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Motoserce dla dzieci

„Wilki” oddaj¹ krew
- Co daje jazda na
motorze? To odskocznia
od codziennoœci,
zrzucam garnitur,
ubieram skórê i czujê
siê wolny, zrelaksowany.
Motocykl, to dzisiaj rumak
na dwóch ko³ach. Daje
nam niesamowite
mo¿liwoœci jazdy, to nie
samochód. Nie chodzi o
to aby stwarzaæ
niebezpieczeñstwo na
drodze. Wielu cz³onków
naszego Klubu posiada³o
motocykle „od zawsze”.
Przyjecha³em do £obza w
1982 roku w³aœnie na
motocyklu – mówi prezes
Krzysztof Roszak.

- pyta ³obeskie w³adze
Miros³awa
Jêdrzejczyk

O Klubie „Wilk” czytaj na str. 11

Spieszy³ siê do domu

£obzianin pêdzi³ BMW
ponad 220 km/h
(SZCZECIN) Policjanci ze
szczeciñskiego Wydzia³u Ruchu
Drogowego zatrzymali 24-letniego
mieszkañca £obza, który jecha³
ponad 220 km/h samochodem osobowym.

Czy
budynki
zaczn¹
wyrastaæ
w szczerym
polu?

W minion¹ sobotê, tu¿ po pó³nocy, na Autostradzie nr 6, policjanci
zatrzymali kieruj¹cego BMW. Videorejestrator nieoznakowanego
radiowozu wskaza³, i¿ kierowca jecha³ z prêdkoœci¹ 225 km/h. Kieru-

j¹cym okaza³ siê 24-letni mieszkaniec £obza. Wraca³ z Niemiec do
domu. Samochód, którym siê porusza³ (BMW 525) ma 18 lat. Kieruj¹cy otrzyma³ mandat 500 z³ i 10 punktów karnych.
(kp)

Z drugiej strony
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To nie debata, to naigrywanie
siê z wyborców (m³odych)
Kazimierz Rynkiewicz

W minion¹ niedzielê mia³a odbyæ siê debata kandydatów PO na
kandydata tej partii w wyborach
prezydenckich. Do debaty nie dosz³o, bo to co nam zaserwowa³a PO
za pomoc¹ telewizji by³o czystym
marketingowym zabiegiem, kiedyœ
nazywanym po prostu propagand¹.
Wydaje siê jednak, ¿e radoœæ z tego,
¿e uda³o siê PO wykiwaæ wyborców
jest przedwczesna, gdy¿ kandydat
PO bêdzie musia³ stan¹æ wkrótce
do prawdziwej debaty z kandydatami innych partii i wtedy oka¿e siê,
ile warte s¹ wypowiadane slogany.
Dlaczego wykiwano wyborców? A choæby internautów, których namówiono na zadawanie pytañ. Ponoæ nades³ali ich 1500. Wybrano 7, ale takich, których zadawania powstydzi³by siê nawet
uczeñ szko³y œredniej. By je zadaæ,
nie trzeba by³o mamiæ internautów,
¿e mog¹ o cokolwiek pytaæ. Debata
to dialog, spór, wymiana pogl¹dów.
Tu mieliœmy czyst¹ prezentacjê. PO
zadba³a, by do debaty nie dosz³o,
mianuj¹c na prowadz¹cych w³asnych pos³ów, którzy nie potrafili
zadaæ jakiegokolwiek pytania od
siebie, w nawi¹zaniu do wypowiadanych przez kandydatów kwestii.
Ci znali pytania, wiêc mieli odpowiedzi na kartkach. Ot, PO uzyska³a bezp³atny czas antenowy na kampaniê wyborcz¹. Je¿eli ktoœ cieszy
siê, ¿e tym sposobem PO oszuka³a
inne partie, to pogratulowaæ zabawy w „piaskownicy”. PO chyba
pomyli³a wybory. Dziennikarze do
dzisiaj próbuj¹ znaleŸæ jakieœ ró¿nice miêdzy kandydatami. Idzie im
ciê¿ko, ale siê staraj¹.
Kampania wyborcza
ma swoje prawa
Tusk dosta³ mo¿liwoœæ wyboru
miêdzy Niebem a Piek³em. W Niebie widzi modl¹cych sie, graj¹cych
na harfach, œpiewaj¹cych. Nuda. Za
to w Piekle balanga, popijawy, panienki, weso³e towarzystwo... Wybra³ Piek³o. Ale jak tam trafi³, balangi ju¿ nie by³o, tylko tradycyjnie
umieœcili go w kotle ze smo³¹. Tusk
poskar¿y³ siê diab³u, ¿e nie tak mia³o byæ, na co ten odpar³: - Sam to
wiesz najlepiej. Kampania wyborcza ma swoje prawa.

¯art ¿artem, ale... Stanis³aw
Michalkiewicz napisa³ jeszcze
przed „debat¹”: „Równie dobrze
telewizja mog³aby transmitowaæ
dialogi na cztery nogi Incitatusa –
konia, którego cesarz Kaligula zrobi³ senatorem – z Penelop¹ – klacz¹,
któr¹ w swej ³askawoœci przydzieli³
mu za ¿onê. Tymczasem, kiedy nasze, poprzebierane za dygnitarzy
klauny próbuj¹ za poœrednictwem
sprzedajnych ¿urnalistów podsuwaæ opinii publicznej takie makagigi, na naszych oczach dokonuje siê
eksperyment, który ju¿ wkrótce
mo¿e staæ siê równie¿ naszym
udzia³em. Mówiê oczywiœcie o
Grecji, w której pod koniec ubieg³ego roku d³ug publiczny przekroczy³ 300 miliardów euro, co stanowi ponad 100 procent tamtejszego
produktu krajowego brutto, a wiêc
tego, co Grecja w postaci dóbr i
us³ug wytwarza i sprzedaje. (...)
Bankructwo Grecji powinno
nas zainteresowaæ co najmniej z
dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, ¿e na znacznie mniejsz¹ skalê ju¿ raz przerabialiœmy to samo
za czasów Edwarda Gierka, którego entuzjaœci za³o¿yli w Sosnowcu
hagiograficzny instytut. Edward
Gierek stworzy³ w Polsce wra¿enie cudu gospodarczego za po¿yczone 20 miliardów dolarów. Kiedy jednak trzeba by³o zacz¹æ oddawaæ po¿yczki, czar prysn¹³. Oczywiœcie nie od razu, bo przez prawie
piêæ lat Edward Gierek próbowa³
powagê sytuacji ukrywaæ z jednej
strony przez tak zwan¹ propagandê sukcesu w telewizji i innych
mediach, a z drugiej – przez zaci¹ganie kolejnych po¿yczek na oddanie najpilniejszych d³ugów. Poniewa¿ jednak te kolejne po¿yczki
zaci¹ga³ na 20 i wiêcej procent w
sytuacji, gdy, nawet wed³ug propagandy sukcesu, wzrost gospodarczy wynosi³ oko³o 4 procent, to
wiadomo by³o, ¿e musi siê to
wszystko zakoñczyæ katastrof¹.
No i zakoñczy³o siê w sierpniu
1980 roku, to znaczy – niezupe³nie, bo genera³ Jaruzelski przed³u¿y³ tê agoniê do roku 1989. Wtedy
okaza³o siê, jaki by³ bilans zamkniêcia PRL; d³ug zagraniczny
okaza³ siê o pó³ miliarda dolarów
wy¿szy od wartoœci maj¹tku trwa³ego w przemyœle. Tak na wieczn¹
rzeczy pami¹tkê obliczy³ profesor
Eugeniusz Rychlewski ze Szko³y
G³ównej Handlowej – na przekór
wszystkim sierotom po Stalinie,

Gomu³ce, Gierku i czcicielom genera³a Jaruzelskiego. (...)
Chodzi o to, ¿e po tzw. transformacji ustrojowej, kolejne ekipy
stwarza³y wra¿enie p³ynnoœci finansowej pañstwa poprzez powiêkszanie d³ugu publicznego.
Proces ten nabra³ tempa zw³aszcza
po rozpoczêciu dostosowywania
naszego systemu prawnego do tak
zwanych standardów unijnych. O
ile Edward Gierek potrzebowa³
prawie 9 lat na po¿yczenie 20 miliardów i zad³u¿enie kraju na 40
miliardów dolarów, to ju¿ Leszek
Miller, jako premier rz¹du, powiêkszy³ d³ug publiczny o 20 miliardów
dolarów w dwa lata, premier Marek
Belka powiêkszy³ d³ug publiczny o
20 miliardów dolarów w rok, a premier Kazimierz Marcinkiewicz –
zaledwie w 6 miesiêcy. Premier
Donald Tusk w dwa lata powiêkszy³
d³ug publiczny o oko³o 200 miliardów z³otych, co w przeliczeniu na
dolary oznacza grubo ponad 30
miliardów rocznie. W tej chwili
d³ug publiczny Polski oscyluje
wokó³ 700 miliardów z³otych, powiêkszaj¹c siê z szybkoœci¹ oko³o
1700 z³otych na sekundê”.
No có¿, Rz¹d chyba nie za bardzo radz¹c sobie z gospodark¹, powo³a³ grupê doradców pod wodz¹
Jana Krzysztofa Bieleckiego, a jak
ktoœ policzy³, jest to ju¿ czwarty
oœrodek wspomagaj¹cy „cud gospodarczy”, po wiceministrze Waldemarze Pawlaku, Michale Bonim
i ministrze finasów Vincencie Rostowskim „bez peselu”. Pawlaka
„zjadaj¹”, ale ten z cierpieniem na
twarzy trwa na stra¿y koalicji. Jako
m¹¿ stanu.
Na mê¿a stanu wyrasta Rados³aw Sikorski. B³ysn¹³ na konwencji PO w Bydgoszczy, gdzie namawia³ zebranych do skandowania:
„By³y prezydent Lech Kaczyñski”,
przypominaj¹c, ¿e do koñca kadencji pozosta³o mu „tylko 297 dni”.
Ale nie tylko on umie liczyæ: „Czekamy na drug¹ Irlandiê od
21.10.2007, czyli 883 dni!” - policzyli niedawno wyborcy.
Oddali babciom dowody,
ale nie wracaj¹
Politycy PO chêtnie je¿d¿¹ po
uczelniach (tu by³a „debata” i maj¹
byæ og³oszone wyniki). T³umaczê
to tym, ¿e g³ównie wœród m³odych
ludzi szukaj¹ wyborców. Uczniowie i studenci s¹ naj³atwiejszym do

naci¹gniêcia elektoratem. Ci, co
g³osowali trzy lata temu, uwiedzeni
has³em „zabierz babci dowód” i
którzy stali w Londynie w kolejce
do urny, by odsun¹æ od w³adzy „kaczystów”, s¹ o trzy lata m¹drzejsi.
Wielu z nich wróci³o do Polski na
chwilê, by oddaæ babciom dowody,
i wyje¿d¿aj¹, bo przy rosn¹cym
bezrobociu nie widz¹ w kraju obiecanych szans. PO musi wiêc siêgaæ
po coraz m³odszych. Wymyœli³a
obni¿enie wieku wyborczego do
16 lat (na razie w wyborach lokalnych) oraz g³osowanie przez Internet i wyd³u¿enie czasu trwania
wyborów na dwa dni. To jest ta
niby nowoczesnoœæ, która ma byæ
przewag¹ nad prezydentem „tradycjonalist¹”. Tak naprawdê s¹ to
gesty rozpaczy w poszukiwaniu
wci¹¿ nieska¿onych myœleniem i
doœwiadczeniem grup wyborców,
którym mo¿na by wcisn¹æ i obiecaæ wszystko. Jak choæby to, ¿e
odby³a siê jakaœ debata.
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Po raz trzeci policjanci £obza
zatrzymali 35 letniego znanego
w³amywacza, który tym razem
w³ama³ siê wraz z dwoma kolegami do kolejnego baru w £obzie.
Sprawcy wybili szybê w oknie,
dostali siê do œrodka baru sk¹d
skradli alkohol, pieni¹dze w kwo-

cie 140 z³ oraz laptop. Straty w tym
przypadku wynosz¹ 2.500 z³. Znany policjantom w³amywacz tej samej nocy dokona³ rozboju na koledze bior¹cym udzia³ we w³amaniu,
gdy ten nie chcia³ wype³niæ jego
polecenia. Zosta³ on osadzony w
policyjnym areszcie.
Dwa dni wczeœniej podczas patrolowania ulic miasta policjanci
zauwa¿yli tego samego m³odego
mieszkañca £obza, który kilka dni
wczeœniej w³ama³ siê do jednego z
barów, wybijaj¹c wczeœniej szybê
siekier¹. W³amywacz rozbi³ wówczas w barze automat do gier i kasê
fiskaln¹, z której skrad³ pieni¹dze.

Remiza na nowo
(ZAGÓRZYCE). W tutejszej remizie zostan¹
za³o¿one drzwi roletowe.
– Ró¿nica w cenie nie jest du¿a, wiêc z mojej strony k³opotu nie ma
– zapewnia³ burmistrz Ryszard Sola podczas lutowej sesji.
Ze swojej strony obieca³, ¿e nie tylko lepsza brama w Zagórzycach
bêdzie, ale i droga dojazdowa, a przy niej chodnik. W samej remizie z kolei,
prócz bramy maj¹ zostaæ wymienione drzwi.
MM

Tym razem mundurowi zauwa¿yli, ¿e ten sam mê¿czyzna trzyma
w rêku tym razem wiêksz¹ siekierê, z któr¹ zbli¿a siê do innego z barów. Policjanci uniemo¿liwili
sprawcy wybicie szyby i po raz
kolejny dostanie siê do kolejnego
baru, w którym te¿ znajdowa³ siê
automat do gier.
Za pope³nienie pierwszego w³amania sprawca us³ysza³ œrodek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Teraz Komendant Powiatowy
Policji w £obzie wyst¹pi z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie
sprawy na okres 3 miesiêcy.
(kp)

Wykonujemy

Sygna³y czytelników

Trzy w³amania, ten sam sprawca.
Trafi do aresztu?
Policjanci z £obza
zatrzymali m³odego
mieszkañca powiatu,
który po raz trzeci
w³ama³ siê do baru
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Pogromca
ko³paków

W miniony pi¹tek jecha³em ze Œwidwina do £obza.
Gdzieœ w po³owie drogi, najecha³em na spor¹ wyrwê w
drodze. W lusterku zauwa¿y³em, ¿e odpad³ mi ko³pak.
Zatrzyma³em samochód i
wysiad³em w poszukiwaniu
swojej zguby. Le¿a³ na polu. Jakie
by³o moje zdziwienie, gdy okaza³o
siê, ¿e ten, który przynios³em, nie
pasuje do mojego ko³a! Wróci³em,
by podj¹æ na nowo poszukiwania.
Przy bli¿szym rozpoznaniu terenu
okaza³o siê, ¿e na poboczu i na polu
le¿a³o ich w sumie siedem.
Niektóre z nich zd¹¿y³y ju¿ zasymilowaæ siê z przyrod¹. Tak jak
dziura.
Czytelnik

• certyfikaty
energetyczne
• projekty budowlane
• kolorystyki budynków

Tel. 515 175 819
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„Przepracowani” Kostka na
radni Rady Powiatu Kopernika
(POWIAT). W porównaniu do
Rady Miejskiej w Wêgorzynie iloœæ
wniosków i interpelacji w Radzie
Powiatu wygl¹da niezwykle mizernie. W ci¹gu roku, ³¹cznie wszyscy
radni wnieœli 12 wniosków i interpelacji, przy czym najwiêcej Józef
Drozdowski, radny reprezentuj¹cy
gminê Wêgorzyno.
Niemi radni
¯adnego wniosku i interpelacji
nie z³o¿yli: Zdzis³aw Bogdanowicz,
Andrzej Bola³ek, Jan Michalczyszyn, Henryk Musia³, Ryszard Sola,
Zdzis³aw Trojga, Ryszard Sarna,
Jan Zdanowicz. Przy czym dwaj
ostatni radni s¹ cz³onkami zarz¹du
powiatu, tote¿ maj¹ szansê wygadania siê podczas spotkañ na szczycie
i ju¿ podczas rady zapewne g³osu
zabieraæ nie musz¹. Ka¿dy wszak
wie, ¿e g³os trzeba szanowaæ i nie
szastaæ nim zbytnio.
Jeden wniosek, ale jaki!
Niektórzy radni maj¹ na swoim
koncie po jednym wniosku b¹dŸ
interpelacji np.: Andrzej Gradus,
Waldemar Konefa³ oraz Pawe³ Bot,
który zas³yn¹³ wnioskiem o odwo³anie wicestarosty. Tym sposobem
chcia³ powstrzymaæ powiat przed
oddaniem szpitala do prowadzenia
przez województwo na rzecz spó³ek
prywatnych. Wówczas sala konferencyjna by³a pe³na goœci i mediów,
g³os zabra³o wielu radnych. Na nastêpny „wyskok” zapewne przyjdzie poczekaæ przy kolejnym medialnym temacie. Tylko sk¹d je w
powiecie braæ?

Przodownicy
Najwiêcej interpelacji i wniosków na swoim koncie ma Józef
Drozdowski, radny z gminy Wêgorzyno. Radny ten nie opuœci³ ani jednej sesji, dwa razy odpuœci³ sobie
natomiast posiedzenia komisji. Po
dwa wnioski mieli: El¿bieta Pilecka,
Mieczys³aw Fojna oraz marek Kubacki. Radna E. Pilecka umi³owa³a
sobie w roku minionym dwójki – na
sesjach dwa razy wnioskowa³a, dwa
razy opuœci³a sesje i dwa razy opuœci³a posiedzenie komisji. Mieczys³aw
Fojna z koeli ¿adnej rady nie opuœci³,
raz zdarzy³o mu siê opuœciæ posiedzenie komisji. Przewodnicz¹cy
rady z kolei dwa razy opuœci³ posiedzenie rady i piêæ razy posiedzenia
komisji, tym samym zdoby³ laur
pierwszeñstwa odnoœnie nieobecnoœci na komisjach.
Szpitalni dy¿urni
Niektórzy radni zabrali g³os podczas sesji jedynie podczas debaty
dotycz¹cej szpitala. Czy¿by w powiecie nie by³o trudnych decyzji,
wymagaj¹cych dyskusji? Byæ mo¿e
wszystko jest ³atwe i klarowne, byæ
mo¿e dyskusje odbywaj¹ siê podczas
komisji, a na posiedzeniach rady
wszyscy ju¿ tylko podnosz¹ rêce.
Dlaczego jednak dyskusje tocz¹ siê
tylko wówczas, gdy na sali jest widownia? A widownia jest rzadko i
d³ugo jej nie bêdzie. Szpital kupiony.
Skoro wiêc wszystko jest takie
„g³adkie”, to czy diety nie s¹ czasem
za wysokie w porównaniu do diet
radnych miejskich, którzy maj¹ wiêcej pracy i trudniejsze zadania?

(WÊGORZYNO). Mieszkañcy ul. Kopernika ju¿ niebawem bêd¹ mieli nowy chodnik. W tej chwili k³adziona jest
nowa kostka oraz wykonywany wjazd.
MM
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Czy budynki zaczn¹ wyrastaæ w szczerym polu?

Tak¹ mo¿liwoœæ da³ ustawodawca wprowadzaj¹c w
¿ycie obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia bie¿¹cego roku nowelizacjê
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych.
Nowelizacja wprowadzi³a
mo¿liwoœæ przekszta³cenia z
mocy prawa gruntów rolnych
na grunty przeznaczone pod zabudowê, bez koniecznoœci
kosztownego tzw. odrolnienia i wy³¹czenia gruntów z produkcji rolnej. Dotyczy to wszystkich kategorii gruntów
rolnych w granicach administracyjnych
miast oraz klasy IV-VI na wsiach.
Nowelizacja ustawy umo¿liwi³a i
u³atwia „uwolnienie” atrakcyjnie zlokalizowanych nieruchomoœci rolnych,
których nie mo¿na by³o dotychczas zabudowaæ, gdy gmina nie przeznaczy³a
terenów pod zabudowê w planie zagospodarowania przestrzennego.
Samo odrolnienie nie oznacza automatycznie, ¿e ka¿dy kawa³ek gruntu
rolnego staje siê dzia³k¹ budowlan¹,
oznacza tylko, ¿e ziemiê mo¿na inaczej
u¿ytkowaæ, ni¿ tylko pod uprawê roli.
Przede wszystkim zale¿y to od woli
w³aœciciela, nadal mo¿e on prowadziæ
swoje gospodarstwo rolne po³o¿one w
granicach miasta.
O tym, czy dane grunty, dotychczas
rolne, zostan¹ zabudowane, zadecyduje popyt na te nieruchomoœci, a wiêc
potrzeba powstania na nich powierzchni mieszkalnej lub przemys³owej.
Kolejnym, ale niezbêdnym warunkiem, aby jakakolwiek inwestycja by³a
mo¿liwa, jest spe³nienie warunków z
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a przede wszystkim
dostawa mediów. Dostarczenie mediów
jest obowi¹zkiem gminy.
Podsumowuj¹c, mo¿na œmia³o
stwierdziæ, ¿e to, czy miasto bêdzie siê
rozwijaæ, czy bêdzie postêpowa³a urbanizacja przestrzenna, ekonomiczna i
spo³eczna, zale¿y w przewa¿aj¹cej mie-

rze od w³adz gminy, w której przysz³o
nam mieszkaæ.
Dla samorz¹dów ustanowione prawo zabudowy gruntów rolnych daje
szansê na szybszy rozwój, dlaczego
wiêc martwi to naszych radnych, którzy
uwa¿aj¹ ¿e ustawodawca spowodowa³
niepotrzebne zamieszanie.
Obserwujemy w naszej gminie,
pewne, jak s¹dzê, niezrozumienie tematu przez cz³onków Rady Miejskiej, o
czym czytamy w lokalnej prasie. Jestem
przekonana ¿e nie jest to ich z³a wola,
ale w³aœnie niezrozumienie tematu.
Zagadnienia zwi¹zane z gospodark¹ nieruchomoœciami, do których
nale¿y poruszony tu temat, s¹ z³o¿one i
wcale nie³atwe. Gospodarka nieruchomoœciami jest dziedzin¹ interdyscyplinarn¹ i aby móc kompleksowo ogarn¹æ
zagadnienia z ni¹ zwi¹zane, to trzeba
byæ specjalist¹ w tej dziedzinie. Bycie
specjalist¹ w danej dziedzinie prowadzi
zazwyczaj przez uzyskanie wykszta³cenia w szko³ach wy¿szych, choæ to tylko
pocz¹tek. Ka¿dy specjalista w ka¿dej
dziedzinie wiedzy, aby byæ na bie¿¹co,
nieustannie musi siê szkoliæ i pog³êbiaæ
swoj¹ wiedzê. Mo¿na posi¹œæ niezbêdn¹ wiedzê dziêki samokszta³ceniu,
co z pewnoœci¹ jest trudne, ale w wypadku Radnych niezbêdne. Ka¿dy z
nich jest specjalist¹ w swojej dziedzinie, w wykonywanym przez siebie zawodzie, ale to nie wystarcza w sytuacji,
kiedy to oni podejmuj¹ wa¿ne dla samorz¹du i kluczowe decyzje o randze Byæ
albo nie Byæ. Nie wystarczy zapoznaæ
siê z czyj¹œ opini¹ internetow¹ na dany
temat, najwa¿niejsze jest posiadanie
wiedzy i wykorzystanie jej dla wyrobienia sobie w³asnego stanowiska w danej
sprawie i umiejêtnoœæ obrony swojego
zdania. Samokszta³cenie jest, podobnie
jak studia, procesem d³ugotrwa³ym.
¯ycie zmusza Radnych do podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Mo¿e
powinni oni korzystaæ z wiedzy specjalistów, którzy z racji swojego wykszta³-

cenia i wykonywanych zawodów posiadaj¹ bie¿¹c¹ i ugruntowan¹ wiedzê?
D¹¿cie Pañstwo do lokalnego rozwoju
ekonomicznego naszego miasta i nie
hamujcie z³ymi decyzjami rozwoju gospodarczego.
Reprezentowanie spo³eczeñstwa i
dzia³anie ja jego rzecz, to trudne i zobowi¹zuj¹ce zadanie, to misja, której
podjêliœcie siê i z której starajcie siê
dobrze wywi¹zaæ.
Powracaj¹c do tematu dotycz¹cego
mo¿liwoœci zabudowy gruntów rolnych, pragnê wskazaæ, ¿e s¹ w naszym
mieœcie wspania³e tereny bardzo blisko
centrum, pomiêdzy dwoma istniej¹cymi osiedlami mieszkaniowymi, osiedlem Ksi¹¿¹t Pomorskich i Chopina.
Tereny te spe³niaj¹ wszystkie wymogi
pod budownictwo, poza brakiem wody
z wodoci¹gu miejskiego i kanalizacji
miejskiej. Powierzchnia tego terenu to
kilkanaœcie hektarów, bêd¹cych w³asnoœci¹ osób fizycznych - mieszkañców
naszej wspólnoty gminnej.
Wiêkszoœæ z tych nieruchomoœci od
ponad 20 lat nie jest u¿ytkowana rolniczo. S¹ to wysokiej klasy grunty i mo¿liwoœæ ich zabudowy, ze wzglêdu na
ogromne koszty odrolnienia, by³a do
chwili wejœcia nowelizacji ustawy o
ochronie gruntów rolnych i leœnych,
wrêcz niemo¿liwa.
B³êdne informacje ma Rada Miejska, która twierdzi, ¿e nie ma zapotrzebowania na zurbanizowanie tych terenów. Wprost przeciwnie, jest ogromne
zainteresowanie budow¹ na tym terenie
budynków mieszkalnych jednorodzinnych na du¿ych dzia³kach o powierzchni oko³o 1500 mkw. Zainteresowanie
takimi dzia³kami jest ogromne, z uwagi
na bardzo dobr¹ lokalizacjê - bardzo
blisko centrum, szkó³, przedszkoli,
urzêdów, sklepów oraz ze wzglêdu na
mo¿liwoœæ posiadania du¿ej dzia³ki.
Dlaczego decydenci naszej wspólnoty nie widz¹ ogromnego potencja³u,
jaki przyniesie zurbanizowanie „uœpio-

Ja zag³osujê na Rados³awa Sikorskiego
W niedzielê 14.03.2010 r. uczestniczy³em w spotkaniu Ministra Rados³awa Sikorskiego z cz³onkami platformy
obywatelskiej woj. Zachodniopomorskiego. Spotkanie odby³o siê w sali
Wydzia³u Matematyki Uniwersytetu
Szczeciñskiego. Pomimo du¿ej liczby
miejsc aula wype³niona by³a w pe³ni,
wiele osób musia³o zadowoliæ siê miejscami stoj¹cymi. Zdecydowanie na sali
dominowali ludzie m³odzi, studenci.
Pan Minister przyby³ na spotkanie
punktualnie. Zosta³ przywitany przez
Szefa Zachodniopomorskiej PO Pos³a
do Parlamentu Europejskiego Pana S³awomira Nitrasa. Witaj¹c kandydata
poinformowa³ zebranych o swoim poparciu dla Rados³awa Sikorskiego.
Uzasadni³ to swoimi spostrze¿eniami
co do funkcjonowania chocia¿by Parlamentu Europejskiego. Mówi³: - Obecnie nie mo¿na ju¿ sobie wyobraziæ, aby
Prezydentem RP by³ polityk nie znany
za granic¹, a ju¿ niedopuszczalne jest,
aby nie mówi³ biegle w jêzyku obcym.
Potrzebna jest nam, Polsce, nowa, dynamiczna prezydentura, otwarta na

przysz³oœæ i problemy nowej generacji
m³odych ludzi, którzy chc¹ zmieniaæ
teraŸniejszoœæ i planowaæ przysz³oœæ”.
Trudno siê z tym nie zgodziæ. Takie
postawienie sprawy trafia na podatny
grunt wœród m³odych wyborców. Jak
d³ugo jeszcze bêdziemy siê wstydziæ za
tych, którzy nie potrafi¹ porozumieæ siê
z nikim, kto nie mówi po Polsku? Jak
d³ugo o polityce zagranicznej Prezydenta, a tym samym przecie¿ naszej,
polskiej, decydowaæ bêd¹ Panowie i
Panie z pokolenia Pana Kaczyñskiego
czy nawet Komorowskiego? Jak d³ugo
jeszcze Prezydent Polski bêdzie zdawa³
raport z dobrze wykonanego zadania
jakieœ partii politycznej? Takie pytania
pada³y z sali, takie obawy stawiali m³odzi ludzie. Minister Sikorski przedstawi³ swoj¹ wizjê ewentualnej prezydentury, któr¹ chcia³by oprzeæ na 3 filarach:
1. Nie utrudniania pracy Rz¹du i ograniczeniu do niezbêdnego minimum instytucji wetowania. 2. Zapewnieniu
Polsce bezpieczeñstwa politycznego i
militarnego 3. Zmiany wizerunku Polski w œwiecie z przaœnej krainy, kojarz¹-

cej siê dalej z wozem drabiniastym, na
wa¿ne i nowoczesne pañstwo w Unii
Europejskiej o randze politycznej podobnej do obecnej rangi np. Hiszpanii,
z ambicjami pañstwa przewodz¹cego
grupie nowych pañstw Wspólnoty Europejskiej. S¹ to filary chyba jak najbardziej oczekiwane przez czêœæ œrodowiska PO. W swoim wyst¹pieniu Minister
Rados³aw Sikorski grzecznie, acz zdecydowanie, okreœli³ siebie jako cz³owieka bardziej ró¿ni¹cego siê w wizji
prowadzenia polityki od obecnego Prezydenta, ni¿ drugi kandydat - Marsza³ek Komorowski. W przyjêtej konwencji spotkania najwiêcej czasu poœwiêcono na pytania z sali. Pytano o stosunek kandydata do wejœcia Rosji do
NATO, stosunek do obecnej polityki
Bia³orusi, o ¿yciorys ma³¿onki, o stosunek do parytetów na listach wyborczych, o to jak „oderwaæ” siê od politycznego naznaczenia kandydata po
ewentualnym wyborze na Prezydenta i
o wiele innych spraw. Kandydat zdecydowanie i rozwa¿nie odpowiada³ na
pytania. By³ bardzo dobrze przygoto-

nych” od lat terenów? Mo¿e tam powstaæ kilkadziesi¹t domów mieszkalnych. Zyskaj¹ wszyscy zainteresowani:
- w³aœciciele nieruchomoœci – zysk
ze sprzeda¿y nieruchomoœci,
- inwestorzy – osoby poszukuj¹ce
dzia³ki pod budowê domu dla swojej
rodziny,
- gmina – zwiêkszenie dochodów
gminy poprzez znaczny wzrost podatków od nieruchomoœci.
Po zabudowaniu tych nieruchomoœci, nast¹pi zmiana kwalifikacji gruntów do celów podatkowych, z rolnych
na budowlane, w wyniku czego zamiast
podatku rolnego, do kasy gminnej
wp³ynie kilkadziesi¹t razy wy¿szy podatek od nieruchomoœci.
Zyska ca³e miasto, dziêki urbanizacji nowych terenów. Miasto rozwijaj¹ce siê poprzez zwiêkszanie swoich terenów urbanistycznych, to miasto bogac¹ce siê. A ide¹ przeœwiecaj¹c¹ samorz¹dom gminnym powinno byæ bogacenie siê miasta i jego mieszkañców.
Podstawowym warunkiem zaktywizowania opisanych nieruchomoœci i
uwolnienia ukrytego w nich potencja³u
finansowego jest uzbrojenie terenu.
W tej konkretnej sytuacji uzbrojenie terenu wystarczy do rozpoczêcia
inwestycji budowlanych, nie ma potrzeby opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co
jest du¿ym atutem i ogromn¹ oszczêdnoœci¹ (opracowanie miejscowego planu to dla gminy bardzo du¿y wydatek).
Wystarczy tylko uzbroiæ teren w podstawowe media i wydaæ decyzjê o warunkach zabudowy. Przypomnijmy, ¿e
kompleks omawianych gruntów jest
otoczony terenami zurbanizowanymi,
tu¿ na wyci¹gniêcie rêki.
Jeœli gmina nie uzbroi tego terenu,
to i tak powstan¹ tu domy z w³asnymi
studniami i szambami, ale czy to s¹ rozwi¹zania prorozwojowe? Na pewno
nie. Z wielu wzglêdów – nie.
Miros³awa Jêdrzejczyk
wany i konkretny w swoich odpowiedziach. Mia³o siê wra¿enie, ¿e rozmawia siê i s³ucha mê¿a stanu.
Buduj¹ce by³o to, ¿e przez ca³e spotkanie nie by³o z³oœliwoœci, tanich wycieczek personalnych, a jedynie rzeczowa i metryczna dyskusja.
Mia³em wra¿enie, ¿e z tak widzianej prezydentury mo¿e siê faktycznie
rozpocz¹æ nowa era. ¯e ten kandydat
ma w sobie wiedzê, umiejêtnoœci i to
coœ, co pozwala mu zaufaæ i wierzyæ w
jego wizje. Najbardziej jednak zadowolony by³em z tego, ¿e wracamy po kilkunastu latach do tego prostego, a jednoczeœnie najbardziej oczekiwanego
kontaktu z kandydatami, ¿e jest rozmowa, wymiana pogl¹dów, ¿e mo¿na poznaæ kandydata w kontakcie bezpoœrednim, ¿e znowu jest dialog z wyborcami.
Brakowa³o mi tego w ¿yciu partii politycznych w ostatnich latach, gdzie decyzje zapada³y w zaciszu gabinetów.
Wies³aw Bernacki
Wyszed³em ze spotkania podbudowany wznios³¹ atmosfer¹, a jednoczeœnie merytorycznoœci¹. By³em nawet
dumny, ¿e mamy tak merytorycznego,
doœwiadczonego i jednoczeœnie m³odego polityka. Te¿ oddam na niego g³os.
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Gdzie ja mam iœæ z dzieæmi? - pyta Izabela Oleszkiewicz

Namiot mam pod gmin¹ postawiæ?
Tylko tañsze mieszkanie...
(WÊGORZYNO).
Izabela
Oleszkiewicz, matka dwójki dzieci, boi siê, ¿e lada dzieñ mo¿e znaleŸæ siê na bruku, a dzieci - w domu
dziecka. Wszystko przez to, ¿e w
grudniu straci³a pracê. Od tamtej
pory bezskutecznie szuka zarówno tañszego mieszkania, jak i zatrudnienia.
Brak budownictwa mieszkaniowego i adaptacji lokali pod cele
mieszkaniowe odbija siê w tej gminie coraz wiêksz¹ czkawk¹. Na liœcie osób oczekuj¹cych na mieszkania jest ponad 70 rodzin. Dla porównania w £obzie – oko³o 80. Dodatkowo budowany jest blok spó³dzielczy, a przy wsparciu Rz¹du remontowane s¹ kolejne lokale socjalne.
W Wêgorzynie gmina nie podjê³a
jeszcze ¿adnej budowy, ani adaptacji pomieszczeñ. Wszystko jest w
planach. Niewielka iloœæ lokali tych
co s¹, wzbudza wœród oczekuj¹cych
wiele emocji, tym bardziej, ¿e w
niewielkim mieœcie ka¿dy ruch w³adzy jest widoczny, jak na d³oni.
Jedn¹ z osób oczekuj¹cych na
mieszkanie jest Izabela Oleszkiewicz. Dotychczas wynajmowa³a
mieszkanie i spokojnie czeka³a na
swoj¹ kolej. Jednak wraz ze strat¹
pracy, jej sytuacja diametralnie uleg³a zmianie. Dzisiaj nie jest w stanie
op³aciæ mieszkania. Boi siê, ¿e lada
moment mo¿e znaleŸæ siê na bruku
wraz ze swoimi dzieæmi. Lokal komunalny i niski czynsz w porównaniu do 1 tysi¹ca z³, który obecnie
p³aci za mieszkanie, by³by dla niej
wybawieniem.
Leczenie albo mieszkanie
- Straci³am pracê. Umowê mia³am do ostatniego grudnia. Piêæ
miesiêcy by³am na zwolnieniu lekarskim. Podupad³am na zdrowiu.
Jak mog³am, tak leczy³am siê. By³y
pracodawca nie przed³u¿y³ mi umowy o pracê, bo powiedzia³, ¿e osób,
które choruj¹, nie potrzebuje. A
przecie¿ nie wybiera siê choroby.
Teraz mam zasi³ek w wysokoœci 500
z³, ale co to jest 500 z³? Za czynsz
p³acê 425 z³, 500 z³ za wynajem,
teraz mam prawie 170 z³ za energiê
elektryczn¹. Gdy pracowa³am, zarabia³am najni¿sz¹ krajow¹, ale
jakoœ dawa³am sobie radê. Mog³am
te¿ pracowaæ w niedzielê, za które
mieliœmy p³acone dodatkowo. Teraz nie jestem w stanie op³aciæ
mieszkania. Przyjdzie w³aœciciel,

powie, ¿e zalegam za mieszkanie i
mam siê wyprowadziæ. I gdzie ja
mam iœæ z dzieæmi? Namiot mam
pod gmin¹ postawiæ, czy iœæ do pani
burmistrz do gabinetu? Ile razy chodzi³am, p³aka³am. Dzieci mi choruj¹, ja powinnam leczyæ siê u specjalisty w Szczecinie. Nie idê do
lekarza, bo i tak nie mam za co wykupiæ recept. Jeœli pojadê do Szczecina i zacznê siê leczyæ, to nie bêdê
mia³a na mieszkanie. Dzieci chodz¹
tydzieñ do szko³y, tydzieñ w domu,
bo choruj¹ czêsto. Mam skierowanie do alergologa z dzieæmi, bo coœ
siê dzieje, skoro one tak czêsto choruj¹. Syna mam w wieku 13 lat, córkê w wieku – 8 lat. W tej chwili jestem ju¿ zapo¿yczona. Zalegam za
mieszkanie. Najtrudniej by³o w
styczniu i lutym. W styczniu mia³am
700 z³ alimentów i rodzinne, mia³am wiêc nieca³e 900 z³. W lutym
dosta³am 340 z³ „kuroniówki”,
mia³am jeszcze 700 z³ alimentów i
182 rodzinnego i musia³am wy¿yæ
i op³aciæ. Burmistrz kaza³a mi iœæ
do Opieki. Posz³am. Dosta³am 50
z³. Powiedzieli mi, ¿e 380 z³ na
osobê mi przekracza, ale ja im powiedzia³am, co wy bierzecie moje
dochody, skoro ja tyle p³acê za
mieszkanie? Co mi zostaje na
¿ycie? Co ja mam zrobiæ? Dobrze,
¿e jeszcze dzieci maj¹ obiady w

szkole i ciocie mi pomagaj¹. Gdyby ca³a rodzina odwróci³a siê ode
mnie, to co ja mia³abym zrobiæ?
Pod koœció³ ¿ebraæ? Teraz mam
500 z³ zasi³ku. Ale to i tak nie wystarcza na op³aty, ¿ycie i leczenie –
powiedzia³a pani Izabela.
O mieszkanie stara siê od 1,5
roku, ale kolejka oczekuj¹cych jest
d³uga, a mieszkañ nie przybywa. Jak
twierdzi, nie potrzebuje luksusów,
wystarczy jej kawalerka, aby mieæ
tylko dach nad g³ow¹. Mieszkanie
komunalne, b¹dŸ socjalne zdecydowanie poprawi³oby jej sytuacjê.
Koszt utrzymania mieszkania
spad³by kilkakrotnie. Aby móc
op³aciæ wszystkie rachunki, pani
Izabela po¿ycza³a pieni¹dze od rodziny i jednoczeœnie szuka³a pracy
oraz innej stancji. Chodzi³a równie¿
do gminy, prosz¹c o pomoc w zaistnia³ej sytuacji. W tej chwili jest zad³u¿ona i na dalsz¹ pomoc raczej nie
mo¿e liczyæ.
- Moja mama te¿ mi nie pomo¿e,
bo sama ma 600 z³ renty. Szuka³am
innego mieszkania, kupujê gazety,
dzwoniê, ale jeœli gdzieœ zwalnia siê
mieszkanie, to przychodzi na to
miejsce ktoœ po znajomoœci. Tu nawet nie ma szans znaleŸæ tañszego
mieszkania. Na wiosce nie chcê, bo
dzieci mi za bardzo choruj¹. Ju¿
mieszka³am, dzieci chodzi³y na

przystanek 1,5 km, zmok³y i zaraz
by³y chore.
Zale¿y mi nawet na najmniejszym mieszkaniu, abym mog³a
wstawiæ ³ó¿ko i kawa³ek segmentu,
abym mia³a tylko gdzie podziaæ siê
z dzieæmi. Cieszy³abym siê nawet z
jednopokojowego, bo nikt mi nie
przyjdzie i nie powie, ¿e mam siê
wyprowadziæ. Jestem w takiej sytuacji, ¿e ja nie mam dok¹d pójœæ.
Moja mama sama mieszka k¹tem u
brata i zajmuje siê swoj¹ niewidom¹
mam¹. Burmistrz do mnie powiedzia³a, ¿e mam iœæ do swojego wujka na stancjê, ale tam nie ma miejsca. Kaza³a mi te¿ iœæ na Drugie
Sulice do dziewczyny, która jest w
moim wieku. Spotka³am j¹, ale ona
nikogo nie przyjmie na stancjê, bo
nie ma ³azienki w domu i ma tragiczne warunki.
Ale co ja mam zrobiæ? Dzieci
oddaæ do domu dziecka, a sama iœæ
na bruk? Ja po nocach nie œpiê. Teraz zalegam za marzec i nie mam z
czego zap³aciæ, za œwiat³o te¿ nie
mam zap³acone, bo nie mam sk¹d
wzi¹æ.
Szukam pracy w sklepie. W
tym czujê siê najlepiej. Gdzie
mogê, to chodzê i pytam siê, ale
np. przy klejach w meblach nie
mogê, bo zaraz by mnie dusi³o –
doda³a pani Izabela.
Trudna sytuacja na rynku lokalowym powoduje i takie sytuacje,
gdzie lokatorzy mieszkañ komunalnych chc¹ to wykorzystywaæ dla
w³asnych celów. Jak powiedzia³a I.
Oleszkiewicz, burmistrz Wêgorzyna zaproponowa³a jej podnajem
mieszkania komunalnego, w którym
lokatorka nie przebywa ju¿ od ponad roku. W tej chwili znajduje siê
pod opiek¹ u rodziny w innym mieœcie. Pani Izabela uda³a siê do lokatorki, by uzyskaæ zgodê. Tak siê te¿
sta³o, ale po warunkiem, ¿e p. Izabela wykona ma³y remont i bêdzie
op³acaæ rachunki. Wszystko wskazywa³o na to, ¿e historia ujrzy szczêœliwy koniec. Dzieñ przed wyznaczon¹ dat¹ przejêcia kluczy od lokatorki, zadzwoni³a osoba opiekuj¹ca
siê wêgorzyniank¹ i poinformowa³a, ¿e owszem podnajem wchodzi w
grê, ale... pani Izabela ma p³aciæ za
to 300 z³ miesiêcznie.
- Za co? ¯ebym mia³a tam jeszcze wygody. Tu mam, ale tam? Tam
mieszkanie ponad rok jest nieopalane, wilgoæ jest niesamowita, s¹ stare
okna, prysznic jest zepsuty. Bur-
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mistrz chce zabraæ jej to mieszkanie, bo lokal stoi i niszczeje. Gdybym je wziê³a, to remont mam wykonaæ na swój koszt z materia³ów
zakupionych we w³asnym zakresie.
Jak tam ponoæ okna s¹ na gwoŸdzie
pozabijane. S³ysza³am, ¿e tam jest
tylko ¿elazna „koza”.Nie ma pieca.
By³am u nas w gminie i dowiedzia³am siê, ¿e ona nie ma prawa braæ
ode mnie ¿adnych pieniêdzy. Gdybym dosta³a mieszkanie, to p³aci³abym za nie, a nie jak niektóre osoby,
które nie p³ac¹. To jest dach nad
g³ow¹. Gdyby mnie ktoœ przygarn¹³,
cieszy³abym siê, bo wiedzia³abym,
¿e mam swój k¹t – doda³a p. Izabela.
Sytuacjê I. Oleszkiewicz zna
bardzo dobrze burmistrz Gra¿yna
Karpowicz. Ale czy przy tak d³ugiej
liœcie oczekuj¹cych i ró¿nych historiach dotykaj¹cych mieszkañców
gminy, znajdzie siê jakaœ mo¿liwoœæ
pomocy dla p. Izabeli?
– Tak, Pani Oleszkiewicz stara
siê o mieszkanie. Niedawno z³o¿y³a
wniosek i jest ujêta na liœcie oczekuj¹cych. Wiem, ¿e ma trudn¹ sytuacjê, wynajmuje stancjê, szuka pracy i na utrzymaniu ma dwoje dzieci.
W podobnej sytuacji jest wiele rodzin oczekuj¹cych na mieszkanie, w
kolejce jest zarejestrowanych ponad 70 rodzin. Na mieszkanie socjalne oczekuje równie¿ kilkanaœcie
rodzin z wyrokami o eksmisjê. Ponadto mam skargi od w³aœcicieli
lokali o pilne wyprowadzenie najemców nadu¿ywaj¹cych alkoholu.
Jak to wszystko razem wzi¹æ pod
uwagê, to sprawa pani Oleszkiewicz
nie jest prosta w za³atwieniu. Sytuacja poprawi siê po zakoñczeniu
remontu budynku wielorodzinnego
przy ul. Kopernika 11, w³aœnie og³osi³am przetarg na wybór wykonawcy. Po remoncie bêd¹ wolne 3 lokale
do zasiedlenia. Ponadto wypowiedzia³am umowê najemcy niezamieszkuj¹cemu od lat w mieszkaniu, jak lokal wróci do zasobu, to
równie¿ bêdzie do przydzia³u. Aktualnie mogê Pani Oleszkiewicz pomóc znaleŸæ pracê w ramach programów PUP, a na mieszkanie musi
poczekaæ tak, jak inne rodziny –
wyjaœni³a burmistrz Wêgorzyna
Gra¿yna Karpowicz.
Sytuacja pani I. Oleszkiewicz
pokazuje, jak delikatna jest struktura, w której przychodzi egzystowaæ.
Wystarczy choroba, aby straciæ pracê, a wraz z ni¹ jako tak¹ stabilnoœæ
¿yciow¹. Po zmniejszeniu dochodów, nawet o kilkaset z³otych, cz³owiek zaczyna siê ju¿ tylko coraz
bardziej zapêtlaæ i schodziæ po równi pochy³ej. Co jest na koñcu? Mo¿e
lepiej nie czekaæ na odpowiedŸ, a
szukaæ pomocy, tym bardziej dla
osób, które same staraj¹ siê stawiaæ
czo³a ¿yciu i jego wyzwaniom. Czasami jednak samotna walka nie wystarczy i konieczna jest pomocna
d³oñ samorz¹du.
MM
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Jak zrobiæ palmê
(£OBEZ). W £obeskim Domu
Kultury mia³a miejsce prelekcja
pt. „Rêkodzie³o - Tradycja i nowoczesnoœæ - mieszanie siê kultur
na Pomorzu Zachodnim”.
12 marca do £obza zjecha³y panie z terenu ca³ego powiatu ³obeskiego, aby dowiedzieæ siê m.in. o
tym, w jaki sposób wykonaæ palmê
wielkanocn¹, aby by³a zgodna z tradycj¹, a tak¿e sk¹d wzi¹æ pieni¹dze
na ró¿ne dzia³ania. Spotkanie zosta³o podzielone na dwie czêœci. Pierwszy blok poprowadzi³a Bo¿ena Zarecka. Przybli¿y³a zasady pozyskiwania œrodków zewnêtrznych na tak
zwane inicjatywy oddolne. W drugiej czêœci panie spotka³y siê z kierownik Kustosz Dzia³u Etnografii
Pomorza Muzeum Narodowego w
Szczecinie Iwon¹ Karwowsk¹, która wyg³osi³a prelekcjê nt. „Rêkodzie³o – tradycja i nowoczesnoœæ –
mieszanie siê kultur na Pomorzu
Zachodnim”dyrektor Muzeum Etnograficznego w Szczecinie. Podczas niej wprowadzi³a s³uchaczy w
arkany sztuki naukowej kultury ludowej, opowiedzia³a o zasadach
budowy palm, wszelkiego rêkodzielnictwa zwi¹zanego z tradycj¹
poszczególnych regionów Polski.
Spotkanie rozpoczê³a dyrektor
Wydzia³u Edukacji i Promocji przy
starostwie ³obeskim Teresa £añ.

Poinformowa³a, ¿e zwieñczeniem
szkolenia ma byæ wystawa produktów podczas £obeskiej Baby Wielkanocnej – 28 marca w Niedzielê
Palmow¹.
Pozosta³e warsztaty: frywolitka
(12 godz. = 4 spotkania x 3 godz.),
papieroplastyka (12 godz. = 4 spotkania x 3 godz.), sprzeda¿ internetowa (6 godz. = 3 spotkania x 2
godz.) zostan¹ przeprowadzone od
kwietnia do czerwca.
– Dziêki pani dyrektor ze starostwa powsta³a inicjatywa, by przy
okazji cyklicznej imprezy, jak¹ jest
£obeska Baba Wielkanocna, w tym
roku ju¿ szósta z kolei, uda³o siê
pozyskaæ pieni¹dze na szkolenia z
Centrum Inicjatyw Wiejskich.

Coraz wiêcej
socjalnych
(£OBEZ). Do niedawna lista osób
oczekuj¹ca na mieszkania wskazywa³a na niemal 130. dziœ na liœcie jest
oko³o 80. To jednak nie oznacza, ¿e w
ci¹gu zimy przyby³o a¿ tyle mieszkañ,
tym bardziej ¿e w tym roku gmina
dopiero zamierza oddaæ w sumie nieca³e 30 mieszkañ socjalnych.
Komisja mieszkaniowa wziê³a
pod lupê listê oczekuj¹cych mieszkañców. Ka¿dy z nich otrzyma³ zaproszenie na rozmowê.
– Czêœæ osób nie wstawi³a siê
na spotkanie, przy czêœci okaza³o
siê, ¿e przewy¿szaj¹ dochody, a
¿eby dostaæ mieszkanie socjalne s¹
pewne kryteria, czêœæ oœwiadczy³a,
¿e zamieszkuje za granic¹; warunkiem otrzymania mieszkania jest
zamieszkiwanie na terenie gminy
£obez. Czêœæ z tych osób mia³a ju¿
kupione mieszkania, a nas nie poinformowa³a – wyjaœni³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
Mimo wszytko lista osób nadal
jest d³uga. Co gmina robi, aby skróciæ czas oczekiwania na w³asny

dach nad g³ow¹? Ju¿ w ubieg³ym
roku gmina otrzyma³a 100 tys. z³
dofinansowania z programu rz¹dowego na remont lokali socjalnych.
W pierwszym rzêdzie jednak musia³a przeznaczyæ 20 tys. z³ na szkolenie bezrobotnych w Klubie Integracji Spo³ecznej. Po przeszkoleniu, w
ramach robót publicznych bezrobotni rozpoczêli remont lokali socjalnych. Na materia³y budowlane
pozosta³o gminie 80 tys. z³. Ju¿ niebawem zostan¹ zasiedlone 2 lokale
przy ul. Rapackiego. Kolejne dwa
do remontu, to: przy ul. Kraszewskiego i przy ul. Komuny Paryskiej.
Równie¿ te lokale zostan¹ zasiedlone w tym roku. W grudniu ubieg³ego
roku z tego samego programu gmina
wymieni³a 30 okien.
Mieszkania socjalne powstan¹
równie¿ przy ul. Budowlanej. Tam
zostanie zasiedlonych 19 rodzin.
Odbiór ma nast¹piæ najpóŸniej w
listopadzie, a Bo¿e Narodzenie rodziny maj¹ ju¿ spêdziæ w nowych
mieszkaniach.
MM

Dziêki tym œrodkom mogliœcie pañstwo spotkaæ siê m.in. z dyr. Muzeum i zapoznaæ siê od kuchni, jak
powinna wygl¹daæ np. budowa palmy wielkanocnej. PóŸniej budzi to
wiele kontrowersji. Palmy s¹ piêkne, ale niestety niezgodne z ca³¹
sztuk¹, jaka powinna byæ zastosowana przy budowie palm. Doœæ czêsto spotykamy siê z podobn¹ sytuacj¹ podczas do¿ynek, wprawdzie
wieñce s¹ piêkne, ale niestety nie
otrzymuj¹ wsparcia, albowiem nie
s¹ wykonane zgodnie z prawid³ami
– powiedzia³ Ireneusz Kabat.
Ju¿ 28 marca wszyscy zainteresowani bêd¹ mogli zobaczyæ efekty
szkolenia i w³o¿onej pracy w budowê palm.
MM

Domki
dla kotów
(£OBEZ). Podczas sesji Rady
Miasta Bogdan Górecki zwróci³
uwagê na to, ¿e koty w osiedlu H.
Sawickiej marzn¹ i nale¿a³oby wykonaæ dla nich domki.
– Mieszkañcy os. H. Sawickiej
w bloku 32-33 opiekuj¹ siê kotami.
Podczas srogiej zimy wiêkszoœæ
kotów prawdopodobnie wymar³a.
Chodzi o to, aby zapewniæ tym kotom budkê w stosownym miejscu –
powiedzia³ radny, zwracaj¹c siê do
kierownik Ewy Ciechañskiej.
Pomys³ to dobry, bior¹c pod
uwagê fakt, i¿ sporo miast ju¿ dawno takie domki dla kotów ma, szkoda tylko, ¿e nie zrodzi³ siê on przed
zim¹.
MM
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Lepiej cz³owieku nie choruj
(WÊGORZYNO) Jerzy
Noryca jest 53-letnim
mieszkañcem
Wêgorzyna. W ¿yciu
przepracowa³ 32 lata, z
czego a¿ 25 jako sokista.
W 2004 roku zg³osi³ siê
do lekarza z trudnymi do
okreœlenia bólami rêki.
W efekcie przeszed³
operacjê, podczas której
na odcinku krêgów
szyjnych krêgos³upa
zamontowano mu
metalowe stabilizatory.
Po ¿mudnej kilkumiesiêcznej
rehabilitacji panu Jerzemu przyznano rentê na rok, póŸniej przed³u¿ono na kolejne dwa lata. Na ostatniej
komisji lekarskiej, w czerwcu 2008
roku, lekarze stwierdzili, ¿e pan Jerzy jest zdolny do pracy i renty nie
dostanie. Czuje siê oszukany, gdy¿
komisja podjê³a tak¹ decyzje bez
wgl¹du do jakichkolwiek opinii lekarskich i aktualnych wyników badañ.

- Lekarz kieruj¹cy mnie na
ostatni¹ komisjê powiedzia³, ¿e
nie muszê mieæ ¿adnych dokumentów i zdjêæ, bo oni bêd¹ je
mieli. A tak nie by³o. Bazowali
ca³y czas na tych samych papierach, co na pierwszej komisji. Jedna z pañ chcia³a od razu skierowaæ
mnie na rehabilitacjê. Pyta³a czy
mam jakieœ aktualne dokumenty
od neurologa i chirurga. Powiedzia³a, ¿e skonsultuj¹ siê z lekarzem i odpowiedŸ o przyznaniu
renty i rehabilitacji dostanê li-

Przedszkole na barakach
(£OBEZ). W tej chwili trwaj¹
prace przygotowawcze, wycinane
s¹ niektóre drzewa pod budowê
nowego przedszkola. Jest ju¿ gotowa wizualizacja nowego obiektu.
Pierwsze dzieci maj¹ tam trafiæ w
przysz³ym roku.
Obecny obiekt przedszkola po
termomodernizacji zostanie po³¹czony ³¹cznikiem z nowym obiektem. Prace projektowe maj¹ trwaæ
do 10 czerwca, a zaraz potem zostanie og³oszony przetarg. W przedszkolu bêdzie znajdowaæ siê: sala
widowiskowa wraz ze scen¹, w razie du¿ej imprezy otwierane bêd¹
szklane drzwi, dziêki czemu naturalnym przed³u¿eniem hali bêdzie
hol. W nowym przedszkolu znajdzie siê piêæ sal dodatkowych, gabinet do nauki jêzyka obcego, gabinet
wicedyrektora, pokój dla personelu,

gabinet pielêgniarki, oraz gabinet
specjalisty. Ka¿da sala bêdzie mia³a
swoj¹ osobn¹ ³azienkê, szatniê oraz
swoje pomieszczenie gospodarcze.
Kosztem przedszkola bêdzie w
obecnym zlikwidowana jedna sala.
Z niej bêdzie wychodzi³ ³¹cznik,
dodatkowo z sali zostan¹ wyodrêbnione dwa gabinety i powiêkszona
jedna z sal.
W sumie przedszkole bêdzie
mia³o 11 sal, na 270 dzieci. W nowej czêœci oddzia³y bêd¹ tylko ca³odzienne, w obecnym bêd¹ równie¿ oddzia³y piêciogodzinne, poniewa¿ nie bêdzie ju¿ zerówek w
SP2. Budowa ma byæ zakoñczona
w ci¹gu roku. Nowe przedszkole
bêdzie budowane na bazie baraków, które strasz¹ przy przedszkolu. Podczas wakacji baraki zostan¹ rozebrane.
MM

stownie. Nades³ana decyzja by³a
odmowna. - opowiada pan Jerzy.
Od czerwca 2008 roku do 16
marca br. pan Noryca prowadzi³
walkê ZUS- em. Podczas trzech rozpraw w S¹dzie Pracy próbowa³ odwo³aæ siê od ich decyzji. Mimo, i¿
tym razem skompletowa³ potrzebn¹
dokumentacjê od specjalistów i w
tych przypadkach lekarze orzecznicy nie byli zainteresowani ich treœci¹.
- W zbieranych opiniach lekarze
pisali, ¿e moja choroba jest postêpuj¹ca i nie rokuje wyzdrowienia. Ci w
ZUS- ie podwa¿ali to. Mia³em doœæ
i powiedzia³em, ¿ebyœmy skoñczyli
tê nierówn¹ walkê, bo s¹ jeszcze
wy¿sze instancje, do których mogê
siê udaæ. A oni od razu odpowiedzieli mi, ¿ebym z³o¿y³ papiery do ZUSu o rentê, bo z moim zdrowiem jest
coœ nie tak i pewnie j¹ dostanê.
Wychodzi na to, ¿e podczas kolejnych rozpraw S¹d Pracy nie móg³
podwa¿yæ decyzji ZUS- u, bo wczeœniej j¹ podtrzymywa³, a teraz musia³by sobie zaprzeczyæ. - t³umaczy
mê¿czyzna.
Ostatnia rozprawa mia³a miejsce 16 marca br. w S¹dzie Apelacyjnym. S¹d nie podwa¿a tego, ¿e teraz
pan Jerzy nie jest zdolny do pracy,
ale podtrzymuje to, ¿e w 2008 roku
by³.
Pan Jerzy uwa¿a siê za chor¹
osobê i niezdoln¹ do pracy. W miêdzyczasie stwierdzono u niego niestatecznoœæ lêdŸwiow¹. Od czasu
operacji ma ci¹g³e szumienie w
uszach, przypominaj¹ce szumy w
radio. Lekarz mówi³ mu, ¿e to minie,
ale tak siê nie sta³o.
- Teraz móg³bym sk³adaæ ponownie dokumenty na rentê do
ZUS- u, ale bojê siê, ¿e nie dadz¹ mi
jej, bo walczy³em z nimi. 17 marca
poszed³em do Powiatowego Urzêdu
Pracy w £obzie, ¿eby siê zarejestro-

waæ i dostaæ zasi³ek dla bezrobotnych. Okaza³o siê, ¿e zasi³ek mi nie
przys³uguje. Jestem teraz bez szans
na œrodki na ¿ycie. Ani renta mi siê
nie nale¿y, ani zasi³ek. A przepracowa³em 32 lata. - skar¿y siê.
Ostatni¹ desk¹ ratunku na przywrócenie panu Jerzemu statusu
rencisty jest za³o¿enie sprawy w
S¹dzie Kasacyjnym. Je¿eli ten
uniewa¿ni³by decyzjê ZUS-u z
czerwca 2008 roku, wówczas poszkodowanemu wyp³acono by ca³¹
nale¿n¹ kwotê.
Po rozmowie z pracownicami i
dyrektorem PUP okaza³o siê, ¿e aby
nabyæ prawo do œwiadczenia przedemerytalnego po utracie renty, trzeba mieæ ukoñczone 60 lat, mieæ
przynajmniej 35 lat pracy i pobieraæ
przez 5 lat nieprzerwanie rentê.
- Gdyby od razu po utracie renty
pan Noryca siê zarejestrowa³, to
najpierw naby³by prawo do zasi³ku,
a póŸniej z³o¿y³by wniosek w ZUSie i móg³by siê ubiegaæ o przyznanie
œwiadczenia przedemerytalnego.
Niestety pan Jerzy nie kwalifikuje
siê choæby wiekiem. Ponadto podczas rozmowy ca³y czas podkreœla³,
¿e jest niezdolny do pracy. Poinformowa³am go, ¿e móg³by skorzystaæ
z jakiegoœ szkolenia i po nim móg³by poszukiwaæ pracy w innym zawodzie. - mówi Gra¿yna Druch.
Pani Elwira W³odarz zaproponowa³a, aby pana Norycê wys³aæ do
Powiatowego Zespo³u Do Spraw
Orzekania o Stopniu Niepe³nosprawnoœci w Stargardzie Szczeciñskim. Aby pracowaæ w zak³adach
pracy chronionej, trzeba mieæ w³aœnie takie orzeczenie. Jak poinformowa³ nas pan Jerzy, by³ wczoraj na
spotkaniu w PUP, gdzie w³aœnie
tak¹ pomoc otrzyma³. Ponadto po
wype³nieniu odpowiedniej dokumentacji bêdzie ponownie stara³ siê
w ZUS-ie o rentê.
GD

Nie umiera ten, kto trwa wiecznie w pamiêci ¿ywych.

Serdeczne podziêkowania
Znajomym, S¹siadom
oraz wszystkim tym,
którzy ³¹cz¹c siê z nami w bólu,
uczestniczyli
w uroczystoœci pogrzebowej

naszej mamy
œp. Bronis³awy Kie¿un
sk³adaj¹ córki.
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Be³czna ma nowego Sami ustalili, na co
wydadz¹ pieni¹dze
proboszcza
(BE£CZNA) Od zaledwie kilku
tygodni parafianie w Be³cznej maj¹
nowego proboszcza. Ksi¹dz Mieczys³aw Kupski przyby³ z niedaleka, bo z
oddalonego o 20 km Reska. Pocz¹tki
zawsze s¹ trudne, na szczêœcie proboszcz dostrzega sympatiê i otwartoœæ mieszkañców.
Mieczys³aw Kupski
wychowa³ siê w niewielkiej, malowniczej miejscowoœci Budzieszowce
ko³o Maszewa. Razem z
rodzicami i piêciorgiem
rodzeñstwa mieszka³ w
starym poniemieckim
domu.
- Dziœ w domu rodzinnym mieszkaj¹ brat i
siostra z rodzinami. Mam
te¿ tam ma³y k¹cik dla
siebie. - mówi ksi¹dz.
- Od dziecka mia³em
stycznoœæ z prac¹ w gospodarstwie. Cz³owiek, który pracowa³
na roli, jest w stanie zrozumieæ pracê i
trud drugiego cz³owieka. Potrafi pochyliæ siê nad nim. - mówi.
S³u¿bê Bogu pe³ni od 16 lat. Seminarium koñczy³ w Szczecinie, a w 1994

roku mia³ œwiêcenia kap³añskie. Zanim
trafi³ do Be³cznej, by³ w Darnicy, Drawnie, Cedyni, Krzêcinie, Barlinku i Resku. Z ostatni¹ miejscowoœci¹ nie rozsta³ siê na dobre, gdy¿ do koñca roku
szkolnego bêdzie prowadzi³ w tamtejszym gimnazjum lekcje katechezy. Na
miejscu równie¿ uczy w podstawówce.
- Doœwiadczenie katechetyczne z
m³odzie¿¹ mam i jest
bardzo
pozytywne.
Ostatnio og³osi³em konkurs rekolekcyjny „Kap³an moim przyjacielem”. Dzieci dostarczy³y mi piêkne kolorowe
prace, które wywieszone zostan¹ w naszym
koœciele. - opowiada.
- W szkole w Resku
prowadzê wolontariat.
Razem z kilkunastoma
dzieæmi jeŸdzimy do
szpitala
odwiedzaæ
chorych,
robiliœmy
stroiki na Bo¿e Narodzenie, ró¿añce
dla chorych, kolêdowaliœmy. W Be³cznej równie¿ bêdê chcia³ stworzyæ tak¹
grupê. Pragnê wyrobiæ u dzieci ducha
bezinteresownej pomocy. - t³umaczy
ksi¹dz.
GD

(RADOWO MA£E). Ju¿ niebawem maj¹ ruszyæ pieni¹dze z
funduszy so³eckich. Od tego roku
s¹ to doœæ spore pieni¹dze, kilka
razy wy¿sze, ni¿ so³ectwa mia³y
do dyspozycji dotychczas.
Podczas zebrañ wiejskich, jakie
mia³y miejsce w roku poprzednim,
mieszkañcy sami decydowali o tym,
jakie inwestycje w pierwszym rzêdzie zostan¹ wykonane w bie¿¹cym
roku z pieniêdzy, jakie maj¹ do dyspozycji.
Za przystankiem autobusowym
ros³y chaszcze, jeszcze w
tej chwili teren nie jest do
koñca uporz¹dkowany,
ale ju¿ niebawem powstanie tam miejsce wypoczynkowo-rekreracyjne.
– Zagospodaruje siê
ten teren, aby nie by³ takim straszakiem, a bêdzie
przy tym po¿ytek. Powstanie tam plac dla dzieci i boisko do pi³ki rêcznej
dla m³odzie¿y. zostan¹
wykonane zasadzenia

krzewów, ³adne ³aweczki. Miêdzy
koœcio³em a skwerkiem powstanie
alejka spacerowa. Tam posadzi siê
krzewy, postawi siê donice, kosze na
œmieci. Powoli wykonamy sobie
tutaj wiele ró¿nych dzia³añ. W ci¹gu
jednego roku nie jesteœmy w stanie
wszystkiego wykonaæ. Tylko ¿eby
ludzie szanowali, to co siê zrobi Krzysztof Borkowski.
Osobnym miejscem spotkañ bêdzie amfiteatr, tam bêdzie przygotowane równie¿ grill. Ale to zadanie
zostanie wykonane z ramienia gminy radowo Ma³e.
MM
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Rozmowa z wicestarost¹ Ryszardem Brodziñskim o 20-leciu samorzadu

Nie mo¿e byæ tak, jak obecnie...
By³ Pan na Kongresie XX.lecia
Samorz¹du Terytorialnego. Jakie
problemy by³y na nim poruszane?
- W Kongresie powiat ³obeski reprezentowa³ równie¿ cz³onek zarz¹du pan Ryszard Sarna. Program
Kongresu by³ niezwykle bogaty,
uczestniczyliœmy g³ównie w Zgromadzeniu Ogólnym Zwi¹zku Powiatów Polskich. W tym czasie swoje zgromadzenia zorganizowa³y
m.in. Zwi¹zek Gmin Wiejskich,
Unia Miasteczek, Zwi¹zek Miast
Polskich. W ramach Kongresu
wziêliœmy udzia³ w panelu dotycz¹cym relacji zachodz¹cych pomiêdzy w³adz¹ wykonawcz¹ a uchwa³odawcz¹ samorz¹du terytorialnego.
Wszyscy uczestnicy Kongresu zasiedli razem w jednej sali tylko podczas spotkania z prezydentem Lechem Kaczyñskim.
Szefa MSWiA Jerzego Millera
podczas obrad Kongresu XX.lecia Samorz¹du Terytorialnego
przywita³o buczenie samorz¹dowców. Wynika³o ono z wypowiedzi, jakiej udzieli³ „Rzeczpospolitej”. Zastanawia³ siê czy
brak „poœredniego tworu miêdzy
gmin¹ a województwem” by³by
odczuwalny i ¿e ten szczebel samorz¹du za du¿o pieniêdzy wydaje na administracjê. Jak pan odnosi siê do tych stwierdzeñ?
- Czyta³em ten wywiad. Rzeczywiœcie wywo³a³ on niezwykle silny
rezonans wœród uczestników Zgromadzenia ZPP. Bardzo krytycznie
do wypowiedzi ministra Millera w
sprawie powiatów odniós³ siê w
swoim wyst¹pieniu prof. Jerzy Stêpieñ. Bardzo trafnie uj¹³ on sedno
sprawy mówi¹c, i¿ opiniê tak¹ jak
wyg³osi³ minister, mo¿e wypowiedzieæ wy³¹cznie ten, kto urodzi³ siê
w Krakowie i nie zna realiów Polski
lokalnej. Moja opinia jest bliska
opinii prof. Stêpnia, a uzasadniam j¹
tym, ¿e dla sprz¹tania po PRL-u
zachodzi bezwzglêdna potrzeba
wykonania wielkiej pracy. Dobrym
przyk³adem dla tej tezy s¹ dokonania samorz¹du powiatu ³obeskiego.
Prezydent RP Lech Kaczyñski
wspomnia³ o potrzebie wprowadzenia mechanizmów wyrównuj¹cych szanse rozwojowe poszczególnych gmin, zw³aszcza
tych najbiedniejszych. Jakie mechanizmy by³yby konieczne w
naszym powiecie?
- Jestem za. I to od dawna. Moim
zdaniem mechanizmy te powinny
istnieæ w podatkach od dzia³alnoœci
gospodarczej. Nie mo¿e byæ tak, jak
jest obecnie, a mianowicie podatek

od dzia³alnoœci gospodarczej, nawet w najmniejszej wsi naszego
powiatu, jest taki sam jak w centrum
Warszawy czy w Szczecinie. W
efekcie przedsiêbiorcy nie podejmuj¹ dzia³alnoœci w terenie i nie
tworz¹ nowych miejsc pracy, a rz¹d
zmuszony jest do dawania nam pieniêdzy na zasi³ki dla szerokich rzesz
bezrobotnych. Ten stan rzeczy trwa
i jest niezmienny od lat. Myœlê, ¿e
recept¹ móg³by byæ podatek katastralny. Ponadto nie ma programów
wspieraj¹cych inwestycje infrastrukturalne. W latach 90. na przyk³ad inwestycje takie wspierane
by³y znaczn¹ dotacj¹ rz¹dow¹ pod
warunkiem zorganizowania dla jej
realizacji robót publicznych. Dzisiaj roboty publiczne organizuje siê
do zamiatania ulic czy wycinania
krzaków. To jakieœ horrendalne nieporozumienie. Ten system nie jest
prorozwojowy lecz destrukcyjny.
Jak odnosi siê Pan do postulatów, które zg³osi³ w swoim liœcie
otwartym do uczestników Kongresu W³adys³aw Grzelak. Uwa¿a on m.in., ¿e samorz¹d terytorialny wpad³ w polityczn¹ „czarna dziurê”. Twierdzi, ¿e dosz³o do
sytuacji, w której „zamiast samorz¹du obywatelskiego buduje siê
biurokracjê obywatelsk¹, z dworami urzêdów, z ogromn¹ iloœci¹
radnych, zwi¹zków, stowarzyszeñ...”.
- W znacznej mierze podzielam
tê opiniê, ale z wy³¹czeniem czêœci
dotycz¹cej liczby radnych. Osobiœcie uto¿samiam siê z pierwotnymi
za³o¿eniami projektu ustawy o samorz¹dzie gminnym z 1990 roku.
Zespó³ prof. Regulskiego zak³ada³,
i¿ radny otrzyma jedynie zwrot wynagrodzenia utraconego z powodu
wype³niania swojej funkcji. Ponadto przewidywano, ¿e urzêdem, jako
organem wykonawczym woli rady,
kierowa³ bêdzie odpowiednio wykwalifikowany dyrektor, a nie pochodz¹cy z wyboru wójt, burmistrz
czy prezydent (ta sama zasada powinna dotyczyæ powiatu). S¹dzê
jednak, ¿e tak rewolucyjna zmiana
jest dziœ bardzo trudna do przeprowadzenia, ale z ca³¹ pewnoœci¹
wp³ynê³aby na znacz¹ce odpolitycznienie samorz¹du w zakresie
roszad personalnych na rzecz
wzmocnienia rzeczowej i profesjonalnej pracy dla spo³ecznoœci lokalnych. Uwa¿am, ¿e uprawianie polityki na poziomie gminy czy powiatu
szkodzi rozwojowi spo³ecznoœci
lokalnych. Na tym poziomie s¹ do
za³atwienia konkretne problemy
bez barwy politycznej. Przy takich

za³o¿eniach liczba radnych nie stanowi³aby problemu w dzisiejszym
jego wymiarze. Wa¿ne by o mandaty ubiegali siê kandydaci z okreœlon¹ wizj¹ dzia³ania dla rozwoju
swojej ma³ej ojczyzny. Na dziœ realn¹ i wielk¹ rolê do spe³nienia w
zwalczaniu patologii oraz w pokazywani pozytywnych dzia³añ maj¹
œrodki masowego przekazu, w tym
prasa lokalna w szczególnoœci.
Wprawdzie nie ogl¹da³em, ale ponoæ znakomitym przyk³adem metody dyscyplinowania nazbyt swawolnych polityków i samorz¹dowców mo¿e byæ wyemitowany w niedzielê w TVN film Siekierskiego
„W³adcy Marionetek”. Odpowiedzialnoœæ za s³owo i czyn winna byæ
fundamentem s³u¿by publicznej.
Czy znajdzie siê czas i znajd¹
pieni¹dze na edukacjê obywatelsk¹? Dzisiaj amatorzy wyborcy
wybieraj¹ amatorski Sejm, amatorów radnych, burmistrzów.
– Trafne spostrze¿enia. Myœlê, ¿e wszystko to o czym Pani
mówi to siê dzieje, co jednak nie
znaczy, ¿e w wystarczaj¹cym stopniu. Pewnie mo¿na wiêcej i lepiej.
To co powiem jest tzw. kamyczkiem
do swojego ogródka. W mojej 20letniej pracy samorz¹dowej zaledwie kilka razy (nie wiêcej ni¿ 10)
by³em zaproszony na spotkanie z
uczniami w celu przedstawienia roli
samorz¹du lokalnego.
XX.lecie Samorz¹du Terytorialnego odby³o siê bez debaty publicznej – dlaczego?
–Có¿ ja mam powiedzieæ? Ma
Pani racjê. XX.lecie, to dobra okazja do podsumowañ, refleksji i wyci¹gania wniosków. Przyznam, ¿e
osobiœcie mam z tym pewien problem. W trakcie obrad kongresowych odnios³em wra¿enie, ¿e zanadto dyskutujemy we w³asnym
gronie, w gronie osób, ¿e tak powiem, zainteresowanych. Nawet
nieco poruszy³ mnie prof. Stêpieñ,
mówi¹c do zebranych o koniecznoœci podjêcia dyskusji. By³y to jednak s³owa rzucone w powietrze. Bez
dalszego ci¹gu. Trudno jest wyzwoliæ z grona czynnych samorz¹dowców energiê niezbêdn¹ do zainicjowania zmian, które mog³yby naruszyæ ich interesy. Czy wyobra¿a
sobie pani, ¿e z tego œrodowiska
wyp³ynie jakikolwiek postulat ograniczaj¹cy posiadane przywileje?
Czy wyobra¿a pani sobie, aby na
przyk³ad zaproponowano dla Warszawy likwidacjê wielow³adztwa w
postaci rad i burmistrzów dzielnic
na rzecz sprawdzonego w œwiecie

jednego zarz¹du w metropolii?
Przyk³ady mo¿na mno¿yæ. Nie spodziewam siê te¿ takiej inicjatywy ze
strony partii politycznych, bo dziœ w
wielu przypadkach by³oby to uderzenie we w³asne szeregi. S¹dzê, ¿e
inspiracja do dyskusji winna byæ
zewnêtrzna w stosunku do samorz¹du, do partii politycznych. Debatê
tak¹ mog³aby na przyk³ad zainicjowaæ Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej.
Co powiat ³obeski wykona³ na
rzecz budowania wspólnoty ludzi?
– W moim odczuciu bardzo wiele. Po pierwsze realizujemy ideê
wspólnoty powiatu i gmin. Myœlê,
¿e wspó³praca ta w naszym powiecie uk³ada siê bardzo dobrze. Inicjujemy ideê upodmiotowienia obywateli w kreowaniu wspólnoty powiatowej. Przyk³adem mo¿e byæ powo³anie w 2007 roku Powiatowej Rady
Sportu, która wspiera Zarz¹d Powiatu w dzia³aniach na rzecz rozwoju sportu wœród dzieci i m³odzie¿y.
Owocem tej pracy s¹ coroczne Gale
Sportu, organizacja ca³orocznej ligi
dla uczniów naszych szkó³. W lidze
Orlików do³¹czy³a do nas dru¿yna
gminy Chociwel, poniewa¿ nie mia³a takiej mo¿liwoœci na swoim terenie. W tym zakresie jeszcze kilka
projektów do zrealizowania. S¹dzê,
¿e w ideê wspólnoty ludzi doskonale wpisuj¹ siê imprezy powiatowe
odwo³uj¹ce siê do naszej tradycji i
charakteru gospodarczego naszych
ziem, a mianowicie do¿ynki powiatowe i Baba Wielkanocna. Moim
zdaniem jest jeszcze wiele jeszcze
do zrobienia, choæby w dziedzinie
kultury. Zwa¿my jednak, ¿e nasz
powiat osi¹gn¹³ dopiero wiek
pierwszoklasisty i jak dot¹d ogromne kwoty przeznacza³ na zapewnienie odpowiedniej infrastruktury
powiatowej.
Jakimi wnioskami zakoñczy³
siê Kongres?
– Generalnie dotycz¹ one finansów, a œciœlej wiêkszych pieniêdzy
dla samorz¹dów. S¹ to jednak postulaty jakby obok problemu. Nie ma
co liczyæ na wiêksze pieni¹dze dla
samorz¹dów bez rzetelnej debaty o
stanie pañstwa. Nie mo¿na tylko bez
koñca mówiæ, ¿e reforma samorz¹dowa obok reformy gospodarczej
rz¹du Mazowieckiego (reforma
Balcerowicza) to najbardziej udana
reforma w III RP. To prawda, ale nic
nie jest dane raz na zawsze. Ju¿ dawno min¹³ czas, kiedy nale¿a³o podj¹æ kolejne kroki i im d³u¿ej trwa
bezruch, to tym gorzej dla Polski.
Rozmawia³a Magdalena Mucha
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Motoserce dla dzieci

„Wilki” oddaj¹ krew
(£OBEZ). W tym roku Klub
Motocyklowy „Wilk” w³¹czy siê
w ogólnopolsk¹ akcjê „Motoserce
- krew darem ¿ycia”, czyli oddawania krwi na rzecz dzieci. Bêdzie
to 10 kwietnia.
Motocyklistów z powiatu ³obeskiego mieliœmy okazjê ogl¹daæ ju¿
podczas wyborów Miss Ziemi
£obeskiej, motocykliœci byli równie¿ m.in.: na festynie rekreacyjnym
w £agiewnikach, w Domu Dziecka
w Rzepczynie na Dniu Dziecka, w
Starogardzie £obeskim na Dniach
Starogardu, na 700.leciu Runowa
Pomorskiego.
Mimo i¿ w tej chwili Klub skupia 38 osób z terenu powiatu ³obeskiego, w tym trzy panie, nie ka¿dy
do klubu mo¿e nale¿eæ. Kryteria s¹
doœæ restrykcyjne. Ma to z kolei
zwi¹zek z... barwami klubu.
Klub Motocyklowy „Wilk” jest
stowarzyszeniem wpisanym w ewidencji stowarzyszeñ kultury fizycznej prowadzonej przez Starostê
£obeskiego. Od 27 marca 2009
motocykliœci zapisani s¹ jako £obeski Klub Motocyklowy „Wilk”
imienia Krzysztofa Daniela, jako
nestora idei motocyklowej w
£obzie. Spora grupa osób jeŸdzi³a
motocyklami ju¿ od 10 lat, jednak
zarejestrowana zosta³a dopiero rok
temu. Wówczas te¿ wybrano zarz¹d. Prezesem jest Krzysztof Roszak, wiceprezesem – Piotr Dzieniak, skarbnikiem – Arkadiusz Da-

niel, sekretarzem Marek NiedŸwiedzki i Daniel Rudnicki –
cz³onkiem zarz¹du.
Cz³onkiem klubu mo¿e byæ osoba pe³noletnia, dysponuj¹ca motocyklem o pojemnoœci minimum 125
cm. W klubie s¹ osoby, posiadaj¹ce
motocykle zabytkowe takie jak:
EMK, Junak, Gazela itp. poza tym
s¹ to normalne motocykle szosowe,
terenowe czy te¿ Choppery.
£obeski Klub jest zrzeszony w
Polskim Zwi¹zku Motorowym w
zarz¹dzie wojewódzkim w Szczecinie. Ka¿dy cz³onek dysponuje kart¹
cz³onkowsk¹, która wydawana jest
przez centralê PZM. Dodatkowo
„Wilk” dzia³a jako wolna grupa przy
Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. Przynale¿noœæ do Kongresu jest konieczna do tego, aby
mieæ swoje barwy, nierzadko trzeba
na nie czekaæ od 3 do 5 lat, ³atwiej je
straciæ np. za z³e zachowanie. Kongres skupia w tej chwili prawie sto
klubów. Zak³adanie barw poza Kongresem nie jest tolerowane. Grupa, o
której nic nie wiadomo, bêdzie wyszydzana przez motocyklistów.
- Kamizelka i barwy, to dla motocyklisty œwiêtoœæ. Motocyklista w
kamizelce, to osoba honorowa, publiczna, trzeba siê wówczas zachowywaæ solidnie. My od roku mamy
zatwierdzone barwy, ale na razie
tylko z przodu. Na pe³ne barwy musimy sobie zas³u¿yæ. Dzia³amy niespe³na rok. Nasz klub zak³ada³o najbardziej zaanga¿owanych 17. moto-

S³owianie nad Reg¹
(£OBEZ). W minion¹ sobotê,
jak obyczaj stary ka¿e, odby³y siê
Jare Gody. Wiosnê wyhukiwali
mieszkañcy grodu nad Reg¹ wraz z
zaproszonymi goœæmi, którzy poprowadzili skomplikowany rytua³
przepêdzania zimy do morza.
W wyganianiu zimy i witaniu

wiosny zaanga¿owa³y siê wszystkie
placówki oœwiatowe w £obzie, pocz¹wszy od przedszkola, poprzez
szko³y podstawowe, gimnazjum, liceum na Orkiestrze Dêtej z £obza
koñcz¹c.
Ka¿d¹ szko³ê reprezentowa³a
delegacja. Uczniowie przynieœli ze

cyklistów. Przez rok rozroœliœmy siê
do 38. osób. Ludzie sami do nas
przychodz¹, ale nie ka¿dy mo¿e do
nas przyst¹piæ. Trzeba mieæ dwóch
polecaj¹cych i zarz¹d musi zdecydowaæ o tym czy ktoœ zas³uguje na
cz³onka naszego klubu. Chodzi o to,
¿e s¹ pewne zasady, którymi siê kierujemy: to musi byæ powa¿ny cz³owiek, solidny, rozs¹dny i m¹dry. A
co daje jazda na motorze? To odskocznia od codziennoœci, zrzucam
garnitur, ubieram skórê i czujê siê
wolny, zrelaksowany. Motocykl, to
dzisiaj rumak na dwóch ko³ach.
Daje nam niesamowite mo¿liwoœci
jazdy, to nie samochód. Nie chodzi
o to aby stwarzaæ niebezpieczeñ-

stwo na drodze. Wielu cz³onków naszego Klubu posiada³o motocykle
„od zawsze”. Przyjecha³em do
£obza w 1982 roku w³aœnie na motocyklu – powiedzia³ prezes
Krzysztof Roszak.
Klub, to nie tylko jazda na motorach i uatrakcyjnianie imprez, to równie¿ pogadanki na temat motocyklowy, bezpieczeñstwa jazdy, ale i dzielenie siê tym, co najcenniejsze. 10
kwietnia Klub organizuje akcjê „Motoserce - krew darem ¿ycia”, czyli
oddawanie krwi na rzecz dzieci.
Pomys³odawcami i organizatorami tej inicjatywy s¹ motocykliœci
zrzeszeni w Kongresie Polskich
Klubów Motocyklowych.
MM

sob¹ okaza³e i misternie wykonane
marzanny.
Impreza rozpoczê³a siê o godzinie 16.30. Wystêpy dzieci podzielone by³y na dwie czêœci. Pomiêdzy
nimi przyszed³ czas na palenie i topienie bogini zimy i œmierci. Ten
skomplikowany rytua³ poprowadzili: Igor Górewicz przedstawiciel
Dru¿yny Grodu Trzyg³owa oraz
grupa „Tryzna” ze Szczecina. Warto tu dodaæ, ¿e grupa na co dzieñ

stacjonuje w Wolinie. Po wystêpach
odby³ siê koncert zespo³u „Tryzna”,
a nastêpnie pan Igor przedstawi³ rys
historyczny S³owian. Przybli¿y³
równie¿ obrzêd Jarych Godów. A
by³o o czym pos³uchaæ, tym bardziej, ¿e tradycja ta przetrwa³a do
naszych czasów jedynie w szcz¹tkowej formie.
Na zakoñczenie pokazano walki
wojów s³owiañskich w wykonaniu
Dru¿yny Grodu Trzyg³owa. Podczas pokazu walk nie oby³o siê bez
strachu, ale i œmiechu. Igor Górewicz, wraz ze swoj¹ dru¿yn¹, pokazy walk przedstawi³ bardzo realistycznie, nie zapominaj¹c przy tym
opowiedzieæ o znaczeniu poszczególnych czêœci ubioru s³owiañskiego woja oraz o technikach walk stosowanych przez S³owian. W trakcie
imprezy mo¿na by³o zrobiæ sobie
zdjêcia w przebraniu S³owiañskim
oraz zasiêgn¹æ informacji o zwyczajach naszych przodków.
Organizatorem imprezy by³
Urz¹d Miejski w £obzie oraz Burmistrz £obza.
OP
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Uchroñ siê przed w³oœnic¹
(POWIAT) Œwiêta wielkanocne tu¿, tu¿. Dla wiêkszoœci z nas to
okres modlitwy, skupienia i dostatniego jak nigdy sto³u. Szykuj¹c boczki, szynki i œwie¿ynki nie
mo¿na zapomnieæ o bezpiecznym
przygotowywaniu potraw dla
najbli¿szych.
W ci¹gu roku w okresach przedœwi¹tecznych wzrasta popyt na zakup miêsa od prywatnych hodowców. Obowi¹zkiem w³aœcicieli ubijaj¹cych zwierzêta jest przebadanie
miêsa przed jego sprzeda¿¹. Zdarza
siê jednak, ¿e hodowcy rezygnuj¹ z
tej us³ugi, nara¿aj¹c kupuj¹cych na
potencjalne niebezpieczeñstwo. O
tym, co grozi jedz¹c nieprzebadane
miêso, opowiedzia³ Powiatowy Lekarz Weterynarii Andrzej Blachura.
Dlaczego tak wa¿ne jest, abyœmy badali miêso przed jego spo¿yciem?
Poniewa¿ miêso wieprzowe,
dziczyzna, konina i miêso z nutrii
mo¿e byæ zara¿one w³osnic¹.
Co to jest w³oœnica?
Jest to choroba paso¿ytnicza,
spowodowana zara¿eniem cz³owieka lub zwierzêcia w³oœniem.

larwami, stwarzamy zagro¿enie dla
w³asnego zdrowia.
Co siê dzieje w organizmie
cz³owieka po spo¿yciu niezdrowego miêsa?
Larwy w³oœnia znajduj¹ siê zazwyczaj w otoczce wapiennej. Soki
trawienne w organizmie rozpuszczaj¹ j¹ i uwalniaj¹ larwê. Te z kolei
dostaj¹ siê do jelit. Przebijaj¹ ich
œcianki i wraz z krwi¹ wêdruj¹ w
ró¿ne miejsca organizmu, równie¿
do centralnego uk³adu nerwowego.
Jakie objawy towarzysz¹ zara¿eniu w³oœnic¹?
Objawy s¹ podobne do tych, które towarzysz¹ grypie. Odczuwa siê
silne bóle miêœni, wysok¹ gor¹czkê,
nudnoœci i wymioty.

2008 roku. By³o to u zwierzêcia na
ubojni. U dzików natomiast stwierdziliœmy z zesz³ym roku w³oœnice
czterokrotnie.
Jak mo¿na stwierdziæ obecnoœæ w³oœnia w miêsie?
W tej chwili zalecan¹ metod¹
badania w kierunku w³oœnicy jest
metoda wytrawiania. Polega ona na
tym, ¿e rozdrobnione kawa³ki miêsa
wytrawia siê w roztworze z kwasu
solnego i pepsyny. S¹ to sk³adniki
takie same jak w sokach trawiennych cz³owieka. Nastêpnie powsta³y z rozpuszczenia osad bada siê pod
mikroskopem w kierunku w³oœnicy.
Ca³e badanie trwa oko³o 2 godzin. A

koszt takiego badania u œwiñ to 11 z³
natomiast u dzików 20 z³.
W jaki sposób uchroniæ siê
przed zaka¿eniem t¹ groŸn¹ dla
¿ycia i zdrowia cz³owieka chorob¹?
Kupuj¹c miêso od prywatnego
hodowcy, powinniœmy za¿¹daæ zaœwiadczenia wydanego przez lekarza weterynarii o tym, ¿e sprzedawane nam miêso jest zbadane w kierunku w³osnicy. Ponadto poddane prawid³owej obróbce termicznej, czyli
gotowane lub sma¿one zapewnia
zabicie ewentualnych larw. Wêdzenie miêsa nie gwarantuje nam tego.
Gabriela Doroszko

Jak czêsto zdarzaj¹ siê przypadki w³oœnicy u œwiñ i dzików?
W tej chwili ju¿ nie tak czêsto.
Jeœli chodzi o œwiniê z w³oœnic¹, to
ostatnio mieliœmy taki przypadek w

Monitoring konieczny?

W jaki sposób mo¿e dojœæ do
zaka¿enia t¹ chorob¹?
Poprzez zjedzenie niezbadanego przez lekarza weterynarii miêsa.

(£OBEZ).O monitoringu w
mieœcie mówi siê od dawna, ale jak
dotychczas nie powsta³, a to z powodu braku pieniêdzy. Urz¹d
przekonuje, ¿e jest to koszt oko³o
300 tys. z³.

Jak zatem œwinia czy dzik
mog¹ zaraziæ siê w³oœniem?
Najczêœciej zara¿aj¹ siê w³oœnic¹ poprzez zjedzenie ich larw,
których nosicielami s¹ gryzonie.
Wystarczy, ¿e œwinia zje chorego
osobnika, i larwy w³oœnia dostan¹
siê do jej organizmu. Nastêpnie my
spo¿ywaj¹c nieprzebadane miêso z

Podczas sesji Rady Miasta w
£obzie Jerzy Mechliñski zwróci³
uwagê na koniecznoœæ za³o¿enia
monitoringu w centrum miasta.
- Stra¿ Miejska stara siê bardzo
skrupulatnie wy³apywaæ tych
wszystkich, którzy ³ami¹ prawo ruchu drogowego, parkuj¹ nie tam,
gdzie potrzeba, stosuj¹ mandaty.

Zamiejscowi kilak razy dziennie
³ami¹ zakaz wjazdu przy Palcu 3
Marca. Gdyby tam by³ monitoring,
to w ci¹gu roku za³o¿enie tego urz¹dzenia zupe³nie zwróci³oby siê –
powiedzia³.
Burmistrz £obza Ryszard Sola
przekonywa³ w swojej wypowiedzi,
¿e monitoring owszem jest konieczny, ale na to zadanie nale¿y wydaæ
300 tys. z³. W tej chwili gminy na to
nie staæ. Co nie oznacza, ¿e o pomyœle zapomniano.
- Do zagadnienia musimy podejœæ kompleksowo, dok³adamy
kolejne kamery do budynków, na

których ich nie ma. Powoli tworzymy sieæ monitoringu. Jeœli bêdzie
nas staæ w przysz³ym roku, to za³o¿ymy. Po³¹czymy punkty jednym
systemem, tak jak to robi³y inne
miasta. W ubieg³ym roku mia³o to
miejsce w Œwidwinie.
W kwietniu pojadê do Œwidwina i Z³ocieñca, bo tam dzia³aj¹ dwa
ró¿ne systemy funkcjonowania i
obs³ugi monitoringu. Problemem
by³a te¿ obs³uga, która bêdzie œledzi³a kamery, to s¹ dodatkowe
koszty, dodatkowe etaty – powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard
Sola.
MM
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
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.
Sprzedam ubranko do chrztu ch³opca. Bia³e rozm. 68, tanio. Tel. 502
027 133.
Meble tanio sprzedam: sofa w starym stylu, 2 du¿e fotele, 2 ³awy, 2
kosze wiklinowe na bieliznê, szafkê
na buty, lampê stoj¹c¹ pokojow¹,
kontuar z punktu kasowego. Na
¿yczenie przesy³am zdjêcia na maila lub do obejrzenia osobiœcie. Tel.
501894828
Sprzedam œrutownik typu Bak oraz
pompê do wypompowywania gnojowicy. Tel. 91 3976479, 510 736 885.
Organizacja wesel „ RETRO” £obez
ul. Drawska 6. UWAGA! Promocja
w kwietniu i maju – 135 z³ / osobê.
Tel. 692 861 228.
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
Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Region
Kury nioski odchowane powy¿ej
7 tygodnia. Sprzeda¿ od 20 marca. Gospodarstwo Drobiarskie
¯abowo 13. Tel. 91 3910666.
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

Gara¿e, wiaty blaszane, monta¿, dowóz gratis. Tel. 598 334
536, 605 286 058, 661 953 331.
Producent GO-STAL Przechlewo. U nas najtaniej.

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Resko, sprzedam dom 85 mkw.,
dzia³ka 835 mkw., 4 pokoje, 190.000
z³ do negocjacji. Tel. 888 169 572.
Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
Dorowie 112 mkw, cena 215 tys. z³
do negocjacji. Tel. 663 036 912 665
497 211.
Dzia³ka budowlana 197 mkw.,
uzbrojona w £obzie przy ul. Bocznej
sprzedam lub wynajmê np. na plac
pod reklamê itp., 200 m od Lidla,
wydane warunki zabudowy. Tel.
501894828.
Wynajmê lub sprzedam domek,
£obez, ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557.

Powiat gryficki

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

Powiat drawski
Lokal w centrum Drawska
Pom. ( 45 mkw., parter ) wynajmê. Tel. 602 460 233.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam 9 ha w Zaj¹czkowie. Tel.
600 565 719
Dzia³kê budowlan¹ w Po³czynie
Zdroju sprzedam. Tel. 600 565 719

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

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam sadzarkê do ziemniaków
czesk¹ i opryskiwacz 12 metrów
szer. Stan dobry. Tel. 91 397 2217

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Mieszkanie do wynajêcia w Unimiu,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, pow. 50
mkw. Tel. 508 263 104
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze, w³asnoœciowe 4 pokojowe o
pow. 67,7 mkw. na osiedlu Orzeszkowej, III piêtro. Tel. 91 3975637
Sprzedam mieszkanie w Dalnie 51
mkw, 3 pokoje, parter, pomieszczenie gospodarcze 18 mkw. Cena do
negocjacji. Tel. 669 947 364
Sprzedam mieszkanie 2 – pokojowe, w³asnoœciowe, 45 mkw. I piêtro,
gara¿, Smorawina ko³o £obza. Tel.
609 307 135
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
wraz z gara¿em. £obez ul. Koœciuszki. Tel. 514 571 157
Wynajme mieszkanie w Radowie
Ma³ym Tel. 604 997 741
Sprzedam mieszkanie 3 pok. I piêtro w centrum £obza Tel. 601 429
991.

Powiat gryficki
Do wynajêcia mieszkanie 2 pokojowe w bloku, 48 mkw., centrum Gryfic. Tel. 674 613 202
Dargos³aw gm. Brojce, sprzedam
mieszkanie 39 mkw w bloku. Tel.
500 400 822

Powiat drawski
Sprzedam mieszkanie w Drawsku
Pom. - kawalerkê 34 mkw., I piêtro,
1 pokój, kuchnia, ³azienka, centralne ogrzewanie gazowe, meble kuchenne nowe pod wymiar. Przy
mieszkaniu dzia³ka w u¿ytkowaniu
wieczystym – mo¿liwoœæ przekszta³cenia na w³asnoœæ. Tel. 660
065 151.
Sprzedam mieszkanie w Drawsku
Pom. - 80 mkw. w centrum, w ³adnie
po³o¿onej okolicy, co, 4 pokoje,
kuchnia, osobno wc, ³azienka po
kapitalnym remoncie, du¿y przedpokój, parkiety, balkon. Tel. 692 515
479

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudniê kierowcê kat. C i E. Tel.
608 776 227
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Region
Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

Powiat gryficki
Wynajmê rusztowania elewacyjne,
podesty metalowe 2,5 metrowe, 44
ramy, 300 mkw. Mo¿liwy transport.
Gryfice tel. 601 350 893
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.
Nie masz czasu na sprz¹tanie
mieszkania, nie lubisz mycia
okien? Zadzwoñ tel. 517 217 327.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Felgi stalowe 13’’ sprzedam: 50z³/
komplet 4 sztuki. Tel. 501894828.
Sprzedam Poloneza Caro
1992r. z instalacj¹ LPG. Tel.
504 042 532
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Gminny Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i Estradowej
(£OBEZ) W ubieg³ym tygodniu £obeski Dom Kultury zorganizowa³ przes³uchania uczestników w dwóch wojewódzkich festiwalach muzycznych. Ponad
setka uczestników z ³obeskich
szkó³ wziê³a udzia³ w gminnomiejskich eliminacjach do konkursu piosenki dzieciêcej oraz estradowej.
Dzieci do lat 12, czyli przedstawiciele szkó³ podstawowych brali
udzia³ w przegl¹dzie Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dzieciêcej
„Od przedszkola do idola”. Starsi
wykonawcy z kolei w Wojewódzkim Festiwalu Muzycznym „Rozœpiewana estrada”. Przewodnicz¹cym jury w sk³adzie Rafa³ Reich i
Robert Nawrocki by³ pan Tomasz
Ró¿ycki.
Uczestnicy byli przedstawicielami Szko³y Podstawowej nr 1,
Szko³y Podstawowej nr 2, Zespo³u
Szkó³ Gimnazjalnych, œwietlicy terapeutycznej dzia³aj¹cej przy SP2,
Zespo³u Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki oraz £obeskiego Domu
Kultury.
Przes³uchanie m³odych wykonawców trwa³o kilka godzin. Wœród

48 wystêpuj¹cych podmiotów
znajdowali siê soliœci, duety oraz zespo³y. Najliczniejszy tego dnia by³ Zespó³ Wokalny Szkó³ Gimnazjalnych
sk³adaj¹cy siê z 33 osób. Repertuar
przygotowali pod okiem nauczyciela
muzyki Grzegorza Stefanowskiego.
Chcia³oby siê rozpisywaæ na
³amach gazety, jakie burzliwe obrady towarzyszy³y wyborowi najlepszego z najlepszych. Najlepszego
owszem wybrano, niekoniecznie
jednak z najlepszych. Z protoko³u
przygotowanego przez jury jasno
wynika, i¿ poziom prezentacji by³
bardzo zró¿nicowany. Jury zasugerowa³o jednoczeœnie instruktorom,
aby poszukiwali nowych utworów i
konstruowali prezentacje na scenie
z wiêksz¹ dba³oœci¹ o stronê warsztatow¹. Mieli tu na myœli dykcjê,
intonacjê i interpretacjê prezentowanych utworów. Ponadto zauwa¿yli, ¿e m³odzi wykonawcy prezentowali utwory o zbyt du¿ej skali
trudnoœci, niedostosowanej do indywidualnych mo¿liwoœci. Ostatnia
sugestia dotyczy³a bardziej wnikliwego analizowania regulaminu
przegl¹du przez niektórych instruktorów. Wychodz¹c naprzeciw choæby swoim oczekiwaniom, organiza-

torzy na przysz³y rok planuj¹ wprowadziæ zmianê w regulaminie, mówi¹c¹, i¿ instruktor bêdzie móg³
zg³osiæ do konkursu maksymalnie
trzy osoby w ka¿dej kategorii wiekowej.
Bêd¹c sprawiedliwym trzeba
zwróciæ uwagê na fakt, ¿e nie tylko
dzieci winne s¹ temu, ¿e nie ma w
nich ducha walki. Kiedy dowiaduj¹
siê, ¿e jedyne co mog¹ wygraæ w
konkursie to kartka „lepszego” papieru z nadrukiem „dyplom uczestnika”, stwierdzaj¹, ¿e to i tak lepsze
ni¿ siedzenie na lekcji. I tak od przegl¹du do przegl¹du.
Po wys³uchaniu wykonawców
jury postanowi³o przyznaæ tytu³y
laureata i wyró¿nienia nastêpuj¹cym wykonawcom.
W przegl¹dzie piosenki dzieciêcej, w kategorii 6-9 lat wyró¿nienie

otrzymali: Kinga Rycharska, Marta
Wójtowicz, Joanna Rokosz, Ewa
Musielska i Adam Biela. Tytu³ laureata zdobyli: Maja Bia³os, Magdalena Kowaliñska, Zuzanna Szymanek oraz „Jedyneczki”.
W kategorii 10-12 lat wyró¿nienie dostali: Paulina Karaœ i Mateusz
Kakomy. Laureatami zostali Patrycja Kustowska, Gabriela Kensik
oraz Patrycja Jaremko.
W przegl¹dzie piosenki estradowej jury przyzna³o tylko tytu³y laureata. S¹ nimi: duet Agnieszka
B³awdziewicz i Magdalena Rutkowska oraz Karolina Rudzka, Zespó³ Wokalny Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych i Kalina Zieliñska.
Zwyciêzcom gratulujemy i
¿yczymy powodzeni na szczeblu
powiatowym, który odbêdzie siê 13
kwietnia.
GD

Rok Chopinowski w Resku

W zwi¹zku z obchodami Roku
Chopinowskiego, bibliotekarki Oddzia³u dla Doros³ych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Resku,
oddaj¹c ho³d naszemu wielkiemu
kompozytorowi, przygotowa³y wy-

stawê poœwiêcon¹ ¿yciu i twórczoœci Fryderyka Chopina. Wystawê
uatrakcyjni³y oryginalne p³yty winylowe z jego muzyk¹ oraz pamiêtaj¹cy stare czasy gramofon, na którym
takie p³yty by³y odtwarzane. (o)

Leœne opowieœci podczas
lekcji
Na jednej z lekcji godziny wychowawczej nasz wychowawca pan
Andrzej Jurzysta zaprosi³ do klasy
emerytowanego leœniczego. Pan ten
by³ leœniczym i myœliwym, wiêc
bardzo du¿o wie o lesie. Opowiada³
nam o swych leœnych przygodach.
Mówi³ nam o tym, jak kiedyœ, a jak
dzisiaj ³apie siê zwierzynê leœn¹.
Mogliœmy dowiedzieæ siê o zwierzêtach, które mieszkaj¹ w lasach
naszej okolicy. Pan mówi³ nam, jakie wystêpuj¹ narzêdzia s³u¿¹ce np.
do r¹bania drzewa. Cieszê siê, ¿e
mog³am tak du¿o dowiedzieæ siê o
lasach.
Patrycja Artym kl. VIa
Nasz wychowawca Andrzej Jurzysta nie raz zaskakiwa³ nas zajê-

ciami na godzinie wychowawczej.
Tym razem nasza klasa zdziwi³a siê
bardziej, ni¿ zwykle.
Pan Jurzysta zaprosi³ na lekcjê
emerytowanego pana leœniczego.
By³ to bardzo przyjazny pan. Opowiada³ naszej klasie o ró¿nych sposobach sadzenia drzew, ³owienia
zwierzyny itp. Mówi³ równie¿, co
nale¿y zrobiæ, gdy spotka siê np.
dzika w lesie. Opowiada³ ciekawe
przygody, które przydarzy³y mu siê
w lesie. By³y i historie œmieszne, a
tak¿e znalaz³y siê takie z dreszczykiem.
Po skoñczeniu przemowy nasz
wychowawca, wraz z asystentk¹ p.
Magd¹, zrobi³ naszej klasie VI a
pami¹tkowe zdjêcie.
Magdalena Cerkaska
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OG£OSZENIE

ZARZ¥D POWIATU £OBESKIEGO
og³asza I przetarg ustny nieograniczony
na dzier¿awê nieruchomoœci w obrêbie Policko i miasto Resko pod
jednoroczne uprawy rolne (na okres nie krótszy ni¿ 5 lat i nie d³u¿szy ni¿ 5,5
roku), stanowi¹cych w³asnoœæ Powiatu £obeskiego
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Bêd¹ place
zabaw

DANE O NIERUCHOMOŒCIACH

(WÊGORZYNO). Zosta³ ju¿
og³oszony przetarg na urz¹dzenie
23 placów zabaw wraz z wyposa¿eniem dla dzieci w gminie Wêgorzyno.

Czynnoœæ jest zwolniona z podatku VAT- §
12.ust.1.pkt.4 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
24.12.2009r w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o podatku od towarów i us³ug. Na ka¿d¹ z dzia³ek
nale¿y wnieœæ oddzielne wadium. Sposób zap³aty czynszu: kwartalnie do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 wrzeœnia
i 15 listopada w danym roku kalendarzowym. Z uwagi na
grunty od³ogowane w 2010r dzier¿awca zap³aci czynsz
nale¿ny za IV kwarta³ –do dnia 15.11.2010r.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 27.04.2010 roku w
pokoju nr 23, I piêtro w siedzibie Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41
I rozpocznie siê od godz. 10
W przetargu uczestniczyæ mog¹ krajowe, zagraniczne osoby fizyczne i prawne, je¿eli najpóŸniej w dniu
22.04.2010r wp³ac¹ wymagane wadium na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr
65102028470000120200096669 w PKO BP S.A. 1
Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wp³aty wadium jest
data uznania rachunku bankowego Starostwa.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp³acenie
wadium, okazanie Komisji dowodu wp³aty wadium,
dowodu to¿samoœci, z³o¿enia przed przyst¹pieniem do
przetargu oœwiadczenia, i¿ zapozna³ siê z treœci¹ projektu umowy dzier¿awy i przyjmuje j¹ bez zastrze¿eñ.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu lub zamkniêciu przetargu, nie póŸniej jednak ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, za wyj¹tkiem
uczestnika, który przetarg wygra³. Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg wadium zalicza siê na poczet p³atnoœci czynszu za IV kwarta³ 2010r. Wy³oniony w drodze

przetargu kandydat na dzier¿awcê nieruchomoœci jest
zobowi¹zany w terminie do 7 dni, licz¹c od daty rozstrzygniêcia przetargu zawrzeæ umowê dzier¿awy. Nie
zawarcie umowy skutkuje przepadkiem wadium na
rzecz wydzier¿awiaj¹cego.
Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat na
dzier¿awcê za¿yczy sobie okazania granic, jest on zobowi¹zany do wp³acenia w terminie 5 dni od daty rozstrzygniêcia przetargu na konto depozytowe Starostwa
Powiatowego
w
£obzie
nr
65102028470000120200096669 w PKO BP S.A. 1
Oddzia³ w £obzie najni¿szej kwoty jak¹ za¿yczy sobie
wybrany spoœród co najmniej 4 osób uprawniony geodeta. ¯¹danie okazania granic nie zwalnia z zawarcia
umowy dzier¿awy w okreœlonym wy¿ej terminie.
Uczestnik przetargu pozostaj¹cy w zwi¹zku ma³¿eñskim, którego obowi¹zuje ustawowa wspólnoœæ maj¹tkowa winien przed³o¿yæ Komisji oœwiadczenie wspó³ma³¿onka pod odpowiedzialnoœci¹ karn¹, i¿ jest mu
wiadome o przyst¹pieniu do przetargu, a w przypadku
wygrania podpisze umowê dzier¿awy ze wszystkimi
konsekwencjami jak dla uczestnika przetargu.
Wszelkie koszty i op³aty zwi¹zane z zawarciem
umowy obci¹¿aj¹ dzier¿awcê.
Dodatkowych informacji o przetargu udziela oraz
udostêpnia treœæ projektu umowy Halina Stoncel w
Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4 w pokoju nr 14 lub
telefonicznie (091 39-760-89).
Zastrzega siê prawo zamkniêcia przetargu bez
wybrania dzier¿awcy nieruchomoœci i bez podania
przyczyny.
£obez, dnia 16.03.2010r.

Zgodnie z og³oszeniem place
zabaw maj¹ byæ wyposa¿one w:
huœtawki, karuzele, zje¿d¿alnie,
huœtawki (poziome), piaskownice,
w miejscowoœciach: BrzeŸniak,
Chwarstwo, Cieszyno, Gardno, Ginawa, K¹kolewice, Kraœnik £obeski, Lesiêcin, Mielno, Mieszewo,
Podlipce, Po³chowo, Przytoñ, Rogówko, Runowo, Runowo Pomorskie, Sielsko, Trzebawie, Wêgorzynko Stare, Wêgorzyno - Osiedle
40 lecia, Wêgorzyno - ul. Jagielloñska, Winniki, Zwierzynek.
Projekt jest wspó³finansowany
ze œrodków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 w ramach dzia³ania „Odnowa
i rozwój wsi”
Termin wykonania zamówienia
- do 30 czerwca 2010.
op

Klub Sprawnych
R¹k
(STAROGARD) Z wyodrêbnionego na ten rok funduszu so³eckiego skorzysta równie¿ grupa
miejscowych dzia³aczy amatorów.
Jak poinformowa³a so³tys Starogardu Cecylia Degler, zaplanowane
na ten cel pieni¹dze, zostan¹ wykorzystane na zakup materia³ów do
tworzenia rêkodzie³, tj. bibu³y, kartonów, nici. Teraz dzia³acze przymierzaj¹ siê do szykowania palmy
wielkanocnej. Stworzone prace docelowo maj¹ byæ przekazywane na
sprzeda¿.
- Chcemy, aby nasze produkty
identyfikowa³y nasz¹ wieœ. - mówi
so³tys.
Klub liczy kilkunastu sta³ych
cz³onków. Ponadto na spotkania
przychodz¹ inne zainteresowane
osoby, które maj¹ czas i chêci coœ
robiæ. Ostatnia zorganizowana
przez Klub Sprawnych R¹k impreza
odby³a siê z okazji Dnia Kobiet.
Miejscowa spo³ecznoœæ dopisa³a i
przysz³o 40 osób.
GD
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Awans koszykarek z Radowa Ma³ego do pó³fina³u
wojewódzkiego w pi³ce koszykowej
18 marca na hali w Radowie
Ma³ym odby³ siê turniej regionalny w pi³ce koszykowej dziewcz¹t
szkó³ gimnazjalnych.
W turnieju wziê³y udzia³:
1. GIMNAZJUM NR1 STARGARD SZCZ.
2. GIMNAZJUM
NR
1
WA£CZ
3. GIMNAZJUM DRAWSKO
4. GIMNAZJUM RECZ
5. GIMNAZJUM RADOWO
MA£E
Turniej odby³ siê na dobrym
poziomie sportowym, zawodniczki
goszcz¹ce w Radowie wykaza³y siê
dobrym przygotowaniem kondycyjnym i technicznym. Bardzo aktywni
trenerzy wspomagali swoje zawodniczki zza linii bocznej, dopingowali dru¿ynê w sportowej walce nie
szczêdz¹c strun g³osowych.
W wyniku tej rywalizacji do
pó³fina³u wojewódzkiego awansowa³y dwie dru¿yny:

1. GIMNAZJUM DRAWSKO
2. GIMNAZJUM RADOWO
MA£E
w sk³adzie:
AGNIESZKA SIRA
AGNIESZKA LEWANDOWSKA
DOROTA KUSYK
SANDRA TCHURZ
ANNA TCHURZ
AND¯ELIKA LEWICKA
PATRYCJA KOMOSA
NATALKA ¯A£OBOWSKA
DOMINIKA STRZELCZYK
OLA BRZEZIÑSKA
OLA PRZYGOCKA
IZA LORENT
SANDRA KOMOSA
ANNA ZA£ÓG
Trenerem i opiekunem dru¿yny jest
MIROS£AW BUDZYÑSKI.
Trener i dziewczêta dziêkuj¹
kibicom za wsparcie z trybun podczas turnieju.

STARGARD SZCZECIÑSKI ZWYCIÊZC¥ III MEMORIA£U
IM. JANA OLSZEWSKIEGO
W dniu 13 marca br. w Resku
odby³ siê III Memoria³ Jana Olszewskiego w Pi³ce Siatkowej Kobiet.
Organizatorem imprezy byli: Starostwo Powiatowe w £obzie, Gmina
Resko, Gimnazjum Resko, BAN w
Lubieniu Górnym, Piekarnia
„GAMA” Resko i ZUBiK w Resku.
W turnieju wziê³y udzia³ zespo³y z Golczewa, Gryfic, Ryma-

nia, £obza, Stargardu Szczeciñskiego i Reska. Imprezê otworzy³
burmistrz Gminy Resko – Arkadiusz Czerwiñski, który przywita³
zawodniczki, widzów i rodzinê
Jana Olszewskiego.
Po rozegraniu eliminacji w finale Stargard Szczeciñski pokona³
zespó³ z Golczewa 2:0. Nastêpne
miejsca zajê³y ekipy z Reska,
£obza, Gryfic i Rymania.

Wszystkie zespo³y otrzyma³y z
r¹k starosty ³obeskiego Antoniego
Gutkowskiego i organizatorów pami¹tkowe puchary, dyplomy, albumy „Ziemi £obeskiej”, a najlepsze
zawodniczki zespo³ów nagrody indywidualne.
W zespo³ach wyró¿niono: Ma³gorzatê Wawrzyñsk¹ z Golczewa,
Kamilê Sadowsk¹ ze Stargardu
Szczeciñskiego, Sylwiê Witaszek z

Reska, Katarzynê G³uchowsk¹ z
£obza, Martê Haracewiat z Gryfic i
Ann¹ Socko z Rymania.
Specjalne
podziêkowanie
pracownikom
gimnazjum,
uczniom z £abunia Wielkiego i
sêdziom Wies³awowi Gromkowi, Arkadiuszowi Wietrzykowskiemu i Romanowi Gojlikowi w
sprawnym przeprowadzeniu imprezy sportowej.
J.M.

Lider za mocny dla Mewy
MEWA Resko – MASOVIA Maszewo 1:3 (0:1)
Mewa: Buczma - Kaleta, Kêsy,
Kowal, M. Paw³owski, Osiecki (60'
Burek), Gabryœ, Wasiak (60' Deuter),
A. Paw³owski, B³aszczyk (60'
Knap), Czy¿ oraz Andrusieczko,
Piotr Ziemski, Przemek Ziemski,
Waldon.
Masovia: Œlêzak - Wino, Rast,
Siemaszko, Karasiak - Chomont
(80' Hawrot), Mazur, Olszewski
(65' Klotz), Zwolak (53' G³owacki),
Stosio - M³ynarczyk (85' Usiñski).
Bramki: dla Mewy: 90' Deuter;
dla Masovii: 2' Wino, 56' Stosio, 57'
M³ynarczyk.
Mewa ju¿ w drugiej minucie
straci³a bramkê; po rzucie wolnym i
doœrodkowaniu w pole karne Piotr
Wino zmieni³ lot pi³ki g³ow¹ i zaskoczony Grzegorz Buczma musia³
wyci¹gn¹æ futbolówkê z siatki. Zaskoczeni takim obrotem meczu

IV liga
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reszczanie doœæ d³ugo nie mogli
dojœæ do siebie, graj¹c chaotycznie.
Pierwsz¹ groŸn¹ akcjê stworzyli
dopiero w 25 minucie, gdy po nieudanej pu³apce ofsajdowej napastnik Mewy znalaz³ siê sam na sam z
bramkarzem Masovii, ale nie potrafi³ pokonaæ bramkarza goœci.
Gdy na pocz¹tku drugiej po³owy Mewa zaatakowa³a bardziej zdecydowanie, wydawa³o siê, ¿e remis
jest ju¿ tylko kwesti¹ czasu. To jednak maszewianie w tym meczu byli

skuteczniejsi. Wyprowadzili kontry
i w ci¹gu dwóch minut strzelili dwie
bramki, pozbawiaj¹c Mewê z³udzeñ, ¿e mo¿e ona wygraæ z liderem.
Od wy¿szej pora¿ki ratuje Mewê
Grzegorz Buczma, który wyci¹ga
groŸne strza³y, a w 85 minucie ³apie
karnego, którego wykonuje Daniel
Karsiak, pozyskany do Masovii z
B³êkitnych Stargard. Honorow¹
bramkê dla gospodarzy w doliczonym czasie strzela wprowadzony w
drugiej po³owie Deuter.
(r)

Œwiatowid sparowa³ z Piastem
Œwiatowid: Marczak, Petera, Koba,
Popielewski, Marcinkowski, Ostaszewski, Samal, NiedŸwiecki, Dudek,
T. Skibiñski, D. Skibiñski, Falkiewicz,
Kogut, Grzywacz, Iwachniuk, Mosi¹dz.

Granie w planie

17 kolejka - 27.03. (sobota)
Leœnik Rossa Manowo – Sarmata Dobra
Victoria Przec³aw – Ina Goleniów
Piast Chociwel – Pogoñ Barlinek
Piast Drzonowo – Wybrze¿e Rewalskie Rewal
11.00 Stal Szczecin – S³awa S³awno
16.00 Vineta Wolin - Drawa Drawsko Pom.
28.03. (niedziela)
13.00 Gryf Kamieñ Pom. - Gwardia Koszalin
15.00 Hutnik Szczecin – Sokó³ Pyrzyce

V liga
27.03. (sobota)
Sparta Wêgorzyno – Zorza Dobrzany
Polonia P³oty – Sparta Gryfice
Orze³ Trzciñsko-Zdrój – Kluczevia Stargard Szcz.
Odra Chojna – Osadnik Myœlibórz
Woda Piast II Rzecko – Stal Lipiany
Pomorzanin Nowogard – Iskierka Szczecin
15.00 K³os Pe³czyce – Œwit Szczecin
18.00 Arkonia Szczecin – GKS Mierzyn

Klasa okrêgowa
27.03. (sobota)
Chemik II Police – Œwiatowid £obez
13.00 Korona Stuchowo – Jeziorak Szczecin
14.30 Ina Iñsko – Promieñ Mosty
15.00 Masovia Maszewo – Wicher Brojce
16.00 Pogoñ II Szczecin – Mewa Resko
28.03. (niedziela)
14.00 Fagus Ko³bacz – D¹brovia Stara D¹browa
14.30 Wicher Reptowo – Ehrle Dobra Szcz.
15.30 Orze³ £o¿nica – Flota II Œwinoujœcie

Klasa A
15 kolejka 27.03. (sobota)
Ba³tyk Gostyñ – Radovia Radowo Ma³e
Bizon Cerkwica – Znicz Wysoka Kamieñska
Ba³tyk Miêdzywodzie – Pionier ¯arnowo
Orze³ Prusinowo – Olimpia Nowogard
Fala Miêdzyzdroje – B³êkitni Trzyg³ów
Rega II Trzebiatów – Jantar Dziwnów
Iskra Golczewo – Sowianka Sowno

Ligowy mecz Œwiatowida z Koron¹
Stuchowo, który mia³ byæ rozegrany w
ubieg³¹ sobotê, zosta³ prze³o¿ony na
maj. Pi³karze z £obza mogli wiêc pozwoliæ sobie na rozegranie jeszcze jednego sparingu przed meczami ligowymi, tym razem z IV-ligowym Piastem
Chociwel. Mecz odby³ siê w Lisowie
(gm. Chociwel). W Œwiatowidzie zagrali nowi zawodnicy (w tym £ukasz
Petera).
Pierwsz¹ po³owê uznaæ mo¿na za
wyrównan¹. Œwiatowid stwarza³ podbramkowe sytuacje, w których jednak
brakowa³o wykoñczenia. Skrzyd³a
³obezianom podciê³a bramka samobójcza i strza³ z rzutu wolnego.
W drugiej po³owie Piast strzeli³
jeszcze trzy bramki, w tym jedn¹ po
b³êdzie ³obeskiego bramkarza, któremu
pi³ka odbi³a mu siê od klatki piersiowej.
W koñcówce meczu klasê pokazali
Artur Samal i £ukasz Petera. To ci dwaj
zawodnicy zdobyli trzy bramki. £adnymi akcjami popisywa³ siê tak¿e Iwachniuk. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 3:5
dla Piasta. Teraz mecz ligowy z Chemikiem w Policach, w sobotê, o godz.
15.00.
(m)

A klasa
Wyniki 14 kolejki: Olimpia Nowogard
– Fala Miêdzyzdroje 1:0; Iskra Golczewo – Bizon Cerkwica 4:1; B³êkitni
Trzyg³ów – Rega II Trzebiatów 2:1;
Pionier ¯arnowo – Ba³tyk Gostyñ 2:1;
Sowianka Sowno – Jantar Dziwnów
1:2; Znicz Wysoka Kamieñska – Ba³tyk
Miêdzywodzie 2:2. Mecz Radovia Radowo Ma³e – Orze³ Prusinowo prze³o¿ony na 12 maja.
1. Jantar Dziwnów
30 40:22
2. Rega II Trzebiatów 30 46:14
3. B³êkitni Trzyg³ów
28 33:24
4. Iskra Golczewo
28 40:18
5. Radovia Radowo M. 27 36:19
6. Fala Miêdzyzdroje 26 23:12
7. Olimpia Nowogard 23 35:27
8. Bizon Cerkwica
17 30:30
9. Ba³tyk Gostyñ
16 39:34
10. Sowianka Sowno 14 24:43
11. Pionier ¯arnowo
13 27:37
12. Ba³tyk Miêdzywodzie 12 29:38
13. Orze³ Prusinowo
5 16:61
14. Znicz Wysoka Kam. 3 22:61

IV liga
Wyniki 16 kolejki: Sarmata Dobra –
Vineta Wolin 3:1; Pogoñ Barlinek – Stal
Szczecin 2:0; Drawa Drawsko Pom. Victoria Przec³aw 2:0; Gryf Kamieñ
Pom. - Leœnik Rossa Manowo 5:0. Pozosta³e mecze prze³o¿one na póŸniejsze
terminy.
1. Pogoñ Barlinek
16 37 31:8
2. Gryf Kamieñ Pom.
16 36 54:16
3. Hutnik Szczecin
15 31 32:16
4. Ina Goleniów
15 30 31:16
5. Gwardia Koszalin
15 30 28:13
6. Wybrze¿e Rewalskie 15 30 33:17
7. Sarmata Dobra
16 28 40:24
8. Vineta Wolin
16 28 31:20
9. Victoria Przec³aw
16 21 22:23
10. Drawa Drawsko Pom. 16 20 18:20
11. Leœnik/Rossa Manowo 16 15 14:21
12. Piast Chociwel
15 12 20:28
13. S³awa S³awno
15 11 14:47
14. Sokó³ Pyrzyce
15 10 19:42
15. Stal Szczecin
16 5 15:43
16. Piast Drzonowo
15 5 11:59

V liga
Kluczevia Stargard Szcz. - GKS Mierzyn 1:0; Zorza Dobrzany – Pomorzanin Nowogard 0:0; Osadnik Myœlibórz
– Polonia P³oty 4:1; Orze³ TrzciñskoZdrój – Odra Chojna 1:0.
Pozosta³e mecze, w tym Sparty Wêgorzyno ze Stal¹ Lipiany, zosta³y prze³o¿one na 5 maja.
1. Kluczevia Stargard
16 35 37:10
2. Arkonia Szczecin
15 32 42:12
3. Polonia P³oty
16 30 40:18
4. Osadnik Myœlibórz
16 29 38:24
5. Odra Chojna
16 28 35:19
6. Orze³ Trzciñsko-Zdr. 16 24 28:26
7. Sparta Gryfice
15 24 25:21
8. Stal Lipiany
15 23 28:33
9. Œwit Szczecin
15 20 17:17
10. Pomorzanin Nowogard 16 17 9:18
11. GKS Mierzyn
16 16 17:26
12. K³os Pe³czyce
15 15 13:28
13. Zorza Dobrzany
16 14 17:30
14. Woda-Piast Rzecko 15 13 15:34
15. Sparta Wêgorzyno 15 10 16:36
16. Iskierka Szczecin
15 9 7:32

Klasa Okrêgowa
Mewa Resko – Masovia Maszewo 1:3;
Ehrle Dobra Szcz. - Orze³ £o¿nica 4:0;
Wicher Brojce – Ina Iñsko 0:0; Flota II
Œwinoujœcie – Chemik II Police 2:0;
Pogoñ II Szczecin – D¹brovia Stara D¹browa 4:0.
Pozosta³e 3 mecze, w tym Œwiatowida
£obez z Koron¹ Stuchowo zosta³y prze³o¿one na 5 maja.
1. Masovia Maszewo
15 35 34:15
2. Ehrle Dobra Szcz.
16 33 36:20
3. Wicher Brojce
16 33 35:18
4. Jeziorak Szczecin
14 30 40:9
5. Flota II Œwinoujœcie 16 27 40:36
6. Pogoñ II Szczecin
14 26 48:13
7. Korona Stuchowo
15 25 28:24
8. Fagus Ko³bacz
15 25 34:22
9. Orze³ £o¿nica
16 24 26:28
10. Ina Iñsko
16 19 23:33
11. Œwiatowid £obez
15 15 16:36
12. Promieñ Mosty
15 14 23:44
13. D¹brovia St. D¹browa 16 14 31:36
14. Mewa Resko
16 10 21:49
15. Chemik II Police
16 9 23:46
16. Wicher Reptowo
15 8 22:51
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Co z tymi psami?
(POWIAT). Gdy zniknê³y ju¿
zwa³y œniegu, mieszkañcy powiatu zwracaj¹ uwagê na kolejny
problem – psy. Z jednej strony
apeluj¹, aby czworonogi nie biega³y luzem, z drugiej – aby zacz¹æ
karaæ w³aœcicieli za to, ¿e ich pupile brudz¹, gdzie popadnie.
W tej sprawie apelowali so³tysi
podczas obrad sesji Rady Miasta w
£obzie. Zwracali uwagê, ¿e na
wsiach psy biegaj¹ luzem, a ich w³aœciciele nie reaguj¹, ani na proœby,
ani na groŸby. Na zwrócone uwagi
przez so³tysów niektórzy mieszkañcy odpowiadaj¹, ¿e mandat mog¹
zap³aciæ, a psy i tak bêd¹ biegaæ
luzem. W zwi¹zku z tym so³tysi
poprosili, aby na wsiach pojawi³ siê

stra¿nik miejski – albo hycel. Stra¿nik miejski mia³by przy okazji wrêczyæ mandaty dla tych, których psy
za³atwiaj¹ swoje potrzeby niekoniecznie na swoim podwórku.
Psy nie biegaj¹ jednak luzem
jedynie po ³obeskich wsiach. I w
£obzie nie brakuje czworonogów,
których opiekunowie wypuszczaj¹
swoich podopiecznych samopas na
czas swojej pracy.
Podczas sesji Rady Miasta pan
Marian Parchimowicz zaproponowa³ stra¿nikom miejskim, by ci zorganizowali z m³odzie¿¹ pogadanki
na ten temat.
- M³odzie¿ jest najbardziej
ch³onna, bo to m³odzie¿ najczêœciej
wyprowadza na spacer swoje pupile. Profilaktyka jest najlepsza, nie

Psy otoczy³y
przechodnia

Dobrze dobrana ekipa
sprawia, ¿e to wszystko
siê krêci
(SIEDLICE) Kilka lat temu w
gminie Radowo Ma³e powsta³o
pierwsze na tym terenie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlice i okolic.
Wiceprezesem jest energiczna pani
so³tys Borkowa Wielkiego Bo¿ena
Kipisz.
Stowarzyszenie powsta³o kilka lat
temu. Obecnie liczy kilkunastu cz³onków. Fundusze na jego dzia³alnoœæ
czerpane s¹ g³ównie z zewn¹trz. S¹ to
na przyk³ad przekazywane 1 procent
przy rozliczeniu z US, cz³onkowie
p³ac¹ sk³adki 5 z³ miesiêcznie i wykonuj¹ rêkodzie³a na sprzeda¿.
- Nasze dzia³ania s¹ skierowane do
ludzi. Celem jest zachêcenie ich do
dzia³ania. Zarówno dzieci, m³odzie¿ i
doros³ych. Nasze stowarzyszenie
udziela siê równie¿ podczas organizacji majówki i baby wielkanocnej. My
jako pierwsi za³o¿yliœmy w tej gminie

stowarzyszenie, a dalej przedszkole i
bibliotekê. Od nas siê to wszystko zaczê³o. Mieliœmy najtrudniejsz¹ drogê.
Wszystkiego siê uczyliœmy.- opowiada
Bo¿ena Kipisz.
Stowarzyszenie jest organem prowadz¹cym punkt przedszkolny w Siedlicach. Wiceprezes uwa¿a, ¿e by³ to
strza³ w dziesi¹tkê.
- To jest bardzo wa¿ne szczególnie
dla mam. Kobiety prowadz¹ dziecko do
przedszkola i same mog¹ pójœæ do pracy. Za pobyt dziecka w przedszkolu nie
p³aci siê. Rodzice wspólnie na zebraniach ustalaj¹, sk³adkê na zakup pomocy dydaktycznych i wy¿ywienie.- opowiada.
Ponadto stowarzyszenie prowadzi bibliotekê i pracowniê komputerow¹. Zdaniem pani Bo¿eny kluczem
do sukcesu jest grupa dobrze dobranych ludzi. A ona w³aœnie z takimi
pracuje.
GD

karanie, bo ktoœ zap³aci mandat i
znowu puœci psa, nie zawsze te¿ da
siê ustaliæ w³aœciciela – powiedzia³
mieszkaniec £obza.
Mieszkaniec gminy Wêgorzyno
wpisa³ z kolei swoje spostrze¿enie
na stronê Urzêdu Miejskiego.
„Teraz, gdy œniegu ju¿ nie ma, z
domu wyjœæ to a¿ strach. Z samochodu zreszt¹ te¿, bo jak ju¿ siê
wyjdzie, to cz³owiek musi iœæ slalomem lub zaprezentowaæ pokaz
akrobatyki. Kto m³odszy, to uskoczy, stary wdepnie i roznosi to po
sklepach i urzêdach. A co to jest? To
psie kupy. Miejscami jest ich tyle, ¿e
omin¹æ tê pryzmê trzeba szerokim
³ukiem. Wyegzekwowaæ od w³aœcicieli sprz¹tania tych dropsów i batoników raczej siê nie da. Wiêc niech
mi pani powie, kto u nas zajmuje siê
bezpañskimi psami, które bywa, ¿e
po siedem sztuk miastem biegn¹ do
panny swojej. Czy to jest zajêcie dla
stra¿nika, czy zatrudnimy HYCLA.
Istnieje te¿ niebezpieczeñstwo, ¿e
pociechy nasze zostan¹ podstêpnie
zaatakowane przez te bestie” - napisa³ mieszkaniec gminy, zwracaj¹c
siê ze swoim apelem do w³odarza
miasta.
Ale psy biegaj¹ce luzem, to tak¿e zagro¿enie. 4 marca w Gryficach
owczarek niemiecki pogryz³ 12.
letnie go ch³opca. Dziecko trafi³o
do szpitala, pies – do kojca w gryfickiej lecznicy, a w³aœciciel nieznany. Nie zawsze spotkanie z
psem koñczy siê wizyt¹ w szpitalu.
Czasami jakiœ ma³y piesek, który w
opinii publicznej uwa¿any jest za
niegroŸnego, ugryzie w ³ydkê, albo
z³apie za kostkê, czasami zaatakuje psa, którego prowadzimy na
smyczy i w kagañcu...

Z jednej strony mo¿na egzekwowaæ brak opieki nad zwierzêtami.
Mo¿na te¿ egzekwowaæ kary za to,
¿e psy swoje potrzeby za³atwiaj¹ nie
tam, gdzie potrzeba. Pytanie tylko,
gdzie mog¹, jeœli psy nie maj¹ swoich podwórek i trzymane s¹ w blokach. Bo przecie¿ nie w piaskownicy, a tam pójd¹ w pierwszej kolejnoœci, jako ¿e teren dla nich bardzo
przychylny i spokojnie mog¹ zatuszowaæ to, co w³aœnie zrobi³y. Jeszcze ¿adne miasto w powiecie nie
wyznaczy³o miejsca, w którym psy
mog³yby swobodnie pobiegaæ i za³atwiæ siê. Niektóre miasta specjalnie w tym celu wybudowa³y toalety
dla psów. Gdy ju¿ jest œciœle wyznaczone miejsce, wówczas mo¿na egzekwowaæ.
Wprowadzanie zakazów bez alternatyw sprowadza siê do totalitaryzmu. Z kolei brak egzekwowania
prawa – do chaosu.
Nie chodzi wiêc o to, aby wprowadzaæ sankcje karne i budowaæ
pañstwo policyjne, czasami wystarczy³oby po prostu pomyœleæ i rzeczywiœcie zacz¹æ edukacjê, jak korzystaæ z demokracji, bo przecie¿
demokracja, to nie wolnoæ Tomku w
swoim domku, ale odpowiedzialnoœæ i dojrza³oœæ.
Za naruszenia obowi¹zków spoczywaj¹cych na w³aœcicielach Stra¿
Miejska w £obzie mo¿e na³o¿yæ
mandat w wysokoœci 500 z³ lub skierowaæ wniosek o ukaranie do S¹du
Rejonowego w £obzie.
MM

W Radowie Ma³ym nikt nie
otrzyma³ decyzji odmownej
(RADOWO MA£E) Potêga
tegorocznej zimy jest zaskoczeniem dla wiêkszoœci z nas. Jest to
najciê¿szy okres dla osób korzystaj¹cych z pomocy oferowanej
przez Oœrodki Pomocy Spo³ecznej.
O tym jak Gmina Radowo Ma³e
poradzi³a sobie z tegoroczn¹ zim¹,
opowiedzia³a kierownik OPS w
Radowie Ma³ym Jolanta Dzierwa.
- Ka¿dy podopieczny, który tej
zimy zwróci³ siê do nas z podaniem
zakup opa³u, otrzyma³ decyzjê przyznaj¹c¹. Zasi³ki celowe na opa³ pochodz¹ z pieniêdzy w³asnych gminy, a w tym roku fundusze, którymi

dysponujemy, s¹ mniejsze. Pomoce,
które przyznaliœmy by³y nie za du¿e,
ale ka¿dy dosta³. - opowiada kierownik.
Przyznawana przez oœrodek pomoc jest w naturze, przy czym OPS
zakupuje tylko wêgiel. Inni podopieczni otrzymywali gotówkow¹
formê zasi³ków celowych i sami
kupowali drewno, co by³o wynikiem dostosowania do takiego opa³u pieców, które posiadaj¹.
- W tym roku wp³ynê³a do nas
porównywalna iloœæ podañ o pomoc, co w zesz³ym roku. Zauwa¿a
siê równie¿, ¿e s¹ to w wiêkszoœci te
same osoby. - t³umaczy Jolanta
Dzierwa.
GD
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j¹ce siê w nieczynnym m³ynie. 17
letni Marcin P. i 16 letni Tomasz O.
zostali zatrzymani i przes³uchani w
zwi¹zku z pope³nionym wykroczeniem.

Potr¹ci³ rowerzystê
W dniu 15 marca br., na drodze
K 20, na trasie Wêgorzyno - Winniki
dosz³o do wypadku drogowego.
Przybyli na miejsce policjanci zastali zespó³ Pogotowia Ratunkowego, który udziela³ pomocy medycznej poszkodowanemu uczestnikowi
zdarzenia. Mundurowi ustalili, ¿e
kieruj¹cy samochodem marki Nissan Almera m³ody mieszkaniec
Wêgorzyna, jad¹c od strony Winnik
w kierunku Wêgorzyna, na prostym
odcinku drogi, podczas manewru
wyprzedzania rowerzysty jad¹cego
w tym samym kierunku, wpad³ w
poœlizg na mokrej
nawierzchni, straci³ panowanie
nad pojazdem i potr¹ci³ rowerzystê.
Poszkodowany rowerzysta, 61letni mieszkaniec Wêgorzyna, z
ogólnymi pot³uczeniami cia³a oraz
z³amaniem ¿eber zosta³ zabrany do
szpitala. Kierowca i rowerzysta byli
trzeŸwi.

W³ama³ siê do baraku
Z 12 na 15 marca br. w Starogardzie nieznany sprawca w³ama³ siê do
baraku socjalnego, wy³amuj¹c wczeœniej okiennicê. Ze œrodka sprawca
skrad³ dwa przed³u¿acze elektryczne
oraz dwa czajniki bezprzewodowe.
Straty wynosz¹ 250 z³.

Kierowca z promilami
i na zakazie
W dniu 15 marca br., oko³o godz.
11.00, policjanci z Wêgorzyna zatrzymali na drodze Wêgorzyno -

Podlipce Jaros³awa S., który kierowa³ motorowerem w stanie po u¿yciu alkoholu i posiadaj¹c s¹dowy
zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi i rowerowymi. Zakaz taki wyda³ S¹d Rejonowy
w £obzie.

Nieletni z narkotykami
Policjanci z £obza podczas patrolowania ulic miasta zauwa¿yli
przy zejœciu na promenadê grupkê
nieletnich, którzy na widok policjantów zaczêli siê dziwnie zachowywaæ. Mundurowi postanowili
zainteresowaæ siê dzieæmi.
Podczas wykonywanych czynnoœci u 16-letniego ch³opca ujawnili 4 gramy suszu roœlinnego w postaci marihuany oraz lufkê przeznaczon¹ do palenia.
Ch³opca zatrzymano i przewieziono do komendy. Podczas przes³uchania w charakterze nieletniego
sprawcy czynu karalnego, nieletni
przyzna³ siê do palenia marihuany.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami wynikaj¹cymi z Ustawy o przeciwdzia³aniu narkomani materia³y w
tej sprawie trafi¹ do S¹du Rodzinnego i Nieletnich, w zwi¹zku z pope³nionym czynem karalnym.

Nieletni w starym
m³ynie
W dniu 18 marca br., przed po³udniem, policjanci z Wydzia³u
Kryminalnego KPP £obez zatrzymali dwóch nieletnich, którzy usi³owali skraœæ metalowe czêœci znajdu-

Powiat otrzyma
dofinansowanie na remont
drogi do Kraœnika
Wiadomo ju¿, ¿e pozytywnie
rozpatrzono wniosek Powiatu
£obeskiego o dofinansowanie z
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych remontu drogi do Kraœnika, w
gminie Wêgorzyno. Wniosek z³o¿ono 28.09.2009 r. Remontowany
bêdzie odcinek od skrzy¿owania z
drog¹ powiatow¹ Wêgorzyno Resko do miejscowoœci Kraœnik.
Wartoœæ ³¹czna zadania szacowana
jest na kwotê 840 tys. z³, a kwota dofinansowania wyniesie ok. 220 tys.
z³. W ramach remontu droga zostanie poszerzona o obecne pobocze,
zostanie wykonana nowa na-

wierzchnia bitumiczna na ca³ym
odcinku o d³ugoœci 2,18 km. Ponadto zostan¹ wykonane nowe 4
zjazdy z drogi na pola, zostan¹ odtworzone i wykonane rowy odwadniaj¹ce, nowe oznakowanie. Zadanie zosta³o tak zaplanowane , aby w
jak najmniejszym stopniu naruszyæ
przydro¿ne drzewa. W ramach remontu wyciêciu ulegn¹ tylko te
sztuki, które s¹ chore, suche i które
wchodz¹ w obszar planowanej
jezdni. Planowane rozpoczêcie
prac to czerwiec br., planowane
zakoñczenie – paŸdziernik br.
Wies³aw Bernacki

Pi¹tkowe zatrzymania
W pi¹tek, 19 marca br., policjanci z powiatu zatrzymali ³¹cznie a¿
szeœciu nietrzeŸwych kieruj¹cych
oraz czterech rowerzystów ³ami¹cych s¹dowy zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów.
I tak; ju¿ o 2.45 w £obzie, na
ulicy Rapackiego, policjanci zatrzymali Marcina J., który kierowa³
samochodem marki Peugeot z wynikiem 0,85 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. O godz. 13.00
na drodze Pogorzelica - Radowo
Ma³e policjanci z ruchu drogowego
zatrzymali Romana W., jad¹cego
rowerem z wynikiem 0,67 mg/l.
Cztery godziny póŸniej dzielnicowy z Radowa zatrzyma³ na drodze
¯elmowo - Rogowo kolejnego nietrzeŸwego rowerzystê.
Policjanci z Reska zatrzymali po
po³udniu trzech nietrzeŸwych kieruj¹cych; Henryka G., który na drodze
Resko - Perzyno kierowa³ motorowerem marki Romet, z wynikiem
0,72 mg/l; Janusza K. na drodze

Resko – Prusim, kieruj¹cego rowerem w stanie nietrzeŸwym oraz Ryszarda S., który w Resku jecha³ rowerem z wynikiem 0,65 mg/l.
Tego samego dnia policjanci
zatrzymali tak¿e czterech rowerzystów, którzy z³amali s¹dowy zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów:
Adama S. - na drodze Pogorzelica Radowo Ma³e, Mariana S. - na drodze Runowo Pomorskie - Kraœnik
£obeski, kolejnego Adama S. kieruj¹cego rowerem i Adama B. kieruj¹cego motorowerem w Runowie
Pomorskim.

Trzy wykroczenia
- jeden sprawca
Mieszkaniec gminy £obez pope³ni³ a¿ trzy wykroczenia. O godz.
16.00 w £obzie, na ulicy Bema,
wybi³ szyby w samochodzie powoduj¹c straty w kwocie 200 z³. Dokona³ tak¿e kradzie¿y drewnianej statuetki stanowi¹cej pami¹tkê chrztu,
wykorzystuj¹c nieuwagê mieszkañców domu. Warta jest ona 95 z³.
Zabra³ te¿ telefon komórkowy marki Samsung o wartoœci 230 z³ w celu
przyw³aszczenia. Teraz ten m³ody
mê¿czyzna odpowie za wszystkie
dokonane wykroczenia.

Wyrok
Mariusza Waldemara
Wasilewskiego

S¹d Rejonowy w £obzie po rozpoznaniu z dnia 23.02.2010r. Sprawy

s. Miros³awa i Jadwigi z d. Szopiñskiej ur. 8 wrzeœnia 1965r. w Wêgorzynie, oskar¿onego o to, ¿e 23 paŸdziernika 2009r. o godzinie 10.10 na
drodze publicznej £obez- Runowo Pomorskie kierowa³ samochodem ciê¿arowym marki Mercedes o numerze rejestracyjnym ZLO G421, znajduj¹c siê
w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,25 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu, nie stosuj¹c siê do orzeczonego prawomocnym
wyrokiem s¹du Rejonowego w Stargardzie Szczeciñskim sygn. akt. VI K 242/
08/P z 30 kwietnia 2008r. zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat od dnia 30 kwietnia 2008r. Do dnia 30 kwietnia 2011r.
oraz nie stosuj¹c siê do orzeczonego prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie sygn. akt II K 352/08 z dnia 2 wrzeœnia 2008r. zakazu
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat od dnia 2
wrzeœnia 2008r. Do dnia 2 wrzeœnia 2013r.: tj. o czyn z art. 178 paragraf 1
kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk.
Oskar¿onego Mariusza Waldemara Wasilewskiego uznaje siê winnego
tego, ¿e w dniu 23 paŸdziernika 2009r. o godzinie10.10 na drodze publicznej
£obez- Runowo Pomorskie kierowa³ samochodem ciê¿arowym marki Mercedes o numerze rejestracyjnym ZLO G421, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,25 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu, nie stosuj¹c siê do orzeczonego prawomocnym wyrokiem S¹du
Rejonowego w Stargardzie Szczeciñskim sygn. akt. VI K 242/08/P z 30
kwietnia 2008r. zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na
okres 3 lat oraz nie stosuj¹c siê do orzeczonego prawomocnym wyrokiem
S¹du Rejonowego w £obzie sygn. akt II K 352/08 z dnia 2 wrzeœnia 2008r.
zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat, tj.
czynu z art. 178 par. 1 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk i za to
na podstawie art. 244 kk w zw. Z art. 11 par. 3 kk wymierza mu karê oœmiu
miesiêcy pozbawienia wolnoœci.
Na podstawie art.42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres szeœciu lat.
Na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka od oskar¿onego na Rzecz Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w
Stargardzie Szczeciñskim œwiadczenie pieniê¿ne w kwocie 1000 z³otych.
Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez jednorazowe og³oszenie w „Tygodniku £obeskim”.
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Pomo¿e a nie zaszkodzi
Skarby medycyny ludowej – dobre rady Cecylii

Gdy boli przed
zmian¹ pogody

91 3973730
Krzy¿ówka nr 12
Cecylia Pokomeda

Mimo ¿e wzrokowo nie widaæ
¿adnej choroby, to jednak i tak od
czasu do czasu podczas snu pojawia
siê dotkliwy ból, na tyle silny, ¿e nie
daje spaæ. Naj³atwiejszym sposobem na przerwanie bólu, to wstaæ,
ubraæ siê i pochodziæ po podwórku.
Tak robi³ mój dziadek jeszcze przed
wojn¹, przez co nazywano go „czarownikiem”, albowiem po takich
nocnych spacerach nastêpowa³a
zmiana pogody.
Po takim nocnym spacerze, w
krótkim czasie, ból mija³, a dziadek
resztê nocy przesypia³ spokojnie.
Dzisiaj czarowników nie ma, bo ich
zastêpuj¹ synoptycy pogody, podaj¹c prognozê, wyraŸnie akcentuj¹,
¿e zmieni siê aura, bo do naszego
kraju zbli¿a siê front atmosferyczny,
który przyniesie opady lub s³oñce.
Zapowiada, ¿e przewa¿nie starsi

bêd¹ siê Ÿle czuli, ¿e bêd¹ mieli z³e
samopoczucie, bezsennoœæ, bóle itp.
Jak sobie pomóc?
1. Najlepiej to ubraæ siê i pochodziæ po œwie¿ym powietrzu, ale to w
naszych warunkach jest trudne.
2. Wsi¹œæ na rower stacjonarny
(domowy) i poæwiczyæ jakiœ czas.
Miejsce, gdzie wystêpuje ból,
posmarowaæ przepisanym œrodkiem przez lekarza lub spirytusem,
a najlepiej p³ynem z aloesu. Radzê
tê czynnoœæ robiæ tylko wówczas,
gdy nas boli i smarowaæ tylko bol¹ce miejsce.
Na zapas smarowanie nie pomaga, bo organizm przyzwyczaja siê.
Jak siê czyta w ulotkach, lek
mo¿e zaszkodziæ, gdy jest niew³aœciwie stosowany. Zaznaczam, ¿e
dolegliwoœci, o których piszê, wystêpuj¹ od czasu do czasu. Nie dotyczy bólu ci¹g³ego z dodatkowymi
objawami chorobowymi (opuchlizna, zaczerwienienie itp.).
Nastêpnym razem napiszê, w jaki
sposób nale¿y sobie radziæ ze stanem
zapalnym dróg rodnych, je¿eli lekarstwa od ginekologa nie pomagaj¹.

£obez ju¿ w finale
Trwaj¹ przygotowania
do Wojewódzkich Igrzysk
Sportowo-Rekreacyjnych
Samorz¹dów
Powiatowych. To
najwiêksza coroczna
masowa impreza w
Zachodnioporskiem
z udzia³em ponad
600 uczestników.

NAGRODA
Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 9 brzmia³o:

„Lekarstwem na gniew jest milczenie”
Nagrodê wylosowa³a pani Maria Szylinowicz z £obza.
Gratulujemy.

Organizatorzy zawodów – Wojewódzkie Zrzeszenie LZS – rozgrywki fina³owe zaplanowali na 27
marca 2010 r. w Kamieniu Pomorskim.
Jedn¹ z 15 konkurencji ujêtych
w programie Wojewódzkich
Igrzysk znajduje siê pi³ka siatkowa.
W turnieju eliminacyjnym o wejœcie
do fina³owych rozgrywek w siatkówce kobiet bardzo dobrze wypad³a reprezentacja Powiatu £obeskiego. Dru¿yna pod opiek¹ Jana
Michalczyszyna wyst¹pi³a w hali
sportowej w Goœcinie, gdzie w ry-

walizacji z powiatami œwidwiñskim,
bia³ogardzkim i ko³obrzeskim zajê³a
wysokie II miejsce. Tym samym
£obez awansowa³ do „czwórki” najlepszych zespo³ów w województwie i
w finale w Kamieniu Pomorskim bêdzie walczy³ o medale.
Wyniki z turnieju w Goœcinie:
£obez – Bia³ogard 2:0
£obez – Œwidwin 2:0
fina³:
£obez – Ko³obrzeg 1:2
(w tea brecku 14:16)
Reprezentacja kobieca Powiatu
£obeskiego oparta zosta³a na zawodniczkach dru¿yny „Siatkarek
Resko” i wyst¹pi³a w sk³adzie:
Justyna Grankowska, Renata
Czerwiñska, Magdalena Kowal,
Anna Wawrzyniak, Magdalena
Pliñska, Sylwia Witaszek.
Relacja
z Wojewódzkich
Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych
Samorz¹dów Powiatowych – w nastêpnym numerze „Tygodnika
£obeskiego”.
Z. Bogdanowicz

