nie przynosi nam korzyœci.
G³ównym elementem dzia³añ stowarzyszenia mia³o byæ pozyskiwanie
œrodków zewnêtrznych dla cz³onków, czyli powiatów i gmin. Wed³ug

nas, w ostatnich latach stowarzyszenie skupi³o siê tylko na wystêpowaniu na targach. Teraz, oprócz
tego, ¿e rocznie Powiat wydaje pieni¹dze, tj. 14 tys. z³ na sk³adki, to
przekazuje na targi w³asne œrodki
promocyjne. Nic wiêcej z tego nie
ma. St¹d w³aœnie nasza propozycja,
zwi¹zana z kolejnym projektem
uchwa³y o wst¹pieniu do stowarzyszenia Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
Chcemy siê zaj¹æ promocj¹ powiatu
poprzez inne stowarzyszenie, które
ma inne mo¿liwoœci, w tym równie¿
finansowe - mówi³ naczelnik Wydzia³u Rozwoju i Promocji starostwa
Krzysztof Czerwiñski.
W drodze g³osowania uchwalono projekt o wst¹pieniu powiatu
drawskiego do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
GD
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LUDZIE I SPRAWY

Meble trafi³y na wysypisko
(RESKO). Do redakcji przyszed³ pan Mariusz S³adkiewicz z informacj¹, ¿e gmina bezprawnie wywioz³a mu meble na wysypisko
œmieci. Pokaza³ pismo z listopada
2009 roku, w którym sekretarz
gminy Danuta Mielcarek informuje go, by do koñca miesi¹ca opró¿ni³
lokal ze swoich mebli. W innym wypadku meble trafi¹ na wysypisko
œmieci.
By³em tam, zmieœci³em siê w czasie.Ale zmienili mi zamek w drzwiach
i nie mog³em siê tam dostaæ. Poszed³em do sekretarz gminy. Pani Mielcarek powiedzia³a, ¿e w takim razie
trzeba iœæ z policj¹. A czy nie mog³a
wskazaæ stra¿nika miejskiego i jemu
poleciæ, by poszed³ ze mn¹, skoro
potrzebna by³a komisja? Nie mog³em
siê dostaæ do mieszkania i zabraæ
mebli, a gdy pojecha³em drugi raz,
mebli ju¿ nie by³o. Mogli daæ meble
mojej mamie, albo przekazaæ siostrze,
przecie¿ siostra teraz dosta³a przydzia³ pokoju na ten rok. A tak straci³em wszystkie meble i dokumentacjê
szpitaln¹. By³y tam meble pokojowe:
segment z p³yty w dobrym stanie, w
nim ubrania, p³yty, dokumentacja
medyczna, dywan, ³awa i dwa taborety drewniane oraz tapczan z kompletem poœcieli – to wszystko trafi³o
na œmietnik. Jak mia³em to odebraæ,
skoro wstawi³em siê, a zamek by³ wymieniony i nikt nie chcia³ ze mn¹ iœæ
i mi otworzyæ? Specjalnie przyjecha³em samochodem aby to zabraæ.
Mieli porobiæ zdjêcia i oceniæ wartoœæ rzeczy, a nawet tego nie zrobili
– powiedzia³ Mariusz S³adkiewicz,
który zameldowany by³ w Resku i
tam mia³ przydzielony lokal mieszkalny, choæ de facto mieszka³ w £obzie.
Innego zdania na ten temat ma
sekretarz gminy Danuta Mielcarek.
Wskazuje na pe³n¹ teczkê dokumentacji, odnosz¹cej siê do pana Mariusza o raz pokazuje zdjêcia wykonane
w dniu wejœcia do lokalu.
Z dokumentacji wynika, i¿ Mariusz S³adkiewicz, znany w Resku,
jako Wyrzykowski dosta³ mieszkanie na pocz¹tku 2002 roku. Wczeœniej gmina wskazywa³a mu szeœæ
innych lokali.
Pan S³adkiewicz nigdy od dnia
przydzia³u, nie mieszka³ w tym mieszkaniu, ani jednego dnia. By³ tam tylko
zameldowany. Przez te wszystkie lata
s¹siedzi przychodzili do nas i zwracali nam uwagê, ¿e lokal stoi pusty, ¿e
zagospodarowaliby to mieszkanie.
Wskazywali, ¿e jest ch³ód od do³u, bo
to mieszkanie jest na parterze. O ten
lokal ca³y czas by³a toczona bitwa –
powiedzia³a sekretarz.
W zwi¹zku z tym, ¿e tam nie
mieszka³ i w zwi¹zku z proœbami s¹siadów, rozpoczêto postêpowanie o

wymeldowanie z urzêdu. Ustalono,
¿e mieszka³ u swojej dziewczyny w
£obzie. W 2008 roku urz¹d wyda³
decyzjê o wymeldowanie pana Mariusza S³adkiwicza z pobytu sta³ego.
Pan Mariusz odwo³a³ siê od decyzji
do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego. Gmina ze swojej strony
wys³a³a do SKO ca³¹ korespondencjê prowadzon¹ z lokatorem. Kolegium uchyli³o decyzjê gminy. Uzasadni³o to tym, ¿e my gmina nie mo¿e
wymeldowaæ kogoœ, kto nigdy w
mieszkaniu nie zamieszkiwa³. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
zameldowanie jest potwierdzeniem
miejsca pobytu, a nie - prawem do
lokalu. Gmina powinna poprosiæ lokatora o oddanie lokalu w zwi¹zku z
tym, ¿e nigdy tam nie przebywa³. W
momencie, gdy gmina udowodni³a,
¿e M. S³adkiewicz nigdy nie mieszka³
w przydzielonym lokalu, powinna
cofn¹æ meldunek. Procedura dotycz¹ca lokalu jest osobnym postêpowaniem.
- Gdy pan S³adkiewicz przychodzi³, wielokrotnie mu t³umaczy³am,
¿e jest to tylko potwierdzenie miejsca pobytu, jeœli nie bêdzie w tym
mieszkaniu przebywaæ, to nie bêdzie
móg³ byæ tam zameldowany.
Chodzi³o o to, ¿e nie mogliœmy
wymeldowaæ, tylko mieliœmy cofn¹æ
zameldowanie.
SKO orzek³o, ¿e ten pan faktycznie nigdy tam nie zamieszkiwa³ i w
zwi¹zku z tym Kolegium orzek³o w
sprawie o uchyleniu czynnoœci materialno-technicznej polegaj¹cej na
zameldowaniu na pobyt sta³y pana
Mariusza Wyrzykowskiego – powiedzia³a sekretarz gminy Danuta
Mielcarek.
Decyzja SKO zosta³a przez M.
S³adkiewicza zaskar¿ona do wojewody zachodniopomorskiego. Województwo podtrzyma³o decyzjê
pierwszej instancji. Nastêpny etap,
to by³a sprawa s¹dowa. Po rozpatrzeniu sprawy przez Wojewódzki
S¹d Administracyjny W maju 2008
roku, z powództwa M. Wyrzykowskiego (obecnie S³adkiwicza), mia³a
miejsce sprawa w Wojewódzkim
S¹dzie Administracyjnym na decyzjê wojewody zachodniopomorskiego. S¹d podtrzyma³ wszystkie decyzje w mocy. Na podstawie tych
wszystkich wyroków pan Mariusz S.
otrzyma³ 28 paŸdziernika 2008 wypowiedzenie najmu lokalu. 9 lutego
2009 roku gmina wezwa³a p. Mariusza do opuszczenia lokalu.
- Ze wzglêdu na to, ¿e pan Mariusz tu przychodzi³, myœleliœmy, ¿e
uda nam siê jakoœ porozumieæ. W
ogóle nie wp³aca³ czynszu za ten
lokal. Staraliœmy siê porozumieæ z
jego mam¹ i z nim, aby uregulowa³

zad³u¿enie, staraliœmy siê pomóc mu
w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego. Raz tylko z niego skorzysta³,
a potem ju¿ nie chcia³ sk³adaæ dokumentów. Próbowa³am zainteresowaæ pana S³adkiwicza pomoc¹ z
opieki, bo pokazywa³ mi odcinek, ¿e
ma bardzo nisk¹ rentê i s¹ zajêcia z
jakiœ tytu³ów. Pani u nas chcia³a za
niego wniosek wype³niæ, aby tylko
dostarczy³ dowody, ale nic takiego
nie sta³o siê. Pan S³adkiewicz te
wszystkie wezwania odebra³, jedno
wys³aliœmy do Administratora, bo
Administrator jest zarz¹dc¹ budynku. Pan S³adkiewicz dostarczy³ nam
adnotacjê, ¿e zmieni³ nazwisko.
Wys³aliœmy drugi raz pismo, odebra³, potwierdzi³ swoim nowym nazwiskiem.
O przejmowaniu lokalu pan Mariusz zosta³ powiadomiony dwoma
pismami, które odebra³, jedno jest z
9 lutego 2009, a drugie pismo –2 listopada 2009 r. Stwierdziliœmy bowiem, ¿e nie ma co tak restrykcyjnie
dzia³aæ. Nie zareagowa³ w ogóle. W
tym samym budynku mieszka siostra
pana S³adkiewicza, w lokalu zaadaptowanym na drugim piêtrze. Ten pan
sam j¹ tam wpuœci³, odda³ jej ten
pokój na strychu, jako podlokatorowi.
Meldunek nie ma nic wspólnego
z umow¹ najmu. Ta pani tam przebywa. Wyst¹pi³a do nas o zameldowanie. Nie mo¿emy odmówiæ zameldowania kogoœ, kto faktycznie przebywa w lokalu. To czy ma prawo do tego
lokalu, czy ma tytu³, to jest zupe³nie
inna sprawa. Na takiej zasadzie zosta³ ten lokal u¿yczony. Ta pani z³o¿y³a do nas podanie, ¿e je¿eli ten
lokal bêdzie pusty, to ona przejawia
chêæ przejêcia go. Nie wyobra¿am
sobie sytuacji, ¿e nie mo¿na siê z
kimœ dogadaæ. Nie weszliœmy do
mieszkania przed 30 listopada, bo
nie mieliœmy kluczy. Ten pan przychodzi³ do mnie i mówi³, ¿e nie ma
pieniêdzy na remont. Powiedzia³am
mu, ¿e jedynymi, którzy mog¹ mu
pomóc w remoncie, to jest opieka i
¿eby poszed³ do opieki, bo w postaci
zasi³ku celowego na zakup: mebli,
pieca, to my porozumielibyœmy siê
bez problemu. Przecie¿ lokal nie
mo¿e staæ pusty przez szeœæ lat. On
trzyma³ to mieszkanie, jako wyjœcie
awaryjne, gdyby rozsta³ siê ze swoj¹
dziewczyn¹.
Klucze otrzymaliœmy w dniu wejœcia do mieszkania, przynios³a mama
pana Mariusza, powiedzia³a, ¿e p.
Mariusz przekaza³ jej te klucze. Widocznie córka zadzwoni³a i powiedzia³a, ¿e trzeba bêdzie usun¹æ zamek od tego mieszkania. 30 listopada otrzymaliœmy klucze, w dniu wejœcia do mieszkania. Wczeœniej nie
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by³ zmieniany zamek. Broñ Bo¿e, my
nie wchodziliœmy do tego lokalu.
Zdajê sobie doskonale sprawê, ¿e
bez komisji nie wolno nam wejœæ do
¿adnego lokalu. Meble pojecha³y na
wysypisko. Zdjêcia zosta³y zrobione 30 listopada, by³y tam: dwie szafy, szafki, stolik – doda³a D. Mielcarek.
Z pism wynika, ¿e umowa najmu
na lokal zosta³a rozwi¹zana z 31 listopada 2008, dodatkowo WSA podtrzyma³ decyzjê burmistrza Reska
orzekaj¹c¹ uchylenie czynnoœci
materialno-technicznych tj. zameldowaniu na pobyt sta³y M. S³adkiewicza w przedmiotowym lokalu.
Wobec tego zosta³ wezwany do zdania kluczy do 28 lutego do zarz¹dcy
budynku do Administratora. Przejêcie mia³o byæ na pocz¹tku marca.
Urzêdnicy, jak twierdza, uznali, ¿e byæ
mo¿e lokator nie ma wystarczaj¹cych
œrodków na transport, czekali wiêc do
listopada. Do tego czasu nikt nie zjawi³ siê po meble. Wówczas wys³ano
kolejne pismo z wyznaczeniem kolejnego terminu odbioru. Tym razem
gmina dotrzyma³a s³owa i wywioz³a
meble na wysypisko.
Nie chodzi³o te¿ o to, aby to
mieszkanie zabraæ, bo to nie jest coœ
wielkiego, ale chodzi³o o to, aby te
sprawy uporz¹dkowaæ. Nie mo¿e
byæ tak, aby zad³u¿enie wci¹¿ ros³o,
wynosi ono 4.085 z³ oraz niemal 800
z³ odsetek, nie ma ¿adnych sp³at,
sprawa znajdzie siê w s¹dzie. Nam
jako urzêdowi nie wolno pozostawiæ
zad³u¿enia. Jeœli jest mo¿liwoœæ œci¹gniêcia, nie wolno nam tego umorzyæ. Nie mo¿e byæ tak, bez wzglêdu
na to, czy jest to ma³e mieszkanie, czy
du¿e stoi przez szeœæ lat, nikt w nim
nie mieszka, przy takim braku mieszkañ nie mo¿na sobie trzymaæ mieszkania, jako wyjœcie awaryjne. Ten
pan zawar³ œlub w czerwcu 2009 roku
i wówczas od razu móg³ wywieŸæ
meble i opuœciæ mieszkanie, tym bardziej, ¿e wszystkie pisma by³y wysy³ane do £obza, gdzie mieszka – doda³a sekretarz.
Mariusz S³adkiewicz broni siê
tym, ¿e z mieszkania wymeldowa³ siê
sam, pod koniec ubieg³ego roku.
Pytanie tylko czy ma to jakiekolwiek
znaczenie przy decyzji wydawanych
przez urz¹d i podtrzymanych s¹d?
Podstawow¹ jednak kwesti¹ w tej
historii jest to, czy urz¹d mia³ prawo
wywieŸæ meble i dokumentacjê na
wysypisko, czy skoro lokal otrzyma³a siostra p. Mariusza nie lepiej by³o
pozostawiæ pod jej opiek¹ meble,
b¹dŸ odes³aæ je pod adres zamieszkania p. Mariusza w £obzie? Zapewne ca³a ocena zale¿y od wartoœci
samych mebli oraz od faktu, ¿e pan
Mariusz mia³ wystarczaj¹co du¿o
czasu na ich odebranie. Póki co
Mariusz S³adkiewicz zapowiada, ¿e
wniesie sprawê do s¹du o odszkodowanie za zniszczenie mienia.
KAR, MM
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„Piêkne s¹ dni, gdy p³yn¹ w uœmiechu i szczêœciu, a jeszcze piêkniejsze, gdy mijaj¹ w dobrym towarzystwie,
otoczonym przyjaŸni¹, zrozumieniu i wspania³¹ zabaw¹”.

Powsta³a Szkolna Grupa Sportowa
Szkolna Grupa Sportowa zainicjowa³a sw¹ dzia³alnoœæ. 18 lutego
2010 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im.
M.C. Sk³odowskiej odby³o siê spotkanie informacyjne dotycz¹ce
funkcjonowania i dzia³ania na terenie miasta £obez. Sama idea jest
wspania³a, ale czy bêdzie popierana
przez innych, czas poka¿e. Ca³ego
przedsiêwziêcia podjê³o siê dwoje
m³odych ludzi - Joanna Mazurek i
Andrzej Jurzysta - nauczyciele wychowania fizycznego szkó³ podstawowych w £obzie.
Dzia³ania grupy bêd¹ skierowane do dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e osób
w ró¿nym wieku. Bêd¹ realizowane
spo³ecznie, tak jak to czynili zas³u¿eni œp. Henia Lach i Miko³aj Kondratowicz.
Mi³ym akcentem spotkania by³o
wpisanie siê na plakacie - swojego
imienia i nazwiska, co w jakiœ sposób
doda³o rangi dla poparcia tej inicjatywy przez kolejnych spo³eczników.

Szczególne
podziêkowania
nale¿¹ siê dyrekcji Szko³y Podstawowej nr 1 za udostêpnienie miejsca
dla wspólnego spotkania. Informacje dotycz¹ce dzia³alnoœci Szkolnej
Grupy Sportowej ukazywaæ siê bêd¹
w gablocie PSL, któr¹ udostêpni³
pan Micha³ Kar³owski.
Mamy nawi¹zany kontakt z Uniwersytetem Szczeciñskim, Zak³adem Metodyki Wychowania Fizycznego z pani¹ dr hab. Danut¹ Umiastowsk¹. Wprowadzimy nowe formy zabawy, które bêd¹ mi³¹ form¹
spêdzania wolnego czasu nie tylko w
hali, ale i na wolnym powietrzu. Bêd¹
studenci, instruktorzy oraz wyk³adowcy równie¿ z oœrodków zagranicznych. Oczywiœcie wszystko rozplanowano w czasie.
Rozpoczêcie dzia³alnoœci zaplanowano na 20 marca imprez¹ dla
wszystkich zainteresowanych pn.
„Mierzymy krok”.
Joanna Mazurek
i Andrzej Jurzysta

Mewa Resko
otrzyma 130 tys. z³
(RESKO) Burmistrz Reska
og³osi³ wyniki konkursu na prowadzenie w roku 2010 dzia³alnoœci z
zakresu upowszechniania w gminie Resko sportu i kultury fizycznej.
Konkurs wygra³ klub Mewa Resko, który otrzyma 130 tys. z³. W
ramach tej kwoty bêdzie realizowaæ
szkolenie zespo³ów pi³ki no¿nej: oldbojów, seniorów, juniorów i tramp-

karzy; utrzymywaæ i przygotowywaæ obiekt sportowy w Resku przy
Alei Wolnoœci do zawodów sportowych oraz innych imprez samorz¹dowych oraz sprzêt bêd¹cy na jego
wyposa¿eniu, a tak¿e administrowaæ umiejscowionym na terenie
obiektu pojedynczym lokalem
mieszkalnym.
Mewa w roku 2009 otrzyma³a 130
tys. z³, a w 2008 r. – 120 tys.
(r)

Podzielono dotacjê sportow¹
(£OBEZ) W styczniu burmistrz rozstrzygn¹³ konkurs na realizacjê
zadañ publicznych prowadzonych przez organizacje sportowe.
Oto wyniki:
1. Miêdzyszkolny Klub Sportowy „Olimp”, ul. Konopnickiej 41,
£obez - 31.300 z³.
2. Ognisko TKKF „B³yskawica” w £obzie - 7.500 z³.
3. Uczniowski Klub Sportowy Badmintona w Be³cznej - 5.000 z³.
4. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe ul. Niepodleg³oœci 13,
£obez – 5.000 z³.
5. Miêdzyzak³adowy Ludowy Klub Sportowy „Œwiatowid”
ul. Niepodleg³oœci 13, £obez - 120.000 z³.
6. Okrêg PZW Ko³o „Pstr¹g” ul. Bema 1, £obez - 1000 z³.
7. £obeski Klub Biegacza „Trucht”, ul. Bema 8A/8, £obez - 2.200 z³.
8. Okrêg PZW Ko³o „Karaœ” nr 29, ul. Rapackiego 23, £obez - 1.000 z³.
9. Uczniowski Klub Sportowy „Promyk” przy Zespole Szkó³
Gimnazjalnych w £obzie, ul. Koœciuszki 17, £obez - 5.000 z³.
10. Ludowy Klub Sportowy „Hubal”, ul. Œwiêtoborzec 3, £obez - 6.000 z³.

Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny „TRAMP”

Rajdy z m³odzie¿¹
po zak¹tkach gminy
(DOBRA) W bie¿¹cym roku
szkolnym kontynuuje dzia³alnoœæ
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny „Tramp”.
M³odzie¿ szko³y podstawowej w
Dobrej w ramach organizowanych
raz w miesi¹cu sobotnich rajdów
pieszych poznaje ciekawe miejsca
naszej gminy, zdobywa punkty do
Odznaki Turystyki Pieszej. Odwiedziliœmy ju¿ okolice Dobrkowa, Mie-

szewa, Tuczy, Grzêzna, B³¹dkowa
oraz Dobropola. Podczas ka¿dego
rajdu m³odzie¿ pokonuje dystans
oko³o 10-12 kilometrów. Najbardziej
wytrwali turyœci pokonali w tym
roku szkolnym ponad 60 kilometrów.
Ka¿dy rajd koñczy siê ogniskiem,
które przygotowuje m³odzie¿. W rajdach uczestniczy ka¿dorazowo ok.
20-25 uczniów z klas I-VI. Opiekunem klubu jest pani £ukomska. (o)
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Walne zabranie TKKF „B³yskawica”
(£OBEZ) Zebranie podsumowuj¹ce rok 2009 w „B³yskawicy” odby³o siê w czwartek, 11 lutego, w kawiarni Cafe Duo. Udzia³ wziêli cz³onkowie i sympatycy, w tym goœcie:
Krzysztof Szyszlak – wiceprezes
Zachodniopomorskiego Zwi¹zku
TKKF w Szczecinie, Ryszard Sola –
burmistrz £obza, Bogdan Górecki wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej i Micha³ Kar³owski – prezes
powiatowego PSL.
Podczas zebrania przedstawione
zosta³y sprawozdania z dzia³alnoœci
Ogniska, finansowe oraz Komisji
Rewizyjnej. Po ich wys³uchaniu zebrani pozytywnie ocenili pracê Zarz¹du w roku ubieg³ym.
Z koñcem 2009 r. z funkcji skarbnika Ogniska zrezygnowa³a Józefa
Spa³ka. Na jej miejsce wybrano El¿bietê Szczêsn¹. Potwierdzono tak¿e
wybór Tadeusza Sikory na nowego
cz³onka, odpowiedzialnego za m³odzie¿ow¹ sekcjê sportow¹ pi³ki no¿nej dzieci do lat 14. Aktualny sk³ad
Zarz¹du przedstawia siê nastêpuj¹co: Jerzy Rakoczy – prezes, Marian
Szyjka - zastêpca prezesa, El¿bieta
Szczêsna – skarbnik, Adam Kogut –
sekretarz oraz cz³onkowie: Bronis³aw Ar³ukowicz, Gra¿yna ZarembaSzuba i Tadeusz Sikora.
Jedn¹ z istotnych bol¹czek stowarzyszeñ sportowych, o której
dyskutowano podczas zebrania,
jest rozbudowana biurokracja i przepisy prawne zwiêkszaj¹ce wymogi
formalne stawanie organizatorom
imprez sportowych, rekreacyjnych i
turystycznych. Rozbudowywany z
ka¿dym rokiem formalizm prawny
mo¿e zniechêcaæ organizacje i dzia³aczy spo³ecznych do dalszego anga¿owania siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹. £obeskie kluby i stowarzyszenia nie s¹ du¿ymi jednostkami i
trudniej im sprostaæ formalnoœciom,
ni¿ du¿ym organizacjom, dzia³aj¹cym w wiêkszych miastach.
Siedziba Ogniska mieœci siê przy
ul. Browarnej 20 (za zak³adem fotograficznym). Zebrania Zarz¹du odbywaj¹ siê w ka¿d¹ pierwsz¹ œrodê
miesi¹ca o godz. 18:00.
Ze sportowym pozdrowieniem
Adam Kogut
Imprezy sportowo-turystycznorekreacyjne zorganizowane w 2009 r.
1. Powiatowy Turniej Halowej
Pi³ki No¿nej Dru¿yn Wiejskich o
Puchar Prezesa Zarz¹du Powiatowego PSL
2. Turniej Halowej Pi³ki No¿nej
Oldbojów o Puchar Prof. Bogus³awa
Liberadzkiego
3. Rajd Pieszy Powitanie Wiosny
– Zajezierze 2009

4. V Wiosenny Rajd Pieszy po
Ziemi £obeskiej – Bezdro¿a i Dwa
Che³my
5. Spotkania Integracyjne Osób
Niepe³nosprawnych
6. V Rajd Turystyki Rowerowej Powitanie Lata nad Jeziorem
G³êbokim

7. VIII Sp³awikowe Zawody
Wêdkarskie o Puchar Starosty
£obeskiego oraz Mistrzostwa Klubów i Kó³ PZW Powiatu £obeskiego
8. Bieg o Puchar Prezesa TKKF
B³yskawica w £obzie
9. IV Rajd Po¿egnanie Lata –
Karwowo 2009

10. Turniej Dzikich Dru¿yn Szkó³
Podstawowych
11. Zawody Wêdkarskie Zakoñczenia Sezonu 2009
12. Miko³ajkowy Zlot Nordic
Walking i Rajd Pieszy
13. I Œwi¹teczny Wojewódzki
Turniej Pi³ki Halowej Oldbojów.

£obeskie Morsy na miêdzynarodowym
zlocie w Mielnie
Ju¿ po raz siódmy w Mielnie zorganizowano zlot mi³oœników zimowych k¹pieli. Jest to impreza jedyna w kraju i na œwiecie. Cieszy siê
du¿¹ popularnoœci¹. W tym roku
by³o ponad 1500 uczestników. Zlot
odby³ siê w ostatni weekend karnawa³u, w dniach 13 i 14 lutego.
Na imprezie nie mog³o zabrakn¹æ morsów rodem z £obza, którym szefuje Tadeusz Weso³owski.
Od kilku sezonów ³obzianie dobrze bawi¹ siê z kolegami z Draw-

ska i Iñska. I tym razem by³o podobnie.
Impreza to nie tylko k¹piel, ale
tak¿e wiele innych atrakcji pozwalaj¹cych ciekawie spêdziæ weekend.
W tym roku organizatorzy przygotowali miêdzy innymi: ods³oniêcie pomnika morsa, imprezê integracyjn¹,
pokaz ratownictwa morskiego, oddali do dyspozycji morsów pa³ac
œlubów (Walentynki!!!). Jest te¿
czas na spacery nad morzem, zawieranie nowych znajomoœci i pog³êbianie dotychczasowych.

Punkt kulminacyjny to oczywiœcie k¹piel w lodowatych wodach
Ba³tyku, punktualnie w niedzielne
po³udnie. Ci, którzy nie maj¹ odwagi na morsow¹ przygodê, kibicuj¹,
przytupuj¹c nogami dla rozgrzewki.
Za rok i ty mo¿esz wzi¹æ udzia³
w imprezie i zamieniæ relacje ze zlotu ogl¹dane w TV na œwietn¹ zabawê. To wyœmienity sposób spêdzania wolnego czasu, dla ka¿dego.
Nie ka¿dy mo¿e byæ od razu morsem, ale ka¿dy mo¿e pojechaæ do
Mielna.
A.K.
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Powiatowe zawody w koszykówkê i pi³kê rêczn¹

Radowianki najlepsze pod koszem i w rêczn¹
(RADOWO MA£E) Powiatowe
zawody w pi³kê koszykow¹ dziewcz¹t szkó³ gimnazjalnych odbywa³y
siê jak co roku w Radowie Ma³ym.
KOSZYKÓWKA
Tradycyjnie do Radowa przyjecha³y dziewczêta z gimnazjum z Reska i £obza. Turniej koszykówki sta³
na dobrym poziomie, dziewczêta
prowadzi³y doœæ wyrównane pojedynki zw³aszcza mecz pomiêdzy reprezentantkami z £obza i Reska.
Dziewczêta z Radowa by³y troszeczkê lepsze od swoich kole¿anek ale w
ka¿dy mecz wk³ada³y bardzo du¿o
wysi³ku i wychodzi³y na parkiet bardzo skoncentrowane.
Ciê¿ka sportowa walka w duchu
fair play wy³oni³a zwyciêzców tych
zawodów, a by³y nimi dziewczynki z
Radowa Ma³ego, drugie miejsce zajê³y dziewczynki z £obza, a trzecie
dru¿yna z Raska.
Dziêki zwyciêstwu w tym turnieju dziewczynki z Radowa bêd¹ reprezentowaæ powiat ³obeski w zawodach rejonowych.

Dru¿yna z Radowa gra³a w sk³adzie: Agnieszka Sira (kpt.), Agnieszka Lewandowska, AndŸelika Lewicka, Dorota Kusyk, Dominika Strzelczyk, Natalia ¯a³obowska, Sandra
Tchórz, Patrycja Komosa, Izabela
Lorent, Aleksandra Brzeziñska,
Aleksandra Przygocka, Anna Wawrzyniak, trener Miros³aw Budzyñski.
PI£KARÊCZNA
W pi¹tek, 19 lutego, reprezentacja dziewcz¹t Gimnazjum Radowa
Ma³ego wyjecha³a na turniej pi³ki
rêcznej do Dobrej. Tam podjê³y walkê z dru¿ynami z Reska i zespo³em
gospodarzy - Dobrej.
Umiejêtna gra w obronie i bardzo
dobra skutecznoœæ w ataku da³a
zwyciêstwo w ca³ym turnieju dru¿ynie z Radowa Ma³ego.
Jak siê okazuje dziewczêta z Radowa graj¹ bardzo dobrze i wygrywaj¹ nie tylko w koszykówkê, ale i
pi³kê rêczn¹ te¿ maj¹ znakomicie
wypracowan¹ i opanowan¹. Zwyciêstwo w tym turnieju da³o awans
radowiankom do rozgrywek rejono-

wych i zaszczyt reprezentowania
powiatu ³obeskiego w tych zawodach.
Sk³ad dru¿yny pi³ki rêcznej
dziewcz¹t z Gimnazjum Radowo

Ma³e: Agnieszka Sira (kpt.), Anna
Tchórz, And¿elika Lewicka, Dominika Strzelczyk, Sandra Tchórz, Patrycja Komosa, Izabela Lorent, trener
Miros³aw Budzyñski.
(o)

3 m. SP 2 £obez (A. Iskra, P.
Molenda)
W dniu nastêpnym odby³y siê
rozgrywki dla uczniów gimnazjum i
liceum. W rozgrywkach ch³opcy zagrali w eksperymentalnych sk³adach dwójkowych, rozgrywaj¹c
mini turniej dwójek, zaœ dziewczyny
rozegra³y mecz w pe³nym zakresie
punktowym, do trzech wygranych
setów.
Klasyfikacja turnieju ch³opców
plus jedna para mikstów by³a nastêpuj¹ca:

1 miejsce para Micha³ Serweta Gosia Miszel
2 miejsce para Przemek Maduñ £ukasz Kordyl
3 miejsce para £ukasz Mazur Krzysiek Œwiergal
W rozgrywkach dziewcz¹t wyst¹pi³o 15 zawodniczek, które podzieli³y siê na dwa zespo³y pod nazwami S³oneczka i Œnie¿ynki. Rozegra³y mecz, w którym te pierwsze
wygra³y 3:1.
Wszyscy uczestnicy turnieju
zostali uhonorowani s³odkimi upominkami. Wszystkie turnieje mia³y za zadanie
zachêciæ do uprawiania
na weso³o tej wspania³ej dyscypliny sportu,
jak¹ jest pi³ka siatkowa.
Liczymy na wiêksz¹
iloœæ dzieci i m³odzie¿y
w kolejnych edycjach
tej imprezy.
W gminie £obez nie
brakuje talentów siatkarskich, dlatego organizatorzy stwierdzili, ¿e
tego typu rozgrywki nale¿a³oby przeprowadzaæ
czêœciej, w celu zainteresowania t¹ wspania³¹
dyscyplin¹ uczniów
szkó³ podstawowych,
gimnazjum i liceum. (o)

Ferie z siatkówk¹
(£OBEZ) W hali sportowo-widowiskowej, 2 lutego, odby³y siê
Otwarte Mistrzostwa £obza w mini
pi³ce siatkowej dziewcz¹t i ch³opców na szczeblu szkó³ podstawowych.
Organizatorem zawodów by³
MKS „Olimp” £obez, pod przewodnictwem prezesa klubu Marcina
Æwik³y, przy wspó³udziale zaanga¿owanych dzia³aczy Andrzeja Jurzysty i Kazimierza Pawelca.
W zawodach udzia³ wziêli m³odzi
sportowcy ze Szko³y Podstawowej w Be³cznej oraz bardzo
skromna grupa z SP 2 £obez.
System rozgrywek organizatorzy zmodyfikowali do potrzeb i mo¿liwoœci m³odych
siatkarzy. Mecze rozgrywane
by³y „dwójkami”, co pozwoli³o uatrakcyjniæ turniej. Swoimi mistrzowskimi umiejêtnoœciami po raz kolejny wykazali siê ch³opcy z Be³cznej, zajmuj¹c dwa czo³owe miejsca.
Rywalizuj¹cy z nimi ch³opcy z
SP 2 £obez pokazali siê z dobrej strony; drzemie w nich
potencja³, który nale¿a³oby
wykorzystaæ.
Rozgrywki dziewcz¹t
by³y na dobrym poziomie.

Wyniki turnieju szkó³ podstawowych:
Dziewczêta
1 m. „BIEDRONKI” Be³czna (J.
Kielan, M. Wysocka)
2 m. „ANIO£KI” Be³czna (E.
Wasilewska, J. Szewczyk)
3 m. „SMERFETKI” Be³czna/
£obez (J. Rodak, N. Lisowska)
Ch³opcy
1 m. Be³czna (K. Kreller, M. Gunera)
2 m. Poradz (H. Szpyruk, G. Gryczak, G. Pasik)
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Z ¯YCIA POWIATU

6 marca, o godzinie 16,30, w hali sportowo-widowiskowej w Resku...

III GALA SPORTU
£OBESKIEGO
Starostwo Powiatowe w £obzie oraz samorz¹dy gmin Dobra, £obez,
Radowo Ma³e, Resko i Wêgorzyno zapraszaj¹ swoich mieszkañców na organizowan¹ po raz trzeci uroczyst¹ akademiê promuj¹ca dorobek sportowy
i kulturalny mieszkañców Ziemi £obeskiej pod nazw¹ „III Gala Sportu £obeskiego - najlepszy sportowiec 2009”. Do historii przesz³y dwie poprzednie
edycje, w których g³ównymi bohaterami zostali najlepsi z najlepszych - Elwira Stawska z £obza (maratony kolarskie) i Jakub Plesiak z Wêgorzyna (lekka atletyka).
Komu zostanie wrêczona statuetka z mianem lidera sportu lokalnego w
roku 2009?
***
Na tegoroczne œwiêto kultury fizycznej zosta³y zaproszone i udzia³ swój
potwierdzi³y wybitne osobistoœci sportu polskiego

Zgodnie z regulaminem III Gali Sportu wyró¿nienie i honorowe statuetki
otrzymaj¹ sportowcy i dzia³acze sportu i rekreacji naszego powiatu w 7
kategoriach:
- najlepszy sportowiec Powiatu £obeskiego w roku 2009
- najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego w plebiscycie redakcji lokalnych
„Tygodnika £obeskiego” i „Nowego Tygodnika £obeskiego”
- wzorowy sportowiec - uczeñ szko³y podstawowej
- wzorowy sportowiec - uczeñ gimnazjum
- wzorowy sportowiec - uczeñ szko³y ponadgimnazjalnej
- najlepszy sportowiec gier zespo³owych
- dzia³acz, animator sportu i rekreacji.
£¹cznie nagrodzonych zostanie 50 twórców osi¹gniêæ sportowych z roku 2009.

Irena SZEWIÑSKA - lekkoatletka. Piêciokrotnie reprezentowa³a Polskê
na igrzyskach olimpijskich (Rzym, Tokio, Meksyk, Monachium, Montreal).
Zdobywczyni 7 medali olimpijskich, w tym 3 z³ote medale.
W trakcie swojej kariery sportowej zdoby³a 13 medali Mistrzostw Europy
i a¿ 26 razy triumfowa³a jako mistrzyni Polski na 100 m, 200 m, 400 m, sztafecie
4x100 m, w skoku w dal. W 1974 roku zosta³a wybrana w plebiscycie agencji
prasowej United Press International najlepsz¹ sportsmenk¹ œwiata. Obecnie
reprezentuje nasz kraj w Miêdzynarodowym Komitecie Olimpijskim.
Józef SZMIDT - lekkoatleta. Trzykrotny uczestnik igrzysk olimpijskich.
Jako pierwszy zdoby³ dla Polski dwa z³ote medale olimpijskie - oba w trójskoku: na igrzyskach olimpijskich w Rzymie i w Tokio. 2-krotnie zdobywa³ mistrzostwo Europy, 9-krotnie by³ rekordzist¹ Polski (w trójskoku, skoku w dal
i sztafecie 4 x 100 m), a 13 razy zdobywa³ mistrzostwo Polski.
Tomasz SAWRYMOWICZ - p³ywak. Mistrz Œwiata na dystansie 1500 m,
3-krotny medalista mistrzostw Europy i 3-krotny mistrz Polski. Uczestnik
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie (9. miejsce).
Maciej STOLARCZYK - pi³karz. W I reprezentacji Polski rozegra³ 8 spotkañ. 3-krotnie zdobywa³ mistrzostwo Polski i 2-krotnie Puchar Polski z dru¿yn¹ Wis³y Kraków.

Kapitu³a konkursowa III Gali Sportu wytypowa³a do specjalnego tytu³u
£OBESKI AMBASADOR SPORTU I KULTURY by³ych i aktualnych mieszkañców powiatu, którzy swoja bogat¹ karier¹ trenersk¹, zawodnicz¹ czy

Plebiscyt Czytelników Tygodnika £obeskiego

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC
POWIATU £OBESKIEGO 2009
1.………………………………………………………………… 5pkt
2.………………………………………………………………… 4pkt
3.………………………………………………………………… 3pkt
4.………………………………………………………………….4pkt
5.………………………………………………………………….5pkt
Zg³aszaj¹cy:.........................................................................................
(nazwisko i imiê, adres)………………………………..……………..
Kupon bierze udzia³ w losowaniu nagród..................................

LISTA KANDYDATÓW
Gmina Dobra
Damian Padziñski
Bogdan Kaczor
Grzegorz Skorupski

pi³ka no¿na, GLKS Sarmata
pi³ka no¿na, GLKS Sarmata Oldboje
Gimnazjum Dobra

Gmina £obez
Krzysztof Kraus
Justyna Romej
Martyna Belina
Artur Samal
Arkadiusz Druch
Marcin Horbacz
Rafa³ Olas
Ewelina Mi³ek
Micha³ Serweta

lekka atletyka, MKS Olimp, Gimnazjum
lekka atletyka, MKS Olimp, Gimnzjum
siatkówka, MKS Olimp
pi³ka no¿na, MLKS Œwiatowid
pi³ka no¿na, MLKS Œwiatowid Oldboje
maratony, Klub Biegacza Trucht
siatkówka, UKS Sp³yw
Zespó³ Szkó³
Zespó³ Szkó³

Gmina Resko
Justyna Grankowska
Dariusz Kêsy
Jacek Deuter
Ewelina Manel
Jakub Knap
Paulina WoŸniak
Kamil Burek

siatkówka, Klub Siatkarski Kobiet
pi³ka no¿na, LKS Mewa
pi³ka no¿na, LKS Mewa Oldboje
Gimnazjum
Gimnazjum
Zespó³ Szkó³
Zespó³ Szkó³

Gmina Radowo Ma³e
Micha³ Tchórz
Dorota Kusyk
And¿elika Lewicka
Szymon Ja³owiec

pi³ka no¿na, LKS Radowia
koszykówka, UKS Radowo Ma³e
Gimnazjum
Gimnazjum

Gmina Wêgorzyno
Kacper Malec
Weronika Kwak
Pawe³ Maciupa

pi³ka no¿na, LKS Sparta
Gimnazjum
Gimnazjum
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INFORMACJE

artystyczn¹ od lat promuj¹ Ziemiê £obesk¹ w kraju i zagranic¹. Wœród laureatów znaleŸli siê:
Aleksandra Lusina - jeŸdziec, mistrzyni Polski w Skokach przez Przeszkody (aktualna mieszkanka Bonina, gm. £obez)
Marcin Grynkiewicz - lekkoatleta, mistrz Polski Juniorów w biegu na 400
m (aktualny mieszkaniec £obza)
£ukasz Bodych - koszykarz, zawodnik I-ligowej Spójni Stargard Szcz.
(aktualny mieszkaniec Reska)
Jerzy Komorowski - trener I-ligowych zespo³ów pi³ki siatkowej (by³y
mieszkaniec £obza)
Bartosz Jurkiewicz - trener I-ligowego zespo³u pi³ki rêcznej
(by³y mieszkaniec Reska)
Piotr Kiedrowicz - trener kadry narodowej w biegach i chodzie sportowym (by³y mieszkaniec £obza)
Klaudia Ungerman - Miss Polski 2008 (aktualna mieszkanka Wysiedla,
gm. £obez)
Katarzyna Metza - piosenkarka, redaktorka telewizyjna Tele 5 (aktualna
mieszkanka £obza
£ukasz Grass - redaktor, prezenter telewizyjny TVN 24 (by³y mieszkaniec Starogardu, gm. Resko)
W ciekawym programie artystycznym dla nagrodzonych i widzów wyst¹pi¹ Krystiana Herba - laureat konkursu TV "Mam talent" w pokazie ekwilibrystyki rowerowej, Katarzyna Metza z recitalem piosenkarskim, grupy taneczne "Feeling" z Barlinka oraz "Pi¹tka" z £obza. Uroczystoœæ z mikrofonem
w rêku poprowadz¹ - Joanna Pietrzyk i Janusz Skrobiñski.
Organizatorzy zapraszaj¹ wszystkich mieszkañców z gmin Dobra, £obza,
Radowa Ma³ego, Wêgorzyna i Reska na Galê Sportu w sobotê 6 marca 2010 r.
Plebiscyt Czytelników Tygodnika £obeskiego pn. Wybieramy: najpopularniejszego sportowca Powiatu £obeskiego 2009.
Zasady plebiscytu.
Do kuponu nale¿y wpisaæ nazwiska sportowców z listy nominowanych
kandydatów. Kupon mo¿e zawieraæ 5 lub mniej nazwisk. O kolejnoœci decyduje ³¹czna liczba uzyskanych punktów z wszystkich kuponów wg klucza I
miejsce - 5 pkt, II - 4 pkt, ..V - 1 pkt.
Kupony wyciête z gazety mo¿na przesy³aæ poczt¹ lub sk³adaæ w redakcji
„Tygodnika £obeskiego”, ul. S³owackiego 6, 73-150 £obez lub Hala Sportowo-Widowiskowa w £obzie (ul. Orzeszkowej 7) lub Gimnazjum w Resku.
Plebiscyt trwa do 4 marca (czwartek, do godziny 15.00).
Czytelnicy bior¹cy udzia³ w konkursie wezm¹ udzia³ w losowaniu nagród.

Œniegu ubywa

(£OBEZ). Na szczêœcie mamy ju¿
stopniowe ocieplenie, dziêki czemu
miastu nie zagra¿aj¹ podtopienia.
Œnieg, zarówno z centrum, jak i z
newralgicznych ulic miasta – ul. Konopnickiej i ul. S³owackiego - zosta³
wywieziony na czas. Kratki œciekowe te¿ zosta³y udro¿nione. To jednak niewiele by znaczy³o, gdyby
nagle przysz³o du¿e ocieplenie. Iloœæ
œniegu, przy ma³ej œrednicy rur kanalizacji burzowej zrobi³o by swoje.
W mieœcie pracowali zarówno ludzie przy odœnie¿aniu i udra¿nianiu
kratek œciekowych, jak i ciê¿ki

sprzêt, wywo¿¹cy zwa³y œniegu.
Miejmy nadziejê, ¿e nie bêdzie gwa³townego ocieplenia. Jeœli nastanie
niewielkie - zagro¿enia podtopieniami nie bêdzie – powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
Pracuj¹cy sprzêt i samochody
wywo¿¹ce œnieg widoczne by³y w
mieœcie w ci¹gu ostatnich tygodni.
Mimo pracy przez ca³y dzieñ, efekty
by³y ledwo widoczne, a to wszystko dziêki temu, ¿e przy drogach i
chodnikach powsta³y niezwykle
wysokie, jak na ten region, ha³dy
œniegu.
MM

LGD ocenia projekty
Najlepszy sportowiec £obza 2007 roku
- Elwira Stawska (maratony rowerowe)
z kolarzem Wojciechem Matusiakiem.

(£OBEZ). 17 wniosków przesz³o pierwszy etap weryfikacji z
Centrum Inicjatyw Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Dzia³ania.
Sposród nich pozytywnie zo-

sta³y rozpatrzone dwa wnioski na
dzia³alnoœæ pozarolnicz¹. W kwietniu bêdzie kolejny nabór wniosków,
tym razem do podzia³u bêdzie oko³o
250 tys. z³.
MM
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ROZMAITOŒCI

Reklama
Tel./fax
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Galeria tygodnika

0913973730
Krzy¿ówka nr 8

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
www.fotopyrczak.pl

Antoœ

NAGRODA
Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa ê o b e sskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 6 brzmia³o:

„Po nitce do k³êbka”
Nagrodê wylosowa³a pani Genonefa Kurzel z Wysiedla.
Gratulujemy.

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242. www.fotoklif.com.pl

