C MY K

Sarmata w finale Pucharu Polski!

GAZETA POWIATOWA Nr 18 (427) Rok IX 5.5.2010 r. Cena 2,00 z³ (w tym 0% VAT) ISSN 1643-5761

W pi¹tek zakoñczyli
rok szkolny, a dzisiaj
matura

Doktor Jacek Kargul nie wie, z którego lekarza radni s¹ niezadowoleni

Rozmowy w sprawie opieki nocnej
Rozmowa z nowym proboszczem
parafii w £obzie ks. Józefem Cyrulikiem
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Z drugiej strony

Nie dajmy siê zwariowaæ

Magdalena Mucha
Podczas obrad Rady Miejskiej
jej przewodnicz¹ca El¿bieta Kobia³ka nie ukrywa³a swojego wzburzenia treœci¹ artyku³u, jaki pojawi³
siê w Tygodniku £obeskim Nr 17
(426) z 27 kwietnia 2010 roku pt.
„Pierwszy w plebiscycie, ostatni na
sesji”.
Jako ¿e pod moim adresem, jako
autorki tekstu oraz samego tekstu
pad³o wiele zdañ niezgodnych z
prawd¹, nie pozostaje mi nic innego,
jak odnieœæ siê do s³ów wypowiedzianych podczas sesji. W zwi¹zku z tym,
i¿ obrady Rady Miejskiej nie s¹ ani
czasem, ani miejscem na tego typu
dyskusjê, pozwoli³am sobie na kilka
s³ów wyjaœnienia na ³amach gazety.
D³ugie i ¿ywio³owe wyst¹pienie
przewodnicz¹cej Rady Miejskiej niewiele wspólnego ma z prawd¹. Byæ
mo¿e wynika³o to z emocji, byæ mo¿e
z niezrozumienia tekstu, tote¿ warto
przytoczyæ trochê wyjaœnieñ. Cytaty
z wypowiedzi przewodnicz¹cej RM
s¹ ujête w cudzys³ów.
Przewodnicz¹ca Kobia³ka powiedzia³a:
„Chcia³abym zaapelowaæ do
wszystkich kole¿anek i kolegów radnych i innych uczestników dzisiejszej
sesji, ¿eby nie ulegali presji i statystykom niektórych gazet”.
Trudno ten tekst nazwaæ statystyk¹. A presji nie ma – albowiem
podsumowania za ten rok ju¿ nie bêdzie.
„Niektóre gazety sugeruj¹ i podpowiadaj¹ czytelnikom, ¿e aktywnoœæ nas radnych, mo¿e w nastêpnej
kolejnoœci so³tysów itd. nale¿y oceniaæ po iloœci i jakoœci wyst¹pieñ na
sesjach. Co jest bardzo moim zdaniem nieuczciwe, niesprawiedliwe i
tendencyjne”.
Musi byæ jakiœ system oceniania
pracy radnych. Podczas wyborów nie
mo¿na bazowaæ jedynie na tym, co
dany radny obiecuje zrobiæ, ale te¿ i
na tym, czego dokona³. Obecnoœæ
radnego podczas komisji i sesji jest
jednym z elementów oceny. Podobnie jak jednym z elementów oceny s¹
poruszane zagadnienia. Nie iloœæ – o
tym pisa³am ju¿ przy innej okazji.
Mo¿na oceniaæ po wa¿noœci wnoszonych wniosków – ale, podeprê siê
stwierdzeniem radnego K. Chojnackiego, ¿e to, co dla jednego mo¿e byæ
drobnostk¹, dla innych jest niezmiernie istotne. Dlatego nie wybiera³am
zapytañ, wniosków i interpelacji pod
wzglêdem wagi dla gminy, ale pod

wzglêdem przekroju wnoszonych
uwag przez radnych. To daje bowiem
pewien obraz zainteresowañ radnego. S¹ w tej radzie radni, którzy bardzo ciê¿ko pracuj¹ i zakres ich pracy
jest tak szeroki, ¿e zwyczajnie nie
by³am w stanie przytoczyæ wszystkich podejmowanych przez nich zagadnieñ. Ale co mam napisaæ przy
radnym Grzegorzu Tokarskim, który
nie tylko opuszcza wiêkszoœæ posiedzeñ zarówno komisji, jak i rady, ale
i nie zabiera nigdy g³osu? Przewodnicz¹ca okreœli³a wpis o swojej osobie, ¿e „ograniczy³a siê jedynie do
wyjaœnieñ poszczególnych zagadnieñ i zada³a jakieœ trzy pytania i
sugestia, ¿e na tej podstawie ka¿dego radnego mo¿na oceniæ i jego aktywnoœæ”. Nigdzie takiej sugestii nie
by³o. Te trzy pytania to m.in. - maj¹ce
okreœliæ nie iloœæ, nie jakoœæ, ale
zakres. I „m.in.” nie oznacza wszystko. Przy okazji, jeœli ju¿ siê kogoœ cytuje, dobrze by by³o w ca³oœci, szczególnie gdy tekst jest krótki, albowiem skracaj¹c, mo¿na zatraciæ sens
wypowiedzi, tym bardziej, ¿e nie
pisa³am tylko o pytaniach, a streszczenie nie by³o atakiem.
Praca so³tysów polega przede
wszystkim na pracy w terenie i o tym
w jaki sposób wywi¹zuj¹ siê ze swoich obowi¹zków, mieszkañcy danych
miejscowoœci sami wiedz¹ najlepiej.
So³tysi mog¹ czuæ siê bezpieczni – o
nich tego typu tekstów nie bêdzie.
„I nieprawd¹ jest, ¿e nale¿y to
oceniaæ na podstawie iloœci na sesji.
Nie wyobra¿am sobie, nie dajcie siê
zwariowaæ, ¿e na nastêpnej sesji na
pytanie, na które znacie odpowiedŸ,
bêdziecie ponawiaæ pytania, aby dotrzymaæ tempa i logiki myœlenia redakcji i ¿eby wykazaæ siê statystyk¹”.
Te¿ nie wyobra¿am sobie, aby
radni pytali o podstawowe rzeczy, bo
nie takie jest ich zadanie. Nigdzie w
artykule nie wymaga³am, aby radni
zachowywali siê w ten sposób. Tekst
nie by³ te¿ prób¹ oceny na podstawie
iloœci zapytañ. O jakie wiêc tempo i
logikê redakcji chodzi – nie wiem.
Mo¿e wie pani przewodnicz¹ca?
„Radny, przewodnicz¹cy rady nie
musi pytaæ, nie musi zadawaæ tysi¹ca
pytañ w tej kadencji, a ja pytañ nie
zadajê”.
Ale wnioski i interpelacje wnosiæ
mo¿e? Mo¿e te¿ przedstawiaæ problemy zg³aszane przez mieszkañców,
samej coœ zauwa¿yæ?
„Jest to bardzo niesprawiedliwe i
apelujê - nie zwariujcie siê, ¿ebyœmy
nie siedzieli tu po 24 godziny”.
Te¿ o to apelujê.
„Takie statystyki nikogo nie obchodz¹, kogoœ, kogo obchodzi praca,
powinien g³êbiej siêgn¹æ, ni¿ do protoko³u z sesji”.
Sk¹d ta wiedza? Mo¿e pani przewodnicz¹ca robi³a sonda¿ w terenie?
Tak siê sk³ada, ¿e by³am na wszystkich sesjach w ubieg³ym roku, na czê-

œci komisji, wspar³am siê te¿ dodatkowymi informacjami, protokó³ jest
materia³em pomocniczym. Niestety
materia³ów z biura rady dotycz¹cych
wniosków i interpelacji nie otrzyma³am, mimo kilku próœb.
„Myœlê, ¿e ju¿ dzisiaj tyle pytañ
prostych, ³atwych do odpowiedzi,
gdzie odpowiedzi ju¿ pada³y, to mo¿e
jest pok³osie tego artyku³u. Jestem
przera¿ona samym podejœciem do tematu. Mieliœmy siê zmieniaæ, by³a
¿a³oba narodowa. Mieliœmy byæ bardziej ¿yczliwi. Taki by³ apel do
wszystkich Polaków, a tu jest taka
niefajna rzecz”.
Jak maj¹ siê suche fakty wobec
pe³nego emocji wyst¹pienia pani
przewodnicz¹cej? Czy¿by ¿yczliwoœæ mia³a by byæ skierowana tylko
w jedn¹ stronê?
Inna rzecz, ¿e jedna osoba po
wys³uchaniu tego zdania spyta³a – a
czy gdy zostanie komuœ skradziony
portfel, to te¿ nale¿y zostawiæ tê sprawê w imiê ¿yczliwoœci i nie œcigaæ
przestêpcy? Co jest „niefajnego” w
przedstawieniu pracy radnych? Mo¿e
fakt, i¿ jeden pracuje zarówno w terenie, na komisjach, w radzie, jak i dodatkowych komisjach (niep³atnych),
a drugi jest nieobecny na komisjach i
sesjach? Rzeczywiœcie „niefajne” to
jest, aby wyborcy wiedzieli, na kogo
g³osowali, a to wszytko w imiê „¿yczliwoœci”. W tekœcie nie by³o osobistych wycieczek – by³y suche fakty.
Skoro apel o „¿yczliwoœci” by³ do
wszystkich Polaków, to czy mo¿emy
spodziewaæ siê, ¿e urzêdnicy bardziej
¿yczliwie spojrz¹ na mieszkañców
gminy, zauwa¿¹ ich problemy, pañstwo Parchimowiczowie i inni mieszkañcy doczekaj¹ siê w koñcu wody,
mieszkañcy wsi - oczyszczalni, chodników, rozwi¹zania swoich problemów? Czy ¿yczliwoœæ ta nie dotyczy
te¿ niektórych radnych i nie bêdzie ju¿
tekstów o zmêczeniu problemami
mieszkañców £obza? Czy zmêczenie
tematem jest ¿yczliwoœci¹? Czy ¿yczliwoœci¹ nie by³aby pomoc w rozwi¹zaniu problemu? ¯yczliwoœæ to nie
zamiatanie pod dywan, to spokojne,
rzeczowe rozwi¹zywanie kolejnych
zadañ, jakie czekaj¹ tê gminê. Nie
wystarczy uœmiechaæ siê i dziêkowaæ
sobie za wykonanie obowi¹zków, za
które bierze siê pieni¹dze, ¿yczliwoœæ
to coœ wiêcej. Brakiem ¿yczliwoœci
jednak nie jest pokazywanie rzeczywistoœci takiej, jaka jest.
„Rozwa¿cie co mo¿na bardziej
skutecznie za³atwiæ bez mediów i bez
publiki, bo myœlê, ¿e ta praca jest
bardziej efektywna (...)” - to znaczy
po cichu, bez zbêdnych gapiów, marudnych mieszkañców, wœcibskich
dziennikarzy, podobnie jak sprytnie
za³atwiona zosta³a sprawa na sesji?
Ale o tym sza. Nie wolno mówiæ, bo
siê rozniesie. Najlepiej szybko zamieœæ pod dywan i trwaæ w z³udzeniu
„fajnoœci” tego œwiata.

„Apelowa³am, abyœmy zachowali
umiar, nie dali siê zwariowaæ, nie
sugerowali siê opini¹. Ja jestem tu 16
lat i wiele prze¿y³am”.
Z redakcjami lokalnymi, regionalnymi na terenie kilku województw
i ogólnopolskimi wspó³pracowa³am i
pracujê od 11 lat i nigdy nie s³ysza³am,
aby ktokolwiek informacjê nazywa³
opini¹. Nie dajmy siê zwariowaæ.
Gdyby przewodnicz¹ca nie wiedzia³a, informujê, ¿e gmina nie zrealizowa³a jeszcze projektu taniego dostêpu do internetu i wiele osób internetu nie ma. •ród³em wiedzy o pracy
radnych jest wiêc gazeta. Zadaniem
dziennikarzy jest informowanie czytelników o tym, co radni dla nich za
ich podatki robi¹. Schematyczne podsumowanie jest tak¹ informacj¹.
W odpowiedzi na apel przewodnicz¹cej radny K. Chojnacki powiedzia³ m.in.: „Dla mnie jako mieszkañca gminy, radnego (...) wa¿na jest
wspó³praca z kolegami radnymi z organem wykonawczym, ¿eby coœ dla
tego miasta i gminy zrobiæ i nie mam
zamiaru siê licytowaæ”. - i niech te
s³owa, wypowiedziane przez radnego
Chojnackiego stan¹ siê mottem
wszystkich radnych.
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Doktor Jacek Kargul nie wie, z którego lekarza radni s¹ niezadowoleni

Rozmowy w sprawie opieki nocnej
(£OBEZ). Podczas sesji
zosta³a odczytana
odpowiedŸ prezesa
Intermedu na
stanowisko Rady
Miejskiej odnoœnie
funkcjonowania opieki
nocnej i œwi¹tecznej.
Prezes Intermedu
poprosi³ o uœciœlenia,
albowiem nie wie,
z czego dok³adnie radni
s¹ niezadowoleni.
Podczas marcowej sesji radni
miejscy wyrazili niezadowolenie z
funkcjonowania nocnej i œwi¹tecznej podstawowej opieki zdrowotnej
w formie wniosku formalnego. Stanowisko radnych o treœci: „Rada
Miejska w £obzie ocenia, ¿e nocna
i œwi¹teczna podstawowa opieka
zdrowotna w Gminie £obez funkcjonuje Ÿle, a jakoœæ œwiadczonych
us³ug jest wysoce niezadowalaj¹ca”, zosta³o przekazane doktorowi
Jackowi Kargulowi na piœmie.
Podczas ubig³otygodniowej sesji przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
El¿bieta Kobia³ka poinformowa³a,
¿e radni otrzymali odpowiedŸ na
powy¿sze pismo.
Burmistrz prowadzi wyjaœnienia i negocjuje z doktorem Kargulem. Prawdopodobnie ju¿ na najbli¿szej sesji zostanie przedstawiona informacja o tym, jakie kroki
zostan¹ podjête w sprawie poprawy
sytuacji - powiedzia³a.
Doda³a, ¿e rozmowy z Intermedem prowadzi burmistrz i biuro rady
nie bêdzie prowadzi³o korespondencji. Argumentowa³a, ¿e „musi
byæ jeden g³os a pan burmistrz wie
jakie skargi musi zg³osiæ i jak ewentualnie negocjowaæ i naciskaæ na jakoœæ tych us³ug”.
- Trudno abym ja teraz z protoko³ów zbiera³a argumenty, które
zosta³y wyartyku³owane i prowadzi³a odrêbn¹ korespondencjê z
gminy – doda³a przewodnicz¹ca
Kobia³ka.
Treœæ odpowiedzi szefa Intermedu odczyta³ wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Bogdan Górecki: „W
celu poprawy wyra¿onego przez
pañstwo niezadowolenia z funkcjonowania nocnej i œwi¹tecznej opieki
zdrowotnej uprzejmie proszê o bardziej œcis³e doprecyzowanie jakie

obszary w jej funkcjonowaniu uznajecie pañstwo za niezadowalaj¹ce.
Trudno zgodziæ siê ze stanowiskiem, ¿e ca³oœæ tej opieki mo¿e byæ
niezadowalaj¹ca zw³aszcza w sytuacji, kiedy przez ponad 6 lat prowadzenia us³ug przyjêto ponad 21 tysiêcy pacjentów i do administracji
tego zak³adu wp³ynê³y tylko cztery
skargi ze strony pacjentów. Jako
zak³ad staraj¹cy siê wype³niaæ na³o¿one na nas obowi¹zki wynikaj¹ce
m.in. z umowy z NFZ staramy siê w
sposób ci¹g³y poprawiaæ jakoœæ
naszych us³ug – przeczyta³ m.in. B.
Górecki.
Prezes Intermedu doda³, ¿e nie
mo¿na wystawiaæ z³ej oceny
wszystkim pracuj¹cym lekarzom w
opiece nocnej, gdy¿ by³oby to niesprawiedliwe i niezgodne z faktami.
Zaznaczy³ te¿, ¿e prócz niezadowolenia zg³oszonego przez radnych
firma otrzymuje wiele sygna³ów od
pacjentów zadowolonych z us³ug, w
szczególnoœci pediatry. Poprosi³
wiêc o uœciœlenie i doprecyzowanie
wyra¿onego przez radnych stanowiska, wobec którego zarz¹d Intermedu podejmie wszelkie dzia³ania, w
tym zastosuje wszelkie sankcje wynikaj¹ce z umów z lekarzami i pielêgniarkami. Te uœciœlenia ma wskazaæ doktorowi Kargulowi burmistrz
£obza Ryszard Sola.
MM
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Skarga na burmistrz wycofana

Lokator ma ostatni¹ szansê
(WÊGORZYNO). Rajcy miejscy
mieli twardy orzech do zgryzienia,
albowiem pod ich rozpatrzenie wp³ynê³a skarga na dzia³ania burmistrz
od jednego z mieszkañców miasta.
Sprawa jest o tyle trudna, ¿e trwa od
wielu lat i ma swój fina³ w s¹dzie.
Skargê na dzia³ania burmistrz do
Rady Miejskiej z³o¿y³ Leszek Krzemieñ, który w swoim piœmie stwierdza
m.in., ¿e burmistrz nieprawid³owo postêpuje wobec niego, jako najemcy lokalu.
„Sprawa dotyczy nieprawid³owoœci w procedurze postêpowania wobec
mnie, jako najemcy lokalu mieszkalnego, za który zalegam w kwocie 20 tys.
z³ i ostatnim dokumentem w sprawie
jest wyrok s¹du dotycz¹cy opró¿nienia
przeze mnie i moj¹ rodzinê tego lokalu.
Mianowicie w mojej ocenie dzia³ania
Pani Burmistrz wobec mojej osoby s¹
niespójne i g³ówn¹ intencj¹ Pani Burmistrz jest odzyskanie tego lokalu i
przydzielenie komuœ ze swoich. Obieca³a mi umorzenie d³ugu, gdy opuszczê
zajmowany lokal. Przysy³a³a swoich
ludzi, którzy proponowali mi pieni¹dze
za zamianê mieszkania, nie pytaj¹c
mnie o zdanie. To jest udostêpnianie
danych osobowych, które bêdzie zg³oszone w prokuraturze. Moje próby negocjacji i sp³acenie tej nale¿noœci nie s¹
brane pod uwagê i za³atwione odmownie, a mój d³ug zosta³ skierowany przez
pani¹ Burmistrz do komornika, co ra¿¹co godzi w moje finanse.(...)”.
Mieszkaniec Wêgorzyna w swoim
piœmie deklaruje, ¿e jest w stanie sp³aciæ jednorazowo zad³u¿enie i wykupiæ
mieszkanie. Na koñcu pisma dodaje, ¿e
burmistrz narazi³a go na koszty s¹dowe
i komornika w wysokoœci 5 tys. z³.
Kalendarium korespondencji pomiêdzy gmin¹ a skar¿¹cym jest niezwykle d³ugie.
Umowa najmu zosta³a podpisana w
1988 r. z PKP. W 2000 r. Koleje wypowiedzia³y umowê najmu z powodu ci¹g³ego uchylania siê od p³acenia czynszu i innych œwiadczeñ z tytu³u zajmowania i u¿ytkowania lokalu. Rok póŸniej nast¹pi³o cofniêcie pozwu o eksmisjê i zap³atê, bowiem zosta³y uregulowane nale¿noœci czynszu. W 2004 roku
nast¹pi³a proœba o odroczenie terminu
sp³aty czynszu. Wówczas otrzyma³ odpowiedŸ, ¿e nie jest mo¿liwe pozytywne rozpatrzenie proœby. Zaleg³oœæ
czynszowa ³¹cznie z odsetkami wynosi³a 13 427,67 z³, powsta³a od wrzeœnia
2001 do stycznia 2004r. Sprawa zosta³a
skierowana do s¹du. Otrzyma³ wówczas nakaz zap³aty w postêpowaniu
upominawczym. W 2005 roku lokal
zosta³ przejêty przez gminê. W dniu
przejêcia lokalu przez gminê zaleg³oœci wynosi³y ju¿ 18 611,37z³. Rok póŸniej zosta³ z³o¿ony wniosek o wszczêcie egzekucji nale¿noœci na podstawie
przekazanego nakazu zap³aty (13
427,67, koszty postêpowania s¹dowego: 2759,00z³). 30 wrzeœnia 2005 roku
lokal zosta³ przekazany pod zarz¹dza-

nie Administratora. 2 listopada L. Krzemieñ zwróci³ siê z proœb¹ o umorzenie
czêœci zad³u¿enia lub roz³o¿enie na raty
oraz przywrócenie tytu³u prawnego do
lokalu w celu mo¿liwoœci ubiegania siê
o dodatek mieszkaniowy. 10 listopada
otrzyma³ pismo od Administratora z
informacj¹, ¿e od 1 paŸdziernika 2005
roku zaczê³o siê naliczanie odszkodowania w kwocie 106,54 z³ za bezumowne korzystanie z lokalu. 25 listopada z
kolei przysz³o pismo z Administratora
z propozycj¹ skorzystania z mo¿liwoœci odd³u¿enia zajmowanego lokalu
mieszkalnego. Nale¿noœæ wraz z odsetkami na dzieñ 31 lipiec 2005 roku wynosi³a 27.134,06 z³. Poproszono wówczas mieszkañca Wêgorzyna do stawienia siê u Administratora w ci¹gu tygodnia, jeœli jednak nie stawi siê Administrator przyst¹pi do przeprowadzenia
egzekucji s¹dowej i eksmisji z lokalu.
13 stycznia Leszek Krzemieñ w odpowiedzi na propozycjê Administratora z
listopada oœwiadczy³, ¿e nie mo¿e z niej
skorzystaæ i sp³aciæ d³ugu, albowiem
by³ bezrobotny. W zwi¹zku z tym Administrator odpowiedzia³, ¿e podanie
nie mo¿e byæ pozytywnie rozpatrzone.
Mo¿liwoœæ dokonywania umorzeñ by³a
wy³¹cznie do 31 marca 2006 r. 8 lutego
Administrator przedstawi³ propozycjê
przydzielenia lokalu socjalnego po³o¿onego w Cieszynie. Najemca lokalu
nie z³o¿y³ rezygnacji z lokalu ani nie
odpowiedzia³ na propozycjê. 6 maja
2006 roku otrzyma³ kolejny nakaz zap³aty w postêpowaniu upominawczym
w wysokoœci 11.362,52 wraz z odsetkami oraz 2 730 z³ tytu³em zwrotu kosztów postêpowania. 7 sierpnia 2006 roku
nast¹pi³a zap³ata w ca³oœci nale¿noœci.
9 listopada zosta³a zawarta ugoda na
pozosta³¹ zaleg³oœæ w wysokoœci niemal 35 tys. z³. 21 stycznia 2009 roku
Administrator wys³a³ wezwanie do zap³aty, albowiem na dzieñ 31 grudnia
2008 roku nale¿na kwota wynosi³a
14.253,06 z³. W tej kwocie mieœci³y siê
nale¿noœci bie¿¹ce oraz ostatnia nie
zap³acona rata ugody. Ugoda straci³a
moc. 25 marca Gmina Wêgorzyno poinformowa³a o wypowiedzeniu umowy
najmu lokalu z dniem 30 kwietnia z
miesiêcznym wypowiedzeniem. Umowa mia³a rozwi¹zaæ siê 31 maja 2009 r.
Zad³u¿enie przekroczy³o 23 tys. z³. W
lipcu 2009 roku Administrator wys³a³
pismo do mieszkañca Wêgorzyna, z
informacj¹, ¿e 31 maja umowa najmu
zosta³a rozwi¹zana. W listopadzie zosta³ poinformowany o pozytywnym
zaopiniowaniu przydzia³u lokalu przy
ul. Kopernika. W odpowiedzi tu¿ przed
œwiêtami Bo¿ego Narodzenia najemca
wniós³ proœbê o zawarcie z nim umowy
najmu na zajmowany dotychczas lokal
i poprosi³ o uzasadnienie odmowy podpisu prawa najmu. Tak¹ odpowiedŸ
otrzyma³ w styczniu tego roku. W marcu wniós³ skargê na dzia³ania burmistrz
Wêgorzyno.
Wprawdzie w piœmie do Rady
Miejskiej burmistrz Wêgorzyna napisa³a, ¿e podtrzymuje swoje stanowisko

w sprawie eksmisji z lokalu, albowiem
d³u¿nik w swoich pismach tylko deklaruje, ¿e dokona wp³aty, tym bardziej, ¿e
ostatnia wp³ata jaka by³a dokonana jest
z sierpnia 2008 roku, to jednak podczas
sesji zmieni³a zdanie. Aktualnie zad³u¿enie wynosi 31.582z³ plus koszty s¹dowe w wysokoœci 5.400 z³.
Osi¹ obrony mieszkañca gminy by³
fakt, i¿ umowê najmu podpisywa³ z
PKP a nie z gmin¹ i by³ przekonany, ¿e
gmina nie jest w³aœcicielem lokalu, a
tylko w³aœciciel lokalu mo¿e domagaæ
siê op³at czynszu. Okaza³o siê jednak,
¿e gmina w³aœcicielem jest, a radni postanowili daæ L. Krzemieniowi ostatni¹
szansê.
Jednym z poruszanych w¹tków
podczas dyskusji by³a blokada kupna
mieszkania. Tê kwestiê mieszkaniec
Wêgorzyna opisa³ w drugim piœmie do
Rady Miejskiej, w którym pisze m.in.,
¿e burmistrz blokuje mu mo¿liwoœæ
kupna mieszkania, mimo i¿ jak twierdzi
jako najemca ma prawo pierwszeñstwa.
„Otrzyma³em stosowne pisma (..) ale
wykupiæ nie mogê, bo Pani Burmistrz
blokuje, powiedzia³a, ¿e mi nie sprzeda
bo jej siê tak podoba, bo Ona tutaj rz¹dzi. Miesi¹c po otrzymaniu dokumentów o wykupie mieszkania otrzyma³em
pozew do S¹du Rejonowego w £obzie
o eksmisjê. (...) Warunkiem wykupu
jest nie posiadanie d³ugu za czynsz i
posiadanie umowy najmu. (...)”.
11 sierpnia 2009 roku wêgorzynianin otrzyma³ propozycjê wykupu
mieszkania z bonifikat¹ oraz informacj¹, ¿e bonifikata obowi¹zuje jedynie do koñca roku. Lokator z³o¿y³ pismo o wykup mieszkania ze zobowi¹zaniem, ¿e zaleg³oœci sp³aci gotówk¹,
jednak proœba zosta³a rozpatrzona negatywnie. Umowa najmu zosta³a zerwana 31 maja, tote¿ w momencie z³o¿enia przez gminê propozycji – lokalu
wykupiæ ju¿ nie móg³.
Jak wynika³o z wypowiedzi radcy
prawnego oraz burmistrz – nie chciano
podpisaæ ponownej umowy z obawy, ¿e
skoro dotychczas zobowi¹zania nie
by³y sp³acane, to nadal nie bêd¹. Z kolei

mieszkaniec ba³ siê, ¿e nawet jeœli sp³aci zad³u¿enie, burmistrz nadal nie podpisze z nim umowy i nie bêdzie móg³
kupiæ mieszkania, a jedyne co go czeka
– to eksmisja.
- Korespondencja z tym panem
trwa od ponad 10 lat i nie uregulowa³
pan d³ugu. Nie jest pan dla mnie wiarygodnym najemc¹. Ja mam bardzo du¿o
d³u¿ników i bardzo du¿o ugód z najemcami, sama ich do tych ugód namawiam
i proponujê sp³atê na ró¿nych warunkach. Ugoda zosta³a zawarta w 2006
roku, a gmina wypowiedzia³a umowê
dopiero w 2009 roku, przez trzy lata nie
wype³nia³ pan warunków ugody. Nie
wiem na co pan czeka³, dwa pisma pan
pisze do burmistrza o wykup mieszkania, deklaruje sp³acenie d³ugu, nie ma
tych pieniêdzy wp³aconych, nawet 100
z³. ¯yje pan na koszt podatników. Proponowa³am panu, aby wyprowadzi³ siê
dobrowolnie, aby nie robiæ panu eksmisji, dwa razy zaproponowa³am panu
mieszkanie, inni czekaj¹ po kila, kilkanaœcie lat. Ja muszê wykonaæ prawo, a
jeœli pan zalega na 31 tys. z³, to prawo
zobowi¹zuje mnie do przeprowadzenia
eksmisji. Radni na komisji pytaj¹ siê
dlaczego takie wysokie zad³u¿enia i
dlaczego gmina nic nie robi – powiedzia³a burmistrz.
S¹ darmowe biura prawne w Szczecinie. Gdy przedstawi³em im swoj¹
sprawê oni siê œmiej¹ i pytaj¹ kto mnie
skaza³. Nigdzie czegoœ takiego nie ma,
co dzieje siê w Wêgorzynie – zripostowa³ L. Krzemieñ.
W konsekwencji przewodnicz¹ca
Rady Monika KuŸmiñska spyta³a
mieszkañca Wêgorzyna, czy zap³aci
d³ug, jeœli bêdzie protokó³ uzgodnieñ, w
którym burmistrz zadeklaruje siê, ¿e po
zap³aceniu d³ugu podpisze umowê najmu
i spowoduje umo¿liwienie wykupu
mieszkania. Na tak postawione pytanie
mieszkaniec odpar³ twierdz¹co. W
zwi¹zku z takim obrotem sprawy burmistrz Wêgorzyna wyrazi³a zgodê.
Mieszkaniec zobowi¹zany jest do jednorazowej sp³aty zad³u¿enia. Skarga zosta³a wycofana z obrad Rady Miejskiej. MM
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Zakoñczenie III klasy LO w Resku
30 kwietnia w Zespole
Szkó³ w Resku odby³o
siê uroczyste
zakoñczenie nauki w
klasie III liceum. By³o to
ostatnie, wspólne
spotkanie 28 uczniów tej
klasy z dyrekcj¹,
wychowawc¹ i gronem
pedagogicznym.
O godz. 10. w koœciele rozpoczê³a siê Msza œwiêta odprawiona
przez ks. dr. Tadeusza Uszkiewicza,
a po niej uczniowie udali siê do
szko³y. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
od wprowadzenia sztandaru oraz
odœpiewania hymnu pañstwowego.
Nastêpnie odby³o siê przekazanie
sztandaru liceum nowemu pocztowi, w sk³adzie: Justyna Kijak, Adam
K³osowski oraz Katarzyna Kulik.
Przedstawiony zosta³ równie¿ poczet rezerwowy w sk³adzie:
Agnieszka Kamiñska, Mateusz
Mieszaniec oraz Joanna Kurszewska.
Jako pierwsza g³os zabra³a dyrektor Ma³gorzata Bia³y, która
podkreœli³a, ¿e od dziœ czas dla
maturzystów bêdzie ju¿ p³yn¹³
zupe³nie inaczej - nie bêdzie go
wyznacza³ dŸwiêk dzwonków
szkolnych. Doros³e ¿ycie wi¹¿e
siê z wolnoœci¹, ale tak¿e z podejmowaniem wa¿nych decyzji.
¯yczy³a maturzystom pomyœlnego
zdania egzaminu dojrza³oœci oraz
podziêkowa³a rodzicom za wspó³pracê, nauczycielom za zaanga¿owanie i zrozumienie, w³adzom samorz¹dowym i oœwiatowym za
wsparcie i za wiarê w marzenie o
lepszej szkole.
¯yczenia pomyœlnego zdania
egzaminu dojrza³oœci ¿yczyli równie¿ dyrektor Wydzia³u Oœwiaty i
Promocji starostwa w £obzie Teresa £añ, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Barbara Basowska oraz ks. dr
T. Uszkiewicz.
Pani Renata Gajdzis w imieniu
Rady Rodziców, podziêkowa³a dyrektor i ca³emu gronu pedagogicznemu za trud w³o¿ony w edukacjê
m³odzie¿y.
Stypendia Starostwa Powiatowego w £obzie otrzyma³y Patrycja
Rak i Natalia Wróblewska, Stypendium Starosty Antoniego Gutkowskiego za najwy¿sz¹ œredni¹ otrzyma³a Maja Bia³y.
Tradycj¹ szko³y jest przyznawanie Stypendium Marii Sêkowskiej
dla ucznia klasy III, który wykaza³
siê najwiêkszymi osi¹gniêciami w
dziedzinie biologii. W tym roku

otrzyma³a je Natalia Wróblewska.
Za wysokie osi¹gniêcia zosta³y
wyró¿nione: Maja Bia³y - œrednia
5.41; Patrycja Rak – 5.13; Natalia
Wróblewska – 5.13; Natalia Gajdzis
– 5.06; Alicja Merta – 5.06; Patrycja
Zawadzka – 5.06; Justyna Grankowska – 5.00; And¿elika Olbrich –
5.00; Dominika Iskra – 4.82.
Dyrektor wrêczy³a œwiadectwa
ukoñczenia szko³y, a wychowawca
S³awomir Brzozowski, nagrody
ksi¹¿kowe. Za pracê w Samorz¹dzie
Szkolnym nagrody otrzyma³y:
Agnieszka So³onyna, Patrycja Zawadzka i And¿elika Olbrich.
Pani Lidia Bielecka-Jahnz wrêczy³a nagrody za pomoc w organizacji VI Przegl¹du Ma³ych Form
Teatralnych oraz za twórcz¹ aktywnoœæ w ¿yciu kulturalnym szko³y w
latach 2008 – 2010. Otrzymali je:
Maja Bia³y, Micha³ Jaworski i Izabela Przybylska.
Statuetki za dzia³alnoœæ sportow¹ otrzymali: And¿elika Olbrich,
Justyna Grankowska, Dominika
Iskra, Bartosz Kaczor i Patrycja
Wierzchnicka.
Justyna Grankowska, opiekun
Samorz¹du Uczniowskiego, wrêczy³a dyplomy uczniom, którzy
szczególnie aktywnie dzia³ali w
Samorz¹dzie;
otrzymali
je:
Agnieszka So³onyna, Paulina
Perzanowska, Alicja Merta, And¿elika Olbrich, Patrycja Zawadzka,
Natalia Gajdzis, Maciej Lewañczuk, Justyna Grankowska, Bartosz
Kaczor, Dominika Iskra, Patrycja
Rak oraz Anna Szko³uda.
Pedagog Malwina Wiêckowska
podziêkowa³a uczniom za aktywn¹
pracê i dzia³ania w ramach wolontariatu.
Wychowawca klasy S. Brzozowski wrêczy³ podziêkowania rodzicom, którzy szczególnie aktywnie wspierali dzia³ania szko³y i pomagali w realizacji wspólnych
przedsiêwziêæ.
W imieniu Stowarzyszenia
„Arka” B. Basowska podziêkowa³a
m³odzie¿y za wsparcie i wszelk¹
pomoc.
Uroczystoœæ ta by³a ostatni¹,
podczas której uczniowie klasy III
byli abiturientami. Obecnie s¹ ju¿
absolwentami Liceum Ogólnokszta³c¹cego im K. K. Baczyñskiego w Resku. Przed nimi trudy zwi¹zane z egzaminami maturalnymi, a
tak¿e, przypominaj¹c s³owa poety;„szukanie prawdy jasnego p³omienia, szukanie nowych, nieodkrytych dróg...”. Uroczystoœæ po¿egnania uczniów klasy maturalnej
przygotowa³a m³odzie¿ z klasy II
pod kierunkiem Agaty Popielarz.
Alicja Mielniczek
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Po¿egnanie absolwentów LO w £obzie

(POWIAT) W pi¹tek uroczyœcie po¿egnaliœmy trzecioklasistów z reskiego i ³obeskiego liceum. Wœród 124 absolwentów,
21 ukoñczy³o szko³ê z czerwonym
paskiem. Dla wiêkszoœci weekend
by³ krótk¹ chwil¹ wytchnienia, bo
ju¿ dziœ rozpoczynaj¹ siê egzaminy maturalne. Na dobry pocz¹tek
- pisemny jêzyk polski.
Ju¿ od wczesnych godzin do
szko³y docierali obecni absolwenci
obu liceów. Ka¿dy odœwiêtnie ubrany ju¿ bez stresu pokonywa³ szkolny próg. Pierwsze uœciski d³oni, wymiana zdañ, nerwowe rozgl¹danie
siê wokó³.

- To dziœ jest ten dzieñ. To dziœ
koñczymy szko³ê. Przed nami matura a po niej zas³u¿one wakacje.mówi³ jeden z uczniów.
W rekach wielu z nich widnia³y
wi¹zanki kwiatów, które po apelu w
podziêce wrêczali swoim wychowawcom i nauczycielom. Na ka¿dej
twarzy pisa³a siê inna historia. Jedni
czuli dumê z racji dobrniêcia do
koñca tego etapu edukacji, inni ¿al,
¿e to ju¿ koniec. Pewne jest, ¿e ka¿dy opuœci³ mury swojej szko³y z
baga¿em cennych doœwiadczeñ,
wiedz¹ i zawartymi na ca³e ¿ycie
przyjaŸniami.
W tradycjê szkó³ wpisa³ siê zwy-

Œwiêto Ziemi
(£OBEZ) W ramach obchodów Miêdzynarodowego Dnia
Ziemi, uczniowie i wychowawcy z
Zespo³u Szkó³ w £obzie pracowali zgodnie z przygotowanym
wczeœniej tygodniowym harmonogramem sprz¹tania.
Wspólnymi si³ami spo³ecznoœæ
uczniowska zadba³a o czystoœæ i
porz¹dek leœnej œcie¿ki ekologicz-

nej, teren wokó³ szko³y, za p³otem
boiska szkolnego i wokó³ hali sportowej. Wysprz¹tane zosta³o równie¿ boisko szkolne oraz uporz¹dkowano po zimie skalniaki zdobi¹ce teren szko³y. Z relacji wychowawców wynika, i¿ na ³obesk¹
m³odzie¿ zawsze mo¿na liczyæ.
Plan sprz¹tania zosta³ celowo roz³o¿ony na ka¿dy tydzieñ tak by prace dzieci nie by³y powielane. GD

czaj, ¿e to klasy drugie ¿egnaj¹ swoich starszych kolegów. Co roku specjalnie dla nich przygotowuj¹ z pomoc¹ grona pedagogicznego i
m³odszych kolegów czêœæ artystyczn¹.
W Zespole Szkó³ w £obzie uroczysty apel, korzystaj¹c z piêknej,
choæ wietrznej pogody, odby³ siê na
boisku szkolnym. Posiadacze najwy¿szych œrednich, zdobywcy wysokich miejsc w olimpiadach oraz
osoby bior¹ce czynny udzia³ z ¿yciu
szkolnym otrzyma³y publiczne pochwa³y i nagrody rzeczowe. Warto
wspomnieæ, ¿e na apelu zosta³y wrê-

czone dwie nagrody starosty - stypendia. Spoœród 96 opuszczaj¹cych
mury szko³y uczniów 12 zda³o z
czerwonym paskiem. Najwy¿sze
œrednie wypracowali sobie Emilia
Wo³oszyn, Ewelina Lew, Karolina
Pacha³ko i Karolina Górecka.
Wszyscy tegoroczni absolwenci
otrzymali po tulipanie.
Absolwentom
gratulujemy,
¿yczymy powodzenia na egzaminach maturalnych oraz dostania siê
na wymarzone uczelnie. Kto wie,
mo¿e o niektórych z was bêdziemy
jeszcze pisaæ na ³amach naszej gazety?
GD
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Burmistrz Karpowicz bez absolutorium
(WÊGORZYNO).
Mimo i¿ zarówno
RIO, jak i Komisja
Rewizyjna pozytywnie zaopiniowa³y
wykonanie bud¿etu,
to radni i tak nie
udzielili absolutorium burmistrz Wêgorzyna. Radni argumentowali swoj¹
decyzjê tym, ¿e nie
popieraj¹ sposobu
realizacji bud¿etu.
Gmina Wêgorzyno by³a jedyn¹,
w której uchwa³a absolutoryjna podejmowana by³a na koñcu posiedzenia Rady Miejskiej. W pozosta³ych
g³osowanie nad absolutorium odbywa³o siê na pocz¹tku obrad rady
Miejskiej.
By³o ju¿ oko³o godziny 20.00,
gdy przyst¹piono do podjêcia
uchwa³y. Na wstêpie przewodnicz¹ca Rady Miejskiej zapozna³a radnych z opini¹ RIO i Komisji Rewizyjnej. Obie by³y pozytywne, przy
czym RIO opiniuje wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach bud¿etu, tote¿
opinia ta nie stanowi oceny wykonania bud¿etu a jedynie ocenê sprawozdania z wykonania bud¿etu
przeprowadzon¹ pod k¹tem prawid³owoœci sporz¹dzenia tego¿. Komisja Rewizyjna z kolei bada³a
bud¿et pod k¹tem legalnoœci, gospodarnoœci, rzetelnoœci i celowoœci dzia³añ burmistrza. Przewodnicz¹ca RM Monika KuŸmiñska nim
otworzy³a dyskusjê nad udzieleniem, b¹dŸ nie absolutorium burmistrz Wêgorzyna Gra¿ynie Karpowicz przytoczy³a ustêp z pisma Izby,
mówi¹cy o tym, i¿ „wniosek Komisji Rewizyjnej w czêœci merytorycznej wykonania zadañ bud¿etowych
nie podlega opiniowaniu przez Izbê.
Do oceny wykonania zadañ uprawniona jest wy³¹cznie Rada”.
Przewidywany dochód gminy
Wêgorzyno w roku ubieg³ym wynosi³
20.724 tys. z³. Dochody wykonano w kwocie 20.012 tys. z³. co
stanowi³o 96,57 proc. planu, w
tym planowane dochody w³asne
wykonane w kwocie 7.330.tys. z³,
czyli o oko³o 100 tys. z³ mniej od
planowanych. Planowane wydatki
bud¿etowe mia³y wynieœæ oko³o
23.570 tys. z³, a zrealizowano je w

wysokoœci 20.694 tys. z³. Na realizacje inwestycji zaplanowano w
bud¿ecie gminy kwotê 4.843 tys. z³,
co stanowi 20,55
proc. ogó³u planu wydatków.
Wydatkowano jednak kwotê 2.854
tys. z³. czyli 13,79 proc. wydatków
ogó³em i 14,26 proc. dochodów
gminy ogó³em.
Na 2009 rok zaplanowano deficyt bud¿etowy w wysokoœci 2.844
tys. z³, a wyniós³ 682 tys. z³.
W rozliczeniu rocznym dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów bud¿etowych wypracowano œrodki w wysokoœci 961.662,75
z³ pozostaj¹ce do wykorzystania w
przysz³ych latach bud¿etowych.
Zad³u¿enie gminy na koniec
2009 roku z tytu³u zaci¹gniêtych
kredytów wynios³o 3.518 tys. z³.
Na koniec roku gmina posiada³a
zobowi¹zania wymagalne z tytu³u
zaliczek alimentacyjnych w kwocie
34.221 z³.
Jako pierwszy g³os w dyskusji
zabra³ radny Jan Mazuro, który
stwierdzi³, ¿e bud¿et pod wzglêdem
rachunkowym wykonany jest prawid³owo.
- Bud¿et w ci¹gu roku dostosowywaliœmy do ró¿nych potrzeb.
Wykaza³em ¿e uchwa³ê bud¿etowa
wprowadzaliœmy 32 razy, sporo
wówczas zmienialiœmy. Pani burmistrz wspomina³a, ¿e na administracjê wzros³o 5 proc. Koszty administracji publicznej wzros³y o
253 tys. z³, czyli o 10,8 proc. wszystkich wydatków – powiedzia³.
Wówczas burmistrz Wêgorzyna
Gra¿yna Karpowicz sprecyzowa³a,
¿e mówi³a jedynie o wynagrodzeniach, jednak przewodnicz¹ca RM
Monika KuŸmiñska doda³a, ¿e dodatkowo, prócz wynagrodzeñ, by³o
sporo zleceñ, które nie by³y wliczane w ten wzrost.
– Czêsto sprzeczaliœmy siê, w
jaki sposób ten bud¿et zrealizowaæ.
Zosta³ on wykonany. Sposób realizacji bud¿etu by³ bardzo niezadowalaj¹cy. Bud¿et jest zrobiony bardzo dobrze, s³upki s¹ dobre, wyniki
dobre, na co zgodziliœmy siê, ale
sposób realizacji jest niezadowalaj¹cy – podkreœli³ Jan Mazuro.
S³owa radnego sprecyzowa³a
radna Jadwiga Kamiñska.
– Nie podoba³o mi siê to, ¿e
bardzo czêsto przetargi, które powinny byæ tañsze, u nas by³y dro¿sze i stawia³o siê nas pod bramk¹ i
mówi³o – dodajecie. Dodajecie, bo
jak nie, to... To nie jest w³aœciwa
forma. Pani utrzymywa³a j¹ przez
ca³y rok. Po drugie - sposób realizacji zadañ, inwestycji, które s¹ w
gminie, wed³ug mnie nie s¹ prawid³owo wykonywane. Sprawa nie jest

prawid³owo przemyœlana, tylko
wykonuje siê coœ pod publikê. Jest
coœ – idzie, a potem okazuje siê, ¿e
radni dok³adaj¹, bo szkoda pieniêdzy, to dok³adamy jeszcze. Droga
Sielsko – bardzo mnie to bola³o, ¿e
w taki sposób zostaliœmy postawieni pod mur. Radni przeg³osowali, ¿e
jeœli dostaniemy pieni¹dze, to bierzemy i wykonujemy drogê, potem
nagle okazuje siê, ¿e nic nie dostaniemy, i robimy z naszych pieniêdzy. I tak jest z niejedn¹ inwestycj¹.
Orlik – druga inwestycja, któr¹ pani
poprowadzi³a, do dzisiaj k³óc¹ siê
pewne rzeczy, które s¹ zrobione.
Nie podoba mi siê sposób realizacji
i przeprowadzania nawet samych
przetargów – powiedzia³a radna.
Do tych g³osów do³¹czy³a siê
przewodnicz¹ca RM, która powiedzia³a, ¿e sposób przeprowadzania
przetargów i wy³aniania oferentów
w przetargu nie jest takim, jak ogólnie funkcjonuje.
– W wiêkszoœci gminach jest
tak, ¿e mamy kosztorys i w przetargu wy³ania siê firmê. Firmy bij¹ siê,
staraj¹ siê o pracê. Sk³adaj¹ oferty,
czêsto mniejsze, ni¿ pieni¹dze w
bud¿ecie, czyli gmina na tym korzysta. A u nas, nie pamiêtam który
przetarg, mo¿e nie by³o takiego,
¿ebyœmy zaoszczêdzili. Zawsze dok³adamy. I w tym roku te¿ – musieliœmy do³o¿yæ 710 tys. z³ i nie jest to
wyst¹pienie przeciwko oczyszczalni, to jest przeciwko takiej metodzie, ¿e my musimy stale dok³adaæ
– powiedzia³a przewodnicz¹ca.
Po wypowiedziach radnych burmistrz Wêgorzyna szeroko omówi³a dzia³ania inwestycyjne podjête w
trakcie ubieg³ego roku. Zwróci³a
równie¿ uwagê na kwestie bud¿eto-

we.
– Dochody za 2009 r. wzros³y
do ponad 20 milionów z³, a w 2008
roku mieliœmy 18.513 tys. z³. To nie
jest ma³y bud¿et, dochody wzrastaj¹
ale i wzrastaj¹ równie¿ zadania.
Nast¹pi³ równie¿ du¿y wzrost ze
sprzeda¿y mienia – wp³ywy z tego
tytu³u wynios³y ponad 711 tys. z³,
by³y wy¿sze o 275 tys. z³ od wykonania w 2008 roku. Ze sprzeda¿y
samych mieszkañ – 33 lokali, uzyskaliœmy kwotê 199 tys. z³. Najdro¿sz¹ dzia³k¹, jak¹ sprzedaliœmy,
by³a ta znajduj¹ca siê w Ginawie (po
wydobyciu ¿wiru). Gmina sprzeda³a j¹ za kwotê 160 tys. z³. Œrednia
cena gruntu na terenie Wêgorzyna
pod budownictwo mieszkaniowe w
gminie wynios³a 37,11 z³ – powiedzia³ m.in. burmistrz.
Po wypowiedziach radnych i
burmistrz przyszed³ czas na g³osowanie. Jego wynik nie by³ pomyœlny
dla w³odarz gminy. Za udzieleniem
absolutorium g³osowa³o czterech
radnych: Miros³aw K³osiñski,
Adam Hlib, Jan Szymko oraz Stanis³aw Kaliciñski. Przeciw udzieleniu
absolutorium g³osowali: Monika
KuŸmiñska, Jadwiga Kamiñska,
Zbigniew Wilk, Eugeniusz Ko³odyñski, Hieronim Cierpisz, Marcin
Szostakiewicz.
Od g³osu wstrzyma³ siê Tomasz
Mielcarek.
Niegdyœ nie udzielenie absolutorium skutkowa³o podjêciem dzia³añ zmierzaj¹cych do przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania burmistrza. Obecnie absolutorium jest jedynie zwyk³¹ uchwa³¹,
która nie niesie za sob¹ niczego,
prócz opinii radnych na temat dzia³ania finansowego urzêdu.
MM
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GMINA RADOWO MA£E

Absolutorium dla wójta
(RADOWO MA£E) W minion¹ œrodê jednog³oœnie przyznano absolutorium za rok 2009
wójtowi Gminy Radowo Ma³e
Józefowi Wypijewskiemu. Widaæ,
z uznaniem spotka³ siê sposób
wydatkowania przez wójta pieniêdzy gminnych oraz licznie poczynione inwestycje.
„Po rozpatrzeniu i przyjêciu
sprawozdania z wykonania bud¿etu
Gminy za rok 2009 oraz wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w
Radowie Ma³ym- udziela siê wójtowi Gminy Radowo Ma³e absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu za
rok 2009”.- treœæ uchwa³y w sprawie
udzielenia absolutorium.
Uchwa³a zosta³a podjêta jedno-

g³oœnie i by³a docenieniem ca³orocznej pracy wójta. Z najwa¿niejszych inwestycji w gminie pokrytych ze œrodków w³asnych nale¿y
wymieniæ remont drogi od gminy do
koœcio³a; remont drogi na odcinku
Pogorzelica- Orle; zakup pieca CO
dla SP w Siedlicach w ramach projektu termomodernizacji; wykonanie z ZDW w Koszalinie chodnika w
Rekowie, koszt gminy 125 tys. z³;
chodnik w Orle przy wspó³udziale
ZDP w £obzie; przy³¹cze wodoci¹gowe w Borkowie Wielkim oraz
remont szkolnego dachu w Radowie
Ma³ym za kwotê 107 tys. z³.
Zesz³y rok gmina zamknê³a z
nadwy¿k¹ w wysokoœci 122 tys. z³.
Ponadto przez miniony okres nie
zaci¹gnê³a ¿adnego kredytu, sp³a-

Str
Str.. 9

Z³o¿¹ siê
na chodnik
(RADOWO MA£E) Radni
Gminy Radowo Ma³e na minionej
sesji 28 kwietnia, podjêli uchwa³ê
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Zachodniopomorskiemu Zarz¹dowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

ca³a natomiast te zaci¹gniête w latach poprzednich. Nic, tylko pogratulowaæ.
GD

Gminna dotacja zostanie przeznaczona dla ZZDW na realizacjê
zadania pn. „Przebudowa chodnika
w miejscowoœci Radowo Ma³e w
ci¹gu drogi wojewódzkiej 147”.
Koszt inwestycji oszacowano na
200 tys. z³, a pomoc gminy w wysokoœci 50 tys. z³ zostanie przekazana
formie dotacji celowej. GD

Jak s¹ ludzie, którzy chc¹ pracowaæ to i znajd¹ siê tacy co chc¹ pomóc

Pracê mieszkañców so³ectwa Gostomin
wyceniono na ponad 40 tysiêcy z³otych
(RADOWO MA£E- GOSTOMIN) Od niemal 16 lat so³tysem
urokliwego so³ectwa Gostomin
jest pani Zofia Baumgardt- Jezierska. Pod swoj¹ opiek¹ ma ponad setkê mieszkañców z Gilnicy
i Gostomina.
Gmina Radowo Ma³e liczy sobie
18 so³ectw. Maj¹c na wzglêdzie
ograniczone mo¿liwoœci finansowe
gminy, jej rozwój infrastrukturalny
zale¿y w wielkiej mierze od mieszkañców. Przyk³adem dobrze zgranych i zatroskanych o wspóln¹ przysz³oœæ miejscowoœci jest so³ectwo
Gostomin.

Ca³a dokumentacja poczynionych w ramach prac spo³ecznych
dzia³añ znajduje siê w grubej teczce. Ka¿da kartka to inne przedsiêwziêcie. Na niej pami¹tkowa fotografia oraz nazwiska osób ówczeœnie pracuj¹cych.
- Wszystko, co uda³o siê nam
kupiæ dla so³ectwa, by³o za wypracowane na festynach pieni¹dze.
Czasami materia³ udawa³o nam siê
pozyskaæ, ale robotê wykonywali
nasi mieszkañcy. Podobnie transport by³ nasz, paliwo i sprzêt.- mówi
so³tys.
Lista prac wykonanych przez
lata na obu wioskach jest d³uga.

Przyk³adem jest chodnik. P³yty
chodnikowe pochodzi³y z rozbiórki
w Borkowie Wlk. So³tys na w³asny
koszt organizowa³a ich transport.
Wszystkie prace w so³ectwie,
wykonano w czynie spo³ecznym. Na
uwagê zas³uguje boisko do gry w
pi³kê. Wczeœniej by³ to niezagospodarowany ugór, gêsto poroœniêty
chaszczami. Mieszkañcy uzyskali
zezwolenie na wykarczowanie
drzew i uprz¹tniêcie terenu. Plac
wyrównywali prywatnym ci¹gnikiem. Dziœ bez ograniczeñ s³u¿y
najm³odszym mieszkañcom. Dziêki
funduszowi so³eckiemu ju¿ w tym
roku zostan¹ zakupione drewniane
³awki dla kibiców, bramki i zadaszenie. So³tys przyznaje, ¿e dysponowanie funduszem nie jet
proste. Dopiero po burzliwych
rozmowach podczas zebrania
wiejskiego uda³o siê ustaliæ, jaka
inwestycja jest dla mieszkañców
najpilniejsza.
Na pocz¹tku wsi tu¿ za koœcio³em znajduje siê ogromny
budynek, dawny magazyn. Obecnie s³u¿y za koœció³ (obecny jest
zamkniêty, czeka na remont),
œwietlicê i punkt przedszkolny.
Pocz¹tki jego adaptacji so³tys
wspomina jako ciê¿ki okres. Gigantyczn¹ dziurê w dachu ³atali
miejscowi ch³opcy, a zamiast
okien w futrynach widnia³a kolorowa folia oklejona radosnymi
kwiatkami.

- Wójt bardzo docenia nasz¹
pracê spo³eczn¹ i wspiera nas. Uwa¿am, ¿e na swoje mo¿liwoœci gmina
du¿o nam pomaga.- ocenia wspó³prace z w³adzami pani so³tys.
Na podsumowanie rozmowy so³tys powiedzia³a, ¿e kiedyœ nie¿yj¹cy
ju¿ pan Skoworotko (pracownik starostwa) podj¹³ siê oszacowania wartoœci
ich pracy. Kwota by³a horendalna i
przekracza³a 40 tys. z³.
Obecnie trwaj¹ prace nad stworzeniem projektu modernizacji budynku,
w którym obecnie znajduje siê œwietlica, koœció³ i przedszkole. Plany maj¹
dotyczyæ zaadaptowania pozosta³ej
jego czêœci tj. piêtra i poddasza. GD
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Pani burmistrz, absolutorium zosta³o
udzielone!
(DOBRA) 28 kwietnia
br. doberscy radni
jednog³oœnie przyznali absolutorium
burmistrz Dobrej
Barbarze Wilczek.
Twarz docenionej
zdradza³a wiele pozytywnych emocji,
mimo i¿ na co dzieñ
otrzymywa³a sygna³y
o dobrze wykonywanej przez siebie pracy.
- Komisja rewizyjna po zapoznaniu siê ze sprawozdaniem i uzupe³niaj¹cymi informacjami skarbnika S³awomira Brodniaka z wykonania bud¿etu za 2009r. postanowi³a
udzieliæ absolutorium burmistrzowi
Dobrej Barbarze Wilczek. Wniosek
przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie, która zaopiniowa³a go pozytywnie.odczyta³a zastêpca przewodnicz¹cej Komisji Rewizyjnej.
Orzekaj¹ca Regionalna Izba
Obrachunkowa w Szczecinie w
sk³adzie Urszula G³od- Wandensanden przewodnicz¹ca, Janusz Jarosz
cz³onek i Mieczys³aw Kus cz³onek,
pozytywnie zaopiniowa³a wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Dobrej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Dobrej z
tytu³u wykonania bud¿etu za rok
2009. Ta sama komisja pozytywnie
zaopiniowa³a sprawozdanie burmistrza Dobrej z wykonania bud¿etu
za rok ubieg³y.

- Zesz³y rok by³ rokiem kryzysu,
którego skutki dotar³y równie¿ do
nas. W zesz³ym roku podejmowaliœmy wiele dzia³añ inwestycyjnych
raz oko³o inwestycyjnych. By³o
równie¿ kilka, które wynik³y nagle.
O ile zesz³oroczne dochody wykonaliœmy w 99 procentach, o tyle
wydatki w porównaniu do roku poprzedniego znacznie wzros³y. Nie
zaci¹galiœmy jednak ¿adnego kredytu, co jest ewenementem. Wszystkie wydatki ponosiliœmy z w³asnego
bud¿etu. Tamten rok zamknêliœmy
nieznacznym, ale deficytem. Deficytem finansowym w wysokoœci
277 tys. z³. Nie jest to powód do
dumy, ale za to z drugiej strony uda³o nam siê du¿o osi¹gn¹æ. Wykonaliœmy sporo, a na ten rok zaplanowaliœmy jeszcze wiêcej.- powiedzia³
skarbnik S³awomir Brodniak.
W zesz³ym roku gminie uda³o siê
wykonaæ m. in. modernizacjê
oœwietlenia, zamontowano 48 nowych punktów oœwietleniowych;
monta¿ pi³kochwytów na stadionie
miejskim w Dobrej; wymianê pokrycia dachowego w SP Wojtaszyce; monta¿ tablic og³oszeniowych
na terenie miasta; monta¿ placów
zabaw w miejscowoœciach Anielino
i Wrzeœno; budowê zaplecza do istniej¹cej hali w Dobrej; chodnik
miêdzy ulicami Zielona i Westerplatte; remont klatki schodowej i
parteru w Gimnazjum w Dobrej oraz
monta¿ okien i drzwi w OSP Dobra.
Ponadto burmistrz poinformowa³a, ¿e gminie uda³o siê pozyskaæ
œrodki zewnêtrzne na realizacje zadañ w³asnych gminy. Lista zrealizowanych projektów jest spora, a na
niej m. in. projekt Pomó¿ sobie,
czyli „Od biernoœci do aktywnoœci”
finansowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i Skarbu Pañstwa; Warto byæ aktywnym „Rozwi-

janie kompetencji kluczowych poprzez zajêcia pozalekcyjne w Gminie Dobra”; „Oœrodek Przedszkolny
w Gminie Dobra szans¹ na zmniejszenie nierównoœci w upowszechnianiu edukacji”.
Na koniec s³owa wielkiego „dziêkujê” us³yszeli doberscy radni.
- To dziêki waszej przychylnoœci
i inicjatywom te wszystkie projekty
udaje siê zrealizowaæ. Gdyby nie

Wasze pozytywne spojrzenie, realizacja nie by³aby mo¿liwa. Je¿eli
chodzi np. o wydatkowanie œrodków w ramach EFS-u, czêsto jest
tak, ¿e pierwsza transza jest wyp³acana ze znacznym poœlizgiem,
i wtedy my uruchamiamy nasze
œrodki gminne, aby projekt móg³
siê potoczyæ do momentu otrzymania pieniêdzy.- podziêkowa³a
burmistrz
GD

Radni - Gryfa Pomorskiego dla burmistrz Dobrej
(DOBRA) Radni Miejscy z
Dobrej sprawili swojej burmistrz
Barbarze Wilczek podwójn¹ niespodziankê na minionej sesji 28
kwietnia. Po pierwsze przyznali
jej absolutorium, po drugie zg³osili jej osobê do nagrody Zarz¹du
Województwa Zachodniopomorskiego dla osób szczególnie zas³u¿onych dla ziem zachodniopomorskich.
Przewodnicz¹ca rady Jolanta
Siekiera poinformowa³a zgromadzonych, i¿ 19 kwietnia wp³ynê³o
do biura rady pismo, w którym radni

zwrócili siê z proœb¹ o wprowadzenie na obrady niniejszej sesji Rady
Miejskiej w Dobrej projektu uchwa³y maj¹cego na celu wyst¹pienie do
Zarz¹du Województwa Zachodniopomorskiego o nadanie odznaki
honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego pani Barbarze Wilczek obecnie burmistrz Dobrej.
- Wyró¿nieniem tym docenimy
wieloletnie dzia³ania Barbary Wilczek na rzecz rozwoju naszej spo³ecznoœci. Prosimy, by rada reprezentowa³a nas w naszych zamiarach.- czytamy w piœmie.

- Odznaka honorowa Gryfa Pomorskiego jest przyznawana przez
Zarz¹d Województwa Zachodniopomorskiego osobom, które przyczyni³y siê do wzmocnienia odczucia spo³ecznego na terenie województwa zachodniopomorskiego i
nie tylko. Mówi siê tutaj o du¿ym
udziale ponad obowi¹zki wynikaj¹ce z zajmowanych stanowisk. Muszê przyznaæ, ¿e docenienie przez
pañstwa pani burmistrz jest czymœ
niesamowitym. Odznakê honorow¹
dostaj¹ osoby zas³u¿one ziemi zachodniopomorskiej. Wœród nich s¹

wielcy spo³ecznicy.- powiedzia³a
sekretarz Urzêdu Miejskiego Dorota Kisiel.
Warto wspomnieæ, ¿e licznie
odbywaj¹ce siê festyny w miejscowoœciach Gminy Dobra, s¹ tworzone na wzór cyklicznych imprez
gminnych pn. „Lato w gminie”, które ponad 10 lat temu zapocz¹tkowa³a pani burmistrz wraz z dyrektor
Biblioteki Publicznej w Dobrej.
Przedmiotow¹ uchwa³ê podjêto
jednog³oœnie, czym dostarczono
wielu wzruszeñ zaskoczonej burmistrz Barbarze Wilczek.
GD
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Absolutorium jednog³oœnie
(£OBEZ). Radni ³obescy nie
mieli najmniejszych w¹tpliwoœci
odnoœnie udzielenia absolutorium dla w³odarza gminy. Podczas g³osowania wszyscy byli jednomyœlni.
Sprawozdanie ³obeskiego bud¿etu Regionalna izba Obrachunkowa oceni³a pozytywnie.
Dochody zosta³y wykonane w
kwocie 35.440 tys. z³ wydatki –w
wysokoœci 38.620 tys. z³.
Na koniec roku zosta³y wypracowane œrodki w kwocie 187 tys. z³, a
d³ug publiczny gminy wyniós³ 11.800
tys. z³, co stanowi 33.3 proc. wykonania dochodów przy mo¿liwoœciach
dochodowych 60 proc. Oko³o 30
proc., to wydatki maj¹tkowe.
Komisja rewizyjna przeprowadzi³a kontrolê sprawozdania z wykonania bud¿etu. Po kontroli Komisja wypracowa³a 5 wniosków, które
zosta³y przekazane burmistrzowi do

ewentualnego rozpatrzenia. Radni
udzielili absolutorium jednog³oœnie.
– Wyraz uznania dla pana burmistrza, jego wspó³pracowników, którzy na swoich stanowiskach pracy
wykonuj¹ ¿mudn¹ pracê i odpowiadaj¹ za wykonanie zadañ, optymalne wykorzystanie œrodków i
oszczêdn¹ gospodarkê – powiedzia³a przewodnicz¹ca rady Miejskiej El¿bieta Kobia³ka, sk³adaj¹c
gratulacje burmistrzowi £obza. Po
tych s³owach rozbrzmia³y gromkie
brawa.
Burmistrz £obza Ryszard Sola
w kilku s³owach podziêkowa³ Radzie Miejskiej, Komisji Rewizyjnej
za pozytywn¹ ocenê. S³owa podziêkowania skierowa³ równie¿ do
wszystkich osób bior¹cych czynny
udzia³ w ¿yciu gminy.
– Dziêkujê so³tysom, przedstawicielom i goœciom. Du¿e s³owa
podziêkowania i uznania kierujê

Odchody bryzgaj¹
po nogach
(£OBEZ). Niemal na ka¿dej
sesji pojawia siê kwestia dotycz¹ca utrzymania czystoœci na terenie gminy. O tym, ze psie odchody
zalegaj¹ wszêdzie apeluj¹ zarówno so³tysi, jak i przewodnicz¹cy
rady osiedlowej Zdzis³aw Szklarski.
Z wnioskiem o nak³adanie wysokich kar dla w³aœcicieli czworonogów za brudzenie przez psa na terenie miasta wyszed³ przewodnicz¹cy
rady osiedla Zdzis³aw Szklarski.
Nie zapomnia³ przy tym spytaæ
gdzie mieszkañcy maj¹ gromadziæ
psie odchody.
Do koszy ogólnodostêpnych
niewskazane, bo s³u¿by porz¹dkowe zwracaj¹ uwagê. Do koszy komunalnych te¿ nie. Proponowa³bym
aby na terenie miasta rozstawiæ kosze na psie odpady z ³opatkami i rêkawiczkami zawieszonymi przy koszach, jak ju¿ to ma miejsce w innych miastach – powiedzia³.
Temat psów podj¹³ so³tys Bonina Waldemar Zakrzewski, który
poinformowa³, ¿e ponownie wyrzucono dwa psy.
Znowu trzeba bêdzie zg³osiæ,
¿eby je wy³apaæ, a za to my podatnicy p³acimy. Ludzie s¹ bez serca, ¿e
tak robi¹. We wsi jest ma³o miejsca
zielonego, ca³a wioska jest
zas...ana. Proszê niech stra¿ miejska
zainteresuje siê tym. Rozmawia³em

ju¿ z mieszkañcami. Nic to nie daje.
Mo¿e nale¿y wy³apaæ psy i wywieŸæ
do Bia³ogardu? W³aœciciel bêdzie
chcia³, to pojedzie, za psa zap³aci, to
mo¿e zm¹drzeje. Jeœli ja dziœ mówiê, to s³yszê ¿e w³aœciciel psa mo¿e
p³aciæ mandaty. Daæ taki mandat raz
drugi, ¿eby siê nauczy³. My sami to
sprz¹tamy. Gdy kosi siê trawê kosiark¹ to te psie odchody bryzgaj¹
po nogach. Jest to wielki problem i
musimy siê nad tym zastanowiæ –
powiedzia³.
Kierownik wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska Ewa Ciechañska poinformowa³a, ¿e psie odchody nale¿y wyrzucaæ do koszy rozstawionych na terenie miasta. Uzna³a, ¿e przy obecnej
kulturze i zachowaniach ludzi ³opatki i rêkawiczki mog³yby szybko znikn¹æ. Do tego, aby takie kosze rozstawiaæ spo³eczeñstwo musi dojrzeæ.
Przy okazji dobrze by siê sta³o,
gdyby urzêdnicy dojrzeli, ¿e koszy
na œmieci jest niezwykle ma³o na
terenie miasta i niektórzy mieszkañcy, aby móc wyrzuciæ psie odchody
do kosza musieliby przespacerowaæ
siê z nimi przez d³ugoœæ niejednej
uliczki w mieœcie. Dobrze by³oby
równie¿, aby dostrzegli wreszcie
koniecznoœæ wydzielenia miejsca,
gdzie psy mog³yby spokojnie za³atwiæ swoje potrzeby. Nie sztuk¹ jest
nak³adanie kar, ale wskazywanie
alternatyw.
MM

pod adresem swoich podw³adnych,
wspó³pracowników. Aby zrealizowaæ ten bud¿et w 100 proc., to potrzebna jest praca zespo³owa. Dziêkujê za ten dobrze dzia³aj¹cy zespó³

i efekt ubieg³orocznej pracy – powiedzia³ burmistrz Ryszard Sola.
Po obradach w³odarz gminy zaprosi³ wszystkich na skromny poczêstunek.
MM

S³upy og³oszeniowe
we wsiach

(£OBEZ). Przy okazji wyborów ponownie wyp³yn¹³ wniosek
so³tysa Waldemara Zakrzewskiego odnoœnie postawienia s³upów
og³oszeniowych na wsiach. Samorz¹dowcy 5 maja maj¹ daæ odpowiedŸ czy gminê na to staæ.
- So³tysi otrzymali pismo w sprawie miejsc na og³oszenia. Przed
poprzednimi wyborami te¿ o tym
mówi³em. Pan burmistrz napisa³
m.in., ¿e na ten cel maj¹ byæ przeznaczone nasze tablice. Naprawdê
te tablice s¹ ma³e. Og³oszenia powinny wisieæ gdzie indziej. My
mamy wiele swoich og³oszeñ i kto

ostatni powiesi plakat, ten bêdzie
lepszy, bo pozalepia tych pierwszych. Warto zastanowiæ siê nad
tym, mówi³em kiedyœ o s³upach
og³oszeniowych – powiedzia³ so³tys
Bonina Waldemar Zakrzewski.
Radny Kazimierz Chojnacki
popar³ wniosek so³tysa o postawienie na terenach wiejskich s³upów
og³oszeniowych. Argumentowa³ to
tym, ¿e s³upy postawione w mieœcie
spe³niaj¹ swoje zadanie. Burmistrz
£obza Ryszard Sola poprosi³ o czas
do 5 maja na sprawdzenie ile takie
s³upy bêd¹ kosztowaæ. Dopiero po
zapoznaniu siê z cen¹ propozycja
bêdzie rozpatrywana.
MM
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Rozmowa z nowym proboszczem parafii w £obzie ks. Józefem Cyrulikiem

Strzeli³o mi 40 lat kap³añstwa
(£OBEZ) Od kwietnia nowym
proboszczem parafii p.w. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w
£obzie jest ks. Józef Cyrulik. Osoba z baga¿em cennych doœwiadczeñ na plecach, wiar¹ w ludzkie
dobro i zara¿aj¹cym ka¿d¹ sferê
¿ycia optymizmem.
Mój ¿yciorys jest dosyæ
ciekawy i bogaty w treœæ
Przed przyjœciem do £obza by³em proboszczem w Parafii Œwiêtego Józefa w Szczecinie. Oprócz
tego przez15 lat mia³em zaszczyt
pe³niæ funkcjê Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej. By³em
osobistym ³¹cznikiem miêdzy arcybiskupem a Zarz¹dem Diecezjalnym Akcji Katolickiej naszej
archidiecezji. W ogóle to Akcja
Katolicka wywodzi siê jeszcze
sprzed wojny. Po niej w³adze komunistyczne zlikwidowa³y j¹. Natomiast w 1995 roku papie¿ Jan
Pawe³ II zaapelowa³ do polskich
biskupów, ¿eby j¹ reaktywowaæ.
W naszej archidiecezji akcja ta
zosta³a powo³ana przez arcybiskupa Mariana Przykuckiego w
1995 roku.
Strzeli³o mi ju¿ 40 lat
kap³añstwa
Na proboszcza i dziekana w
£obzie mianowa³ mnie arcybiskup
metropolita Andrzej Dziêga. Cieszê siê z tego ogromnie, gdy¿ ludzie s¹ tutaj bardzo ¿yczliwi. Poniewa¿ jestem doœwiadczonym
kap³anem, to przez to dobrym psychologiem i wyczuwam otwartoœæ
parafian.
W tym roku strzeli³o mi 40 lat
kap³añstwa. Ci¹gle siê obracam
wœród ludzi i ró¿nych spraw, wiêc
nie czujê up³ywu czasu. Podczas
urlopu najchêtniej wypoczywam
w polskich górach Sudetach. Najbardziej lubiê jeŸdziæ w Góry Izerskie, Sto³owe, Karkonosze, okolice Zielonej Góry i Karpacza. Tam
w³aœnie s¹ moje ulubione œcie¿ki.
Jak powiedzia³ Jan Pawe³ II,
powo³anie to dar i tajemnica
Kiedy siê ono zaczyna, nie wiadomo, bo s¹ to niedostrzegalne sprawy. Ja pochodzê z typowo katolickiej rodziny, gdzie tradycje religijne by³y piêknie zachowywane. Moi
rodzice byli autentycznie wierz¹cy.
Jestem im wdziêczny, ¿e zaszczepili
we mnie takie umi³owanie prawdy
bo¿ej objawionej, nauki koœcio³a,
szacunku dla duchowieñstwa. Wychowywa³em siê z piêcioma siostrami. Dwie z nich ju¿ nie ¿yj¹, a jedna
zosta³a zakonnic¹. Siostry da³y mi

piêkny przyk³ad dobrej postawy i
prawdy, a tak¿e obraz kobiecoœci,
który pomóg³ zrozumieæ duszpasterstwo wobec ma³¿eñstwa. Skoñczy³em studia z Teologii Ma³¿eñstwa i Rodziny. W moim domu czyta³o siê równie¿ „¯ywoty Œwiêtych”. Ojciec by³ cz³owiekiem muzykalnym i gra³ pieœni koœcielne. W
ten sposób ja siê nauczy³em graæ.
Dom i rodzina odegra³y du¿¹ rolê.
Ale decyzja o wst¹pieniu do seminarium przysz³a póŸno, bo w szkole
œredniej. Waha³em siê. Moim miastem m³odoœci jest Zielona Góra.
Mi³o wspominam kolegów i kole¿anki z klasy maturalnej. Oczywiœcie
to by³ wielki szok, kiedy poszed³em
do seminarium. To by³ czas, kiedy
by³y jeszcze tarcia miêdzy koœcio³em a rz¹dem komunistycznym.
Ty siê absolutnie
na ksiêdza nie nadajesz
Pamiêtam taki przeœmieszny
moment, kiedy po dwóch latach
mojego pobytu w seminarium mieliœmy spotkanie klasowe. Jedna z
kole¿anek zawo³a³a mnie na bok i
powiedzia³a – S³uchaj, naprawdê
podziwiamy ciê, ¿e poszed³eœ do seminarium, bo ty siê absolutnie na
ksiêdza nie nadajesz. Jesteœ za weso³y, za du¿o jest w tobie energii, nie
jesteœ za pobo¿ny. Dziwimy siê i
powinni ciê w³aœciwie z tego seminarium wylaæ. Ale jakbyœ zosta³
ksiêdzem, to staraj siê byæ dobrym
ksiêdzem, ¿ebyœmy byli dumni z
ciebie.
To by³o piêkne i potwierdzaj¹ce
mój wybór. Po 1973 roku, kiedy
diecezja gorzowska siêgaj¹ca od
Zielonej Góry po S³upsk, Koszalin,
Lêbork zosta³a podzielona na trzy
mniejsze, ja zosta³em wpisany do
¿ycia na terenie diecezji szczeciñsko-kamieñskiej.
£obez nie jest mi obcy
W latach 1974-1975, zatem
przez dwa lata, by³em wikariuszem
w £obzie. Bardzo mile wspominam
ten czas, czas wspania³ego kontaktu z m³odzie¿¹. Dlatego w³aœnie zosta³em oddelegowany do Warszawy na ogólnopolski zjazd duszpasterzy m³odzie¿y. Opiekowa³em
siê tam grup¹ muzyczn¹. Ja jestem
po szkole muzycznej stopnia
pierwszego w klasie skrzypiec.
Pianino by³o dodatkowym instrumentem. W seminarium rozwin¹³em siê jeszcze w grze na organach
i krótko by³em organist¹, ale zaniecha³em tego, bo chcia³em siê g³ównie zaj¹æ kap³añstwem. Jednak pasja zosta³a. Dlatego po œwiêceniach, odby³em studia specjali-

styczne w zakresie Teologi Pastoralnej. Zosta³em powo³any do kadry seminaryjnej i przez 10 lat prowadzi³em wyk³ady w seminarium z
przedmiotów Liturgiki oraz Œpiewu Liturgicznego. Miêdzy innymi
moim studentem by³ mój poprzednik, ksi¹dz proboszcz Stanis³aw
Helak. Teraz ju¿ jesteœmy zaprzyjaŸnieni. Jestem mu bardzo
wdziêczny, ¿e zorganizowa³ mi takie mi³e przyjêcie wraz ze wspó³pracuj¹cymi ksiê¿mi.
Bardzo lubiê zwierzêta,
ale nigdy nie mia³em
¿adnego na w³asnoœæ
Na jednej ze szczeciñskich parafii, gdzie by³em proboszczem, pozna³em pani¹, która przygotowywa³a psy na konkursy piêknoœci. By³a
to dla mnie ciekawostka, bo nie wiedzia³em, ¿e takie zabiegi kosmetyczne musi przejœæ pies, ¿eby by³
brany pod uwagê na konkursie.
Prawo pierwszych po³¹czeñ
Bardzo wa¿n¹ parafi¹ jest ta
pierwsza po œwiêceniach. W psychologii to siê nazywa prawo pierwszych po³¹czeñ. Moj¹ by³a parafia w
Policach. Wówczas, przed 40 laty,
to by³a ma³a miejscowoœæ. Proboszcz ni¹ zarz¹dzaj¹cy by³ bardzo
konkretny. Spêdzi³em tam a¿ 4 lata.
Potem dopiero dowiedzia³em siê, ¿e
to proboszcz prosi³ biskupa, ¿eby mi
pobyt przed³u¿yli, bo dobrze mu siê
ze mn¹ pracowa³o. To wywar³o piêtno. Kolejn¹ wa¿n¹ spraw¹ jest
pierwsza samodzielna parafia, kie-

dy siê zostaje z wikariatu proboszczem. Trafi³em wówczas do Barlinka. By³em ju¿ 10 lat ksiêdzem. Mi³e
przyjêcie przez ludzi pomog³o mi.
Niestety potem oddelegowano mnie
na dokoñczenie studiów. Ponadto,
kiedy by³em proboszczem w Szczecinie, by³em jednoczeœnie tzw. diecezjalnym duszpasterzem rodzin.
Piastowa³em to stanowisko przez 10
lat, jeszcze przed Akcj¹ Katolick¹.
Do Szczecina w 1987r. przyjecha³
wtedy papie¿ Jan Pawe³ II. Mia³em
satysfakcjê, ¿e by³em w komisji
przygotowuj¹cej jego pobyt. Odpowiada³em za sektor rodzinny i obsadê liturgiczn¹.
Taki jestem na co dzieñ
Z usposobienia mam temperament sangwistyczny, ale po czêœci
jestem te¿ cholerykiem. Jestem
spod znaku Ryb, a zatem wra¿liwy.
Jednak¿e ludzie odbieraj¹ mnie
jako osobê radosn¹, ¿yw¹ i szlachetn¹. Ale to nie jest ca³a prawda.
Jak ka¿dy cz³owiek równie¿ ja mam
swoje problemy. ¯yjemy w bardzo
skomplikowanych czasach, wiêc jeœli osoba ksiêdza mo¿e unieœæ cz³owieka, umocniæ w wiêzi z Bogiem,
czy nape³niæ nadziej¹, to jest to
ogromna satysfakcja. Poleca³bym
wszystkim ksi¹¿kê Jana Paw³a II
„Pamiêæ i to¿samoœæ”. To jest ksi¹¿ka warta zadumania, aby nie utraciæ
œwiadomoœci, jeœli ktoœ jest Polakiem. Tak jak napisa³ Adam Mickiewicz „Tylko pod tym krzy¿em, tylko
pod tym znakiem - Polska jest Polsk¹,
a Polak Polakiem”.
GD
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To pañstwo staje siê policyjne

Nie chc¹ kolejnego stra¿nika
(WÊGORZYNO). Radni nie
zgodzili siê z przed³o¿onym im
projektem w sprawie zmiany
bud¿etu gminy i wykreœlili z
proponowanej im uchwa³y wydatkowanie 22.351 z³ na zatrudnienie komendanta stra¿y
miejskiej.
- To jest niewielka kwota na ca³y
rok, a mo¿emy mieæ wykonane dochody z fotoradaru i porz¹dek w
gminie, bo bêdzie ju¿ dwóch stra¿ników. Na mandatach zarobiliœmy
oko³o 200 tys. z³. Z tych 200 tys. z³,
jeœli przeznaczymy 23 tys. z³ na
komendanta na pó³ etatu, to mamy i
fotoradar i dochody do bud¿etu.
Bêd¹ te¿ wykonane zadania z
uchwa³y o czystoœci na terenie gminy. A pañstwo chcieliby tak: jednym
stra¿nikiem zrobiæ i porz¹dek w
gminie, no i dobrze, gdy s¹ dochody
do bud¿etu, bo dochody dobrze siê
póŸniej dzieli na ró¿ne wydatki –
mówi³a burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
Nie wszyscy radni jednak po-

dzielali zdanie w³odarz gminy. Jako
pierwsza zabra³a g³os w dyskusji
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej.
- By³am u pani burmistrz z interpelacj¹ w sprawie etatu stra¿nika, w
momencie, kiedy dowiedzia³am siê,
¿e poprzedni stra¿nik mia³ wypowiedzenie i jest og³oszony konkurs
na kolejnego stra¿nika. Ale wycofa³
to zwolnienie, bo by³o napisane w
wyniku du¿ych emocji. Wycofanie
wypowiedzenia nie zosta³o pozytywnie rozpatrzone i nie zosta³ przywrócony do pracy. Wtedy nie by³o
wa¿ne, ¿e nowy bêdzie musia³ przez
kilka miesiêcy szkoliæ siê, przez co
bêdziemy traciæ na dochodach. Nie
wiem jaki teraz nast¹pi³ zwrot, ¿e
raptem nam zale¿y na dochodach –
powiedzia³a Monika KuŸmiñska.
Z kolei radny Adam Hlib uzna³,
¿e gmina nie powinna zarabiaæ, jednak sk³ania siê do zatrudnienia drugiego stra¿nika.
- To koliduje z ca³¹ ide¹ funkcjonowania. Prezent jest fajny, bo 200
tys. z³ w skali roku to s¹ jakieœ pieni¹dze. Kwestia jest obróbki tego,

Dok¹d po poradê prawn¹

Tendencja wzrostowa

(WÊGORZYNO).
Urz¹d
Miejski w tym mieœcie utrzymuje
tendencjê wzrostow¹ zarówno w
poradach prawnych, etatach, jak
i wydatkach na administracjê.
Coraz wiêcej osób korzysta z
porady prawnej radcy prawnego
urzêdu. Gdy w roku 2007 z porady
skorzysta³o 51 osób, w 2008 – 55
osób, to w roku 2009 – 59 osób.
Jak nam jednak wyjaœni³a radca
prawny obs³uguj¹ca Urz¹d w Wêgorzynie, w sytuacjach, gdy mieszkaniec ma konflikt z gmin¹, radca,
jako zatrudniony przez gminê, bêdzie broni³ interesu urzêdu, albowiem w innym wypadku dochodzi
do konfliktu interesów. Dlatego te¿
w takich sytuacjach praktykuje siê

dwa rozwi¹zania. Pierwsze z nich –
to poszczególne urzêdy zawieraj¹
porozumienia miêdzy sob¹ i tak
mieszkañcy Wêgorzyna powinni
jeŸdziæ do innego miasta. Drugim
rozwi¹zaniem, z którego czêœæ
mieszkañców korzysta, to bezp³atna
porada prawna udzielana przy biurach poselskich. Takie us³ugi s¹
œwiadczone w Szczecinie.
Równoczeœnie sukcesywnie
wzrasta zarówno liczba etatów w
gminie, jak i wydatki na administracjê w przeliczeniu na jednego
mieszkañca. I tak: w 2005 r. wynosi³y one 166,67 z³, w 2006 r. - 188,27
z³, w 2007 - 185,38 z³, w 2008 227,49 z³ a w roku ubieg³ym 264,12 z³
MM

bo procedury nie s¹ proste, a do tego
praca w terenie. W Resku s¹ trzy
fotoradary i jest dwóch stra¿ników.
Sk³oni³bym siê do tego, abyœmy
zastanowili siê nad tym stra¿nikiem.
Co do wydatkowania 200 tys. z³, to
ja ju¿ mówi³em, ¿e wrzucamy w
bud¿et i one siê gdzieœ rozmywaj¹.
Moim pomys³em by³o to, abyœmy te
pieni¹dze nie wrzucali do ogólnego
bud¿etu i aby nie by³y przejadane,
ale aby by³y przeznaczone na jakiœ
konkretny cel np. sprzêt dla stra¿y
po¿arnej, czy na wodê - powiedzia³.
Zdanie odmienne mia³ radny Jan
Mazuro, który stwierdzi³, ¿e stajemy siê pañstwem policyjnym, albowiem mamy ju¿ du¿o s³u¿b w kraju.
Uzna³, ¿e powinna dzia³aæ policja, a
jeszcze jeden stra¿nik nie jest konieczny. Zaproponowa³, aby znaleŸæ rozwi¹zanie w jaki sposób obrabiaæ zdjêcia z fotoradaru.
8 radnych g³osowa³o za wykreœleniem tej pozycji ze zmian w bud¿ecie, tym samym drugiego stra¿nika miejskiego, póki co w gminie
nie bêdzie.

1643 mandaty
W ubieg³ym roku stra¿nik miejski, wykonuj¹c swoje obowi¹zki,
przeprowadzi³ kontrole posesji
pod k¹tem posiadania pojemników
na odpady sta³e, u¿ytkowania
szamb oraz porz¹dku na terenie
posesji. W wyniku kontroli zastosowano 68 pouczeñ oraz wystawiono 3 mandaty.
Do 31 grudnia 2009 roku z fotoradaru wystawiono 1643 mandaty na kwotê niemal 218 tys. z³. Z
tego zap³acono 1.532 mandaty na
kwotê niemal 199 tys. z³. W sumie
nie za³acono 111 mandatów na
kwotê 18.500 z³.
W 2009 roku z³apano i umieszczono na obserwacji w lecznicy 3
psy w celu wykluczenia wœcieklizny. Interweniowano 12 razy na
zg³oszenia w sprawie psów, 3 osoby ukarano za nieodpowiedni¹
opiekê nad czworonogami. Z kolei
8 osób ukarano mandatami za zak³ócanie porz¹dku publicznego,
wobec 22 osób zastosowano pouczenia.
MM

Pañstwo w³adzy

(WÊGORZYNO). Po raz kolejny rajcy miejscy stanêli przed
zadaniem uchwalenia regulaminu placów zabaw. W treœci projektu uchwa³y znalaz³y siê jednak
takie wyra¿enia jak „w³adza so³ecka” i „w³adza gminna”. Czy
w³aœciwie?
Nim przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej w Wêgorzynie Monika
KuŸminska podda³a pod g³osowanie projekt uchwa³y dotycz¹cy regulaminu korzystania z placów zabaw
na terenie gminy Wêgorzyno, zwróci³a uwagê na zapisy w uchwale, co
do których mia³a w¹tpliwoœci.
Zapisy te dotyczy³y dwóch
punktów o treœci: „Osoby korzystaj¹ce z placu zabaw powinny stosowaæ siê do poleceñ w³adz so³ectwa
oraz gminnych” i „W przypadku
obecnoœci uszkodzeñ wyposa¿enia

placu zabaw nie jest dozwolone
korzystanie z uszkodzonych elementów zabawowych lub ma³ej architektury. O uszkodzeniach nale¿y
poinformowaæ w³adze so³ectwa lub
gminne pod nr tel. (91) 397 15 63”.
- Mamy sformu³owanie „w³adze gminy” i „w³adze so³ectwa” czy te s³owa nie nale¿y czymœ innym
zast¹piæ, bo w³adze so³ectwa, to
równie¿ ka¿dy cz³onek rady so³eckiej, to równie¿ ka¿dy radny. Od
razu mo¿e wskazaæ, ¿e do so³tysa
albo urzêdu miejskiego – powiedzia³a przewodnicz¹ca Monika
KuŸmiñska.
Sformu³owania te zosta³y zmienione autopoprawk¹ burmistrz Wêgorzyna Gra¿yny Karpowicz na
„so³tysa” i „Urzêdu Miejskiego”.
Jedynie so³tysi zwrócili uwagê, ¿e
w³adz¹ nie s¹ i s³owo to nie jest adekwatne do sprawowanej funkcji. MM
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Dzia³kê pod zabudowê oko³o 20
arów w Dobrej Nowogardzkiej kupiê. Tel. 721 813 343.
Sprzedam lub wynajmê dom,
£obez ul. Przechodnia 5. Tel. 609
366 010.
Resko, sprzedam dom 85 mkw.,
dzia³ka 835 mkw., 4 pokoje, 160.000
z³ do negocjacji. Tel. 888 169 572.

Powiat œwidwiñski
Wydzier¿awiê gara¿ w Œwidwinie
przy ul. Podgórnej. Tel. 94 3652769

PRACA
Powiat gryficki
Zatrudniê stolarza. Tel. 691 841
376.

Region
Murarza zatrudniê.
Tel. 668 415 077.
Do³¹cz do klubu ORIFLAME i skorzystaj z bezp³atnych szkoleñ kosmetycznych i marketingowych. tel.
501 031 675

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Fiata 126p rok prod.
1992 stan dobry. Cena 400 z³. Tel.
517 693 218.

Sprzedam
Poloneza
Caro 1992 r.
z instalacj¹ LPG.
Tel. 504 042 532

ROLNICTWO

INNE

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

Kupiê przyczepê 3,5 tonow¹. Mo¿e
byæ do remontu. Tel. 516 921 453

Pilne !!! Sprzedam mieszkanie w
Radowie Ma³ym, 4 pokoje, 80 mkw,
III piêtro. Cena do uzgodnienia. Tel.
669 516 287.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, na
parterze w bloku przy ul. Orzeszkowej w £obzie. Tel. 691 490 321.

Powiat gryficki

Sprzedam mieszkanie w Dalnie gm.
£obez, 51 mkw. wraz z pomieszczeniem gospodarczym 18 mkw. Cena
98 tys.z³. Tel. 669 947 364.

Sprzedam ³ó¿ko szpitalne z materacem. Tel. 501 377 158

Sprzedam mieszkanie na wsi 41
mkw. Tel. 661 374 570.

Region
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.

W Siennie Dolnym sprzedam
mieszkanie 2 pokojowe, 48 mkw.
Tel. 697 612 774.
Zamieniê mieszkanie 2 pokojowe w
Radowie Ma³ym na dom wolno stoj¹cy w okolicy z dop³at¹. Tel. 693
547 576
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze, w³asnoœciowe 4 pokojowe o
pow. 67,7 mkw. na osiedlu Orzeszkowej, III piêtro. Tel. 91 3975637
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
wraz z gara¿em. £obez ul. Koœciuszki. Tel. 514 571 157.

tygodnik ³obeski 5.5.2010 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

US£UGI
Powiat ³obeski
Zespó³ muzyczny na wesela KRISS
BAND. Tel. 663 972 683.

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.

Region
Elektroinstalacje, systemy wideofonowe. Tel. 600 571 844
Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.
Monta¿, serwis anten naziemnych i
satelitarnych, cyfrowych, domofony, wideodomofony, kamery z zapisem cyfrowym, alarmy. Tel. 518 273
864.
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Nie jednog³oœnie, ale przyznane

Absolutorium dla burmistrza Arkadiusza
Czerwiñskiego przyznane
(RESKO) Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Resku
radni niemal jednog³oœnie przyznali burmistrzowi absolutorium
za wykonanie bud¿etu za 2009
rok. Przeciwko by³a tylko jedna
osoba, mianowicie radny Adam
Seredyñski.
Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania
bud¿etu Miasta i gminy Resko oraz
gminnego funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej za
rok 2009 postanowi³a pozytywnie
zaopiniowaæ wykonanie wymienionego bud¿etu i zwróci³a siê do Rady
Gminy z wnioskiem o udzielenie
absolutorium burmistrzowi z tytu³u
wykonania bud¿etu za rok 2009.
Podczas g³osowania 14 radnych
odda³o g³os „za” udzieleniem absolutorium, a jedna osoba g³osowa³a
„przeciw”.
- Z ogromn¹ radoœci¹ panie burmistrzu muszê panu pogratulowaæ.
Pan pracujê w gronie na prawdê
m¹drej decyzyjnej rady, która pe³ni
swoj¹ kadencjê od 3,5 roku. NagrodŸmy brawami podziêkowanie i
uznanie pana pracy. Panie burmistrzu niech mi bêdzie wolno w imieniu rady z³o¿yæ panu najserdeczniejsze ¿yczenia i podziêkowania za
dobr¹ wspó³pracê.- powiedzia³a
przewodnicz¹ca rady Barbara Ba-

sowska.
- Dziêkujê pani skarbnik i pani
sekretarz, pracownikom Urzêdu
Miejskiego, kierownikom i pracownikom jednostek gminnych oraz
mieszkañcom. Dziêkuje równie¿
radzie za dobr¹ wspó³pracê. Nasza
rada dzia³a bardzo elastycznie. Zawsze podejmuje trudne decyzje bez
problemu, nawet jeœli coœ by³o nie
planowane w porz¹dku sesji.- powiedzia³ burmistrz.
W 2009 roku gmina czêsto korzysta³a za œrodków unijnych. Zdobycie pieniêdzy z tego Ÿród³a wi¹za³o siê zawsze z du¿ym wysi³kiem
organizacyjnym. Warto zauwa¿yæ,
¿e wszystkie z³o¿one przez ni¹
wnioski zosta³y przyjête. Zesz³y rok
obfitowa³ w inwestycje, a i na ten rok
w³adze zaplanowa³y liczne przedsiêwziêcia maj¹ce na celu rozwój
gminy.
GD

Kubuœ Puchatek patronem
Przedszkola Publicznego
w Resku
(RESKO) Ponad pó³ roku
trwa³a kampania maj¹ca na celu
wy³onienie patrona dla Przedszkola Publicznego w Resku. W
przedsiêwziêcie zostali zaanga¿owani rodzice, nauczyciele, przedszkolaki oraz liczna grupa reskiej
spo³ecznoœci. Na minionej sesji
Rady Miejskiej radni przychylili
siê do propozycji patrona przedszkola.
Obecna podczas obrad dyrektor
przedszkola Barbara Woszczyñska,
przybli¿y³a zgromadzonym zakres
wykonanych od wrzeœnia prac zmierzaj¹cych do nadania przedszkolu
imienia. S³owa podziêkowania
skierowa³a równie¿ do radnych.
- To dziêki pañstwa przychylno-

œci zostanie doceniona nasza praca,
praca dzieci, rodziców i nauczycieli
oraz œrodowiska spo³ecznego.- powiedzia³a dyrektor przedszkola.
Kampania wyborcza imienia dla
przedszkola zosta³a og³oszona w
œrodowisku lokalnym w punktach
ogólnodostêpnych. G³osowaæ móg³
ka¿dy. 23 marca zliczono g³osy i
iloœci¹ 353 g³osów patronem przedszkola zosta³ Kubuœ Puchatek.
- G³osuj¹ce dzieci tworz¹ niepowtarzalny klimat naszej placówce i
s¹ wspó³twórcami ¿ycia przedszkolnego. S¹ bohaterami tej kampanii.- podsumowa³a dyrektor.
Uroczystoœæ nadania imienia
Przedszkolu Publicznemu zaplanowano na 10 czerwca br. na godzinê
10.00.
GD

Maksymalnie
dla nauczycieli
(WÊGORZYNO). Radni przyznali maksymaln¹ wartoœci dofinansowania op³at
na doskonalenie
nauczycieli w swojej
gminie.
W tej gminie ustalono maksymaln¹ wartoœæ dofinansowywania op³at za doskonalenie nauczycieli pobierane przez szko³y
wy¿sze i zak³ady kszta³cenia
nauczycieli w wysokoœci do 100

proc. pobieranych op³at. Dofinansowanie mo¿e byæ przyznawane na: studia licencjackie i
magisterskie oraz studia podyplomowe zgodnie z potrzebami
szko³y lub placówki, a tak¿e na:
kursy kwalifikacyjne oraz inne
kursy, warsztaty, seminaria i
konferencje zgodnie z potrzebami szko³y lub placówki.
Decyzje o przyznaniu dofinansowania dyrektorom szkó³ i
placówek oœwiatowych podejmuje burmistrz Wêgorzyna.
Projekt uchwa³y zosta³
uzgodniony z dyrektorami szkó³
i placówek.
MM
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Puchar Polski podokrêgu szczeciñskiego

Sarmata w finale Pucharu Polski!
REGA II Trzebiatów – SARMATA Dobra 2:4 (0:0; 2:2)
W pó³finale Pucharu Polski
Sarmata pokonuje po dogrywce
Regê II Trzebiatów 4:2 i tym samym zagra w finale podokrêgu
szczeciñskiego. Jego przeciwnikiem bêdzie Hutnik Szczecin.
Zwyciêstwo Sarmaty to wielka
rewelacja rozgrywek Pucharu Polski. Tym bardziej, ¿e w sk³adzie Aklasowej Regi II Trzebiatów wyst¹pi³o a¿ 10 zawodników graj¹cych
mecze w III lidze, czyli mo¿na œmia³o powiedzeiæ, ¿e Sarmata pokona³
trzecioligowców (na 15 zawodników wystêpuj¹cych w meczu z Sarmat¹, w zespole A-klasowym pod
nazw¹ Rega II, kilka dni póŸniej
dziesiêciu z nich gra³o ligowy mecz
z Astr¹ Ustronie Morskie, a pozosta-

³ych piêciu stanowi rezerwy dru¿yny
III-ligowej). Mo¿na tylko dodaæ, ¿e
Œliwiñski i Wawreñczuk, którzy zagrali z Sarmat¹, to najlepsi strzelcy
Regi, która jest wiceliderem III ligi!
Pierwsza po³owa meczu zakoñczy³a siê wynikiem bezbramkowym. W tej czeœci meczu obie dru¿yny mia³y okazje do strzelenia bramek, ale ich nie wykorzysta³y.
Widz¹c, ¿e to nie przelewki, po
przerwie trener Regi wprowadzi³ na
boisko czterech nowych zawodników i przez pierwsze 25 minut nast¹pi³a doœæ wyraŸna przewaga gospodarzy, udokumentowana strzeleniem dwóch bramek przez Rados³awa Erlicha w 52 min. i Przemys³awa Or³owskiego w 70 min. Ta

Klasa okrêgowa

Derby dla Œwiatowida
ŒWIATOWID £obez – MEWA Resko 0:1 (0:0)
Po meczu na s³abym poziomie
Œwiatowid pokona³ na w³asnym
boisku Mewê Resko 1:0. Ten mecz
by³ wa¿ny dla reszczan, którzy zajmuj¹ ostatnie miejsce w tabeli i ka¿dy zdobyty punkt jest na wagê utrzymania w klasie okrêgowej. Jednak
³obzianie nie zamierzali oddaæ nawet punktu i po bramce Tomasza
Skibiñskiego w 61 min. wygrywaj¹c
oddalili siê od strefy spadkowej.
Œwiatowid, po wzmocnieniu linii
defensywnej i pomocy, przesta³
przegrywaæ i ciu³a punkty, ale gr¹
nadal nie zachwyca. Podobnie

Mewa, która przechodzi g³êboki
kryzys.
Œwiatowid: Marczak - Petera,
Popielewski, Brona, Mosi¹dz, R.
Zielonka, NiedŸwiecki, Samal,
Marcinkowski, T. Skibiñski (D. Skibiñski), Dudek (Iwachniuk), Rokosz, Ostaszewski oraz Falkiewicz,
Zych i Koba. Trener Grzegorz Pawlak.
Mewa: Buczma – Kaleta, Kowal, Kêsy, Paw³owski M., Paw³owski A., Burak (Ziemski P.), Waldon
(Osiecki), Deuter, Knap (B³aszczyk), Czy¿. Trener Dariusz Kêsy.

Klasa A

Radovia wymêczy³a
trzy punkty
ZNICZ Wysoka Kamieñska – RADOVIA Radowo Ma³e 0:1 (0:0)
Wydawa³o siê, ¿e Radovia wysoko wygra z ostatnim w tabeli Zniczem. Jednak okaza³o siê, ¿e nawet
klasa A rz¹dzi siê swoimi prawami.
Przegrana w poprzedniej kolejce u
siebie z Iskr¹ Golczewo praktycznie
oddala wizjê powrotu Radovii do
klasy okrêgowej. Obecne nik³e zwyciêstwo ze Zniczem (jedyn¹ bramkê

w 51 min. strzeli³ Wojtek Kêdzierski z karnego) potwierdza, ¿e nawet
w tej klasie trzeba graæ ju¿ na poziomie okrêgówki.
Radovia: Tchurz - Kêdzierski,
Wojnarowski, Machalski (46' Smykowski), Stosio, Pawluk, Chodyna,
Warcholski, Samal, Rylling, Chiloñski. Trener Wojciech Kêdzierski. (r)

druga bramka chyba uœpi³a gospodarzy, którzy poczuli siê, jakby ten
mecz zosta³ ju¿ rozstrzygniêty, natomiast podzia³a³a bardzo mobilizuj¹co na zespó³ Sarmaty, który ju¿
do koñca nie odda³ inicjatywy. Najpierw Emilian Kamiñski w 72 min.
strzeli³ g³ow¹ po centrze z rzutu
ro¿nego, a kilkanaœcie minut póŸniej Damian Padziñski, widz¹c
wysuniêtego z bramki bramkarza,
przelobowa³ go i doprowadzi³ do
wyrównania.
Sêdzia zarz¹dzi³ dogrywkê. Sarmata s³ynie z tego, ¿e gra do koñca
i im d³u¿ej, tym bardziej siê rozkrêca. Tak by³o i tym razem. Ju¿ w 96
min. Damian Padziñski strzela
gola. Zanim trzebiatowianie och³onêli, dwie minuty póŸniej decyduj¹cy cios zadaje £ukasz Olechnowicz; wychodzi sam na sam z bramkarzem i strza³em w d³ugi róg dobija
rywali. Rega zostaje wyrzucona
poza burtê Pucharu Polski.
Bramki
1:0 - 58' Erlich Rados³aw
2:0 - 71' - Or³owski Przemys³aw
2:1 - 74' - Kamiñski Emilian
2:2 - 84' - Padziñski Damian

2:3 - 96' - Padziñski Damian
2:4 - 98' - Olechnowicz £ukasz
Rega II Trzebiatów: Sa³adiak Kosakiewicz (45. Hernacki), Jarmoszewicz (45. Or³owski), Œliwiñski (45. Wawreñczuk), Kordowski,
Malinowski, Szustek, Jarecki,
Krzykowski, Janiszewski (45. Erlich), Bogacz.
Sarmata Dobra: Kamiñski M,
Garliñski, Jaszczuk, Pacelt, Dorsz,
Cytowicz (115. Durkowski), Padziñski, GuŸniczak (64. Kliœ), Bonifrowski (45. Szkup), Kamiñski E.
(75. Olechnowicz), Grochulski.
Trener Tomasz Surma.
¯ó³te kartki: Bogacz, Or³owski
(Rega); Jaszczuk (Sarmata).
Droga Sarmaty do fina³u
Vitkowia Witkowo - Sarmata 1:8
Mewa Resko - Sarmata 2:3
Zryw Ko³baskowo - Sarmata 3:4
Sarmata - Victoria Przec³aw 6:0
Sarmata - Gryf Kamieñ Pom. 2:1
Rega II Trzebiatów – Sarmata 2:4.
Czas na fina³. Ma odbyæ siê 19
maja na boisku neutralnym; mówi
siê o £obzie i Goleniowie. Przeciwnikiem bêdzie Hutnik Szczecin. (r)

IX Mistrzostwach Polski Juniorek w Boksie

Br¹zowy medal dla Darii
Strzêpki z Dobrej
(TORUÑ-DOBRA). W drugim tygodniu kwietnia na IX Mistrzostwach Polski Juniorek w
Boksie br¹zowy medal zdoby³a
Daria Strzêpka z Dobrej.
Pierwsza czêœæ Mistrzostw Polski Juniorek w dwóch seriach zosta³a rozegrana w dniach od 8 do 11
kwietnia. Mistrzostwa zosta³y przerwane ze wzglêdu na ¿a³obê narodow¹.
Walki odbywa³y siê codziennie
w 2 seriach (od 11.00 do 13.00, druga od oko³o 16.00 do oko³o 20.00).
W zawodach uczestniczy³o 91
zawodniczek z ca³ej Polski. Ka¿dy
klub reprezentowa³o kilka zawodniczek w ró¿nych wagach.
Daria Strzêpka z Dobrej trenuj¹ca od pó³ roku w „Skorpionie”
Szczecin, startowa³a w wadze do 75
kg. 9 kwietnia wygra³a w walce pó³fina³owej o br¹z. Na drugi dzieñ
walczy³a o srebro, jednak walkê na
punkty przegra³a z zawodniczk¹ z
Pomorzanina Toruñ.
W nagrodê Daria Strzêpka zdoby³a statuetkê, dyplom i medal. Aby

móc wystartowaæ w zawodach Daria musia³a przytyæ 2 kg, by przejœæ
do wy¿szej wagi.
op
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ZZPN reorganizuje ligê

IV liga

Ma znikn¹æ
V liga

Pogoñ pokonuje
Sarmatê w drodze
do III ligi

PZPN chce ujednoliciæ system
rozgrywek we wszystkich klasach
poni¿ej trzecich lig w ca³ym kraju. W naszym województwie
oznacza to likwidacjê pi¹tej ligi
od
sezonu
2011/2012
.
Ma byæ to ostatni etap reorganizacji
zapocz¹tkowanej w sezonie 2008/
2009. Przypomnijmy, ¿e wtedy
PZPN zadecydowa³ o stworzeniu
czterech lig centralnych: ekstraklasy, pierwszej, drugiej i trzeciej ligi.
Powsta³o te¿ 18 grup czwartej ligi.
W dwóch województwach (wielkopolskim i mazowieckim) s¹ dwie
grupy, w pozosta³ych jedna.
Pi¹ta liga pojawi³a siê tylko w województwach ma³opolskim (dwie grupy) i zachodniopomorskim. PZPN
postanowi³ jednak, ¿e w ca³ym kraju
jednolity system powinien dotyczyæ
te¿ najni¿szych klas rozgrywkowych. Pi¹te ligi maj¹ znikn¹æ od
sezonu 2011/2012. Jeszcze nie wiadomo, jak bêdzie ostatecznie wygl¹daæ nowy podzia³ lig i grup po tej reorganizacji.
Info: Ligowiec

POGOÑ Barlinek – SARMATA Dobra 6:0 (3:0)
Lider IV ligi, Pogoñ Barlinek,
nie da³ szans Sarmacie, pokonuj¹c
go na w³asnym boisku 6:0. Sarmatê
pogr¹¿y³ napastnik Pogoni Przemys³aw Kochan, który zdoby³ 4 gole,
uzyskuj¹c do przerwy hattricka.

Pogoñ: Kaczmarczyk - Suchowera (75' M. Kubiak), Kozio³a, Suterski, Tuñski - Piasecki (70 « Jureczko), Stukonis, Œwitaj, Dutkiewicz
(86 Œwiercz) - Kochan (80» Molongo). Malinowski.

Jak oceni³ jeden z barlineckich
kibiców - mimo wysokiej pora¿ki
zespó³ z Dobrej zas³u¿y³ na pochwa³ê za otwart¹ grê, gdy¿ u dru¿yn
goszcz¹cych w Barlinku jest to wyj¹tek. To tyle za komentarz do tego
meczu, który nie rzutuje na miejsce
Sarmaty w lidze, a by³ du¿o wa¿niejszy dla Pogoni, która walczy z
Gwardi¹, Gryfem i Hutnikiem o
awans do III ligi. Ma du¿e szanse,
wystarczy spojrzeæ na sk³ad lidera.

Sarmata: M. Kamiñski (83'
Marciniak) - Pacelt (80' Dzierbicki), Jaszczuk, Dorsz, GuŸniczak
(59' Olechnowicz), Padziñski, E.
Kamiñski (70' Kliœ), Cytowicz,
Grochulski, Szkup, Mêdrek. Trener
Tomasz Surma.

Granie w planie

IV liga
08.05 (sobota)
Drawa Drawsko Pom. - Pogoñ Barlinek; Gryf Kamieñ Pom. - Sokó³
Pyrzyce; Leœnik Rossa Manowo – Wybrze¿e Rewalskie; Vineta Wolin
– Piast Drzonowo; Victoria Przec³aw – Hutnik Szczecin; Piast Chociwel – Stal Szczecin; 16.00 Ina Goleniów – Gwardia Koszalin;
09.05 (niedziela) 16.00 Sarmata Dobra – S³awa S³awno.
V liga 08.05 (sobota)
Stal Lipiany – Kluczevia Stargard; Sparta Gryfice – Zorza Dobrzany; Odra Chojna – GKS Mierzyn; Polonia P³oty – Arkonia Szczecin;
Woda Piast II Rzecko K³os Pe³czyce; Sparta Wegorzyno – Pomorzanin Nowogard; Osadnik Myœlibórz – Iskierka Szczecin; 09.05 Orze³
Trzciñsko-Zdrój – Œwit Szczecin.
Klasa okrêgowa 08.05 (sobota)
Promieñ Mosty – Flota II Œwinoujœcie; Wicher Brojce – Œwiatowid £obez; 13.30 Ehrle Dobra Szcz. - Pogoñ II Szczecin; 15.00 Mewa
Resko – Jeziorak Szczecin; 15.00 Orze³ £o¿nica – Chemik II Police;
16.00 Masovia Maszewo – D¹brovia Stara D¹browa; 16.00 Ina Iñsko
– Fagus Ko³bacz; 09.05. 16.00 Wicher Reptowo – Korona Stuchowo.
Klasa A 08.05 (sobota)
Sowianka Sowno – Orze³ Prusinowo; Fala Miêdzyzdroje – Ba³tyk
Gostyñ; Rega II Trzebiatów – Ba³tyk Miêdzywodzie; Jantar Dziwnów
– Bizon Cerkwica; B³êkitni Trzyg³ów – Iskra Golczewo; Olimpia
Nowogard – Znicz Wysoka Kamieñska; Radovia Radowo Ma³e – Pionier ¯arnowo.
Klasa B
08.05 (sobota) Piast Kolin – Œwiatowid II £obez; 09.05 (niedziela) 15.00 Derby Ulikowo – Orkan II Suchañ; 15.30 Sokó³ Sokoliniec
– Saturn Szadzko. (Sparta Lubieniów wycofa³a siê z rozgrywek).

Bramki dla Pogoni: Kochan 4 (6,
22, 45 i 72 min.), Stukonis 81 i
Malinowski 87.
(r)

Klasa A
Pionier ¯arnowo – Sowianka Sowno
1:1, Znicz Wysoka Kamieñska – Radovia Radowo Ma³e 0:1, Bizon Cerkwica
– B³êkitni Trzyg³ów 2:0, Ba³tyk Miêdzywodzie – Jantar Dziwnów 2:5, Ba³tyk Gostyñ – Rega II Trzebiatów 1:3,
Orze³ Prusinowo – Fala Miêdzyzdroje
2:3, Iskra Golczewo – Olimpia Nowogard 2:0.
1. Rega II Trzebiatów
39 59:17
2. Iskra Golczewo
37 48:20
3. Jantar Dziwnów
36 52:28
4. Fala Miêdzyzdroje
35 34:15
5. Radowia Radowo M. 33 42:23
6. B³êkitni Trzyg³ów
31 36:29
7. Olimpia Nowogard
29 43:31
8. Bizon Cerkwica
21 33:33
9. Pionier ¯arnowo
17 29:38
10. Ba³tyk Gostyñ
16 43:47
11. Sowianka Sowno
15 27:54
12. Ba³tyk Miêdzywodzie 12 31:45
13. Orze³ Prusinowo
5 19:75
14. Znicz Wysoka Kam. 4 22:63
Klasa B
Œwiatowid II £obez – Sparta Lubieniów 3:0 (vo.), Ogniwo Dzwonowo –
Derby Ulikowo 1:1, Znicz Sulibórz –
Sokó³ Sokoliniec 1:2, Orkan II Suchañ
– Piast Kolin 4:0.
1. Sokó³ Sokoliniec
27 27:11
2. Orkan II Suchañ
21 30:12
3. Œwiatowid II £obez 17 23:13
4. Piast Kolin
14 19:23
5. Saturn Szadzko
13 16:16
6. Znicz Sulibórz
12 18:25
7. Derby Ulikowo
8 11:17
8. Ogniwo Dzwonowo
8 17:26
9. Sparta Lubieniów
6 16:34

Str
Str.. 17
IV liga
Piast Drzonowo – Victoria Przec³aw
2:4, Wybrze¿e Rewalskie – Vineta
Wolin 1:1, Sokó³ Pyrzyce – Leœnik
Rossa Manowo 0:1, S³awa S³awno –
Gryf Kamieñ Pom. 0:4, Hutnik Szczecin – Piast Chociwel 1:1, Pogoñ Barlinek – Sarmata Dobra 6:0, Ina Goleniów
– Drawa Drawsko Pom. 1:1, Gwardia
Koszalin – Stal Szczecin 3:1.
1. Pogoñ Barlinek
49 45:9
2. Gwardia Koszalin
45 44:15
3. Gryf Kamieñ Pom.
42 62:21
4. Hutnik Szczecin
41 41:18
5. Vineta Wolin
36 41:27
6. Ina Goleniów
33 36:22
7. Wybrze¿e Rewalskie 32 35:26
8. Sarmata Dobra
31 48:39
9. Victoria Przec³aw
30 31:28
10. Drawa Drawsko Pom. 25 24:29
11. Leœnik/Rossa Manowo 22 19:24
12. Piast Chociwel
17 34:33
13. S³awa S³awno
12 15:58
14. Stal Szczecin
11 26:49
15. Sokó³ Pyrzyce
10 21:55
16. Piast Drzonowo
6 14:83
V liga
Zorza Dobrzany – Osadnik Myœlibórz
3:0, Kluczevia Stargard – Pomorzanin
Nowogard 6:1, Arkonia Szczecin –
Woda Piast II Rzecko 3:0, GKS Mierzyn – Polonia P³oty 0:3, Stal Lipiany –
Sparta Gryfice 4:1, Iskierka Szczecin –
Orze³ Trzciñsko-Zdrój 1:0, Œwit Szczecin – Odra Chojna 0:0, K³os Pe³czyce –
Sparta Wêgorzyno 5:1.
1. Kluczevia Stargard
47 52:12
2. Arkonia Szczecin
39 51:17
3. Odra Chojna
38 42:21
4. Polonia P³oty
37 48:22
5. Stal Lipiany
35 39:36
6. Osadnik Myœlibórz
32 42:33
7. Sparta Gryfice
25 27:33
8. Zorza Dobrzany
24 30:31
9. Pomorzanin Nowogard 24 16:27
10. Orze³ Trzciñsko-Zdr. 24 28:32
11. K³os Pe³czyce
24 23:31
12. Œwit Szczecin
22 22:26
13. GKS Mierzyn
17 19:34
14. Woda-Piast Rzecko 16 17:47
15. Iskierka Szczecin
15 11:37
15. Sparta Wêgorzyno 11 18:46
Klasa okrêgowa
Pogoñ II Szczecin – Chemik II Police
4:0, Flota II Œwinoujœcie – Wicher Brojce 3:1, Ehrle Dobra Szcz. - Promieñ
Mosty 5:1, Korona Stuchowo – Orze³
£o¿nica 3:1, Jeziorak Szczecin – Masovia Maszewo 1:1, Œwiatowid £obez –
Mewa Resko 1:0, Fagus Ko³bacz –
Wicher Reptowo 1:2, D¹brovia Stara
D¹browa – Ina Iñsko 2:0.
1. Pogoñ II Szczecin
41 76:16
2. Masovia Maszewo
41 40:21
3. Ehrle Dobra Szcz.
40 44:24
4. Flota II Œwinoujœcie 36 50:39
5. Wicher Brojce
35 38:25
6. Jeziorak Szczecin
35 46:16
7. Korona Stuchowo
31 32:33
8. Orze³ £o¿nica
30 33:34
9. Fagus Ko³bacz
28 39:33
10. Ina Iñsko
26 28:36
11. Œwiatowid £obez
22 21:42
12. D¹brovia St. D¹browa 18 34:40
13. Chemik II Police
18 36:51
14. Promieñ Mosty
14 27:62
15. Wicher Reptowo
13 24:54
16. Mewa Resko
11 22:64
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Sprawni inaczej obchodzili swoje œwiêto

Œwiatowy Dzieñ Inwalidy
(£OBEZ) 21 kwietnia w wielu
zak¹tkach œwiata obchodzono
Œwiatowy
Dzieñ
Inwalidy.
Sprawni inaczej mieszkañcy naszego powiatu hucznie œwiêtowali
w £obeskim Domu Kultury. Gospodarzem tej corocznej imprezy
by³ ³obeski zarz¹d Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów (PZERiI) w £obzie.
Nie mówi¹ o sobie niepe³nosprawni, ale sprawni inaczej. Patrz¹c na zaanga¿owanie uczestników, opiekunów oraz organizatorów œwiêta, by³ to jeden z najwa¿niejszych dni w ich kalendarzu imprez kulturalnych i uroczystoœci w
ci¹gu roku.
Na imprezê zostali zaproszeni
mieszkañcy i opiekunowie z Domu
Pomocy Spo³ecznej (DPS) w Resku, podopieczni i wszyscy pracownicy Œrodowiskowego Domu Samopomocy (ŒDS) w £obzie, cz³onkowie PZREiI oraz Chór Uœmiech
dzia³aj¹cy przy zwi¹zku. Uroczystoœæ otworzy³a pani Teresa Zienkiewicz, przewodnicz¹ca ³obeskiego
PZERiI. Zabawê rozpoczêto wystêpem chóru. W specjalnie dobranym
repertuarze znalaz³y siê takie utwory
jak „Uœmiech”, „Zachodzi s³oneczko”, „Modry sen”, „Tam za gór¹”,
„Banda” i „Nasze ¿ycie”. Zgromadzona przy sto³ach zastawionych
s³odkoœciami, prawie 70 osobowa
publicznoœæ ¿ywo reagowa³a na wystêpy chóru. Wspólnie œpiewali zna-

ne wszystkim uczestnikom utwory,
trzymali siê za rêce i nagradzali
gromkimi brawami ka¿dy wystêp.
Jak powiedzia³a pani Zienkiewicz,
poprzez wystêpy uczestnicy œwiêta
integruj¹ siê. Dlatego w³aœnie tak
wa¿ny jest kontakt z publicznoœci¹.
Warto wspomnieæ, ¿e Uœmiech znany jest z ogromnej otwartoœci i œmia³oœci w kontaktach z widzami.
Kolejnymi wykonawcami byli
podopieczni ŒDS w £obzie. Wspólnie z opiekunami, przebrani w barwy narodowe dali udanego popisu.
Na wstêpie kilka s³ów do publiczno-

œci skierowa³a kierownik Monika
Smólska. Przes³aniem ich widowiska by³o pokazanie solidarnoœci z
krajem w obliczu tragedii, która niedawno wydarzy³a siê w Smoleñsku.
Indywidualne wystêpy na scenie
dali Tomek Król oraz Marian Niwa.
Wspólnie z formacj¹ taneczn¹ wykonali piosenki „Do boju Polsko”
oraz hymn kibiców bia³o-czerwonych.
Z DPS-u w Resku przyjecha³a 12
osobowa delegacja. Wœród nich
znajdowa³o siê 9 mieszkañców
domu, w tym czteroosobowy zespó³

„Skan”, instruktor terapii zajêciowej i opiekun zespo³u Hanna Nesterowicz, sta¿ystka Ma³gorzata Rakicka oraz terapeuta i jednoczeœnie
kierowca DPS-u £ukasz Piórkowski. Wystêpy „Skanu” co roku zagrzewaj¹ publicznoœæ do zabawy, a
ró¿norodnoœæ repertuaru pozwala
dotrzeæ do ka¿dego z uczestników
œwiêta.
Po udanych obchodach Œwiatowego Dnia Inwalidy wszyscy
uczestnicy i ich opiekunowie powrócili do swoich domów.
GD

„Za ojców groby, za Trzeci Maj…” – miejskie
uroczystoœci w Gimnazjum w Dobrej
30 kwietnia mieliœmy okazjê
uczestniczyæ w niezwyk³ej lekcji
historii. 2 maja jest Dniem Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej, a 3
maja – rocznic¹ uchwalenia konstytucji.
Z tej okazji uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej przygotowali
uroczysty apel, w którym wziêli
udzia³, oprócz gimnazjalnej spo³ecznoœci, zaproszeni goœcie:
przedstawiciele Urzêdu Miejskiego, Rady Miejskiej, Szko³y Podstawowej, Biblioteki Publicznej,
zak³adów pracy, kombatanci i
mieszkañcy miasta. Gimnazjaliœci
pokazali „dla ka¿dego coœ mi³ego”. By³y informacje o majowych

œwiêtach, przeplatane poezj¹, pieœniami i piosenkami chóru oraz
wokalistek. Wzruszaj¹cy utwór
„Jest takie miejsce…” Jana Pietrzaka, wprawi³ widowniê w
szczególny nastrój. Obejrzeliœmy
równie¿ historyczno-obyczajow¹
XVIII-wieczn¹ scenkê, odegran¹
przekonuj¹co przez tegorocznych
absolwentów, ukazuj¹c¹ szlacheckie rozmowy i obyczaje.
Bia³o-czerwone
dekoracje,
oprawa muzyczna i piêkne stroje z
epoki, w których wystêpowali m³odzi artyœci, spowodowa³y, ¿e tych
kilkanaœcie minut up³ynê³o szybko,
ale pozostawi³o mi³e wra¿enie estetyczne. Odkryte po raz kolejny karty historii przypomnia³y nasze ciekawe polskie dzieje.
(o)
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INFORMACJE - POLICJA

Turniej Bezpieczeñstwa
Ruchu Drogowego eliminacje
powiatowe w £obzie

Od wielu lat Policja promuje
zachowania zmierzajšce do zapewnienia bezpieczeñstwa najm³odszym uczestnikom ruchu drogowego. Tak samo jest i w tym roku.
Powiatowe eliminacje do Turnieju
Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym zosta³y przygotowane i przeprowadzone przez zespó³ ds. nieletnich i patologii z Komendy Powiatowej Policji w £obzie.

II miejsce Szko³a podstawowa
ze Starogardu
III miejsce Szko³a Podstawowa
z Be³cznej

W dniu 20 kwietnia, o godz.
9.30, na terenie Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie odby³y siê eliminacje powiatowe, w których uczestniczy³o piêæ zespo³ów z gimnazjum
i 11 ze szkó³ podstawowych. Po oficjalnym rozpoczêciu turnieju m³odzi uczestnicy przyst¹pili do rozwi¹zywania testu wiedzy z zakresu
ruchu drogowego. Czas rozwi¹zywania testu to jedynie 40 minut.
Pytania by³y ró¿ne „jak mówi¹
sami uczestnicy” i ³atwe i trudne. Po
teœcie zawodnicy wraz z opiekunami otrzymali s³odki poczêstunek
przygotowany przez cukiernie
Dro¿d¿yk i pana Winiarskiego, który zakupi³ napoje. Dzieci ze szkó³
podstawowych i gimnazjum rozpoczê³y II konkurencje, któr¹ by³
przyjazd rowerem po trasie z ró¿nymi przeszkodami.
Musieli miêdzy innymi przejechaæ slalomem miêdzy pacho³kami,
trafiæ w bramkê, przejechaæ po bie¿ni. Nie by³o to ³atwe zadanie i wiele
uczestników pokona³o tor z minusowymi punktami. W tym czasie komisja zlicza³a i podlicza³a punkty, które
uzyska³y poszczególne zespo³y. Po
niecierpliwym oczekiwaniu zosta³y
podane wyniki turnieju. Oto one;
Szko³y podstawowe;
I miejsce Szko³a Podstawowa z
Wêgorzyna

Indywidualnie najlepszymi zawodnikami turnieju okazali siê; Maria Kusiewcz w kategorii szkó³ podstawowych i Kamil Doburzyñski w
kategorii szkó³ gimnazjalnych.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali upominki oraz pami¹tkowe dyplomy. Nagrody i puchary dla zwyciêzców wrêczali Starosta Powiatu
£obeskiego, Burmistrz Miasta i
gminy £obez, oraz Zastêpca Komendanta Powiatowego Policji w
£obzie. Zwyciêscy otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody m.in. pi³ki,
plecaki, torby podró¿ne.materace,
lampki do rowerów oraz inne elementy wyposa¿enia rowerów, które zosta³y ufundowane przez licznych sponsorów wspieraj¹cych to
przedsiêwziêcie.
Zwyciêskie zespo³y bêd¹ w
dniach 6 – 7 maja br. reprezentowaæ
nasz powiat w finale wojewódzkim
Turnieju.
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie pragnie z³o¿yæ serdeczne
podziêkowania wspó³organizatorom i sponsorom imprezy.
Dziêkujemy Starostwu Powiatowemu w £obzie, Burmistrzowi
£obza, Dobrej, Reska i Wójtowi
gm. Radowo Ma³e oraz cukiernipiekarni Dro¿dzyk, panu Winiarskiemu i Teresie Wijatyk ze sklepu
Adidas w £obzie.

Gimnazja:
I miejsce Gimnazjum z Wêgorzyna
II miejsce Gimnazjum z £obza
III miejsce gimnazjum z Radowa Ma³ego
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Policjanci odzyskali
skradzione pastuchy
W poniedzia³ek, 26 kwietnia,
³owczy z £obza zawiadomi³ o kradzie¿y jednego elektryzatora – pastucha, tj. urz¹dzenia, które s³u¿y do
odstraszania zwierzyny niszcz¹cej
pola uprawne. Wartoœæ jednego takiego urz¹dzenia to 400 z³.
Policjanci, w oparciu o uzyskane informacje, zatrzymali jeszcze
tego samego dnia jednego ze sprawców kradzie¿y - 17-letniego Marcina P., mieszkañca gminy £obez.
Przyzna³ siê on do kradzie¿y pastucha, który chcia³ sprzedaæ w jednym
z komisów. Nie wiedzia³ tylko za
bardzo, do czego s³u¿y to urz¹dzenie i ile jest dok³adnie warte.
Podczas kolejnych czynnoœci
mundurowi ustalili, ¿e z pola skra-

dziono wszystkie cztery urz¹dzenia,
o ³¹cznej wartoœci 1.600 z³. 28
kwietnia zatrzymali kolejnego
sprawcê kradzie¿y pastuchów - 23letniego Zbigniewa K. Policjanci
odzyskali w ca³oœci skradzione mienie. Za kradzie¿ grozi im kara pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy
do 5 lat. (kp)

Majowy festyn
z motocyklistami i Policj¹
2 maj¹, na boisku w £obzie,
odby³ siê majowy festyn pod nazw¹
„Motocykliœci dzieciom - krew darem ¿ycia”. Festyn zorganizowa³
£obeski Klub Motocyklowy
„Wilk”, który przygotowa³ szereg

Poszukiwani zatrzymani
W pi¹tek, 30 kwietnia, policjanci
zatrzymali cztery osoby, które by³y poszukiwane przez wymiar sprawiedliwoœci. Micha³ P. z £obza, Dariusz W. i
Krzysztof D. zostali doprowadzeni do
Zak³adu Karnego w Nowogardzie, natomiast Marcin P., lat 33, by³ poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu przez
Prokuraturê Rejonow¹ w Poznaniu.

Kolizja w £obzie
30 kwietnia, oko³o godz. 15.15, w
£obzie, na ul. Przedmiejskiej, kieruj¹cy samochodem marki Man mieszkaniec Szczecina nie zachowa³ nale¿ytej

atrakcji dla najm³odszych mieszkañców powiatu. Motocykliœci oddali ponad 20 litrów krwi.
£obescy policjanci wziêli tak¿e
udzia³ w tym przedsiêwziêciu. Zabawa rozpoczê³a siê parad¹ motocykli po mieœcie. Podczas festynu
dzieci i ich opiekunowie brali
udzia³ w licznych konkursach i
zabawach ruchowych. Na policyjnym stanowisku najm³odsi
brali udzia³ w konkursach plastycznych, odpowiadali na pytania dotycz¹ce bezpiecznego zachowania siê na drodze i podczas zabaw na podwórku. Ka¿dy kto odwiedzi³ to stanowisko
otrzyma³ drobny upominek i
odblaski. Asp. Anna Gembala

ostro¿noœci podczas omijania studzienki i najecha³ na samochód marki Peugeot, którego kierowca wymija³ w³aœnie
Mana.

Nieletnia na gigancie
W nocy z 30 kwietnia na 1 maja
policjanci z £obza otrzymali od rodziców zg³oszenie o ucieczce z domu nieletniej 15 latki. Dziewczyna nie wróci³a
na noc do domu, nie by³o znane miejsce
jej pobytu. Do domu wróci³a dopiero po
godz. 10. Teraz policjanci z zespo³u ds.
nieletnich po przeprowadzeniu z nieletni¹ uciekinierk¹ rozmowy wychowawczej sprawê skieruj¹ do S¹du Rodzinnego i Nieletnich.
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ROZMAITOŒCI

Reklama
Tel./fax

91 3973730
Krzy¿ówka nr 18
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Plan imprez kulturalnych
i uroczystoœci w powiecie
³obeskim
£obeski Dom Kultury
– 8.05.10r. Koncert „Frontowe Melodie”
– 26.05.10r. godzina 17.00 Koncert Instrumentalno- Wokalny z okazji
Dnia Matki
– 28-30.05.10r. XV Jubileuszowy Miêdzynarodowy Festiwal Orkiestr
Dêtych i Big- Bandów £obez 2010
– 30.05.10r. godzina 10.00 Wojewódzki Przegl¹d Orkiestr Dêtych
– 30.05.10r. godzina 17.00 Wojewódzki Przegl¹d Big-Bandów

ZZO PCK
– 8.05.10r. IV edycja Okrêgowego konkursu Upowszechniania Miêdzynarodowego Prawa Humanitarnego
– 05. 10r. Wojewódzki Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

SK PCK
– 08.05.10r. Obchody Dni Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a i
PCK- tydzieñ PCK
– 31.05.10r. Dzieñ Bez Tytoniu

Zespó³ Szkó³ £obez
– 08.05.10r. Œwiatowy Dzieñ Czerwonego Krzy¿a
– 04-22.05.10r. Pisemne egzaminy maturalne
– 04-28.05.10r. Ustne egzaminy maturalne

Urz¹d i szko³y Wêgorzyno
– Dzieñ Stra¿aka w Sielsku
– Spotkanie autorskie w Miejskiej Bibliotece Publicznej
– Ca³a Polska czyta dzieciom, spotkanie z przedszkolakami z Miejskiej bibliotece Publicznej
– Grill na œwie¿ym powietrzu z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca
– Œwiêto Przedszkolaka w Przedszkolu Publicznym w Wêgorzynie
– Impreza integracyjna „Œwiêto radoœci” w SP Wêgorzyno
– Rajd Rowerowy z Rada Osiedla
– 31.05.10r. Œwiêto Szko³y w gimnazjum

Gimnazjum w Resku
– 06.05.10r. Dzieñ Flagi RP
– 07.05.10r. 65. rocznica zakoñczenia II wojny œwiatowej
– 10.05.10r. Dzieñ Europejski

Zespó³ Szkó³ Resko
– Œwiêto Konstytucji 3 Maja i Œwiêto Flagi
– XI Olimpiada Ekologiczna CK
– Szkolny Dzieñ Sportu z okazji Dnia Dziecka

Biblioteka Publiczna w Dobrej

NAGRODA

– 08.05.10r. Dzieñ Zwyciêstwa
– 05.10r. Spotkanie autorskie
– 05.10r. Konkurs Ortograficzny

Urz¹d w Dobrej
- 7-8.05.10r. Kogel- Mogel

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 16 brzmia³o:

„Raz na ludowo”
Nagrodê wylosowa³a Pani Jadwiga Adamkowicz z £obza.
Gratulujemy.

DRUKARNIA w £obzie poleca
us³ugi poligraficzne
Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 39 73 730

