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Gimnazjum reskie
wypuœci³o grupê
œwietnych absolwentów
Podnieœli pensjê
burmistrzowi £obza
Mostki po³amane
tu¿ przed sezonem
W tym samym czasie, gdy na stronie urzêdu miejskiego pojawi³a siê
informacja o dewastacji mostków na Redze, w gminie £obez, poinformowano nas równie¿, ¿e zniszczeniu uleg³ tak¿e most na Redze, na
drodze Przyborze – Karwowo.

Z drugiej strony
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Kazimierz Rynkiewicz
Na drugim ju¿ walnym ponownie
nie uda³o siê wybraæ zarz¹du „Œwiatowida”, bo... nie by³o do niego chêtnych. Spotkanie przerodzi³o siê w
pojedynek starych dzia³aczy z m³odymi kibicami, którzy od d³u¿szego czasu formu³owali ró¿ne zarzuty pod adresem zarz¹du.
Niestety, zawiedli cz³onkowie
klubu. Na 53 zarejestrowanych na sali
pojawi³o siê 18. Zupe³nie zawiod³o
œrednie pokolenie by³ych pi³karzy
(dzisiejsi oldboje), którzy zapewne
du¿o zawdziêczaj¹ klubowi, ale dzisiaj pozostawili go samemu sobie.
Wydaje siê, ¿e spór dzia³aczy z kibicami jest bezprzedmiotowy, gdy¿ to
nie kibice kieruj¹ klubem i odpowiadaj¹ za jego stan. Z kolei kibice ustawili siê w roli krytyków, ale ju¿ pomys³ów na uzdrowienie klubu nie maj¹.
Je¿eli maj¹, to s¹ one czêsto naiwne,
bo nie zderzone z realem. Dzia³acze
niepotrzebnie nastawiaj¹ siê wrogo
do kibiców, bo – jeszcze raz podkreœlê

Z DRUGIEJ STRONY
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Kto uratuje Œwiatowid,
zapisze siê w historii klubu
jako niezwyk³y gracz, choæby
nie umia³ kopaæ pi³ki
– nie oni decyduj¹ o sytuacji w klubie.
Najpierw trzeba zdaæ sobie sprawê, ¿e
sytuacja jest bardzo dramatyczna.
PóŸniej trzeba wys³uchaæ zarzutów i
przyj¹æ je do wiadomoœci oraz pokornie poprosiæ o rady. Nawet od kibiców. Wylaæ ¿ale i gorycz, wywaliæ
ca³¹ prawdê na stó³, spaœæ na dno,
¿eby móc siê odbiæ. Obrona tego co
jest nie ma sensu, bo nie pozwala posun¹æ siê do przodu. Tkwienie w zaklêtym krêgu pretensji blokuje myœlenie pozytywne i szukanie rozwi¹zañ.
Dlatego po tym spotkaniu, na nastêpnym, trzeba zacz¹æ szukaæ rozwi¹zañ
i pomys³ów. Nie odbijaæ pi³eczki, tylko skatalogowaæ zarzuty i obiecaæ, ¿e
siê je wyjaœni lub wiêcej nie bêdzie
powtarzaæ rzeczy z³ych i podobnych
zachowañ. I byæ w tym konsekwentnym. Obie strony musz¹ uzgodniæ, co
je boli i obiecaæ sobie, ¿e bêd¹ bol¹czki eliminowaæ. Starzy musz¹ dopu-

œciæ do g³osu m³odszych i uczyæ ich
organizacji i odpowiedzialnoœci.
M³odzi wnosz¹ energiê i œwie¿e pomys³y. Najlepiej, gdyby zarz¹d sk³ada³ siê z trzech doœwiadczonych osób
i dwóch m³odych. M³odzi, je¿eli chc¹
budowaæ swoj¹ wizjê klubu, musz¹
wzi¹æ kawa³ek odpowiedzialnoœci za
jego sprawy. Trzeba im daæ w zarz¹dzie takie dzia³ki, na których siê znaj¹
i które zaakceptuj¹. Nie mo¿na z góry
ucinaæ ich pomys³ów, tylko daæ im, by
je sami sprawdzili i doœwiadczyli oporu materii. A nu¿ uda im siê to, co nie
udaje siê starym. Nie ma innej drogi
do wymiany pokoleniowej, jak wzajemna nauka i pozyskiwanie do
wspó³pracy, a nie odpychanie. Wszyscy musz¹ siê uczyæ pewnej sprawnoœci organizacyjnej, bo z tym jest kiepsko po obu stronach. Chyba, ¿e przyjdzie jakiœ niekwestionowany autorytet i tym wszystkim pokieruje. A mo¿e

zaprosiæ jakiegoœ negocjatora, który
skieruje dyskusjê na w³aœciwe tory.
Jednak trzeba by by³o go s³uchaæ, a z
tym maj¹ problem wszyscy. Sytuacja
jest dramatyczna i wymaga radykalnych kroków. Je¿eli ktoœ walczy o
w³adzê w klubie, mo¿e i j¹ utrzyma lub
pozyska, tylko na jak d³ugo i z jakim
efektem? Odsunie tylko kryzys na
nastêpne pó³ roku. Tu myœlenia o w³adzy trzeba siê pozbyæ i zobaczyæ problemy do rozwi¹zania, a wtedy zaprosiæ wszystkich chêtnych do pracy nad
ich rozwi¹zywaniem.
Niestety, wokó³ klubu nagromadzi³o siê zbyt wiele emocji, urazów
osobistych i ambicji. Trzeba je od³o¿yæ na bok. Ratowaæ go powinni dzisiaj wszyscy - nie ze wzglêdu na tê czy
inn¹ osobê, ale jako markê i tradycjê
miasta oraz miejsce sportowej walki
dla przysz³ych pokoleñ, dzieci. Przynajmniej to trzeba zrozumieæ.

Ju¿ ponad 20 kolizji i wypadków na tym skrzy¿owaniu

Trzeba w koñcu coœ z tym zrobiæ
Pomimo up³ywaj¹cego czasu w
£obzie na skrzy¿owaniu ulic Niepodleg³oœci i Segala wci¹¿ dochodzi do kolizji. Ostatnia mia³a miejsce tydzieñ temu, poprzednia try
tygodnie temu. Wed³ug mojej oceny
ich iloœæ na tym pechowym skrzy¿owaniu ju¿ dawno przekroczy³a liczbê dwudziestu kolizji i wypadków,
bo i takie siê zdarza³y. Wydawa³o
siê, ¿e czas zrobi swoje, kierowcy
zapamiêtaj¹ wprowadzon¹ tu zmianê i wszyscy zapomnimy o tej ¿enuj¹cej wpadce z tak fatalnie przeprowadzon¹ reorganizacj¹ ruchu. Okazuje siê, ¿e zmiana naruszy³a logikê
ruchu tak mocno, ¿e kolizje zdarzaj¹
siê nadal i nie widaæ ich koñca, nawet po zamontowaniu dodatkowych
wielkich tablic informuj¹cych o zasadach ruchu na tym skrzy¿owaniu.
Ponad dwadzieœcia kolizji i wypadków to ogrom kosztów (w przypadku wypadków – cierpieñ i
uszczerbku zdrowia) poniesionych
przez kierowców. Tylko dlatego, ¿e
ktoœ nie pomyœla³ wczeœniej o skutkach tej zmiany i jej zabezpieczeniu
w skuteczne oznakowanie. Jak widaæ po kolejnym dostawieniu kolejnej tablicy ruchy s¹ po³owiczne,
zamiast radykalnych, na co wskazy-

wa³aby iloœæ kolizji i wypadków i
wci¹¿ istniej¹ce tu zagro¿enie.
Na pewno myœlano tu nad ró¿nymi rozwi¹zaniami, ale wed³ug mnie
najskuteczniejszym by³oby wtopienie w asfalt metalowych progów
ostrzegaj¹cych, jakie istniej¹ w kilku miejscach na szosach województwa, m.in. na skrzy¿owaniu drogi

Ko³obrzeg – Œwidwin z drog¹
Szczecin – Gdañsk. Samochód po
wjechaniu na takie metalowe progi
zaczyna dr¿eæ i kierowca automatycznie zdejmuje nogê z gazu rozgl¹daj¹c siê, co siê dzieje. Myœlê, ¿e
rozwi¹za³oby to problem raz na zawsze, bo – jak widaæ – pó³œrodki
zawodz¹.
KAR

Gdyby to urzêdnicy mieli pokrywaæ koszty kolizji
na tym skrzy¿owaniu, ju¿ dawno by coœ z nim zrobili.
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Zaproszenie

I SZCZECIÑSKIE WARSZTATY
MUZYKI CHRZEŒCIJAÑSKIEJ
„GOSPEL NA ZAMKU”
Wszystkich zainteresowanych muzyk¹
gospel - wokalistów, zespo³y wokalne i
chóralne- dyrekcja Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie zaprasza do
udzia³u w zajêciach warsztatowych prowadzonych przez znakomitych specjalistów. Warsztaty odbêd¹ siê w dniach 23
- 27 lipca br. na Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie. Zwieñczeniem tych
spotkañ bêdzie koncert powarsztatowy, w
którym wezm¹ udzia³ wszyscy uczestnicy
warsztatów. Koncert odbêdzie siê 26 lipca (sobota) o godzinie 20:00.Podczas
tych dni bêdziemy mieli okazjê uczyæ siê
pod okiem instruktorów: pastora Davida
Daniela, dyrygenta The People`s Christian Fellowship Choir z Londynu oraz
szczeciñskiej wokalistki jazzowej i dyrygentki, Joli Szczepaniak. Aby wzi¹æ udzia³
w warsztatach nale¿y przes³aæ do 20 lipca, wype³nion¹ kartê zg³oszenia, która
dostêpna jest na naszej stronie w zak³adce zg³oszenia: www.gospelnazamku.pl
Szczegó³owe informacje: Zamek Ksi¹¿¹t
Pomorskich, Szczecin, ul. Korsarzy 34,
wejœcie „A”, pok. 110 lub pod nr tel. 091
433 49 71, mail: ara@zamek.szczecin.pl

INFORMACJE

M³odzi awanturnicy
(LOBEZ) W dniu 30.06.br.,
oko³o godz. 23.20, policjanci patroluj¹cy w £obzie ul. Kolejow¹
zauwa¿yli trzy m³ode osoby, które
sz³y œrodkiem ulicy, przy tym zachowywa³y siê g³oœno i jedna z
nich pi³a piwo.
W pewnym momencie mê¿czyzna pij¹cy piwo wyrzuci³ butelkê na
s¹siaduj¹c¹ posesjê. Policjanci
podjêli interwencjê i przyst¹pili do
legitymowania. Dwoje z nich
stwierdzi³o, ¿e nie poda swoich danych personalnych, gdy¿ uwa¿aj¹,
¿e nie maj¹ takiego obowi¹zku. W
zwi¹zku z tym wszyscy zostali zatrzymani i przewiezieni do Komendy. Na miejscu zdecydowanie zmienili swoje zachowanie, podali pe³ne
dane, wspó³pracowali z policjantami. Niestety za takie zachowanie
bêd¹ teraz z musieli odpowiedzieæ
przed s¹dem, gdy¿ zostan¹ na nich

skierowane wnioski o ukaranie.
Miêdzy innymi odpowiedz¹ za wykroczenie z art. 97 kw, tj. nieprawid³owe korzystanie z jezdni, z art. 65
kw, tj. nie podanie swoich danych
personalnych podczas legitymowania oraz z art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci za spo¿ywania alkoholu w miejscu publicznym. Powiedzonko; „Trzeba mieæ fantazjê
staruszku” - chyba tym razem siê nie
sprawdzi³o, bo zbyt drogo bêdzie
kosztowaæ.
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Zarz¹d Dróg Powiatowych
w £obzie

zatrudni na umowê
o dzie³o dekarza
do nadzoru nad grup¹ pracowników, wykonujacych remont
dachu na biurowcu Zarz¹du
Dróg Powiatowych w £obzie
przy ul. Niepodleg³oœci 35.
Warunki do uzgodnienia
w biurze Zarz¹du Dróg
Powiatowych lub telefonicznie
695 040 090.

Agencja Pracy Europa

Agencja Turystyczna Europa

kontakt w godz 9-17
091 4073317
email europagoleniow@interia.pl

Mo¿liwoœæ dos³ania biletu poczt¹
akceptujemy wp³aty na konto
Kontakt w godz 9-17
091 4073317
Goleniów Konst 3 Maja 30

poszukuje do pracy
w Niemczech
opiekunki osób starszych,
m³ode osoby do prac
fizycznych

oferuje bilety
autokarowe i lotnicze
przewozy pod adres

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Podnieœli pensjê burmistrzowi
(£OBEZ). Radni miejscy
jednog³oœnie podnieœli
burmistrzowi £obza pensjê
do wysokoœci 9.860 z³
brutto.
Zgodnie z uzasadnieniem przewodnicz¹cej rady El¿biety Kobia³ki podwy¿ka ta nale¿y siê burmistrzowi ze wzglêdu na to, ¿e burmistrz Ryszard Sola realizuje wiele
odpowiedzialnych zadañ. Ostatnia
regulacja mia³a miejsce w listopadzie. Wynagrodzenie zasadnicze
wynosi obecnie 5.100 z³, dodatek
funkcyjny 1700 z³, dodatek za wys³ugê lat 1020 z³, Dodatek specjalny
w wysokoœci 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego ³¹cznie w kwocie 2040 z³.
Burmistrzowi w gminie licz¹cej
do 15 tys. mieszkañców przys³uguje
wynagrodzenie zasadnicze od 4200
z³ do 5900 z³, dodatek funkcyjny od
1500 z³ do 1900 z³, dodatek funkcyjny za wys³ugê lat co najmniej do 20
proc. wynagrodzenia zasadniczego
i dodatek specjalny w kwocie wynosz¹cej co najmniej 20 proc. i nieprzekraczaj¹cej 40 proc. ³¹cznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego. Dotychczasowe wynagrodzenie burmistrza wynosi³o 8960
z³, czyli wzros³o 900 z³ brutto.
W uzasadnieniu uchwa³y czytamy: „Podwy¿szenie burmistrzowi
wynagrodzenia podyktowane jest
m.in. zwiêkszeniem zadañ s³u¿bowych i powierzeniem dodatkowych
obowi¹zków o wysokim stopniu
z³o¿onoœci i odpowiedzialnoœci
zwi¹zanych z przygotowaniem
wniosków o pozyskanie œrodków
zewnêtrznych oraz realizacj¹ zadañ
inwestycyjnych”.
- W najbli¿szym czasie, mamy w
naszym rocznym programie inwesty-

cji zadania, które s¹ bardzo odpowiedzialne, wymagaj¹ koordynacji a
ostatnia regulacja wynagrodzenia
burmistrza by³a w listopadzie ub.
roku. Po drodze mieliœmy pozytywne opinie z wykonania bud¿etu – argumentowa³a przewodnicz¹ca rady
El¿bieta Kobia³ka. Radni jednog³oœnie zaopiniowali projekt uchwa³y.
Ze zdaniem radnych nie zgodzi³

siê jednak so³tys Bonina Waldemar
Zakrzewski. - Gdy my prosiliœmy,
by do³o¿yæ nam trochê wiêcej pieniêdzy, nigdy ich nie by³o, a jeœli
chodzi o burmistrza, to nagle siê
znalaz³y i zanim siê ktokolwiek zorientowa³ ju¿ uchwa³a przeg³osowana – powiedzia³. So³tysi przytaknêli, a radni przeszli do kolejnego projektu uchwa³y.
mm

Wsparli stra¿aków
(RADOWO MA£E). Wprawdzie jest to najmniejsza i najbiedniejsza gmina w powiecie ³obeskim, jednak mieszkañcy wykazali siê du¿ym sercem. Nie pozostali
g³usi na apel stra¿aków z £obza,
którzy prosili o wsparcie na zakup
sprzêtu hydraulicznego.
Powiatowa Pañstwowa Stra¿
Po¿arna w £obzie ju¿ od jakiego
czasu stara siê pozyskaæ pieni¹dze
na dofinansowanie zakupu sprzêtu
hydraulicznego, ratuj¹cego ¿ycie,
najczêœciej poszkodowanym w wypadkach samochodowych. Sprzêt
ten na terenie powiatu mo¿e posia-

daæ jedynie jednostka pañstwowa i
tylko ona jest w stanie uratowaæ
¿ycie ludziom, bior¹cym udzia³ w
najtragiczniejszych wypadkach.
Zwyk³e no¿yce, jakimi dysponuj¹
ochotnicy, czêsto nie wystarczaj¹.
Stra¿acy z £obza wprawdzie otrzymali wsparcie z pañstwa, ale tylko w
wysokoœci 50 proc. resztê maj¹ sobie sami dozbieraæ u sponsorów.
Nie wszystkie gminy zrozumia³y
wa¿noœæ tego zakupu, postanawiaj¹c nie wspieraæ stra¿y zawodowej,
a przecie¿ uczestnikiem wypadku
mo¿e byæ ka¿dy. Radni z Radowa
Ma³ego uchwalili pomoc finansow¹
w wysokoœci 3 tys. z³.
mm

INFORMACJE
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Czes³aw (za)Œpiewa w „10” Surduty za remont
(£OBEZ). W œwiadomoœci Polaków pojawi³ siê nagle. Wdar³ siê z impetem przebojem pod tytu³em „Maszynka do œwierkania”, by zaraz potem
zaintrygowaæ „Mieszkiem”. Dziêki
charakterystycznemu akcentowi spowodowanemu tym, ¿e od 5 do 28 roku
¿ycia mieszka³ w Danii, choæ urodzi³ siê
w Zabrzu, a tak¿e jego oryginalnej muzyce, bêd¹cej swoistym po³¹czeniem
kabaretu, rocka a nawet punk rocka, sta³
siê automatycznie rozpoznawalny. 12
czerwca Czes³aw Mozil, znany jako
Czes³aw Œpiewa, zagoœci w £obzie, a to
dziêki staraniom Anety Lipskiej, prowadz¹cej ³obeski klub „10”.
Do £obza przywiezie ze sob¹
dziewczynê, która bêdzie mu akompaniowaæ na klawiszach oraz... akordeon.
Ten muzyczny rarytas nie dla
wszystkich bêdzie jednak dostêpny.
Bilety w bardzo przystêpnej cenie, bo
po 15 z³ w przedsprzeda¿y (20 z³ w dniu

koncertu) rozchodz¹ siê niczym œwie¿e
bu³eczki. Spragnieni wra¿eñ ³obzianie
nie ukrywaj¹, ¿e jest to wydarzenie, na
które od dawna czekali. Ze wzglêdu na
to, ¿e w „10” iloœæ miejsca jest ograniczona w³aœciciele klubu planuj¹ w przysz³oœci organizacjê imprez w plenerze.
Póki co, Czes³aw Œpiewa wyst¹pi przy
ul. Browarnej.
- Sk¹d pomys³ na zaproszenie Czes³awa? Natrafiliœmy na niego w Internecie, póŸniej ogl¹daliœmy wywiad. Bardzo nas zainteresowa³ i postanowiliœmy
spróbowaæ. Teraz jest ju¿ wszystko zapiête na ostatni guzik i Czes³aw Œpiewa
przybêdzie do „10” 12 lipca. Serdecznie zapraszamy – powiedzia³a Aneta
Lipska.
mm
Sk³adam podziêkowania dla „tygodnika ³obeskiego” za pomoc w organizacji oraz dla firmy OPTYK M.D. Piszewscy za ofertê wspó³organizowania koncertu Krystyny Proñko. Aneta Lipska

Powoli do przodu
(RADOWO MA£E). W tej gminie odnoœnie infrastruktury technicznej prace trwaj¹ powoli, ale sukcesywnie do przodu.
Zakoñczono ju¿ dokumentacjê
techniczn¹, dotycz¹c¹ budowy sieci
wodoci¹gowej kol. Gostomin i z Gostomina do Mo³dawinka oraz budowy
przy³¹czy do Sienna Górnego. W tym
roku w tej kwestii ju¿ nic siê nie bêdzie
dzia³o, bowiem kolejny etap mo¿e rozpocz¹æ siê dopiero po pozyskaniu œrodków unijnych, a to nast¹pi nie prêdzej,
ni¿ w roku przysz³ym. Równie¿ w przysz³ym roku bêd¹ kontynuowane remonty dróg, na które opracowano dokumentacjê w roku bie¿¹cym. S¹ to drogi: Gostomin-¯elmowo, droga wewnêtrzna w
Strzmielach, droga wewnêtrzna w Radowie Ma³ym (odcinek od koœcio³a do
urzêdu), prócz tego droga do cmentarza. Dokumentacjê opracowano tak¿e
na drogê Pogorzelice-Orle.
Na sierpieñ bie¿¹cego roku zaplanowano koniec remontu drogi na koloni Radowo Ma³e. Wiêcej prac zostanie
wykonanych w zakresie chodników, te

jednak uzale¿nione s¹ po czêœci od
Rejonu Dróg Wojewódzkich i Rejonu
Dróg Powiatowych. I tak jeszcze w tym
roku planuje siê budowê chodników w
Radzimiu, jednak po uzgodnieniu z
RDW, podobnie w Gostominie. Równie¿ w tym roku ma zostaæ po³o¿ony
chodnik w Orlu, ale po uzgodnieniu z
RDP. W Radzimiu zamówiono nowy
przystanek PKS. Tutaj po zamontowaniu przystanku oraz w trakcie realizacji
budowy chodnika zostanie zmodernizowany zajazd na przystanek. W przysz³ym roku ma zostaæ po³o¿ony chodnik na odcinku Oœrodek Zdrowia-stadion tak¿e po uzgodnieniach z RDW.
Prace zwi¹zane z po³o¿eniem chodników zakoñczy³y siê w Dobrkowie i
Mo³dawinie.
Obecnie przygotowywany jest teren pod nowy cmentarz w Radowie
Ma³ym. Gmina z³o¿y³a w tym celu
wniosek do Agencji Nieruchomoœci
Rolnych o przejêcie terenu. Wstêpnie
wniosek zosta³ zaakceptowany. Realizacja zadania ma nast¹piæ zgodnie z
wieloletnim planem inwestycyjnym w
latach 2009-2010.
mm

(£OBEZ). Pocz¹tkowo na remont budynku w Po³chowie, w którym wybuch³ po¿ar, mia³o byæ przeznaczone 100 tys. z³. Z tej kwoty jednak zabrano 10 tys. z³ na... surduty
dla kapeli.
W zwi¹zku z tym, ¿e kapela
„£obeziacy” oraz Big Band otrzymali
zaproszenie do Litwy na koncert, burmistrz Ireneusz Kabat wyst¹pi³ do
rady miasta, aby na mieszkaniówkê
nie przeznaczaæ kwoty 100 tys. z³, ale
90 tys. 10 tys. z³ zaproponowa³ przeznaczyæ na dotacjê dla £obeskiego
Domu Kultury w celu zakupu surdutów dla kapeli „£obeziacy”.
- Stroje s¹ takie, jakie s¹. Uwa¿amy, ¿e nale¿y im zakupiæ nowe. W
ubieg³ym roku otrzymali spodnie i
buty, w tym roku – surduty. – argumentowa³ wiceburmistrz.
W tej kwestii radni nie mieli zastrze¿eñ, w koñcu ³obzianie musz¹ siê
w coœ ubraæ przed koncertem.
Radny Stankiewicz mia³ jednak
obiekcje co do kwoty 90 tys. z³ przeznaczonej na remont budynku.
- Czy by³a wyjaœniana sprawa budynku w Prusinowie, ¿e budynek ten
nie by³ ubezpieczony i lokal nie by³
ubezpieczony? Nie wiem czy lekk¹
rêk¹ wydaæ 90 tys. z³ na remont mieszkania, bo komuœ siê tam coœ zapomnia³o, bo nie ma ubezpieczeñ, bo nie
ma tego, czy tamtego. Trzeba tego
wszystkiego pilnowaæ, bo to nie s¹
¿arty – alarmowa³ radny Stankiewicz.
Sytuacjê wyjaœni³ wiceburmistrz.
- Na dziœ nale¿y wykonaæ remont

dachu i wy³o¿yæ 100 tys. z³, co nie
oznacza, ¿e gmina za ten dach zap³aci.
Szkody s¹ wycenione na 65 tys. z³, ale
tam jest jedno nasze mieszkanie, które
nale¿y wyremontowaæ. Mieszkaj¹
tam ludzie w mieszkaniach prywatnych, ale i w mieszkaniu komunalnym. Po zweryfikowaniu kosztorysu
zostan¹ podpisane stosowne porozumienia z lokatorami. Koszty remontu
zostan¹ przypisane najemcom w zale¿noœci od ich udzia³u w nieruchomoœci. Tak¿e gmina wprawdzie pocz¹tkowo wy³o¿y pe³n¹ kwotê pieniêdzy na remont, ale potem one wp³yn¹
ponownie do gminy. To jest jakby po¿yczka na remont – wyjaœni³.
Przyczyny takiej sytuacji doszukiwa³ siê radny Leszek Gajda.
- Byæ mo¿e jest to niedoinformowanie, dlatego osoba, która uczestniczy z ramienia gminy, powinna
zorganizowaæ zebrania wspólnot, by
poinformowaæ jakie to s¹ kwoty
ubezpieczenia budynku i jaki jest
zakres tego ubezpieczenia. Myœlê,
¿e w du¿ej mierze jest to wynik niedoinformowania lokatorów. I tu jest
kwestia, by te lokale jednak ubezpieczaæ –powiedzia³.
Co do kwestii informowania lokatorów radni byli zgodni, tym bardziej,
¿e w Urzêdzie s¹ osoby odpowiedzialne za lokale gminne. Póki co, z rozmów
wynika³o, ¿e jak dotychczas, nie
wszystkie kwestie w mieszkaniówce
zosta³y ogarniête. Przyk³ad domu z
Prusinowa pokaza³ jak daleko jest jeszcze do porz¹dku w tej dziedzinie. mm

Wymyœlony rozbój
(RUNOWO POM.) W dniu 6
lipca br., ok. godz. 19.45, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w
£obzie udali siê do miejscowoœci
Runowo Pomorskie, gdzie ma
przebywaæ 17-letni ch³opiec, na
którym dokonano rozboju. Na
miejscu policjanci zastali Krzysztofa S., który opowiedzia³ o rzekomym rozboju, w wyniku które-

go utraci³ telefon komórkowy i dokumenty. W toku przeprowadzonych przez policjantów czynnoœci
wynika, ¿e takie zdarzenie w ogóle
nie mia³o miejsca. Niestety m³ody
cz³owiek wszystko sobie wymyœli³. Teraz odpowie on za pope³nione wykroczenie z art. 66 par. 1 kw,
tj. zawiadomienie o przestêpstwie,
które nie mia³o miejsca.
(kp)
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£obeski Big-Ben
(£OBEZ)
Proboszcz Stanis³aw Helak chc¹æ skorzystaæ z
faktu, i¿ jest remontowana wie¿a koœcielna, postanowi³ zakupiæ zegar. Spoœród
wielu ofert wybra³
najtañsz¹ – za nieca³e
40 tys. z³. Od kilku dni
zegar ju¿ informuje
³obzian o tym, która
jest godzina.
mm

Wygrali wakacje
(£OBEZ) A¿ cztery so³ectwa
z gminy £obez otrzyma³y
dotacje z fundacji
„Wspomagania wsi”
i pozyska³y pieni¹dze
na program „Po¿yteczne
wakacje”.
Z gminy £obez 9 so³ectw sk³ada³o wnioski o mo¿liwoœæ pozyskania pieniêdzy na program „Po¿yteczne wakacje” w ramach III edycji
konkursu. Spoœród dziewiêciu
wniosków granty otrzyma³y cztery
so³ectwa w gminie £obez: Be³czna
za program „Bajeczne Wakacje”,
Unimie za „Zielone lato”, Prusinowo na „Po¿yteczne wakacje w Prusinowie” oraz Worowo za „Nie by³o
nas – by³ las”.
W Be³cznej so³tys Barbara
Kordyl otrzymane 3 tys. z³ wyda
na wyjazd do Przelewic do parku
dendrologicznego oraz na basen.
Z tego 500 z³ zostanie przeznaczonych na zakup krzewów, które zostan¹ w centrum Be³cznej. Miêdzy
koœcio³em a przystankiem zaplanowane jest posadzenie krzewów
kwitn¹cych. Wprawdzie w Be³cznej zieleni nie brakuje, ale kolorowe krzewy rozwesel¹ centrum
miejscowoœci. Czêœæ pieniêdzy
zostanie przeznaczona na odnowienie krzy¿a i pomalowanie go
na cmentarzu oraz na posi³ki dla
dzieci. Nie zabraknie przy tym
ró¿nych zawodów, konkursów i
zabaw. Nie zapomniano równie¿ o

nagrodach dla milusiñskich, którzy
aktywnie w³¹cz¹ siê w po¿yteczne
wakacje. Podobnie postanowi³a
zorganizowaæ wakacje dla najm³odszych mieszkañców wsi Barbara
Andryszak z Unimia, która na realizacjê pomys³ów otrzyma³a oko³o 3
tys. z³.
- Nie mamy zaplanowanych
wyjazdów. Nasadzimy wiêcej krzewów i wiêcej drzewek. Ni¿szy o 50
gr mamy koszt do¿ywiania na jedno
dziecko, czyli 4 z³. W ramach pieniêdzy z nagrody odnowimy p³ot
ko³o krzy¿a i ³awki. Mamy te¿ pieni¹dze na konkursy i na nagrody –
powiedzia³a so³tys wsi.
Wszystkie programy by³y do
siebie bardzo podobne, wszak celem konkursu jest umo¿liwienie
dzieciom i m³odzie¿y, które zostaj¹
na czas wakacji w swoich miejscowoœciach, spêdzenie czasu w sposób po¿yteczny, atrakcyjny i bezpieczny dla siebie i innych.
Ambitni so³tysi, w „podziêkowaniu” za chêci, najprawdopodobniej nie otrzymaj¹ wsparcia z gminy
na wakacje dla dzieci, bo wszak ju¿
maj¹ i to wiêcej, ni¿ gmina jest w
stanie daæ.
W gminach Dobra i Resko
W pozosta³ych gminach, w ramach konkursu, nagrodzono tak¿e
wnioski so³ectw z gminy Dobra: Bienic za program „Najprzyjemniejszy
zak¹tek w naszej wsi” i Wojtaszyc za
„Sami dbamy o swoj¹ ma³¹ ojczyznê” oraz z gminy Resko - so³ectwo
Lubieñ Dolny za program „Sami zrobimy – wieœ upiêkszymy”.
mm
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Œwietlica pod gwiazdami

(GARDNO). Mieszkañcy tej
miejscowoœci, nie mog¹c siê doczekaæ pracowników z gminy,
którzy ods³oniliby brukowan¹
drogê, sami rozpoczêli pracê.
Ju¿ odsunêli czêœæ ziemi, która
zalega³a na poboczach, ods³aniaj¹c
piêkn¹ brukowan¹ drogê. Prace wykonuj¹ w³asnymi si³ami, przy u¿yciu w³asnego sprzêtu. Problemem
jednak, z którym sobie nie poradz¹,
bêdzie budowa placu manewrowego dla autobusu. Póki co, mniej
wprawni kierowcy wykorzystuj¹ do
tego plac zabaw dla dzieci. Podczas
deszczu autobus musi manewrowaæ
w potê¿nej ka³u¿y.
W nagrodê za zaanga¿owanie,
mieszkañcy tego so³ectwa dowiedzieli siê w ubieg³ym tygodniu, ¿e
obiecany im barak mieszkalny, który mieli otrzymaæ na
œwietlicê nie trafi do
nich. Na budowê
nowej œwietlicy tym
bardziej nie maj¹ co
liczyæ. M³odzie¿y
pozostaje
nadal
spotykaæ siê na
przystanku, b¹dŸ
³aweczce w parku.
Tam mog¹ sobie
zorganizowaæ kurs
tañca towarzyskiego, obs³ugê kompu-

tera, czy te¿ dyskotekê. Jak siê dowiedzieliœmy koszt takiego kontenera wynosi³by oko³o 30 tys. z³. Tyle
kosztuj¹ nowe, u¿ywane jednak
mo¿na kupiæ ju¿ od 3 tys. z³, u¿ywane po gruntownym odnowieniu – ju¿
za oko³o 11 tys. z³, (16 mkw.), 16 tys.
z³ (30 m.kw.) i 26 tys. z³ (60 m.kw.)
z mo¿liwoœci¹ wystawienia faktury
VAT. To efekt piêciominutowego
poszukiwania ofert w Necie. Pod³o¿e z pewnoœci¹ mieszkañcy przygotowaliby sami, zamontowanie œrodkami w³asnymi gminy. Gdyby
d³u¿ej poszukaæ mo¿na by³oby
zakupiæ te obiekty za pó³ ceny.
Wystarczy chcieæ. Mo¿e wiêc zamiast oczekiwaæ na odpowiedzi z
zapytaniem o cenê warto czasami
skorzystaæ z Internetu nie tylko przy
koniecznoœci wys³ania listu e-maila?
mm
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Przykro pani burmistrz, ¿e nie bierze pani cz³owieka pod uwagê

Dzieci s¹ chorowite, zanim dojd¹, to zmokn¹
(WÊGORZYNO). Budowa
gimnazjum to nie tylko obiekt, ale
co równie istotne, wyznaczenie
bezpiecznego i przyjaznego miejsca na przystanki dla dzieci i m³odzie¿y. Okazuje siê, ¿e to zadanie
nie jest ³atwe.
Podczas sesji radna Jadwiga
Kamiñska zauwa¿y³a, ¿e radni nie
uczestniczyli w spotkaniu, dotycz¹cym lokalizacji przystanków autobusowych przy nowym gimnazjum.
Burmistrz Gra¿yna Karpowicz
uspokoi³a, ¿e by³o to tylko spotkanie robocze.
- 11 czerwca mia³a pani naradê w
sprawie przystanku. Ten kto nie ma
dzieci, tego mo¿e nie rozumie, ale
usytuowanie przystanku w pobli¿u
jeziora nie jest najlepsze. Dzieci s¹
chorowite, zanim dojd¹ – zmokn¹.
Chcia³am, aby przystanek by³ przy
szkole. I przykro, ¿e my radni nic o
tym nie wiedzieliœmy – powiedzia³a
radna Kamiñska w sprawie lokalizacji zbyt odleg³ej od szko³y.
- To by³a pierwsza narada robocza w sprawie zmiany przystanków
dla autobusów szkolnych, w których
uczestniczyliœmy i analizowaliœmy

jakie s¹ plusy i minusy zrobienia
zatoki autobusowej przy ul. Koœciuszki, przy nowym gimnazjum
oraz zrobienia rozbiórki pod ³¹cznikiem i zrobienia przejazdu przez
³¹cznik. Analizowaliœmy walory
tego terenu przy gimnazjum i jakie
by³yby to koszty. Dopiero zbiera³am
opinie. Informowa³am przewodnicz¹cego komisji, ¿e lepiej zrobiæ

zatokê dla uczniów przy ul. Koœciuszki, a nie rozbieraæ teraz
³¹cznik. Jak wstêpnie teraz oszacowa³ inwestor zastêpczy, koszt wyniós³by oko³o 50-60 tys. z³.
Radna Kamiñska nie dawa³a za
wygran¹.
– Jest mi tylko przykro pani burmistrz, ¿e nie bierze pani cz³owieka
pod uwagê, tylko walory estetyczne.

Bardzo jest mi przykro, bo gdyby
wziê³a pani pod uwagê zdrowie
dzieci i podesz³a jak matka, to inaczej by pani na to spojrza³a – doda³a
radna.
Inna rzecz, która wyniknê³a w
toku dyskusji, to fakt, ¿e po raz kolejny zabrak³o g³osu osoby odpowiedzialnej za inwestycje w gminie, czyli kierownika Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji i Remontów Bogdana Idzika. Kierownik nie
bêdzie równie¿ obecny podczas wizji lokalnej, bowiem - jak powiedzia³a burmistrz - oœwiadczy³ on, ¿e jest
to mo¿liwe jedynie do godz. 16.00,
czyli do czasu urzêdowania kierownika. Kierownik rzadko te¿ zagl¹da
na obrady, a szkoda, bowiem wiele
kwestii móg³by wyjaœniæ. W tej gminie jednak nie jest praktykowane, by
urzêdnicy odpowiedzialni za swoje
decyzje uczestniczyli w obradach i
odpowiadali na pytania radnych i
mieszkañców. W innych gminach
praktyka ta wydaje siê byæ naturaln¹. Przynajmniej ka¿dy wie do
kogo mieæ pretensje za buble i od
kogo wymagaæ bardziej intensywnej pracy na rzecz gminy.
mm

INFORMACJE

Str
Str.. 8

tygodnik ³obeski 08.07.2008 r.

Rada z³o¿y³a wniosek do rzecznika dyscypliny finansów

Czas na remonty

Burmistrz pod lupê

Mostki po³amane
tu¿ przed sezonem

(WÊGORZYNO). 7 radnych g³osowa³o za, dwóch przeciw, jeden
wstrzyma³ siê w sprawie z³o¿enia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
przez burmistrza Wêgorzyna.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w
Wêgorzynie w ci¹gu 14 dni przeœle
wniosek do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu pope³nienia czynu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez burmistrz
Gra¿ynê Karpowicz polegaj¹cego na:
podpisaniu aneksu do umowy zawartej
w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie „Wykonanie studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Wêgorzyno – przed³u¿aj¹cego termin wykonania zadania, gdzie kryterium oceny
ofert by³a cena i termin, tj. czynszu
opisanego w art. 17 ust.6 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoœci
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Kolejnym zarzutem jest
dzielenie zamówienia publicznego,
bowiem zosta³a zawarta umowa na zadanie „Adaptacja budynku hydroforni
na œwietlicê w Po³chowie” w trybie art.4
pkt.8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych na kwotê 64.693,26 z³, przy czym
umowa nie przewidywa³a pe³nego zakresu robót do wykonania – na pozosta³e prace w bud¿ecie pozosta³a kwota
26.123 z³ i prace te zosta³y wykonane w
terminie póŸniejszym tj. czynu opisanego w art.17 ust.pkt.1 ustawy z dnia 17
grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoœci za
naruszenie finansów publicznych.
Trzeci zarzut dotyczy powstaniu zobowi¹zañ wymaganych na dzieñ
31.12.2007 r. w jednostkach bud¿etowych tj. czynu opisanego w art.16 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Uzasadnieniem takiego kroku jest
fakt, i¿ Rada Miejska w Wêgorzynie na
sesji w dniu 28 lutego br. podjê³a
uchwa³ê nr XVII/142/2008 w sprawie
przyjêcia wniosków Komisji Rewizyjnej, by do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie skierowaæ wniosek
o zbadanie dwóch zadañ realizowanych
przez gminê Wêgorzyno w 2007 roku:
Adaptacja budynku hydroforni na œwietlicê w Po³chowie oraz wykonanie Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i
Miasta Wêgorzyno.
RIO w Szczecinie odpowiadaj¹c
pismem z 6 maja br poinformowa³a, ¿e
„...Kolegium Izby po wnikliwym zapoznaniu siê z przed³o¿onymi materia³a-

mi stwierdzi³o, i¿ Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Wêgorzynie w wyniku przeprowadzonej kontroli ustali³a
stan faktyczny i wypracowa³a wnioski
dotycz¹ce nieprawid³owoœci zaistnia³ych przy realizacji tych zadañ. (...)
Wobec powy¿szego nie zachodzi potrzeba przeprowadzania kontroli doraŸnej...”. Ponadto prezes RIO Józef Chodarcewicz zasugerowa³ w ww piœmie,
¿e „...Ca³oœciowej oceny na podstawie
(...) stwierdzonych przez Komisjê Rewizyjn¹ faktów winna dokonaæ Rada,
która jest najlepiej zorientowana we
wszystkich aspektach poszczególnych
kwestii i posiada stosowne uprawnienia
do nadania ewentualnie dalszego postêpowania w sprawie, w tym równie¿ zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o uzasadnionym
podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych...”.
Ponadto RIO w uchwale nr
XXXVII/109/2008 z dnia 10.04.2008 r.
w sprawie wydania opinii, dotycz¹cej
sprawozdania burmistrza Wêgorzyna z
wykonania bud¿etu za 2007 r. zwraca
uwagê na dopuszczenie do powstania
zobowi¹zañ wymagalnych na dzieñ
12.31.2007 w jednostkach bud¿etowych, co równie¿ stwierdza Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej w Wêgorzynie w opinii o wykonaniu bud¿etu gminy Wêgorzyno za rok 2007. £¹czna
kwota zobowi¹zañ wymagalnych na
koniec 20078 r. wynosi 8.973,10 z³ w
tym 8.909.40 z³ z terminem p³atnoœci do
30.11.2007 r. oraz 63,70 z³ z terminem
do 20.12 2007r. Obecny na absolutoryjnej sesji 30.04.2008 r. radca prawny
Piotr Sydor stwierdzi³, ¿e fakt dopuszczenia do powstania zobowi¹zañ wymagalnych na koniec roku 2007 w kwocie 8.973,10 z³ „...mo¿e siê kwalifikowaæ jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych...”.
W zwi¹zku z tym g³osami 7 radnych
podjêto uchwa³ê.
op

W tym samym czasie, gdy na
stronie urzêdu miejskiego pojawi³a siê informacja o dewastacji
mostków na Redze, w gminie
£obez, poinformowano nas równie¿, ¿e zniszczeniu uleg³ tak¿e
most na Redze, na drodze Przyborze – Karwowo.
Na stronie internetowej urzêdu
miejskiego w £obzie pojawi³a siê
informacja o zamkniêciu dla ruchu
pieszego i rowerowego odcinek zielonego szlaku rowerowego, po³o¿onego w okolicach Unimia - pomiêdzy mostkiem na rzece Redze (przy
³¹ce, zwyczajowo wykorzystywanej dla uczestników sp³ywów kajakowych), a mostkiem na starorzeczu
Regi, od strony jeziora Che³m, ze
wzglêdu na stan techniczny mostków. Obiekty te zosta³y zdewastowane przez nieznanych sprawców.
Urz¹d radzi, by do momentu wykonania niezbêdnych prac remontowych, rowerzyœci korzystali z ob-

jazdu szos¹ unimsk¹. Ostrzega równie¿, ¿e korzystanie z przepraw na
rzece grozi kalectwem lub œmierci¹.
To ostrze¿enie mog³oby równie¿ dotyczyæ mostu na drodze
Przyborze – Karwowo, ale nikt siê
nie kwapi³, by je gdziekolwiek opublikowaæ lub postawiæ tablicê
ostrzegawcz¹. Most na tej trasie jest
z jednej strony zarwany. Mieszkañcy korzystaj¹cy z tej przeprawy podejrzewaj¹, ¿e zarwa³ siê, bo ktoœ
wjecha³ ciê¿kim samochodem.
- Najprawdopodobniej z drzewem. - mówi jeden z nich. Na jego
œrodkowej czêœci s¹ powyrywane
lub za³amane deski. Ca³y most wygl¹da na stary, a belki i deski na
próchniej¹ce. Wiosn¹, po ulewach,
rzeka wyst¹pi³a w tym miejscu z
brzegów i elementy mostu d³ugo
by³y pod wod¹. Byæ mo¿e to spowodowa³o, ¿e deski zmursza³y. Mieszkañcy korzystaj¹cy z tego przejazdu, a jest ich sporo, prosz¹ o jego
szybkie naprawienie.
KAR

GMINA WÊGORZYNO
Ca³y czas krzyczê o K¹kolewice, bo drogi s¹ tragiczne, albo w ogóle ich nie ma

Budowanie czy ³atanie
(SIELSKO). O tym, ¿e drogi na
wsiach s¹ fatalne, wiadomo nie od
dziœ. Czêsto nadaj¹ siê do jazdy
tylko ciê¿kim sprzêtem rolniczym,
bowiem jad¹c zwyk³ym samochodem osobowym mo¿na doœæ szybko zgubiæ jak¹œ jego czêœæ.
Je¿d¿¹c po powiecie niejednokrotnie trzeba bardzo uwa¿aæ, aby
nie zostawiæ samochodu gdzieœ przy
drodze, a to z powodu dziur i wyrw
w drogach w szczególnoœci na
wsiach. Tam, jako ¿e u¿ytkowników
jest mniej, do kwestii dróg podchodzi siê po macoszemu. Od wielu lat
praktykuje siê jedynie ³atanie dziur,
zasypywanie ich gruzem, czasami
piachem. Takie “remonty” czêsto
skutkuj¹ do pierwszego ulewnego
deszczu. Efekty ³atanie dziur w jezdniach z kolei przewa¿nie nie trwaj¹
d³u¿ej ni¿ rok. Logicznym wiêc
wydawa³oby siê, by zamiast wyrzucaæ pieni¹dze w b³oto (dos³ownie)
raz w roku wykonaæ przynajmniej
jedn¹ drogê w gminie porz¹dnie.
Niby logiczne, jednak problem pojawia siê wówczas, gdy okazuje siê, ¿e
potrzeb jest wiêcej, a bud¿et zbyt
ma³y. By zaspokoiæ wymagania
wszystkich. Gdy brakuje pieniêdzy
rodz¹ siê konflikty. Tak te¿ jest i w
przypadku tej miejscowoœci. Dotychczas gmina stara³a siê naprawiaæ
drogê w³asnymi œrodkami. W roku
ubieg³ym wydatkowa³a na ten cel 22
tys. z³. Remont kostk¹ polbrukow¹
okaza³ siê niezadowalaj¹cy. Burmistrz Gra¿yna Karpowicz wnios³a,
by w tym roku przygotowaæ plany, a
w przysz³ym skorzystaæ z dotacji i
wybudowaæ drogê z prawdziwego
zdarzenia do kolonii Sielsko.
- Proponujê wykonaæ tê inwestycjê przy pomocy œrodków, jakie s¹
dostêpne z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych. ¯eby to zadanie
zg³osiæ jeszcze w lipcu do Urzêdu
Marsza³kowskiego, to potrzebne
jest otwarcie nowego zadania inwestycyjnego, do tego potrzebna jest
zgoda rady. Prosi³abym o przeznaczenie na to zadanie 5 tys. z³, ¿ebyœmy mogli zap³aciæ mapy i wyci¹gi
z ksi¹g wieczystych i by z³o¿yæ
wniosek do Urzêdu Marsza³kow-

skiego. Na dziœ ¿adnych œrodków nie
musimy planowaæ, poniewa¿ wystarczy oœwiadczenie, ¿e bêd¹ œrodki na ten cel w przysz³ym roku. Gdybyœmy dostali dotacjê na tê drogê od
Marsza³ka – 120 tys. z³ na kilometr,
to mo¿emy tê drogê na koloniê zrobiæ w miarê porz¹dnie, zamiast ³ataæ
kolejne dziury za kwoty w wysokoœci 10 tys. z³ – argumentowa³a burmistrz na sesji rady miasta.
W zwi¹zku z tym burmistrz zaproponowa³a, by zabraæ 5 tys. z³ z
budowy remizy stra¿ackiej OSP w
Wêgorzynie.
Przeciwna takiemu rozwi¹zaniu
by³a radna Jadwiga Kamiñska.
- Te 5 tys. z³ wi¹¿e siê z kolejnymi 400 tys. z³. Uwa¿am, ¿e takie
przesuniêcie ze stra¿y, gdzie ka¿dy z
nas widzi, ¿e stra¿ promuje gminê
wszêdzie i wszêdzie stra¿aków
chwal¹, jest z³e. Jestem przeciw
Sielsku poniewa¿ w tamtym roku
czêœæ drogi by³a wyremontowana i
nie by³ to dobry remont. Ca³y czas
krzyczê o K¹kolewice, bo drogi s¹
tragiczne, albo w ogóle ich nie ma i
ca³y czas nam siê t³umaczy, ¿e coœ
tam, a tu na Sielsko znajduj¹ siê pieni¹dze. Sielsko nie by³o przewidziane do remontu. Trzymajmy siê tej
stra¿y, bo tam ch³opaki na to zas³uguj¹.
Spór kobiet rozstrzygn¹³ radny
Jan Mazuro, który zaproponowa³, by
konieczne na plany pieniadze zabraæ
nie ze stra¿y, a z remontu dróg, które
s¹ w³aœnie przeznaczone na Sielsko
w tym roku. Wyrazi³ przy tym nadziejê, ¿e na ³atanie dziur wystarczy
w tym roku 5 tys. z³. Na tê propozycjê chêtnie przysta³a burmistrz.
Mimo takiego rozstrzygniêcia
problemu radna Kamiñska nadal nie
by³a przekonana co do zasadnoœci
wchodzenia w dodatkowe koszty
- Czyli tak: dajemy 5 tys. z³, inwestycja kosztuje 400 tys. z³ i blokujemy sobie bud¿et? I na stra¿ znowu
nie wystarczy, bo jest budowana droga i coœ tam jeszcze.
Po piêciominutowej przerwie
przeznaczonej na zastanowienie siê
nad podzia³em œrodków wniosek radnego Jana Mazuro przeszed³. mm

Bêdzie plac jak siê patrzy
(ZWIERZYNEK). Ochotnicy
z tej miejscowoœci doczekaj¹ siê w
koñcu remontu placu manewrowego. Zadanie sfinansuje Pañstwowa Stra¿ Po¿arna.
2 czerwca burmistrz Wêgorzyna
oraz naczelnik OSP Zwierzynek
spotkali siê z komendantem Stra¿y
Po¿arnej w Szczecinie w sprawie

dofinansowania OSP Zwierzynek.
Podczas spotkania uzgodniono, ¿e
dla stra¿aków zostanie przeznaczonych 30 tys. z³.
- Na dzisiaj mamy informacjê ¿e
otrzymamy dotacjê. Pieni¹dze maj¹
przyjœæ w najbli¿szym czasie i bêdziemy mogli przyst¹piæ do remontu placu manewrowego – powiedzia³a burmistrz.
mm
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W toku, czyli tak samo
(WÊGORZYNO). Proces gazyfikacji gminy Wêgorzyno zosta³
rozpoczêty. Póki co jest na tym samym etapie co w styczniu br.
16 czerwca burmistrz Gra¿yna
Karpowicz spotka³a siê w Koszalinie z dyrektorem Zak³adu Gazowniczego Markiem Kêsikiem w sprawie
gazyfikacji gminy Wêgorzyno.
- Zak³ad Gazowniczy wykona³
projekt. Maj¹ to zadanie zamarkowane na wieloletni plan inwestycyjny na 2008 rok– jako zadanie w
toku. Jednak do rozpoczêcia faktycznie prac budowlanych z £obza
do gminy Wêgorzyno oczekuj¹ na
og³oszenie konkursu przez Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego, poniewa¿ licz¹ na pie-

ni¹dze z Regionalnego Programu
Operacyjnego. Wówczas ta inwestycja, wed³ug ich wskaŸników, by³aby sp³acona dopiero po 15 latach.
Startuj¹c w konkursie do RPO mogliby otrzymaæ do 50 proc. dofinansowania. 2008 rok wypada z dofinansowania w ramach œrodków
RPO. Nie wiem dlaczego. Bêdê
uczestniczyæ w posiedzeniu sejmiku województwa zachodniopomorskiego i bêdê stanowczo siê domaga³a, by Marsza³ek i zarz¹d zmienili
zasady wydatkowania funduszy
unijnych – powiedzia³a burmistrz.
Przypominamy, ¿e wartoœæ inwestycji wynosi oko³o 4 miliony z³,
natomiast przewidywany czas rozpoczêcia robót, to 2009 rok. mm

Szaleñstw nie bêdzie
(WÊGORZYNO). Stan techniczny budynków i lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ
lub wspó³w³asnoœæ gminy ustalony zosta³ przez Zarz¹dcê Nieruchomoœci „Administratora”. Na
ogóln¹ liczbê 85 budynków
mieszkalnych 74 zosta³o wybudowanych przed 1945, a jedynie 11
po tym okresie, przy czym w 46
obiektach gmina jest wy³¹cznym
w³aœcicielem.
W bie¿¹cym roku Zarz¹dca zaplanowa³ konserwacjê i remont dachów przy ul. Strzeleckiej 6, w D³usku nr 19 oraz w Sulicach nr 4.
Wymianê dachów przy ul. Kopernika 11 oraz w Runowie 54. Liczba remontów dachów ma siê zwiêkszyæ
do 7 w roku przysz³ym: przy ul.
Sosnowskiego 2 i 3, Grunwaldzkiej
16, Drawskiej 8 oraz Koœciuszki 25.
Wymiana ma pozostaæ na tym samym poziomie, czyli
nie wiêcej ni¿ dwa dachy: w Cieszynie nr 9
oraz Sielsku nr 38.
Malowania klatek
schodowych na ten rok
nie zaplanowano. Przewidziano jedynie pomalowanie trzech lokali mieszkalnych bez dok³adnego okreœlenia o
które lokale chodzi.
W bie¿¹cym roku
mieszkañcy ul. Rynowskiej 16/2, Sosnowskie-

go 4 oraz Przemys³owej 2/3 doczekaj¹ siê przy³¹czy i instalacji wodnokanalizacyjnych. Roboty na zbiornikach bezodp³ywowych zaplanowano w Cieszynie 9 i D³usku 19/1.
Roboty ogólnobudowlane z kolei maj¹ siê odbyæ w 23 miejscach.
W wiêkszoœci s¹ to jednak przemurowania korony kominów, drobne
remonty i ocieplenia œcian szczytowych budynków: przy ul. 2 Marca,
Kopernika 11, Koœciuszki 31.
Ten rok to równie¿ wymiana
drzwi i okien, w sumie zaplanowano
wymieniæ 20 szt. okien i 5 szt. drzwi.
Koszty remontów maj¹ wynieœæ
180 tys. z³, z kolei koszty eksploatacji – 203 450 z³. Wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia zarz¹dcy na lata 2008-2010 zaplanowano
w wysokoœci 248506,78 z³ w latach
2011 i 2012 wydatki te maj¹ wzrosn¹æ o 2 proc.
mm
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RESKO - RADOWO MA£E

tygodnik ³obeski 08.07.2008 r.

Aleksander Mackiewicz i Aleksandra Mucha ze znakomitymi wynikami
Ma³gosia Muszyñska przejmuje pa³eczkê ze œredni¹ ocen 6,0.

Gimnazjum reskie wypuœci³o grupê œwietnych
absolwentów

(RESKO) Gimnazjum reskie zakoñczy³o rok szkolny i podsumowa³o
wyniki uczniów oraz dokonania w
ci¹gu roku.
Materia³ o zebra³y panie: Wanda
Dranczewska, Karolina Moszczyñska i
Monika Dziegieæ. Zrobi³y to bardzo
dok³adnie i wysz³o pokaŸne sprawozdanie. Mamy w nim opisane konkursy
przedmiotowe i przegl¹dy, z podzia³em
na etapy, w jakich uczniowie brali
udzia³, zawody sportowe, opisane wycieczki i biwaki, wyjazdy do kina, teatru, na wystawy, dzia³alnoœæ charytatywn¹, wspó³pracê z rodzicami, a tak¿e
ankiety diagnozuj¹ce efekty pracy Gimnazjum w Resku. Ni¿ej pokazujemy
tylko fragment dzia³alnoœci szko³y –
wyniki uczniów, dla nich chyba najwa¿niejsze. W tym roku bez w¹tpienia prym
wiód³ Aleksander Mackiewicz - finalista konkursów jêzyka polskiego, biologicznego i wiedzy informatycznej.
Uczeñ z najlepszym wynikiem z testów
gimnazjalnych. Po piêtach depta³a mu
kole¿anka z rocznika - Aleksandra
Mucha – finalistka konkursu geograficznego, ze znakomit¹ œredni¹ 5,88 i
drugim wynikiem z testów.
Oboje s¹ absolwentami i ju¿ opuœcili mury szko³y. Ich miejsce zajmuj¹
m³odzi. Wœród nich Ma³gosia Muszyñska z rewelacyjn¹ œredni¹ ocen 6,0, i to
ju¿ w pierwszej klasie. Absolwenci
maj¹ wiêc godnych nastêpców. Oby
tacy znaleŸli siê tak¿e w sporcie, konkursach przedmiotowych i dzia³alnoœci
spo³ecznej.
Stypendia za wyniki w nauce I
semestr 2007/2008r.
Œrednia 4,8 i wzorowe zachowanie
Ma³gorzata Muszyñska I D – 5,55
Aleksandra Mucha III C – 5,53
Krystyna Przygocka II A – 5,41
Natalia Czaban I E – 5,41
Paulina Jagodziñska II D – 5,18
Kuba Jacek Gradus I E – 5,17
Justyna Choroszko I E – 5,03
Aleksander Mackiewicz III D – 4,87
Albert Kunsztowicz III C – 4,87
Ró¿a Derkacz III C – 4,84
Stypendia za wyniki w nauce II semestr 2007/2008r.
Œrednia 4,8 i wzorowe zachowanie.
Ma³gorzata Muszyñska I D – 6,0
Aleksandra Mucha III C – 5,88
Krystyna Przygocka II A – 5,85
Natalia Czaban I E – 5,66

Paulina Jagodziñska II D – 5,43
Albert Kunsztowicz III C – 5,41
Aneta Gromek II C – 5,39
Justyna Kijak III B – 5,34
Ró¿a Derkacz III C – 5,34
Kuba Gradus I E – 5,24
Pola Litwin II B – 5,24
Aleksander Mackiewicz III D – 5,22
£ukasz Murat-Kryszan III E – 5,15
Kacper Borowski I D – 5,13
Justyna Choroszko I E – 5,13
Piotr Kobielac I D – 5,06
Anna Bodys II B – 5,06
Kinga Wêgrzanowska III C – 5,06
Grzegorz Buczek III D – 5,03
Kacper Adamcewicz I E – 4,94
Maria Ziemiañska II C – 4,94
Kamila Pieñczakowska III B – 4,94
Joanna Kurszewska III C – 4,91
Agnieszka Bartkowiak I D – 4,89
Magdalena Tkacz I B – 4,89
Dominika Jurzysta III C – 4,84
Stypendia za osi¹gniêcia sportowe w roku szkolnym 2007/2008
Bodys Anna II B, Trela Magdalena
III E, Manel Ewelina II A, Kowal Agata
I E, Wierzbicka Maja III C, WoŸniak
Paulina III D, Ignacenko Magdalena II
B, Pieñczakowska Kamila III B, Dziuba Maria I B, Buæ Karolina I D, Gromek
Aneta II C, Pizoñ Krystian III C, Pietrzak Paulina II D, Myszak Maja II C,
Lis Anita III D, Bogdañska Sandra III
D, Piórkowska Maja I B.
Nagrody Burmistrza
Za najwy¿sze wyniki z egzaminu
gimnazjalnego otrzymali: Aleksander
Mackiewicz, Aleksandra Mucha i Grzegorz Buczek.
Za osi¹gniêcia sportowe – zajêcie
III miejsce w Wojewódzkiej Gimnazjadzie w Pi³ce No¿nej Dziewcz¹t: Maja
Wierzbicka, Anna Bodys, Aneta Gromek, Magdalena Trela, Katarzyna Baran, Agata Kowal, Maria Dziuba, Paulina WoŸniak, Karolina Buæ, Magdalena Ignacenko i Kamila Pieñczakowska.
Trenerem zespo³u by³a pani Renata
Czerwiñska.
Nagrody otrzyma³y równie¿; Ewelina Manel - za VI miejsce w Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Prze³ajowych na 1000 metrów oraz Anna Bodys
– za IX miejsce skok wzwy¿ w Wojewódzkiej Gimnazjadzie w Lekkiej Atletyki. Obie przygotowywane równie¿
pod okiem Renaty Czerwiñskiej.
Dyplom i nagrodê za codzienn¹
obecnoœæ w szkole, przez 3 lata nauki,

Najwy¿sze wyniki egzaminu gimnazjalnego 2008

otrzyma³a Anita Lis, z klasy III D.
Wszystkim uczniom gratulujemy i

¿yczmy równie wspania³ych osi¹gniêæ
w szkole œredniej.
KAR

Podwy¿ka dla wójta
(RADOWO MA£E). Rada
Gminy ustali³a nowe wynagrodzenia dla wójta gminy Józefa
Wypijewskiego.
Wprawdzie rada gminy uchwa³ê
o podwy¿szeniu wynagrodzenia dla
wójta gminy Radowo Ma³e Józefa
Wypijewskiego uchwali³a w czerwcu, jednak z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
stycznia. Oznacza to, ¿e gmina bêdzie musia³a wyp³aciæ z bud¿etu wyrównanie od pocz¹tku roku. Obecnie wynagrodzenie zasadnicze wójta wynosi 4.400 z³, dodatek funkcyjny - 1.500 z³, dodatek specjalny w
wysokoœci 20 proc. ³¹cznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego - 1.180 z³. Poza tym

wójtowi przys³uguje dodatek za
wieloletni¹ pracê, nagroda jubileuszowa i inne œwiadczenia wynikaj¹ce z w³aœciwych przepisów. mm
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Roland. Pamiêæ, miejsce i legenda.
Swego czasu, po wojnie, nad miasteczkiem, jak¹œ przystani¹ dla oczu,
punktem zatrzymuj¹cym panoramuj¹cy okolicê wzrok, by³o zalesione wzgórze, a na nim cementowa bry³a Pomnika. Sztukateryjnie kamienny rycerz
trzymaj¹cy uniesiony, w bojowo wyci¹gliwym pionie miecz. U stóp jego,
opieraj¹c siê o poziome p³aszczyzny na
ca³ym okrêgu ornamentacyjnej kolumny, w górnej czêœci spiêtej czterema
okr¹g³ymi tarczami, sta³a wyd³u¿onym
owalem tarcza, wsparta o muskularne
nogi. Rzymska lub te¿ grecka spódniczka - tunika obficie zmarszczonego
betonu, regularnymi fa³dami wokó³
bioder przys³ania³a do po³owy uda z
przodu, z ty³u okrywa³y go obficie sp³ywaj¹ce fa³dy spiêtej, w górnej czêœci
piersi peleryny. Sta³ ów rycerz i trzymanym obur¹cz mieczem podpiera³ niebo
nad miasteczkiem. Mo¿e nawet zaklinaj¹c je, strzeg¹c, ochraniaj¹c je przed
czymœ, pe³ni¹c funkcjê totemu, fetyszu, który by³ dobrotliwie opiekuj¹cym
siê duchem miasteczka.
Okolicznie interpretacyjna dociekliwoœæ nazwa³a go Rolandem, jako,
i¿ uosobnia³ on teoretyczny wzorzec
pospolicie po¿¹dliwych cnót, literackiego rycerstwa.
A on - Pomnik stoj¹c na morenowo
czo³owym wzgórzu, które oramia³o
miasteczko, czuwa³ nad œmiertelnym
spokojem duchowego snu tych obywateli miasteczka, którzy padli w bojach na frontach pierwszej Wojny
Œwiatowej. Ich nazwiska mo¿na by³o
odczytaæ z ceramicznych tablic, które
umieszczone by³y na wewnêtrznej
stronie kamiennie prostok¹tnych kolumn, okalaj¹cych Pomnik, cokó³ i postaæ, spiêtych w rodzaj pergoli poroœniêtej girlandami bluszczu. Wiele z
tych nazwisk mia³o s³owiañskie
brzmienie. Co hipotetycznie potwierdza³o, ¿eœmy tu wrócili. Takie¿ same
brzmienie nazwisk mia³o te¿ swoje
powtórzenie na cmentarzu, który rozpoœciera³ siê u stóp wzgórza. By³y to
nagrobne tablice - epitafia i ich s³owiañsko brzmi¹ce nazwiska, zaœwiadcza³y ¿eœmy te¿, tak¿e S³owianie.
Mo¿e w³aœnie dlatego zbezczeœciliœmy je. Jeszcze dzisiaj ci z by³ych
mieszkañców, rodowitych £obezian,
którzy odwiedzaj¹ nas obecnie, z
dum¹ mówi¹ o swojej Pomorskiej korzennoœci. I mo¿e w³aœnie dlatego
Pomnik Rolanda móg³ byæ wyrazem
tej Pomorskoœci. Piszê „byæ” bo ju¿
go nie ma. W latach siedemdziesi¹tych zosta³ wysadzony, a jego œmiertelne resztki rozrzucona jak och³apy
po zdzicza³ego parku lesie. Zosta³a
tylko wyobra¿ana pamiêæ, miejsce i
legenda.
Powojennie rozwydrzone watahy
Hunów adoptuj¹c zasiedlaj¹co miasteczko, bezwstydnie skarla³ym zniesmaczeniem urz¹dzaj¹c siê w nim,
wszystko to co by³o poza gatunkowo
trawiennym wymiarem doraŸnie propagandowego sosu, to by³o Germañskie - „trofiejne”. To te¿ sz³o to pod

kolbê, siekierê, ogieñ, but, rêkê, nogê,
w plemiennie kulturowej nieobecnoœci „patlacz”. Bo droga, któr¹ nale¿a³o iœæ przytomnie i obecnie mia³a byæ
jasna, œwietlista i prosta. I by³a. A jeœli
nie, to siê j¹ ko³tuñsk¹ demagogi¹
zgnuœnia³o i prostowa³o. I wtedy ju¿
bez ¿adnej zastraszonej ³aski by³a, nazwana tak jak by³o potrzeba.
To te¿ jest rzecz¹ chyba zrozumia³¹ i jasn¹, ¿e ktoœ inicjuj¹c swoj¹
ideologicznie aktywn¹ dojrza³oœæ,
zwali³ z coko³u i to a¿ z takim hukiem,
¿e utr¹cona g³owa rycerza - Rolanda,
który by³ pomnikiem, stoczy³a siê po
zboczu góry i poniewiera³a siê przez
lat wiele pomiêdzy grobami u podnó¿a. Sama figura rycerza natomiast, jej
korpus z utr¹con¹ g³ow¹ i ramieniem
miecza pad³szy na wznak przy u³amanie stercz¹cym kikucie coko³u, w œrodek krêgu wyznaczonego przez kamienne kolumny, wiele lat wypoczywa³a owocnie, le¿akuj¹c si³y na potem.
Na pomnikowym wzgórzu le¿¹ca
figura kamiennego rycerza - Rolanda
jakby nie by³o, zros³a siê z miasteczkiem, z jego ludzkimi noœnikami pamiêci - kolejnymi rocznikami absolwentów LO, którzy po latach, na kolejnych Zjazdach: Pomnik, Wzgórze,
Rycerza, Rolanda przede wszystkim
wspominaj¹. Jako, i¿ by³o to miejsce,
punkt, docelowoœæ, przystañ, zacisze,
zakotwiczenie, gdzie by³o siê sob¹ i
siebie mo¿na by³o realizowaæ, praktykowaæ i uprawiaæ i dok¹d zbiorowo i indywidualnie siê chodzi³o. Partia i Rz¹d
nie mia³y tam swoich agentów, chocia¿
ja wiem, mo¿e i mia³y, spoœród tych,
którzy tam bywali.
Szczególnie dziewczêta upodoba³y sobie figurê kamiennego rycerza Rolanda, jak gminna wieœæ niesie dowartoœciowuj¹c siê wstydliwie i skrycie tym miejscem posiadów. Bo pomnik, rycerz, Roland, jego zezw³ok
kamienny na plecach, na wznak le¿¹cy, by³ bardzo wygodny do spoczywania. A ju¿ szczególnie na tym dziczej¹co zakrzaczaj¹cym siê wzgórzu. W
pierwszym okresie - lata czterdzieste
i piêædziesi¹te, tarasowo wytyczone
œcie¿ki poprzetykane kamiennymi
obeliskami ze stylizowanymi na starogermañskie napisy rytami, by³y pe³ne
uroku a¿ dogodnego do spacerów, to
te¿ chêtnie siê tam chodzi³o; w gromadzie, parami, tabunem i pojedynczo, w
rozlicznym wieku.
Bo pomnik, jego morenowo czo³owa wynios³oœæ by³ doskona³ym punktem widokowym, który dawa³ wzgl¹d
do miasteczka; ulic, placów, domów,
podwórek, sadów, ogródków, dzia³ek.
Byli nawet tacy, którzy twierdzili, i¿
miasteczko jest zbudowane - posadowione na planie „Hakenkrojtza”. Myœlê jednak, ¿e jest to tylko propagandowo plotkarski kit. Ja tam tego „Hakenkrojtza” nie widzia³em.
By³o wiêc to zwyczajowego miasteczka miejsce; spacerów, randek,
gryla¿owych „tet a tet”, ucieczek, zabaw, spotkañ, celów, kierunków, wy-

tyczeñ. Miejsce, punkt dok¹d siê chodzi³o, siada³o, patrza³o, odpoczywa³o
i oddycha³o. W pocz¹tkowym okresie
robi³o siê to na resztkach murszej¹cych ³awek, których póŸniej ju¿ jednak nie by³o, tak samo jak i saren i
zajêcy w Miejski Lesie - Parku, jak go
siê dumnie nazywa³o. Jako, ¿e by³ to
odwiecznie Miejska Bukowy Las
spór, o którego u¿ytkowanie by³ iskr¹
zapaln¹, od której zgorza³ Zamek
Borków, a którzy potem - 1400 r. dla
uspokojenia miasteczka, listem tzw.
„transumpt” potwierdzili wczeœniej
nadane prawa miejskie ³¹cznie z u¿ytkowaniem Lasu Bukowego, jako ¿e
dokument lokacyjny praw miejskich
nie zachowa³ siê tylko tzw. „transumpt”, którego te¿ ju¿ nie ma. W roku
1945 wraz z Ratuszem jako tzw.
„znicz zwyciêstwa - pabiedy” sfajczy³
siê na Pl. 3 Marca, który nazywa³ siê
wtedy Markt Platz, czyli Rynek.
Pozosta³y jedynie oswojone i zaprzyjaŸnione - zasiedzia³e punkty,
miejsca: kamienne przedpro¿a ³awy, przed g³azami narzutowymi z
ukoronowanego przeskoku wilkiem i
pseudo starogermañskimi rytami. No
i oczywiœcie Roland, rycerskie resztki, zezw³ok przewrócony na wznak, a
wiêc pokonany i gotów do ujarzmienie. To te¿ szczególnie chêtnie
dziewczyny siada³y ujarzmiaj¹co w
okolicy korzennego zrostu mêskich
ud, przykrytego betonowo obfitymi
fa³dami spódniczki Rzymskiej, b¹dŸ
te¿ Greckiej tuniki. I nic siê nie dzia³o, nikt ¿adnych konsekwencji nigdy
nie ponosi³.
A¿ kiedyœ byæ mo¿e, ¿e w czarnobrylsko zatrutym czasie, po którym legenda powsta³a i teraz siê j¹ spisuje.
Pewna Aniona, abiturientka miejscowego LO, po okresie i przed, w jego
œrodkowej fazie, po jednym z letnich
posiadów poczu³a siê brzemienna.
Przesta³a miewaæ zwyczajowoœæ, a
zaczê³a objawiaæ s³odko - gorzk¹ ci¹¿owoœæ kapryœnoœci. I mimo tego, i¿
by³a kochana - zaocznie, korespondencyjnie, miewa³a jednak¿e dni, ¿e
bez kija do niej nie podchodzi³o siê,
jak to brzemienne nawiedzone bia³og³owy zwyczajowo postêpuj¹.
Po up³ywie genetycznie ustalonego czasu - dziewiêciu miesiêcy, kiedy
p³ód têgiego - legendarnie rycerza dojrza³ i embrojonalnie zmaterializowa³
siê w jej ³onie, nast¹pi³o rozwi¹zanie
i powi³a ona - Aniona dzieciê p³ci mêskiej. A dzia³o to siê, pewnikiem na
oddziale Ginekologicznie Po³o¿niczym Reskiego Szpitala. Po czym taryf¹ zafundowan¹ przez siedem krasnoludków i sierotkê Marysiê, w tryumfie i radoœci powróci³a do £obezu.
Stare baby na jarmarku zrzêdz¹c
powiadaj¹, i¿ tubylczo chrzeœcijañskim obyczajem ochrzci³a dzieciê w
Koœciele Parafialnym pod wezwaniem
Serca Jezusowego nadaj¹c mu imiê
Roland. Uroczystoœci chrztu matkowali i ojcowali pani Burmistrz i pan WC
Burmistrz. Ca³oœæ zosta³a ubarwiona

specjalny koncertem M³odzie¿owo
Rozdêtej Orkiestry z tubicznie bufoniastym dyrektorem Domu tzw. Kultury, jednak¿e pod kierunkiem nieœmiertelnie aktywnego kapelmistrza. Do
udzia³u w imprezie, w celu robienia
tzw. „dobrej miny do z³ej gry” w³¹czy³y
siê tak¿e miejscowe mas - media: „gmina pomorska”, „£obeziak” tudzie¿
Nominalnie Miesiêczny Dwumiesiêcznik „Wiadomoœci £obeskie”, a
tak¿e Powiat na karym koniu i Œwiêtoborska banderia na grabiach, bronach,
wid³ach, talerzach, siewnikach, roztrz¹saczach i innych okopowych.
Ros³o tedy dzieciê p³ci mêskiej o
imieniu Roland i tê¿a³o na „Bebikach”, „Milupach” i cywilizacyjnie
innych granulatach, rozwijaj¹c siê
podrêcznikowo i modelowo. Zgodnie,
z planowo wytyczonym zamykaniem
przedszkoli zmienia³o panie i charakter. Do Szkó³ tak¿e post¹pi³o w wiekowo swoim czasie i nauki pobiera³o,
krn¹brny charakter produkcyjnie
kszta³c¹c i formuj¹c w najemniczo
po¿¹dliwym paso¿ytowaniu z³odziejskiej s³u¿alczoœci. Przyklêki grzeczne
i umizgliwe korzystnie opanowawszy
œlizga³o siê z klasy do klasy, przypisane szczeble szkolnej drabiny pokonuj¹c. Rekordy na Miejskim Stadionie i
rekordzistów poza nim bij¹c, k³opotliwoœci rozwojowej wiekowi dojrzewania przypisanej tym samym sobie i
innym przyczyniaj¹c.
A¿ inicjacyjnie tubylcza Hrabina,
w lot poj¹wszy o co tu chodzi, odby³a
z nim pedagogiczny pok³ad. I sta³o siê
wtedy, i¿ Roland dowartoœciowawszy
siê cieleœnie zapragn¹³ miecza, ale pochwa jeno przy kamiennym rycerzu
osta³a siê, gdzie by³ poczêty onegdaj
czerwcowo gor¹cego wieczora. Wst¹piwszy zatem na pomnikow¹ górê, pochwê onego domniemywania rêkoma
swymi m³odymi ucapiwszy i wywijaj¹c
ho³ubce w dolinê Regi, gdzie miasteczka pêpek poœladkami domów na brzegach dwojga, rozpo³owi³ siê rzek¹, zeszed³ w ulice one i siek³ w prawo i lewo
burz¹c i morduj¹c kamiennie betonow¹ pochw¹ miecza rycerskiego. Nie
bez kozery przecie, nazywa³ siê Roland
wszako¿. I tak burz¹c i morduj¹c w g³¹b
postêpowa³, a¿ w pieñ wyci¹³ dziewiêæ
tysiêcy dziewiêciuset mieszkañców,
wraz z ich domami i dobytkiem wszelakim, pozostawiaj¹c dziesiêciu m¹drych a sprawiedliwych, którzy przeczuwaj¹c niechybn¹ zarazê ka¿¹ zaoraæ miasteczko piêciokrotnie; wszerz,
wzd³u¿ i po przek¹tnej, a tak¿e dog³êbnie i za zgod¹ Senatu RP., na ca³ym
obszarze terytorialnym posadziæ ziemniaki klasy: „Lenino”.
Nie wiem ile w tym prawdy, ale
jest co opowiadaæ. Dla grzecznie pos³usznych najemników bajam przecie¿. S³uchajcie zatem wy, w produkcyjnie skarla³ym przyklêku analfabetycznie zniesmaczone gatunki. Pan
Zbigniew Herbert interpretacyjnie siê
k³ania.
Leon Zdanowicz 07-2001 r.
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OG£OSZENIE
Z PRACY RADY MIEJSKIEJ
W £OBZIE

WYDZIA£ INWESTYCJI I ROZWOJU LOKALNEGO
I. Projekty:
1. Uzyskano dofinansowanie do projektu „Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Zespole Szkół Gimnazjalnych
w Łobzie” w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i
młodzieży”. Program realizowany jest przy współudziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wysokość dofinansowania 200 000 zł.
2. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 10 400 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego do realizacji projektu pt. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łobzie”.
3. Uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008, na realizację remontów bieżących szkół. Wysokość dofinansowania 56.799
zł. W ramach przedsięwzięcia zostaną wymienione okna i drzwi wejściowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łobzie
, Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie i Zespole Szkół Gimnazjalnych w Łobzie.
II. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych :
1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na „ Przebudowę parkingów w mieście Łobez”. Roboty budowlane obejmują:
a) przebudowę parkingu pomiędzy ul. Obrońców Stalingradu – Kraszewskiego (przy rondzie),
b) przebudowę parkingu przy budynku mieszkalnym na ulicy Kościuszki nr 30.
Miejsce i termin składania ofert:
· Urząd Miejski w Łobzie ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez, I p. sekretariat do dnia 04.07.2008 r. do godz.10.00
· Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2008 r. o godz.1030 w Urzędzie Miejskim w Łobzie.
2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na „ Przebudowę alejek – chodników
w Parku Miejskim w Łobzie ”.Miejsce i termin składania ofert:
· Urząd Miejski w Łobzie ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez, I p. sekretariat do dnia 09.07.2008 r. do godz.10.00
· Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2008 r. o godz.1030 w Urzędzie Miejskim w Łobzie.
3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na „Budowę zespołu wielofunkcyjnych boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Łobzie”. Kompleks boisk wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym będzie
zlokalizowany przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łobzie. Budowa boisk współfinasowana będzie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski w Szczecinie. Miejsce i termin składania ofert:
· Urząd Miejski w Łobzie ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez, I p. sekretariat do dnia 08.07.2008 r. do godz.10.00
· Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2008 r. o godz.1030 w Urzędzie Miejskim w Łobzie.
4. Ogłoszono przetarg nieograniczony na „ Przebudowa oświetlenia w Parku Miejskim w Łobzie przy ulicy T.
Kościuszki ”. Miejsce i termin składania ofert:
· Urząd Miejski w Łobzie ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez, I p. sekretariat do dnia 11.07.2008 r. do godz.10.00
· Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2008 r. o godz.1030 w Urzędzie Miejskim w Łobzie.
5. Ogłoszono przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi w miejscowości Dalno”. Miejsce i termin składania
ofert:
· Urząd Miejski w Łobzie ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez, I p. sekretariat do dnia 21.07.2008r. do godz. 1000
· Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2008r. o godz.1030 w Urzędzie Miejskim w Łobzie.
6. Ogłoszono przetarg nieograniczony na „Przebudowa przyłączy wodociągowych w Łobżanach”. Miejsce i
termin składania ofert:
·
Urząd Miejski w Łobzie ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez, I p. sekretariat do dnia 21.07.2008r.
do godz. 1000 .
·
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2008r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Łobzie.
7. Ogłoszono przetarg nieograniczony na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Kilińskiego w Łobzie- Etap I”. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w ramach
I etapu inwestycji pn. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. XXX-lecia PRL, Przedmiejska, Pomorska,
Kilińskiego, Kamienna, Armii Krajowej i Przechodnia oraz deszczowej w łączniku pomiędzy ul. Kilińskiego i
Spokojną w Łobzie.
Miejsce i termin składania ofert:
· Urząd Miejski w Łobzie ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez, I p. sekretariat do dnia 24.07.2008r. do godz. 1000
.
· Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2008r. o godz. 1030 .w Urzędzie Miejskim w Łobzie.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówień zamieszczone są na stronie: http://www.bip.lobez.pl
III. Inwestycje :
1. Realizacja zadania pn. „Uzbrojenie 31 działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
na os. Książąt Pomorskich w Łobzie przy ul. Jagiellonów i Piastów”:
- trwają prace przy budowie przyłączy wodociągowych,
- trwają prace porządkowe oraz są przygotowywane dokumenty odbiorowe do zakończenia robót budowlanych,
- wykonano badania bakteriologiczne wody w sieci wodociągowej w ul. Piastów i Jagiellonów.
2. Trwa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w placówkach oświatowo- wychowawczych:
- w Szkole Podstawowej nr 1 została wymieniona stolarka okienna w 70% oraz całkowicie została wymieniona
stolarka drzwiowa w budynku szkoły;
- w Szkole Podstawowej nr 2 została wymieniona stolarka okienna w ok. 90%;
- Przedszkolu Miejskim nr 1 została całkowicie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa
3. Trwają roboty budowlane w miejscowości Worowo polegające na zmianie sposobu użytkowania budynku
biurowego na budynek mieszkalny - wielorodzinny.
W wyniku przebudowy powstanie 20 lokali mieszkalnych w tym 4 dla osób niepełnosprawnych. Planowany termin
zakończenia 15.12.2008 r. Obecnie wykonywane są instalacje kanalizacyjne i wodociągowa, elektryczna oraz
wzmacnianie konstrukcji budynku i wymiana kominów.
4. Rozpoczęto remont pomieszczeń łazienek w części parterowej budynku i łazienek usytuowanych przy Sali
nr 31 i 42 Przedszkola Miejskiego NR 1 w Łobzie.
Remont polega na wymianie okładzin ścian pomieszczeń sanitarnych oraz wymianie białego montażu. Ponadto
prowadzone są roboty remontowe w sali nr 14 „Motylki” i sali nr 13 „Żabki” polegające na szpachlowaniu i
malowaniu ścian, wymianie stolarki drzwiowej i wymianie wykładzin. Przewidywany termin zakończenia prac
31.07.2008 r.
5. Rozpoczęto remont pomieszczeń i sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Bełczna.
Roboty obejmują wykonanie szpachlowania i malowania ścian pomieszczenia Sali nr 4 oraz przygotowanie szatni
z pomieszczenia gospodarczego i modernizację łazienki usytuowanej na parterze budynku.
6. Trwają prace w Łobeskim Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usytuowanym w budynku Szkoły
Podstawowej Nr 2 polegające na:
- wykonaniu remontu pochylni osób niepełnosprawnych prowadzącej do pomieszczeń centrum,
- trwają prace polegające na odwodnieniu i osuszeniu pomieszczenia sali rehabilitacyjnej,
7. Rozpoczęły się prace remontowe w SP Nr 1 polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń szatni.
8. Trwają uzgodnienia opracowanej koncepcji na uzbrojenie działek inwestycyjnych w rejonie ulic Waryńskiego
i Drawskiej. Opracowanie obejmuje m. in. Projekt na wykonanie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej oraz tłocznej
w obrębie ulic Wegorzyńskiej, Odnodze Węgorzyńskiej, Strumykowej, Podgórnej, Łąkowe4j, Lipowej, Sosnowej,
Akacjowej, Cisowej i Brzozowej oraz wykonaniu nowych i modernizacji istniejącej sieci wodociągowej w ww.
ulicach. Przewidywany termin zakończenia 31.08.2008 r.
9. Wykonano projekt na wydzielenie z [pomieszczenia mieszkalnego, pomieszczenia łazienki z dostosowaniem
dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, usytuowanego w lokalu nr 2 położonym w budynku mieszkalnym nr 29 przy
ul. Bema.

W dniu 1 lipca 2008 roku odbyła się XXVI sesja Rady
Miejskiej w Łobzie, podczas której radni przyjęli informacje:
- o stanie mieszkaniowego zasobu Gminy Łobez,
- o pracy Burmistrza Łobza za okres od 01 do 31
maja 2008 roku,
- z realizacji umów w zakresie zadań własnych gminy
w sferze komunalnej,
Podjęli następujące uchwały Rady Miejskiej w
Łobzie:
a) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łobez
b) w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego,
c) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w
Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2008-2010,
e) w sprawie zmian budżetu Gminy Łobez na rok 2008,
f) w sprawie upoważnienia Burmistrz Łobza do zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
g) w sprawie wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Łobza,
W dalszej kolejności rozpatrzyli skargi wniesione na
działalność Burmistrza Łobza oraz Dyrektora MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobzie oraz
przyjęli plan pracy Rady Miejskiej w Łobzie na II-gie
półrocze bieżącego roku.
Następnie radni, sołtysi oraz obecni na sesji mieszkańcy zgłosili szereg zapytań i wniosków, na które odpowiedzi udzielili Burmistrz Łobza, jego Zastępca oraz
pracownicy Urzędu Miejskiego.
Uchwały powyższe zamieszczone są w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łobzie
(www.bip.lobez.pl) oraz wyłożone są do wglądu w
Biurze Rady Miejskiej, pokój nr 2 (parter)

Wakacyjne wêdrówki
po Pomorzu – lato 2008
W dniach od 30 czerwca do 25 lipca / II turnusy/ przy
świetlicy terapeutycznej funkcjonującej w budynku
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie, prowadzona jest
nieobozowa akcja letnia pod hasłem „Wakacyjne wędrówki po Pomorzu”. Uczestnicy akcji to 2 x po 35
uczniów łobeskich szkół podstawowych i Zespołu
Szkół Gimnazjalnych. Organizatorem akcji jest Gmina
Łobez, a nabór chętnych prowadzony był w czerwcu
przez wychowawcę ze świetlicy terapeutycznej przy
SP Nr 2. W każdym turnusie zaplanowano:
- wycieczkę do Trzęsacza – zwiedzanie kościółka z
neogotyckim ołtarzem oraz obserwacja słynnej ściany zatopionego kościoła, rozpoznawanie roślinności
nadmorskiej, obserwacja brzegu klifowego, plażowanie,
- wycieczkę do Mrzeżyna – obserwacja ujścia Regi,
plażowanie,
- wycieczkę do Zieleniowa koło Kołobrzegu –
- wycieczkę do zoo safari w Świerkowinie,
- wyjazdy integracyjne /Wysiedle, Zagórzyce, Zajezierze, Dalno/,
- rajd rowerowy nad jezioro lobeliowe w Unimiu , bieg
na orientację z metą nad jeziorem miejskim i wiele
innych atrakcji. Dla uczestników akcji przewidziano
też niewielkie posiłki oraz nagrody za udział w grach
i konkursach.
Uczestnikom akcji życzymy przyjemnego wypoczynku, miłych i niezapomnianych wrażeń.

SPRZEDA¯ i DZIER¯AWA
NIERUCHOMOŒCI
Burmistrz Łobza zawiadamia, że na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego (w siedzibie Urzędu
oraz przy ul. Niepodległości) wywieszono wykazy
dotyczące:
1. sprzedaży nieruchomości lokalowych na rzecz najemców, położonych:
w Karwowie 26/1, 26/2, 26/3, 26/4 i miasta Łobez
w Łobzie przy ulicy: Mickiewicza 3/7
2. dzierżawy nieruchomości położonych na terenie
miasta Łobez:
- działki nr 259 o pow. 1.0229 ha położonej w obrębie
1 miasta Łobez,
3. sprzedaży nieruchomości niezabudowanych:
- działka nr 1200/10 o pow. 428 m2, położona w obr. 4
miasta Łobez przy ul. Odnoga Węgorzyńska,
- działka nr 1200/11 o pow. 1896 m2, położona w obr. 4
miasta Łobez przy ul. Odnoga Węgorzyńska,
4. sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 130/20 o
pow. 682 m2, położonej w obr. 2 miasta Łobez przy ul.
Rolnej 18c.

tygodnik ³obeski 08.07.2008 r.

BURMISTRZ £OBZA
ogłasza konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania rodzin znajdujących się e trudniej
sytuacji materialnej poprzez objęcie bezpłatną
opieką przedszkolną dzieci z terenu wsi Karwowo Gm. Łobez i okolic.
I. Przedmiotem konkursu jest wspieranie wykonywania zadania publicznego, w zakresie
wspierania rodzin znajdujących się e trudniej sytuacji materialnej poprzez objęcie bezpłatną
opieką przedszkolną dzieci z terenu wsi Karwowo Gm. Łobez i okolic.
II. Wysokość planowanych środków publicznych
przeznaczonych na realizację zadania:
10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
III. Terminy i warunki realizacji zadań:
1. Termin realizacji zadania: 15 lipca – 31 grudnia 2008 roku.
IV. Terminy składania ofert:
1. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w
Łobzie przy ul. Niepodległości 13 (pok. 24 - sekretariat I piętro) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodzin znajdujących się e trudniej sytuacji materialnej poprzez
objęcie bezpłatną opieką przedszkolną dzieci z
terenu wsi Karwowo Gm. Łobez i okolic.” w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od ogłoszenia konkursu, tj. do dnia 14.07.2008 roku do
godz. 12.00.
Ogłoszenie jest dostępne na stronie internetowej www.bip.lobez.pl – „Otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego”.

SPORTOWY SUKCES GMINY
£OBEZ
Gmina Łobez po raz 7 uczestniczyła w Ogólnopolskim Turnieju Miast i Gmin. W roku 2008 była
to już XIV edycja.
Celem Turnieju jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miast i gmin na terenie całego kraju. Udział w Turnieju polega na
uczestnictwie wszystkich chętnych osób: dzieci,
młodzieży i dorosłych, niezależnie od wieku, w
imprezach o charakterze sportowo - rekreacyjnym, organizowanych na terenie danej gminy .
Gmina Łobez w klasyfikacji ogólnopolskiej zajęła 7 miejsce na 145 zgłoszonych gmin oraz 3
miejsce w województwie . Za zajęcie tak wysokiego miejsca otrzymała nagrodę w wysokości
13.860 zł .
Zgodnie z decyzją Krajowej Federacji Sportu za
uzyskaną kwotę zostanie sfinansowany 10 dniowy obóz sportowy dla grupy ok. 30 dzieci i młodzieży - sportowców z gminy Łobez.
Za pomoc w organizacji zawodów i imprez sportowych serdecznie dziękujemy.
Organizator Sportowego Turnieju Miast i Gmin w
Łobzie : Zdzisław Urbański.

Wizyta ³obeskiej delegacji
w niemieckiej gminie Wiek
na wyspie Rugia
W dniach 20-22 czerwca 2008 r. na zaproszenie
Pani burmistrz Petry Harder oraz Pana Helmuta
Linke zastępcy burmistrza i jednocześnie kapelmistrza niemieckiej orkiestry dętej w partnerskiej
gminie Wiek na wyspie Rugia w Niemczech przebywali przedstawiciele Gminy Łobez, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łobeskiego Domu Kultury
wraz z marżonetkami.
Podczas pobytu w Wiek delegacja naszej gminy
wzięła udział w obchodach 50 rocznicy istnienia
Orkiestry Dętej Wiek „Wieker Blasmusik e.V.”
które rozpoczęły się pełnym emocji przemarszem orkiestr dętych. Łobeska Orkiestra Dęta
oraz marżonetkami wzbudziły ogromny zachwyt
i entuzjazm wśród mieszkańców gminy Wiek.
Podczas pobytu w zaprzyjaźnionej gminie Wiek
rozmawiano na temat współpracy miedzy naszymi
samorządami. Władze obu gmin jednomyślnie
potwierdzili że, współpraca ta niezbędna jest dla
realizacji projektów europejskich, które mogą być
wspólnie wykorzystane w naszych gminach.
Delegacja gminy Łobez opuściła gościnną gminę
Wiek w niedzielę o północy. O tym jaka będzie przyszłość współpracy między gminami zadecydują
samorządowcy i oczywiście sami mieszkańcy.
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WODA W JEZIORACH

¯yjemy i pracujemy w warunkach skrajnie skandalicznych

Na zlecenie Burmistrza Łobza przed sezonem, w
miesiącu maju br. wykonano badania bakteriologiczne i fizyko-chemiczne wody w jeziorach na terenie Gminy Łobez: Miejskie, Moszczenica, Karwowo, Klępnica, Zajezierze. Według badań wykonanych przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną, woda w badanych jeziorach odpowiada
wymaganiom sanitarnym dla wód do kąpieli.

Niech pani pracownicy
je¿d¿¹ sobie na zdarzenia

„Po¿yteczne wakacje”

(WÊGORZYNO). Jak wa¿na jest
stra¿ po¿arna dla zachowania
bezpieczeñstwa i ratowania
¿ycie wie nawet ma³e dziecko.
Ale co zrobiæ, gdy z dachu siê
leje, stra¿acy nie maj¹ siê
gdzie przebraæ, ani naradziæ?
Mo¿e oddaæ samochody
gminie i niech urzêdnicy gasz¹
po¿ary? Czy tak siê stanie
w tej gminie?

Cztery sołectwa z terenu Gminy Łobez: Prusinowo, Worowo, Unimie oraz Bełczna otrzymały
dotację z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację programu „Pożyteczne wakacje 2008” na
łączna kwotę 11.932 zł.
Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom/młodzieży, które zostają na czas wakacji w swoich miejscowościach, spędzenia czasu w sposób pożyteczny, atrakcyjny i bezpieczny dla siebie i innych.
Projekt zapewnia zajęcia dla grupy liczącej nie
mniej niż 15-ro dzieci i młodzieży przynajmniej
przez 4 godziny dziennie przez min. 10 dni.
Z dotacji można finansować zakup np. :
a)nawozów, sadzonek krzewów, kwiatów i drzewek, środków konserwacyjnych i malarskich,
b) zajęcia wypoczynkowe i rozrywkowe (wycieczki, festyny) c) wyżywienie.

Wojewódzkie Zawody
Sportowo-Po¿arnicze
wg CTIF po raz pierwszy
w £obzie
W dniu 21 czerwca 2008 r. na stadionie Miejskim
w Łobzie przeprowadzono Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze wg regulaminu CTIF
dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP),
Kobiecych Drużyn Pożarniczych (KDP)i Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP).
W zawodach uczestniczyło 28 drużyn w następujących grupach klasyfikacyjnych:
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze(MDP) Dziewczęce – 6 drużyn,
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze(MDP) Chłopięce – 12 drużyn,
Kobiece Drużyny Pożarnicze (KDP) – 2 drużyny,
Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) – 8 drużyn,
Łącznie w zawodach startowało 280 zawodników zaś zawody obserwowało ok.200 mieszkańców gminy Łobez, ochotników i gości zaproszonych.
Tegoroczne zawody były eliminacjami o prawo
reprezentowania woj. Zachodniopomorskiego
na Ogólnopolskich Zawodach Sportowo - Pożarniczych CTIF dla KDP i OSP które odbędą się w
Lądku (woj. Wielkopolskie) w dniach 16-17 sierpnia 2008 r. oraz dla MDP które odbędą się w Bydgoszczy w dniach 12-14 września 2008 r.
Do zawodów krajowych kwalifikują się zwycięscy
zawodów wojewódzkich.
Kolejność miejsc w klasyfikacji generalnej przedstawiała się następująco:
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Dziewczęce
1 Miejsce – MDP OSTROWICE
2 Miejsce – MDP SIECIEMIN
3 Miejsce – MDP RĄBINO
4 Miejsce – MDP Resko(pow. łobeski)
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopięce
1 Miejsce – MDP SIECIEMIN
2 Miejsce – MDP OSTROWICE
3 Miejsce – MDP BATYŃ
7 Miejsce – MDP Dobra(pow. łobeski)
Kobiece Drużyny Pożarnicze
1 Miejsce – KDP OSTROWICE
2 Miejsce – KDP KARLINO
Ochotnicze Straże Pożarne
1 Miejsce – OSP OSTROWICE
2 Miejsce – OSP POŁCZYN ZDRÓJ
3 Miejsce – OSP BOLESZKOWICE
7 Miejsce – OSP Resko(pow. łobeski)
Burmistrz Łobza przekazuje podziękowania za
sprawne przygotowanie i przeprowadzenie zawodów: Ochotnikom z OSP powiatu Łobeskiego,
OW ZOSP RP woj. Zachodniopomorskiego, KP
PSP w Łobzie, KP Policji w Łobzie, Pogotowiu
Ratunkowemu, Staroście, Burmistrzom, Wójtowi powiatu Łobeskiego, sponsorom.

Desperacja radnego Eugeniusza
Ko³odyñskiego podczas sesji siêgnê³a zenitu, gdy dowiedzia³ siê, ¿e
ponownie remont remizy stra¿ackiej w Wêgorzynie zosta³ przesuniêty, a byæ mo¿e nigdy nie nast¹pi.
Narodzi³y siê bowiem plany budowy nowej. Z jednej strony nowa remiza to rarytas, z drugiej na taki rarytas gminy mo¿e nie byæ d³ugo staæ.
A dach w obecnej remizie dziurawy
i to teraz stra¿acy nie maj¹ ju¿ miejsca dla siebie. Sytuacja jest powa¿na, bo to w³aœnie ci ochotnicy wyje¿d¿aj¹ do zdarzeñ œrednio 150
razy w roku i to ta jednostka w³¹czona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego, mo¿e wiêc
wykonywaæ niemal wszystkie zadania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Ró¿nica polega na tym, ¿e w Wêgorzynie s¹ ochotnicy.
Zdaniem burmistrz jedynie budowa nowej remizy jest najlepszym
rozwi¹zaniem, by bol¹czki stra¿aków siê skoñczy³y.
- Jeœli rozpoczniemy projekt na
remizê stra¿ack¹ w przysz³ym roku,
to jej budowa rozpocznie siê najwczeœniej w 2010 r. Z³o¿ymy wniosek do RPO, proszê siê liczyæ z tym,
¿e nie bêdziemy budowaæ remizy za
œrodki w³asne. Bêdziemy siê starali
pozyskaæ fundusze unijne, ale na
przysz³y rok. Jeœli teraz wykonamy
projekt, to bêdzie bardzo dobrze.
Budowa remizy w Wêgorzynie, to
kwota oko³o 3 milionów z³, trzeba
te¿ pamiêtaæ, ¿e przysz³e lata, to
sp³ata budowy gimnazjum, to kanalizacja w Wêgorzynie itd. Trzeba
ka¿dego roku zrobiæ jak¹œ drogê w
gminie, bo drogi s¹ fatalne. Dlatego
tutaj nie mogê z³o¿yæ deklaracji, ¿e
ta remiza zostanie wykonana. Bo
mamy powa¿ne inwestycje, a remiza stra¿acka jest kolejn¹ du¿¹ inwestycj¹. Sama budowa to koszt trzech
milionów, a potem jeszcze wyposa¿enie. Projekt bêdzie zrobiony, pozwolenie gmina uzyska, jak rusz¹

fundusze unijne, to wtedy bêdziemy
siê staraæ pozyskaæ je. WeŸcie pañstwo przyk³ad Zwierzynka. Ile lat?
Piêæ, szeœæ lat trwa³a adaptacja
Zwierzynka, a jeszcze w tym roku
wyrwa³am 30 tys. z³ od Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej. Niby wszyscy tak
wspieraj¹ stra¿e, bo ratuj¹ ¿ycie, ale
jak przyjdzie o za³atwienie pieniêdzy, to jest bardzo ciê¿ko - t³umaczy³a burmistrz.
Na tê wypowiedŸ radny Ko³odyñski zaprosi³ wszystkich do remizy w Wêgorzynie.
- Dwa pojazdy mokn¹, bo sypie
siê dach. Pani burmistrz, to nie jest
takie proste. Ja ca³y czas proszê, by
przyspieszyæ tê inwestycjê, my nie
mamy siê gdzie ubraæ, ani spotkaæ w
ludzkich warunkach. My za³atwiamy sprawy za pañstwow¹ stra¿ po¿arn¹, a ¿yjemy i pracujemy w warunkach skrajnie skandalicznych.
Je¿eli pani powie, ¿e odk³adamy na
kolejne lata, odstawiamy pani tu
samochody, niech pani pracownicy
je¿d¿¹ sobie na zdarzenia. My odstawimy samochody na plac i nie
dzia³amy. Krótko. Je¿eli dalej pieni¹dze bêd¹ odk³adane na kolejne
lata – powiedzia³.

Burmistrz stara³a siê za³agodziæ
sytuacjê
- Pan jest radnym, pan g³osuje
nad bud¿etem. Bêdziemy dzieliæ te
pieni¹dze na kolejny rok. Na pewno
jest to wa¿na inwestycja, ale zobaczymy jak bêdziemy mieæ pieni¹dze. Musz¹ siê zwiêkszyæ na to œrodki w bud¿ecie, poniewa¿ jest tylko 20
tys. z³, projekt to koszt 40-50 tys. z³.
Tyle by³o zaplanowane w bud¿ecie,
bo tyle by³o pieniêdzy. Teraz mo¿na
zwiêkszyæ pieni¹dze. Bêdzie rozliczenie gimnazjum, przetarg na wyposa¿enie, bêd¹ pieni¹dze z MENu. Wiêc, gdy to wszystko rozliczymy, zobaczymy ile pieniêdzy zostaje i na jakie zadania to bêdzie mo¿na
przesun¹æ. Nie kwestionujê, ¿e nie
wykonam tego zadania. 20 tys. to
dopiero pocz¹tek planowania inwestycji – doda³a burmistrz.
Gdyby siê okaza³o, ¿e s³owa
radnego Ko³odyñskiego nie by³y
jedynie groŸb¹, tragicznie wygl¹da³aby sytuacja bezpieczeñstwa w
gminie. Urzêdnikom przyzwyczajonym do 30.dniowego terminu na
rozpatrzenie sprawy, trudno by³oby
zd¹¿yæ na czas do jakiegokolwiek
zdarzenia.
mm
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Og³oszenie
mo¿na
nadaæ
wppp1@wp.pl
Adres redakcji:
£obez
ul. emailem:
S³owackiego
6, tel. 091 39 73 730
INNE

NIERUCHOMOŒCI

£obez

£obez

Sprzedam profesjonaln¹ krajalnicê
do wêdlin produkcji niemieckiej. Tel.
504 138 640 lub 607 464 370.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ 680 mkw., okolice stadionu miejskiego w £obzie. Tel. 091
397 63 35, 0517 401 635.

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. Tel.
091 397 59 24, 505 972 167.

MOTORYZACJA

US£UGI

Q EKSLUZYWNE PERFUMY w
przystêpnej dla ka¿dego cenie. Mo¿liwoœæ wspó³pracy. Zadzwoñ: 0 601
088 446.

Q Sprzedam kombajn zbo¿owy
CLASS MERCUR, szerokoœæ koszenia 2,5 metra. Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 587 438, 091 392
16 07.

Region

Drawsko Pom.
Posiadam do wynajêcia biny na
1000 ton zbo¿a w Wierzchowie. Tel.
510 108 987.

Region
QSprzedam ¿yto paszowe 30 ton,
tel: 0601 587 438
QSprzedam kontenery plastikowe
1000 l w atrakcyjnej cenie od 120 z³
Tel. 091 397 62 21.
QSprzedam wannê, kuchenkê gazow¹, lodówkê, szafkê pod zlewozmywak, pralkê automatyczn¹
(uszkodzony modu³), cena do
uzgodnienia, tel. 0784 792 270, 091
39 22 783.
Q Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
QSprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Q Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

MIESZKANIA

Drawsko Pom.
Q Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 80 mkw. Cena 2750 z³ za mkw.
+ gara¿ lub zamieniê na mniejsze w
Drawsku. Tel. 609 116 616.

Q Sprzedam ci¹gnik C902, C355,
C330 oraz p³ug Overum 4 skibowy
produkcji szwedzkiej, zagonowy.
Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 587
438, 091 392 16 07.
Q Sprzedam alufelgi 15” z oponami
letnimi fulda 205 55 R 15 w bardzo
dobrym stanie do Mercedesa E –
klasse, W – 124, 190. Cena 790 z³
za komplet. Tel. 0605 522 340.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg 5000
km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.

QWideofilmowanie - Tel. 0 605 732
267.
Q Domy drewniane pod zamówienie. Tel. 692 405 612 lub 091 395
21 88.
Q T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58.
QDywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.

Q Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê przy
ul. Rolnej o pow 836 mkw. zabudowan¹ budynkiem u¿ytkowym o pow.
72,10 mkw. Tel. 607 588 175.

Q Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

QSprzedam budynek gospodarczy
w Œwidwinie o pow. 135 mkw. z przeznaczeniem zabudowy mieszkalnej
z us³ugami. Tel. 503 741 513.

Q Sprzedam Opel Vectra C Kombi,
poj. 1,9 CDTI (diesel 120 KM), 6
biegów, kolor bordowy metalik,
rok. prod. 12.2004, model 2005
(po liftingu), przebieg 97000km,
bezwypadkowy, ksi¹¿ka serwisowa. Zadbany, bezwypadkowy, nie
wymaga ¿adnego wk³adu finansowego. Nowe tarcze i klocki hamulcowe, olej, filtry. Wyposa¿enie:
ABS, ESP, 6* airbag, 4 el.* szyby,
el. podgrzew. lusterka, RO/CD/
Mp3 sterowane przy kierownicy,
alarm, immobiliser, wspom. kierow., reg. kierow. , reflektory soczewkowe, zestaw g³oœnom. NOKIA, halogeny, relingi, roleta baga¿nika, ciemne wnêtrze, alufelgi
16" + nowe opony letnie, drewniane wykoñczenia, komputer pok³adowy, centralny zamek z pilotem,
klimatronik dwustrefowy. Cena
49500 do negocjacji, tel: 0605
522 340.

Q Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.

To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl

Q Dzia³kê budowlan¹, rekreacyjn¹
15 arów z gotowym projektem domu
drewnianego z mo¿liwoœci¹ natychmiastowej budowy oraz 2 ha przyleg³ej ziemi w piêknej okolicy pilnie
sprzedam. Tel. 091 395 21 88, 692
405 612.

Œwidwin

Gryfice

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

Q Sprzedam lokal 110 mkw. w Resku – obecnie sklep spo¿ywczy przy
g³ównej drodze. Gaz, okna PCV, 5
pomieszczeñ. Tel. 513 007 474.

QZespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl

Q Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.

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

Lokal do wynajêcia 25 mkw. w centrum Reska. Tel. 091 395 10 87,
0694 432 456.

Q Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.
Q Dywanopranie - 0604 373 143.
Q Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

Drawsko Pom.
Koszenie traw kosiark¹ rotacyjna i
miel¹c¹. Tel. 094 363 12 58.

MIESZKANIA

£obez
Q Ma³e samodzielne mieszkanie
wynajmê w Radowie Ma³ym. Tel.
0604 99 77 41.
Q Poszukujê mieszkania lub kawalerki na terenie £obza, Reska, Wêgorzyna i okolic. Mogê zap³aciæ za
kilka miesiêcy z góry. Zainteresowanych proszê o kontakt tel. 798
557 318, 500 415 486.

QSprzedam nieruchomoœæ po³o¿on¹ pomiêdzy Œwidwinem a Po³czynem (4 km od Po³czyna) o pow.
2,350 ha z budynkami gospodarczymi, z placem manewrowym wybetonowanym - „Nieruchomoœæ po
by³ym tartaku”. Tel. 512 326 195.

Drawsko Pom.
Q Kupiê grunty rolne, gospodarstwo
rolne w powiecie Gryfice lub £obez.
Tel. 0692 883 670.

Gryfice
Q Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.
Q Firma Profil w Gryficach przy ul.
Broniszewskiej 34 poszukuje pilnie
pracownika do produkcji i monta¿u
okien PCV i aluminium, preferowane doœwiadczenie zawodowe. Tel.
091 387 71 20.
Q Zatrudniê kelnerkê najchêtniej na
sta³e (oœrodek i restauracja), mile
widziana znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Rewal tel. 091 386 28 20
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Amatea - debiut przez wielkie D
(£OBEZ-RECZ). W ostatni¹
sobotê czerwca teatr „Amatea” z
£obza wyst¹pi³ na Kabareczu
podczas Dni Recza, obok takiej
gwiazdy jak Kabaret Moralnego
Niepokoju.
- Jestem bardzo zadowolona,
wra¿enia wszystkich s¹ bardzo pozytywne, choæ trema by³a ogromna.
Po raz pierwszy pracowaliœmy z mikrofonami, po raz pierwszy na tak
du¿ej scenie, po raz pierwszy w towarzystwie gwiazdy i po raz pierwszy te¿ wyst¹piliœmy z naszym autorskim skeczem. To by³ debiut
przez wielkie D. Dodatkowo pada³
deszcz, ale podczas naszego wystêpu ust¹pi³. Chyba ktoœ nad nami czu-

wa³ – powiedzia³a Joanna Pietrzyk.
Na kabaretonie prócz Kabaretu
Moralnego Niepokoju wyst¹pi³ kabaret z Choszczna pn. Kurcze blade
oraz kabaret z Miêdzyzdrojów;
Wyrób kabaretopodobny.
£obesk¹ Amate¹ zaopiekowa³
siê dyrektor Miejsko-Gminnego
Oœrodka Kultury w Reczu ju¿ od
samego wyjazdu z £obza a¿ do powrotu m³odych artystów z z kabareczu. A powrót by³ bardzo póŸno,
bowiem dopiero oko³o godz. 23.00.
M³odzi artyœci mieli okazjê obejrzeæ wystêpy innych zespo³ów, a
tak¿e, na co najbardziej czekali –
spotkaæ siê z Kabaretem Moralnego
Niepokoju.

Rozmowy z dyrektorem Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury w
Reczu prowadzi³ z ramienia £obeskiego Domu Kultury Tomasz Ró¿ycki oraz Dariusz Ledzion.
- W³aœciwie ca³¹ organizacjê
transportu do Recza zostawi³am na
g³owie pana Ró¿yckiego. Jak widaæ
z zadania wywi¹za³ siê doskonale.
Bardzo te¿ jestem wdziêczna dyrektorowi £DK, za umo¿liwienie nam
pracy z mikroportami w du¿ej sali
£DK przez ca³y tydzieñ prób oraz,
co najwa¿niejsze - za to, ¿e dziêki
jego staraniom wyst¹piliœmyw Reczu – doda³a Joanna Pietrzyk.

£obzianie bêd¹ mogli ogl¹daæ
wystêp m³odego kabaretu ju¿ podczas
Dni £obza – 19 lipca.
mm

Do odebrania
w komendzie policji
Znaleziono wózek dzieciêcy
W nocy z 30.06 na 01.07.br. policjanci patroluj¹cy ulice £obza,
przy ul. Niepodleg³oœci, na dachu
kiosku zauwa¿yli stoj¹cy wózek
dzieciêcy. Zosta³ on zabezpieczony i oczekuje na w³aœciciela w
budynku Komendy. Jest to wózek
typu spacerówka, koloru granatowo-niebieski, firmy „Coneco”.
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Cieszyno - wypoczynek œladami historii
Jad¹c z Wêgorzyna niezwykle
malownicz¹ tras¹ przez Runowo
Pomorskie, Runowo, Chwarstno,
Trzebawie, doje¿d¿amy do Cieszyna po³o¿onego nad po³udnikowo rozci¹gniêtym na dziesiêæ kilometrów jeziorem Woœwin. Powrót mo¿na sobie zaplanowaæ
inn¹ tras¹: przez Winniki i Po³chowo.
Cieszyno po³o¿one jest na terenie otuliny Iñskiego Parku Krajobrazowego, tote¿ nie dziwi fakt, ¿e
woda w jeziorze jest pierwszej klasy czystoœci, a przez to i zasobna w
ryby. To z kolei sprawia, ¿e najczêœciej w okresie zimowym, spotkaæ tu
mo¿na or³a bielika. Jezioro jest po³¹czone z s¹siaduj¹cym jeziorem
Mielno, co z kolei mo¿e byæ wa¿n¹
informacj¹ dla mi³oœników sportów
wodnych. Atutem Cieszyna jest nie
tylko czysta woda w jeziorze, ale i
du¿y kompleks leœny.
Ta niewielka miejscowoœæ oferuje wiele atrakcji zarówno dla mi³oœników biernego, jak i czynnego
wypoczynku, a tak¿e dla pasjonatów historii. Mo¿na tu wypocz¹æ na
pla¿y czy w oœrodku, wypo¿yczyæ
kajaki, rowery wodne, ³odzie, wybraæ siê szlakiem rowerowym, b¹dŸ
pieszym wokó³ jeziora i w jego okolice. Tylko w pobli¿u Cieszyna znajduje siê kilka grodzisk. Sama wieœ
równie¿ oferuje historyczne ciekawostki. W latach 1257-1260 wieœ
stanowi³a w³asnoœæ hrabiego Guncelina von Schwerin. Niewiele wiadomo o tym, co dzia³o siê do czasów,
gdy miejscowoœæ przej¹³ w 1831
roku Ludwig Wedel, pochowany na
miejscowym cmentarzu, wiadomo
jedynie, ¿e miejscowoœæ stanowi³a
w³asnoœæ Wedlów do po³. XIX w. W
1870 r. w tutejszej szkole uczy³o siê
56 uczniów. 10 lat póŸniej folwark
posiada³a rodzina Georga Steina.
Georg Stein (junior) sta³ siê w³aœcicielem wsi od 1917 roku. Cieszyno
nigdy nie by³o wsi¹ du¿¹, jeszcze w
roku 1931 w 48 domach mieszka³o
86 rodzin.
Cieszyno le¿y na ³agodnie pofa³dowanym terenie wzd³u¿ wschodniego brzegu jeziora. Ta owalnicowa wieœ zosta³a rozbudowana w ulicówkê o osi pod³u¿nej biegn¹cej z
p³d. wsch. na p³n.zach. Przy drodze
do Winnik le¿y zespó³ zabudowañ
na miejscu dawnej owczarni oraz
kolonia mieszkalna wzniesiona po
1945r. Zabudowa wsi sk³ada siê
g³ównie z parterowych domów
mieszkalnych zbudowanych z ceg³y, otynkowanych z fasadami zdobionymi gzymsami i opaskami. Do
wa¿niejszych obiektów wsi nale¿y
po³o¿ony w centralnej czêœci zabu-

dowañ koœció³ ryglowy p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego z zbudowany oko³o 1740 roku, otoczony
cmentarzem oraz zespó³ podworski
z 1901 r., sk³adaj¹cy siê z obszernego prostok¹tnego podwórza, kilku
budynków gospodarczych ustawionych w po³owie d³ugoœci podwórza
i przy jego granicach (w tym budynek dawnej gorzelni). Czêœci¹ za³o¿enia jest zachowany w du¿ej mierze park, od zachodu siêgaj¹cy brzegów jeziora Woœwin. Do parku prowadzi aleja kasztanowa zakoñczona
przed dworem gazonem. Na terenie
parku zachowa³y siê równie¿ fragmenty rodowego cmentarza. Rozplanowanie wsi ukszta³towane w
XIX w. zachowane jest bez wiêkszych zmian. Zniekszta³ceniu uleg³
zespó³ owczarni przy torach kolejowych.
Historia Cieszyna siêga jednak
g³êbiej, ni¿ poœwiadczone w dokumentach daty. Do Cieszyna przynale¿¹ grodziska, znajduj¹ce siê na
po³udniowo-zachodnim krañcu jeziora.
Ciekawostk¹ dla poszukiwaczy
œladów historii jest w¹wóz, znajduj¹cy siê tu¿ za grobl¹ torów. Niegdyœ

by³o zamieszkanie a – obrzêdy. Podniesiony lekko majdan, w kszta³cie
wzgórka o uformowanej prawoskrêtnej spirali przywodz¹cej na
myœl wê¿a, œwiadczy³by o miejscu
kultowym. O tym te¿ móg³by mówiæ
g³az z charakterystycznym dla g³azów ofiarnych trójk¹tnym wg³êbieniem.
Maæko Borko buszowa³ na
wschód od jeziora. Przewodniki
wymieniaj¹ dêby „geldryjczycy” w

Wielki d¹b powalony na cieszyñskiej pla¿y
wiod³a têdy droga z Brodu do Wêgorzyna i dalej do £obza. Z tej¿e
drogi czêsto korzysta³ Maæko Borko, gdy jeszcze dzia³a³ na w³asn¹
rêkê. Niegdyœ jezioro rozci¹ga³o siê
o oko³o sto metrów dalej na po³udnie. Œwiadczy o tym grodzisko,
którego wa³y opada³y ku dawnemu
brzegowi jeziora, a które mieœci³o
siê na dawnej wyspie. To w³aœnie tu
prawdopodobnie mieœci³a siê siedziba Maæka Borko. Niedaleko, bo
zaledwie oko³o 50 m dalej znajduje
siê obronna osada rybacka. Tam jednak spychacz, którego u¿yto przy
wyrêbie lasu zniszczy³ po czêœci to
stanowisko archeologiczne. Ca³kiem mo¿liwe, ¿e wczeœniej w tym
miejscu znajdowa³o siê miejsce,
którego przeznaczeniem wcale nie

Winnikach, g³az narzutowy „Maækowe ³o¿e” w lesie ko³o Siedlic, trzy
potê¿ne topole siwe „Maækowe
córy” w Cieszynie. Mia³y przesz³o
dwa metry œrednicy. Niestety ju¿ ich
nie ma. Wed³ug miejscowej legendy
to tu, w Winnikach, ujêto ksiêcia
geldryjskiego. Wg wersji pani Elisabeth von Borcke - ksiêcia geldryj-

skiego ujêto w Maækowie ko³o Reska. Jakby nie by³o na mapie powiatu ³obeskiego dêby „geldryjczycy”
zaznaczone s¹ w³aœnie w Winnikach.
Nad Woœwinem by³ jeszcze jeden gród (ponoæ murowany) na pó³wyspie miêdzy czêœci¹ cieszyñsk¹
jeziora a Zatok¹ Trzebawsk¹, krok
od oœrodka Trzebawie. Ten tajemniczy ostrów za niemieckich czasów
zwano Wel¹ i to tutaj wskazywano
pradawne miejsce kultu. Jak by³o
naprawdê trudno dziœ stwierdziæ.
Mia³ byæ tu kr¹g z 12 g³azów...
Obecnie zachodnim brzegiem
jeziora Woœwin poprowadzona jest
granica pomiêdzy gmin¹ Wêgorzyno a gmin¹ Dobra.
Wykorzystano:
Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Wêgorzyno (https://wegorzyno.bip.alfatv.pl:444/strony/1202.dhtml 2101-2004 08:03)
(Ludwik Cwynar, kwiecieñ
2000, Klubowy Okazjonalnik Literacki (33/200) £abuŸ)
Z dziejów Ziemi £obeskiej. Prace Instytutu Zachodnio-Pomorskiego, Praca zbiorowa pod. Red. Tadeusza Bia³eckiego, Szczecin 1971
Klubowy Okazjonalnik Literacki £abuŸ. Numer sponsorowany
przez Starostwo Powiatowe w
£obzie, 2007.
Tekst i foto: Magdalena Mucha
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Marcin Grynkiewicz
wci¹¿ poprawia wyniki
W dniu 4 lipca br. odby³y siê
w Szczecinie LXXXIV Mistrzostwa Polski Seniorów. Marcin
Grynkiewicz startuj¹c poza
konkursem, przy doœæ mocnym wietrze, na 400 m uzyska³
znakomity czas 48:06 s. Jest to 4
rezultat w Polsce w kategorii
Junior.
Marcin w ubieg³ym tygodniu w

Bia³ogardzie na I Mitingu Wakacyjnym, na dystansie 200 m, uzyska³
czas 22:27 poprawiaj¹c poprzedni
wynik ¿yciowy. Marcin w obecnej
chwili w Zachodniopomorskiem
jest najszybszym biegaczem na 400
m. Mamy nadziejê, ¿e Marcin utrzyma dotychczasow¹ formê do Mistrzostw Polski Juniorów, które odbêd¹ siê 1 sierpnia w Toruniu. (r)

Doberska Liga Pla¿owa
Termin II - 5 LIPCA
Termin
1. Galaktikos Dobra
2. Adidas Dobropole
3. Cukierniki Dobra
4. Interpol Dobra
5. ¯ywczyk Bienice
6. Laposy Dobra 2 2

punkty
2 20
2 14
2 11
29
28

Liderzy strzelców:
12 – Krzysztof Kieruzel (Galaktikos Dobra)
7 – Zdzis³aw Szw¹der (Cukierniki Dobra)
6 – Mateusz Dzierbicki (Adidas Dobropole), Piotr Baran (¯ywczyk Bienice)
4 – Emil Kamiñski (Galaktikos Dobra)

Doberska Amatorska Liga Pi³ki
Wyniki
29.06.2008r. Krzemienna
„Dragon” Krzemienna „Adidas” Dobropole
-

„¯ywczyk” Bienice 2:3
„D¹b” Dêbice 3:1

06.07.2008r. Bienice
„Adidas” Dobropole
„¯ywczyk” Bienice

„Dragon” Krzemienna 3:8
„D¹b” Dêbice 8:0

-

Tabela
1. „¯ywczyk” Bienice
2. „Dragon” Krzemienna
3. „Adidas” Dobropole
4. „D¹b” Dêbice
Granie w planie
13.07.2008r. Grzêzno
12.00 „Adidas” Dobropole
14.00 „Dragon” Krzemienna
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Wojewódzka Liga
w Lekkiej Atletyce
MKS OLIMP £OBEZ
– III miejsce w województwie
Miernikiem popularnoœci i poziomu szkolenia lekkiej atletyki
wœród m³odzie¿y w klubach s¹
dwukrotnie w roku rozgrywane zawody do lat 15 pod nazw¹ WOJEWÓDZKA LIGA M£ODZIKÓW.
I rzut ligi lekkoatletycznej odby³
siê czerwcu na stadionie im. dr Jerzego Cieœli w Stargardzie Szczeciñskim.
Bardzo udanie zaprezentowa³a
siê na stargardzkim tartanie sekcja
lekkiej atletyki klubu ³obeskiego
MKS Olimp. W klasyfikacji zespo³owej dziewczêta uplasowa³y siê na
wysokim III miejscu w województwie, ustêpuj¹c tylko miejsca MKS
Kusy ze Szczecina i MKS Hermes z
Gryfina.
Ostateczne wyniki zespo³owe:
1. MKS Kusy Szczecin 1406 pkt.
2. MKS Hermes Gryfino 1190 pkt.
3. MKS OLIMP £obez 1031 pkt.
4. ULKS Barwice
918 pkt.
5. MKS Hetman Stargard. 877 pkt.

Dru¿ynê miêdzyszkoln¹ tworzy³y lekkoatletki, z Dobrej: Malwina Rusiecka (pchniêcie kul¹),
Weronika Florczak (300 m), Dagmara Szymanek (600 m), Ewa Dubaj (600 m), Magdalena Gromadzka (600 m), z Wêgorzyna: Agata
Weso³owska (300 m, 4x100 m),
Daria Stasiak (4x100 m), Weronika
Kwak (oszczep, 4x100 m), z Reska:
Aneta Gromek (w dal), Barbara
Grankowska (1000 m), Sonia S³awiñska (100 m), Ewelina Manel
(600 m), z £obza: Agata Abramczuk (100 m, 4x100 m), Beata Jurczenko 300 m), Krystyna Kielan
(600 m), Justyna Romej (600 m),
Ma³gorzata Doroszko (300 m), Karolina Kamiñska (1000 m), Anna
D¹bro (1000 m), Katarzyna G³uchowska (w dal), Justyna Michalak
(w dal).
II rzut Wojewódzkiej Ligi M³odzików we wrzeœniu 2008 r.
Z. Bogdanowicz

Orlik pod znakiem zapytania
(WÊGORZYNO). W miniony
pi¹tek gmina ta otrzyma³a z powiatu pozwolenie na budowê wielofunkcyjnego boiska “Orlik
2012”. Nie oznacza to jednak, ¿e
budowa boiska jest pewna.
Wprawdzie inwestycja mo¿e
byæ realizowana, jednak radni zastrzegli górn¹ granicê, jakiej nie

6 11:2
3 10:6
3 6:9
0 1:11

6. LKS Spartakus Pyrzyce 287 pkt.

przekrocz¹ przy tej inwestycji. Z ich
zdaniem zgadza siê burmistrz Gra¿yna Karpowicz.
- Jak og³osimy przetarg, zobaczymy oferty, to wówczas zdecydujemy czy bêdziemy realizowaæ tê inwestycjê, czy nie. Z innych gmin dochodz¹ informacje, ¿e ró¿ne s¹ przetargi i kwoty. Decyzjê o budowie
podejmie rada po przetargu. mm

Hucznie na pla¿y
-

„¯ywczyk” Bienice
„D¹b” Dêbice

Strzelcy bramek:
6 - Damian Padziñski („Dragon”), £ukasz Olechnowicz („¯ywczyk”)
4 - Arek Bagiñski („Adidas”)
3 - Krystian Zdunek („¯ywczyk”)
1 – Wojciech Bonifrowski („¯ywczyk”), Tomasz Zawilski („D¹b”), Mariusz Olejnik („Adidas”), Mateusz Dzierbicki („Adidas”), Wojciech GuŸniczak („Dragon”), Mateusz Miko³owski („Dragon”) Marek Gude³ajski („Dragon”), Dawid Grzelak („Dragon”), Krzysztof Kieruzel („¯ywczyk”), Jaros³aw
Fia³kowski („Adidas”).

(DOBRA). 21 czerwca na Pla¿y Miejskiej w Dobrej odby³o siê
rozpoczêcie lata 2008. A¿ 8 zespo³ów siatkarzy zaciêcie walczy³o o
miano najlepszych.
Pierwsze miejsce zajêli: Micha³
i Piotr D¹browscy, drugie: Krzysztof Kieruzel i Damian Anulicz, trzecie - Wojciech i Mateusz Szczubia³.
Po siatkarzach na pla¿ê wkroczyli zawodnicy pi³ki no¿nej. I tu nie
brakowa³o emocji. Zmagania zwyciê¿y³ zespó³ Galaktikos Dobra, tu¿
za nim uplasowa³ siê zespó³ FC
Cukierniki, a trzecie miejsce zdoby³
Adidas Dobropole.
O rozrywkê dla dzieci zadba³a
Biblioteka Publiczna. Wœród wielu
konkursów, ka¿dy milusiñski móg³
wybraæ coœ dla siebie. Zwieñcze-

niem dnia by³¹ huczna zabawa taneczna.
Kolejne terminy Doberskiej Ligii Pla¿owej: 5 lipca, 19 lipca, 9
sierpnia, 23 sierpnia, 30 sierpnia.
Aktualna klasyfikacja Doberskiej Ligi Pla¿owej po pierwszym
turnieju:
SIATKÓWKA:
1. Micha³ D¹browski i Piotr
D¹browski 10 pkt.
2. Krzysztof Kieruzel i Damian
Anulicz 8 pkt.
3. Wojtek Szczubia³ i Mateusz
Szczubia³ 6 pkt.
4. Krzysztof Motyliñski i Mateusz Motyliñski 4 pkt.
5. Tomasz Gajda i Artur Frydenberg 3 pkt.
6. Norbert Filipczak i Emil Kaczemba 2 pkt.
op
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Œwiatowid pogr¹¿ony w kryzysie – znowu nie wybrano zarz¹du

Tylu ludzi tak
wiele zawdziêcza
klubowi, tylko
gdzie oni s¹???
(£OBEZ) Na kolejnym
nadzwyczajnym posiedzeniu
cz³onków klubu
„Œwiatowid” £obez nie
wybrano zarz¹du. Nie by³o
chêtnych. Obrady przerwano
do pi¹tku. W przypadku nie
wybrania zarz¹du klubowi
grozi likwidacja.
Gdy pierwsze walne nadzwyczajne nie dosz³o do skutku z powodu braku kworum, zwo³ano drugie.
Odby³o siê w miniony pi¹tek w sali
urzêdu miejskiego. Pomimo intensywnego poszukiwania kandydatów do zarz¹du, w sali pojawi³o siê
tylu samo cz³onków, co na pierwszym zebraniu – 18. A jest ich 53. Na
papierze.
Przypomnijmy, zarz¹d z prezesem Andrzejem Belin¹ poda³ siê do
dymisji jeszcze przed zakoñczeniem rundy wiosennej. Œwiatowid
zaj¹³ w klasie okrêgowej przedostatnie miejsce i tylko dziêki reorganizacji lig nie spad³ do klasy A.
Ale kryzys pi³karstwa ³obeskiego to
tylko czêœæ dramatu tego zas³u¿onego dla miasta klubu. Druga czêœæ to
kryzys w samym klubie – personalny.
W trakcie spotkania uwidoczni³
siê podzia³ na starszych dzia³aczy
oraz m³odych kibiców i zawodników. Z przedstawionego przez Mariana Szyjkê sprawozdania wynika,
¿e w samym zarz¹dzie dochodzi³o
do wielu zmian. Odeszli z niego
Stanis³aw Szulc i Karolina Szulc.
PóŸniej zrezygnowa³ Stanis³aw
Przybylak, który zaj¹³ siê trenowaniem juniorów, z wielkim powodzeniem, o czym œwiadczy pierwsze
miejsc w tabeli. Jeszcze póŸniej
Andrzeja Hadama zast¹pi³ Marian
Szyjka, a Eugeniusza Krekorê – Stanis³aw Szarkiewicz. Pozostali Jan
Rzeszutek oraz Piotr Æwik³a i Andrzej Bejnar, ale dwóch ostatnich
nie by³o na spotkaniu.
Za najwiêkszy sukces uznano
sp³acenie d³ugów po poprzednim

zarz¹dzie (ok. 20 tys. z³), pierwsze
miejsce juniorów oraz podwy¿szenie dotacji miejskiej dla klubu do
prawie 100 tys. z³. Za pora¿kê –
miejsce seniorów i nie rozwi¹zany
kryzys w klubie.
Trener Mariusz Poniewiera
przyzna³, ¿e czuje siê odpowiedzialny za kiepskie wyniki. Przyczyny
upatrywa³ w braku w dru¿ynie zawodników doœwiadczonych (s³owa
podziêkowania dla Andrzeja Jab³oñskiego za pomoc w ostatnich
meczach), zbyt w¹sk¹ „³awkê” oraz
brak systematycznych treningów
przez niektórych zawodników.
Obecny na spotkaniu burmistrz
Ryszard Sola przypomnia³, ¿e urz¹d
do³o¿y³ pieni¹dze na klub, a miasto
ma plany inwestycyjne zwi¹zane ze
sportem, choæby boisko ze sztuczn¹
nawierzchni¹ typu orlik. W zamian
oczekuje utrzymania dobrej kondycji klubu i pe³nego zaanga¿owania
dzia³aczy oraz dobrego zarz¹dzania
klubem, a nie „rozwalania tego co
jest”.
¯yczy³ sobie i obecnym, by mia³
z kim pod koniec roku rozmawiaæ o
pieni¹dzach w bud¿ecie gminy na
przysz³y rok.
G³os zabierali równie¿ Tadeusz
Sikora i Zdzis³aw Urbañski, jednak
pretensje kieruj¹c g³ównie pod adresem... kibiców. W ich imieniu g³os
zabiera³ Filip Mê¿yñski, który
ujawni³ kilka kompromituj¹cych
faktów z dzia³alnoœci klubu, w tym
domnieman¹ próbê kupienia meczu
i picie wódki na boisku w Œwiêtoborcu.
- Nie wszyscy z zarz¹du pili. próbowa³ ratowaæ sytuacjê Marian
Szyjka, ale to tylko pogorszy³o sytuacjê. Mê¿yñski nie oszczêdzi³ tak¿e zawodników mówi¹c, ¿e zdarza³o siê, ¿e niektórzy grali na kacu. Ale
i kibicom wypomniano ekscesy i
zniszczenie ogrodzenia trybuny, za
co klub musia³ zap³aciæ 500 z³ kary.
Gdy wiêc po takich wzajemnych
po³ajankach dosz³o do wyboru zarz¹du klubu, okaza³o siê, ¿e nie ma
chêtnych. Obrady przerwano do
pi¹tku, do godz. 17.
KAR
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Skarby medycyny ludowej - dobre rady Cecylii

Pomo¿e,
a nie zaszkodzi

Od pokoleñ moja rodzina zajmowa³a siê medycyn¹ naturaln¹.
W dawnych czasach ludzie zajmuj¹cy siê hodowl¹ pszczó³ i ¿yj¹cy
blisko natury parali siê zio³olecznictwem. Tak by³o równie¿ w przypadku mojej rodziny pszczelarskiej,
która kocha³a matkê naturê, i stara³a
siê wykorzystywaæ wszystkie jej dobrodziejstwa. Moja prababcia i babcia by³y po³o¿nymi domowymi i
zielarkami. Ojciec mia³ du¿¹ pasiekê i zbiera³ zio³a. By³ leœnikiem.
Nazywam siê Cecylia i jestem
przedstawicielk¹ ju¿ pi¹tego pokolenia mej rodziny interesuj¹cej siê
zio³ami. Od ma³ego zbiera³am te cudowne roœliny u boku prababci, babci, ojca. Mój kontakt z przyrod¹
zawsze by³ mi bliski, dociekliwy i
serdeczny. Obserwowa³am jak mo¿na wykorzystywaæ w prosty sposób
roœliny, by pozbyæ siê czêsto dokuczliwych dolegliwoœci.
Postanowi³am podzieliæ siê z
innymi zapomnianymi w obecnych
czasach sposobami leczenia za pomoc¹ zió³.
RUMIANEK
Jest to popularne zio³o o wszechstronnym zastosowaniu.
Mo¿na stosowaæ je wewnêtrznie
w postaci herbaty oraz zewnêtrznie
w postaci k¹pieli lub ok³adów, czy
te¿ kompresów.
Rumianek stosowany zewnêtrznie jest bardzo skuteczny na obrzêki, przyk³adowo te spowodowane
zastrzykami. Tu podam przyk³ad z
¿ycia:
Pewnemu ch³opcu po ugryzieniu przez psa zaaplikowano 5 zastrzyków przeciw wœciekliŸnie.
Niestety zastrzyki te wywo³a³y
reakcjê zapaln¹ w postaci guzów.
Powsta³ problem w jaki sposób
wstrzykn¹æ kolejne 15 zastrzyków,
gdy¿ nie by³o ju¿ wolnego miejsca
wokó³ pêpka. Poza tym pojawi³a siê
gor¹czka. Dziêki swojej wiedzy
by³am w stanie pomóc dziecku wy-

konuj¹c kompres z kwiatu rumianku, wskutek którego w przeci¹gu
jednej nocy znikn¹³ guz oraz usta³a
gor¹czka.
Poni¿ej podajê sposób wykonania kompresu, który ma równie¿ zastosowanie w przypadku z³ego kr¹¿enia u osób w podesz³ym wieku.
Co najmniej 20 dag rumianku
(mo¿e byæ ten kupiony w aptece „do
k¹pieli” – jest tani i dobry), parzymy w oko³o 3 litrach wody. Gdy
napar ostygnie, tzn. gdy jego temperatura bêdzie zbli¿ona do temperatury cia³a, moczymy w nim tkaninê
bawe³nian¹ lub lnian¹.
Ca³e cia³o owijamy mokr¹ tkanin¹ (wraz z zawartoœci¹ gotowanego rumianku) na okres 2 godzin. By
kompres utrzyma³ temperaturê i
wilgotnoœæ owijamy go najpierw
foli¹, a nastêpnie kocem. Czynnoœæ
tê powtarzamy jeszcze raz (odstêp
czasowy miêdzy wykonywaniem
kompresu nie mo¿e byæ - ze wzglêdu na s³absz¹ moc roztworu - d³u¿szy ni¿ 12 godzin) owijaj¹c siê t¹
sama tkanin¹ zanurzon¹ w tej samej
cieczy, ale oczywiœcie podgrzan¹.
Nastêpny kompres wykonujemy po
up³ywie 20 dni, je¿eli zachodzi taka
potrzeba. Mo¿emy wówczas wykonaæ go miejscowo, przyk³adowo
tylko na nogi. Przerwy s¹ potrzebne
do regeneracji organizmu. Ich brak
mo¿e prowadziæ do niepo¿¹danych
skutków ubocznych.
Zastosowanie ok³adów:
- dla poprawy samopoczucia
osób starszych (wskazane równie¿
k¹piele w niewielkiej iloœci zió³,
równie¿ z tak¹ czêstotliwoœci¹ jak
podana powy¿ej, nie czêœciej)
-zimne stopy
-stopa cukrzycowa (z³e kr¹¿enie
- zimne nogi)
-ciemne ¿ylaki
-otwarte ¿ylaki
Silniejszym lekiem jest ¿ywokost, o którym napiszê w nastêpnym
numerze.
Cecylia Pokomeda
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Oszustwo internetowe
(WÊGORZYNO) W maju br.
mieszkaniec Wêgorzyna zamówi³
poprzez Internet, na aukcji Allegro,
telefon marki Sony Ericsson K 300i.
Wczeœniej wp³aci³ osobie sprzedaj¹cej 60 z³. Zosta³ w ten sposób
oszukany, gdy¿ do dzisiaj nie otrzyma³ tego telefonu.

Kolizja z sarn¹
(PRUSIM) W dniu 30.06.br., oko³o godz. 0.05, na drodze Starogard –
Prusim, S³awomir S. kieruj¹c samochodem Opel Vektra uderzy³ w nagle
wybiegaj¹c¹ na drogê sarnê, w wyniku
czego dosz³o do uszkodzenia pojazdu.

Rozpijanie nieletniego
(DOBRA) Posterunek Policji w
Dobrej prowadzi czynnoœci wyjaœniaj¹ce w sprawie rozpijania nieletniego Piotra A. Proceder ten mia³by polegaæ na wielokrotnym czêstowaniu alkoholem w okresie od grudnia 2005 roku do czerwca bie¿¹cego
roku. Przestêpstwo to z art. 208 KK
zagro¿one jest kar¹ ograniczenia
albo pozbawienia wolnoœci do lat 2.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
(£OBEZ) W dniu 3.07.br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie zatrzymali na drodze
Suliszewio - Wysiedle Piotra K.,
który kierowa³ rowerem znajduj¹c
siê w stanie nietrzeŸwym. Badanie
wskaza³o 0,50 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kolizja drogowa
(WINNIKI) W dniu 3.07.br.,
oko³o godz. 20.00, w Winnikach,
kieruj¹cy samochodem marki Daewoo Tico Janusz N., nie zachowa³
niezbêdnego odstêpu od poprzedzaj¹cego samochodu marki Renault
Kangoo, kierowanego przez Kazimierza S., w wyniku czego dosz³o
do zderzenia pojazdów.

W³amanie do piwnicy
(DOBRA) W nocy z 2 na 3.07.br.
w Dobrej, przy ul. A. Krajowej, nieustalony na chwilê obecn¹ sprawca,
dokona³ w³amania do piwnicy poprzez zerwanie k³ódki zabezpieczaj¹cej drzwi wejœciowe, a nastêpnie
dokona³ kradzie¿y roweru górskiego Kettler o wartoœci 1330 z³ na
szkodê Walentego S.

Trzy przestêpstwa naraz
(RESKO) W dniu 3.07.br. policjanci z Posterunku Policji w Resku
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dokonali zatrzymania Mariusza M.,
który w £agiewnikach dokona³ a¿
trzech przestêpstw.
Po pierwsze zabra³ bez zgody
w³aœciciela samochód marki Polonez, nale¿¹cy do oœrodka Markot,
którym jeŸdzi³ po okolicach, a¿ do
wyczerpania paliwa. Po drugie dokona³ kradzie¿y drzewa z lasu, a po trzecie próbowa³ ukraœæ wy¿ej wymieniony pojazd poprzez wybicie szyby
i wejœcie do œrodka auta. Zamierzonego celu jednak nie osi¹gn¹³, gdy¿
zosta³ zatrzymany przez pracowników i pensjonariuszy oœrodka.
Teraz sprawca odpowie za pope³nienie trzech przestêpstw, tj. za
krótkotrwa³e u¿ycie pojazdu,
kradzie¿ drzew i usi³owanie kradzie¿y samochodu.

W weekend zatrzymano
4 nietrzeŸwych kieruj¹cych
(POWIAT) W pi¹tek, 4 lipca br.
policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
£obzie zatrzymali dwóch nietrzeŸwych kieruj¹cych. W Sielsku
Edward U. kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym. Badanie wykaza³o: I- 0,55 mg/l i II - 0,64 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Oko³o godz. 18.55, na drodze
£abuñ Wielki – Policko, Dariusz G.
te¿ kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzeŸwym. Tym razem badanie na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu wskaza³o 0, 63
mg/l i 0,70 mg/l.
W sobotê natomiast policjanci
zatrzymali 16-letni¹ Klaudynê S.,
która kierowa³a rowerem w
stanie nietrzeŸwym na trasie Dobra
- Tucze. Ta m³oda osoba mia³a 0,16
mg/l i 0,15 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Zatrzymano
równie¿ 17-letniego Mateusza M.,
który tak¿e kierowa³ rowerem w
stanie nietrzeŸwoœci. Badanie
wskaza³o: 0,23 mg/l i 0,20 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zderzenie z sarn¹
(SIEDLICE) W dniu 4 lipca br., na
drodze Siedlice – Mieszewo, Rados³aw C. Kieruj¹cy samochodem marki
Seat Toledo uderzy³ w sarnê, która
nagle wybieg³a na jezdniê. Uszkodzeniu uleg³a jedynie tablica rejestracyjna.

Nieletni uszkodzili
samochód
(STAROGRAD) W dniu 4 lipca
br. w Starogardzie £obeskim, nieletni Marek N., lat 13 i
Szymon K., lat 12, uszkodzili samochód marki Polonez poprzez zarysowanie kamieniami pow³oki la-

kierniczej na baga¿niku. Straty w
kwocie 500 z³ na szkodê Eweliny S.
Materia³y w tej sprawie zostan¹
przes³ane do S¹du Rodzinnego z
wnioskiem o przeprowadzenie postêpowania opiekuñczego.

Areszt dla sprawcy
usi³owania kradzie¿y
pojazdu
(£OBEZ) S¹d Rejonowy w
£obzie, na wniosek Komendy Powiatowej Policji w £obzie, zastosowa³ œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec Mariusza M., podejrzanego o
usi³owanie kradzie¿y pojazdu w
dniu 3 lipca w £agiewnikach.

Nadmiar alkoholu szkodzi
(£OBEZ) W dniu 5 lipca br., ok.
godz. 20.40, dy¿urny Komendy Powiatowej Policji w £obzie zosta³ powiadomiony, ¿e w okolicach jednego
z barów w £obzie po jezdni biega
mê¿czyzna, który jest ubrany jedynie
w slipy. Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci potwierdzili ten fakt.
M³ody 23-letni £ukasz K., ubrany
jedynie w podkoszulek i slipy biega³
po jezdni zatrzymuj¹c przeje¿d¿aj¹ce auta. Na miejscu by³ te¿ lekarz
pogotowia. Stwierdzono, ¿e pan
£ukasz K. jest w stanie upojenia alkoholowego. Podczas interwencjizachowywa³ siê arogancko i wulgarnie wobec interweniuj¹cych policjantów i lekarza pogotowia. Z uwagi na stan upojenia i zagro¿enie jego
¿ycia i zdrowia zosta³ zatrzymany w
KPP £obez do wytrzeŸwienia.

Gro¿enie jest karalne
(PIASKI) W dniu 6 lipca br., ok.
godz. 20.30, w miejscowoœci Piaski,
policjanci zatrzymali do wyjaœnienia dwóch mê¿czyzn, tj. Roberta W.
i Marcina S., którzy grozili pozbawieniem ¿ycia Wojciechowi G.
GroŸba ta wzbudzi³a u pokrzywdzonego realn¹ obawê jej spe³nienia.

Ostro¿nie z ogniem
i niedopa³kami
(£OBEZ) W dniu 6 lipca br., ok.
godz. 17.40, dy¿urny Komendy
Powiatowej w £obzie zosta³ powiadomiony o po¿arze elewacji budynku przy ul. 3 Marca. Przybyli na
miejsce zdarzenia policjanci stwierdzili w rozmowie ze stra¿akami, ¿e
by³o to podpalenie spowodowane
niedopa³kiem papierosa, który móg³
byæ rzucony z balkonu na kartony
znajduj¹ce siê pod drzwiami zaplecza sklepów. Po¿ar zosta³ natychmiast ugaszony. POLICJA apeluje
do wszystkich mieszkañców powiatu o zachowanie szczególnej ostro¿noœci przy obchodzeniu siê z
ogniem. Jest bardzo sucho i po¿ar to
tylko chwila nieuwagi.
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BEZPIECZNE
WAKACJE
Komenda Powiatowa Policji
w £obzie przedstawia ogólne
zasady bezpiecznego wypoczynku podczas tegorocznych
wakacji. Wakacje tylko wtedy
bêd¹ udane, gdy bêd¹ bezpieczne!
Poni¿ej przedstawione zasady obowi¹zuj¹ nie tylko naszych najm³odszych, ale nas wszystkich.
BEZPIECZNIE NAD WOD¥ - zasady
bezpiecznej k¹pieli:
1. P³ywaj tylko w miejscach strze¿onych (tam, gdzie jest ratownik). P³ywanie w miejscach zakazanych jest niedozwolone. Informuj¹ o tym znaki i
tablice. Nie wolno tak¿e p³ywaæ w pobli¿u urz¹dzeñ i budowli wodnych.
2. Przestrzegaj regulaminy k¹pieliska, na którym przebywasz. Stosuj siê
do uwag i zaleceñ ratownika.
3. Nie p³ywaj w wodzie o temperaturze poni¿ej 14 stopni, nie p³ywaj te¿
w czasie burzy, gdy wieje porywisty
wiatr.
4. Nie skacz rozgrzany do wody.
Przed wejœciem ochlap wod¹ swoje cia³o, a unikniesz wstrz¹su termicznego.
5. Nie p³ywaj w miejscach, gdzie
jest du¿o wodorostów, gdzie s¹ zawirowania lub zimne pr¹dy. P³ywaj w miejscach dobrze znanych.
6. Nie skacz do wody w miejscach
nieznanych. Mo¿e siê to skoñczyæ
œmierci¹ lub kalectwem. Zabronione s¹
skoki na g³ówkê.
7. Nie baw siê z kolegami w podtapianie innych osób, spychanie z pomostów, czy te¿ materacy. Zabawy w wodzie powinny byæ bezpieczne, wykluczaj¹ce ryzyko, czy te¿ agresywne zachowania.
8. Pamiêtaj, ¿e dmuchane ko³a, materace, nie s³u¿¹ do p³ywania nad g³êbokich wodach.
9. Nigdy nie p³ywaj po spo¿yciu
alkoholu.
10. Kapi¹c siê zwracaj uwagê na
osoby znajduj¹ce siê obok. Mo¿e ktoœ
bêdzie potrzebowa³ Twojej pomocy.
Pomó¿ w miarê swoich mo¿liwoœci lub
zawiadom inne osoby.
11. Nie p³ywaj na czczo, gdy¿
wzmo¿ona przemiana materii os³abia
Twój organizm. Nie p³ywaj tak¿e bezpoœrednio po posi³ku, gdy¿ zimna woda
mo¿e spowodowaæ skurcz ¿o³¹dka.
12. Nie przeceniaj swoich umiejêtnoœci p³ywackich. Je¿eli chcesz wyp³yn¹æ na d³u¿sz¹ trasê, to p³yñ asekurowany przez ³ódŸ albo w towarzystwie innej
osoby.
13. Po k¹pieli nie jest wskazany intensywny wysi³ek fizyczny, wa¿ne jest,
by zjeœæ posi³ek (szczególnie ma³e
dzieci).
14. Nie wyp³ywaj po zmroku daleko od brzegu.
15. Dbaj o czystoœæ wody, w której
p³ywasz. Nie za³atwiaj do wody swoich
potrzeb fizjologicznych.
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godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 26 brzmia³o:
“Pragnienie gasi studnia nie morze”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Józefa Spa³ka
(£obez), Zofia Janicka (£obez). Nagrodê wylosowa³a pani Józefa
Spa³ka z £obza. Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji ul. S³owackiego 6 £obez.
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