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II tura w Wêgorzynie
Karpowicz
czy KuŸmiñska?
Historia sprzed lat...
Bywa, ¿e zboczywszy z g³ównych dróg, trafiamy niekiedy w
miejsca wprost prosz¹ce siê o coœ
wiêcej, ani¿eli ulotne spojrzenie
czy pospiesznie wykonan¹ fotografiê. Bywa, ¿e echa przesz³oœci
s¹ tak bardzo zatarte przez postêpuj¹cy czas - ¿e jedynie ¿ywi œwiadkowie s¹ jeszcze w stanie oddaæ obrazy i emocje przesz³ych dziejów.
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Z drugiej strony

Powyborcze
uk³adanki
Kazimierz Rynkiewicz

£OBEZ. W radzie miejskiej
znalaz³o siê szeœcioro nowych
radnych. Zjawiskiem wartym
zauwa¿enia i przemyœlenia na
przysz³oœæ by³o zwyciêstwo radnych, którzy startowali z w³asnych komitetów wyborczych;
w ten sposób do rady weszli Krystyna Bogucka, Henryk Stankiewicz, W³adys³aw Tabaka, duet
Rokosz – Chojnacki. Pod w³asnym szyldem szed³ Bogdan Górecki, chocia¿ ju¿ z d³ug¹ list¹
kandydatów. Zjawisko o tyle ciekawe, ¿e Krystyna Bogucka i
Henryk Stankiewicz to ludzie,
którzy zapracowali w radzie na
w³asn¹ markê i w pojedynkê
mog¹ mierzyæ siê z kandydatami
ró¿nych komitetów firmowanych czyimiœ nazwiskami lub
wymyœlnymi nazwami. Nazwisko to jedna z nacenniejszych
rzeczy w naszym ¿yciu. Dlatego
cieszê siê, ¿e wyborcy docenili
akurat te nazwiska i wybrali te
osoby do radzenia o naszej
wspólnej przestrzeni publicznej.
Mam te¿ nadziejê, ¿e wybory
lokalne coraz bardziej bêd¹ siê
personalizowaæ, czyli bêdziemy
wybieraæ konkretne osoby, a nie
szyldy jakichœ komitetów. Co
prawda jaskó³ka wiosny nie czyni, ale mam nadziejê, ¿e kto ciê¿ko pracuje, ten zostanie doceniony i w nastêpnych wyborach bêdzie ju¿ wiêcej takich osobowoœci kandyduj¹cych pod w³asnym
nazwiskiem.
Zadziwiaj¹ce s¹ w powy¿szym kontekœcie powyborcze
konfiguracje w nowo wybranej
radzie miejskiej. Z informacji
dobiegaj¹cych zewsz¹d wynika,
¿e ju¿ podzielono w radzie stanowiska. Przewodnicz¹cym ma
zostaæ Kazimierz Chojnacki, a
wiceprzewodnicz¹cym Piotr
Æwik³a, zaœ ten wybór maj¹ firmowaæ radni z komitetu burmistrza Ryszarda Soli. Je¿eli oka¿e
siê to prawd¹, to trzeba bêdzie
zapytaæ o wiarygodnoœæ postawy Piotra Æwik³y, kontrkandy-

data burmistrza Soli, który doœæ
mocno oponowa³ przeciwko
jego polityce. Czy¿by za cenê tej
funkcji nagle mu siê odmieni³o?
Pan Piotr chyba zdaje sobie sprawê z politycznej ceny; przyst¹pienie do obozu burmistrza to
porzucenie swoich wyborców.
Czy mu to za cztery lata wybacz¹?
Nie optujê tutaj za jak¹kolwiek wiêkszoœci¹, za któr¹œ ze
stron – radni powinni siê sami
pouk³adaæ.
Zauwa¿ê tylko, ¿e jedyn¹
wartoœci¹ w radzie, wokó³ której
warto siê grupowaæ, jest interes
publiczny, a jedn¹ z jego podstaw jest dotrzymywanie obietnic przedwyborczych, wiernoœæ
zasadom i praca dla ludzi. Walka
o sto³ki i funkcje ujawnia charakter ludzi. Gadaæ mo¿na do woli,
ale tak naprawdê licz¹ siê fakty.
DOBRA. Tutaj wiêkszoœæ w
radzie jest stabilna i skupiona
wokó³ burmistrz Barbary Wilczek, choæ przyby³a silniejsza,
ni¿ by³a, opozycja. Oczywiœcie,
je¿eli bêdzie chcia³a byæ opozycj¹ i nie zmêczy siê po kilku
miesi¹cach. Pierwsza sesja 1
grudnia o godz. 10.00 w sali przy
hali sportowej.
RESKO. Tu jeszcze wa¿¹ siê
losy wiêkszoœci w radzie, a co za
tym idzie – wybór prezydium
stoi pod znakiem zapytania.
RADOWO MA£E. Tak¿e
tutaj dwa komitety zdoby³y po
szeœæ mandatów i o przewadze
któregokolwiek
zdecyduje
trzech radnych PSL. Ciekawe, za
jak¹ cenê?
WÊGORZYNO. Tutaj zdecydowanie wygra³ komitet Gmina dla Mieszkañców. Wprowadzi³ do rady a¿ 10 radnych. Komitet burmistrz Gra¿yny Karpowicz tylko dwóch, w tym so³tysa
Sielska Tadeusza S³omiñskiego,
który tu¿ przed wyborami zosta³
skazany za fa³szowanie podpi-

sów niektórych cz³onków Rady
So³eckiej. Je¿eli odwo³a³ siê, to
wyrok jest nieprawomocny, ale
je¿eli przyzna³ siê do tego, to powinien wczeœniej wycofaæ siê z
wyborów i nie nara¿aæ mieszkañców na koszty powtórnego
wybierania. Mo¿e liczy, ¿e burmistrz Karpowicz, je¿eli wygra
5 grudnia drug¹ turê, weŸmie go
pod swoje skrzyde³ka i uda mu
siê z tej sytuacji wykaraskaæ. Nie
uda, a ile wstydu przy okazji
choæby œlubowania.
RADA POWIATU
Napisa³em wczeœniej, ¿e
obecny wicestarosta Ryszard
Brodziñski jest naturalnym kandydatem na starostê. Pojawi³y
siê g³osy, ¿e starost¹ powinien
byæ jednak ktoœ z £obza. A niby
dlaczego? £obez ma burmistrza
z £obza, a o powiecie trzeba
myœleæ trochê szerzej, ponad
op³otkami gmin. Anotni Gutkowski by³ z £obza, ale modernizowa³ DPS w Resku, naprawi³
most w Resku i kilka dróg w tamtej gminie. Bo takie by³y najpilniejsze potrzeby w powiecie. I
dobrze, ¿e nie kierowa³ siê swoimi sympatiami, tylko hierarchi¹
wa¿noœci zadañ. Takie podejœcie
ca³ego Zarz¹du Powiatu, bo tutaj
wiele decyzji podejmuje 5-osobowy zarz¹d w g³osowaniu,
œwiadczy o w³aœciwym rozumieniu polityki; hierarchia potrzeb,
a nie klikowoœæ i zaspakajanie
interesów ró¿nych wp³ywowych
œrodowisk. Trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e £obez ma tylko 6 g³osów w radzie, a pozosta³e gminy
9 i nikomu nie przychodzi do
g³owy jakaœ zmowa tych gmin
przeciwko £obzowi. A przecie¿,
gdyby te gminy kierowa³y siê
takim partykularnym myœleniem, to £obez nigdy by nie mia³
starosty, wicestarosty ani ¿adnej
drogi wyremontowanej, a i liceum ta wiêkszoœæ w radzie
mog³aby przenieœæ do Radowa,
jakby chcia³a, i nikt by jej nie
podskoczy³, bo za ka¿dym razem
decydowa³a by wiêkszoœæ wy-

brana przez wyborców tych innych gmin. Demokracja ma te¿
swoje pu³apki. Trzeba czasami
takie myœlenie doprowadziæ do
absurdu, by pokazaæ, jak jest
b³êdne i szkodliwe.
Ju¿ przynosi straty w postaci
dodatkowego etatu w zarz¹dzie,
który ponoæ obiecano radnemu
Micha³owi Kar³owskiemu, bo z
£obza. Za pieni¹dze na ten etat
mo¿na by wyremotowaæ ulicê w
£obzie, ale dostanie je do kieszeni radny Kar³owski. To w prostej
linii konsekwencje myœlenia kilku ³obeskich pseudopolityków,
którym wydaje siê, ¿e jak powiat
ma w nazwie – ³obeski, to im ju¿
z tego tytu³u coœ siê nale¿y. Nic
nikomu siê nie nale¿y, oprócz
tego, co sam sobie wypracuje.
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Wybory na burmistrza
Wêgorzyna jeszcze raz
WÊGORZYNO. W tej gminie, jako jedynej w
powiecie ³obeskim, odbêdzie siê II tura wyborów.
Mieszkañcy Wêgorzyna po raz drugi bêd¹ wybieraæ
burmistrza 5 grudnia.

Wybior¹ starostê
(£OBEZ). Ju¿ 2 grudnia odbêdzie siê I sesja Rady Powiatu
£obeskiego, podczas której zostan¹ wybrani m.in.: starosta i
wicestarosta powiatu ³obeskiego.
Pierwsza w tej kadencji sesja
Rady Powiatu rozpocznie siê w
czwartek o godzinie 17.00. Uroczysta sesja zaplanowana jest w Zespole Szkó³ w £obzie. Tam te¿ przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji Marek Kubacki powita zaproszonych radnych oraz goœci.
Przewodnicz¹cy Powiatowej Ko-

misji Wyborczej wrêczy zaœwiadczenia o wyborze na radnego Rady
Powiatu. Nastêpnie radni z³o¿¹ œlubowanie. Po uroczystoœciach nast¹pi¹ wybory: przewodnicz¹cego
Rady Powiatu, który poprowadzi
dalsz¹ czêœæ sesji, wiceprzewodnicz¹cego Rady Powiatu, starosty
powiatu, wicestarosty powiatu,
cz³onków Zarz¹du Powiatu.
Od tej sesji zale¿eæ bêdzie ostateczny kszta³t Zarz¹du i Rady, ale i
uk³ad si³, który bêdzie rz¹dzi³ powiatem przez nastêpne cztery lata. MM

Tegoroczne wybory nie wy³oni³y zwyciêzcy w zmaganiach o
fotel burmistrza. O tê funkcjê
walcz¹: obecna burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz oraz
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
minionej kadencji - Monika KuŸmiñska.
O tym, kto zostanie w³odarzem gminy przez nastêpne cztery lata zdecyduj¹ wyborcy ju¿ w
najbli¿sz¹ niedzielê.
MM
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EXURO Sp. z o.o. w Wêgorzynie

zatrudni
na stanowiskach:
> kierownik wytwórni
> mechanik
> kierowca C+E
> elektryk
> spawacz-œlusarz
> operator ³adowarki
> oraz innych pracowników

Wszelkie informacje
pod numerem
tel. 798 144 473.

P.P.U.H. JAMEX
Alicja KuŸmiñska

kupi 3 dzia³ki budowlane,
najlepiej blisko jeziora.
Tel. 798 14 44 73

Reklama w gazecie
Tel. 91 39 73 730
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REKLAMA
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Gorzelnia Rolnicza
Nie¿ychowo (Wielkopolska)

kupuje ¿yto,
pszen¿yto i pszenicê
(mo¿e byæ poroœniête)
tel. 67-287-63-11,
501 386 929, 502 349 320.

Reklama w gazecie
Tel. 91 39 73 730

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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SZPITAL RESKO

Wywiad z wicestarost¹ powiatu ³obeskiego Ryszardem Brodziñskim

Wiatr nie bêdzie hula³ w szpitalu
Red. – Procedura konkursowa
na oferty mia³a byæ rozstrzygniêta
do koñca listopada. Jest koniec
miesi¹ca, czy nast¹pi³o ju¿ rozstrzygniêcie?
Ryszard Brodziñski – Wiatr nie
bêdzie hula³ w szpitalu. Oczywiœcie, ¿e te wszystkie czarnowidztwa
by³y podyktowane niejasn¹ dla
mnie gr¹, albo powodów, których
mogê siê jedynie wy³¹cznie domyœlaæ. Mówiliœmy publicznie, ¿e
oprócz Gryfic wp³ynê³a inna oferta
na prowadzenie szpitala w Resku.
Oczekujemy odpowiedzi w tej materii od Narodowego Funduszu
Zdrowia. Na dzisiaj stan faktyczny
jest taki, i¿ Gryfice maj¹ z nami
umowê na 20 lat, Gryfice z³o¿y³y
ofertê na Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy, Oddzia³ Wewnêtrzny, Izbê
Przyjêæ i na Oddzia³ Chirurgiczny.
SP ZOZ w Gryficach ma ju¿ zadowalaj¹ce kontrakty na ZOL, Oddzia³ Wewnêtrzny i Izbê Przyjêæ. W
tych dniach dopina siê szczegó³y na
Chirurgiê. Jest on nieznacznie ni¿szy od zesz³orocznego, to poziom
zbyt ma³y, by zabezpieczyæ nasze
oczekiwania. Trzeba bêdzie o to
jeszcze powalczyæ. Mieszkañcy
powiatu ³obeskiego mog¹ byæ spokojni o funkcjonowanie szpitala w
Resku.
By³ zasiany niepokój wœród
osób przebywaj¹cych obecnie na
oddziale opiekuñczo-leczniczym.
Nic tym ludziom nie grozi. Zmieni³
siê jedynie dysponent szpitala, oni
maj¹ w pe³ni zabezpieczon¹ opiekê
medyczn¹. Jeœli sobie ¿ycz¹, mog¹
nadal pozostaæ w tej placówce,
któr¹ bêdzie prowadzi³ SP ZOZ
Gryfice. Jest to kontrakt na trzy
lata.
– Czyli te wszystkie us³ugi pozostan¹ takie, jakie by³y, nic nie
ubêdzie, nic siê nie zmieni?

– Na nic wiêcej obecnie nie liczyliœmy, bo trzeba w³o¿yæ w szpital trochê pieniêdzy.
– Rozumiem, ¿e Gryfice bêd¹
finansowaæ remonty?
– Nie tylko. Podpisa³em dokumenty na og³oszenie przetargu na
dostawê agregatu pr¹dotwórczego.
Pod³¹czyliœmy szpital do kanalizacji sanitarnej – nasze dzia³ania pod
k¹tem przy³¹czenia do kanalizacji
harmonizuj¹ siê z dzia³aniami gminy. Podejmujemy wiêc czynnoœci
przygotowawcze inwestycyjne,
które pozwol¹ nam bezproblemowo
funkcjonowaæ.
– Ale s¹ to chyba ostatnie dzia³ania starostwa w szpitalu, bo z
chwil¹ przejêcia inwestycje bêdzie prowadziæ ZOZ w Gryficach.
– SPZOZ w Gryficach zainwestuje ponad milion z³otych w szpital. W tej chwili czynione s¹ przygotowania do tego, by zosta³ zainstalowany mammograf w Resku, który
jest najnowoczeœniejszy w województwie zachodniopomorskim.
Jest to w jakieœ mierze perspektywa
rozwojowa dla tego szpitala. Ma to
mieæ charakter s³u¿botwórczy, jeœli
chodzi o us³ugi specjalistyczne. Jest
to zwiêkszenie zainteresowania naszym obszarem. Bardziej stabilne,
bo dzisiaj s¹ to bardziej doraŸne
kontrakty, maj¹ce charakter wrêcz
przelotny.
– Z zapowiedzi przedwyborczych waszego komitetu wynika³o, ¿e po zakoñczeniu dzia³añ
zwi¹zanych ze szpitalem bêdzie
pan podejmowa³ czynnoœci w kierunku domkniêcia kwestii specjalistyki na naszym terenie.
– Tak. Zaczêliœmy doœæ intensywnie dzia³aæ na polu profilaktyki
i promocji zdrowia. Robimy badania ró¿nego rodzaju, ale jest to dzia³anie poboczne. Szczególny nacisk

k³adê na specjalistykê. To jest moja
idea, ale wymaga pracy zespo³owej.
Musimy usi¹œæ w zespole radnych z
now¹ rad¹ i przedyskutowaæ jak ten
temat rozwi¹zaæ. Nie dokona siê
tego od razu, jeœli s¹ kontrakty trzyletnie. Podobnie jak przyjêliœmy
tryb do rozwi¹zania kwestii szpitala
w Resku. To trwa³o trzy lata. Ró¿ne
przecie¿ by³y poci¹gniêcia, projekty, pomys³y, mówiliœmy o spó³ce, w
rezultacie przyjêliœmy rozwi¹zanie
naszym zdaniem najkorzystniejsze.
– Czyli zmiany takie mog¹ nastêpowaæ w cyklu trzyletnim?
– Raczej tak. Tu musimy przyj¹æ
perspektywê d³u¿szego czasu. To
nie stanie siê z dnia na dzieñ. Ale
je¿eli przyjmiemy za pewnik, i¿ rol¹
powiatu jest zapewniæ opiekê zdrowotn¹ mieszkañcom na naszej ziemi, to musimy to zrobiæ i znaleŸæ
sposoby rozwi¹zania tego problemu. To nie mo¿e byæ tak, ¿e my has³owo mówimy, ¿e powiat zapewni
opiekê zdrowotn¹ i bêdziemy markowaæ ró¿ne dzia³ania, by pokazaæ,
¿e tego nie da siê zrobiæ, bo coœ tam.
To s¹ dzia³ania niedopuszczalne.
Myœlê, ¿e takie pozorowane dzia³a-

nia spowodowa³y poœlizg doœæ istotny, d³ugi i niekorzystny dla œrodowiska ³obeskiego.
– Czy powiat bêdzie podejmowa³ dzia³ania zwi¹zane z profilaktyk¹ i diagnozowaniem problemów zdrowotnych?
– Tak, i to robimy. Tu nale¿¹ siê
spore uk³ony w stronê osoby pana
Wies³awa Ma³ego, który to dobrze
realizuje i myœlê, ¿e nie do przecenienia by³a rola przewodnicz¹cego
by³ej rady Marka Kubackiego.
Wszystko wskazuje na to, ¿e nadal
bêdzie w radzie, poniewa¿ s¹ zapowiedzi, ¿e wiceburmistrz Ireneusz
Kabat zrezygnuje z mandatu, a na
jego miejsce wejdzie pan Kubacki i
ten tandem, przy wsparciu oczywiœcie zarz¹du, rozwinie zakres badañ
profilaktycznych. Okazuje siê, ¿e
jest to bardzo potrzebne, szczególnie w naszym niezbyt zamo¿nym
œrodowisku oraz s³abej dostêpnoœci
do wszelkiego rodzaju badañ. Z ca³¹
pewnoœci¹ i w tym kierunku chcemy
intensyfikowaæ dzia³ania, które
podjêliœmy.
- Dziêkujê za rozmowê.
Kazimierz Rynkiewicz
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INFORMACJE - REKLAMA

Radny
wylosowany
(DOBRA) Podaj¹c
informacjê o wyborze
radnych w gminie Dobra
nie znaliœmy jeszcze
nazwiska radnego z
okrêgu nr 3, gdzie dwoje
kandydatów otrzyma³o
t¹ sam¹ iloœæ g³osów.
Mariusz Kaczmarek z KWW
Dobra 2010 i El¿bieta Owsiñska z

KWW dla Dobra Gminy otrzymali
po 68 g³osów. W tym przypadku o
uzyskaniu mandatu zdecydowa³o
losowanie. Jak dowiedzieliœmy siê w
urzêdzie miejskim w Dobrej, do dosz³o do niego zaraz po przeliczeniu
g³osów; komisja wyborcza wezwa³a
pe³nomocników obu komitetów i w
ich obecnoœci dokona³a losowania.
Los okaza³ siê szczêœliwy dla Mariusza Kaczmarka, który w ten sposób
zosta³ piêtnastym radnym Rady
Miejskiej w Dobrej.
KAR
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Jest ju¿ koncepcja
przebudowy skrzy¿owania

(£OBEZ). Jest ju¿ koncepcja
budowy ronda na skrzy¿owaniu
ul. Niepodleg³oœci z ul. Segala. Na
sygnalizacjê œwietln¹ nie ma co liczyæ. Koncepcja, opracowana
przez w³aœciciela drogi - Zarz¹d
Dróg Wojewódzkich, nie obejmuje sygnalizacji œwietlnej.
Aby koncepcja mog³a zostaæ
zrealizowana, ZDW wejdzie w
czêœæ placu przy £DK, zostanie
przebudowane wejœcie do parku,
rondo „wejdzie” równie¿ w czêœæ
placu przez S¹dem Rejonowym.
Poszerzona zostanie równie¿ czêœæ

drogi po prawej stronie w stronê
Wêgorzyna. W pasie drogi w ul.
Sega od wysokoœci przepompowni
poprzez rondo do skrzy¿owania ul.
Niepodleg³oœci z ul. Konopnickiej
bêdzie œcie¿ka rowerowa. Na ul.
Niepodleg³oœci œcie¿ka rowerowa
bêdzie równie¿ po drugiej stronie
drogi – na odcinku od wjazdu na
parking Tesco do ronda.
Przy okazji przebudowany na
wysokoœci S¹du Rejonowego maj¹
powstaæ dwa miejsca parkingowe, a
na wysokoœci hotelu – szeœæ miejsc
parkingowych.
MM
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Bêd¹ przeciskaæ
kanalizacjê
pod korzeniami
WÊGORZYNO. Prace projektowe dotycz¹ce II etapu kanalizacji
Wêgorzyno-Runowo
trwaj¹ ju¿ cztery lata. Teoretycznie maj¹ zakoñczyæ siê w przysz³ym roku.
Na odcinku Wêgorzyno Runowo Pomorskie gmina ma po³o¿yæ
kanalizacjê sanitarn¹. Od czterech
lat projektuje tê czêœæ aglomeracji i
jak dotychczas projekt nie jest jeszcze gotowy. W tym czasie starostwo
powiatowe w £obzie zdo³a³o wykonaæ projekt na remont drogi, z³o¿yæ
wniosek, pozyskaæ fundusze, og³osiæ i rozstrzygn¹æ przetarg, wy³oniæ
firmê i zleciæ jej prace. Prace rozpoczê³y siê. I teraz jest problem.
– W minionym tygodniu odby³o siê spotkanie z burmistrz Wêgorzyna Gra¿yn¹ Karpowicz. Podczas
tego spotkania dowiedzia³em siê,
którêdy jest planowane po³o¿enie
kanalizacji sanitarnej. Ma ono przebiegaæ w pasie pomiêdzy chodnikiem a jezdni¹. Gdybyœmy wczeœniej
o tym wiedzieli, to wykopalibyœmy
korzenie wyciêtych drzew. Nie mieliœmy jednak zg³oszenia takiej potrzeby. Teraz nie mo¿emy ju¿ tego
zrobiæ. Korzenie pozostawiliœmy,
jako element wzmacniaj¹cy. W
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zwi¹zku z tym, ¿e nikt nas nie poinformowa³ o ostatecznym przebiegu
kanalizacji sanitarnej i w zwi¹zku z
tym, ¿e prace rozpoczn¹ siê, gdy my
zakoñczymy ju¿ prace, postawiliœmy
œcis³e warunki dla wykonawcy kanalizacji sanitarnej. Przysz³y wykonawca bêdzie mia³ obowi¹zek prowadzenia prac rêcznie oraz obowi¹zek wykonania przecisków pod
wszystkimi elementami po drodze.
Musimy staæ na stra¿y zdrowego rozs¹dku. Nie pozwolê ruszyæ wykonanej przez nas drogi ani chodnika.
Koszt ca³ej inwestycji po przetargu
wynosi 2,5 miliona z³ (cena kosztorysowa 3,4 miliona z³). W po³owie
finansowana jest przez UE. Chodnik
bêdzie oddalony od drogi o 2,5 metra. Dlatego przysz³y wykonawca
bêdzie musia³ kopaæ rêcznie i wykonywaæ przeciski nawet pod pozostawionymi korzeniami. Gdybyœmy
mieli wczeœniej informacjê o tym, jak
ma przebiegaæ kanalizacja, sytuacja
wygl¹da³aby inaczej – powiedzia³
dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych Wies³aw Bernacki.
Prace drogowe maj¹ zakoñczyæ
siê w sierpniu przysz³ego roku. Czy
do tego czasu zd¹¿¹ zakoñczyæ siê
prace projektowe na kanalizacjê?
Czas poka¿e.
MM

Serdecznie dziêkujê wszystkim mieszkañcom gminy Wêgorzyno za to, ¿e oddali na mnie swój g³os w wyborach samorz¹dowych.
Tomasz Mielcarek
Panie i Panowie Mieszkañcy Gminy £obez
Serdecznie dziêkujê wszystkim mieszkañcom Gminy £obez za
udzia³ w wyborach samorz¹dowych, a szczególne podziêkowania kierujê do tych, którzy oddali swój g³os na mnie.
Jest to dowód, ¿e dobrze oceniliœcie moj¹ pracê w minionej kadencji
i dla wielu z Pañstwa dalszy los naszej gminy nie jest obojêtny.
Zapewniam, ¿e do³o¿ê wszelkich starañ i nie bêdê szczêdzi³ si³ aby
powierzony mi urz¹d sprawowaæ tylko dla dobra publicznego i pomyœlnoœci mieszkañców gminy.
Jestem otwarty na wspó³pracê z Rad¹ Miejsk¹, organizacjami spo³ecznymi i politycznymi oraz wszystkimi, którzy
chc¹c przyczyniæ siê do rozwoju naszej gminy.
Wyra¿am przekonanie, ¿e wspólnie z radnymi,
których Pañstwo obdarzyliœcie swoim mandatem
zaufania, skutecznie rozwi¹zywaæ bêdziemy najwa¿niejsze problemy naszego regionu i przyczynimy siê do pomno¿enia dobra wspólnego mieszkañców Gminy £obez.
Burmistrz £obza Ryszard Sola
£obez, dnia 25 listopada 2010 roku

Akwen
przy Sawickiej

£OBEZ. Mieszkañcy osiedla
H. Sawickiej otrzymali ju¿ informacje dotycz¹ce budowy zbiornika retencyjnego w tym miejscu. W
tym tygodniu prawdopodobnie
maj¹ odbyæ siê konsultacje spo³eczne z mieszkañcami tej czêœci
miasta.
Przy okazji budowy zbiornika
retencyjnego zostanie rozebrany
mostek znajduj¹cy siê przy wjeŸdzie do cegielni, bêd¹cy obecnie w
katastrofalnym stanie. Na jego miejscu zostanie postawiony nowy.
Równoczeœnie zostanie zamontowana zastawa utrzymuj¹ca poziom
lustra wody w zbiorniku retencyjnym. Aby utrzymaæ przep³yw wody
i czystoœæ zbiornika czêœæ wód z
£oŸnicy zostanie skierowane do
zbiornika, a czêœæ zostanie w swoim
korycie.
Podczas prac budowlanych ziemia zostanie zsuniêta w kierunku
domów znajduj¹cych siê przy ul. H.
Sawickiej. Tam te¿, najprawdopodobniej bêdzie œcie¿ka oraz stanowiska dla wêdkarzy. Od strony osiedla H. Sawickiej ma powstaæ pla¿a
i teren zagospodarowany dla osób
chc¹cych skorzystaæ z uroków
akwenu.
Mimo planów zagospodarowania zbiornika pod k¹tem rekreacyjnym i dla wêdkarzy – zarówno tych
starszych i doœwiadczonych, jak i
dla dzieci i m³odzie¿y chc¹cych
nauczyæ siê wêdkowania, to inny cel
przyœwieca³ jego powstaniu w tym
miejscu.
Wybór £oŸnicy na wybudowa-

nie zbiornika retencyjnego nie by³
przypadkowy. Celem jego powstania jest zabezpieczenie wzrostu poziomu wód w Redze, podczas intensywnych opadów podczas intensywnych opadów atmosferycznych. O ile bowiem samo miasto nie
jest zagro¿one podtopieniami, to
ju¿ miejscowoœci po³o¿one poni¿ej, przy intensywnych opadach,
zostaj¹ zalewane. Tak samo dzieje
siê w kolejnych miastach a¿ do ujœcia rzeki.
Kolejnym atutem budowy zbiornika jest podwy¿szenie poziomu
wód gruntowych, które w ostatnich
latach znacznie obni¿y³y siê.
Jest to te¿ alternatywa dla Dybrzna, które nie jest w³asnoœci¹
gminy, a jedyny skrawek, który do
niej nale¿y, to odcinek pla¿y objêty
Natur¹ 2000.
Obecnie koñcz¹ siê prace dokumentacyjne. Na wiosnê, jeœli nie
bêdzie ¿adnych przeszkód formalnych, rozpocznie siê budowa zbiornika.
Równoczeœnie gmina ze swojej
strony, zgodnie z obietnic¹ z³o¿on¹
najm³odszym, przyst¹pi do prac na
boisku w os. H. Sawickiej. Planuje
równie¿ poprawiæ stan alejki leœnej.
Nie ma tu jednak mowy o betonowaniu ani asfaltowaniu, raczej wprowadzeniu kamienia i drewna, aby
zachowaæ urokliwy charakter alejki. Jest równie¿ pomys³ na postawienie tam oœwietlenia. Czy tak siê
jednak stanie, zale¿eæ bêdzie od
tego, czy nowa rada miejska uzna to
za potrzebne i zaakceptuje na ten cel
konieczne fundusze.
MM

Str
Str.. 8

WÊGORZYNO

„Prawdy” przedwyborcze
W swoich ulotkach burmistrz
Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz
nawo³uje do prawdy. Jak to siê ma
w œwietle wywiadów i ulotek, w
których sama siê wypowiada?
Z niejakim zdziwieniem i rozbawieniem przeczyta³am pseudo-wywiad z burmistrz Wêgorzyna
umieszczony w NT£. Pseudo, bo
trudno stwierdziæ, czy to wywiad
prawdziwy, a jeœli prawdziwy, to w
sumie nietrudno siê dziwiæ, ¿e nie
jest podpisany. Nie ka¿dy chcia³by
umieœciæ pod nim swoje nazwisko.
Ale po kolei.
Burmistrz chwali siê drug¹ aptek¹ - ale to nie gmina j¹ za³o¿y³a i
prowadzi.
Burmistrz chwali siê równie¿, ¿e
„buduj¹ siê” domy za bankiem –
buduj¹ je ludzie prywatni, za swoje
prywatne pieni¹dze, a wydzielenie
dzia³ek, to psi obowi¹zek gminy,
obowi¹zek, za który p³ac¹ mieszkañcy
„Buduje siê blok 24.rodzinny” –
budowa³ siê, buduje siê i bêdzie
budowa³ siê jeszcze ho, ho, ho. I to
te¿ nie za gminne, ale prywatne pieni¹dze, prywatnego inwestora.
Gmina jedynie sprzeda³a dzia³kê – i
to ca³y udzia³ gminy. Mo¿na by³oby
pochwaliæ siê budow¹ mieszkañ
komunalnych, gdyby takie gmina
wybudowa³a.
Dalej burmistrz mówi, ¿e koncern Biedronka zatwierdzi³ budowê
– udzia³ gminy – sprzeda¿ gruntu na
wieczyste.
Dowiadujemy siê te¿, ¿e przygotowano tereny pod budownictwo
mieszkaniowe – a które miasto nie
ma takich terenów? Co to znaczy
przygotowaliœmy? Czy s¹ wyznaczone dzia³ki, uzbrojony teren, czy
tylko zapis w planie, ¿e to pod budownictwo?
Burmistrz podaje równie¿, ¿e
radni nie chcieli daæ absolutorium
na zasadzie nie, bo nie - rada uzasadnia³a swoj¹ decyzjê. Rajcy stwierdzili, ¿e wprawdzie cyferki w kolumnach zgadzaj¹ siê, jednak s¹
przeciw stawianiu rady pod œcian¹ i
zmuszania ich do ci¹g³ego dok³adania pieniêdzy w kolejnych inwestycjach, albowiem cena wiêkszoœci,
jeœli nie wszystkich przetargów,
przekracza³a zarezerwowan¹ na ten
cel kwotê, gdy w oœciennych gminach wszystkie uzyskane ceny w
przetargach by³y ni¿sze od rezerwowanych pieniêdzy.
Burmistrz mówi równie¿, ¿e
¿a³uje, i¿ radni opozycyjni uniewa¿nili zamiar budowy hotelu; dzia³ka
mia³a byæ wniesiona aportem do
spó³ki warszawskiej, która buduje
hotele. W³aœciwie, to nale¿y siê radnym wdziêcznoœæ, bo NIK dokona³

kontroli wspólnych przedsiêwziêæ,
jakie mo¿e gmina – i z hotelami nie
za bardzo mo¿e, z firmami produkuj¹cymi paliwa te¿ nie do koñca.
Wyniki kontroli NIK-u s¹ do wgl¹du dla ka¿dego. Gmina to nie przedsiêbiorstwo, a budowa hotelu, to zabieranie chleba prywatnym inwestorom i osobom wynajmuj¹cym
pokoje np.
Trudno nazwaæ sukcesem z³o¿enie wniosku do funduszu unijnego
na adaptacjê œwietlicy wiejskiej,
sukces bêdzie, gdy pieni¹dze gmina
dostanie. Kolejny „sukces”, to
wprowadzenie funduszy so³eckich.
One zosta³y wprowadzone w niemal
ca³ym kraju. Ale rzeczywiœcie mo¿na by³o nie wprowadziæ – wszystko
zale¿a³o od rady – nie burmistrza.
Gdyby rada nie zgodzi³a siê na wyodrêbnienie pieniêdzy, ¿adnych 200
tys. z³ dla wsi nie by³oby.
Prawdy i prawdy
W „Biuletynie Informacyjnym
KWW Gra¿yny Karpowicz” ukaza³o siê wiele „prawd”.
Swoj¹ wypowiedŸ skierowan¹
do wyborców burmistrz rozpoczyna
od s³ów „z przykroœci¹ stwierdzam,
¿e niektórzy nie potrafi¹ dyskutowaæ na rzeczowe argumenty, bo ich
po prostu nie maj¹. Zamiast argumentów
rozpowszechnianie
k³amstw (…)”.
„Niemiecki pomnik ku czci ¿o³nierzy Wermachtu (pisownia w oryginale).
Pamiêtacie Pañstwo burzê w
gminie, jak¹ wywo³a³ zamiar postawienia takiego pomnika ko³o urzêdu. Za tak¹ uchwa³¹ w kadencji
Konarskiego i Brodziñskiego g³osowali miêdzy innymi Monika KuŸmiñska, Jadwiga Kamiñska radna z
Runowa. Na pocz¹tku tej kadencji
chcia³am t¹ haniebn¹ mówi¹c¹ o
budowie Pomnika Niemieckiemu
Bractwu Strzeleckiemu, którego
¿o³nierze walczyli z Polakami w I
wojnie œwiatowej – uchyliæ! (...)”
30 stycznia 2004 roku radni
miejscy dyskutowali nad kszta³tem
i miejscem usytuowania pomnika
poœwiêconego niemieckiemu Bractwu Strzeleckiemu Kyffhauser –
podczas sesji burmistrz Stanis³aw
Konarski powiedzia³ wówczas
„Koncepcja lokalizacji pomnika
zosta³a mi w spadku po starej w³adzy”.
– „Byliœmy zaskoczeni – powiedzia³ wiceburmistrz Ryszard Brodziñski – przyjechali Niemcy i pytaj¹ „na jakim etapie znajduje siê
sprawa pomnika, który ma staæ przy

Urzêdzie”. W trakcie sesji w³aœciwie nie ustalono, kto Niemcom pomnik obieca³.” (T£ Nr 4 (108)
27.01.2004).
Za kadencji G. Karpowicz powsta³ pomnik w Winnikach poœwiêcony ¿o³nierzom poleg³ym w I wojnie œwiatowej – ci to ju¿ nie walczyli
z Polakami? S¹ zdjêcia jej pod tym
pomnikiem - ku chwale prawdy!
Ostatnio zosta³ odrestaurowany
pomnik w Kraœniku, nazwiska von
Dewitz w spisie poleg³ych w czasie
I wojny œw. te¿ nie brakuje, choæby
pewnego grenadiera, który zgin¹³ w
1914 r.
Jakby nie by³o – bractwo kurkowe, za³o¿one w 1786 r., to nie Wehrmacht. Inna rzecz, ¿e warto by³oby
zastanowiæ siê, czy mowa o Wehrmachcie (powsta³ym w 1935 r.), czy
o poleg³ych podczas I wojny œw.,
czy w koñcu o bractwie kurkowym.
Dalej czytamy
„Je¿eli œci¹gniêcie do bud¿etu
10 mln z³ na inwestycje i wykonanie
choæby gazu, gimnazjum, oczyszczalni, placów zabaw, dróg, termomodernizacji szko³y, 3 mln na kanalizacjê (...)”
To mo¿e po kolei, zgodnie z
wyliczank¹:
Gaz – zadanie realizowane i finansowane by³o przez Zak³ad Gazownictwa w Koszalinie.
Gimnazjum – pomys³ budowy
nowego gimnazjum powsta³ podczas poprzedniej kadencji, gdy burmistrzem by³ Stanis³aw Konarski.
Wówczas te¿ wykonano projekt
budowlany, a inwestycjê rozpoczêto w czerwcu 2006 r.
Czyli obecna kadencja, to kontynuacja prac rozpoczêtych przez
burmistrza S. Konarskiego i R. Brodziñskiego.
Oczyszczalnia – pomys³, projekt i pozyskanie pieniêdzy z Funduszu Norweskiego jest zas³ug¹ poprzedniej kadencji – w tej wdro¿one
do realizacji.
Kanalizacja – koncepcja aglomeracji powsta³a podczas poprzedniej kadencji, w tej zosta³a podzielona na dwa etapy. I etap – wci¹¿
wy³aniany (a mo¿e wy³oniony ju¿
zosta³, bo na BIP-e nie ma ¿adnej
informacji) wykonawca. II etap od
czterech lat wci¹¿ w fazie projektowania.
Termomodernizacja szkó³ i
obiektów publicznych – projekt od
pocz¹tku prowadzony przez gminê
£obez, w którym liderem jest burmistrz £obza Ryszard Sola. To na
jego barkach i na barkach urzêdników ³obeskich spoczywa³o napisanie programu i pozyskanie pieniê-

tygodnik ³obeski 30.11.2010 r.
dzy oraz ca³a praca zwi¹zana z przekazywaniem pieniêdzy na konta
poszczególnych gmin. Gminy, które w³¹czy³y siê w projekt by³y zobowi¹zane dostarczyæ jedynie dokumenty do Urzêdu Miejskiego w
£obzie.
Przedszkola – pomys³ i projekt
jest PUP-u w £obzie, wdro¿ony
przez Urz¹d Miejski w £obzie, który by³ liderem projektu. Gmina Wêgorzyno do³¹czy³a siê do projektu.
Dalej w Biuletynie burmistrz
pisze:
„To ja siê pytam czym Pan Brodziñski jako wicestarosta mo¿e siê
pochwaliæ? Mo¿e sprzeda¿ w powiecie Domu Dziecka w Zajezierzu
za 200 tysiêcy (...)”
Po pierwsze sprzedawa³o starostwo, czyli by³a to decyzja zarz¹du
i rady powiatu, bo pa³ac nie jest
w³asnoœci¹ Pana Brodziñskiego. Po
drugie nie za 200 tys. z³, a za ponad
600 tys. z³. (Z przykroœci¹ stwierdzam... Zamiast argumentów rozpowszechnianie k³amstw...).
I dalej:
„Sztukê sprzedawania „za grosze” to wicestarosta, kandydat na
Starostê powiatu £obeskiego opanowa³ do perfekcji. Ostatnio chcia³
oddaæ szpital w Resku i to te¿ za
grosz!!!”
Nie chcia³, a chcieli – radni i
zarz¹d i nie „chcia³ oddaæ”, bo szpital zosta³ wydzier¿awiony na 20 lat
– czas dokonany i nie za grosz, a za
kwotê wy¿sz¹ netto, ni¿ dotychczas
dostawa³ brutto. Czyli, jeœli dotychczasowi dzier¿awcy szpitala p³acili
³¹cznie oko³o 16 tys. z³ miesiêcznie
brutto czynszu, to kwota dzier¿awy
dla nowego dzier¿awcy przekracza
tê kwotê i to netto. Co oznacza ju¿
tak ca³kiem prosto – nowy dzier¿awca bêdzie p³aci³ wiêcej, ni¿ poprzedni.
Dalej pani burmistrz pisze, ¿e o
ul. Runowsk¹ walczy³ Bot. Wystarczy przejrzeæ protoko³y z posiedzeñ
rady, by zauwa¿yæ, ¿e ten radny
nale¿a³ do tych milcz¹cych. O drogê
walczyli radni Drozdowski i Konefa³. Potwierdzenie jest w protoko³ach rady.
Na innej ulotce, ju¿ nie podpisanej, ktoœ anonimowy zadaje pytanie
czy wyborca odda g³os na Monikê
KuŸmiñsk¹, która niegdyœ pracowa³a w Jamexie. W œwietle tego pytania a¿ chcia³oby siê zapytaæ, jak
rozwinê³a siê dzia³alnoœæ handlowa
obecnej burmistrz, bo przecie¿ mia³a chyba sklep na pocz¹tku lat 90.?
Co siê z nim sta³o?
Aby sprzedawaæ w wywiadach i
ulotkach tego typu „prawdy”, trzeba
albo mocno wierzyæ w to, co siê pisze, albo wyborców uwa¿aæ za ciemny lud, który wszystko kupi. MM
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Zarz¹d nie widzi...

...podstaw do rozwi¹zania umowy na zarz¹dzanie
nieruchomoœci¹. Obowi¹zki
zarz¹dcy s¹ realizowane prawid³owo, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ umow¹”. To fragment
odpowiedzi na pismo z dnia
25.10.2007 r. skierowane
przeze mnie do zarz¹du wspólnoty
w sprawie poszukania tañszego zarz¹dcy w zwi¹zku z podwy¿kami
op³at za mieszkania spowodowanymi m.in. sp³at¹ kredytu zaci¹gniêtego na termomodernizacjê i elewacjê
budynku. Pismo to zarz¹d przekaza³
zarz¹dcy. Cytowana odpowiedŸ dotar³a do mnie z dat¹ 30.10.2007 r.
Ka¿dy w³aœciciel lokalu ma prawo do wgl¹du w dokumentacjê
wspólnoty. Jest ono zawarte w art.
29 ust.3 ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o w³asnoœci lokali (Dz. U. Nr
80 z 2000 r. poz. 903 z póŸniejszymi
zmianami).
14.10.2008 zwróci³am siê do
zarz¹dcy z proœb¹ o wgl¹d w dokumentacjê dotycz¹c¹ m.in. przetargu
na docieplenie i elewacjê budynku.
Odpowiedzi nie otrzyma³am.
15.10.2009 r. napisa³am ponaglenie do zarz¹du i zarz¹dcy w ww.
sprawie, przypominaj¹c o piœmie z
dnia 23.04.2009 r. do zarz¹du, w
którym to wymieni³am ca³y szereg
interesuj¹cych mnie dokumentów. I
tym razem moja proœba zosta³a zignorowana. Dopiero, gdy w piœmie
z dnia 28.10.2009 r., skierowanym
do zarz¹du i zarz¹dcy, powo³a³am
siê na Ustawê o w³asnoœci lokali,
27.10.2009 r. zarz¹dca wyrazi³ zgodê na wgl¹d w dokumentacjê, wyznaczaj¹c termin na 3.11.2009 r. o
godz. 12.00. Na zapoznanie siê z ni¹
trzeba poœwiêciæ sporo czasu.
To w³aœnie brak czasu nie pozwoli³ na sprawdzenie m.in. umów
(w tym umowy na zarz¹dzanie) i
faktur.
To, co zobaczy³am, wzbudza³o
moje w¹tpliwoœci. St¹d ca³y szereg
pytañ.
W sprawozdaniu finansowym w
przychodach z czêœci wspólnej za
rok 2006 nie ma kosztów bankowych (nie wystêpuj¹ one w roku
2007, s¹ natomiast w 2008). Z zestawienia kosztów w 2006 r. za moje
mieszkanie wynika, ¿e zaliczki na
ten cel zosta³y pobrane. Jest w nim
te¿ pozycja „Oczyszczanie (zamia-
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tanie ulic)”. W 2008 r. zap³acono za
oczyszczanie chodników przez
PUK. Za co siê wiêc p³aci? Dlaczego
w tym¿e roku wynagrodzenie zarz¹dcy wynios³o 6.140,57 z³ (powinno byæ 6.522,84 z³ jak w latach 2007
i 2008)? O pozosta³ych wydatkach
trudno siê wypowiedzieæ bez wgl¹du w wyci¹gi bankowe.
W roku 2007 zap³acono 854.00 z³
za prace geodezyjne. Kto je wykona³? Czy mapki zawarte w ksi¹¿ce
obiektu budowlanego nie by³y wystarczaj¹ce na okazanie granic posesji?
W 2008 roku odprowadzono podatek do Urzêdu Skarbowego. Od
jakich po¿ytków? Dlaczego tej kwoty nie ma w sprawozdaniu z czêœci
wspólnej? W 2009 r. taka operacja
nie wystêpuje.
Z konta wspólnoty w 2009 r. zap³acono mandat. Za co? Wydaje mi
siê, ¿e to nie mieszkañcy powinni byæ
nim obci¹¿eni, lecz zarz¹d. Wszak to
on odpowiada za wszystko.
Na wyci¹gach bankowych i przekazach w 2008 r. (konto g³ówne)
wystêpuje termin „zarz¹dzanie”.
Brak informacji. Komu siê p³aci i
jaka jest wartoœæ faktur? Po dokonaniu przeze mnie obliczeñ nie wiem za
co zap³acono 367,49 z³.
Z kosztorysu (docieplenie i elewacja) wynika m.in., ¿e wykonawca
sku³ tynki z posadzek balkonów,
wy³o¿y³ je foli¹ lub pap¹, zakupi³
foliê, gwoŸdzie, drewno opa³owe do
zabezpieczenia okien w czasie prac.
Ktoœ z mieszkañców przypomina
sobie czy wykonano te czynnoœci, bo
ja nie. Dlaczego wyciêto flexem
fragmenty balustrad balkonów? Czy
wykonano z nich stela¿e do zabezpieczenia (plastikiem) naro¿nych
balkonów przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi?
Z kwot na wyci¹gach bankowych
wynika³oby, ¿e p³aci siê za „podrzucane” odpadki. Czy pojemników na
nie nie mo¿na ustawiæ na ty³ach posesji? Za te do segregacji odpadków
zap³acono 1817,80 z³, za pojemnik
PUK p³aci siê dzier¿awê.
Jak jest rozliczana ró¿nica pomiêdzy indywidualnymi odbiorcami
wody a wodomierzem g³ównym?
Nie wszyscy lokatorzy posiadaj¹
wodomierze. Czy zarz¹d sprawdza
ile osób mieszka w danym lokalu?
Jestem ciekawa, jakich prac mo-

Szanowni Pañstwo!
Sk³adam serdeczne podziêkowanie wszystkim Wyborcom
za okazane zaufanie i oddanie na mnie g³osu w wyborach
do Rady Powiatu £obeskiego.
Pañstwa poparcie œwiadczy o akceptacji mojej
dotychczasowej dzia³alnoœci i jest dla mnie inspiracj¹
do dalszej pracy na rzecz rozwoju naszej gminy.
Ireneusz Kabat
Zastêpca Burmistrza £obza

Ile pozyskali z Unii

dernizacyjnych dokonano na sieci
c.o. w budynku, aby zmniejszyæ
koszty energii cieplnej. Podczas remontu tej instalacji nie zaizolowano fragmentu rury, co powoduje
straty ciep³a. Kto za nie p³aci? Jakie
oszczêdnoœci przynios³o m.in. zamontowanie termoregulatorów?
By³ to wydatek 10.000,00 z³.
Czy korzystaj¹c z unijnych funduszy nie mo¿na reaktywowaæ kot³owni? Kto wpad³ na pomys³, aby
na bloku, od strony klatek schodowych nie by³o oœwietlenia? Takich
pytañ i w¹tpliwoœci jest znacznie
wiêcej.
Chcia³am aby zarz¹dca (przynajmniej na czêœæ z nich) udzieli³
odpowiedzi (na piœmie). Prosi³am
o nie 18.12.2009 r. Do dzisiaj ich
nie otrzyma³am.
2.02.2008 r. zarz¹d zbiera³ podpisy pod petycj¹ do radnego B.G. w
sprawie przeniesienia przystanku
autobusowego. Na za³¹czonej do
niej liœcie jest mój sfa³szowany
podpis. Czy tylko mój? Kto i w jakim celu to zrobi³? O czym ten czyn
œwiadczy? (Jest on karalny!)
Czy zarz¹d na bie¿¹co zapoznawa³ siê z protoko³ami z przegl¹dów
technicznych budynku? Co zawiera³ ten z 2007 roku dokonany przed
pracami nad dociepleniem i elewacj¹? Nie dane mi by³o zapoznaæ
siê z nimi. W ksi¹¿ce obiektu znalaz³am wpis z 12.05.2003 roku mówi¹cy o œrednim zawilgoceniu budynku. Dziwi mnie jak mo¿na
udzieliæ pe³nomocnictwa zarz¹dcy
na swobodny dostêp do kont. Czy
prywatne powierza siê postronnym?
Czy roczne sprawozdania zatwierdza siê „w ciemno”? Czy ktoœ
sprawdza dokumentacjê finansow¹?
Powy¿szy tekst dedykujê tym
wszystkim, którzy podobnie jak ja
licz¹ swoje pieni¹dze i chc¹ wiedzieæ, w jaki sposób i na co s¹ wydawane. A koszty utrzymania w naszym kraju rosn¹ lawinowo.
Zainteresowanych tematyk¹
odsy³am nie tylko do Internetu, ale
te¿ do miejskiej biblioteki, gdzie
jest sporo literatury o zarz¹dzaniu
nieruchomoœciami.
Mieszkanka bloku
przy ul. Koœciuszki 18-19
Dane do wiadomoœci Redakcji

Tegoroczny ranking Gazety Prawnej
ju¿ po raz czwarty wskaza³, które gminy
i miasta mog¹ poszczyciæ siê najlepszymi wynikami w pozyskiwaniu funduszy
unijnych.
W rankingu brane s¹ pod uwagê wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami s¹ zarówno w³adze samorz¹dowe, jak i przedsiêbiorstwa, rolnicy i
organizacje spo³eczne.
Podstaw¹ do oceny jest wartoœæ przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkañców wed³ug GUS. Dane pochodz¹ z
dokumentacji Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci oraz Agencji
Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmuj¹ umowy podpisane do
po³owy kwietnia 2010 r. (bez programów przedakcesyjnych). Pominiête
zosta³y niektóre ogólnopolskie projekty drogowe, które trudno przyporz¹dkowaæ poszczególnym jednostkom samorz¹dowym.
Poni¿ej miejsca, na których znalaz³y siê
gminy powiatu ³obeskiego w kilku kategoriach ujêtych w rankingu dla województwa zachodniopomorskiego:
W kategorii „Suma punktów”:
- na 20 miejscu znalaz³a siê gmina Radowo Ma³e (972,74 punktów)
- na 23 miejscu gmina Resko (955,43
punktów)
- na 24 miejscu gmina Dobra (929,98
punktów)
- na 35 miejscu gmina Wêgorzyno
(728,48 punktów)
- na 79 miejscu gmina £obez (433,92
punktów)
W kategorii „Wartoœæ dofinansowania z UE na g³owê mieszkañca w z³.”
- na 15 miejscu Radowo Ma³e – 2162,6
z³ na mieszkañca,
- na 17 miejscu Resko – 2116,75 z³ na
mieszkañca,
- na 20 miejscu gmina Dobra – 1999,2
z³ na mieszkañca,
- na 32 miejscu gmina Wêgorzyno
1533,58 z³ na mieszkañca,
- na 74 miejscu gmina £obez – 811,75
z³ na mieszkañca
W kategorii „Wartoœæ dofinansowania z UE razem w tys. z³”
- na 24 miejscu Resko – 17492,8 tys. z³.
- na 32 miejscu £obez - 11651,07 tys. z³,
- na 33 miejscu Wêgorzyno – 11314,76
tys. z³,
- na 47 miejscu Dobra – 8834,48 tys. z³,
- na 51 miejscu – Radowo Ma³e –
8105,41 tys. z³.
W kategorii liczba projektów
- na 28 miejscu £obez – 35
- na 49 miejscu Resko – 31
- na 58 miejscu gmina Wêgorzyno – 28
- na 69 miejscu gmina Dobra – 26
- na 103 miejscu Radowo Ma³e - 17

Dziêkujê serdecznie moim Wyborcom
za oddane na mnie g³osy i obdarzenie mnie zaufaniem.
Zobowi¹zujê siê do³o¿yæ wszelkich starañ,
aby swój mandat radnego w pe³ni wykorzystaæ na rzecz
rozwoju powiatu, a w szczególnoœci gminy Wêgorzyno.
Jednoczeœnie zwracam siê z proœb¹ do Wyborców
o poparcie kandydatury Moniki KuŸmiñskiej
na burmistrza Wêgorzyna.

Z wyrazami szacunku Józef Drozdrowski
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Historia sprzed lat...
Bywa, ¿e zboczywszy z g³ównych dróg, trafiamy niekiedy w
miejsca wprost prosz¹ce siê o coœ
wiêcej, ani¿eli ulotne spojrzenie
czy pospiesznie wykonan¹ fotografiê. Bywa, ¿e echa przesz³oœci
s¹ tak bardzo zatarte przez postêpuj¹cy czas - ¿e jedynie ¿ywi
œwiadkowie s¹ jeszcze w stanie
oddaæ obrazy i emocje przesz³ych
dziejów. Jednym z takich miejsc
s¹ ruiny pa³acu w Starogardzie
£obeskim i historia, która przeszywa mroczn¹ autentycznoœci¹...
Pierwsze podwaliny pa³acu datowane s¹ na pocz¹tki wieku XVII.
To w³aœnie Andrzej Bork poczyni³
wówczas prace przekszta³caj¹ce istniej¹cy ju¿ od conajmniej wieku
dwór, w formê zakrawaj¹c¹ o zamierzenia pa³acowe.
Jednak w pe³nym, rezydencjalnym wydaniu, w blasku barokowych
detali - budynek ten zab³ysn¹³ dopiero w roku 1721 pod rzadami
Adriana Bernarda von Bork. Kolejne pokolenia rozwija³y jego otoczenie o przepiêkny park i nowe elementy zabudowy. Dobra pa³acowe
jako chluba rodu Bork pomna¿ane
by³y tak intensywnie, ¿e w po³owie
XIX wieku poza pa³acem stanowi³y
ju¿ 22 budynki o wszelakich zastosowaniach. Wytwarzano tam m.in.
na pokaŸn¹ skalê ceg³y, a dla jeszcze
wiêkszej niezale¿noœci funkcjono-

wa³ pa³acowy m³yn i mleczarnia!
Kiedy u schy³ku XIX wieku posiad³oœæ sta³a siê w³asnoœci¹ ostatniego z reprezentantów rodu - Henninga Grafa von Bork, brakowa³o s³ów
dla opisania pa³acowego rozkwitu.
Stylowo wyposa¿one wnêtrza z kolekcj¹ rodowych obrazów i ogromne kryszta³owe ¿yrandole po³yskuj¹ce nad g³owami goœci. A po œrodku
pa³acowego podjazdu sta³a pokaŸna
armata, podkreœlaj¹ca status w³aœcicieli i tego miejsca. Pomimo trwaj¹cej wojny, ma³¿eñstwo Bork wraz z
dzieæmi nadal zamieszkiwa³o pa³acowe pokoje. By³o ich wystarczaj¹co, aby na pocz¹tku roku 1945
swoj¹ siedzibê obra³ tu nawet sztab
niemieckiej armii. Dopiero kiedy w
ostatnich dniach lutego 1945 roku
zewsz¹d dociera³y ju¿ wieœci o nadchodz¹cej armii radzieckiej - rodzina Bork opuœci³a pa³ac udaj¹c siê do
krewnych na terytorium Niemiec.
Tutaj te¿ rozpoczyna siê opowieœæ
której napotkany przeze mnie starszy, zmêczony ju¿ ¿yciem cz³owiek
- wola³by nie pamiêtaæ...
By³ jeszcze ch³opcem, kiedy
pañstwo Bork pospiesznie opuszczali pa³ac.
Spakowali niewiele wiêcej baga¿y ani¿eli potrafili pochwyciæ w swoje d³onie. Œwiêcie przekonani ¿e po
zakoñczeniu wojny powróc¹ w swe
w³oœci, a ich ¿ycie znów pop³ynie jak
dawniej. Przekonanie to by³o na tyle

Sk³adam serdeczne podziêkowania wszystkim
mieszkañcom Gminy £obez, którzy oddali na mnie
swój g³os w wyborach do Rady Powiatu £obeskiego.
Dziêki Wam uzyska³em najlepszy wynik w naszej
Gminie. To ogromne zaufanie jakim mnie obdarzyliœcie zobowi¹zuje i na pewno mobilizuje do jeszcze lepszej pracy na rzecz wszystkich mieszkañców Ziemi
£obeskiej. Na pewno Was nie zawiodê i pozostajê do
Waszej dyspozycji.
Z wyrazami szacunku Ryszard Sola s. Józefa
KWW POWIAT DLA MIESZKANCÓW

Przykoœcielny cmentarz, na terenie którego spoczê³y
cia³a niemieckich kobiet
g³êbokie, ¿e podziela³a je równie¿
s³u¿ba, pozosta³a wiernie w pa³acu.
Kiedy wkroczyli Rosjanie, nic
nie by³o ju¿ tak, jak dawniej. Pa³acowe wnêtrza targane niewyt³umaczaln¹ furi¹ z dnia na dzieñ traci³y trwaj¹ce przez tyle pokoleñ
piêkno. Cenne stylowe meble stawa³y siê w rêkach radzieckich ¿o³nierzy zwyczajnym opa³em, trawionym przez ogieñ w kominkach
i na wewnêtrznym dziedziñcu. W
tle pijackich œpiewów nieustannie
s³ychaæ by³o dŸwiêk t³uczonych
szyb i luster. W narastaj¹cym przera¿eniu, we wszechobecnej bezsilnoœci - nikt z okolicznych
mieszkañców nie pamiêta³ wówczas o kilku niemieckich dziewczynach pa³acowej s³u¿by. Zreszt¹
po ponad piêciu latach wojny
¿ycie by³o czêstokroæ najwy¿szym posiadanym dobrem, którego utraty nie zaryzykowa³by ¿aden
z Polaków, w konfrontacji z pijanymi, nieobliczalnymi Rosjanami. Ch³opiec, w pamiêci którego
przetrwa³y te upiorne obrazy, dziœ
ju¿ nie pamiêta, kiedy po raz
pierwszy dobieg³ go przeraŸliwy
dziewczêcy krzyk. B³agalne, rozdzieraj¹ce straszliw¹ krzywd¹
g³osy niemieckich dziewczyn odbija³y siê przeœmiewczym echem
od zniszczonych pa³acowych
œcian. Triumf rosyjskich ¿o³nierzy
nieustannie trwa³... Przez wiele
d³ugich, potwornych dni i nocy,

dziewczyny by³y na przemian bite
i gwa³cone. Nie istnia³y ju¿ granice cz³owieczeñstwa.
Powietrze przepe³nia³ ból i niewyobra¿alna bezsilnoœæ. We wsi
pomimo parali¿uj¹cego strachu,
zebra³a siê grupa mê¿czyzn i pod
os³on¹ nocy wtargnê³a na teren pa³acu. W jego wnêtrzach panowa³a
cisza. Nie s³ychaæ by³o p³aczu ani
œmiechu. Nad wyraz sprawnie obezw³adniono œpi¹cych Rosjan. Zwi¹zano ich i sprowadzono do piwnic.
W jednej z sal le¿a³y zw³oki niemieckich dziewczyn. Obraz, którego nie zapomina siê po ostatnie dni
¿ycia... Nikt nie zdo³a odgadn¹æ jak
niewiele brakowa³o aby je uratowaæ. Wszyscy zeszli do piwnic. Tam
po raz ostatni zajrzeli w bezduszne
oczy Rosjan, w tej krótkiej chwili
nim p³omienie zaczê³y trawiæ ich
cia³a...
Zw³oki kobiet potajemnie z³o¿one zosta³y na pobliskim, przykoœcielnym cmentarzu. Na miejsce
spalonych ¿o³nierzy radzieckich
przyszli nowi.
Dochodzenie sprawców ich
œmierci nie przynios³o ¿adnego rezultatu. Przy skrzy¿owaniu dróg, postawiono im charakterystyczny pomnik „ku chwale...” który pozbawiony ju¿ rosyjskiej gwiazdy, stoi tam po
dziœ dzieñ. Po niemieckich dziewczynach pozosta³o ju¿ tylko wspomnienie, w pamiêci byæ mo¿e ostatniego œwiadka tamtych czasów...
Rafa³ GrêŸlikowski

Bardzo dziêkujê wszystkim mieszkañcom
Gminy Wêgorzyno za g³osy,
które oddaliœcie na mnie.
Dziêkujê równie¿ w imieniu radnych
mojego komitetu.
Z powa¿aniem - Marian Wolter
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Zaduszki w Strzmielach
(STRZMIELE).
24 listopada w
Ekspozyturze w
Strzmielu odby³y siê
zaduszki zorganizowane
przez szczeciñskie
Archiwum.
Coroczne zaduszki w Strzmielach zaowocowa³y kolejn¹ tabliczk¹, tym razem Miko³aja Szczêsnego oraz... portretem œp. Mariana
Przykuckiego. pierwszego arcybiskupa metropolity w archidiecezji
szczeciñsko-kamieñskiej.
W podziemiach pa³acyku nale¿¹cego niegdyœ do rodu von Borcków, co roku wmurowywane s¹ tabliczki upamiêtniaj¹ce znane postaci, które by³y w jakiœ sposób zwi¹zane z archiwum w Szczecinie i które odznaczy³y siê na polu humanistycznym naszego regionu. Znajduj¹ siê tam obecnie tabliczki upamiêtniaj¹ce m.in.: pierwszego dyrektora powojennego archiwum
Boles³awa Tuhana-Taurogiñskiego,
prof. Henyka Lesiñskiego (dyrektora w latach 1956-1969), prof. Mieczys³awa Stelmacha, dr. Jerzego
Podralskiego, dr. Bogdana Frankiewicza, Stefana Kwileckiego (wojewódzkiego konserwatora zabytków) oraz literatów: dr. Miros³awa
Lalaka, Ryszarda D¿amana, Leona
Zdanowicza. Osobn¹ tabliczkê stanowi ta poœwiêcona wszystkim nieobecnym ju¿ wœród ¿ywych polskim
i niemieckim archiwistom.

Podczas spotkañ, niemal rodzinnych, prezentowane s¹ referaty naukowe odnosz¹ce siê do Ÿróde³ archiwalnych, dziejów i tradycji Pomorza Zachodniego a w szczególnoœci do ¿ycia i dokonañ osób, który
zaduszki s¹ poœwiêcone.
Kilka s³ów o Miko³aju Szczêsnym, który by³ uczestnikiem spotkañ w Strzemielach, powiedzieli:
prof. Tadeusz Kot³owski, a nastêpnie red. Bogdan Twardochleb. W
spotkaniu po raz pierwszy goœci³ ks.
kanonik Józef Cyrulik, który poœwiêci³ obraz pierwszego arcybiskupa metropolitê archidiecezji
szczeciñsko-kamieñskiej œp. Mariana Przykuckiego.
W 2006 roku abp Przykucki, ju¿
jako senior, czyli biskup-emeryt,
otrzyma³ Wielki Krzy¿ Zas³ugi Republiki Federalnej Niemiec. Rz¹d
niemiecki doceni³ to, ¿e o¿ywi³ stosunki diecezji szczeciñskiej z arcybiskupstwami w Bambergu i Berlinie.
Arcybiskup Marian Przykucki
¿y³ 85 lat (1924-2009).
– To w dziejach pañstwa i narodu, poszczególnych regionów, œrodowisk czy te¿ konkretnych ludzi
czas bardzo zró¿nicowanych doœwiadczeñ II Rzeczypospolitej, lat
okupacji okresu Polski Ludowej czy
III Rzeczypospolitej. Arcybiskup
Marian ¿y³ w tych wszystkich epokach i to œwiadomie i twórczo. Sob¹,
swoim sposobem zachowania niós³
pokój, spokój i szlachetnoœæ i nade
wszystko pojednanie – w stosunkach polsko-niemieckich, polsko-

Serdecznie dziêkujê
wszystkim Wyborcom gminy Resko,
którzy poparli moj¹ kandydaturê
do Rady Powiatu.
Jan Michalczyszyn

polskich i miêdzy ludŸmi, ¿yj¹cymi
dzisiaj czêsto sk³óconymi. Polsko –
polskie pojednanie jest wci¹¿ potrzebne. Metropolita szczeciñskokamieñski, a póŸniej arcybiskup
senior stara³ siê ³agodziæ historyczne rozdarcia, jakie odziedziczy³a
III Rzeczypospolita, jakie odziedziczy³a po okresie Polski Ludowej. Dawa³ temu wyraz miêdzy innymi uczestnicz¹c w pogrzebie I
prezydenta Szczecina prof. Piotra
Zaremby. Dziœ ta postaæ niew¹tpliwie zwi¹zana z okresem Polski
Ludowej jest praktycznie zmarginalizowana i wspominana jest jedynie przez profesjonalnych historyków i niektórych pionierów
Szczecina, ale i przez obecnego arcybiskupa metropolitê, który przywo³a³ postaæ Piotra Zaremby w
zwi¹zku z 65. rocznicê przejêcia
szczecina przez Polskê. Gdy arcybiskup Marian ¿egna³ w paŸdzierniku 1993 pierwszego prezydenta i
jedynego do tej pory cz³onka PAN,
(w naszym œrodowisku – cz³onków
korespondentów jest kilku, ale rzeczywistym pozosta³ Piotr Zaremba) powiedzia³ nad jego grobem
„on nale¿a³ do Szczecina polskiego i ¿y³ dla Szczecina polskiego” powiedzia³ prof. Tadeusz Kot³owski.
Wiele dobrych i ciep³ych s³ów
poœwiêcono równie¿ Miko³ajowi
Szczêsnemu, przyjacielowi archiwum w Strzmielach, ale przede

wszystkim mi³oœnika, znawcê i propagatora muzyki. Miko³aj Szczêsny
by³ nauczycielem, pianist¹, kompozytorem, lubi³ podró¿owaæ, uczy³
bodaj¿e we wszystkich szko³ach w
Szczecinie. Zaanga¿owa³ siê w powstanie katedry muzykologii. Ta,
niestety nie powsta³a w Szczecinie,
albowiem dosz³o do sporu, gdzie
ona ma byæ czy przy Uniwersytecie,
czy przy Akademii Muzycznej. Byæ
mo¿e kiedyœ powstanie. By³ pierwszym muzykologiem w Szczecinie,
pierwszym historykiem muzyki.
Jego uczniowie, to pianista Andrzej
Janaszek, Wojciech Kubica,
Agnieszka Kulikow, Pawe³ Siwko i
S³awomir Wilk - zostali laureatami
i uczestnikami miêdzynarodowych
konkursów pianistycznych w Polsce i poza granicami kraju.
By³ ogromnym popularyzatorem muzyki, dziêki niemu zosta³
wykszta³cony pewien styl ¿ycia w
Szczecinie, rano czêœæ szczecinian
idzie na mszê, potem na koncert
po³udniowy do zamku, a nastêpnie
na obiad. Miko³aj Szczêsny od lat
prowadzi³ Niedzielne Koncerty Po³udniowe i Jesienne Salony. By³
zwi¹zany ze wszystkimi festiwalami - kamieñskim, koszaliñskim,
szczeciñskim.
Uroczystego ods³oniêcia tabliczki epitafijnej Miko³aja Szczêsnego dokonali zaproszeni w mury
dworku w Strzmielach cz³onkowie
jego rodziny.
MM

Serdecznie dziêkujê
Wyborcom, którzy zaufali mi,
oddaj¹c na mnie swój g³os
w wyborach na radnego
do Rady Miejskiej w £obzie.
Henryk Stankiewicz
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Rozmowa z burmistrzem
£obza Ryszardem Sol¹
- Podczas spotkania przedwyborczego wspomina³ pan o terenach inwestycyjnych w obrêbie
Ko³dr¹ba. Rozumiem, ¿e dzia³ki
s¹ ju¿ wytyczone. Z³ó¿my, ¿e pojawi siê inwestor i chcia³by ulokowaæ swój zak³ad na tamtym terenie. W jakiej czêœci teren jest
uzbrojony?
- Na terenie Ko³dr¹ba jest sieæ
wodoci¹gowa, mówiê o tzw. nitce
boniñskiej, maj¹cej du¿y przekrój i
zapas wody. Nie widzê najmniejszego problemu ze zrobieniem przy³¹cza, wpiêcia siê w g³ówn¹ rurê i
doprowadzenia do granicy dzia³ki.
Brakuje kanalizacji sanitarnej i docelowo w przysz³oœci kanalizacji
burzowej. Jeœli bowiem teren bêdzie
zabudowywa³ siê, to pod drogami
musimy wybudowaæ kanalizacjê burzow¹. Gdyby dany inwestor chcia³
ju¿ w tej chwili budowaæ zak³ad, to
nic nie stoi na przeszkodzie, by wybudowa³ oczyszczalniê ekologiczn¹
rozs¹czeniow¹, która mo¿e gromadziæ œcieki bytowe i utylizowaæ.
- A œcieki produkcyjne?
- Produkcyjne musielibyœmy
przetransportowaæ albo do ul.
Drawskiej i wpi¹æ, albo w kierunku
ul. Podgórnej, wpinaj¹c w miejscu
gdzie ul. Podgórna ³¹czy siê z ulic¹
Wêgorzyñsk¹.
Mamy projekt budowy kanalizacji tamtej czêœci miasta. Jeœli zaczn¹
siê zabudowywaæ tamte tereny,
wówczas poprowadzimy kanalizacjê ulic¹ Podgórn¹.
Mam te¿ gwarancjê uzyskan¹ z
Wojewódzkiego Funduszu, który
gwarantuje mi, ¿e jeœli nasz Zwi¹zek Celowy Miast i Gmin Dorzecza
Regi i Parsêty nie otrzyma dofinansowania z Unii na po³owê kosztów
zwi¹zanych z realizacj¹ tych inwestycji liniowych, Wojewódzki Fundusz zabezpiecza mi w formie po¿yczki niskoprocentowej, mo¿e
czêœciowo umarzalnej, wk³ad unijny. Te pieni¹dze mam gwarantowane. Posiadam dokument, który daje
mi szansê wykonania inwestycji.
Mamy pewien harmonogram prac,
mo¿emy byæ bezpieczni, nie dostaj¹c œrodków unijnych, a dostaj¹c
wsparcie od Wojewódzkiego Funduszu. Zak³adam, ¿e podpiszemy
umowê i dostaniemy dofinansowanie unijne, ale bêdzie to nie wczeœniej, jak w 2012 roku. Prace mamy
rozpisane w harmonogramie do
2014 r, w 2015 rozliczamy projekt i
zabezpieczam interes gminny. Ju¿
bowiem od 2015 roku gminy bêd¹
p³aciæ kary z tytu³u zanieczyszcza-

nia œrodowiska. Czêœæ miasta przesz³a ju¿ ten trudny proces, zwi¹zany
z rozkopanymi drogami i chodnikami oraz z po³o¿eniem sieci przez
ostatnie cztery lata. W nastêpnych
latach bêd¹ kolejne utrudnienia.
- Teren inwestycyjny, to nie
tylko wodoci¹gi i kanalizacje, to
równie¿ drogi dojazdowe. Czy
gmina posiada plany dotycz¹ce
rozwi¹zañ logistycznych?
- Prace bêd¹ trwa³y na ul. Kolejowej. Mamy ju¿ uzgodnienia ze
starostwem, albowiem ul. Kolejowa
jest ulic¹ powiatow¹. Starostwo ma
wyremontowaæ drogê od Placu
Spó³dzielców do ul. Kraszewskiego. Jedna uliczka przy dworcu (tam
gdzie jest postój Taxi), jest uliczk¹
gminn¹. My bierzemy na siebie tê
krótk¹.
– A co z ulic¹ Magazynow¹?
- Ulica Magazynowa w pewnej
czêœci nale¿y do gminy. Mówimy o
uliczce przy £EC-u. Pozosta³a
czêœæ ul. Kolejowej nale¿y do Kolei
Pañstwowych. Na temat przejêcia
tej drogi prowadzi³em rozmowy w
tym roku. Uzgodnienie jest nastêpuj¹ce: Koleje prosi³y mnie o cierpliwoœæ. Chc¹ zaprowadziæ porz¹dek
wewn¹trz spó³ki. Dziel¹ siê obecnie
na szereg spó³ek i spó³eczek. Prosili
mnie o zw³okê, poniewa¿ chcieli
zdementowaæ czêœæ torowiska, która tam jest. Prawdopodobnie zrezygnuj¹ z utrzymywania bocznicy,
przecinaj¹cej drogê Magazynow¹.
Po zdemontowaniu przywróc¹ stan
pierwotny i wtedy z³o¿¹ wniosek, a
gmina to przejmie. Wówczas gmina
bêdzie mog³a rozkopaæ tê ulicê,
po³o¿yæ sieæ podziemn¹ i now¹ nawierzchniê.
Po obu stronach ulicy Magazynowej jest du¿o miejsca. Jeœli Koleje przeka¿¹ nam ca³¹ dzia³kê, a nie
tylko pas jezdny, to bêdziemy starali
siê zagospodarowaæ pobocza. Czekam a¿ zostanie wy³oniony prezes,
niech przyst¹pi¹ do demonta¿u
tego, co chc¹ zabraæ, a ja bêdê z nimi
rozmawia³ pod k¹tem przejêcia. Dla
nas bêdzie to ulica dobra, która poprawi komunikacjê i w³aœcicielom
firm oraz mieszkañcom. Ulica bêdzie ³¹czy³a siê z ul. Wêgorzyñsk¹, a
ulica Wêgorzyñska ma byæ doprowadzona do ul. Waryñskiego. Bêdzie to
droga alternatywna, bardzo wa¿na
dla miasta z ró¿nych wzglêdów.
Jednak nie zak³adamy, aby ul.
Wêgorzyñsk¹ odbywa³ siê ruch
ciê¿ki, samochodów ciê¿arowych.
To bêdzie ulica dla ruchu lekkiego i
œredniego. Koniecznoœæ budowy ta-

kiego ³¹cznika wysz³a przy okazji
modernizacji przejazdów kolejowych. Podobna sytuacja zdarzy siê
przy ewentualnym remoncie mostu.
O tym trzeba pamiêtaæ. Jest
uzgodnienie z dyrektorem Dróg
Wojewódzkich, ¿e bêdzie przebudowany wyjazd z ul. Wêgorzyñskiej
na ul. Kraszewskiego. Zaraz za
przejazdem kolejowym zjazd jest
niebezpieczny zarówno dla samochodów osobowych, jak i dla samochodów ciê¿arowych.
- Czy przy remoncie i dobudowie ul. Wêgorzyñskiej mówimy o
œrodkach w³asnych, czy jest szansa pozyskania œrodków zewnêtrznych? Ta droga doskonale wkomponowywa³a siê w program rz¹dowy tzw. schetynówek, ale czy
jest na to jeszcze szansa?
- Prawdopodobnie bêdziemy j¹
budowaæ ze œrodków w³asnych gminy. Jest szansa na pozyskanie pieniêdzy na sieæ podziemn¹, natomiast na utwardzenie ³¹cznika – nie.
S¹ sygna³y, ¿e Unia nie zatwierdzi³a
bud¿etu. Bêdzie pracowaæ i wydatkowaæ œrodki na prowizorium bud¿etowym. Mo¿e mieæ to znaczenie
dla Polski, jako pañstwa, do którego
trafia gros œrodków unijnych. Mo¿emy dostaæ mniej pieniêdzy ni¿
oczekiwaliœmy. Generalnie gminy
nie maj¹ specjalnie mo¿liwoœci
aplikacji i poszukiwania œrodków
zewnêtrznych na budowê dróg
gminnych. Takim sposobem na pozyskanie pieniêdzy daje nam program rz¹dowy tzw. schetynówki,
tylko program rz¹dowy zak³ada³, ¿e
mia³ byæ kontynuowany przez trzy
lata. Trzykrotnie aplikowaliœmy i za
ka¿dym razem uda³o siê nam otrzymaæ dofinansowanie. Mam nadziejê, ¿e Rz¹d bêdzie kontynuowa³ ten
program, bo dla takiej gminy jak
£obez s¹ to jedyne dostêpne œrodki.
Jest jakaœ alternatywa w rodzaju
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich albo RPO, ale bardziej
mog¹ z niego skorzystaæ ma³e gminy na poziomie oko³o 5 tys. mieszkañców. Najlepszym programem

dla takich jak gmina £obez s¹ „schetynówki”, albo Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko, czyli ten program, do którego aplikujemy z naszym projektem wodno-kanalizacyjnym. Tam mo¿emy aplikowaæ na sieæ podziemn¹, ale te¿ mo¿emy otrzymaæ zwrot kosztów z tytu³u odtworzenia nawierzchni. To
jest dla nas wa¿na rzecz.
Mam nadziejê, ¿e Rz¹d pomyœli
o takich gminach jak nasza. Da³oby
nam to szansê na pozyskanie pieniêdzy rz¹dowych na dokoñczenie ul.
Wêgorzyñskiej. Ona bowiem piêknie wpisuje siê w ten program.
- Czy gmina rozpoczê³a ju¿
dzia³ania zmierzaj¹ce do pozyskiwania inwestorów?
- Tak. Wysy³aliœmy m.in. pisma
bezpoœrednio do ró¿nych firm z
nasz¹ ofert¹, inwestorzy zaczynaj¹
interesowaæ siê nasz¹ gmin¹. Wys³a³em równie¿ informacjê do firm
zajmuj¹cych siê skupem i przetwórstwem owoców miêkkich: porzeczek, malin, truskawek itp. £obez,
jako gmina, jest zag³êbiem. Dotar³em do zrzeszenia plantatorów i producentów. Okreœliliœmy, jaka iloœæ
surowca produkowana jest na terenie naszej gminy. Mieliœmy w tym
roku dwa sygna³y, g³ównie z Poznania, od firm, które by³y zainteresowane skupem tych¿e owoców miêkkich. Na razie nie mam sygna³ów z
zewn¹trz, od firm, które by³yby zainteresowane nie tylko skupem, ale
i budow¹ ch³odni, w której mo¿na
by³oby te owoce sch³odziæ, ewentualnie od przetwórni. By³yby wówczas miejsca pracy.
Dziêkujê za rozmowê
Magdalena Mucha
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

WÊGIEL BRUNATNY Z BOGATYNI - KÊSY I ORZECH. Mo¿liwy
transport. Nowy sk³ad opa³u Resko
ul. Browarna. Tel. 792 800 843.
Elektr. maszynê do robienia trzonków sprzedam Tel. 505 721 688
Kredens pokojowy, stary z Niemiec
sprzedam. Tel. 505 721 688
Pstr¹g, karp, ¿ywy i wêdzony. Smak
wyborny. Lesiêcin Tel. 503 177 347
Stare polskie radio Pionier U2 (dzia³aj¹ce) dla kolekcjonera sprzedam.
Zdjêcia na ¿yczenie. Tel. 501 894
828.
U¿ywany kontuar z p³yty meblowej
oraz profili i k¹towników do punktu
kasowego sprzedam. Tel. 501 894
828
Masz sposób na deszczowe wieczory? Ja mam. PrzyjdŸ w ka¿dy
czwartek w godz. 18 - 21, £obez ul.
Murarska 9a i zagraj w grê Cashflow!. www.Icfe.pl
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Region
Zagin¹³ ma³y piesek shih-tzu, wabi
siê Fox, koloru bia³o-be¿owego.
Ktokolwiek widzia³ albo wie, gdzie
on jest, proszê o kontakt. Tel. 781
090 472. Dla znalazcy nagroda !
Kupiê antyki, militaria, ró¿ne starocie. Tel. 501 126 109
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

PRACA
Powiat ³obeski
Poszukujemy przedstawicieli do
pracy w firmie po¿yczkowej w Resku i okolice. Tel. 662 167 078

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Tucze. Dzia³ka pod zabudowê jednorodzinn¹, pow. 2700 m2, Media w
drodze. 1000 mb od jeziora Woœwin. Cena 67 000 z³. tel. 600 265
547.

Wesele z klas¹ to tylko z zespo³em
muzycznym KONTENT. Rabat na
2011r. Zadzwoñ 604 221 339.

Radowo Ma³e. Nieruchomoœæ rolna
niezabudowana o ³¹cznej pow.
4,8769 ha, w tym 1,0969 ha z mo¿liwoœci¹ zabudowy jednrodzinnej
(1000 mb od j. G³êbokiego),1,9300
ha ³¹ki, 1,850 ha orna kl. IV. Dop³aty,
KRUS.Cena za ca³oœæ: 65 000 z³.tel.
600 265 57
Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
£obzie 82 mkw., dzia³ka 342 mkw.
Dom do remontu. Cena do negocjacji. Tel. 91 397 4530, 607 444 135.
£obez okolice. Na wsi segment
domu do remontu 70 mkw., 3 pokoje, kuchnia, ogródek, 42 tys. z³. Tel.
660 206 833.
Wieœ Zwierzynek k. Dobrej. Samodzielna po³owa domu 65 mkw., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, dzia³ka
1100 mkw.. 57 tys. z³. Tel. 501 307
666.
£obez ul. Bema 27. Lokal handlowy
o pow. 72 mkw. w budynku wolnostoj¹cym. Udzia³ w 1/2 w dzia³ce
630 mkw. Standard podstawowy.
Cena 100 000 z³. Tel. 600 265 547.

Region
Dzia³ka, Nowogard, wyjazd na Stargard, rolna z przeznaczeniem na
budownictwo szeregowe i jednorodzinne wg planu zagospodarowania terenu. Pow. 26 831 mkw., w
ca³oœci 20 PLN mkw., po podziale
45 PLN mkw. Tel. 660-424-989
Nowogard, kompleks 2 dzia³ek o
³¹cznej powierzchni 5864 mkw. i
5904 mkw., przez. przemys³ i us³ugi,
inwestycyjna, 1 ogrodzona, droga
asfaltowa, centrum miasta, 800 m
od g³ównego skrzy¿owania, 35 PLN
netto mkw. Tel. 660 424 989, 91 432
6122

Powiat drawski

Z³ocieniec ul. Sikorskiego 1a, lokal
o pow. 60m2, parter nowej kamienicy w œcis³ym centrum do wynajêcia
od lutego. Cena do uzgodnienia,
kontakt: 509588042

Powiat gryficki
Zlecê wykonanie orynnowiania na
terenie firmy. P³oty Tel. 91 38 51
336, 503 043 304
Profesjonalna pomoc w porz¹dkach domowych. Kontakt 517 217
326

PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie w £obzie 3pokojowe, na I piêtrze, 62 mkw.,
tanie w utrzymaniu, okna pcv,
ogrzewanie gazowe. Tel. po godz.
17-tej 665 169 070.
Kupiê mieszkanie w £obzie. Tel. 511
298 600.
Sprzedam mieszkanie w Radowie
Ma³ym, 2 pok., parter. Tel. 91 397
8730.
W £obzie ul. G³owackiego sprzedam mieszkanie 3 pokoje, balkon, I
piêtro, 58 mkw.. Tel. 508 216 380.

Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377

Resko, sprzedam mieszkanie 93
mkw., dzia³ka 2200 mkw. 3 pokoje,
145 000 z³, 888 169 572.

Region

Powiat gryficki

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
MONTA¯ - DOWÓZ GRATIS.
TEL. 598 334 536, 605 286
058, 661 953 331. PRODUCENT GO-STAL PRZECHLEWO. U nas najtaniej.
Us³ugi foto video, tel. 502 743 646.
Dywanopranie. Tel. 604 373 143
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

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

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

ROLNICTWO

Drawsko Pom. ul. Poznañska 15,
sprzedam 1/2 domu, parter o powierzchni 90 mkw. wraz z gara¿em
i ogrodem. Tel. 791 443 917.

Powiat ³obeski

NAUKA

Sadzonki orzech w³oski 3 letnie
sprzedam 10 szt. Tel.505 721 688

Powiat drawski

Sprzedam tuczniki tel. 504 209 551,
91 395 1994

Z³ocieniec. Korepetycje jêzyk polski, angielski. Przygotowanie do
matury. Tanio. Tel. 663 563 778

Str
Str.. 13
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Sprzedam traktor nr 30 gm. £obez.
Tel. 783 233 685

Sprzedam mieszkanie w P³otach,
68 mkw., 2206 z³/mkw., 3 pokoje, II
piêtro, blok ocieplony, okna PCV.
Tel. 609 577 564

Powiat drawski
Szukam mieszkania do wynajêcia w
Drawsku Pom. Tel. 665 448 894
Poszukujê mieszkania do wynajêcia w Drawsku Pomorskim lub okolicach, Tel. 605036564
Drawsko Pom. Sprzedam lub wynajmê mieszkanie dwupoziomowe
na parterze o pow. 71 mkw. na
mieszkanie lub dzia³alnoœæ - biuro,
ul. Chrobrego 1A/ m 1. Gara¿. Tel.
94 363 40 69 w godz. 9.00-18.00.

MOTORYZACJA
Toyota Picnic, rok prod. 99, 2.0,
benzyna + gaz. Tel. 501 894 828.
£obez. Sprzedam opony 13 zimowe
z felgami. Tel. 669 673 939.
Sprzedam CITROEN C5 rok prod.
2001, Diesel, stan idealny. Cena
14.300 z³. Tel. 607 578 874
Kupiê stare motocykle, motorowery,
rowery, samochody. Tel. 501 126
109

Str
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SPORT
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Œwiatowid rozrasta siê
(£OBEZ). Rok temu
w MLKS Œwiatowid
rozpocz¹³ dzia³alnoœæ
nowy zarz¹d, z³o¿ony
w wiêkszoœci z ludzi
bardzo m³odych. Czy
m³ody wiek po³¹czony
z wielk¹ pasj¹ i mi³oœci¹
do sportu okaza³ siê
zbawienny dla Klubu?
O to, jak wygl¹da dzisiaj
Œwiatowid, spytaliœmy
prezesa Klubu Janusza
Skrobiñskiego.
Od roku zarz¹d MLKS Œwiatowid tworz¹: Janusz Skrobiñski –
prezes zarz¹du (43 lata), zastêpca –
Marcin Pietrzyk (27 lat), cz³onkowie klubu: Marcin Oœci³owski (32
lata), Artur Andrusieczko (24 lata),
Szymon Kordyl (22 lata), Filip
Mê¿yñski (25 lat), Mateusz Staszewski (20 lat).
Rok temu w Klubie dzia³a³y
cztery sekcje: seniorzy, juniorzy,
trampkarze i klasa B. Dodatkowo
przy Klubie dzia³ali oldboje, jednak
ta grupa korzysta³a jedynie z nazwy
Klubu, albowiem w ka¿dej kwestii
finansowa³a siê sama. Nowy zarz¹d
postanowi³ wspieraæ oldboyów finansowo. Dzisiaj jest to pe³noprawny cz³onek Klubu.
W Klubie powsta³y dodatkowo
nowe zespo³y: I klasa juniorów i
Olik i trzy grupy cheerleaderek.
– Chcia³bym od razu zdementowaæ, ¿e jest zespó³ z Dalna. To nie
jest z Dalna. Jest to Œwiatowid II
£obez i jest to zespó³ rezerw pierwszego zespo³u. Dla mnie, jako prezesa tego klubu, rozgrywanie meczów w Dalnie jest du¿ym ryzykiem, dlatego, ¿e ja odpowiadam
g³ow¹ za organizacjê meczów, za
organizacjê wszystkich spotkañ, jakie odbywaj¹ siê w tym Klubie.
Dalno nie spe³nia wymogów, nie ma
tam ogrodzenia, szatni, nawet z boiskiem jest problem. W tym sezonie
by³em sk³onny, by gra³y tam zespo³y, ale wynikn¹³ problem, bo nie mia³
kto przygotowaæ boiska. Mo¿na
mówiæ o graniu w Dalnie, jeœli bêd¹
stworzone tam warunki. Druga sprawa jest taka, ¿e 90 proc. drugiego
zespo³u tworz¹ mimo wszystko pi³karze z £obza. Dalno, to by³a przyjemnoœæ dla mieszkañców, bo by³a
du¿a grupa zapaleñców. Zaprosiliœmy ich do wspó³pracy do treningów
z pierwszym zespo³em, okazuje siê,
¿e nikt nie przychodzi³ tu na trenin-

gi. Bazujemy na swoich juniorach,
swoich rezerwistach. B klasa jest
obecnie zapleczem dla naszych
ch³opców juniorów, którzy w przysz³ym roku skoñcz¹ wiek juniora, a
takich jest dziewiêciu. Od wiosny
nie bêdziemy wysy³aæ pi³karzy do
Dalna. Stadion miejski jest w
£obzie, tu s¹ trybuny, szatnie, tu s¹
wymagane przez Zwi¹zek wszystkie wymogi, jakie musimy spe³niaæ.
Nie bêdziemy ryzykowaæ w³asn¹
g³ow¹, chyba ¿e jakiœ sparing – powiedzia³ Janusz Skrobiñski.
Nie tylko pi³ka no¿na
Ale Œwiatowid, to nie tylko pi³ka
no¿na. Zosta³a zawi¹zana sekcja
siatkówki. W przysz³ym roku ma
zostaæ powo³ana II liga siatkarzy.
Obecnie graj¹ w Szczeciñskiej
Amatorskiej Pi³ce Siatkowej, która
zrzesza kilkadziesi¹t zespo³ów. Nazywaj¹ siê Voltarus, od nazwy g³ównego sponsora.
- Myœlê, ¿e stworzyliœmy coœ, co
da upust stworzonym przez Olimp
siatkarzom, którzy nie maj¹ póŸniej
gdzie graæ. Olimp zajmuje siê m³odzikami, a naszymi siatkarzami nikt
dotychczas nie zainteresowa³ siê.
Jesteœmy ju¿ te¿ po rozmowach
z Miros³awem Budzyñskim z Radowa. Interesuje nas koszykówka kobiet, jego wychowanek, które te¿ nie
maj¹ gdzie graæ. Jeszcze w wieku
m³odzie¿owym, czy juniorskim, to
s¹ organizowane rozgrywki dla nich
przez Radowo. Chcielibyœmy mieæ
sekcjê koszykówki dla kobiet, by
gra³y w lidze. Mamy ju¿ przygotowany kosztorys – powiedzia³ prezes.
Bud¿et bardziej ni¿ skromny
Na swoj¹ dzia³alnoœæ Œwiatowid
mia³ bud¿et w wysokoœci 120 tys. z³,
to ma³o, porównuj¹c do niektórych
gmin nawet w naszym powiecie.
Przy tak niewielkiej iloœci pieniê-

dzy m³ody zarz¹d postanowi³ rozszerzyæ swoj¹ dzia³alnoœæ. Dla porównania oœrodek kultury ma oko³o
milion z³, przy czym wynajmuje
odp³atnie dodatkowo sale, a zajêcia
z dzieæmi rodzice pokrywaj¹ z w³asnej kieszeni, dyrektor i pracownicy
otrzymuj¹ pensjê. Tak jest w dziedzinie kultury. A jak rzecz ma siê w
sporcie?
- Ledwo prze¿yliœmy ten rok.
Mówiê otwarcie. Mamy bardzo
m³ody i odwa¿ny zarz¹d. Po prostu
zaryzykowaliœmy. Najpierw chcieliœmy stworzyæ coœ, co mo¿emy zaoferowaæ, a nie by³o to wcale ³atwe,
bo wi¹¿e siê to z pieniêdzmi. W tej
chwili chcieliœmy stworzyæ ofertê
nie tylko dla pi³karzy, ale i siatkarzy,
koszykarek, czirliderek, koszykarzy. Chcemy, aby by³o to widowisko, by by³ spiker, ¿eby coœ dzia³o
siê w tym mieœcie. Zdajemy sobie
sprawê, ¿e jest na to zapotrzebowanie tutaj, tylko nikt nie podj¹³ siê
tego zadania.
Stworzyliœmy ofertê, mamy istniej¹ce sekcje, nie idziemy do urzêdu, by prosiæ o pieni¹dze na jej stworzenie. One funkcjonuj¹ i do koñca
tego roku jakoœ prze¿yjemy.
Straciliœmy tu du¿o zdrowia i
nerwów. Pracujemy codziennie,
czêsto po nocach. Wiedzieliœmy, ¿e
bud¿et nie przewidywa³ ochrony na
stadionie, oldboyów, I klasy, sekcji
cheerleaderek, siatkarzy, to wszystko nam dosz³o, a pieni¹dze nie
zmieni³y siê.
Zaznaczam – nie bierzemy ani
z³otówki za to, co robimy. Jesteœmy
chyba jedynymi, którzy tak ciê¿ko
pracuj¹ za darmo. A czêsto dop³acamy, bo za telefony czy paliwo nikt
nam nie zwróci pieniêdzy, ani za
zu¿yte opony. Nie wiem czy jacyœ
siê jeszcze trafi¹ po nas, którzy bêd¹
chcieli coœ za darmo robiæ. Musimy
op³acaæ ZUS-y, Urz¹d Skarbowy,
wyp³acaæ wyp³aty, wypisywaæ delegacje, mieæ swoj¹ ksiêgowoœæ, prowadziæ rachunki, spodziewaæ siê
kontroli. Tu jest ju¿ oko³o 200
cz³onków. To ju¿ nie jest malutki
klubik. Uwa¿am, ¿e ktoœ, kto zajmuje siê tak¹ instytucj¹, powinien dostawaæ za to pieni¹dze. Nie wiem,
mo¿e kiedyœ bêd¹ zaplanowane pieni¹dza dla ludzi, którzy pracuj¹ w
klubie, na dzisiaj tak nie jest. Gdy
zosta³em prezesem ludzie mi gratulowali, bo bêdê mia³ wiêcej pieniêdzy. Ale to nie jest tak. Mam mniej,
bo musia³em zrezygnowaæ z trenerki, bo nie ma czasu na ni¹, a to automatycznie brak pieniêdzy w moim
bud¿ecie domowym. Wszystkie
meble, szafy w biurze s¹ nasze –
prywatne, podobnie sprzêt. Wszyst-

ko zrobiliœmy z naszych prywatnych
pieniêdzy. Remont pomieszczeñ
równie¿. Gdy przyjecha³a do nas
Irena Szewiñska, to ju¿ mia³a gdzie
usi¹œæ, czy wypiæ herbatê. Obieca³a, ¿e bêdzie patronem stadionu, ale
dopiero wtedy, gdy burmistrz ten
stadion wyremontuje – doda³ J.
Skrobiñski.
Pieni¹dze z Unii dostêpne
Jednak mimo skromnego bud¿etu niedawno Klub zorganizowa³
imprezê dla oko³o 150 dzieci z
£obza i z Niemiec. Na ten cel pozyska³ dofinansowanie z Euroregionu
Pomerania. Aby jednak móc zrealizowaæ projekt, musia³ w pierwszym
rzêdzie wy³o¿yæ pieni¹dze. Fundusze unijne bowiem, otrzymuje siê po
wykonaniu projektu. W tym celu
Œwiatowid zaci¹gn¹³ po¿yczkê w
gminie w wysokoœci 85 tys. z³. Odda
j¹, gdy projekt zostanie rozliczony.
– G³ównie to zas³uga Joanny i
Marcina Pietrzyków, uda³o siê po
raz pierwszy w historii Œwiatowida
pozyskaæ pieni¹dze z zewn¹trz. Pieni¹dze zosta³y przeznaczone na program i nie dotyczy³ pi³karzy, albowiem takiego partnera nie mogliœmy
znaleŸæ na Zachodzie w strefie naszego Euroregionu. Projekt dotyczy³ naszych tancerek. ZnaleŸliœmy
grupê tancerzy na Zachodzie.
Wspania³e trzydniowe warsztaty
odby³y siê u nas. W sumie w programie z trzech naszych szkó³ wziê³o
udzia³ ponad sto dzieci, dodatkowo
wyst¹pi³a goœcinnie szko³a Iskra,
uczestniczy³y te¿ dzieci z Domu
Dziecka. Z Niemiec przyjecha³o 50
dzieci. Taniec nie jest nasz¹ domen¹, ale pomog³a nam Joanna Pietrzyk i pani Radomska. Dzieci zatañczy³y z trzech ró¿nych pó³ek –
nasze dziewczyny taniec cheerleaderki, zespó³ z Niemiec tañczy tañce ludowe – m³odsze dzieci, starsze
natomiast musicale, do tego taniec
towarzyski pani Radomskiej. Dodatkowo wszystkie dzieci w ci¹gu
czterech godzin nauczy³y siê wspólnego uk³adu. Nigdy w historii tego
miasta nie widzieliœmy, by sto dzieci tañczy³o wspólnie ze sob¹ Miêdzynarodówkê, któr¹ wspaniale rozumie siê bez s³ów. Jestem pe³en
podziwu dla pani Radomskiej, ¿e
przez cztery godziny stworzy³a
uk³ad, to jest sztuka opanowaæ tak¹
grupê ludzi – powiedzia³ prezes
Œwiatowida.
Ale na tym nie koniec. J. Skrobiñski spotka³ ju¿ cz³owieka w strefie Euroregionu, który jest w zespole pi³karskim. W tej chwili jest ju¿
na ukoñczeniu kolejny projekt. Jeœli
wszystko pójdzie zgodnie z planem,

to kolejny program bêdzie poœwiêcony pi³karzom.
Z kolei 19 lutego, na hali odbêdzie siê turniej pi³karski z udzia³em
reprezentacji TVN. Byæ mo¿e bêdzie te¿ zespó³ by³ych reprezentantów Polski, zespó³ gwiazd, (Herba,
Leszek Blanik, Anita W³odarczyk).
Ma to byæ po³¹czone z Gal¹ Sportu
organizowan¹ przez powiat. Tydzieñ wczeœniej przewidywany jest
memoria³ Jerzego Machoñskiego.
Pod ten memoria³ pisany jest kolejny projekt unijny, albowiem ju¿ zaproszony jest do £obza zespó³ z
Niemiec. S¹ te¿ plany zaproszenia
do £obza zespo³ów trzecioligowych, a nawet z I ligi, aby zorganizowaæ turniej siatkarski dla tutejszego zespo³u.
– Chodzi o to, ¿eby to miastozaistnia³o. Piêknie by by³o, gdyby
ludzie przyszli i obejrzeli sobie ligowy mecz koszykówki. Ludzie tu
nawet nie wiedz¹ jak dziewczyny
potrafi¹ piêknie graæ w kosza. Wygrywaj¹ z zespo³ami, które maj¹
medale mistrzostw Polski. Przyje¿d¿aj¹ zespo³y i s¹ bardzo zdziwione, ¿e u nas dziewczyny tak potrafi¹
graæ w pi³kê koszykow¹. Mogê siê
za³o¿yæ, ¿e s¹ osoby, które nigdy w
¿yciu nie widzia³y takiego poziomu
na oczy. Warto by³oby to zrobiæ na
hali, niech ludzie przyjd¹ i zobacz¹ –
powiedzia³ J. Skrobiñski.
Coraz wy¿ej
Mimo wszystko, aby w przysz³ym roku, przy rozbudowanej
ofercie Œwiatowida wystarczy³o
pieniêdzy, Klub potrzebowa³by zdaniem prezesa - oko³o 200 tys. z³.
Tym bardziej, ¿e im wy¿sza klasa,
tym op³aty np. sêdziów s¹ wy¿sze.
- Nie wiem czy wszyscy zauwa¿yli, ale nasza I klasa juniorów w
linii prostej zmierza do najwy¿szej
klasy rozgrywkowej. To jest drugi
zespó³, który mo¿e awansowaæ, a co
za tym idzie mo¿e poci¹gn¹æ za sob¹
m³odszych juniorów i w tym momencie mielibyœmy dwa zespo³y w
najwy¿szej klasie rozgrywkowej
juniorów. JeŸdzimy po ca³ych
obrze¿ach województwa, dlatego,
¿e tam wystêpuj¹ najlepsze zespo³y
w Polsce, które bij¹ siê ju¿ o medale
mistrzostw Polski. Je¿eli ju¿ nasi
ch³opcy w I klasie wygraj¹ tê ligê, to
awansuj¹ i poci¹gn¹ za sob¹ najm³odszych, którzy te¿ s¹ utalentowani, bo jak wszyscy wiedz¹ potrafi¹ zdobywaæ medale na turniejach
premiera Tuska. M³odsza grupa gra³aby przy tej lidze, jako drugi zespó³.
Za naszej kadencji Œwiatowid
wszed³ na I miejsce po 12 latach.
Wprawdzie d³ugo tam nie by³, jesteœmy na drugim miejscu, ale premiowanym awansem. Bijemy siê o
awans, a nie o utrzymanie – doda³
prezes.
MM
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„Historia sportu ³obeskiego"

S³owa ulatuj¹, zapis
pozostaje
Prof. dr hab. Kazimierz Koz³owski z Uniwersytetu Szczeciñskiego
we wstêpie do ksi¹¿ki "Historia
sportu ³obeskiego 1945-2007" zawar³ s³owa ³aciñskiej sentencji:
„verba volant, scripta manent”,
czyli s³owa ulatuj¹, zapis pozostaje.
„Historia …” zas³uguje na ¿yczliwoœæ i przypominanie z kilku powodów. £obez, województwo zachodniopomorskie, a tak¿e sport
polski wzbogaci³ siê o opracowany
z wielkim sercem dokument. Nie ma
te¿, w skali Pomorza Zachodniego,
ani jednej tak obszernej i wnikliwej
monografii sportu. S¹dzê, ¿e jest to
ewenement równie¿ w skali kraju.
Utrwalenie dorobku sportowego i
aktywnoœci bardzo wielu dzia³aczy
i zawodników w okresie 62 lat powojennych dziejów regionu jest
chyba najwiêkszym sensem podjêtego przez Zdzis³awa Bogdanowicza przedsiêwziêcia.
Dok³adnie dwa lata mijaj¹, kiedy na pó³ki ksiêgarskie i do r¹k Czytelników trafi³o wydanie ksi¹¿kowe
z zawart¹ powojenn¹ histori¹ naszego £obza. Jest to obszerna, lecz i
starannie opracowana kronika najwa¿niejszych wydarzeñ i autentycznych sukcesów lokalnej kultury fi-

zycznej. Wydawnictwo jest wzbogacone oko³o 800 fotografiami i
innymi dokumentami faktograficznymi. Ksi¹¿ka by³a prezentowana m.in.
na „Spotkaniach z kultur¹ £obza” w
Ksi¹¿nicy Pomorskiej oraz trafi³a do
bibliotek wszystkich Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce.
Na adres autora Zdzis³awa Bogdanowicza nap³ywaj¹ bez przerwy
recenzje i opinie od Czytelników,
czêsto z innych miast, a nawet spoza
granic kraju:
… to ogromny materia³. Zreszt¹
o wielu rzeczach nic nie wiedzia³em.
Ksi¹¿kê rozpocz¹³em czytaæ od str.
296, tj. „Klubu 250” - to s¹ moje
najmilsze wspomnienia. Jeszcze raz
gratulujê fantastycznej ksi¹¿ki.
(Andrzej Wachowicz, Myœlibórz).
… i chwa³a Ci za to, ¿e poœwiêci³eœ swój czas, wydobywaj¹c z zakamarków wartoœciowe informacje
uk³adaj¹c je w chronologiczny porz¹dek, co dla przysz³ych pokoleñ
stanowiæ bêdzie wspomnienie o
dziadkach, pradziadkach. (Witold
¯emaitaitis, Chicago).
… i dziêkujê za pamiêæ o dzia³alnoœci krótkofalarskiej mojego ojca
Bogumi³a (Miros³aw Smuga³a,
Szczecin).

Zdzis³aw Bogdanowicz - autor
ksi¹¿ki „Historia sportu ³obeskiego
1945-2007" prezentuje swoje wydanie na wystawie w Ksi¹¿nicy Pomorskiej w Szczecinie, pn. „Spotkanie z kultur¹ £obza”.

… w³aœnie skoñczy³em doœæ dok³adne czytanie. Kawa³ dobrej roboty i bardzo wa¿nej dla ludzi sportu, dla historii miasta. (Piotr Kiedrowicz, S³ubice).
(r)

Po¿egnanie Sarmaty z Pucharem Polski
Unia Dolice – Sarmata
Dobra 6:1 (2:0)
Strzelcy bramek:
dla Unii: Danicki 2 (15' i 58'),
Niemyski 13', Andrusiewicz 65',
Szudzickowski 85' i Wójtowicz 90',
dla Sarmaty: Padziñski 51',
Sk³ady:
Unia Dolice: Górecki, Madejski, Packi (46' Polnar), Serafin,
Kapczyñski (60' Pluta), Ceg³a, Wójtowicz, Danicki, Andrusiewicz,
Niemyski, Skierkowski (46' Szudzickowski),
Sarmata Dobra: Marciniak,
Jaszczuk, Dorsz (65' Wrzesieñ),
Pacelt, Garliñski, D. Dzierbicki, M.
Dzierbicki, Mêdrek, Szwader, Kliœ,
Padziñski,
Czerwone kartki: Mêdrek (druga ¿ó³ta) 58', Garliñski 83', (obaj
Sarmata),
sêdzia g³ówny: Karol Kierzkowski, sêdziowie asystenci: D.
B³aszczak, £. Ostrowski.

Du¿ym niepowodzeniem zakoñczy³ siê ostatni mecz Sarmaty w tym
roku. Zespó³ z Dobrej przegra³ 6:1
z V ligow¹ Uni¹ Dolice w IV rundzie
Pucharu Polski na szczeblu województwa.
Sarmata, który przyst¹pi³ do
tego meczu w mocno os³abionym
sk³adzie bez M. Kamiñskiego, E.
Kamiñskiego, P. Grochulskiego, R.
Cytowicza, P.Za³êckiego, W. GuŸniczaka i £. Olechnowicza do 58'
przegrywa³ tylko 2:1. Od tego momentu „popis” swoich umiejêtnoœci pokaza³ sêdzia g³ówny meczu
wykluczaj¹c z gry dwóch zawodników Sarmaty, czym pozbawi³ szans

na korzystny wynik dru¿ynê z Dobrej. Sêdzia ten by³ kilka razy negatywnym bohaterem w rundzie jesiennej, w meczach które sêdziowa³, dotyczy to m. in. Sarmaty w
meczu z Gryfem Kamieñ Pomorski
czy Œwiatowida z B³êkitnymi II
Stargard Szczeciñski. Graj¹cy w
os³abieniu przez ostatnie 30 minut
Sarmata nie by³ w stanie sprostaæ
ambitnie graj¹cym pi³karzom z
Dolic i przegra³ wyraŸnie to spotkanie. W tym momencie Sarmata
ubieg³oroczny finalista tego pucharu zosta³ wyeliminowany co
sta³o siê ma³¹ sensacj¹ tego szczebla rozgrywek.
estan

Turniej Miko³ajkowy w Dobrej
(DOBRA) W Dobrej zapraszaj¹ na Turniej Miko³ajkowy w
halowej pi³ce no¿nej.
Impreza odbêdzie siê 3 grudnia (pi¹tek) o godz. 14.30. Roz-

grywki odbêd¹ siê w kategoriach
szko³a podstawowa i gimnazjum.
Chêtni mog¹ zapisywaæ siê u
pana Damiana Padziñskiego, tel.
663 409 366.
(r)
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Kacperek z rodzicami

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 46 brzmia³o:

„Po serce do matki”
Nagrodê wylosowa³a pani Zofia Janicka z £obza.

Gratulujemy.

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242.

Weekendowe kolizje
Na drogach powiatu odnotowano w ostatnich dniach cztery kolizje.
W czwartek, 25 listopada, oko³o
godz. 6.55 w Resku, na ulicy Woj.
Polskiego kieruj¹cy samochodem
marki Suzuki Vitara mieszkaniec
Œwidwina nie dostosowa³ szybkoœci
do panuj¹cych warunków, wpad³ w
poœlizg i dachowa³. Na szczêœcie
nikomu nic siê nie sta³o. Tego samego dnia, dwie godziny póŸniej, na
drodze Wêgorzyno – Winniki, kieruj¹cy samochodem marki Opel
Astra mieszkaniec Myœliborza tak¿e nie dostosowa³ szybkoœci do panuj¹cych warunków, wpad³ w poœlizg i uderzy³ w ty³ jad¹cego z przeciwka samochodu ciê¿arowego
marki MAN. W skutek zderzenia
kierowca Opla dachowa³.
W pi¹tek, 26 listopada, oko³o
godz. 21.00, na drodze £obez –
Wêgorzyno, kieruj¹ca samochodem marki Toyota mieszkanka Bia³ogardu i kieruj¹cy samochodem
marki Skoda mieszkaniec Po³czyna
nie dostosowali szybkoœci do panuj¹cych warunków i na oblodzonej
nawierzchni dosz³o do zderzenia
tych dwóch pojazdów.
Ostatnia kolizja mia³a miejsce w
sobotê, 27 listopada, o godz. 16.30,
w Zajezierzu, gdzie kieruj¹cy samochodem marki Citroen nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków drogowych, wpad³ w poœlizg i uderzy³ w

zaparkowany samochód marki Peugeot.
POLICJA apeluje do kierowców
o zachowanie szczególnej ostro¿noœci i dostosowanie prêdkoœci do
panuj¹cych na drodze warunków.

Krad³ pr¹d
Policjanci z Wêgorzyna zatrzymali Zenona G., który w Runowie
Pomorskim dokona³ nielegalnego
pod³¹czenia do przewodu prowadz¹cego do skrzynki elektrycznej
klatki schodowej i krad³ energiê
elektryczn¹, czym dzia³a³ na szkodê
Wspólnoty Mieszkaniowej w Runowie Pomorskim. Sprawca zosta³
zatrzymany w policyjnym areszcie,
a nastêpnie przes³uchany w tej sprawie.

Okrada³ auto
Policjanci z Reska otrzymali
zg³oszenie o tym, ¿e jeden z mieszkañców miasta zatrzyma³ sprawcê
kradzie¿y elementów z jego samochodu. Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci potwierdzili ten fakt.
Okaza³o siê bowiem, ¿e Dariusz N.,
widz¹c na podwórku przed gara¿em
stary, zniszczony pojazd postanowi³
zabraæ z niego ro¿ne elementy. S¹siad pokrzywdzonego widzia³ to
zdarzenie i zawiadomi³ o tym w³aœciciela pojazdu, który wezwa³ Policjê.
Sprawca zosta³ zatrzymany w
policyjnym areszcie. Rano us³ysza³
zarzut dotycz¹cy kradzie¿y.

Dwa areszty
dla sprawców
przemocy domowej
S¹d w £obzie w ostatnim tygodniu zastosowa³ dwa areszty dla
sprawców przemocy domowej.
Zatrzymany w ubieg³¹ œrodê
przez policjantów z Reska 40 letni
mieszkaniec tego miasta od grudnia
znêca³ siê psychicznie i fizycznie
nad swoj¹ ¿on¹. Zamyka³ jej mieszkanie, zmusza³ do okreœlonego zachowania.
Kilka dni póŸniej policjanci z
Posterunku w Dobrej zatrzymali 53
letniego mê¿czyznê, który jak siê
okaza³o trzech lat zanêca³ siê nad
swoj¹ matk¹. Podczas awantur domowych szarpa³ matkê za odzie¿,
dusi³, popycha³, bi³ ró¿nymi przedmiotami oraz wyzywa³ s³owami
wulgarnymi.
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Po zatrzymaniu tych dwóch
mê¿czyzn i przeanalizowaniu materia³u dowodowego S¹d Rejonowy w
£obzie na wniosek Komendanta
zastosowa³ wobec dwóch sprawców
przemocy domowej œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania na okres trzech miesiêcy.
Policjanci podejmuj¹cy na co
dzieñ interwencjê domowe bardzo
dok³adnie ustalaj¹ sytuacjê danej
rodziny i ustalaj¹ przejawy œwiadcz¹ce o przemocy domowej. Po rozpoczêciu procedury Niebieskiej
Karty mundurowi informuj¹ o fakcie przemocy domowej wszelkie
instytucje pomocowe w celu udzielenia stosownego wsparcia. (kp)

Licealiœci z Reska
pomogli
kasztanowcom
Ju¿ po raz drugi z pomoc¹
Nadleœnictwa Resko, licealiœci z
reskiego liceum mogli wzi¹æ
udzia³ w cyklicznej akcji „Pomó¿my kasztanowcom”.
W tym roku szkolnym ogromn¹
chêci¹ pomocy wykazali siê uczniowie klasy Ib, którzy pod opiek¹
wychowawcy Agaty Mielniczek
oraz pani Renaty Leszczyñskiej
wyruszyli do oddalonego o kilka kilometrów od Reska Gozdna, by tam
grabiæ opad³e liœcie kasztanowców.
Tegoroczna akcja zosta³a wzbogacona o wieszanie budek lêgowych
dla naturalnego wroga szrotówka
kasztanowcowiaczka – sikory modrej.
Spotkanie zakoñczy³o siê ogni-

skiem z kie³baskami zorganizowanym przez pana Mariusza Borowskiego, który ofiaruj¹c uczniom
karmnik dla ptaków, zachêci³ do
udzia³u w kolejnej akcji pod has³em
„Pomó¿my ptakom przetrwaæ
zimê”. Zmêczona, ale zadowolona
m³odzie¿ wróci³a do szko³y i zbiera
si³y na kolejn¹ jesieñ.
Dyrekcja Liceum w Resku sk³ada serdeczne podziêkowania na
rêce Nadleœniczego pana Jana Waisa oraz In¿yniera Nadzoru pana
Mariusza Borowskiego za dotychczasow¹, owocn¹ wspó³pracê oraz
umo¿liwienie uczniom, szczególnie
zainteresowanych œrodowiskiem
naturalnym, brania udzia³u w ró¿norodnych przedsiêwziêciach.
Agata Mielniczek

Wyrok
S¹d Rejonowy w £obzie po rozpoznaniu w dniu 9 listopada
2010r. sprawy

Marcina Sitkiewicza

s. Jana, sygn. akt II K 436/10 wymierzy³ mu karê grzywny w
wysokoœci 50 ( piêædziesiêciu ) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych; orzek³ zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 4 (czterech) lat oraz orzek³ podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci przez jedorazowe og³oszenie w Tygodniku £obeskim,
za czyn z art. 178a par.2 kk w zb. z art. 244 kk w zw z art. 11 par.
2 kk polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 23 czerwca 2010r. o godz. 18.10
w Dobrej na ul. 3 Maja kierowa³ rowerem po drodze publicznej, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,31
mgl/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czym naruszy³ orzeczony
przez S¹d Rejonowy w £obzie, sygn. Akt II K 451/08 z dnia
30.09.2008r., zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 4 (czterech) lat.
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