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80 proc. PKB przynosz¹ ma³e i œrednie firmy, to na litoœæ bosk¹, niech pañstwo
nam w zamian coœ da – dobre prawo

Idziemy do pracy
jak do Czeczeni
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Z DRUGIEJ STRONY

tygodnik ³obeski 18.5.2010 r.

Z drugiej strony

Tusk ufa Rosjanom, choæ nie ma
najmniejszych podstaw.
Wiêc dlaczego?
Kazimierz Rynkiewicz

10 kwietnia rano, gdy dosz³o do
katastrofy pod Smoleñskiem, by³em
akurat w Œwidwinie i w tym czasie rozmawia³em z pani¹ Wand¹ Duklas o jej
ojcu zamordowanym w Katyniu. PóŸniej s³uchaj¹c wypowiedzi polityków i
premiera Donalda Tuska przypomnia³a
mi siê scena zapamiêtana przez pani¹
Wandê. Rosjanie aresztuj¹ jej ojca i osadzaj¹ w naprêdce skleconym obozie na
³¹ce za miastem. Pani Wanda zapamiêta³a, jak jej mama namawia³a jej ojca, by
ucieka³ z tego obozu, bo to Ÿle siê skoñczy. Dlaczego tak s¹dzi³a? Bo mieszkaj¹c przy granicy, która by³a na rzece,
widzia³a po drugiej stronie, jak Rosjanie wprowadzaj¹ kolektywizacjê, czyli
uszczêœliwiaj¹ ludzkoœæ; so³daty zabieraj¹ ch³opom krowê, ci¹gn¹ j¹ za rogi,
a z ty³u dzieci trzymaj¹ j¹ za ogon, nie
chc¹c jej oddaæ. Ojciec pani Wandy t³umaczy ¿onie, ¿e to jakaœ pomy³ka i jak
Rosjanie wszystko wyjaœni¹, wróci do
domu. Uwierzy³ im i dosta³ kulê w ty³
g³owy i wrzucono go do jakiegoœ do³u.
Dlatego ze zdziwieniem przyj¹³em
reakcjê polskiego rz¹du i premiera
Donalda Tuska, który nie wyst¹pi³ do
Rosji o przejêcie œledztwa w sprawie
katastrofy pod Smoleñskiem, a tak¿e
wzbrania³ siê przed wyst¹pieniem o
powo³anie miêdzynarodowej komisji,
która by przeprowadzi³a takie dochodzenie. Apel prof. Jacka Trznadla o jej
powo³anie podpisa³o ju¿ kilkadziesi¹t
tysiêcy ludzi. Ja tak¿e z³o¿y³em swój
podpis, uznaj¹c, ¿e nie mo¿na wierzyæ
Rosjanom, gdy¿ przemawia za tym dotychczasowa historia naszych stosunków i nie ma ¿adnych przes³anek, które
by wskazywa³y, ¿e nast¹pi³a jakaœ zmiana.
Donald Tusk 29 kwietnia br. powiedzia³ w Sejmie: „Pad³o pytanie pana
pos³a Lipiñskiego, które dotyczy³o
mo¿liwoœci przejêcia œledztwa przez
stronê polsk¹. (...) Chcê przede wszystkim stwierdziæ, ¿e od pocz¹tku staliœmy
przed pewnym dylematem - i trzeba
by³o go rozwi¹zaæ - tzn. czy chcemy zademonstrowaæ od razu z definicji nieufnoœæ wobec pañstwa rosyjskiego i
za¿¹daæ czegoœ, czego np. nie otrzymamy, bo mamy prawo siê o to ubiegaæ, a
nie mamy w tych przepisach zapewnienia, ¿e musimy to dostaæ; czy te¿ chcemy za³o¿yæ, ¿e wspó³praca bêdzie mo¿liwa i im bêdzie ona lepsza, tym szybciej dotrzemy do prawdy. (…) Czy nie
jest bezpieczniej z punktu widzenia
obiektywizmu tego procesu, ¿e robi to
z jednej strony komisja, z drugiej strony
obserwuje to akredytowany przedstawiciel, z trzeciej strony niezale¿na prokuratura i ¿e w jakimœ sensie t¹ czwart¹
stron¹ jest tak¿e strona rosyjska, która
bierze na siebie odpowiedzialnoœæ za
prowadzenie tego œledztwa?”

Donald Tusk, jako historyk, powinien kierowaæ siê wiedz¹ i doœwiadczeniami narodu, a jako premier rz¹du
powinien staæ na stra¿y polskich interesów. Gdy pyta, czy chcemy zademonstrowaæ od razu z definicji nieufnoœæ
wobec pañstwa rosyjskiego, to odpowiadam – tak, gdy¿ pañstwo rosyjskie
tak¹ definicjê stworzy³o samo. Dziwne,
¿e premier Polski o tym nie wie. Przypomnê mu wiêc.
1. 23 sierpnia ZSRS podpisuje z
Niemcami w Moskwie tajny pakt o rozbiorze suwerennych pañstw, w tym
Polski, zwany paktem Ribbentrop –
Mo³otow.
2. 17 wrzeœnia ZSRS napada zdradziecko na Polskê, gdy walczy z Niemcami, wbrew zawartym uk³adom o pokoju („nó¿ wbity w plecy”). Po rozbiorze Polski sowieci z hitlerowcami witaj¹ siê na wspólnej granicy, robi¹ defilady, œwiêtuj¹ itd.
3. Morduje ponad 20 tys. wojskowych i cywilów w Katyniu i innych
miejscach, pomimo, ¿e s¹ jeñcami wojennymi i chroni ich prawo miêdzynarodowe.
4. Uprowadza w g³¹b Rosji setki
tysi¹ce rodzin, kobiety i dzieci, skazuj¹c ich na powoln¹ œmieræ lub wynarodowienie.
5. Zatrzymuje swoj¹ armiê przed
Warszaw¹, wbrew nadziejom Powstañców Warszawskich o szybkim wejœciu
Rosjan do miasta.
6. Po raz któryœ z rzêdu Rosja pokazuje swoj¹ zdradzieck¹ twarz aresztuj¹c
podstêpnie i wywo¿¹c do Moskwy 16
przywódców pañstwa podziemnego,
którzy zaufali Rosjanom i poszli na
rozmowy z nimi (proces szesnastu).
Warto przypomnieæ tamto zdarzenie, bo
to „klasyka” w dziejach naszych stosunków.
4 marca 1945 r. odby³o siê w Pruszkowie wstêpne spotkanie delegacji AK
z p³k. Pimienowem, pe³nomocnikiem
gen. I. Sierowa (wystêpuj¹cego pod
fa³szywym nazwiskiem gen. Iwanowa).
Pimienow zapewnia³, ¿e strona sowiecka ma uczciwe zamiary, a podjêcie rozmów przynios³oby odprê¿enie w stosunkach miêdzy AK a stron¹ sowieck¹.
Rêczy³ tak¿e s³owem honoru za bezpieczeñstwo polskiej delegacji. Na koniec
wrêczy³ Polakom listy dla gen. L. Okulickiego i wicepremiera Jana St. Jankowskiego z zaproszeniem na spotkanie ze sztabem marsza³ka G. ¯ukowa i
gwarancj¹ bezpieczeñstwa. Pomimo
nieufnoœci wobec Sowietów i ogromnego ryzyka osobistego Polacy postanowili przybyæ na spotkanie. Nie wiedzieli, ¿e uczestnicz¹ w specjalnej operacji
NKWD i kontrywiadu sowieckiego,
kierowanej przez gen. Sierowa.
Ju¿ 27 marca przybyli do Pruszkowa: delegat rz¹du i wicepremier na kraj
J. St. Jankowski, ostatni Komendant
G³ówny AK, pe³ni¹cy funkcjê Komendanta G³ównego organizacji „NIE”
gen. L. Okulicki, przewodnicz¹cy Rady

Jednoœci Narodowej Kazimierz Pu¿ak
(PPS WRN) oraz t³umacz Józef Stemler-D¹bski, jednoczeœnie wiceminister
Departamentu Informacji Delegatury
Rz¹du na Kraj. Nastêpnego dnia dojechali pozostali uczestnicy planowanych rozmów: A. Pajdak (PPS WRN),
St. Jasiukowicz, Kazimierz Kobylañski, Zbigniew Stypu³kowski i Aleksander Zwierzyñski ze Stronnictwa Narodowego, Józef Chaciñski i Franciszek
Urbañski ze Stronnictwa Pracy, Adam
Bieñ, Kazimierz Bagiñski i St. Mierzwa
ze Stronnictwa Ludowego oraz Eugeniusz Czarnowski i St. Micha³owski ze
Zjednoczenia
Demokratycznego.
Wszyscy zostali podstêpnie aresztowani przez NKWD i wywiezieni do Moskwy. Wielu nie wróci³o.
7. Po wojnie sowietyzuje Polskê,
morduj¹c polskich patriotów.
8. ZSRS nie informuje Polski o
wybuchu w Czarnobylu i wynikaj¹cych
zagro¿eniach. Polacy dowiaduj¹ siê o
tym dwa dni póŸniej z radia BBC.
9. Ta polityka niewiele zmieni³a siê
w ci¹gu ostatnich 20 lat; embargo na
miêso; niekorzystne dla Polski umowy
gazowe; budowa z Niemcami ruroci¹gu
na dnie Ba³tyku itp. Wiele mówi siê o
naciskach przy l¹dowaniu pilota w Gruzji, ale nie mówi siê, kto mia³by tam zagra¿aæ naszemu i gruziñskiemu prezydentowi. No kto? Rosjanie. Zaledwie
dwa lata temu.
10. Sprawa najœwie¿sza, czyli odpowiedŸ Rosji Trybuna³owi w Starsburgu (19 marca 2010) na skargê, jak¹ z³o¿y³o 13 krewnych polskich oficerów
zamordowanych w Katyniu. Jak informuje IPN - w 17-stronicowym dokumencie Rosjanie ani razu nie u¿ywaj¹
s³owa zbrodnia, czy mord. Rosjanie
pisz¹ o tragedii polskich oficerów, pisz¹
zdarzenie katyñskie lub sprawa katyñska. Wed³ug rosyjskiego rz¹du nie uda³o siê potwierdziæ okolicznoœci schwytania polskich oficerów i ich przetrzymywania w obozach NKWD w ZSRR,
charakteru postawionych im zarzutów i
tego, czy je udowodniono. Moskwa
pisze, ¿e nie ma nawet pewnoœci, czy
rozstrzelano polskich oficerów. Ponadto Kreml nie chce przekazaæ Trybuna³owi kopii postanowienia o umorzeniu
œledztwa katyñskiego z 2004 roku.
Czy¿ nie jest to cyniczna gra nad
grobami, ¿e jedn¹ rêk¹ daje siê Komorowskiemu dokumenty œwiadcz¹ce o
zbrodni, które i tak ju¿ znamy, wiêc to
¿aden prze³om, a drug¹ pisze siê tak¹
odpowiedŸ jak wy¿ej?
Prze³om nast¹pi³by, gdyby zaraz po
katastrofie Putin zapowiedzia³, ¿e odtajni¹ wszelkie dokumenty o Katyniu i
spe³ni¹ oczekiwania krewnych i „wyczyszcz¹” tê sprawê do koñca. Takie
s³owa nie pad³y. Ani Tusk ani Komorowski nawet nie upomnieli siê o to.
Bezwarunkowo rzucili siê w objêcia
Rosji wmawiaj¹c nam, ¿e nast¹pi³ prze³om. Proszê o fakty, które potwierdza³yby, ¿e ju¿ mo¿emy Rosjanom ufaæ.

Powtórzê, Donald Tusk, jako historyk, powinien wiedzieæ, jako premier
rz¹du powinien staæ na stra¿y polskich
interesów. Czy stoi? Moim zdaniem –
nie. Przyznanie mu niemieckiego orderu Karola Wielkiego œwiadczy, ¿e Tusk
s³u¿y ju¿ tylko za pomost pomiêdzy
Niemcami a Rosj¹. St¹d nag³y wybuch
mi³oœci do Rosji p³k. Putina (trzeba
pamiêtaæ, ¿e by³ rezydentem KGB w
NRD), st¹d docenianie go w Niemczech. Historia zatoczy³a ko³o? A my na
to – co?
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1,2 miliona na kulturê
(£OBEZ). W roku ubieg³ym
£obeski Dom Kultury na prowadzenie dzia³alnoœci kulturalnej w
mieœcie mia³ do dyspozycji ponad
1,2 miliona z³.
Urz¹d Miejski na funkcjonowanie
£DK
przeznaczy³
1.090.894 z³, Starostwo Powiatowe – 34.519 z³, Fundacja Rozwoju
Edukacji, Stowarzyszenie Gmin
Polskich Euroregionu Pomerania
– 3.008 z³, odsetki bankowe wynios³y 931 z³, wp³ywy z us³ug –
czyli ogniska muzyczne, najem
pomieszczeñ itp. - 85.492,24 z³.

Najwiêcej pieniêdzy £DK
przeznaczy³ na wynagrodzenia –
oko³o 680,5 tys. z³, do tego ubezpieczenia spo³eczne i inne œwiadczenia wynios³y – niewiele ponad
135 tys. z³. Zu¿ycie materia³ów i
energii kosztowa³o £DK niemal
230 tys. z³, a us³ugi obce niemal
140 tys. z³, amortyzacja i pozosta³e koszty rodzajowe – ponad 40
tys. z³. w sumie w roku ubieg³ym
£DK wyda³ niewiele ponad 1,2
miliona z³. Przeciêtne zatrudnienie w roku 2009 wynosi³o 22,6
etatów przeliczeniowych.
MM

Najlepszy snajper
mieszka w Wysiedlu
(MIÊDZYRZECZ-WYCIEDLE). Pod koniec kwietnia w Miêdzyrzeczu odby³y siê zawody
snajperskie Longshot. Najwiêksze w kraju zawody w strzelaniu
d³ugodystansowym, na które
przyjecha³o 216 osób z Polski,
Niemiec, USA, Austrii i Bia³orusi
wygra³ 23.letni Mateusz Ku¿el z
Wysiedla, nale¿¹cy do ko³a
£owieckiego „Lis”. Pokona³ zarówno wojsko, jak i jednostki specjalne, które maj¹ nas chroniæ.
Mateusz Ku¿el w zawodach
startowa³ po raz drugi, jako amator.
Rywalizowa³ m.in. ze strzelcami
wyborowymi z elitarnych jednostek
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UWAGA !!!
Dnia 17.05.2010 r. w Resku
zagin¹³ pies rasy labrador, maœæ
biszkoptowa. Dla szczêœliwego
znalawscy przewidziana jest
NAGRODA pieniê¿na.

607 086 968

z Miêdzyrzecza, Bielska-Bia³ej,
Lubliñca i Œwiêtoszowa, a tak¿e z
instruktorami Szko³y Duchów w
Wêdrzynie - oœrodka szkol¹cego
wojskowych snajperów. Zawodnicy
celowali do tarcz oddalonych o 300,
600 i 800 m, a najlepsi rywalizowali
na dystansie 1.076 m.
Mateusz Ku¿el wygra³ konkurencjê w klasie sprzêtowej standard.
W strzelaniu do tarczy na 300 m
zdoby³ 92 punkty, na 600 m – 86 p.,
na 800 – 60 p. W sumie zdoby³ 238
punktów.
Wysiedla ma ju¿ Miss Polski,
teraz do³¹czy³ do niej najlepszy
snajper w Polsce. Gratulujemy.MM
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Pañstwo nie jest zainteresowane cz³owiekiem, który p³aci pieni¹dze, tylko aby te pieni¹dze jak
najszybciej zebraæ

Zróbcie coœ ze szar¹ stref¹
(POWIAT). Szara strefa w naszym powiecie ma siê ca³kiem nieŸle, jak alarmuj¹ przedsiêbiorcy z
bran¿y motoryzacji. Lakierowanie, b¹dŸ naprawa samochodów
w stodo³ach, to rzecz ca³kiem normalna na naszym terenie i akceptowalna przez mieszkañców. Jeden z przedsiêbiorców poda³, ¿e
tylko w Resku na legalnie dzia³aj¹ce 2-3 zak³ady 8-10 jest nielegalnych.

inwestycji w swoje firmy, min.: komora lakiernicza, system wodny,
sprê¿arka itd. Po piêciu latach zakazany œrodek nadal dostêpny jest w
handlu. Na nim bazuje szara strefa.
W tej chwili wiêc zosta³ stworzony
podzia³ na firmy, które s¹ kontrolowane i na te, które zarabiaj¹.

Absurdy w naszym prawie maj¹
miejsce niemal w ka¿dej dziedzinie
¿ycia. Równie¿ i w sferze motoryzacji nie trudno znaleŸæ furtki, z których chêtnie korzystaj¹ ci, którzy
podatków p³aciæ nie chc¹.
Od 2006 roku nie mia³o byæ w
sprzeda¿y starego systemu lakierniczego. Okres przejœciowy zaczyna³
siê w roku 2005. W zwi¹zku z tym
zak³ady motoryzacyjne zosta³y
zmuszone do poczynienia du¿ych

- W dalszym ci¹gu pañstwo dopuszcza do sprzeda¿y zabroniony
œrodek. Nas zmusi³o do inwestycji,
do zakupu dwa razy dro¿szego lakieru. Pañstwowa Inspekcja Handlowa powinna siê tym zaj¹æ, tym
bardziej, ¿e lakier ten dostêpny jest
w ka¿dym jednym sklepie. Prawdopodobnie dzia³a to na tej zasadzie,
¿e podpisuje siê oœwiadczenie, ¿e
bierze siê ten œrodek do malowania
p³otu. My musimy mieæ umowy ze

Pañstwo nie jest
zainteresowane
cz³owiekiem

stra¿akami, spe³nione wymogi z Sanepidu, z Urzêdu Skarbowego itd.,
a oni zarabiaj¹ pieni¹dze. W ma³ych
miejscowoœciach jest to bardzo dotkliwe. Nie jesteœmy dla szarej strefy ¿adn¹ konkurencj¹. Jestem zmuszony zamkn¹æ zak³ad, bo nie jest to
dla mnie w ¿aden sposób op³acalne.
Z jednej strony zosta³em zmuszony
do olbrzymich nak³adów inwestycyjnych w zak³adzie, aby móc prosperowaæ legalnie i zgodnie z
ochron¹ œrodowiska, z drugiej strony urzêdnik skarbowy zarzuci³ mi,
¿e w ci¹gu ostatnich lat za du¿o inwestujê, osi¹gaj¹c za ma³e dochody.
Pañstwo nie jest zainteresowane
cz³owiekiem, który p³aci pieni¹dze,
tylko aby te pieni¹dze jak najszybciej zebraæ. Kto przyjdzie do mnie
zap³aciæ za us³ugê, jeœli tam jest taniej. Na koniec ka¿dej kontroli zadajê jedno pytanie – czy tak samo,
jak do mnie przyszliœcie na kontrol,
pójdziecie do dzikiej konkurencji?

Odpowiadaj¹, ¿e nie, bo tamtych nie ma w ewidencji. Czy ja
mam wyrejestrowaæ firmê i dzia³aæ
na dziko? Dlaczego ja mam to zg³aszaæ? Przecie¿ to jest tajemnic¹ Poliszynela w ka¿dej mieœcinie. Jeœli
zg³oszê, to mi szyby powybijaj¹,
podpal¹ itd. – powiedzia³ jeden z
przedsiêbiorców, pragn¹cy zachowaæ anonimowoœæ z obawy przed
zemst¹ osób dzia³aj¹cych nielegalnie.
W³aœciwie w takich wypadkach
powinna zadzia³aæ Pañstwowa Inspekcja Ochrony Œrodowiska, ale i
samorz¹d. Wprawdzie samorz¹d
ma ograniczone pole dzia³ania w
tym kierunku, jednak mo¿e wystosowaæ pismo do Inspekcji by ta zrobi³a kontrolê, bo jak siê okazuje –
pisma od przedsiêbiorców, b¹dŸ
mieszkañców s¹ ma³o wiarygodne
dla Inspekcji. Musi byæ odpowiednia piecz¹tka i odpowiedni podpis.
MM

Co z podatkiem œmieciowym
(£OBEZ). Kwestia podatku
œmieciowego ponownie
wróci³a pod dyskusjê, a to w
zwi¹zku z tym, ¿e nowy
minister œrodowiska Andrzej
Kraszewski chce wróciæ do
pomys³u wprowadzenia go i
oddania monopolu na wywóz
œmieci gminom. Lobby
œmieciowe jest przeciwne
takiemu rozwi¹zaniu.
Pomys³u ministra broni³
jednak pose³ na sejm RP
Arkadiusz Litwiñski, nie do
koñca zgadza³ siê z
proponowan¹ formu³¹ prezes
PUK – Kazimierz Dzie¿ak.
W przypadku podatku œmieciowego w³aœcicielem odpadów by³yby samorz¹dy gminne. Oznacza to,
¿e to siedziby gmin by³yby odpowiedzialne za wywóz œmieci, a
mieszkañcy za odpady p³aciliby
bezpoœrednio do urzêdu. Ka¿dy
obywatel p³aci³by gminie podatek
œmieciowy. Za pieni¹dze z podatku
gmina, w drodze przetargu, wybiera³aby firmy, które odbiera³yby i
wywozi³y œmieci w wyznaczone
miejsce przez gminê.
Problem ten poruszy³ podczas
spotkania z pos³em Arkadiuszem
Litwiñskim prezes PUK Kazimierz
Dzie¿ak, który rozwi¹zanie to nazwa³ reprywatyzacj¹. Z takim okre-

œleniem nie zgodzi³ siê pose³, wyjaœniaj¹c, ¿e wprawdzie wolny rynek
jest zasad¹ s³uszn¹, ale po kilkunastu latach obserwacji widaæ, ¿e ca³y
system zagospodarowania odpadu
komunalnego nie dzia³a tak, jak
oczekuj¹ tego od nas struktury unijne. Na wysypiska trafia bowiem
coraz wiêcej odpadów komunalnych, a nie coraz mniej – jak zobowi¹zaliœmy siê przystêpuj¹c do UE.
Wyjaœni³ równie¿, ¿e jeœli sytuacja
ta nadal bêdzie wygl¹da³a tak samo,
to wówczas œmieci bêd¹ kosztowa³y
nas coraz wiêcej, w zwi¹zku z karami nak³adanymi przez Uniê. Nawi¹za³ równie¿ do spalarni, które maj¹
powstaæ na terenie kraju. W naszym
regionie powstan¹ dwie – w Szczecinie i Koszalinie. £obez mia³by
dostarczaæ œmieci do spalarni koszaliñskiej o ile z³o¿y tak¹ deklaracjê i podpisze umowê.
– Maj¹ zostaæ wybudowane
spalarnie, powinny byæ one budowane przez firmy, które maj¹ w
Polsce dominuj¹c¹ pozycjê na rynku œmieciowym. Te zaœ w swoim
czasie postanowi³y zainwestowaæ w
to, co by³o najtañsze – czyli wysypiska. W du¿ej czêœci s¹ lepsze, ale nie
zapewniaj¹ realizacji dyrektyw europejskich. Z tego powodu trzeba
zrobiæ wszystko, by nie p³aciæ setek
mionów euro kary. Lobby œmieciowe zawsze zapobiega³o, aby zachowaæ ten stan, który jest dzisiaj. Idea

jest taka, ¿e to nie w³aœciciel domu
bêdzie zawiera³ umowê indywidualn¹ z firm¹ wywo¿¹c¹ odpady a te
bêdzie wywozi³a je gdzie chce np.
na swoje wysypisko, tylko mieszkaniec bêdzie p³aci³ gminie podatek
œmieciowy. Nazywam to tak¹ sam¹
us³ug¹ jak za dostawê wody czy odprowadzanie œcieków, tym bardziej,
¿e koszty by³yby porównywalne z
kosztami, jakie s¹ ponoszone obecnie. Dzisiaj aby wybudowaæ spalanie odpadów, trzeba mieæ nie tylko
pieni¹dze, ale i pewnoœæ, ¿e bêdzie
siê mia³o co spalaæ, ¿eby by³ obrót.
Od lat trwa³a tzw. wojna, kto bêdzie
w³aœcicielem strumienia odpadów.
Okazuje siê, ¿e jest to towar, o który
warto siê biæ i który warto klupowaæ.
Jeœli gmina bêdzie mia³a œwiadomoœæ, ¿e ona decyduje i ¿e ona jest
w³aœcicielem tego, co od nas zabiera, jako szkodliwy czy niepo¿¹dany
odpad, to bêdzie wiedzia³a, ¿e ma
stabilny towar, który z w³asnej, zainwestowanej spalarni spali. Jestem
zwolennikiem tych rozwi¹zañ –
powiedzia³ A. Litwiñski.
Prezes PUK Kazimierz Dzie¿ak
przyzna³, ¿e nie ma w¹tpliwoœci, i¿
obecny system nale¿y zmieniæ, podaj¹c zapisy w ustawie.
Obawa firm œmieciowych mo¿e
wynikaæ z faktu, i¿ to gmina bêdzie
wybieraæ odbiorcê odpadów zawieraj¹c umowy na kilka lat, a nie indywidualny mieszkaniec gminy. W

obecnym kszta³cie na terenie jednego miasta, b¹dŸ gminy mo¿e dzia³aæ
kilka firm, gdy forma zmieni siê
mo¿e dojœæ do sytuacji, ¿e przetarg
wygra jedna firma, odbieraj¹c szansê na istnienie mniejszym, które
przetarg przegraj¹. Jak przy ka¿dych zmianach zawsze s¹ argumenty za i przeciw. W ca³ej tej turbinie
jest zwyk³y mieszkaniec, który za
œmieci musi zap³aciæ. Rodzi siê wiêc
pytanie, jakie koszty bêdzie musia³
ponieœæ, bo przecie¿ obecnie p³aci
nie tylko za odbiór œmieci, ale i z
podatków za sprz¹tanie dzikich wysypisk. Problem w tym, ¿e obecnie
nie ka¿dy za odbiór odpadów chce
p³aciæ.
MM
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Czyj balkon
najpiêkniejszy

RESKO

SprawdŸ ile zarobili

(£OBEZ). Rada Osiedla i Burmistrz £obza og³aszaj¹ VII edycjê konkursu pn. „Mój balkon –
ogródek przydomowy 2010”.
Konkurs bêdzie przebiega³ od
czerwca do sierpnia. Udzia³ w konkursie mog¹ wzi¹æ wszyscy chêtni
mieszkañcy £obza. Wystarczy zg³osiæ swój udzia³ osobiœcie w terminie
do 31 maja pod adres: Rada Osiedla
w £obzie (Urz¹d Miejski nr 2, parter). W zg³oszeniu z dopiskiem
„Konkurs Mój Balkon-Ogódek
Przydomowy 2010” nale¿y podaæ
czytelnie imiê, nazwisko, adres oraz
numer telefonu.
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w sierpniu, a wrêczenie nagród
podczas imprezy plenerowej. O
dok³adnej dacie zdobywcy nagród
zostan¹ powiadomieni pisemnie lub
telefonicznie.
op

Gmina Resko

Wysypisko
w centrum

Dyrektor Szko³y Podstawowej
w Resku, Violette Dynarska- Adamowicz- przez miniony rok nie
od³o¿y³a na kocie wolnych œrodków
pieniê¿nych. Posiada na w³asnoœæ
dom o powierzchni 125 m kw i wartoœci 250 tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a dochód 55.449,02 z³.
Posiada samochód osobowy Toyota
Corolla Verso z 2006 r. wart 100 tys.
z³. W banku PKO BP zaci¹gnê³a
kredyt hipoteczny na zakup nieruchomoœci w wysokoœci 36 tys. z³.
Oraz w Pomorskiem Banku Spó³dzielczym kredyt na inwestycjê w
wysokoœci 100 tys. z³.

(WÊGORZYNO). W ubieg³ym tygodniu pisaliœmy o maj¹cym tu powstaæ markecie oraz o
sporze radnych dotycz¹cym ceny
dzia³ki pod parking i sposobie jej
sprzeda¿y.
Podczas dyskusji na temat
dzia³ki, wielokrotnie powtarza³y
siê argumenty, ¿e dzia³ka znajduje
siê w centrum miasta, a w zwi¹zku
z tym teren jest niezwykle atrakcyjny, cena powinna byæ wysoka,
a miasto powinno mieæ pieczê nad
tym co i w jakim czasie jest tu budowane. Pytanie wiêc, czy w tak
niezwykle atrakcyjnym miejscu,
bo przecie¿ po drugiej stronie drogi, powinno znajdowaæ siê dzikie
wysypisko œmieci? MM

tygodnik ³obeski 18.5.2010 r.

Burmistrz Reska, Arkadiusz
Czerwiñski- przez miniony rok na
koncie zgromadzi³ 1000 z³ oraz
RDR 6664,16 z³. Posiada dwa
mieszkania w³asnoœciowe. Jedno o
powierzchni 80,31 m kw warte 120
tys. z³, drugie o powierzchni 73,10
m kw warte 290 tys. z³. Ponadto
posiada dwie dzia³ki budowlane o
powierzchni 235 i 309 m kw o wartoœci odpowiednio 18 tys. z³ i 35 tys.
z³. Oprócz tego posiada udzia³ w
drodze, wartoœæ 3 tys. z³. W drodze
przetargu w 2002 roku naby³ dzia³kê
budowlana w Gminie Resko oraz ma
50 procentowe udzia³y w spó³ce cywilnej. Z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie Miejskim osi¹gn¹³ dochód 117
716,64 z³. Z tego samego tytu³u w
zesz³ym roku zarobi³ 119 021,70 z³.

Dyrektor Gimnazjum w Resku, Adam Szatkowski- posiada
1000 z³ œrodków pieniê¿nych oraz
papiery wartoœciowe Pionier o wartoœci 3177,51 z³. Jest w³aœcicielem
mieszkania spó³dzielczego o powierzchni 63,70 m kw wartego 230
tys. z³. Dochód z tytu³u zatrudnienia
za zasz³y rok wyniós³ 96 475, 13 z³
w tym dop³ata do odsetek 18,87 z³.
Na w³asnoœæ posiada samochód
osobowy marki Kia Prige rok produkcji 1999 oraz Opla Corsê z 2003
roku, którego wspó³w³aœcicielem
jest syn Piotr Szatkowski. W Banku
PKO BP SA ma zaci¹gniêty kredyt
hipoteczny „W³asny k¹t” 80 tys. z³.
Stan zad³u¿enia na 31.12.08r. wynosi³ 60 938, 30 z³.
Dyrektor Szko³y Podstawowej
w £abuniu Wielkim Anetta Marzanna Kulesza- nie posiada zgromadzonych srodków pieniê¿nych,
posiada mieszkanie o powierzchni
173 m kw o wartoœci 203 500 z³
przekazane aktem notarialnym w
formie darowizny dla mê¿a wraz z

gospodarstwem rolnym o powierzchni 17,91 warte 160 tys. z³.
Wynagrodzenie za prace w 2009
roku wynosi 58 578,16 z³. We
wspólnocie maj¹tkowej posiada
VW T4, rok produkcji 1997. W
Banku Zachodnim WBK zaci¹gnê³a kredyt na remont budynku mieszkalnego w wysokoœci 43 tys. z³. Stan
zad³u¿enia na 31.12.2009r. wynosi³o 11 073, 86 z³.
Dyrektor Szko³y Podstawowej
w Starogardzie, Wioletta Pieñczakowska- Na koncie ma zgromadzone 40 tys. z³. Posiada mieszkanie
w³asnoœciowe o powierzchni 51,7 m
kw warte 142 tys. z³. Dochód ze stosunku pracy za 2009r. wynosi 69 537,
55 z³. Posiada samochód osobowy
Renault Megane rok produkcji 2003.
Na zakup mieszkania zaci¹gnê³a w
Banku PKO BP SA kredyt hipoteczny. Stan zad³u¿enia na 30.04.2010r.
wynosi³ 130 978, 13 z³.
Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Resku, Barbara Woszczyñska- przez miniony rok nie
zgromadzi³a œrodków pieniê¿nych.
Posiada wspó³w³asnoœciowe mieszkanie o powierzchni 57,75 m kw o
wartoœci 90 tys. z³. Ponadto posiada
nieruchomoœæ o powierzchni 29,44
m kw warte 2059,20z³. Z tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a dochód 73
161,50 z³. Sk³adnika mienia ruchomego nie posiada.
Dyrektor Szko³y Podstawowej
w £osoœnicy, Jolanta Maria Sienkiewicz- nie zgromadzi³a przez miniony rok œrodków pieniê¿nych. Posiada dom w³asnoœci spó³dzielczej o
powierzchni 63,92 m kw, wart 80 tys.
z³. Ponadto posiada mieszkanie w³asnoœciowe o powierzchni 33,42 m kw
warte 93 tys. z³. Dochód uzyskany z
tytu³u zatrudnienia za 20098 rok
wyniós³ 68 726,71 z³, dochód z tytu³u
najmu mieszkania 4311,63 z³. W
2007 roku zaci¹gnê³a w Banku PKO
BP kredyt hipoteczny na 17 lat. Zad³u¿enie na 31.12.2009r. wynosi 37
412, 62 CHF. Sk³adnika mienia ruchomego nie posiada.
Kierownik Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Resku, Agnieszka
Ewa Mañkowska- zgromadzi³a
3486,42 z³ œrodków. Posiada mieszkanie w³asnoœciowe o powierzchni
38,37 m kw i wartoœci 58tys. z³.
Posiada dwa lokale mieszkalne. Jeden o powierzchni 64,35 m kw warte 120 tys. z³, drugie w³asnoœciowe
spó³dzielcze o powierzchni 35,82 m
kw o wartoœci 65 tys. z³. Z tytu³u
zatrudnienia w zesz³ym roku uzy-

ska³a 53 659, 20 z³, z tytu³u pe³nienia
cz³onka GKRPA 320 z³, z tytu³u pe³nienia funkcji spo³ecznego kuratora
s¹dowego 3522 z³. Sk³adnika mienia
ruchomego nie posiada. W 2005 roku
w Banku BPH S.A. wziê³a kredyt
hipoteczny na zakup spó³dzielczego
w³asnoœciowego prawa do lokalu
mieszkalnego. Zad³u¿enie wynosi 11
740,10 CHF. Drugi kredyt hipoteczny zaci¹gnê³a na zakup lokalu
mieszkalnego na rynku wtórnym.
Zad³u¿enie wynosi 95 038,04 z³.
Podinspektor Urzêdu Miejskiego w Resku, El¿bieta Maria
Cuper- zgromadzi³a 20 tys. z³, posiada mieszkanie o powierzchni
45,80 m kw o wartoœci 70 tys. z³.
Dochód brutto uzyskany z tytu³u
pracy wyniós³ 41000,16 z³, emerytury- renty brutto 5661,32 z³, inne
Ÿród³a brutto 392 z³, umowa zlecenie brutto 3456 z³. Sk³adnika mienia
ruchomego nie posiada.
Prezes Spó³ki „Wodoci¹gi i
Kanalizacje” Sp. z o.o., Pawe³
Manowiec- posiada zgromadzone
œrodki w wysokoœci 60 tys. z³. W
ramach odrêbnoœci maj¹tkowej posiada mieszkanie o powierzchni 60
m kw o wartoœci 130 tys. z³. Ponadto
ma udzia³ w ? w lokalu mieszkalnym
o powierzchni 58 m kw, ogródku
dzia³kowym o powierzchni 195 m
kwi gara¿u o powierzchni 28 m kw.
Jest cz³onkiem zarz¹du spó³ki „Wodoci¹gi i Kanalizacje” od 1 lipca
2003r. Z tego tytu³u w 2009roku
osi¹gn¹³ dochód 54 587, 48 z³. Posiada samochód osobowy VW Jetta
z 2007 roku.
Sekretarz Gminy Resko, Danuta Mielcarek- nie posiada zgromadzonych œrodków, posiada dom o
powierzchni 180 m kw o wartoœci
150 tys. z³. Od 18 sierpnia 2006 roku
jest cz³onkiem rady nadzorczej Zak³adu Gospodarki Komunalnej w
Dobrej. Od 25 lutego 2005r. jest
cz³onkiem rady nadzorczej spó³ki
Sp. z o.o. „Wodoci¹gi i Kanalizacje”. Z tego tytu³u osi¹gnê³a dochód
1233,97 z³. Z tytu³u zatrudnienia w
Urzêdzie Miejskim zarobi³a 94
001,80 z³. Posiada samochód osobowy Mercedes Benz C-230, rok
produkcji 1996.
Skarbnik Gminy Resko, Halina Puch- ma zgromadzone 1500 z³
œrodków pieniê¿nych, posiada dom
o powierzchni 151,95 m kw o wartoœci 80 z³. Wynagrodzenie brutto za
pracê w urzêdzie wynosi 82 494,64
z³. Nie posiada sk³adnika mienia
ruchomego.
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£OBEZ

w roku ubieg³ym
Gmina £obez
Burmistrz £obza Ryszard
Sola na swoim koncie zgromadzi³
25 tys. z³. W³odarz nie posiada
domu ani mieszkania, choæ jeszcze
w roku ubieg³ym w oœwiadczeniu
maj¹tkowym wpisa³, ¿e wraz z ma³¿onk¹ ma dom o powierzchni 150 m.
kw o wartoœci 300 tys. z³.
Posiada natomiast dzia³kê na
polepszenie warunków zabudowy
(wspólnoœæ maj¹tkowa) o powierzchni 747 m. kw. o wartoœci 5
tys. z³.
Wynagrodzenie ze stosunku pracy w roku ubieg³ym wynios³o
129.436, 72 z³. Dochody z osobiœcie
wykonywanej dzia³alnoœci wynios³y 13.394,32 z³.
Posiada na wspólnoœæ maj¹tkow¹ Renault „Thalia” z 2006 r.
oraz Toyotê RAV 4 z 1998 r.
Zastêpca burmistrza Ireneusz Kabat zgromadzi³ na koncie
85 tys. z³, natomiast w funduszach
inwestycyjnych – 51 tys. z³. Posiada mieszkanie o powierzchni
30,88 m. kw. o wartoœci 90 tys. z³.
Dochody osi¹gniête z tytu³u pracy
w Urzêdzie Miejskim wynios³y
131.116,07
Sekretarz gminy £obez Monika Jarzêbska uzbiera³a na koncie
30 tys. z³. Posiada na wspó³w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni
57,80 m. kw. o wartoœci 160 tys. z³,
z tytu³em prawnym - spó³dzielcze
w³asnoœciowe prawo do lokalu i
gara¿ o powierzchni 19 m. kw., o
wartoœci 8 tys. z³.
Wynagrodzenie ze stosunku pracy za 2009 rok wynios³o 76.676,89
z³, (Urz¹d Miejski w £obzie –
75.804,44, umowa zlecenie –
872,45 z³).
Posiada samochód marki Citroen Xara Picasso z 2000 r.

nie ze stosunku pracy za rok ubieg³y wynios³o 72.362,64 z³, za
dzia³alnoœæ wykonywan¹ osobiœcie – 280 z³, prawa autorskie –
385 z³. Sk³adnika mienia ruchomego o wartoœci powy¿ej 10 tys. z³
nie posiada.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej Eugeniusz Szymoniak
w ubieg³ym roku zgromadzi³ na
swoim koncie 2 tys. z³. Posiada na
wspó³w³asnoœæ dom o powierzchni
135 m. kw. o wartoœci 185 tys. z³,
budynek gospodarczy o powierzchni 30 m. kw. o szacunkowej wartoœci
10,5 tys. z³ oraz grunt o powierzchni
1114 m. kw. o szacunkowej wartoœci
16.700 z³.
Dochód roczny, bez odliczeñ z
tytu³u zatrudnienia w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniós³ w roku
ubieg³ym 61.725 z³. Sk³adnika mienia ruchomego o wartoœci powy¿ej
10 tys. z³ – nie posiada.
Dyrektor SP w Be³cznej Piotr
Kielan (w oœwiadczeniu dyrektor z
uporem pisze – Be³cznie) w roku
ubieg³ym nie zgromadzi³ na swoim
koncie ¿adnych oszczêdnoœci. Na
wspólnoœæ posiada mieszkanie o
powierzchni 48,96 m. kw. o wartoœci 80 tys. z³.
W roku ubieg³ym z tytu³u pracy
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
58.923, 82 z³. Sk³adnika mienia ruchomego o wartoœci powy¿ej 10 tys.
z³ – nie posiada.

Skarbnik gminy Olga Radziwanowska posiada gara¿ o powierzchni 16 m. kw. na dzia³ce gruntu o powierzchni 25 m. kw. o wartoœci 10 tys. z³.
W Urzêdzie Miejskim zarobi³a w
roku ubieg³ym 64.643,81 z³, z tytu³u
umowy zlecenia – 4,964,52 z³.

Dyrektor SP1 w £obzie Beata
Zapalska w roku ubieg³ym nie
zgromadzi³a na koncie ¿adnych
zasobów pieniê¿nych. Posiada na
w³asnoœæ dwa mieszkania – jedno
o powierzchni 49,17 m. kw. o wartoœci 68.838 z³, drugie o powierzchni 77,49 m. kw o wartoœci
108.486 z³. Na w³asnoœæ posiada
równie¿ gara¿ o powierzchni
13.40 m. kw. o wartoœci 3 tys. z³.
Wynagrodzenie ze stosunku
pracy za 2009 rok wynios³o
70.162, z umów zleceñ – 1.872,45
z³. Posiada samochód marki Fiat
Grande Punto z 2009 r. (wspó³w³aœciciel Santander Consumer
Bank).

Dyrektor £obeskiego Domu
Kultury Dariusz Ledzion nie
uzbiera³ na swoim koncie ¿adnych
zasobów pieniê¿nych. Jest wspó³w³aœcicielem domu o powierzchni
66 m. kw. o wartoœci 150 tys. z³. Na
w³asnoœæ posiada dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 570 m. kw o
wartoœci 20 tys. z³. Wynagrodze-

Dyrektor SP2 Jolanta Babyszko ma na swoim koncie 25
tys. z³. Posiada dom o powierzchni 98 m. kw. o wartoœci 220 tys. z³
oraz dzia³kê zabudowan¹ tym¿e
domem o powierzchni 506 m. kw.
i wartoœci 9,6 tys. z³. Posiada równie¿ mieszkanie o powierzchni 47
m. kw. o wartoœci 216 tys. z³.

Z tytu³u zatrudnienia w Szkole Podstawowej nr 2 w £obzie
uzyska³a w roku ubieg³ym dochód w wysokoœci 72.290,61 z³.
Wynagrodzenie z tytu³u wykonania pracy na podstawie umowy
zlecenia wykonanej na rzecz
Gminy £obez/Szko³y Podstawowej nr 2 (koordynator projektu) –
7.736,85 z³, Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” w £obzie –
1293,75 z³.
Sk³adników mienia ruchomego
o wartoœci powy¿ej 10 tys. z³ – nie
posiada.
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych Ewa Pop³awska zgromadzi³a œrodki pieniê¿ne w walucie
polskiej w wysokoœci 60 tys. z³.
Posiada na wspó³w³asnoœæ
mieszkanie o powierzchni 95,03 m.
kw. o wartoœci 237.575 z³.
Równie¿ na wspó³w³asnoœæ posiada gara¿ o powierzchni 15,52 m.
kw., piwnicê o powierzchni 26,20
m. kw., pomieszczenie gospodarcze
o powierzchni 12,96 m. kw., 311/
1000 czêœæ dzia³ki nr 266 o powierzchni 1691 m.kw.
Wysokoœæ poborów w roku
ubieg³ym wynios³a 74.856,62 z³.
Posiada na wspó³w³asnoœæ Scodê
Octawiê z 2000 roku.
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 Mariola Kotowicz
posiada na wspó³w³asnoœæ dom o
powierzchni 106 m. kw. o wartoœci
265 tys. z³, mieszkanie o powierzchni 38 m. kw. o wartoœci 152
tys. z³ oraz lokal u¿ytkowy o powierzchni 68 m. kw. o wartoœci 272
tys. z³.
Dochód uzyskany z tytu³u zatrudnienia wyniós³ w roku ubieg³ym 65.998 z³. Dochód uzyskany
z tytu³u umowy zlecenia wykonanej na rzecz Gminy £obez/Szko³y
Podstawowej nr 2 (koordynator
projektu EFS) – 4.964, 52 z³. Posiada samochód osobowy marki Alfa
Romeo 147 rocznik 2004.
Dyrektor Miejsko-Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej El¿bieta Graliñska w ubieg³ym roku
zgromadzi³a na swoim koncie 16
tys. z³. Na w³asnoœæ posiada mieszkanie o powierzchni 37,71 o wartoœci 65 tys. z³. Dochód z tytu³u zatrudnienia w MGOPS w £obzie w
2009 r. wyniós³ 73.609,37 z³. Dochód z tytu³u pracy w Spo³ecznej
Komisji Mieszkaniowej – 240 z³.
Posiada samochód osobowy Volkswagen Polo z 1997 r. o wartoœci 7,5
tys. z³.
Opracowa³a MM
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Skarby medycyny
ludowej
– dobre rady Cecylii

Cecylia Pokomeda

Pokrzywa
na wszystko
W³aœnie nadszed³ najlepszy
okres na zbiór i wykorzystywanie
pokrzywy, albowiem teraz posiada najwiêcej w³aœciwoœci leczniczych. Zbieramy tylko 3-4 pary
liœci od góry. Mo¿na j¹ z powodzeniem zamroziæ; nie traci przez to
¿adnych w³aœciwoœci.
Najwygodniejszym sposobem
przyrz¹dzenia jest szpinak. Mo¿na
przyrz¹dziæ go 2-3 razy, bo tyle organizm potrzebuje. Gdy organizm
ma doœæ, pokrzywa przestaje nam
smakowaæ.
Mo¿na j¹ przyrz¹dzaæ tak jak
szpinak – m³ode, wymyte listki, zalewa siê wrz¹tkiem, gotuje do miêkkoœci (ok. 10 min), przyprawia wed³ug uznania.
Mo¿na daæ te¿ na gor¹cy t³uszcz,
sma¿yæ na jednolit¹ masê i doprawiæ do smaku, dodaæ jajko (na jedn¹
osobê) albo œmietanê.
Pokrzywa wzbogaca te¿ nasz¹
dietê zarówno w formie naparu (1,5
³y¿ki suszu liœci pokrzywy rozdrabnia siê mocno, zalewa szklank¹
wrz¹tku, miesza, natychmiast nakrywa i odstawia na 10 minut i pije
dopóki smakuje), soku do picia (np.
z sokowirówki), ale równie¿ jako
przyprawa i sk³adnik potraw.
Pokrzywê suszymy w cieniu w
przewiewnym miejscu. Jest jednym
z najbardziej wszechstronnych zió³
leczniczych, doskonale poprawia
krew, dlatego zalecane jest spo¿ywanie przez osoby chore na anemiê,
ogólnie wzmacnia organizm. Najwiêcej zawiera ¿elaza ³atwo przyswajanego przez organizm.
Mo¿na te¿ zrobiæ kompres na
ca³e cia³o z pokrzywy.
Cecylia Pokomeda
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Przeciw absolutorium - za ca³okszta³t

Z³ote rady radnego Seredyñskiego
(RESKO) O aktywnoœci i biernoœci radnych mówi siê wiele. Dla
jednych sesja, to mecz¹ca odskocznia od rzeczywistoœci, wymagaj¹ca galowego ubioru, pionowej postawy przy stole i machania rêk¹, kiedy o to prosz¹. Dla
innych, dalej zwanych aktywnymi, to miejsce sporów i niepohamowanego, acz kulturalnego s³owotoku.
Podczas punktu obrad „Pytania
i interpelacje” radny Seredyñski
zrobi³ charakterystyczny dla siebie
wywód w stronê rz¹dów burmistrza
Arkadiusza Czerwiñskiego. Podczas sesji g³osowa³ przeciw przyznaniu absolutorium, co uargumentowa³ krótko – za ca³okszta³t. Potem
da³ krótk¹ ocenê burmistrzowi oraz
cenne zalecenia na przysz³oœæ.
- Nie chcê siê rozwodziæ za
du¿o. Chcia³bym, aby iloœæ wykonanych przez pana inwestycji przesz³a w jakoœæ. Niejednokrotnie mówi³em, ¿e jakoœæ inwestycji budzi³a
wiele zastrze¿eñ. Niektóre z nich s¹
za drogie. Gdyby po³¹czyæ pañski
talent do inwestycji i zdolnoœci w organizowaniu z dba³oœci¹, pracowitoœci¹ i jakoœci¹ wydawania grosza
to by³oby to, czego bym oczekiwa³

i co widzia³bym tutaj. Parê z³otych
by zosta³o i mo¿e niektóre rzeczy
by³yby zrobione lepiej.
Teraz coœ milszego chcia³bym
powiedzieæ. Coœ, czego pan nie powiedzia³. Mianowicie chodzi o kanalizacjê. Odby³ siê przetarg i z 12
mln z³ zrobi³o siê 4,7 mln z³, czyli
pozosta³e pieni¹dze zostan¹ dla nas.
Nie wiem, dlaczego ta informacja
nie pad³a dzisiaj. Spotka³em siê z zarzutami w gazecie, ¿e nasza gmina
pozyska³a najmniej pieniêdzy z
Unii. W ka¿dym razie atakowano
nas, ¿e tyle pieniêdzy jest do wziêcia, a Resko nic nie bierze. Ale
gmina pozyska³a bardzo du¿o œrodków i uczestniczy w wielu programach. Warto by by³o, ¿eby pan albo
koœ z gminy, siê do tego odniós³. To
posz³o w nasze œrodowisko. W podsumowaniu powiem, ¿e oczekiwa³bym, ¿eby niektóre inwestycje by³y
tañsze i zwrócono uwagê na ich jakoœæ - zakoñczy³ swój wywód radny.
- Dobrze, zrobi³em przetarg.
Wykonawcy sami powiedzieli, ¿e
dlatego, ¿e przetarg zosta³ zrobiony
szybko, jest tanio. Za parê miesiêcy
by³oby dro¿ej. Dlatego w³aœnie z 12
mln z³ wysz³o prawie 5 mln z³- odpowiedzia³ burmistrz.
Burmistrz ustosunkowa³ siê rów-

nie¿ do zarzutów dotycz¹cych wartoœci
poczynionych przez gminê inwestycji.
- Panu Seredyñskiemu chodzi o
Orlika, poniewa¿ gdzieœ w Polsce
zrobiono go za 1 milion czy 900 tys.
z³, a u nas za 1,130 mln z³. Wy³oniona
firma zrobi³a za tê sam¹ cenê, co w
P³otach. To by³a kwota, za któr¹
wiêkszoœæ Orlików w Polsce zosta³a
wykonana. Teraz pytanie czy mo¿na
by³o poczekaæ? Nie, bo mia³em umowê z Urzêdem Marsza³kowskim i
trzeba by³o dotrzymaæ terminów.
Dlatego rezygnacja z przetargów nie
by³a mo¿liwa. Nie by³o te¿ podstawy
do tego. By³y oczywiœcie oferty za
1,8 mln, ale takie odrzucaliœmy od
razu. My zrobiliœmy za cenê, za któr¹
wiêkszoœæ gmin zrobi³a. To by³a cena
œrednia - wyjaœni³.

Kiedy Resko zostanie posprz¹tane?

Kiedy nareszcie zakwitnie?
(RESKO) Radna Kulik z Rady
Miejskiej w Resku zasypa³a burmistrza Arkadiusza Czerwiñskiego pytaniami dotycz¹cymi mo¿liwoœci
poprawy estetyki miasta. Pad³y pytania, pad³y i odpowiedzi.
- Kiedy firma odpowiedzialna za
sprz¹tanie ulic w Resku rozpocznie
prace porz¹dkowe po zimie. W centrum ba³agan nie jest tak widoczny,
ale ca³e obrze¿e Reska i ulice dalej
po³o¿one, s¹ zasypane piaskiem
pozosta³ym po zimie. Kiedy rozpocznie siê ³atanie dziur zw³aszcza
przy gminie i posterunku.- zapyta³a
radna.
- Wiemy mniej wiêcej, co jest
zrobione, ale skoro pytanie jest konkretne, to udzielimy konkretnej odpowiedŸ. Czêœæ ulic jest ju¿ posprz¹tana. Jak sama pani zauwa¿y³a, w tym roku wysypaliœmy wiêcej
piasku ni¿ w zesz³ych latach wiêc i
d³u¿ej bêdzie on zbierany. Z tego co
wiem, to ³atania dziœ siê zaczê³y.
Czyta³em rano, ¿e zosta³a wy³oniona firma.- odpowiedzia³ burmistrz.
Koleje pytanie dotyczy³o planu

nasadzeñ krzewów i kwiatów na ten
rok. Radna przypomnia³a zebranym
na sesji dawny obraz Reska. Czasy
sprzed kilku lat, kiedy miasto po
prostu kwit³o. Teraz jak s³usznie
stwierdzi³a, jest smutno.
- Ja rozumiem, ¿e s¹ inwestycje,
ale przyda³oby siê parê z³otych na

to, ¿eby ukwieciæ Resko zw³aszcza
przy g³ównych ulicach.- powiedzia³a radna Kulik.
OdpowiedŸ na to jak i nastêpne
pytanie dotycz¹ce opieki nad pomnikiem znajduj¹cym siê przy Szkole
Podstawowej zostanie przedstawiona radnej na papierze.
GD

Odnoœnie kanalizacji burmistrz
przyzna³, ¿e gmina faktycznie zaoszczêdzi³a na tym, ¿e nie robi³a jej
przez dwa lata. Jest to wynik do³ku
po kryzysie, kiedy firmy daj¹ du¿o
mniejsze stawki.
Ca³a umowa na realizacjê inwestycji opiewa³a na kwotê ponad 12
mln z³. Teraz wartoœæ wynosi 4,7
mln z³. Udzia³ gminy w pokryciu
kosztów wynosi 25 procent. Po rozmowach z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
wszystko wskazuje na to, ¿e gmina
dostanie na ten cel po¿yczkê z Wojewódzkiego Funduszu, oprocentowan¹ na 2 procent, z okresem sp³aty
dwa lata.
GD

Obwody wyborcze
w gminie Resko

Gdzie g³osowaæ
(RESKO). 20 czerwca br. tj. w
dniu zarz¹dzonych wyborów prezydenckich w Polsce, na terenie
gminy Resko bêdzie funkcjonowa³o 7 obwodów wyborczych.
Obwód wyborczy nr 1 obejmuje
ulice znajduj¹ce siê po zachodniej
stronie Regi oraz miejscowoœci Lubieñ Dolny, Lubieñ Górny, Bezmoœcie, Dorowo, Œwiêciechowo,
£ugowinê, Piaski i Smólsko. Siedziba obwodowej komisji wyborczej
bêdzie siê znajdowaæ w reskim gimnazjum na ul. Prusa 2.
Obwód wyborczy nr 2 obejmuje
pozosta³e ulice miasta oraz Prusim,
Policko, Œwiekotki i Trzaski. Siedziba komisji wyborczej bêdzie
znajdowaæ siê w Centrum Kultury
na ul. Wojska Polskiego 16. Lokal
jest dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych.
Obwód wyborczy nr 3 obejmuje
miejscowoœci £osoœnica, £osoœniczka, Siwkowice, S¹pólko, Tacza³y, Godziszewo, Mi³ogoszcz,
Sienno i ¯erzyno. Siedziba bêdzie
znajdowaæ siê w SP £osoœnica.
Obwód wyborczy nr 4 z siedzib¹
komisji wyborczej w Szkole Podstawowej w £abuniu Wielkim obejmuje £abuñ Wielki, £abuñ Ma³y,
Iglice, Orzeszkowo, Potuliny, Sto³¹¿ek, Komorowo, Por¹bka, Luboradz, Mokronos i S³owikowo.
Obwód nr 5 swymi granicami
obejmuje £agiewniki, Starogard,
Krosino, Mo³stowo, Przemys³aw,
Naæmierz, Sosnowo, Sosnówko,
Gozdno, Gardzin i Star¹ Dobrzycê.
Odrêbne obwody nr 6 i 7 obejmuj¹ mieszkañców Domu Pomocy
Spo³ecznej i pacjentów szpitala w
Resku.
GD
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Oczyszczalnie przydomowe zamiast zbiorczej

Doberska kanalizacja w potrzasku
(DOBRA) Radny z Dobrej
Edward Stanis³awczyk przypomnia³ podczas sesji miejskiej nagl¹cy w gminie problem. Zasugerowa³, aby mocniej przyjrzeæ siê
gospodarce komunalnej i œciekowej, gdy¿ ta bran¿a wymaga doinwestowania.
W odpowiedzi pani burmistrz
poinformowa³a, i¿ w sprawie gminnej gospodarki wodno - œciekowej
prowadzi³a bardzo d³ugie i mozolne
rozmowy w towarzystwie prezesa
ZGK, przewodnicz¹cej rady miejskiej, pracowników dzia³u inwestycji oraz pani sekretarz.
- Rozwa¿aliœmy wszystkie mo¿liwoœci i ewentualnoœci wiedz¹c, ¿e
ten temat powinien nam przyœwiecaæ w toku naszych kolejnych dzia³añ. Nasza oczyszczalnia œcieków w
Dobrej nie jest w najlepszym stanie
technicznym - wrêcz w z³ym. Po
ekspertyzie stwierdzono, ¿e jej
¿ywotnoœæ jest zaplanowana jeszcze na 2 lata. Trzeba mocno przymierzaæ siê do tego, aby w Dobrej
powsta³a nowa oczyszczalnia œcieków - powiedzia³a burmistrz.
Obecnie coraz czêœciej odchodzi siê od koncepcji budowania

zbiorczej oczyszczalni œcieków i
doprowadzania nitek z poszczególnych wsi. A przyk³adów takich w³aœnie rozwi¹zañ mamy w powiecie
³obeskim wiele.
- S¹ to inwestycje nies³ychanie
drogie, bo 1 km wybudowania sieci
to rz¹d 1 mln z³. W dodatku s¹ ma³o
efektywne. ¯eby skanalizowaæ ca³¹
nasz¹ gminê wraz z budow¹ oczyszczalni, potrzeba by³oby oko³o 20
mln z³. To jest ponad nasze mo¿liwoœci. Dzisiaj szukamy innych dróg
wyjœcia. Jesteœmy po rozmowach z
wroc³awsk¹ firm¹. Jej prezes przedstawi³ nam mo¿liwoœci wybudowania nowej oczyszczalni œcieków w
Dobrej przy nieponoszeniu kosztów
finansowych ze strony gminy. Wygl¹da to tak, ¿e wchodzi zewnêtrzny
inwestor i buduje oczyszczalnie.
Ale wtedy my musimy mu daæ prawo dzier¿awy tego terytorium na
okres np. 25 lat - wyjaœni³a.
Tak d³ugi okres dzier¿awy jest
plusem dla gminy, bo po 15 latach
oczyszczalnia wymagaæ bêdzie
pewnej modernizacji i nak³adów finansowych, które usprawni³yby jej
pracê. Jest to jedna z opcji nad, którymi gmina siê zastanawia. W przy-

Konkurs o puchar
Mistrza Ortografii
(DOBRA) Ju¿ jutro tj. 19 maja
w Bibliotece Publicznej w Dobrej
odbêdzie siê VI Gminny Konkurs
Ortograficzny o puchar Mistrza
Ortografii. Organizatorami s¹
Gimnazjum w Dobrej oraz Biblioteka Publiczna.
Zmagania bêd¹ odbywa³y siê w
trzech kategoriach wiekowych.
Jako pierwsi o godzinie 11.00
rywalizowaæ bêd¹ uczniowie klas I
- III szkól podstawowych.

O godzinie 12.00 sprawdzian z
ortografii rozpoczn¹ uczniowie klas
IV- VI szkó³ podstawowych.
Uczniowie gimnazjum, szkó³
ponadgimnazjalnych oraz doroœli
walkê o puchar rozpoczn¹ o godzinie 17.00.
Wszyscy chêtni mog¹ siê zapisaæ w Bibliotece Publicznej. Ci, którzy nie zd¹¿¹ tego uczyniæ, mog¹
stawiæ siê na konkursie bez zapisu.
Na zwyciêzców czekaj¹ cenne
nagrody.
GD

Dobra gotowa do wyborów
Podczas wyborów prezydenckich zaplanowanych na 20 czerwca br. w Dobrej bêd¹ funkcjonowa³y 3 obwody wyborcze.
Obwód nr 1. obejmuje miasto
Dobra. Punkt wyborczy znajdowaæ
siê bêdzie w Szkole Podstawowej w
Dobrej przy ul. Mieszczañskiej 2
Obwód nr 2 obejmuje Bienice,
B³¹dkowo, Dobropole, Grzêzno,
Grzêzienko, Tucze i Zap³ocie.

Punkt wyborczy bêdzie znajdowaæ
siê w Urzêdzie Miejskim w Dobrej
na ul. Rynek 1
Obwód wyborczy nr 3 obejmuje
Anielino, Krzemienn¹, Wojtaszyce
i Wrzeœno. Punkt wyborczy znajdowaæ siê bêdzie w Szkole Podstawowej w Wojtaszycach.
Punkty wyborcze 1 i 2 zostan¹
dostosowane dla osób niepe³nosprawnych.
GD

padku wybudowania nowej oczyszczalni œcieków, gmina bêdzie musia³a zagwarantowaæ zap³atê za
iloœæ œcieków w wysokoœci 263 tys.
m.szeœc. na rok. Taki w³aœnie musia³by byæ zrzut do oczyszczalni, aby
planowana op³ata 2,82 z³ m.szeœc.
by³a realna. Je¿eli bêdzie mniejszy,
wtedy gmina musia³aby dop³acaæ.
Powód jest prosty. Inwestor nie mo¿e
ponosiæ strat zwi¹zanych z funkcjonowaniem inwestycji.
- Warto wiedzieæ jeszcze o jednej rzeczy. To nie ten inwestor narzuca nam cenê za œcieki i wodê. To
rada ustala cenê za wodê i œcieki.
Je¿eli rada tego nie zrobi, to zostaje
cena jak¹ gmina zaproponuje. Je¿eli by³aby ona ni¿sza, bo np. rada nie
chcia³aby obarczaæ mieszkañców
zbyt wysokimi nak³adami spowodowanymi tym, ¿e inwestycja zosta³a
zrealizowana, to wtedy gmina musi
zabezpieczyæ takie œrodki finansowe
w bud¿ecie, które pozwol¹ na wyrównanie tej p³atnoœci - wyjaœni³a burmistrz.
Ostatnio bardzo du¿o mówi siê o
oczyszczalniach przydomowych.
Jedn¹ z osób z terenu gminy, która
posiada tak¹ oczyszczalnie, jest so³tys

z Krzemiennej.
- Oczyszczalniê mam ju¿ 18 miesiêcy. Wyda³em na ni¹ 4,5 tys. z³. Jest
to beczka z drena¿ami, które s¹ zasypane na podwórku. Moje rachunki za
wodê wynosz¹ oko³o 50 z³. Wczeœniej
p³aci³em ponad dwa razy tyle. Myœlê,
¿e taka inwestycja zwraca siê po 18
miesi¹cach. Od kiedy j¹ mam, jeszcze
do niej nie zagl¹da³em - powiedzia³
so³tys.
Gmina jest po rozmowach z firm¹,
która proponuje budowê urz¹dzeñ
oczyszczaj¹cych na bazie istniej¹cych imhofów.
- Jest to o tyle dobre rozwi¹zanie,
¿e nie trzeba zabezpieczaæ kolejnego
terenu pod budowê oczyszczalni. Te
oczyszczalnie ogólnie nazywaj¹ siê
bezobs³ugowe, ale w rzeczywistoœci
wystarczy³aby jedna osoba, która w
ci¹gu dnia objeŸdzi wszystkie punkty
w powiecie i skontroluje je. Dodatkowym plusem jest energooszczêdnoœæ.
Jest to rozwi¹zanie innowacyjne, które do tej pory zosta³o zrealizowane
tylko na mazurach - powiedzia³ prezes
ZGK.
Nie zosta³o nam zatem nic innego
jak poczekaæ na pierwsze powa¿ne
rozmowy w tym temacie. GD

Brawa dla administratora
cmentarza w Dobrej
(DOBRA) Publicznej pochwa³y
za nienaganne sprawowanie opieki
nad cmentarzem w Dobrej doczeka³
siê obecny prezes Zarz¹du Gospodarki Komunalnej Krzysztof Wrzesieñ.
Zdaniem radnej cmentarz wygl¹da
bardzo ³adnie i zachowany jest dawno
niewidziany porz¹dek. G³ówna aleja

jest zadbana. Wykonano pojemniki na
œmieci i wyrównano teren.
- Jestem zadowolona z tego, ¿e
wodoci¹gi przejê³y funkcjonowanie
tego cmentarza - powiedzia³a.
My równie¿ do³¹czamy siê do s³ów
uznania i stawiamy postawê zarz¹dcy za
wzór dla innych gospodarzy.
GD

Marne szanse na kolejny
chodnik w Dobropolu
(DOBRA- DOBROPOLE). Podczas obrad sesji miejskiej w imieniu
mieszkañców Dobropola g³os zajê³a
jedna z radnych. Zg³osi³a proœbê wykonania chodnika i wejœcia do koœcio³a na wsi. Problem z przyst¹pieniem
do tego zadania przybli¿y³a burmistrz Dobrej Barbara Wilczek.
- W miejscowoœci Dobropole
mamy dwie drogi gminne, które s¹
objête opiek¹ konserwatora. To s¹ drogi brukowe. Jedna z nich prowadzi
w³aœnie do koœcio³a. Wszelkie prace
zwi¹zane z naprawami s¹ mo¿liwe tylko i wy³¹cznie pod opiek¹ wojewódz-

kiego konserwatora zabytków. Na dzisiaj gmina nie mo¿e nic zrobiæ. Najpierw musielibyœmy prze³o¿yæ bruk i
uzupe³niæ braki. Dopiero po pozytywnej opinii konserwatora moglibyœmy
staraæ siê od razu o wykonanie chodnika. Ale na to wszystko musielibyœmy
zabezpieczyæ pieni¹dze - powiedzia³a
burmistrz.
Z dalszej rozmowy okaza³o siê, ¿e
podobnie sprawa ma siê z ulicami
£okietka i Mickiewicza w Dobrej. A
skoro pieni¹dze na ten cel nie s¹ ujête w
bud¿ecie gminy, sprawa najwczeœniej
wróci na obrady dopiero w przysz³ym
roku.
GD

Str
Str.. 10

GMINA RADOWO MA£E

tygodnik ³obeski 18.5.2010 r.

Bezpieczny plac
zabaw

Na razie przystanek,
póŸniej mo¿e œwietlica

(RADOWO MA£E- SIENNO
DOLNE). Wraz z nadejœciem lepszej pogody, w Siennie Dolnym
ruszy³y prace spo³eczne z prawdziwego zdarzenia. W ramach
funduszu so³eckiego mieszkañcy
zdecydowali siê na zbudowanie
placu zabaw dla ponad 20. dzieci
mieszkaj¹cych w so³ectwie.

(RADOWO MA£E- ROGOWO). Powoli dobiega druga kadencja pani so³tys Rogowa, Krystyny Kiryk. Dawna mieszkanka
Szczecina od oko³o 20 lat poznaje
uroki ¿ycia na wsi i aktywnie bierze udzia³ w ¿yciu wioski.

Na ten rok so³tys Siena Dolnego
Agnieszka Borowiec ma przyznane
ponad 7.872 z³ z funduszu so³eckiego. Podczas wspólnego spotkania
wiejskiego rozmawiano o najpilniejszych potrzebach. Wybór by³
prosty. Dziêki wspó³pracy z gmin¹
uda³o siê uzyskaæ pozwolenie na
budowê placu zabaw na terenie
agencyjnym. Dziêki uprzejmoœci
pani Alicji Idziaszek, która udostêp-

ni³a ciê¿ki sprzêt, kilka dni temu zosta³ zrównany teren pod zabudowê.
Wartoœæ zamówionego placu dla
dzieci plus transport bêd¹ kosztowaæ 4.300 z³. Kolejne 1.415 z³ zostanie przeznaczone na ³awki i kosze na œmieci. Pozosta³a kwota ponad 2 tys. z³ pozwoli na ogrodzenie
terenu. So³tys cieszy siê z mo¿liwoœci, jak¹ daje fundusz so³ecki. Do tej
pory na wiosce nie by³o nawet miejsca do rekreacji ani bezpiecznego
terenu zabaw dla dzieci. O œwietlicy
wiejskiej mieszkañcy niestety nie
mog¹ nawet pomarzyæ, gdy¿ gmina
nie dysponuje ¿adnym budynkiem
w okolicy, który mo¿na by zaadoptowaæ na ten cel. Pani Agnieszka ma
nadziejê, ¿e dziêki wspó³pracy z
mieszkañcami uda im siê porz¹dnie
zagospodarowaæ wioskê.
GD

Lato za pasem, a wraz z jego
nadejœciem rusz¹ pierwsze inwestycje z funduszu so³eckiego. Do dyspozycji mieszkañców Rogowa w
tym roku jest oko³o 8 tys. z³. Niemal
po³owa tej kwoty zostanie przeznaczona na remont przystanku autobusowego. Obecna wiata przystankowa jest wys³u¿ona. Dach œwieci licznymi spêkaniami, a œciany przyozdabiaj¹ nielegalne graffiti. Z wywiadu z pani¹ so³tys wynika, ¿e w
planach jest wyrównanie ca³ej za-

Gmina przejmie drogi, ale nie za darmo
(RADOWO MA£E). Podczas
sesji absolutoryjnej 28 kwietnia
br. przewodnicz¹cy Rady
Gminnej Zygmunt
B³awzdziewicz poruszy³ kwestiê
prawdopodobnego przejêcia
przez gminê odcinka drogi
dojazdowej do dwóch posesji w
Wo³kowie. Odcinka, który le¿y
poza ci¹giem drogi
wojewódzkiej i powiatowej.
Powodem jest brak
zainteresowania przez ANR
drog¹, która wymaga remontu.
- 8 kwietnia by³em w Nowogardzie w Agencji Nieruchomoœci Rolnej i dopytywa³em siê o tzw. drogê

dojazdow¹ do dwóch posesji w
Wo³kowie. Otrzyma³em równie¿ informacje o warunkach jej przejêcia.
Nie uciekniemy od tego tematu, poniewa¿ Agencja nie remontuje ¿adnych dróg. A ¿eby gmina mog³a cokolwiek zrobiæ, najpierw musi to
przej¹æ - powiedzia³ przewodnicz¹cy.
Wójt Gminy Radowo Ma³e Józef Wypijewski poinformowa³, ¿e
kiedy zwróci³ siê do ANR w sprawie
drogi w Wo³kowie, ta przedstawi³a
mu rozpiskê 20 innych dróg do przejêcia. Wiêkszoœæ z nich, s¹ to drogi
ma³e o powierzchni 2 - 5 arów.
- £¹cznie bêdzie to oko³o 1,5- 2
ha. Myœlê panie przewodnicz¹cy, ¿e
siê przymierzymy do przejêcia tych

wszystkich dróg, a nie tylko do
Wo³kowa- stwierdzi³ wójt.
Jak siê okazuje, przejêcie dróg
nie oznacza dla gminy ca³kowitego
zejœcia z kosztów. Dla ka¿dej drogi
potrzebny bêdzie wypis z geodezji.
Jeden komplet map to oko³o 120 z³.
Przewodnicz¹cy zwróci³ uwagê
na dop³aty proponowane przez
ANR w sytuacji przejêcia mienia.
Jednak z relacji wójta wynika, ¿e
agencja na dzisiaj, nie chce rozmawiaæ o pieni¹dzach.
- Ja im powiedzia³em, ¿e jeœli
mamy to wszystko kompleksowo
przej¹æ, to wy musicie nam coœ daæ.
Bo zaraz na nas spadn¹ remonty, na
które my pieniêdzy nie mamy- skomentowa³ wójt.
GD

toczki autobusowej, bowiem teren
znajduje siê w obni¿eniu i ma nieskoñczon¹ iloœæ dziur. Jest to k³opotliwa sprawa zw³aszcza podczas
deszczy i pozimowych roztopów.
Kolejnym problemem - wcale
nierzadko spotykanym na wsiachjest brak œwietlicy wiejskiej, w której mog³yby siê odbywaæ zabawy,
dzieci spêdza³yby zimowe wieczory, a mieszkañcy przeprowadzali zebrania. W budynku po starej szkole
jest co prawda salka, ale brak w niej
wyposa¿enia. Ponoæ dzier¿awca
wiêkszej czêœci owego budynku,
planuje wyremontowaæ kilka pomieszczeñ i dostosowaæ je do potrzeb mieszkañców. Istnieje zatem
realna szansa, ¿e i w Rogowie zacznie funkcjonowaæ wietlica wiejska z prawdziwego zdarzenia.
Do niedawna na wiosce dzia³a³a
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, niestety
pan, który siê tym zajmowa³ zmar³ i
nikt nie przej¹ po nim prowadzenia
placówki. Wœród mieszkañców s¹
m³odzi ochotnicy, jednak nie maj¹
ukoñczonego szkolenia, co wyklucza ich z uczestnictwa w akcjach.
Od pocz¹tku kwietnia na wiosce
ruszy³ program piêkna wieœ.
- Na terenie so³ectwa mamy jednego pracownika z tego programu.
Jest to pani, której nie trzeba mówiæ,
co ma robiæ i pilnowaæ jej. Jestem z
niej bardzo zadowolona - opowiada
so³tys.
Po pó³godzinnym spacerze po
wiosce da³o siê dostrzec, ¿e jej sercem, a zarazem miejscem najprê¿niej
dzia³aj¹cym jest koœció³.
- Proboszczem u nas jest Grzegorz Kalamarz. Do tej pory wykona³
bardzo du¿o prac remontowych m.
in. powymienia³ belki z chóru i wewnêtrzne schody na nowe - mówi.GD
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Biesiada naukowa BrzeŸnica 2010
(WÊGORZYNO). 7 maja w
Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w
Wêgorzynie odby³a siê II Biesiada BrzeŸnicka. Szkolnym koordynatorem przedsiêwziêcia by³a
Anna Kamiñska, opiekunka
szkolnej gazetki „Czas na gimnazjum”.
BrzeŸnica jest niezamieszkan¹
wiosk¹ o powierzchni 357 ha.
Obecnie ponad po³owa terenu stanowi w³asnoœæ prywatn¹. Na indywidualne zaproszenia odpowiedzia³a wiceburmistrz Wêgorzyna
Zofia Makarec, ks. proboszcz parafii w Wêgorzynie Karol Wójciaki
ks. Robert Gnych, Anna Bartczak i
Maria Witek z Biura Dokumentacji
Zabytków w Szczecinie, Waldemar
Witek z Regionalnego Oœrodka
Badañ i Dokumentacji Zabytków w
Szczecinie, Jacek B³êdowski, Bogdan Twardochleb i Czes³aw Burdun
z Kuriera Szczeciñskiego oraz Ireneusz Kuriata z Wy¿szej Szko³y
Sztuki U¿ytkowej w Szczecinie.
Na pocz¹tek wszyscy zaproszeni goœcie wspólnie biesiadowali
przy suto zastawionym stole i wspominali I Biesiadê BrzeŸnick¹, która
odby³a siê dok³adnie rok wczeœniej.
Po kilkudziesiêciominutowej
rozgrzewce przyszed³ czas na biesiadê naukow¹. Uroczystego otwarcia dokona³a dyrektor gimnazjum
El¿bieta Gêbka.
A skoro biesiada naukowa, to
wszyscy wziêliœmy udzia³ w wyk³adzie poprowadzonym przez Waldemara Witka z Regionalnego Oœrodka Badañ i Dokumentacji Zabytków
w Szczecinie oraz Annê Bartczak i
Mariê Witek z Biura Dokumentacji
Zabytków w Szczecinie.
Mówcy wyjaœnili zebranym, w
jaki sposób patrzeæ na krajobraz
kulturowy i z jakich elementów siê
on sk³ada.
- W obrêbie elementów przyrodniczych cz³owiek czyni³ wielkie
zmiany. Lasy by³y przesadzane,
wyrêbywane. Elementem œrodowiska kulturowego jest w³aœnie przekszta³cona przyroda, czyli np. park.
Krajobraz sk³ada siê lasów, pól, alejek, zabudowy. Najstarszym elementem osadnictwa jest uk³ad wsi.
Zabudowa mo¿e siê zmieniaæ, ale
uk³ad zostaje ten sam.- opowiada³
Waldemar Witek.
Do dziœ czêsto zachowanym
elementem jest stolarka okienna i
drzwi. A jak w dzisiejszych czasach korzystaæ z dziedzictwa kulturowego? O czym nam dany zabytek mówi? Wiêkszoœæ dziedzictwa jest adoptowana na nowe potrzeby tj. agroturystykê czy domek letniskowy.

- BrzeŸnica znajduje siê na mapie ju¿ z pocz¹tku XVII w. Pocz¹tkowo nale¿a³a do rodu Borków.
Pierwotnie na jej obszarze znajdowa³a siê tylko woda i lasy. Potem
pojawili siê ludzie, wykarczowali
lasy, ¿eby stworzyæ drogi. Osiedlaj¹c siê, zbudowali drogi. Zaczeli
uprawiaæ ziemiê, wiêc pojawi³y siê
pola. Do lat 90- tych w BrzeŸnicy na
cmentarzu zachowa³y siê piêkne
¿eliwne nagrobki, które w pewnym
momencie nagle zniknê³y. Jest to
utrata elementu kulturowego, a my
straciliœmy œlad obecnoœci poprzedników - mówi Maria Witek.
O tym, ¿e BrzeŸnica nie by³a
bardzo wa¿nym miejscem œwiadczyæ mo¿e fakt, ¿e nie by³o tam siedziby rodu, do którego ona nale¿a³a.
Kolejny w³aœciciel mia³ omawiane
w³oœci na w³asnoœæ do 1936 roku.
Wówczas w ma³ym budynku mieœci³a siê szko³a oraz mieszkanie nauczyciela. Pojawi³ siê kolejny element, mianowicie linia kolejowa.
Doœæ barwnym i interesuj¹cym elementem krajobrazu kulturowego
jest anio³ niegdyœ podwieszony pod
sufi, opuszczany tylko podczas
chrztów. Anio³ pierwotnie wykonany zosta³ dla malutkiego koœcio³a w
BrzeŸnicy, dziœ znajduje siê w koœciele parafialnym w Wêgorzynie.
- Dla nas mo¿e byæ on albo ³adny,
albo œmieszny. Dla mieszkañców
BrzeŸnicy by³ to anio³ chrzcielny.
Nie by³o normalnej chrzcielnicy w
koœciele. W wyci¹gniêtej rêce trzyma³ misê do chrztu - powiedzia³a.
Po wys³uchaniu pouczaj¹cego

wyk³adu Anna Bartczak zaprosi³a
szkoln¹ redakcjê i opiekuna do
wspólnej wspó³pracy. Zachêci³a do
podzielenia siê swoimi doœwiadcze-

niami w kolejnej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Resztê dnia
uczestnicy biesiady spêdzili na
zwiedzaniu BrzeŸnicy.
GD

Rusza kolejna edycja
programu „Dary natury”

(RADOWO MA£E). Powiatowy Program Zbioru Zió³ i Runa
Leœnego „Dary natury” jest
szans¹ dla bezrobotnych na podreperowanie bud¿etu domowego.
Co roku ka¿da z gmin powiatu
³obeskiego otwiera punkty skupu,
w których zatrudnieni s¹ bezrobotni.
- Wczoraj dosta³am informacjê
od pani Urszuli Dzie¿ak, ¿e ruszamy z programem „Dary natury”.powiedzia³a Maja Sola, pracownik
PUP £obez.
Ka¿da z gmin mo¿e z³o¿yæ zapotrzebowanie w zale¿noœci od tego,
ile punktów skupu uda siê stworzyæ.

Na razie do urzêdu pracy wp³ynê³o
po jednym zg³oszeniu z ka¿dej gminy. Wsparcie z Powiatowego Urzêdu Pracy polega na tym, ¿e osoby
prowadz¹ce skup s¹ zatrudniane w
ramach sta¿u lub robót publicznych.
Taka osoba zbiera susz i sama podpisuje umowê np. z odbiorc¹. Gmina nie ma z tego tytu³u ¿adnych korzyœci. Ca³y zarobek idzie dla pracownika, a oprócz tego dostaje jeszcze pieni¹dze z PUP- u. Jak poinformowa³a pani Sola, nie istnieje limit
punktów skupu darów natury. Wa¿ne, ¿eby gmina posiada³a odpowiednie warunki na przechowywanie surowców.
GD
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80 proc. PKB przynosz¹ ma³e i œrednie firmy, to na litoœæ bosk¹, niech pañstwo nam w zamian coœ da
– dobre prawo

Idziemy do pracy jak do Czeczeni
(£OBEZ). W miniony pi¹tek w
sali konferencyjnej starostwa w
£obzie mia³o miejsce spotkanie
pos³a na Sejm RP Arkadiusza Litwiñskiego z przedsiêbiorcami.
Rozmawiano na temat mo¿liwoœci zmian prawnych u³atwiaj¹cych funkcjonowanie przedsiêbiorstw.
Od lat przedsiêbiorcy zwracaj¹
uwagê na buble prawne, które nie
tylko utrudniaj¹ normalny rozwój
firm, ale i czêsto przyczyniaj¹ siê do
bankructw. W pi¹tek zgromadzeni
na sali starostwa w £obzie przedsiêbiorcy wskazywali nie tylko na problemy administracyjne i prawne, z
jakimi borykaj¹ siê w poszczególnych bran¿ach, ale i wskazywali
rozwi¹zania, które znacznie przyczyni³yby siê zarówno do zwiêkszenia bud¿etu pañstwa, jak i rozwoju
przedsiêbiorczoœci.
Jako pierwszy g³os zabra³ Jan
Piotrowski w³aœciciel tartaku w
Przytoni gm. Wêgorzyno. Postulowa³, aby w rozliczeniach podatkowych przejœæ z zasady memoria³owej na kasow¹. Minister finansów w
rz¹dzie Donalda Tuska Jacek Rostowski nie przewiduje jednak takiej mo¿liwoœci w najbli¿szych latach. J. Piotrowski poprosi³ pos³a A.
Litwiñskiego, aby ten ponownie
porozmawia³ z ministrem i wyt³umaczy³ mu, ¿e nie ma racji, blokuj¹c
zmiany. Obecnie bowiem przedsiêbiorcy p³ac¹ podatek dochodowy
nie od kwoty, która wp³ynie na konto a od tej, na jak¹ jest wystawiona
faktura, czyli od dochodu, którego
faktycznie nie ma.
- Jak zawsze najtrudniejszy jest
moment przejœcia z jednego systemu na drugi i s¹ pewne wahniêcia.
Sytuacja w kraju jest jeszcze delikatna, choæ wszyscy chwalimy siê
tym, ¿e Polska dobrze sobie radzi i
makroekonomiczne parametry bud¿etu pañstwa na tle Europy s¹ dobre, ale to nie czas, aby przy tak trudnej pogodzie makroekonomicznej
na œwiecie wprowadzaæ jakieœ eksperymenty. Nie spodziewam siê,
abyœmy w tej kadencji skutecznie
mogli to wprowadziæ. Bêdziemy to
dr¹¿yli, poniewa¿ jest wielu zwolenników takiego rewolucyjnego,
ale zdroworozs¹dkowego podejœcia, nie tylko w klubie parlamentarnym PO – powiedzia³ pose³.
Jan Piotrowski powiedzia³, ¿e
zatory p³atnicze w firmie s¹ ewidentne.
- Dziwiê siê panu Rostowskiemu, ¿e w ogóle coœ takiego mo¿e
powiedzieæ. Podobno jest ekono-

mist¹. Nie wiadomo sk¹d, ale jest.
Ten system, który zda³ egzamin w
krajach Skandynawii, funkcjonuje
w Niemczech, Kanadzie – przynosi
okreœlone efekty. Dzia³a to tak, ¿e
je¿eli ktoœ nie zap³aci³ firmie, to ona
nie p³aci do Urzêdu Skarbowego ani
podatku dochodowego ani VAT-u. A
Urz¹d Skarbowy traktuje tego, kto
nie zap³aci³, jako d³u¿nika pañstwa
i ma odpowiednie instrumenty, ¿eby
go zmusiæ do zap³aty. Podejrzewam, ¿e wszystkie firmy maj¹ te
same problemy. W tej sytuacji widzê
rzecz bardzo groŸn¹. Minister Rostowski mówi, ¿e nie dopuœci do
tego, bo obawia siê wahniêcia, bo
z³otówka mo¿e nie wp³yn¹æ. Jest w
b³êdzie. W Skandynawii w ci¹gu
roku opanowano sytuacjê. Kto siê
teraz pochwali, ¿e ma inwestycje w
ci¹gu ostatnich dwóch lat? Ja teraz
np. nie inwestujê, bo nie mam z czego. Rozmawiam z kolegami – wszyscy s¹ w takiej samej sytuacji. Mo¿e
przeka¿e pan ministrowi Rostowskiemu, ¿e gdyby zaczê³y siê inwestycje, to zaczê³oby napêdzaæ gospodarkê, zaczê³yby siê przyjêcia
do pracy. A ka¿da z³otówka wydana
w sklepie czy gdziekolwiek sprawia, ¿e podatek wp³ywa do skarbu
pañstwa – w ka¿dej dziedzinie.
Twierdzenie, ¿e to by³oby jakieœ
zachwianie bud¿etu, czy te¿ mo¿e
eksperymentem - nie ma racji bytu.

Te eksperymenty zosta³y dok³adnie
przerobione w innych, normalnych
pañstwach, tylko nie w Polsce.
Jeszcze nigdy nie s³ysza³em tylu
narzekañ na zatory p³atnicze. „Dla
ma³ej firmy nawet jeden du¿y
przedsiêbiorca nie p³ac¹cy w terminie mo¿e oznaczaæ bankructwo mówi Jerzy Bartnik prezes Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego”. Wszyscy to widz¹, wszyscy. Eksperci
podliczyli, ¿e w roku ubieg³ym 243
ustawy i ponad 1,4 tys. rozporz¹dzeñ. Czêœæ z nich powiêkszy³a
pakiet oko³o tysi¹ca aktów prawnych, które powinien znaæ przedsiêbiorca, ¿eby prowadziæ biznes w
zgodzie z prawem. Naprawdê nikt
nie jest w stanie tego podj¹æ.
Mówienie, ¿e nie mo¿na tego
systemu wprowadziæ od rêki jest
bzdur¹. Mówi siê, by podaæ do
s¹du, tego co nie p³aci – w Polsce
czas na dochodzenie nale¿noœci
umownych wynosi 830 dni, czyli
prawie 2,5 roku. Za te 830 dni mo¿e
ju¿ nie byæ jednego, drugiego, trzeciego przedsiêbiorstwa.
Wykszta³ci³a siê jeszcze grupa
cwaniaków, która ma dobrego
prawnika, przyjdzie do mnie, weŸmie, co bêdzie chcia³ i z góry mi
nie zap³aci. Podam go do s¹du, tak
zacznie ko³owaæ i mataczyæ, ¿e nie
da siê z nim wygraæ. 80 proc. PKB
przynosz¹ firmy ma³e i œrednie, to

na litoœæ bosk¹, niech Pañstwo nam
w zamian coœ da – dobre prawo. W
tej chwili nie mamy nic. My idziemy do pracy jak do Czeczeni. Jakbyœmy szli na wojnê, nie wiedz¹c,
czy do 12.00 godziny coœ nam nie
wyskoczy – powiedzia³ przedsiêbiorca.
Doda³, ¿e przedsiêbiorca jest
zupe³nie bezradny w starciu z aparatem pañstwowym. Na rêce pos³a
przekaza³ petycjê, pod która podpisali siê przedsiêbiorcy.
Kasy fiskalne dla lekarzy i
prawników
Pose³ A. Litwiñski powiedzia³,
¿e jest za wprowadzeniem kas fiskalnych dla lekarzy i prawników,
aby poprawiæ œci¹galnoœæ podatków.
Jednak Dariusz Piszewski z
pracowni optycznej stwierdzi³, ¿e
to o 10 lat za póŸno.
– To jest tak olbrzymia kasa,
¿e pan sobie zupe³nie nie zdaje
sprawy z tego. Lobby przeciwko
temu jest tak silne, ¿e jest nie do
ruszenia – powiedzia³.
Pose³ zapewni³ jednak, ¿e mimo
i¿ w ostatnich latach projekt ten nie
trafi³ do sejmu, teraz trafi i wówczas oka¿e siê, czy lobby takie
ujawni siê. A nawet jeœli tak, to nie
ma ono argumentów przeciwko
kasom fiskalnym.
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zobowi¹zania podatkowe. W momencie, gdy na mnie ci¹¿yli wierzyciele, to co ja mog³em zrobiæ? Prawo, które ju¿ jest – nie funkcjonuje
– powiedzia³.
cji

Miliony wyrzucane w b³oto
Dariusz Piszewski wskaza³ pos³owi, gdzie ca³kiem niepotrzebnie,
jego zdaniem, wydawanych jest kilkadziesi¹t milionów z³otych tylko w
s³u¿bie zdrowia. Wspomnia³ równie¿, w jaki sposób traktuje siê optyków, którzy maj¹ podpisane umowy
NFZ.
– Kilkadziesi¹t milionów z³otych z bud¿etu pañstwa jest rozdawanych na zasadzie – byle jak, ale
wszystkim po równo. W NFZ na
jedn¹ soczewkê przys³uguje obywatelowi 4,20 z³ refundacji, na dwie –
8,40. Taka kwota przys³uguje ka¿demu obywatelowi, który idzie do
lekarza raz na dwa lata do okulisty,
dostaje na kartce A-4 zlecenie na
œrodki pomocnicze. 90 proc. okularów, to jest dofinansowanie w wysokoœci 8,40 z³. Nastêpnie musi wys³aæ list polecony do NFZ, w którym
czterech urzêdników potwierdzi to i
NFZ przysy³a temu cz³owiekowi za
drugie 5 z³ poleconym listem odpowiedŸ. Ja mam w ci¹gu miesi¹ca
zrealizowaæ receptê, potwierdziæ.
Mówiê o okularach do czytania, które ju¿ w ca³ej Europie s¹ wycofane,
bo wada wzroku jest czymœ, co wynika z racji wieku. Jest to indolencja
pañstwa nie do przyjêcia. Skoro
moje pañstwo nie jest w stanie nie
zauwa¿yæ, ¿e rozdajemy kilkadziesi¹t milionów rocznie obywatelowi,
któremu przys³uguje 4,20 z³, a koszt
tej operacji, to jest kilkadziesi¹t z³.
Jeœli dzisiaj fundujemy 8,40 z³ na
okulary, równie dobrze powinniœmy

daæ na krem przeciwzmarszczkowy,
bo to jest identyczny objaw i jeszcze
farbê do w³osów, bo siwiejemy –
powiedzia³.
Bankructwo z powodu dwóch
faktur
G³os zabra³ równie¿ Jerzy Mechliñski, który przedstawi³, w jaki
sposób doprowadzono do bankructwa jego firmê budowlan¹.
– Moja firma upad³a z powodu
dwóch faktur. Jest przepis, ¿e gdy ja
wska¿ê d³u¿nika, to urz¹d skarbowy
powinien œci¹gn¹æ od niego moje
zobowi¹zanie skarbowe. By³em generalnym wykonawc¹, inwestor nie
zap³aci³ mi za wykonanie prac. By³y
do zap³acenia dwie faktury na 500
tys. z³, zobowi¹zania od takiej kwoty s¹ olbrzymie. Inwestor nie chcia³
p³aciæ, a podatek od faktury nale¿a³o uiœciæ. Wskaza³em d³u¿nika, konto bankowe, przedstawi³em dokument podpisanej faktury i protoko³u
odbioru robót, w którym by³o napisane – bez uwag. Po pó³ roku otrzyma³em informacjê od urzêdu skarbowego, ¿e mój d³u¿nik wykaza³
b³êdy na budowie, a ja mia³em protokó³ odbioru, gdzie uwag nie by³o.
Urz¹d skarbowy nas³a³ na mnie komornika. Poszed³em do s¹du, s¹d
nakaza³ fakturê zap³aciæ. Siedem lat
walki mam za sob¹. Prawo trzeba
tak skonstruowaæ, aby broni³o tego,
kto chce p³aciæ podatki. Tak funkcjonuje w Polsce prawo skarbowe.
To jest chore. Ratowa³oby nas, gdyby urz¹d skarbowy œci¹ga³ tylko

Mniejsze podatki dla prowin-

Wicestarosta Ryszard Brodziñski zwróci³ z kolei uwagê na to, ¿e na
takich terenach jak ten podatki od
nieruchomoœci wykorzystywanej na
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nale¿y
zró¿nicowaæ w zale¿noœci od miejsca prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.
– Tu nie przyjedzie ¿adna
wielka firma miêdzynarodowa.
Musimy swój dobrobyt sami zbudowaæ. Problem jest w tym, i¿ za dawny sklep geesowski o wielkoœci
marketu w najmniejszej miejscowoœci powiatu, p³aci siê taki sam podatek od nieruchomoœci jak za handlowe centrum w Warszawie. Podatki
ustalane s¹ odgórnie przez Ministra
Finansów. Nie ma ¿adnych wide³ek.
Mo¿na obni¿yæ podatki, ale je¿eli
gmina to zrobi, to karana jest pomniejszeniem subwencji wyrównawczej. Obrót w sklepie na wsi jest
zdecydowanie mniejszy ni¿ w Szczecinie czy Warszawie. Nale¿a³oby ten
podatek zró¿nicowaæ, albo chocia¿
wprowadziæ podatek od wartoœci, to
ju¿ by³oby ju¿ inaczej. Pan Namaczyñski walczy z bezrobociem, ale w
tej materii tak naprawdê niewiele
mo¿e zrobiæ. Z bezrobociem powinni walczyæ przedsiêbiorcy, którzy
bêd¹ tworzyli miejsca pracy, zagospodarowuj¹c maj¹tek, jaki jest –
powiedzia³ wicestarosta.
Pieni¹dze unijne dla bogatych
Zygmunt Helland z kolei wskaza³
na mo¿liwoœæ pozyskiwania funduszy unijnych. Opowiedzia³, w jaki
sposób Wojewódzki Urz¹d Pracy o

Str
Str.. 13
ma³o nie doprowadzi³ go do bankructwa. Unikn¹³ tego tylko i wy³¹cznie
dziêki temu, ¿e mia³ od kogo po¿yczyæ pieni¹dze. Z podobnym problemem, o czym ju¿ pisaliœmy, boryka³o
siê przedszkole w Karwowie.
- Projekt mia³ trwaæ rok, œrodki rozbite zosta³y na trzy transze,
wzi¹³em pierwsz¹ transzê na pocz¹tku projektu. Aby dostaæ drug¹, musia³em rozliczyæ pierwsz¹. Nie mog³em tego zrobiæ za nic, maj¹c wykszta³conych, inteligentnych przygotowanych ludzi: prawnika, ksiêgowego itp., osoby, które realizowa³y
ju¿ projekty i zachodzi³y w g³owê,
jak mo¿na tak traktowaæ ludzi – jak
z³odziei. A co maj¹ powiedzieæ ci,
którzy rozliczaj¹ siê sami? Drug¹
transze dosta³em pó³ roku po rozliczeniu pierwszej. To samo jest z
RPO. Chodzi o to, aby te pieni¹dze
rozliczaæ inaczej – powiedzia³.
Podczas spotkania poruszono
wiele problemów, z którymi nie od
dziœ spotykaj¹ siê przedsiêbiorcy.
Ju¿ dwa lata temu Janusz Palikot
szumnie zapowiada³, ¿e zajmie siê
bublami prawnymi. Do dziœ maj¹ siê
dobrze i nikt ich nie rusza, choæ powsta³a specjalna komisja. Przyczynkiem do zmian mia³ byæ raport konkurencyjnoœci Banku Œwiatowego,
pokazuj¹cy bariery w prowadzeniu
dzia³alnoœci gospodarczej w Polsce.
Nasz kraj znalaz³ siê wówczas pod
koniec setki pañstw, najgorzej wypad³a w kategorii prawa budowlanego,
zajmuj¹c 150 miejsce.
Mo¿e dlatego po spotkaniu z
pos³em przedsiêbiorcy, mimo g³oœno
wypowiedzianych uwag, stwierdzili,
¿e nie wierz¹, aby to spotkanie cokolwiek w polskim prawie zmieni³o, jak
nie zmieniaj¹ wci¹¿ nadsy³ane do
komisji „Przyjazne Pañstwo” przyk³ady bubli prawnych i absurdalnych przepisów.
MM
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Wydzier¿awiê halê 200mkw pr¹d
woda plac utwardzony ca³oœæ ogrodzona ca³odobowy dozór Wysiedle
Gmina £obez te. 604 105 423 warunki do uzgodnienia
Sprzedam dom wolnostoj¹cy dzia³ka 342 mkw £obez ul. Przechodnia4
180 tys. z³. Do negocjacji tel. 91 39
745 30.
Sprzedam w Sosnowie dom do remontu. Tel. 91 395 00 75
Sprzedam dom jednorodzinny w
Dorowie pow. dzia³ki 2700 mkw.
czêœæ mieszkalna 85mkw, 2 bud.
gosp.118mkw i 71mkw. Cena 210
000 z³. Tel. 663 036 912 lub 665 497
211
Sprzedam nieruchomoœæ zabudowan¹ w Gardzinie na dzia³ce 0,7h
zabudowan¹ bud. mieszkalnym i
gosp. praz s³upami drewnianymi.
Uzbrojenie woda i pr¹d. Cena 160
tys. z³ do negocjacji tel. 606 634 249
Sprzedam 2 dzia³ki pod budownictwo us³ugowo- handlowe w Dobrej.
Tel. 509 355 076
Sprzedam dzia³kê pod budownictwo us³ugowo-handlowe w Dobrej.
Tel. 509-355-076.
W £obzie sprzedam dom jednorodzinny typu bliŸniaczego w idealnym stanie. Parter z salonem, aneksem kuchennym, jadalni¹ i wc. Piêtro obejmuje trzy pokoje plus ³azienka. Ponadto strych, piwnica oraz
gara¿. Ogrzewanie gazowe oraz
kominek tradycyjny. Na podwórzu
posesji zak³ad produkcyjny o pow.
80 mkw. Czynny, produkuj¹cy produkt spo¿ywczy, który mo¿e zostaæ
udostêpniony wraz z technologi¹ i
zbytem ( marketing). Powierzchnia
dzia³ki 360 mkw. plus ogród i sad.
Dom i zak³ad s¹ ocieplone, na podwórku wy³o¿ony jest polbruk. Cena
420 tys. z³. Tel. 695 985 673.
Sprzedam dzia³kê inwestycyjn¹
4994 m kw. w £obzie przy drodze
wojewódzkiej z mo¿liwoœci¹ podzia³u na dzia³ki budowlane. Tel.
604 240 032
Tanio do wynajêcia w centrum
£obza przy ul. Koœcielnej 6f, w dostêpnej cenie, ³adny lokal o pow. 60
mkw. na dzia³alnoœæ handlowous³ugow¹. Tel. 791 185 332.
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.

NIERUCHOMOŒCI
Powiat œwidwiñski

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA

US£UGI

Powiat ³obeski

Sprzedam dzia³ki budowlane w
Œwidwinie 10- cio arowe. Tel. 794
376 821
Wydzier¿awiê gara¿ w Œwidwinie
przy ul. Podgórnej. Tel. 94 3652769

INNE
Powiat ³obeski

Zamieniê mieszkanie w Klêpczewie
na IIp. na mniejsze, koniecznie na
dole. Telefon 94 36 57 267 z gara¿em u dzia³k¹.
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie przy. ul. Kopernika; pow. 64
mkw., 3 pok., I piêtro, umeblowane
(lodówka, kuchnia, dywany). Cena
do uzgodnienia: 913971742.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe
wraz z gara¿em; £obez, ul. Koœciuszki, tel. 514-571-157.

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

Pilne !!! Sprzedam mieszkanie w
Radowie Ma³ym, 4 pokoje, 80 mkw,
III piêtro. Cena do uzgodnienia. Tel.
669 516 287.

Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130.
Kupiê przyczepê 3,5 tonow¹. Mo¿e
byæ do remontu. Tel. 516 921 453

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze, w³asnoœciowe 4 pokojowe o
pow. 67,7 mkw. na osiedlu Orzeszkowej, III piêtro. Tel. 91 3975637

Powiat œwidwiñski

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

Zamieniê mieszkanie w Klêpczewie
z dzia³k¹ i gara¿em, II piêtro na
mniejsze. Koniecznie na dole. Tel.
94 365 72 67.

PRACA

GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

Region

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

ROLNICTWO

tygodnik ³obeski 18.5.2010 r.

Firma budowlana zatrudni tynkarza oraz pracownika do robót
wykoñczeniowych. Wiadomoœæ:
666 218 021.
Murarza zatrudniê.
Tel. 668 415 077.
Do³¹cz do klubu ORIFLAME i skorzystaj z bezp³atnych szkoleñ kosmetycznych i marketingowych. tel.
501 031 675

Powiat ³obeski
Skup makulatury, cena 0,06 z³/kg;
£obez, ul. Podgórna 4D.
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.

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

Powiat gryficki
Zatrudniê traktorzystê- kombajnistê. Wymagane prawojazdy kat.
B+BE lub B+T. Doœwiadczenie z
maszynami rolnymi w tym kombajn. Miejsce pracy Smolêcin gm
Gryfice te. 91 384 91 64 lub 667
612 010

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO

tel. 504 042 532

Daj¹c og³oszenie do TTygodnika
ygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich

To niedrogo - sprawdŸ.
£obez, ul. S³owackiego 6, 091 397 37 30 wppp1@wp.pl

tygodnik ³obeski 18.5.2010 r.
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DZIEÑ OTWARTY URZÊDU
MIEJSKIEGO W RESKU
M³odzie¿ Liceum w Resku cyklicznie uczestniczy w projektach
edukacyjnych Centrum Edukacji
Obywatelskiej w Warszawie.
W tym roku przy³¹czyliœmy siê
do akcji upamiêtniaj¹cej 20 rocznicê pierwszych wyborów samorz¹dowych w wolnej Polsce, która
przypada 27 maja 2010 roku. Akcja
ma zachêciæ zarówno m³odzie¿ jak
i mieszkañców do docenienia pozytywnej dzia³alnoœci samorz¹dów
poprzez pokazanie tego, co siê
zmieni³o w okolicy dziêki w³adzom
lokalnym.
W ramach projektu zaplanowaliœmy wycieczkê do Urzêdu Miejskiego, spotkanie z w³adzami gminy. We wtorek 11 maja uczniowie
klasy pierwszej udali siê na spotkanie z Przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej, pani¹ Barbar¹ Basowsk¹ oraz
burmistrzem Reska, panem Arkadiuszem Czerwiñskim. Najpierw
pani Basowska opowiedzia³a
uczniom o swojej pracy, zakresie
obowi¹zków, zasadach wyboru
w³adz gminy, nastêpnie w gabinecie
pana burmistrza uczniowie mieli
okazjê zasi¹œæ w fotelu w³odarza

gminy, przymierzyæ siê byæ mo¿e do
przysz³ego stanowiska. Pan burmistrz opowiedzia³ o swoich zadaniach, aktualnych problemach gminy, nawi¹za³ do wykorzystania funduszy unijnych przez Resko, perspektyw rozwojowych gminy.
Udzieli³ wyczerpuj¹cych odpowiedzi na pytania uczniów.
Ostatnim etapem by³a wizyta w
niemal wszystkich pokojach urzêdu, uczniowie stali siê na chwilê
petentami. Dowiedzieli siê, jakie
zwyk³e sprawy i problemy mog¹
za³atwiæ, rozwi¹zaæ w tych miejscach. Szczególnie zainteresowa³
ich Urz¹d Stanu Cywilnego, pani
kierownik Wies³awa Roszyk opowiedzia³a m³odzie¿y o swojej pracy.
Na zakoñczenie zostaliœmy obdarowani publikacjami o walorach turystycznych powiatu ³obeskiego.
Wycieczka okaza³a siê interesuj¹cym pomys³em zdobywania wiedzy w praktyce. Byæ mo¿e niektórzy
prze³amali barierê strachu przed
przys³owiow¹ w³adz¹, wiêkszoœæ z
nich naby³a umiejêtnoœæ samodzielnego za³atwiania wa¿nych dla nich
spraw.

Uczcili 65. rocznicê zakoñczenia
II wojny œwiatowej
„Istniejemy, póki ktoœ o nas pamiêta.”
Carlos Ruíz Zafón „Cieñ wiatru”
W sobotê 8 maja 2010 r. na
Rynku miejskim w Resku rozpoczê³a siê uroczystoœæ uczczenia 65.
rocznicy zakoñczenia II wojny
œwiatowej. O godzinie 12.00 zgromadzili siê tutaj: kombatanci, w³adze gminy, dyrektorzy szkó³,
uczniowie , radni i stra¿acy. Razem
przeszli ulicami miasta w kierunku
cmentarza miejskiego, gdzie znajduj¹ siê kwatery ¿o³nierzy I Armii
Wojska Polskiego. Pochód poprowadzi³ poczet sztandarowy Zwi¹zku Kombatantów Rzeczpospolitej
Polskiej i Osób Represjonowanych
Ko³o w Resku. Nastêpnie sz³y poczty reskich szkó³: Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Kamila Baczyñskiego, Gimnazjum im. Kazimierza
Górskiego i Szko³y Podstawowej
im. mjr. Henryka Sucharskiego,

Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Reska oraz delegacje szkó³ z terenu
gminy: £osoœnicy, £abunia Wielkiego i Starogardu £obeskiego oraz
Przedszkola Miejskiego w Resku.
W czasie uroczystoœci, któr¹
rozpocz¹³ burmistrz miasta p. Arkadiusz Czerwiñski, chwil¹ ciszy oddano ho³d poleg³ym ¿o³nierzom,
z³o¿ono wieñce i wi¹zanki kwiatów,
zapalono znicze. Uczennice gimnazjum: Ma³gorzata Muszyñska i Paulina Myszak przygotowa³y recytacjê okolicznoœciowych wierszy, a
Weronika KuŸmiñska piêknie zaœpiewa³a ¿o³niersk¹ pieœñ „Wojenko, wojenko”. Ksi¹dz doktor Tadeusz Uszkiewicz poprowadzi³ modlitwê za wszystkich poleg³ych w
czasie II wojny œwiatowej.
Na zakoñczenie g³os zabra³
p. Jan Muszyñski – prezes Ko³a
Kombatantów. Podziêkowa³ w³adzom miasta za organizacjê uroczystoœci, a wszystkim przyby³ym za

udzia³. Szczególne s³owa apelu
skierowa³ do m³odzie¿y:
- Proszê was – droga m³odzie¿y.
Nie zapominajcie o nas kombatan-

tach. Odwiedzajcie na cmentarzu
reskim to miejsce – kwaterê ¿o³nierzy poleg³ych w czasie II wojny
œwiatowej.
El¿bieta Kuc
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Stacja widmo
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Coraz piêkniej
na stacji
(£OBEZ). Stacja w £obzie nabiera coraz lepszego wygl¹du.
Najpierw gmina wspólnie z
PKP rozpoczê³a modernizacjê samego obiektu, nastêpnie PKP po-

(WÊGORZYNO). Stacja PKP
w tym mieœcie z pewnoœci¹ nie
daje schronienia podró¿nym. Niegdyœ zapewne mo¿na by³o skryæ
siê przed deszczem i ch³odem.
Obecnie mo¿na wejœæ do jednego pomieszczenia, o ile komuœ nie
przeszkadza, ¿e s³u¿y ono za pu-

bliczn¹ toaletê. Przejœcie do kolejnych pomieszczeñ jest zamurowane, trochê za póŸno jednak, skoro
wandale zdo³ali ju¿ zdemolowaæ, co
siê da³o. Taka to ju¿ chyba nasza
mentalnoœæ, ¿e lepiej zniszczyæ, a
potem mokn¹æ i marzn¹æ pod
chmurk¹.
MM

Autorka bajek
u najm³odszych
(£OBEZ). 29 maja
odbêdzie siê spotkanie autorskie z Aleksandr¹ Petrusewicz.
O godzinie 10.00 w Miejskiej
Bibliotece Publicznej na najm³odszych czytelników, od przedszkolaków poczynaj¹c, bêdzie czeka³a
autorka bajki ?W?drowa?a koza
bia?a”.
Aleksandra Petrusewicz jest
szczeciñsk¹ pisark¹, której ¿ycie
zawodowe wi¹za³o siê z prac¹ na
rzecz dzieci i m³odzie¿y. Spod jej

pióra wysz³y bajki adresowane do
najm³odszych czytelników m. in.:
„Jak dziadunio wnuczka usypia³”,
„Jak to w Wielkanoc u dziadków
by³o” czy „Opowieœæ babuni na
dobranoc”. Za szczególn¹ ksi¹¿eczkê, napisan¹ z myœl¹ o dzieciach
chorych, uznaæ trzeba „Jak bañka
mydlana pomaga dzieciom”.
Szczecinianka napisa³a równie¿
operê dla dzieci „Muszka” oraz
œpiewogrê na podstawie ksi¹¿ki
w³asnego autorstwa „Jak to w Wielkanoc u dziadków by³o”.
Ilustracjê wykona³ lekarz anestezjolog w œremskim szpitalu Ryszard Zawadzki.
MM

Jutro w Dobrej fina³
Pucharu Polski
(DOBRA) Jutro (19 maja, œroda) w Dobrej rozegrany zostanie mecz
fina³owy Pucharu Polski Regionu Szczeciñskiego pomiêdzy Sarmat¹ Dobra, a Hutnikiem Szczecin. Pocz¹tek o godz. 17.00. (r)

prawi³o przejazdy, a obecnie, ku
uciesze przede wszystkim starszych osób, podnoszone s¹ perony. Na stacji postawiono równie¿
wiaty.
MM

PI£KARSKA KADRA
CZEKA W £OBZIE
(£OBEZ) 20 maja, o godz.
16.00 na Stadionie Miejskim w
£obzie odbêdzie siê fina³ turnieju
wojewódzkiego Pi³karska Kadra
Czeka rocznika 1994 i m³odszych.
O godz. 16.00 zagraj¹ Vineta
Wolin z Poloni¹ P³oty. O godz.
17.00 nast¹pi oficjalne otwarcie.
Dziesiêæ minut póŸniej rozegrany
zostanie mecz Œwiatowid £obez –
Koral Mostkowo. Na godz. 18.10
zaplanowano mecz o III miejsce,

godzinê póŸniej rozegrany zostanie
o miejsce pierwsze. Zwyciêzca turnieju reprezentowaæ bêdzie woj. zachodniopomorskie w turnieju strefowym, gdzie spotkaj¹ siê dru¿yny z
woj. lubuskiego, pomorskiego i
wielkopolskiego. Rozgrywki strefowe przewidziano w dniach 18 – 20
czerwca w Mielnie. Zwyciêzca strefy weŸmie udzia³ w lipcu w rozgrywkach o mistrzostwo Polski w Opolu.
Rzecznik MLKS Œwiatowid
£obez

Turniej pi³ki no¿nej 7.osobowej w ramach

SPORTOWYCH ZMAGAÑ
SO£ECTW I MIESZKAÑCÓW
WÊGORZYNA
Klub radnych „Gmina dla mieszkañców” w Wêgorzynie zaprasza
wszystkich mieszkañców Gminy i Miasta Wêgorzyno do wziêcia udzia³u w
TURNIEJU PI£KI NO¯NEJ 7-mio OSOBOWEJ, który odbêdzie siê
22.05.2010 r. w Kraœniku (boisko obok sklepu) o godz. 1000
Zapisy dru¿yn przyjmowane bêd¹ do dnia 19.05.2010 r. pod numerami
tel. 501 660 992, 697 688 598 lub na luknow@wp.pl
Wszystkich chêtnych prosi siê o zapoznanie z regulaminem dostêpnym
na stronie www.sielsko.dbv.pl
Organizatorzy:Klub radnych „Gmina dla Mieszkañców”

tygodnik ³obeski 18.5.2010 r.
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Pora¿ki Sarmaty
Mijaj¹cy tydzieñ by³ bardzo
nieudany dla pi³karzy Sarmaty.
Zarówno w œrodê w meczu z koszaliñsk¹ Gwardi¹ rozegranym
na stadionie w Dobrej jak i w sobotê na boisku Soko³a w Pyrzycach zespó³ poniós³ pora¿ki.
O ile w œrodê rywal by³ bardzo
wymagaj¹cy (Gwardia nale¿y do
œcis³ej czo³ówki IV ligi i jest jednym
z pewniejszych kandydatów do
awansu, do III ligi), o tyle sobotnia
przegrana z Soko³em, jedn¹ z najs³abszych dru¿yn IV ligi, by³a
przykr¹ niespodziank¹ dla sympatyków doberskiej dru¿yny. Mimo tych
pora¿ek Sarmata zachowa³ w dalszym ci¹gu wysokie siódme miejsce
w ligowej tabeli.
Gwardia Koszalin pokaza³a siê
w Dobrej, jako zespó³ bardzo dojrza³y, graj¹cy zespo³owo i co najwa¿niejsze w meczach pi³karskich:
solidny w obronie i skuteczny w ataku. W zdobyciu bramek dla Gwardii
wydatnie „pomóg³” s³abo tego dnia
dysponowany m³ody bramkarz Sarmaty. Ale prawdopodobnie nawet
jego dobra dyspozycja nie uchroni³a by zespo³u Sarmaty przed po-

ra¿k¹ z dobrze graj¹c¹ Gwardi¹, co
najwy¿ej mog³aby zmniejszyæ jej
rozmiary.
Sobotni mecz z Soko³em jeszcze
raz potwierdzi³, ¿e Sarmacie bardzo
ciê¿ko siê gra z zespo³ami, które
ca³y czas meczu poœwiêcaj¹ na
obronê w³asnej bramki. Pi³karze
Soko³a po zdobyciu w 12’ „z³otej”
bramki (strza³em g³ow¹ po doœrodkowaniu z rzutu ro¿nego) przez ca³y
póŸniejszy czas ani razu nie zagrozili bramce Sarmaty. I chocia¿ do
koñca meczu gra odbywa³a siê na
po³owie Soko³a i w obrêbie pola
karnego, to zawodnikom Sarmaty
nie uda³o siê ani razu skutecznie
strzeliæ, by doprowadziæ przynajmniej do wyrównania. Pora¿ka ta
pokaza³a tak¿e, ¿e w lidze nie ma
s³abych dru¿yn.
A ju¿ w œrodê kolejne emocje,
dru¿yna Sarmaty Dobra na boisku w
Dobrej o godzinie 17.00 zmierzy siê
z Hutnikiem Szczecin w finale wojewódzkiego Pucharu Polski.
Sarmata Dobra – Gwardia
Koszalin 0:3 (0:1)
Sk³ady:
Sarmata: Marcin Kamiñski,

Granie w planie
IV liga
12.05 (œroda; wszystkie mecze o godz. 17.30) Sarmata Dobra – Gwardia
Koszalin; Gryf Kamieñ Pom. - Drawa Drawsko Pom.; Leœnik Rossa Manowo
– Ina Goleniów; Vineta Wolin – Pogoñ Barlinek; Victoria Przec³aw – S³awa
S³awno; Piast Chociwel – Sokó³ Pyrzyce; Stal Szczecin – Wybrze¿e Rewalskie;
Hutnik Szczecin – Piast Drzonowo.
15.05 (sobota) Gwardia Koszalin – Piast Chociwel; Stal Szczecin – Victoria
Przec³aw; Piast Drzonowo – Leœnik Rossa Manowo; Wybrze¿e Rewalskie – Gryf
Kamieñ Pom.; Sokó³ Pyrzyce – Sarmata Dobra; S³awa S³awno – Drawa Drawsko Pom.; Pogoñ Barlinek – Ina Goleniów. 16.05 (niedziela) Hutnik Szczecin
– Vineta Wolin.
V liga
12.05 (œroda; mecze o 17.30) Osadnik Myœlibórz – Kluczevia Stargard;
Orze³ Trzciñsko-Zdrój – Sparta Gryfice; Odra Chojna – Stal Lipiany; Polonia
P³oty – Zorza Dobrzany; Woda-Piast II Rzecko – Iskierka Szczecin; Sparta
Wêgorzyno – Œwit Szczecin; Pomorzanin Nowogard – GKS Mierzyn; K³os
Pe³czyce – Arkonia Szczecin.
15.05 (sobota) Kluczevia Stargard – Sparta Wêgorzyno; Pomorzanin Nowogard – Woda-Piast II Rzecko; Arkonia Szczecin – Odra Chojna; GKS Mierzyn – Orze³ Trzciñsko-Zdrój; Zorza Dobrzany - Stal Lipiany; Œwit Szczecin
– Osadnik Myœlibórz; K³os Pe³czyce – Polonia P³oty; (16.05 niedziela) Iskierka
Szczecin – Sparta Gryfice.
Klasa okrêgowa
12.05 (œroda; mecze o 17.30) Pogoñ II Szczecin – Korona Stuchowo; Fagus
Ko³bacz – Chemik II Police; D¹brovia St. D¹browa – Orze³ £o¿nica; Jeziorak
Szczecin – Wicher Reptowo; Œwiatowid £obez – Ina Iñsko; Flota II Œwinoujœcie
– Masovia Maszewo; Ehrle Dobra Szcz. - Mewa Resko; Promieñ Mosty – Wicher
Brojce.
15.05 (sobota) Pogoñ II Szczecin – Orze³ £o¿nica; Flota II Œwinoujœcie Ehrle Dobra Szcz.; 13.30 Korona Stuchowo – Ina Iñsko; 13.30 Jeziorak Szczecin – Wicher Brojce; 16.00 Œwiatowid £obez – Promieñ Mosty; 16.05 (niedziela) 15.00 D¹brovia St. D¹browa – Mewa Resko; 17.00 Fagus Ko³bacz – Masovia
Maszewo; 18.00 Chemik II Police – Wicher Reptowo.
Klasa A
15.05 (sobota) Iskra Golczewo – Jantar Dziwnów; Bizon Cerkwica – Rega
II Trzebiatów; Ba³tyk Miêdzywodzie – Fala Miêdzyzdroje; Ba³tyk Gostyñ –
Orze³ Prusinowo; 15.30 Pionier ¯arnowo – Olimpia Nowogard; 16.00 Radovia
Radowo Ma³e – Sowianka Sowno. 16.05 (niedziela) 16.00 Znicz Wysoka Kam.
- B³êkitni Trzyg³ów.
Klasa B
15.05 (sobota) Znicz Sulibórz – Piast Kolin; 16.05 (niedziela) 16.00 Œwiatowid II £obez – Derby Ulikowo; 17.00 Orkan II Suchañ – Ogniwo Dzwonowo.

Wojciech Dorsz, Jaros³aw Jaszczuk
(kpt), Piotr Grochulski, Grzegorz
Mêdrek, Krzysztof Szkup (od 64’
Wojciech Bonifrowski), Jakub Durkowski, Rados³aw Cytowicz, Emilian Kamiñski (od 72’ £ukasz
Olechnowicz), Damian Padziñski
(od 80’ Pawe³ Za³êcki), Wojciech
GuŸniczak (od 70’ Wojciech Kliœ),
Gwardia: Piotr Kazimierczak
(kpt), Mariusz Szperlak, Bart³omiej
Szczepañski, Norbert Dondera,
Mariusz £o¿yñski (od 81’ Marcin
Olechnowicz), Marcin Ignaszewski, Piotr Ho³ub, Tomasz Nowak,
Mariusz Bac³awski (od 86’ £ukasz
Pelikan), Daniel Morawski (od 77’
Pawe³ Wojciechowski), S³awomir
Ogrodowczyk.
Bramki dla Gwardii: Mariusz
Bac³awski 20’, Mariusz £o¿yñski
48’ i Marcin Ignaszewski 61’.
Sêdzia g³ówny: Karol Kierzkowski, sêdziowie asystenci: Damian Janowski i Jaros³aw Kowalczyk
Sokó³ Pyrzyce - Sarmata Dobra 1:0 (1:0)
Bramka dla Soko³a: Damian
Panasiuk 12'
estan
Klasa A
Sowianka Sowno – Orze³ Prusinowo
1:2; Fala Miêdzyzdroje – Ba³tyk Gostyñ
2:1; Rega II Trzebiatów – Ba³tyk Miêdzywodzie 4:0; Jantar Dziwnów – Bizon Cerkwica 4:0; B³êkitni Trzyg³ów –
Iskra Golczewo 4:2; Olimpia Nowogard – Znicz Wysoka Kamieñska 3:1;
Radovia Radowo Ma³e – Pionier ¯arnowo 3:2.
1. Rega II Trzebiatów
2. Jantar Dziwnów
3. Fala Miêdzyzdroje
4. Iskra Golczewo
5. Radowia Radowo M.
6. B³êkitni Trzyg³ów
7. Olimpia Nowogard
8. Bizon Cerkwica
9. Pionier ¯arnowo
10. Ba³tyk Gostyñ
11. Sowianka Sowno
12. Ba³tyk Miêdzywodzie
13. Orze³ Prusinowo
14. Znicz Wysoka Kam.

42 63:17
39 56:28
38 36:16
37 50:24
36 45:25
34 40:31
32 46:32
21 33:37
17 31:43
16 44:49
15 28:56
15 33:49
8 21:76
4 23:66

Klasa B
Piast Kolin – Œwiatowid II £obez 4:4;
Derby Ulikowo – Orkan II Suchañ 2:0;
Sokó³ Sokoliniec – Saturn Szadzko 2:1.
(Sparta Lubieniów wycofa³a siê z rozgrywek).
1. Sokó³ Sokoliniec
2. Orkan II Suchañ
3. Œwiatowid II £obez
4. Piast Kolin
5. Znicz Sulibórz
6. Saturn Szadzko
7. Derby Ulikowo
8. Ogniwo Dzwonowo
9. Sparta Lubieniów

30 29:12
21 30:14
18 27:17
15 23:27
15 21:25
13 17:18
11 13:17
8 17:26
6 16:37

IV liga
08.05 (sobota)
Drawa Drawsko Pom. - Pogoñ Barlinek
2:7; Gryf Kamieñ Pom. - Sokó³ Pyrzyce
7:0; Leœnik Rossa Manowo – Wybrze¿e
Rewalskie 6:0; Vineta Wolin – Piast
Drzonowo 4:0; Victoria Przec³aw –
Hutnik Szczecin 1:2; Piast Chociwel –
Stal Szczecin 1:0; Ina Goleniów –
Gwardia Koszalin 0:0; Sarmata Dobra
– S³awa S³awno 3:1.
1. Pogoñ Barlinek
2. Hutnik Szczecin
3. Gwardia Koszalin
4. Gryf Kamieñ Pom.
5. Vineta Wolin
6. Ina Goleniów
7. Sarmata Dobra
8. Wybrze¿e Rewalskie
9. Victoria Przec³aw
10. Drawa Drawsko Pom.
11. Leœnik/Rossa Manowo
12. Piast Chociwel
13. Sokó³ Pyrzyce
14. S³awa S³awno
15. Stal Szczecin
16. Piast Drzonowo

52 52:11
47 47:20
46 44:15
45 69:21
39 45:27
37 43:22
34 51:40
32 35:32
30 32:30
25 26:36
25 25:24
20 35:40
13 25:63
12 17:65
11 26:50
6 15:91

V liga
Stal Lipiany – Kluczevia Stargard 1:4;
Sparta Gryfice – Zorza Dobrzany 4:2;
Odra Chojna – GKS Mierzyn 4:0; Polonia P³oty – Arkonia Szczecin 0:5; Woda
Piast II Rzecko - K³os Pe³czyce 1:1;
Sparta Wegorzyno – Pomorzanin Nowogard 1:0; Osadnik Myœlibórz –
Iskierka Szczecin 2:2; Orze³ TrzciñskoZdrój – Œwit Szczecin 2:1.
1. Kluczevia Stargard
2. Arkonia Szczecin
3. Odra Chojna
4. Stal Lipiany
5. Polonia P³oty
6. Osadnik Myœlibórz
7. Sparta Gryfice
8. K³os Pe³czyce
9. Orze³ Trzciñsko-Zdr.
10. Zorza Dobrzany
11. Pomorzanin Nowogard
12. Œwit Szczecin
13. GKS Mierzyn
14. Woda-Piast Rzecko
15. Iskierka Szczecin
16. Sparta Wêgorzyno

50 56:13
43 58:19
41 46:21
38 44:40
37 48:27
33 44:35
31 35:36
28 27:34
27 30:33
24 32:35
24 16:28
23 25:30
17 19:38
17 19:52
16 15:42
14 19:50

Klasa okrêgowa
Promieñ Mosty – Flota II Œwinoujœcie
1:1; Wicher Brojce – Œwiatowid £obez
1:0; Ehrle Dobra Szcz. - Pogoñ II Szczecin 0:12; Mewa Resko – Jeziorak
Szczecin 1:5; Orze³ £o¿nica – Chemik
II Police 3:0; Masovia Maszewo – D¹brovia Stara D¹browa 2:1; Ina Iñsko –
Fagus Ko³bacz 0:1; Wicher Reptowo –
Korona Stuchowo 1:3.
1. Masovia Maszewo
47 44:20
2. Pogoñ II Szczecin
41 86:18
3. Ehrle Dobra Szcz.
40 44:36
4. Wicher Brojce
38 39:25
5. Jeziorak Szczecin
38 51:18
6. Flota II Œwinoujœcie
37 51:40
7. Korona Stuchowo
34 35:36
8. Fagus Ko³bacz
34 41:33
9. Orze³ £o¿nica
33 36:34
10. Ina Iñsko
26 28:37
11. Œwiatowid £obez
25 23:43
12. Chemik II Police
18 36:54
13. D¹brovia St. D¹browa 18 35:42
14. Promieñ Mosty
18 33:63
15. Wicher Reptowo
13 25:62
16. Mewa Resko
11 23:69
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Informacja Zarz¹du Dróg
Powiatowych w £obzie
o zakresie aktualnie
prowadzonych prac
remontowych
1. Wy³oniono w przetargu wykonawcê remontów na drodze do
Rynowa w gminie £obez i na drodze
Resko –Komorowo w gminie Resko. Remonty te wesz³y do planu
jako dodatkowe na 2010r. Wskutek
znacznej degradacji tych odcinków
dróg spowodowanej zim¹ Zarz¹d
Powiatu w trybie pilnym postanowi³
przeznaczyæ œrodki z rezerwy bud¿etowej za 2009r. na wykonanie
powierzchniowego utrwalenia najgorszych odcinków ww dróg. Przetarg na wykonanie obu odcinków
wygra³a firma „Emulex” ze Stargardu Szczeciñskiego , termin wykonania obu zadañ to 10.06.2010r. Koszt
obu remontów wyniós³ ostatecznie
208 000 z³.
2. Rozpoczêto ju¿ w pe³ni remonty ubutków w nawierzchniach
asfaltowych na drogach powiatowych. Obecnie pracuj¹ dwie ekipy
remontowe, jedna obs³uguj¹ca gminê Resko, Radowo Ma³e i druga
obs³uguj¹ca gminy Wêgorzyno ,
£obez i Dobr¹. Remonty wykonywane s¹ w pierwszej kolejnoœci w
miejscach, gdzie ubytki zagra¿aj¹
zdrowiu i ¿yciu u¿ytkowników. Pozosta³e ubytki remontowane bêd¹ w
okresie póŸniejszym.
3. Wykonano brakuj¹cy odcinek nowego chodnika na ul. Bocznej w £obzie. Zadanie wykonano w
kwietniu 2010r, ³¹cznie wykonano
ponad 250 m2 chodnika. Wykonany
chodnik po³¹czy³ odcinek wykonany w 2009r z istniej¹cym odcinkiem
chodnika biegn¹cego wzd³u¿ ul.
Bocznej. Pomalowano równie¿
nowe , dwa przejœcia przez jezdniê
co pozwoli na bezpieczne korzystanie z chodników i jest realizacj¹ postulatów mieszkañców ww ulicy.
4. Rozpoczêto malowanie pasów na przejœciach dla pieszych.
Obecnie pasy malowane s¹ w miejscowoœci £obez, na ul Okopowej,
Bocznej, Koœciuszki.
5. Zakoñczono zadanie odkrzaczania poboczy nastêpuj¹cych
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dróg powiatowych: drogi 0920Z do
Prusinowa i dalej do Worowa, drogi
0918Z do Smorawiny i dalej do
Karnic, drogi 0910 od £ugawiny,
przez Lubieñ Dolny, Lubieñ Górny,
£agiewniki. Obecnie odkrzaczana
jest dodatkowo droga RogowoToszczyna w gminie Radowo Ma³e.
6. Rozpoczêto remont ul. D¹browskiego w Dobrej. Zgodnie z
porozumieniem z Gmin¹ Dobra
gmina zapewni³a wykonawstwo a
Zarz¹d Dróg Powiatowych zapewni
niezbêdne materia³y. Planowany na
ten rok zakres to wykonanie chodników, krawê¿ników drogowych po
obu stronach drogi, wykonanie nowej kanalizacji odprowadzaj¹cej
wodê z ulicy, wykonanie warstwy
noœnej ulicy. Jednoczeœnie wykonane zostan¹ wycinki suchego drzewostanu.
7. Rozpoczêto remont drogi
Iglice –Orzeszkowo. Remont polega
na uzupe³nianiu ubytków materia³em
kamienno-piaskowym na ca³ym odcinku. Po uzupe³nieniu ubytków materia³ zostanie dodatkowo wbudowany i ustabilizowany walcem drogowym. Jest to remont bie¿¹cy ale wykonywany bêdzie ju¿ z myœl¹ o przygotowaniu drogi do wykonania warstwy bitumicznej w roku przysz³ym.
Naprawa drogi zostanie tez przeprowadzona na odcinku DobieszczynStara Dobrzyca.
8. W porozumieniu a Gmin¹
Radowo Ma³e uzgodniono wspólne
wykonanie chodnika w miejscowoœci Rogowo. Uzgodniono, ze Zarz¹d Dróg Powiatowych zapewni
materia³y a Gmina Radowo Ma³e
zapewni wykonawstwo robót. Zarz¹d Dróg Powiatowych planuje
wykonaæ odcinek chodnika od
skrzy¿owania z drog¹ na Dargomyœl, wzd³u¿ ulicy powiatowej w
Rogowie, do styku z droga gminn¹.
£¹czna powierzchnia planowanego
chodnika to 240 m2.
Wies³aw Bernacki, Dyr. ZDP

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

Kolizje w powiecie
W dniu 7 maj¹, o godz. 17.20, na
drodze Wiewiecko – Wêgorzyno,
kieruj¹cy samochodem marki Daimler Chrysler mieszkaniec Szczecina na ³uku drogi nie dostosowa³
prêdkoœci do panuj¹cych warunków
drogowych, w wyniku czego straci³
panowanie nad pojazdem i dachowa³.
Kolejna kolizja mia³a miejsce
8 maja w £obzie, na ulicy Chrobrego, gdzie nietrzeŸwy rowerzysta, mieszkaniec £obza, podczas
manewru omijania nie zachowa³
bezpiecznej odleg³oœci od zaparkowanego pojazdu marki Fiat, w
wyniku czego uderzy³ w pojazd
uszkadzaj¹c go.
W dniu 13 maja o godz. 15.30
na drodze 152 w Starogardzie dosz³o do kolejnej kolizji, gdzie kieruj¹cy samochodem marki Renault
podczas wymijania z innym pojazdem wjecha³ w dziurê w jezdni, w
wyniku czego uszkodzi³ lewe

przednie ko³o. W aucie pêk³a tak¿e
przednia szyba.

NietrzeŸwi w powiecie
W ostatnim tygodniu policjanci
na terenie powiatu zatrzymali a¿ 14
nietrzeŸwych rowerzystów i 6 kieruj¹cych wbrew s¹dowemu zakazowi kierowania wszelkimi pojazdami. Najwiêcej nietrzeŸwych ujawniono na terenie gminy Dobra - 8
nietrzeŸwych rowerzystów, a 6 na
terenie gm. Resko.
Policja nadal apeluje do wszystkich u¿ytkowników dróg, aby nie
wsiadaæ do auta, na rower po spo¿yciu alkoholu!

W³amanie do auta
W nocy z 14 na 15 maja w
£obzie, przy ul. H. Sawickiej, na
parkingu, nieustalony na chwilê
obecn¹ sprawca w³ama³ siê do samochodu marki VW Golf, opuszczaj¹c szybê w drzwiach. Sprawca
ze œrodka skrad³ radioodtwarzacz
marki Panasonic, radio CB wraz z
anten¹. Straty wynosz¹ 1080 z³.

Wyrok
wy

S¹d Rejonowy w £obzie po rozpoznaniu dnia 22.04.2010r. spra-

Marcina Piotra Trynkosia

s. Wies³awa i Jadwigi z d. Bielarskiej, ur. 05 grudnia 1982 roku
w Resku; oskar¿onego o to, ¿e w dniu 13 grudnia 2009 roku w £obzie
na ul. Bocznej kierowa³ samochodem osobowym marki VW Golf o
nr rejestracyjnym ZLO 04593, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci,
wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,29 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu, przy czym nie zastosowa³ siê do orzeczonego wobec niego przez S¹d Rejonowy w £obzie na mocy wyroku z dnia 3 listopada
2006r. sygn. akt. II K 545/06 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 6 lat, tj o czyn z art. 178a par.
1 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk.
Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art. 70 par. 1 pkt. 1 kk i art.
73 par. 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza na okres próby 5 lat i oddaje
go w tym czasie pod nadzór kuratora.
Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 7 lat.
Na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka wobec oskar¿onego karê
grzywny w wysokoœci 80 stawek dziennych, ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10 z³otych.
Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez jednorazowe opublikowanie w „Tygodniku £obeskim”.
Na podstawie art. 627 kpk w zw. Z art. 2 ust. 1 pkt. 3 i art. 3 ust.
2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o op³atach w sprawach karnych- zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 380 z³otych.
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Galeria tygodnika

91 3973730
Krzy¿ówka nr 20

Denisek z rodzicami i chrzestnymi

NAGRODA
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ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 18 brzmia³o:

„Zimni Ogrodnicy to Pankracy,
Serwacy, Bonifacy”
Nagrodê wylosowa³a Pan Pokomeda Bogdan z £obza.
Gratulujemy.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

