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Byli w £obzie, Resku i Radowie

Olimpijczycy wœród nas
Monika Pyrek

(POWIAT) Troje olimpijczyków zawita³o
do naszego powiatu, by dopingowaæ
naszych ma³ych sportowców do
sportowej walki. Tak by³o w Resku
podczas turnieju „Olimpijskich Gwiazdeczek”, gdzie rywalizowa³y ze sob¹
dru¿yny ze wszystkich gmin naszego
powiatu. Ale atrakcji by³o du¿o wiêcej,
tak¿e w Be³cznej i Radowie Ma³ym.

W³adys³aw
Stecyk

Puchar zdoby³y
gwiazdeczki z Reska

Promocja wali w oczy i nozdrza
Ptaki w £obzie umieraj¹ w mêczarniach

Reklama
Tel./fax 091
3973730
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INTERWENCJE CZYTELNIKÓW

Promocja wali w oczy i nozdrza
(WÊGORZYNO). Na
targowisko w tym
mieœcie zapraszamy
Sanepid i wszystkich, którzy chc¹
zobaczyæ rêkê gospodarza.
- Mieszkam tu 63 lata, ale takiego syfu nie widzia³am. Toaleta
na targowisku przedstawia sob¹
przera¿aj¹cy widok. Turyœci
chcieli z niej skorzystaæ, to stwierdzili, ¿e jest brud i œmieci wokó³ –
powiedzia³a Czytelniczka.

Pojechaliœmy na miejsce. Nie
trzeba byæ turyst¹, by stwierdziæ,
¿e takiego brudu trudno szukaæ.
Drzwi nie zamykaj¹ siê a z wewn¹trz wy³ania siê przera¿aj¹cy
widok, wokó³ pe³no œmieci i kartonów, najwiêcej chyba jednak

butelek po alkoholu. Pytanie tylko, gdzie jest gospodarz i kto za
to odpowiada? W ka¿dym razie
Wêgorzyno o promocjê nie musi ju¿
dbaæ – takie wieœci szybko siê rozchodz¹, a widoki tego typu pozostaj¹ w pamiêci na d³ugo.
mm
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Zapraszamy na mecze
IV rzutu Pucharu Polski

Mewa i Radovia
graj¹ w sobotê
Kibice spragnieni ogl¹dania na
¿ywo meczów pi³ki no¿nej maj¹
okazjê pójœæ na stadiony w Resku i
Radowie Ma³ym. W najbli¿sz¹ sobotê, 14 marca, rozegrany zostanie
IV rzut Pucharu Polski. Mecze rozegrane zostan¹ o godz. 13.00. Radovia Radowo Ma³e zmierzy siê z
Or³em Trzciñsko Zdrój (V liga), w
Resku Mewa podejmowaæ bêdzie
IV-ligow¹ Victoriê 95 Przec³aw. (r)

Zatrudnimy
przedstawicela
handlowego
Wydawnictwo poszukuje
przedstawiciela handlowego ze
znajomoœci¹ obs³ugi komputera i programów graficznych,
prawo jazdy kat B.
Informacje w redakcji Tygodnika £obeskiego, ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
lub 504 042 532.

Gazeta Powiatowa

Ptaki w £obzie umieraj¹ w mêczarniach
(£OBEZ). Sk¹d przychodzimy? Kim jesteœmy? Dok¹d zmierzamy? Za Eugene Henrim Paulem Gauguinem powtarzamy egzystencjalne pytania. OdpowiedŸ
zdaje siê prosta, patrz¹c na to, co
robimy.
Czy rzeczywiœcie musimy mordowaæ ptaki, skazuj¹c je na cierpienia tylko po to, aby nie brudzi³y na
nowe chodniki i nasze g³owy? Mo¿e
od razu wystrzelaæ - bêdzie bardziej
humanitarnie, ptaki nie bêd¹ cierpieæ, a my bêdziemy mieæ czyste
chodniki i pe³no robactwa.
Ptaków nikt nie zauwa¿a, choæ
umieraj¹ w mêczarniach tu¿ obok
£obeskiego Domu Kultury – ot nasza kultura...
Tak jakoœ dziwnie siê sk³ada w
tym mieœcie, ¿e ka¿dy, kto zwróci
uwagê na ekologiê brany jest za
oszo³oma, a oszo³omów siê ignoru-

je. Podobnie jak zignorowano klub
ekologiczny podczas rozdania
Smoków Powiatu. Zapewne zignoruje siê te¿ tê uwagê na temat ptaków
– przecie¿ to tylko ptaki...
mm
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Przyje¿d¿ali z s¹siedniego powiatu na kradzie¿e

Podje¿d¿ali na rowerach
i wyrywali torebki
(POWIAT) £obescy policjanci dokonali zatrzymania dwóch
sprawców kradzie¿y torebek.
Amatorzy cudzej w³asnoœci kradli torebki kobietom na terenie
powiatu ³obeskiego, podje¿d¿aj¹c
rowerem i wyszarpuj¹c je z rêki
swoim ofiarom.
Do zatrzymania dwóch 19-letnich mieszkañców powiatu drawskiego dosz³o w dniu 3 marca br.
Pawe³ Sz. i £ukasz W. przyje¿d¿ali do £obza i Wêgorzyna
rowerami i tutaj wypatrywali
swoje ofiary. Najczêœciej wytypowanymi kobietami by³y te, któ-

re sz³y samotnie, w miejscach
rzadko uczêszczanych. Po podjechaniu rowerem wyrywali ofierze
torebkê i odje¿d¿ali.
Sprawcy dzia³ali bardzo zuchwale, gdy¿ liczyli na to, i¿ na
obcym terenie nie zostan¹ nigdy
rozpoznani. Na chwilê obecn¹
policjanci z £obza udowodnili im
trzy takie czyny. Nie wykluczone,
¿e tego typu przestêpstw dokonali równie¿ na terenie powiatu drawskiego. Sprawcy przyznali siê do zarzucanych im czynów, wskazali
miejsca gdzie dokonali przestêpstw
oraz gdzie porzucili opró¿nione z
pieniêdzy torebki.
(kp)
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Woda zniesie

(POWIAT). Jak nas poinformowa³
mieszkaniec £obza, by³ œwiadkiem jak
to jeden z w³aœcicieli zak³adu w £obzie
wyrzuca nieczystoœci w pobli¿u œcie¿ki
ekologicznej nad jeziorem. W £obzie z
kolei nieczystoœci zrzucano na skarpê
rzeki – woda wszystko zniesie – trochê
dalej...
mm

Burmistrz Reska informuje
¿e z dniem 16.03.2009 r. dzier¿awc¹
cmentarzy komunalnych w m. Resko,
Stara Dobrzyca i Starogard
zosta³ „IGMAT” Krzysztof Œliwiñski
Policko 6a, 72-315 Resko, tel. kom. 606 714 926.
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Woda najdro¿sza w Wêgorzynie i £obzie
(POWIAT). Ju¿ w ka¿dej gminie zosta³y przyjête nowe taryfikatory cen wody i œcieków.
Dla porównania podajemy przyjête taryfy op³at w ka¿dej gminie
powiatu ³obeskiego.
W gminie Dobra mieszkañcy
bêd¹ p³aciæ za wodê 1,99 z³/m.szeœc.
netto, czyli 2,13 z³/m.szeœc. brutto.
Za œcieki – 3,30 z³/m.szeœc. netto 3,53 z³/m.szeœc. brutto. Op³ata abonamentowa od odbiorcy w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza wynosi 4,65 z³ za miesi¹c
netto - 4,98 z³ za miesi¹c brutto.
Op³ata abonamentowa w rozliczeniach na podstawie przepisów, dotycz¹cych przeciêtnych norm zu¿ycia
wody – 2,92 za miesi¹c netto – 2,35
za miesi¹c brutto.

Najbardziej rozbudowan¹ taryfê ma gmina Wêgorzyno, dodatkowo tutaj zadanie dostarczania
wody i odprowadzania œcieków
wykonuj¹ dwie firmy. Wodoci¹gi
Goleniów – za wodê pobieraj¹ op³aty w wysokoœci 2,37 z³/m.szeœc.
netto - 2,54 z³ brutto, stawka op³aty
abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wed³ug wodomierza g³ównego (dla dostarczania wody i odprowadzania œcieków) 6,23 z³/odbiorcê/m-c – 6,67 z³/odbiorcê/miesi¹c brutto. Stawka op³aty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza przy punkcie
czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (gdy wodomierz g³ówny
rozliczany jest z zarz¹dc¹ lub w³aœcicielem budynku - dla dostarczania wody i odprowadzania œcieków)

Nie chcemy, by zafundowano nam kolejny bubel komunikacyjny

Odrzucona pomoc
(£OBEZ). Podczas lutowej sesji mia³ zostaæ przed³o¿ony projekt uchwa³y, dotycz¹cy lokalizacji rond w mieœcie.
Mimo i¿ projekt uchwa³y zosta³
wycofany spod obrad, g³os w sprawie zmiany koncepcji ruchu w mieœcie zabra³ mieszkaniec miasta Jerzy Mechliñski, oferuj¹c swoj¹ wiedzê i doœwiadczenie, aby jak to
okreœli³, nie powsta³ kolejny bubel
komunikacyjny w mieœcie. Ofertê J.
Mechliñskiego urzêdnicy odrzucili,
twierdz¹c, ¿e koncepcj¹ zajêli siê
specjaliœci z zarz¹dów dróg i gminy
– i wiêcej g³osów w tej sprawie nie
potrzeba.
- Myœlê, ¿e uk³ad komunikacyjny miasta mo¿na przyrównaæ do
uk³adu krwionoœnego cz³owieka.
Jak dobrze funkcjonuje uk³ad
krwionoœny, to cz³owiek jest zdrowy, jak dobrze funkcjonuje uk³ad
komunikacyjny, to miasto jest bezpieczne. Nie ma wówczas zagro¿eñ
i utrudnieñ dla mieszkañców i osób
przyjezdnych. Mój wniosek – dobrze by³oby powo³aæ zespó³ ludzi,
którzy maj¹ wiedzê, doœwiadczenie
i mogliby wypracowaæ wspólnie z
burmistrzami, wieloletni plan w³aœciwego rozwoju komunikacji miasta, bo nie chcemy, my mieszkañcy,
by zafundowano nam kolejny bubel
komunikacyjny, jaki mamy przy s¹dzie. Ile tam by³o kolizji drogowych,
niepotrzebnych zupe³nie po zmianie
uk³adu komunikacyjnego? Wiemy,
¿e most na Redze jest niedro¿ny, ten
most powoduje komplikacje. ¯eby
takich b³êdów nie pope³niæ, czy nie
warto takiego zespo³u powo³aæ?

Zg³aszam swój akces, poniewa¿ jestem drogowcem, mam uprawnienia
projektowe i chêtnie s³u¿ê swoim
doœwiadczeniem i wiedz¹ na rzecz
w³aœciwego rozeznania komunikacyjnego miasta. Jestem do dyspozycji – mówi³ Mechliñski.
Jednak jak wyjaœni³ inspektor
Marian Kozioryñski – takie opracowanie zosta³o zlecone do opracowania przez Wojewódzki Zarz¹d Dróg
w Koszalinie, a koncepcja zosta³a
ju¿ opracowana i wstêpnie zatwierdzona przez ten¿e Zarz¹d. Zadanie
etapowo w najbli¿szych latach ma
byæ kontynuowane.
- Na rozwi¹zanie problemu komunikacyjnego miasta na ul. Segala
s¹ trzy propozycje: rondo, œwiat³a na
ulicy Segala, b¹dŸ skrzy¿owanie
skanalizowane. Kolejne zadanie, to
objazd ulic¹ Segala i Kraszewskiego – do naprawy by³by most, do
podniesienia - noœnoœæ tego mostu,
równie¿ nak³adka na ulicy Kraszewskiego i Segala. Przebudowane rondo przy poczcie, nastêpnie rondo
lub skrzy¿owanie skanalizowane
by³oby przy ul. Bocznej - Obroñców
Stalingradu, i ruch szed³by ulic¹
Boczn¹ i Przemys³ow¹, oczywiœcie
do doprowadzonego standardu drogi wojewódzkiej. Na skrzy¿owaniu
ulic Boczna-Przemys³owa równie¿
by³oby rondo, które kierowa³oby
ruch w kierunku Nowogardu i Reska, objazdem ulic¹ Boczn¹ i skrzy¿owanie na Armii Krajowej i Przemys³owa – skrzy¿owanie skanalizowane, równie¿ skrzy¿owanie na ulicy Kiliñskiego i Armii Krajowej –
wyjaœnia³ Marian Kozioryñski, koñcz¹c dyskusjê na ten temat.
mm

4,09 z³ za odbiorcê/m-c netto, 4,38
z³/za odbiorcê/m-c brutto. Stawka
op³aty abonamentowej dla odbiorcy
rozliczanego wg przepisów dotycz¹cych przeciêtnych norm zu¿ycia
wody (dla dostarczania wody i odprowadzania œcieków) 5,13 z³/odbiorcê/m-c netto – 5,49 z³/odbiorcê/
m-c brutto.
Mieszkañcy, których obs³uguje
firma z Nowogardu bêd¹ p³aciæ 2,32
z³/m. szeœc. netto – 2,48 z³/m.szeœc.
brutto. Stawka op³aty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o
wskazania wodomierza g³ównego
5,12 z³/ odbiorcê/m-c (5,48 z³),
stawka op³aty abonamentowej w
rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza g³ównego i wodomierza dodatkowego – 8, 19 z³/odbiorcê/m-c., (8,76 z³) stawka op³aty
abonamentowej w rozliczeniach w
oparciu o wskazania wodomierza
g³ównego i 2. Wodomierzy dodatkowych – 11,26 z³/odbiorcê/m-c.,
(12,05 z³)stawka op³aty abonamentowej w rozliczeniach z osob¹ korzystaj¹c¹ z 1 wodomierza w lokalu
w budynku wielolokalowym – 3,07
z³/odbiorcê/m-c, (3,28 z³)osoby korzystajace z dwóch wodomierzy zap³ac¹ stawkê abonamentow¹ 6,14
z³/odbiorcê/mc (6,57 z³) stawka
op³aty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dotycz¹cych przeciêtnych norm zu¿ycia
wody – 3,09 z³/odbiorcê/m-c. (3,30
z³). Op³ata za odprowadzanie œcieków wynosi 3,88 z³ m.szeœc. netto –
4,15 z³ m.szeœc. brutto, op³ata abonamentowa 2,61 z³/odbiorcê/m-c

netto – 2,79 z³/odbiorcê/m-c brutto.
Gminê Radowo Ma³e obs³uguj¹ Wodoci¹gi Goleniów i tutaj za
wodê pobieraj¹ od mieszkañców
2,25 z³/m.szeœc. 2,41 brutto, stawka
abonamentowa dla odbiorcy rozliczanego wed³ug wodomierza g³ównego wynosi 4,72 z³/za odbiorcê/mc netto - 5,05 brutto z³/zaodbiorcê/
m-c, rycza³t (bez licznika) 4,44
netto, 4,75 brutto.
W Resku gospodarstwa domowe i inni odbiorcy us³ug bêd¹ uiszczaæ op³atê zmienn¹ w wysokoœci
2,25 netto z³/m.szeœæ. - 2,41 brutto,
op³atê sta³¹ 3,50 z³/okres rozliczeniowy/odbiorcê – 3,75 brutto.
Za œcieki wszyscy odbiorcy
us³ug p³ac¹ op³atê zmienn¹ w wysokoœci 3,10 z³/m.szeœc., netto - 3,32
brutto.
Wszelkie inwestycje budowy
sieci i urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych realizowane s¹ przez gminê
Resko, dlatego we wniosku taryfowym, nie zosta³ uwzglêdniony wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
W £obzie po d³ugich dyskusjach i weryfikacjach taryf woda
bêdzie kosztowaæ 2,35 z³/m.szeœc.
netto - 2,51 z³/m.szeœc. brutto, œcieki 3,72 z³/m.szeœc. netto, 3,98 z³/
m.szeœc. brutto. Stawka op³aty abonamentowej za us³ugê odczytu wodomierza przy punkcie czerpalnym
wody w budynku wielolokalowym
(lub wodomierza „lokalowego”)
wyniesie 3,40 z³/miesi¹c netto –
3,64 z³/miesi¹c brutto.
mm
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NOWO OTWARTA
AGENCJA PKO BP SA
PRZY UL. KOŒCIUSZKI 2 W WÊGORZYNIE
ZAPRASZA W GODZINACH:
PONIEDZIA£EK - PI¥TEK 9.30 - 16.00
SOBOTA: 9.30 - 13.00

Tel. (091) 39 71 171

Reklama w Tygodniku £obeskim
Tel./fax 091 3973730

INFORMACJE

Str
Str.. 6

tygodnik ³obeski 10.03.2009 r.

PUP informuje

Spad³o bezrobocie w powiecie
Koniec roku i pocz¹tek nowego
to zawsze czas pewnych podsumowañ. Ubieg³y rok z pewnoœci¹ nale¿y do udanych dla Powiatowego
Urzêdu Pracy w £obzie – wystarczy
wspomnieæ, ¿e w paŸdzierniku bezrobocie spad³o do rekordowo niskiego poziomu 2325 osób bezrobotnych, a powiat £obeski znalaz³
siê na dalekim, trzynastym miejscu
w kraju pod wzglêdem wysokoœci
stopy bezrobocia, która wówczas
wynios³a 22,0%.
W 2008 roku PUP na walkê z
bezrobociem przeznaczy³ 12 663
500 z³, z czego 9 693 800 z³ stanowi³y œrodki pozyskane dodatkowo –
ze zgromadzonych przez nas informacji wynika, ¿e jest to procentowo
najwiêksza pozyskana kwota w
województwie zachodniopomorskim i pomorskim (w porównaniu
do przyznanego limitu). Wszystkie
te œrodki przeznaczono na aktywne
formy wspierania osób bezrobotnych.

wiecie wynios³a wtedy 41,3%. Ten
okres to ju¿ przesz³oœæ, aktualnie
PUP znajduje siê poza pierwsz¹
dziesi¹tk¹ powiatów o najwy¿szej
stopie bezrobocia w kraju. Styczeñ
2009 roku, pomimo widma kryzysu
i zawirowañ zwi¹zanych ze zmian¹
ustawy o promocji zatrudnienia i in-

stytucjach rynku pracy, by³ wyj¹tkowo dobry dla PUP – znaleŸliœmy siê
na pi¹tym miejscu w województwie
pod wzglêdem stopy bezrobocia, a
w kraju – na jedenastym ex equo z
Powiatem Drawskim, który bez
w¹tpienia ma znacznie korzystniejsze warunki do zwalczania i niwelo-

wania skutków bezrobocia, choæby
ze wzglêdu na posiadanie na swoim
terenie poligonu i szpitala.
Warto zaznaczyæ, ¿e Powiatowy
Urz¹d Pracy w £obzie na bie¿¹co
monitoruje sytuacjê na lokalnym rynku pracy, ¿eby w porê reagowaæ np. na
planowane zwolnienia grupowe.

Na pocz¹tku swojego istnienia
PUP £obez znalaz³ siê na pierwszym miejscu w kraju – rekordowy
pod tym wzglêdem okaza³ siê luty
2003 roku: stopa bezrobocia w Po-

Jakie drogi powiatowe bêd¹ remontowane

Plany s¹, a co bêdzie zrobione - zobaczymy
Zarz¹d Powiatu jest
zdeterminowany w tym, by
wykonaæ przebudowê ul.
Runowskiej w Wêgorzynie –
mówi w rozmowie z Tygodnikiem
£obeskim, odpowiedzialny za
drogi powiatowe, wicestarosta
Ryszard Brodziñski.
Red. - 26 lutego min¹³ termin
sk³adania wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego na
dofinansowanie infrastruktury
drogowej. Czy powiat ³obeski
podj¹³ jak¹kolwiek inwestycjê
drogow¹ i czy z³o¿y³ stosowny
wniosek?
- Tak, i to nie jedn¹. Do RPO
aplikujemy o dofinansowanie przebudowy drogi Resko – Wêgorzyno.
Przypomnê, ¿e jesteœmy trakcie realizacji przebudowy mostu na Redze w Resku. Inwestycja ta kosztuje
nas 2,1 miliona z³otych, a po³owê tej
kwoty uda³o nam siê uzyskaæ z rezerwy pañstwowej. Po drugie – w
tym roku planujemy wykonanie drogi Mo³dawin – Maliniec. Wartoœæ

kosztorysowa tego zadania siêga 1
miliona z³otych. Uzyskaliœmy na tê
inwestycjê dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w
wysokoœci 170 tysiêcy. Jest to, wed³ug obecnych kryteriów,
maksymalna kwota dotacji.
Nie mniej jednak nie ustajemy w poszukiwaniu
mo¿liwoœci jej zwiêkszenia. Tak¿e w tym roku wykonamy remont ul. Spokojnej w £obzie, ale wy³¹cznie za w³asne pieni¹dze. Niestety, to
zadanie nie znalaz³o
uznania w oczach komisji przyznaj¹cej
dofinansowanie z programu tzw.
schetynówek. No i na koniec najwiêksza z planowanych inwestycji, a
mianowicie przebudowa ul. Runowskiej w Wêgorzynie i Wêgorzyñskiej
w Runowie Pomorskim, do przejazdu kolejowego, wraz z remontem
mostu ko³o m³yna w Runowie.
- To ostatnie zadanie to kontynuacja wczeœniej rozpoczêtej
przebudowy drogi Resko – Wêgorzyno?

- Tak. To jest kontynuacja inwestycji rozpoczêtej jeszcze w ubieg³ej kadencji.
- Dlaczego wiêc nie kontynuuje siê prac od miejsca zakoñczenia prac przed trzema laty?
- Chcielibyœmy, ale ca³y
koszt inwestycji szacowany
jest na kwotê blisko 10 milionów z³otych. Natomiast
okreœlone przez marsza³ka
kryteria dofinansowania
inwestycji drogowych okreœlaj¹ górne limity dofinansowania na poziomie
po³owy kosztów,
lecz nie wiêcej ni¿ 3
miliony na powiat. Przy tym marsza³ek okreœli³ jeszcze dodatkowe obostrzenia w postaci ograniczenia
mo¿liwoœci dofinansowania kosztów budowanej przy tym zadaniu
infrastruktury towarzysz¹cej, w postaci chodników, parkingów, kanalizacji burzowej. W tej sytuacji dokonaliœmy analizy potrzeb i mo¿liwoœci, co w efekcie ograniczy³o
nasze plany do okreœlonego wczeœniej odcinka drogi. Uznaliœmy, ¿e

najpilniejsz¹ spraw¹ jest przebudowa ul. Runowskiej, której stan stwarza najwiêksze problemy u¿ytkownikom drogi, przechodniom i mieszkañcom Wêgorzyna.
- Jaki jest koszt tej inwestycji
i ile mo¿na otrzymaæ od marsza³ka?
Szacujemy j¹ na poziomie 3,6
mln z³, do marsza³ka wnioskujemy o
ponad 1,5 mln, to jest maksimum
tego, co mo¿emy otrzymaæ wed³ug
istniej¹cych kryteriów. Nasz udzia³
wyniesie ponad 2 miliony. Powa¿nym kosztem tej inwestycji jest remont kanalizacji burzowej.
- Co bêdzie, jeœli planowana
inwestycja nie otrzyma dofinansowania?
Zarz¹d powiatu jest zdeterminowany w tym, by wykonaæ przebudowê ul. Runowskiej w Wêgorzynie. O
powodach mówi³em wczeœniej. W
sytuacji braku dofinansowaniu z
RPO, wykonamy prace na w³asny
koszt, ale wy³¹cznie w Wêgorzynie,
na odcinku do skrzy¿owania z ul.
Nowy Œwiat.
- Dziêkujê za rozmowê.

mm
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Nowy przystanek dla gimnazjum
(£OBEZ). Po raz kolejny
powróci³a kwestia
przystanku przy Gimnazjum
w £obzie. Tym razem
poruszy³ j¹ radny Bogdan
Górecki, informuj¹c, ¿e
zmiana lokalizacji
przystanku konieczna jest
ze wzglêdu na chêæ
remontu budynku
znajduj¹cego siê obok
gimnazjum.
- Mieszkañcy chc¹ postawiæ tam
rusztowanie, chodnik przynale¿y do
wspólnoty. Wspólnota wziê³a kredyt i zamierza wyremontowaæ dach.
Nikt rozs¹dny nie pozwoli, ¿eby
dzieci w okresie remontu budynku
korzysta³y z tego miejsca – powiedzia³ wiceprzewodnicz¹cy rady.
Jednoczeœnie radny zwróci³
uwagê, aby zmiana lokalizacji przystanku nie by³a tylko na czas remontu, ale na sta³e, bowiem dotychczasowa nie jest zbyt szczêœliwa.
- Na parterze mieszkaj¹ ludzie
starsi i schorowani. Podje¿d¿aj¹
cztery autobusy, wysiada nasza m³odzie¿, która zachowuje siê g³oœno,
oprócz tego silniki autobusów pracuj¹ g³oœno. To wszystko ma wp³yw
na ludzi tam mieszkaj¹cych. Samo
wys³anie pisma do starostwa nie
wystarczy. Trochê w³asnej inicjatywy panie burmistrzu. Powo³aæ zarz¹dcê tej wspólnoty, administrato-

40-metrowa ka³u¿a
w Prusinowie czeka, a¿
siê drogowcy dogadaj¹

Spychologia w
drogownictwie
(PRUSINOWO). So³tys Stanis³aw Gêsicki podczas lutowej sesji
po raz kolejny zwróci³ uwagê na
„ka³u¿ê”, jaka co jakiœ czas pojawia siê na drodze powiatowej,
obok œwietlicy w Prusinowie.

ra, dyrekcjê szko³y i zabezpieczyæ
bezpieczeñstwo dla dzieci i m³odzie¿y, którzy codziennie tam przyje¿d¿aj¹. Daæ mo¿liwoœæ normalnego funkcjonowania dla tych mieszkañców, tym bardziej, ¿e po remoncie ca³y ten budynek bêdzie wygl¹da³ okazale i wp³ywa³ na estetykê
naszego miasta. Proszê zorganizowaæ takie spotkanie i zastanowiæ siê
nad rozwi¹zaniem – apelowa³ wiceprzewodnicz¹cy Górecki.
- Zmiana lokalizacji autobusów
przy gimnazjum – wniosek ponownie zosta³ przes³any do starostwa w
celu rozpatrzenia, ewentualnie znalezienia innego miejsca do parkowania – powiedzia³ inspektor urzêdu Marian Kozioryñski.

Jak wyjaœni³ burmistrz Ryszard Sola, spotkanie ze starost¹
odby³o siê. Póki co trwaj¹ jeszcze
negocjacje odnoœnie miejsca postoju autobusów. Byæ mo¿e w koñcu nast¹pi zmiana przystanku dla
gimnazjalistów. Problem bowiem
nie polega jedynie na uci¹¿liwoœci
dla mieszkañców, ale istotne jest
tu
g³ównie
bezpieczeñstwo
uczniów. Bardzo czêsto bowiem
m³odzie¿ wybiega sprzed autobusu wprost pod ko³a nadje¿d¿aj¹cych samochodów. Kierowcy s¹
ju¿ przyzwyczajeni, ¿e na wysokoœci szko³y musz¹ jechaæ bardzo
ostro¿nie, ale zawsze pozostaje
niebezpieczeñstwo, ¿e ktoœ kiedyœ
nie zd¹¿y zahamowaæ.
mm

Czytelnicy pytaj¹...

Nie okrzesaj¹, ale dziury zasypi¹
(POLICKO, gm. Resko). O
tym, jaki jest stan dróg, najlepiej
wiedz¹ kierowcy i rowerzyœci,
którzy coraz czêœciej bêd¹ pojawiaæ siê na drogach.
- Droga powiatowa jest ju¿ tak
zaroœniêta, ¿e trudno siê poruszaæ
po poboczu, a ga³êzie bij¹ po twarzy. Czêœæ zabudowañ w Policku
znajduje siê przy drodze gruntowej,
tej z kolei burmistrz remontowaæ
nie chce, bo jak powiedzia³, jest to
droga polna. Ale jaka polna, skoro
stoj¹ przy niej zabudowania? – informowa³a nas czytelniczka.
Jak wyjaœni³ dyrektor Zarz¹du
Dróg Powiatowych Wies³aw Bernacki - okrzesywanie drogi w Policku jest ujête w planach, ale trudno
powiedzieæ, kiedy zostanie to wykonane. Nie potrafi te¿ obiecaæ, czy
nast¹pi to jeszcze w tym roku.
- Z naszej strony oferujemy firmom wykonywanie okrzesywania
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dróg, ale ma³o kto jest tym zainteresowany, a to dlatego, ¿e w zamian za
okrzesanie firmy pozyskuj¹ materia³, drewno. Najczêœciej firmy wykonuj¹ tego typu zadanie tylko przy
okazji innych zleceñ. Inaczej nie
op³aca im siê to. Zdajê sobie sprawê
ze stanu dróg. S¹ to zaniedbania 50letnie. Jeszcze oko³o 80 proc. dróg
jest nieprawid³owo okrzesanych.
Musimy po kolei sukcesywnie to
robiæ. Tylko w roku ubieg³ym wykonaliœmy tyle, co przez ostatnich 40
lat. Wszystkie drogi w ca³ym powiecie planujemy okrzesaæ przez kolejne 2 lata, w tym te¿ oczywiœcie Policko – powiedzia³ dyrektor.
Dyrektor przypomnia³, ¿e w roku
ubieg³ym zosta³y okrzesane drogi:
Dobra - Tucze, Radowo Wielkie - Resko, Runowo Pomorskie oraz Przytoñ - Rogówko. W tym roku koñczona jest droga do Rogówka.
Burmistrz Reska Arkadiusz

Czerwiñski nie potrafi³ okreœliæ, o
któr¹ drogê gruntow¹ chodzi naszej
czytelniczce. Jak wyjaœni³ - takich
dróg jest wiele, szczególnie teraz po
okresie zimowym.
- Je¿eli droga prowadzi do zabudowañ, to naszym zadaniem jest zadbanie o to, aby by³a przejezdna.
Oczywiœcie nie bêdziemy wykonywaæ nowej drogi – nak³adki asfaltowej, ale bêdziemy dokonywaæ napraw. Jeœli jest to droga gruntowa, to
bêdziemy wyrównywaæ i zasypywaæ
dziury. Wystarczy zg³osiæ ten fakt w
gminie – powiedzia³ burmistrz.
Zaprzeczy³ równie¿, jakoby
mia³ udzieliæ odpowiedzi odmownej. Czytelniczka w sprawie drogi
gruntowej powinna wiêc udaæ siê do
Urzêdu i zg³osiæ problem ze szczegó³owym wyjaœnieniem, o jak¹ drogê chodzi. Co do drogi powiatowej
– jak widaæ trzeba uzbroiæ siê w cierpliwoœæ.
mm

- Jeszcze raz przypominam o ka³u¿y obok œwietlicy w poniedzia³ek
rano tam by³em. Ka³u¿a by³a na szerokoœci ca³ej jezdni i d³ugoœci ponad
40 metrów. Kto ma siê tym zaj¹æ? To
siê ju¿ pó³tora roku ci¹gnie - powiedzia³ so³tys podczas sesji.
– Zastoiny wody na ul. Spokojnej
i w Prusinowie wielokrotnie by³y
przedstawiane, wnioski siê powtarzaj¹, jeszcze raz je przeka¿emy do
zarz¹dców dróg – powiedzia³ inspektor Marian Kozioryñski podczas sesji.
Nieco inne zdanie na ten temat ma
dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych
w £obzie. Otó¿, jak wyjaœni³ Wies³aw Bernacki - Zarz¹d Dróg Powiatowych zawar³ porozumienie z gmin¹
£obez, ¿e ZDP wykonana kanalizacjê
oraz przejœcie przez drogê, a gmina
odbuduje kolektor, b¹dŸ poprowadzi
nowy do drogi tak, aby ZDP móg³
wpi¹æ siê w niego. Wówczas na drodze nie by³oby ¿adnych zastoin. Tak
wiêc Pan Kozioryñski œle pisma do
ZDP, a ZDP czeka, a¿ gmina wykona
czêœæ swojego zobowi¹zania. Mo¿na
by tak w nieskoñczonoœæ, gdyby tylko dzieci nie musia³y biegaæ przez
ka³u¿ê do autobusu, mocz¹c sobie
obuwie i nogi i w takim stanie przebywaæ ca³y dzieñ w szkole. Mo¿na by,
gdyby nie to, ¿e czêœæ samochodów
najzwyczajniej w œwiecie nie jest w
stanie przejechaæ przez ka³u¿ê i doœæ
czêsto pojazdy gasn¹ zalane wod¹.
Mo¿e rozwi¹zanie problemu pojawi siê wówczas, gdy ktoœ w koñcu
wyst¹pi o odszkodowanie.
mm

Naprawy na
Prima Aprilis
(POWIAT). Jak co roku po okresie
zimy drogi wygl¹daj¹ jak ser szwajcarski. W tej chwili naprawiane s¹ zimnym
asfaltem jedynie te odcinki dróg, które
stwarzaj¹ najwiêksze zagro¿enie.
Naprawy wszystkich maj¹ rozpocz¹æ siê od 1 kwietnia i - jak zapowiada
dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych
Wies³aw Bernacki - nie jest to Prima
Aprilis. O ile Powiatowy Urz¹d Pracy
zd¹¿y wytypowaæ grupê osób do pomocy, to na drogi wyrusz¹ dwa zespo³y
na dwie zmiany, jeœli nie - to na pocz¹tku pracowaæ bêdzie jedna grupa. mm
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W turbinach w³adzy

KWADRATURA MIESZKANIA
(WÊGORZYNO). Jak
daleko mo¿e samorz¹d
lokalny decydowaæ
o ¿yciu mieszkañców
gminy? Okazuje siê,
¿e niektórzy nie znaj¹
granic. Tak jest w tej
gminie.

Z problemem przemocy w rodzinie
spotka³ siê niemal ka¿dy, jeœli nie osobiœcie, to przynajmniej s³ysza³ o takim
przypadku. Ca³a rzesza Polaków wci¹¿
uwa¿a, ¿e to, co dzieje siê w czterech
œcianach domu, to sprawa rodziny, jednoczeœnie uwa¿aj¹c, ¿e rodzina jest
wartoœci¹ najwy¿sz¹, a jej utrzymanie
jest wa¿niejsze ni¿ szczêœcie, zdrowie,
a czasem ¿ycie kobiety. Do problemu, o
którym dzisiaj piszemy, ró¿ni ludzie
podeszli rozmaicie. S¹siad na przemoc
w rodzinie zareagowa³ namow¹, by osoba bita z³o¿y³a sprawê na policji, burmistrz z kolei – by wycofaæ sprawê z
prokuratury, bo powinnoœci¹ kobiety
jest trwanie przy mê¿u i nie rozbijanie
rodziny. S¹d - ¿e najwa¿niejsze jest
dobro dzieci, a pomiêdzy tym wszystkim jest m³oda matka bez pracy, mieszkania i z dzieæmi w domu dziecka.

Kalejdoskop
11.07.2007 roku burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz poinformowa³a Joannê Sulimê, ¿e z dniem 31 lipca
2007 r. bêdzie posiada³a „do zasiedlenia lokal mieszkalny w miejscowoœci
Wiewiecko 22 o ogólnej powierzchni
u¿ytkowej 76,88 m.kw. sk³adaj¹cy siê z
3 pokoi, kuchni, wc, i ³azienki z którego
zostan¹ zrobione dwa mniejsze lokale
mieszkalne”.
21 sierpnia 2007 burmistrz poinformowa³a p. Joannê, ¿e „Spo³eczna Komisja ds. Przydzia³u Mieszkañ na posiedzeniu 9 sierpnia 2007 r. pozytywnie
zaopiniowa³a przydzia³ lokalu mieszkalnego (...). W zwi¹zku z powy¿szym
przyznaje Pani lokal mieszkalny w
miejscowoœci Wiewiecko 22 na piêtrze,
sk³adaj¹cy siê z 1 pokoju, kuchni”. Pod
pismem podpisa³a siê burmistrz Gra¿yna Karpowicz.
Dwa mniejsze lokale „zosta³y zrobione” zanim pp. Sulimowie wprowadzili siê do mieszkania. Wówczas parter zajmowa³ ju¿ pan Jerzy ¯urawik.
Pañstwo Sulimowie otrzymali wiêc
pokój z kuchni¹ i korytarzem, bêd¹cym
czêœci¹ wspóln¹ dla wszystkich mieszkañców budynku. Toaleta znajduje siê
na zewn¹trz budynku i nale¿y obejœæ
budynek niemal dooko³a, by siê tam
dostaæ. £azienki nie ma.
11 paŸdziernika 2007 roku gmina
przyzna³a ma³¿eñstwu i, wówczas, trójce dzieci (z czwartym p. Joanna by³a w
ci¹¿y) dwa lokale: kuchniê i pokój o
³¹cznej powierzchni 31,10 mkw.
24 paŸdziernika pani Joanna zwróci³a siê do gminy z proœb¹ o wyra¿enie
zgody na adaptacjê strychu na: pokój

dla dzieci oraz ³azienkê. W swoim piœmie zauwa¿a, ¿e dotychczas oba strychy nie by³y zagospodarowane i nikt z
nich nie korzysta³. W drugim piœmie,
jakie wp³ynê³o do gminy w tym samym
dniu, p. Joanna prosi o mo¿liwoœæ we

w³asnym zakresie i na w³asny koszt
wymiany stolarki okiennej, pod³¹czenie wody do domu z pompy znajduj¹cej
siê na zewn¹trz, wykonanie ³azienki i
elewacji wokó³ budynku.
OdpowiedŸ przysz³a 22 lutego 2008
roku. Burmistrz nie wyrazi³a zgody na
zagospodarowanie strychu jako ³azienki, bowiem jak twierdzi, lokator z parteru nie wyrazi³ zgody na to, aby przez
jego pomieszczenia przechodzi³ pion
kanalizacji sanitarnej. Jednoczeœnie
wskaza³a inn¹ mo¿liwoœæ rozwi¹zania
problemu, zobowi¹zuj¹c siê do wykonania dokumentacji projektowej w roku
2008, a w roku 2009 - podstawowych
czêœæ robót, pozostawiaj¹c do wykonania pani Sulimie jedynie prace wykoñczeniowe.
4 grudnia 2008 roku tragicznie
umiera dziecko pani J. Sulimy.
22 grudnia 2008 roku p. Joanna z³o¿y³a sprawê o znêcanie siê fizyczne i
psychiczne oraz groŸby karalne kierowane przez jej mê¿a wobec Piotra Gunia.
23 grudnia S¹d Rejonowy w £obzie
III Wydzia³ Rodzinny i Nieletnich po-

stanowi³, by na czas trwania postêpowania umieœciæ dzieci w domu dziecka.
W tym samym dniu dzieci trafi³y do
domu dziecka w £obzie.
W uzasadnieniu do wyroku czytamy, ¿e 4 grudnia w gabinecie lekarskim
stwierdzono zgon 4-miesiêcznego
dziecka Wiktora Sulima. Policjanci
mieszkanie, w którym zamieszkiwa³y
dzieci, ocenili jako zaniedbane i nie
ogrzewane. Policja ustali³a równie¿, ¿e
ojciec nadu¿ywa alkoholu, w domu
dochodzi³o do awantur i libacji, równoczeœnie wobec ojca dzieci prowadzone
s¹ czynnoœci w sprawie znêcania siê
psychicznego i fizycznego nad rodzin¹.
6 stycznia Joanna Sulima napisa³a
do burmistrz Wêgorzyna pismo w sprawie przydzielenia nowego lokalu
mieszkalnego, aby móc odzyskaæ dzieci umieszczone w domu dziecka. W
piœmie tym zaznaczy³a, ¿e wobec mê¿a
prowadzone jest postêpowanie o znêcanie siê.
4 lutego Joanna Sulima zosta³a
wezwana do prokuratury w charakterze
œwiadka w sprawie prowadzonej miêdzy innymi o znêcanie siê nad ni¹ i jej
dzieæmi.

S¹dy sobie, gmina sobie
- Burmistrz wymaga ode mnie, abyœmy zeszli siê ponownie z mê¿em, to
wtedy nam pomo¿e, da nam mieszkanie
i pomo¿e nam jak tylko bêdzie mog³a.
Ona chce nas z³¹czyæ, a ja nie chcê byæ
z mê¿em, bo je¿eli bêdê z nim to nie
odzyskam dzieci. Tak jak rozmawialiœmy z sêdzi¹ wszystko siê umorzy i
wróci do tego, co by³o wczeœniej. Warunek s¹du jest taki, ¿ebym odesz³a od
mê¿a - wówczas odzyskam dzieci, a warunek pani burmistrz - ¿eby siê z mê¿em
zejœæ.
Komisja mieszkaniowa, z tego co
wiem, by³a przeciwna, by przyznaæ mi
to mieszkanie, wówczas mia³am troje
dzieci, z czwartym by³am w ci¹¿y, a pani
burmistrz upar³a siê, aby mi to mieszkanie przyznaæ. To mieszkanie nie spe³nia
warunków sanitarnych, wiêc s¹d nie
odda mi dzieci. Nie ma tam nawet wody,
teraz pompa jest ca³kowicie odciêta. Po
wodê trzeba chodziæ do s¹siada (oko³o

300 metrów). Ponad tydzieñ temu zrobi³o siê zwarcie. Teraz nikt nie chce siê
podj¹æ, aby to zrobiæ – ADM wysy³a do
gminy, gmina do ADM-u. Pan ¯urawik
mieszka pod nami, ledwo sam siê na
nogach trzyma, przecie¿ nie pójdzie do
s¹siadów, ¿eby sobie wody przynieœæ.
Nie mieszkam z mê¿em, mieszkam
u s¹siadki, bo m¹¿ powiedzia³, ¿ebym
siê w mieszkaniu nie pokazywa³a.
Mieszkanie stoi na mnie, powiedzia³am, ¿eby odda³ mi swoje klucze, bo
chcê odzyskaæ swoje dzieci, ale on powiedzia³, ¿e mu na dzieciach nie zale¿y.
Teraz, gdy jego rodzice urlopuj¹ dzieci z
domu dziecka, to zmieni³ zdanie i codziennie siedzi u dzieci. Czêsto tam nocuje. Ca³y czas mi zarzuca, chodzi i opowiada, ¿e moje dziecko zmar³o przeze
mnie. Mówi, ¿e przyzna³am siê do winy
i bêdê mia³a sprawê, a sprawa zosta³a
umorzona – mówi p. Joanna.

Jakakolwiek praca
- Najstarszy synek 30 marca bêdzie
mia³ 4 latka, drugi synek w styczniu
skoñczy³ trzy latka i córeczka Karolinka we wrzeœniu dwa latka bêdzie mia³a.
Gdybym mia³a pracê, to tê dwójkê, najstarszego synka i m³odszego odda³abym do przedszkola, mama zajmowa³aby siê córk¹, bo sama mówi³a, ¿e pomo¿e mi. Podejmê siê ka¿dej jednej pracy,
¿eby tylko odzyskaæ dzieci. Szuka³am
ju¿ pracy, ale nigdzie nie potrzebowali.
Pracy szuka³am w Wêgorzynie. W
Urzêdzie Pracy zapisana jestem na kurs,
ale dopiero w lipcu. Przez dwa miesi¹ce pracowa³am, ale potem zasz³am w
ci¹¿ê. Teraz na moim miejscu pracuje
ju¿ inna osoba.
Chodzê i proszê o jak¹œ prace i
mieszkanie, ¿ebym mog³a odzyskaæ
dzieci. Nie mogê sobie znaleŸæ miejsca,
gdy nie ma dzieciaczków. Gdy by³y
urlopowane u mojej mamy od 15 stycznia do 15 lutego by³am z nimi, jak mama
mia³a je odwieŸæ i zaczê³y p³akaæ, to
miejsca nie mog³am sobie znaleŸæ. Szukam tylko zajêcia, ¿eby nie myœleæ o
tym. Teraz s¹ urolpowane u teœciów. Teœciowie nie robi¹ ¿adnych problemów
w odwiedzaniu dzieci.
Pocz¹tkowo m¹¿ mówi³, ¿e nie da
mi rozwodu i nie da mi dzieci. Straszy³
mnie nawet, gdy by³am w prokuraturze
i sk³ada³am zeznania, ¿e zrobi mi
krzywdê, ¿e jego ludzie mnie œledz¹ i
¿ebym uwa¿a³a na siebie. Gdy dzieci
by³y urlopowane u moich rodziców, by³
dwa razy po 10 minut. Raz przyszed³ i
zacz¹³ siê ze mn¹ awanturowaæ, chcia³
siê ze mn¹ biæ, zacz¹³ mnie wyzywaæ.
Mama w tym czasie sk³ada³a zeznania –
opowiada p. Joanna.
Jak powiedzia³a, w czasie, gdy zabrano dzieci do domu dziecka dowiedzia³a siê o CIS. Niewiele s³ysza³a o tej
instytucji i nie wiedzia³a gdzie siê znajduje. Teraz uda³a siê tam i uzyska³a
pomoc. Jak przyzna³a, gdyby wiedzia³a, ¿e znajduje siê on tam, gdzie PCPR
od razu posz³aby z proœb¹ o przyjêcie
jej. Bo jak zauwa¿y³ Jaros³aw Namaczyñski – w CIS mog¹ pracowaæ tylko
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te osoby, które same tego pragn¹.

Burmistrz wygna³a mnie
z gabinetu
- Pani burmistrz w ogóle nie chce
mnie przyj¹æ. Dwa razy wyrzuci³a mnie
z gabinetu. Powiedzia³a, ¿e nie ma o
czym ze mn¹ rozmawiaæ. Pani burmistrz powiedzia³a, ¿e mam siê ju¿ wiêcej u niej w gabinecie nie pokazywaæ, a
jeœli chcê siê zwróciæ o pomoc, to najpierw muszê wróciæ do mê¿a. Jestem w
takiej kropce bez wyjœcia – s¹d ma swoje wymagania, a pani burmistrz ma
swoje. Burmistrz powiedzia³a, ¿e jeœli
bêdê chcia³a siê rozwieœæ, to osobiœcie
stawi siê w s¹dzie na rozprawie rozwodowej i bêdzie d¹¿y³a do tego, by sêdzia
nie da³ nam rozwodu, bo burmistrz nie
chce daæ dwóch mieszkañ – po rozwodzie musia³aby znaleŸæ mieszkanie dla
mnie i dla dzieci oraz dla mê¿a.
Na pewno teraz pani burmistrz nie
przydzieli mi mieszkania. Powiedzia³a
do pani, u której teraz mieszkam, ¿e
rozmawia³a z moimi rodzicami i ¿e jestem nieodpowiedzialn¹ matk¹ i nie potrafiê wychowaæ swoich dzieci. Moja
mama by³a wtedy w gminie i chcia³yœmy
razem pójœæ do pani burmistrz, by wyjaœniæ te s³owa, ale pani burmistrz zamknê³a drzwi, bo wtedy by³a sesja.
Mama powiedzia³a, ¿e nie rozmawia³a
z pani¹ burmistrz i niczego takiego nie
mówi³a.
Jest taka mo¿liwoœæ, ¿e mój wujek
móg³by zameldowaæ mnie u siebie, jednak pani burmistrz musia³aby wyraziæ
na to zgodê. Jest to stare, komunalne
mieszkanie, trzeba tam dach zrobiæ. S¹
dwa pokoje i kuchnia. Wujek sam robi³
³azienkê i jest korytarzyk. Abym mog³a
odzyskaæ dzieci musi byæ woda w
domu, ³azienka i pokój lub dwa. U
wujka z jednego du¿ego pokoju mo¿na
zrobiæ dwa mniejsze. U moich rodziców
nie ma miejsca, podobnie jak u teœciów.

Urz¹d zadzia³a³
b³yskawicznie
- W jednym wypadku urz¹d zadzia³a³ b³yskawicznie. Gdy na kontroli w
mieszkaniu w Wiewiecku pojawi³ siê
pan Romñczyk, widz¹c za³o¿on¹
bramkê na korytarzu, zabezpieczaj¹c¹
dzieci przed upadkiem ze stromych
schodów, nakaza³ natychmiast j¹ rozebraæ... bo korytarz jest wspólny. Dla
doros³ego cz³owieka otwarcie bramki
nie stanowi najmniejszego problemu,
bez wzglêdu na to, z której strony schodów siê znajduje. Wyjaœnienia te niczego nie wnios³y – bramka ma byæ
zdjêta, inaczej lokatorzy bêd¹ musieli
zap³aciæ karê.
Strych, do którego prowadzi korytarz, to nic innego jak wnêki mieszcz¹ce
siê pomiêdzy dziurawym i nieocieplonym dachem a mieszkaniem m³odych
ludzi. Od tego strychu wywiewa ciep³o
z pokoju – ciep³o, które dla policji by³o
jednym z argumentów, by zabraæ stamt¹d dzieci. Z korytarza prowadzi te¿
wyjœcie na dach, latem stra¿acy usuwali
stamt¹d gniazdo os, wejœcie nie domyka siê do koñca i przez nie te¿ ucieka
ciep³o. Ze strychu nikt nie korzysta –
lokator z parteru bowiem nie jest w stanie wejœæ po schodach...
Policja powiedzia³a, ¿e u mnie by³o
zimno w mieszkaniu. Po œmierci synka,

jego cia³o le¿a³o w kuchni – dlatego tam
nie paliliœmy w piecu i by³o zimno wyjaœnia.

Czekaj¹c na œmieræ
lokatora
Trudno okreœliæ czym kierowa³a siê
komisja mieszkaniowa, która przydzieli³a mieszkanie m³odemu ma³¿eñstwu z
dzieæmi. Odrobinê œwiat³a wprowadzi³
lokator z parteru, który wprowadzi³ siê
jako pierwszy. Pokazuje zdjêcia, na których przedstawia w jakim stanie zasta³
mieszkanie. W lokalu nie by³o ³azienki,
a wilgoæ panoszy³a siê na œcianach.
- To mieszkanie sam remontowa³em. Zdzierane by³y drewniane pod³ogi
i zalewane betonem, w piwnicy stoi
woda i w mieszkaniu by³a wilgoæ. Sam
zrobi³em ³azienkê i szambo – mam porobione wszystkie zdjêcia. Gmina do
tego nie do³o¿y³a ani z³otówki. Wraz z
Piotrem w³o¿yliœmy w to mieszkanie 78 tysiêcy z³. Poprzednia lokatorka wymieni³a okna, gmina jej do tej pory nie
zwróci³a pieniêdzy. Pani ta zapowiada,
¿e wymontuje okna i zabierze – mówi
Jerzy ¯urawik.
Piotr Gunia to opiekun pana Jerzego. To on wzi¹³ na siebie kredyt i spêdza³ ka¿d¹ woln¹ chwilê, aby pomóc w
remoncie cz³owiekowi bêd¹cemu na
rencie. Obecnie równie¿ opiekuje siê
schorowanym lokatorem dbaj¹c o opa³
i wodê. Tê przynosi mu w bañce, bo
przecie¿ energetycy odciêli pr¹d zasilaj¹cy pompê. W zamian za to chcia³, aby
pani burmistrz zameldowa³a go w tym
mieszkaniu.
- Jestem chory na nogach, sam nie
mogê chodziæ. Pani burmistrz nie wyra¿a zgody na zameldowanie Piotra, bo
chce tê rodzinê z góry tutaj daæ. A ja nie
dajê sobie rady, ani drzewa przynieœæ,
ani wody przynieœæ. Pani burmistrz
powiedzia³a, ¿e jak umrê, to oni zejd¹ tu
na dó³ i bêd¹ mieli ca³e mieszkanie do
dyspozycji. Mam 48 lat. Chcia³bym

tylko, aby Piotrek by³ tu zameldowany
na sta³e, bo on mi we wszystkim pomaga. Sam ledwo siê poruszam. Mnie w
¿yciu nikt nie pomo¿e tylko on, a ja na
nogach chodzê jak pijany. Gmina mi nic
nie pomog³a, ani z³otówki nie do³o¿y³a.
Co siê dzia³o w ma³¿eñstwie tam na
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górze? By³y awantury, piszcza³a dziewucha „ratunku”, a ja po schodach nie
wejdê. Ucieka³a z dzieæmi do mnie, to
ja zamyka³em drzwi na zamek. Wy³ama³
mi drzwi. Mieszkanie stoi na ni¹, ale
ona boi siê tutaj przyjœæ, bo on tu jest,
zamki powymienia³ – powiedzia³ Jerzy
¯urawik.
Piotr Gunia doda³:
- Kiedyœ przylecia³ do mnie po 10 w
nocy. Mieszkam po s¹siedzku. Powiedzia³, ¿e dusi³ ¿onê. Przyszed³em i zobaczy³em, ¿e jest nieprzytomna. Zacz¹³em j¹ reanimowaæ. PóŸniej wzi¹³ j¹
do kuchni i przy mnie zacz¹³ biæ. Widzia³em jak katowa³ dzieci, bije je. To ja
zacz¹³em ca³¹ tê sprawê, ¿eby posz³a na
policjê. Teraz ja mam problemy, bo
mnie straszy, ¿e przetr¹ci mnie, ju¿ raz
powali³ mnie na ziemiê i mnie skopa³ powiedzia³.
***
Teoretycznie w Polsce dzia³aj¹ instytucje dzia³aj¹ce na rzecz przemocy w
rodzinie. Gdy jednak przyjdzie siê
zmierzyæ z rzeczywistoœci¹, okazuje
siê, ¿e s¹ ludzie, którzy maj¹ w³asne
zdanie na ten temat i co gorsze – maj¹
te¿ w³adzê. 11 marca s¹d rozstrzygnie,
czy p. Joannie i jej mê¿owi ograniczyæ
prawa rodzicielskie. Póki co p. Joanna
nadal nie ma mieszkania i nie zanosi siê
na to, aby gmina jakiœ lokal chcia³a dla
niej znaleŸæ. Brak lokalu jest tym dziwniejszy, ¿e tu¿ obok jest lokal gminny,
przydzielony osobie, która go nie chce,
wczeœniej inny lokal socjalny zosta³
przydzielony matce z dzieckiem. Ta
po³¹czy³a zajmowany przez siebie lokal
z drugim – przylegaj¹cym i pustym.
Okaza³o siê, ¿e mo¿na by³o...
mm
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TURNIEJ OLIMPIJSKICH GWIAZDECZEK

tygodnik ³obeski 10.03.2009 r.

Sportowa walka pod okiem sportowych autorytetów

Olimpijczycy wœród nas, byli w
(POWIAT) Troje olimpijczyków zawita³o do
naszego powiatu, by
dopingowaæ naszych
ma³ych sportowców do
sportowej walki. Tak
by³o w Resku podczas
turnieju „Olimpijskich
Gwiazdeczek”, gdzie
rywalizowa³y ze sob¹
dru¿yny ze wszystkich
gmin naszego powiatu.
Ale atrakcji by³o du¿o
wiêcej, tak¿e w Be³cznej
i Radowie Ma³ym.
To wydarzenie sportowe przygotowa³o nam starostwo; Janusz
Skrobiñski, po udanej wizycie sportowych gwiazd na Gali Sportu, postanowi³ „poci¹gn¹æ temat” i zaprosi³ na 4 marca troje olimpijczyków,
którzy wtedy nie mogli do £obza
dotrzeæ.
- Monika Pyrek nie mog³a przyjechaæ na Galê, ale sama oddzwoni³a i obieca³a, ¿e chêtnie przyjedzie
w innym terminie. Podobnie by³o z
W³adys³awem Stecykiem. – powiedzia³ Skrobiñski.
£obez
Tak jak obiecali, przyjechali.
Do³¹czyli do nich pi³karz Dariusz
Adamczuk, Piotr „Snake” W¹sik laureat konkursu „Mam talent” i
Micha³ Paw³owski - laureat konkursu „You can dance”. Po powitaniu w £obzie, udali siê do hali sportowo-widowiskowej, gdzie akurat
rozgrywano Mistrzostwa Regionu
w Mini Siatkówce Szkó³ Podstawowych, z udzia³em kilku zespo³ów z naszego województwa. Dla
m³odych siatkarzy by³a to bardzo

mi³a niespodzianka. Nie oby³o siê
bez autografów i wspólnego zdjêcia. St¹d goœcie wyjechali do Reska, gdzie niecierpliwie czekali na
nich uczestnicy Turnieju Olimpijskich Gwiazdeczek.

Resko
Olimpijskie gwiazdeczki to
dzieciaczki z klas nauczania pocz¹tkowego. W turnieju wyst¹pi³y dru¿yny ze wszystkich gmin naszego
powiatu, w sk³adach po 36 dzieci.

Zawody by³y emocjonuj¹ce i wybucha³a wielka radoœæ z wygrywanych
konkurencji.
Po podliczeniu punktów najlepsi okazali siê gospodarze - zespó³
Reska (plus £osoœnica i Starogard).
Nastêpne miejsca w kolejnoœci zajêli: Gmina £obez, Gmina Dobra,
Gmina Wêgorzyno i Gmina Radowo Ma³e.
- Z dzieciakami pracujemy na
zajêciach popo³udniowych. Troszkê przygotowywaliœmy siê do turnieju, a dzieciaki powalczy³y. - powiedzia³ nam opiekuj¹cy siê zespo³em Dariusz Kêsy. Walnie do sukcesu, oprócz niego, przyczynili siê nauczyciele pracuj¹cy z dzieciakami;
Agnieszka Kmieæ, Justyna Grankowska i Roman Gojlik, a dwoje
ostatnich wziê³o na siebie dodatkowy obowi¹zek – sêdziowania.
Gdy m³odzi kapitanowie zespo³ów odebrali puchary, wrêczane
przez olimpijczyków, na sali zrobi³

tygodnik ³obeski 10.03.2009 r.

SPORT
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£obzie, Resku i Radowie
styl wolny, waga musza do 52 kg;
srebrny medalista olimpijski – Moskwa 1980 r., 3-krotny uczestnik
Igrzysk Olimpijskich: Montreal
1976 r. – VI miejsce, Moskwa 1980
r. – II miejsce, Seul 1988 r. – VII
miejsce).
Dariusz Adamczuk (pi³ka no¿na; obroñca, pomocnik, srebrny
medalista olimpijski – Barcelona
1992 r., 11 razy wyst¹pi³ w reprezentacji Polski).
Gwiazdy konkursów
telewizyjnych:
Piotr W¹sik „Snake” – laureat
konkursu „Mam talent”.
Micha³ Paw³owski - laureat
konkursu „You can dance”.

siê rwetest, bo dzieciaki ruszy³y
zdobywaæ autografy i robiæ zdjêcia.
Urokowi olimpijczyków nie oparli
siê te¿ doroœli. PóŸniej sportowcy
wyruszyli do Radowa Ma³ego, bo
tam te¿ na nich czekano.
Radowo Ma³e
Po smakowitym posi³ku, organizatorzy i sportowcy pojawili siê w
hali sportowej Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych. Niestety, ju¿ bez Dariusza Adamczuka, którego wezwa³y
pilne obowi¹zki. Tu rozgrywek nie
by³o, ale bawiono siê równie dobrze.
Najpierw by³ program artystyczny, w
którym m³odzi radowianie pokazali
goœciom swoje umiejêtnoœci; wokalne, muzyczne i taneczne.
PóŸniej goœcie odwzajemnili
siê. Micha³ Paw³owski zatañczy³, a
ju¿ Piotr „W¹¿” W¹sik wywo³a³
gor¹cy aplauz, ¿ongluj¹c z piêcioma obrêczami hula-hoop, wyginaj¹c siê jak prawdziwy w¹¿. Znako-

Radowo Ma³e

micie umalowany i ubrany, pokaza³,
jak mo¿na wygimnastykowaæ cia³o.
Przy W³adys³awie Stecyku zasiedli
Kazimierz Mikul (przyjecha³ z
³obeskimi mistrzyniami prze³ajów
Kamiñsk¹ i Romej) oraz Budzyñski,
zaœ przy Monice Pyrek - Zdzis³aw
Bogdanowicz i Jan Michalczyszyn.
Janusz Skrobiñski namówi³ olimpijczyków na chwilê zwierzeñ sportowych. Monika Pyrek okaza³a siê
szalenie sympatyczn¹ dziewczyn¹ i
ca³y czas uœmiecha³a siê. Opowiedzia³a o swoich sportowych przygodach. Okaza³o siê, ¿e mistrzem dla
wielu tyczkarzy by³ w tamtych czasach Siergiej Bubka. Pamiêtamy go.
W³adys³aw Stecyk to nasz – jak
mówi¹ m³odzi – ziomal. Urodzi³ siê
w Radowie Ma³ym, a mieszka³ i
wychowywa³ siê w Karnicy. Po
skoñczeniu szko³y wyjecha³ w œwiat
i zrobi³ wielk¹ karierê sportow¹,
startuj¹c w zapasach na trzech olimpiadach. Mieszka w Poznaniu. Po-

wiedzia³, ¿e zastanawia siê, czy nie
„uciec z miasta”, i myœli o... powrocie na rodzinn¹ ziemiê. Rzuci³ nawet has³o, ¿e móg³by tu za³o¿yæ klub
zapaœniczy, bo dla ch³opców z takich miejsc to dobra droga do lepszego ¿ycia. Gor¹co namawiamy,
bo coraz wiêcej tu takich, którzy z
miast uciekaj¹ a i klub zapaœniczy
by siê przyda³.
Podsumowuj¹c – Turniej Olimpijskich Gwiazdeczek by³ imprez¹ ze
wszech miar udan¹. Drogi olimpijczyków pokazuj¹, ¿e ka¿dy w sporcie
ma szanse. Trzeba tylko pracowaæ.
Kazimierz Rynkiewicz
Olimpijczycy:
Monika Pyrek (lekka atletyka –
skok o tyczce; 3-krotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich: Sydney
2000 r. – VII miejsce, Ateny 2004 r.
– IV miejsce, Pekin 2008 r. – V
miejsce).
W³adys³aw Stecyk (zapasy -

Piotr „Snake” W¹sik w Radowie Ma³ym

Puchar z r¹k mistrzów

Pierwszy sportowy wywiad

...i autograf od Moniki Pyrek

Panie z Radowa zadba³y o ¿o³¹dki goœci
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
PRACA

£obez
Salon fryzjerski „SHOCK” £obez ul.
Kraszewskiego 30/2 zatrudni fryzjera/fryzjerkê. Tel. 600 494 903.
Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne drobne naprawy wykona
„z³ota r¹czka”, tel. 91 39 22 783, 784
79 22 70.

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.

Region
Zatrudniê mechanika w firmie transportowej. Kontakt 0603 922 961.
Gospodarstwo rolne Byszewo zatrudni operatora maszyn rolniczych
z uprawnieniami na kombajn i traktor. Rozmowa kwalifikacyjna odbêdzie siê 24.03.2009 r. godz. 10.00 w
Byszewie, nr domu 17.

MOTORYZACJA

£obez
Sprzedam samochód osobowy
LAND ROVER FREE LANDER 2006
R., poj. 1,8, benzyna, przebieg i rej.
Do kwietnia 2009 r. + dodatkowa
skrzynia biegów. Tel. 091 397 48 86.

Drawsko
Sprzedam VOLVO 340 po kapitalnym remoncie – z braku kierowcy.
Tel. 696 972 337.

Region
Sprzedam tanio Fiata 126 p, r. pr.
1997, stan dobry. Tel. 091 384 20 05.
Sprzedam Opel Vectra c kombi
12.2004, 120800 km, nowe: kompl.
rozrz¹d, klocki i tarcze hamulcowe
przód i ty³, olej i filtry, cena 42100 z³,
Tel. 605 522 340
Sprzedam opony zimowe 195/65/
R15 4 szt. Bardzo ma³o u¿ywane,
cena 670,00 z³. Tel. 605 522 340.
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.
Q Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.

Budowa³eœ dom? Remontowa³eœ po 1 maja 2004 r mieszkanie?
Odzyskaj VAT od zakupionych materia³ów budowlanych. Potrzebujesz pomocy? Dzwoñ 609 221 664.

NIERUCHOMOŒCI

NIERUCHOMOŒCI

Drawsko

£obez
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.
Sprzedam 4 ha, £obez - Unimie. Tel.
609 311 340.
Sprzedam gara¿ murowany. Wêgorzyno, ul. 3 Maja. 12.800 z³. Tel. 608
813 947.
Sprzedam górê domku dwurodzinnego, pow. 100 mkw. z gara¿em
oraz dzia³k¹ rekreacyjn¹ (ul. M. Konopnickiej). Cena 290 tys. (do negocjacji). Tel. 600 248 907.
Sprzedam dzia³kê budowlano –
roln¹ 3500 mkw. w Rogowie z dojœciem do rzeki. Mo¿liwoœæ zrobienia
stawów. Tel. 091 397 84 51.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹, 602 mkw. w £obzie ul.
Czcibora 2. Cena 56 tys. z³. Tel. 0
600 295 316 lub 0 666 839 356.
Wynajmê pomieszczenia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w Radowie
Ma³ym. Tel. 604 997 741.
Sprzedam dom z dzia³k¹ 1001 mkw.
w £obzie przy ul. Pomorskiej 7. Tel.
091 563 70 18, 697 423 434, 00 491
762 416 87 78.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Gryfice

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o
powierzchni 1425 mkw. z pe³nym
uzbrojeniem w dzia³ce, z pozwoleniem na budowê lub bez - Trzebiatów 10 km od morza. Cena 165 z³ za
mkw. - do uzgodnienia. Tel. 511 713
435.
Wydzier¿awiê lokal handlowy o
pow. 63 mkw. w Gryficach przy ul. 11
Listopada 1A. Tel. 501 779 085.

US£UGI

£obez
Firma us³ugowa - remonty, wykañczanie wnêtrz, gipsy, glazura, terakota. Tel. 606 349 604.
Bramy, ogrodzenia (grawerowane)
£obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607
553 912.

tygodnik ³obeski 10.03.2009 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

INNE

Region
Kupiê stare dokumenty, karty pocztowe, widokówki i inne. Tel. 508 262
927, 091 387 33 11.

Do wynajêcia lokal biurowy w centrum Drawska Pom. Tel. 602 460
233.

Sprzedam przyczepê D-46, podwójne burty, stan dobry; siewnik do
zbo¿a POZNANIAK – stan dobry;
rozsiewacz nawozu – stan dobry;
œrutownik do zbo¿a bijakowy – stan
dobry. Tel. 660 010 540.

Gminna Spó³dzielnia Samopomoc
Ch³opska w Z³ocieñcu sprzeda
sklep w Rzêœnicy o pow. 81 mkw.
Tel. 094 367 16 33.

Sprzedam laptopa HP Compaq
nx7400, bogate oprogramowanie
oryginalne, cena 2300 z³, tel. 605
522 340.

Sprzedam dzia³ki budowlane 53 a i
32a w ZagoŸdzie – przy trasie
£obez – Drawsko (przy hydroforni).
Tel. 692 173 708.

Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
Sprzedam pasiekê minimum 36 rodzin. Tel. 0 602 350 007.

Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ, gabinet, biuro. Lokal
polo¿ony na ul. Miros³awieckiej
38, teren by³ego POMu, obok Stacja Kontroli Pojazdów. 45 mkw.,
2,8 mkw. ubikacja, miejsce parkingowe. Kontakt: 094 - 36 71543 lub
694476882.

Sprzedam pianino, stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 091
392 16 07. 0601 587 438.

Region

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. (kierunek na Dalno) Tel. 091 397 59 24,
505 972 167.

Sprzedam ziemiê w Prusinowie,
prawie 1 ha. Tel. 066 1061 815.
S³awoborze – dzia³ki budowlane z
dogodnym dojazdem, blisko media
- sprzedam. Tel. 665 250 185 lub
032 223 19 63.

ROLNICTWO
Sprzeda¿ polskich
nawozów
Oparzno k / Œwidwina
Tel. 781 959 655

Mocznik 46% azot - 1500 zł /t
Saletra

34% azot, 3,5% magnez -1280 zł/t

Saletrzak 27% azot , 7% wapń ,
4% magnez -1145 zł /t

Siarczan amonu Tarnowski
21% azot , 24% siarka -1020 zł /t

Podane ceny s¹ cenami brutto.
Ceny obowi¹zuj¹ do wyczerpania zapasów

£obez

Sprzedam drzwi gara¿owe dêbowe
(ocieplone), wymiary: 2x2,30 m.
Cena 300,00 z³. Tel. 607 578 874.

Œwidwin
Firma ER-KO Rybiccy ul.Armi Krajowej24 Œwidwin. Sprzedam koparkê na g¹siennicach typ K415 Waryñski. Zasiêg ramienia 12 m, technicznie sprawna. Cena do uzgodnienia. Tel./fax 094 3652749

MIESZKANIA

Gryfice
Sprzedam komfortowe mieszkanie
w Gryficach 64 mkw., 3 pokoje, rozk³adowe, du¿y balkon, niski czynsz.
Cena do uzgodnienia. Tel. 091 384
41 69.
Do wynajêcia mieszkanie 48 mkw.
w centrum Gryfic. Tel. 091 384 23
18, 694 613 202.
Sprzedam mieszkanie w Gryficach,
64 mkw., 3 pokoje. Tel. 091 384 41 69.
Sprzedam mieszkanie; Gryfice
ul. Akacjowa, parter, 4 pokoje,
pow. 54 mkw. Cena 160 tys. Tel.
091 384 86 79, 608 221 702.
Sprzedam komfortowe mieszkanie
w Gryficach, ul. Ks. Ruta, 74 mkw. z
wyposa¿eniem. Cena do negocjacji.
Tel. 607 464 286 lub 601 861 623.

Drawsko

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.

Us³ugi malarskie. Tel. 725 383 370.

Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.
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OG£OSZENIA DROBNE - INFORMACJE

US£UGI

MIESZKANIA

MIESZKANIA

Region

£obez

£obez

Sprzedam wiêŸby dachowe wg specyfikacji. Tel. 667-500-309.
Przewóz osób. Tel. 605 180 622.
Wideofilmowanie – Tel. 0605 732 267.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.
Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972. a
T³umacz przysiêg³y - francuski, Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel. 094
352 10 58.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
Wykonujemy profesjonalne strony
internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

Sprzedam mieszkanie do czêœciowego remontu, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka – Dobra ul. Armii Krajowej
3/2. Tel. 091 391 48 39, 667 567 631.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe - £obez H. Sawickiej. Tel. 091
397 60 54.
Sprzedam na dzia³alnoœæ handlowo
– us³ugow¹ lub temu podobne
mieszkanie w œcis³ym centrum
£obza – parter 48,3 mkw., piêtro
25,43 mkw. z pomieszczeniami gospodarczymi, udzia³em w gruncie
ok. 74% w starym budownictwie.
Tel. 509 239 374.
Pilnie poszukuje mieszkania 1 lub
2-pokojowego w £obzie. Tel. 661
108 757 po godz. 17.
Mieszkanie w³asnoœciowe bezczynszowe, 3 pokojowe, 66 mkw., I piêtro
w bloku w Lesiêcinie, 8 km od £obza
sprzedam. Tel. 504 091 593.
Mieszkanie 3 pok. w Unimiu, 67
mkw., bezczynszowe, po remoncie
+ gara¿ 40 mkw. Cena 125 tys. do
uzgodnienia. Tel. 887 256 755.
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Wietnamskie
w Wysiedlu

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w Lesiêcinie, 66 mkw . Cena 89 tys.
z³. Tel. 504 091 593.
Sprzedam mieszkanie 35 mkw. w
£obzie. Tel. 661 374 570.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w
£obzie, II piêtro. Tel. 091 397 40 28.
Sprzedam mieszkanie 46 mkw., 2
pokoje z kuchni¹ po kapitalnym remoncie w centrum £obza. Tel. 602
200 002, 604 080 908.
Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe,
pow. 64 mkw. w £obzie na ul.
Orzeszkowej. Tel. 792 965 997.
Sprzedam mieszkanie 112 mkw.,
cena za 1 mkw. 1.600,00 z³. Tel. 517
456 107.

(WYSIEDLE). W tej miejscowoœci Krzysztof Olejnik ma ma³¹
hodowlê œwinek wietnamskich. Te
urocze stworzenia niektórzy trzymaj¹ nawet jako zwierzêta domowe.
Pan Krzysztof otrzyma³ jedn¹ parê,
a wyhodowa³ z niej 30 sztuk. Œwinki, jak zapewnia, hoduj¹ siê bardzo
dobrze i jedz¹ tylko surow¹ karmê.
Do swojego gospodarza podbiegaj¹, gdy tylko ten wejdzie do zagródki i zaraz otaczaj¹ go w oczekiwaniu na jak¹œ przek¹skê.
mm

Z ¯YCIA POWIATU
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W tym przedszkolu sami wiecie, najcudowniej jest na œwiecie.

Ma³y jubileusz w reskim przedszkolu
„S³owo jest czymœ wiêcej ni¿ tym,
co mówisz i tym, co piszesz.
S³owo jest tym, czym jesteœ”
Phil Bosmans
W pi¹tek, 27 lutego br., ju¿ po
raz pi¹ty w Przedszkolu Miejskim
w Resku spotka³y siê dzieci z oddzia³ów „zerowych” z £abunia
Wielkiego, £osoœnicy, Starogardu oraz przedszkolaki z naszego
przedszkola, na V finale Gminnego Konkursu Twórczoœci Literackiej Przedszkolaków.
Do konkursu mog³o przyst¹piæ
ka¿de dziecko w wieku przedszkolnym, które samodzielnie lub z niewielk¹ pomoc¹ doros³ego u³o¿y³o
wierszyk, rymowankê, opowiadanie, zgadywankê lub bajkê o tematyce bliskiej dzieciom.
Celem konkursu by³o wyzwolenie u dzieci aktywnoœci twórczej,
wzbogacenie s³ownika czynnego
dziecka, nabywanie wa¿nych umiejêtnoœci w mówieniu, s³uchaniu.
Dzieci z wielkim zaanga¿owaniem
dokona³y autoprezentacji utworów
przed szanownym jury: p. Anett¹
Kulesz¹ - dyrektorem Szko³y Podstawowej w £abuniu Wielkim, p.
Ann¹ Bogdañsk¹ - dyrektorem Cen-

trum Kultury w Resku, p. Ann¹ Z³otnick¹-Pluciñsk¹ i p. Mariuszem
Kubieniem - przedstawicielami
Rady Rodziców oraz p. Barbar¹
Woszczyñsk¹ - dyrektorem Przedszkola Miejskiego w Resku.
Komisja z wielkim zainteresowaniem i uznaniem wys³ucha³a ciekawych i zabawnych utworów.
Wszyscy œwietnie siê bawili, bowiem nie brakowa³o sytuacji humorystycznych
spowodowanych
ogromn¹ trem¹.
Pracownicy przedszkola przygotowali niespodziankê i atrakcjê
konkursu. By³y to inscenizacje
wierszy J. Brzechwy: „Leñ”, „Ka-

tar”, „Kwoka”, „Kaczka dziwaczka”, czym rozbawili zgromadzon¹
publicznoœæ. Dzieci œledzi³y postacie i próbowa³y odgadn¹æ, która
pani przebra³a siê za kaczkê, a która
za kwokê. Obserwowa³y krótkie
przedstawienia z zapartym tchem,
nagradzaj¹c brawami nauczycieli i
pracowników, którzy z powodzeniem wcielili siê w wyznaczone
role.
Przed nagrodzeniem uczestników swoje rymowanki zaprezentowali równie¿ cz³onkowie komisji:
„Konkurs, konkurs dziœ w
przedszkolu.
Stañmy wszyscy dziœ w pó³kolu.

RaŸnie, dziarsko opowiedzmy,
Opowiedzmy jak byæ dzieæmi (...)”.
Uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Nastêpnie wszyscy udali siê na s³odkie co nieco.
W tym dniu nie by³oby tak mi³o
i weso³o, gdyby nie sponsorzy, którzy chêtnie i z prawdziwym oddaniem finansuj¹ imprezy przedszkolaków. S³owa uznania kierujê do
nauczycieli i rodziców, którzy z
wielkim sercem przyczynili siê do
sukcesu konkursu. Dziêkujemy serdecznie p. Annie Bogdañskiej oraz
Radzie Rodziców. Zapraszamy za
rok...
M. Knap

Konkurs szkolny o walorach przyrodniczych

Poznawali przyrodê swojej gminy i regionu
(DOBRA) Pod koniec lutego
w Dobrej odby³ siê miêdzyszkolny
konkurs: „Walory przyrodnicze
województwa
zachodniopomorskiego
i Ziemi Doberskiej”, którego
organizatorem by³a Szko³a
Podstawowa w Dobrej.
Konkurs skierowany by³ do
uczniów klas 4 - 6 szkó³ podstawowych. M³odzie¿ odpowiada³a na
pytania indywidualne oraz dru¿ynowe dotycz¹ce regionu, znajomoœci
drzew, chronionych zwierz¹t, a
szczególnie ptaków wodno-b³otnych.
Pierwsze miejsce zaj¹³ zespó³ ze
Szko³y Podstawowej w Dobrej w
sk³adzie: Ewelina Mantur, Klaudia
Dominiczak i Marta Michalik. Drugie miejsce przypad³o dru¿ynie ze
Szko³y Podstawowej w £osoœnicy,
natomiast trzecie dru¿ynie ze Szko³y Podstawowej w Wierzbiêcinie.
Na konkurs przybyli zaproszeni goœcie: burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek, cz³onek Zarz¹-

du Powiatu £obeskiego Ryszard
Sarna, pani Monika Olechnowicz
reprezentuj¹ca Celowy Zwi¹zek
Gmin R-XXI z Nowogardu.
Sponsorzy konkursu wrêczyli

zwyciêzcom cenne nagrody. W
przerwie wyst¹pi³ zespó³ wokalny „Kruszyny”, którego opiekunk¹ jest pani Henryka Bogdanowicz. Na zakoñczenie konkur-

su goœcie, uczestnicy oraz ich
opiekunowie zostali zaproszeni
przez dyrektora doberskiej szko³y Janusza £ukomskiego na uroczysty obiad.
(o)

SPORT
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Mini pi³ka koszykowa ch³opców szkó³ podstawowych

SP 1 mistrzem powiatu
(£OBEZ) Mistrzostwa powiatu ³obeskiego w mini pi³ce koszykowej ch³opców szkó³ podstawowych odby³y siê 24 lutego br., w
hali sportowo-widowiskowej w
£obzie.
Do zawodów przyst¹pi³o 5 dru¿yn z naszego powiatu, ze szkó³:
SP1 £obez, SP2 £obez, SP Radowo
Ma³e, SP Resko i SP Wêgorzyno.
Uczestniczy³o w nich oko³o 50
uczniów. Mecze sêdziowali Grzegorz Pawlak i Katarzyna Jurek.
Wyniki spotkañ:
SP 1 £obez - SP 2 £obez 3:4
SP 2 £obez - SP Wêgorzyno 2:8
SP Radowo M. - SP Resko 4:8

SP 1 £obez - SP Wêgorzyno 18:10
Mecz o III miejsce
SP Radowo M. - SP Wêgorzyno 6:4
Mecz o I miejsce
SP 1 £obez - SP Resko 15:14
Klasyfikacja koñcowa
I. SP 1 £obez (op. Piotr B³a¿ejowski)
II. SP Resko (op. Dariusz Kêsy)
III. SP Radowo Ma³e (op. Adrian
Ma³y)
IV. SP Wêgorzyno (op. Dariusz
Czajka)
V. SP 2 £obez (op. Waldemar Winiarski)
Zwyciêska „jedynka” z £obza
bêdzie reprezentowaæ powiat ³obeski na zawodach regionalnych.
Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny SP 1

£obez: Piotr Korniluk, Artur Lisiak,
Grzegorz Kochanowski, Patryk
Wojcieszak, Edek Iwanicki, Adam

Lisowski, Dawid Janik, Dawid Kamiñski, Dawid Grzegorczyk, Adrian Suchodolski, Piotr Iliczyn. (o)

Unihokeiœci z Dobrej na trzecim i czwartym miejscu w regionie
(DOBRA) W dniach 24 lutego
oraz 3 marca m³odzi unihokeiœci
ze szko³y podstawowej w Dobrej
startowali w zawodach regionalnych.
W zawodach, które odby³y siê
24 lutego w Tucznie, zespó³ dziewcz¹t zaj¹³ 4 miejsce, chocia¿ przed
ostatnim spotkaniem w rozgrywkach by³y szanse na miejsce medalowe i awans do fina³ów wojewódzkich.
W dniu 3 marca szko³a podstawowa by³a gospodarzem zawodów
regionalnych w kategorii ch³opców.
Nasz zespó³ po zaciêtych i wyrównanych spotkaniach zaj¹³ trzecie
miejsce, za zespo³ami Z³ocieñca i
Tuczna. Nasze ekipy czeka jeszcze

troszkê pracy, ¿eby doœcign¹æ najlepsze zespo³y w województwie.
Sk³ad zespo³u dziewcz¹t: D.
Szymanek, J. Komorowska, M. Ku-

backa, W. Strojna, M. Sadowska, D.
Bacza, N. Szymczak, J. Zachcia³, A.
Madajczyk, M. Bylina, P. Florczak.
Sk³ad zespo³u ch³opców: C.

Szkup, M. W³odek, F. Plewiñski, J.
Lechowski, P. Sadowski, K. Jadwi¿yc, R. Rzepecki, M Kubacki, K.
£akomy.
(r)

VIII Turniej Tenisa Sto³owego im. Miko³aja Kaczemby

Tenisiœci z Dobrej najlepsi w Chociwlu
(CHOCIWEL) Turniej tenisa
sto³owego zosta³ rozegrany 8 lutego w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu. W zawodach
wziê³o udzia³ 73 zawodników z 9
miejscowoœci. Bardzo dobrze wypadli w nim zawodnicy z Dobrej.
Otwarcia turnieju dokona³a pani
El¿bieta Kaczemba wraz z burmistrz
Chociwla Ew¹ Ludwiñsk¹. Patronowa³o mu Zachodniopomorskie Zrzeszenie
LZS, którego przedstawicielem obecnym na turnieju by³ Tomasz Paciejewski.
Dru¿yna z Dobrej, pod opiek¹ Andrzeja Blajera, zajê³a pierwsze miejsce,
a dru¿yna z Wêgorzyna, pod opiek¹
Andrzeja Nowackiego - 4 miejsce.
Po zaciêtej i d³ugotrwa³ej sportowej
rywalizacji w poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciê¿yli:

Kobiety:
1. Cieœlak Julita - Dobra
2. Bugajska Katarzyna - Kamienny
Most
3. Binkowska Renata - Bród
4. Stawinoga Edyta - Iñsko
Ch³opcy do lat 12:
1. Sawczuk Kordian - Dobra
2. Ko³odziejczyk Filip - Dobra
3. Rzepecki Ryszard - Dobra
4. Joñca Remigiusz - Dobra
Ch³opcy od 13 do 20 lat:
1. GuŸniczak Wojciech - Dobra
2. Dzierbicki Mateusz - Dobra
3. Lis Ariel - Recz
4. Drapikowski Pawe³ - Dobra
Mê¿czyŸni od 21 do 40 lat:
1. Polewczak Roman - Iñsko
2. Kaczemba Jacek - Bród
3. Nowacki £ukasz - Wêgorzyno

4. Tomczak Sebastian - £obez
Mê¿czyŸni powy¿ej 40 lat:
1. Kaczemba
Jaros³aw - Dobra
2. Radaszewski Jerzy - Recz
3. Kaczemba
Krzysztof - Bród
4. Zaborowski
Piotr - Kamienny
Most
Klasyfikacja
dru¿ynowa:
1. Dobra, 2.
Bród, 3. Recz, 4.
Wêgorzyno.
Ze sportowym
pozdrowieniem
organizatorzy: Zachodniopomorskie Zrzeszenie

LZS, Urz¹d Miejski w Chociwlu, Jaros³aw Kaczemba, Emil Kaczemba, Renata Binkowska.

SPORT
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Dobre wieœci z dalekiego Zamoœcia

Marcin Grynkiewicz
znów najlepszy w Polsce
W dalekim i zaœnie¿onym Zamoœciu w sobotê 7 marca br. odby³y siê Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w Biegach Prze³ajowych.
W imprezie udzia³ wziê³a reprezentacja LKS Pomorze Stargard
Szczeciñski, a w jej sk³adzie Marcin Grynkiewicz, mieszkaniec
£obza.
Po raz nastêpny nasz 19-latek
popisa³ siê fantastycznym startem w
imprezie najwy¿szej rangi krajowej.
W kategorii juniorów na dystansie 4
km zaj¹³ zdecydowanie I miejsce i
zdoby³ z³oty medal oraz tytu³ mistrza
Polski Zrzeszenia Ludowych Zespo³ów Sportowych.
Bezpoœrednim widzem zmagañ
lekkoatletów w Zamoœciu by³ pan
Andrzej Grynkiewicz, ojciec naszego mistrza. Tak zrelacjonowa³
start syna:
„Biegi odbywa³y siê w piêknej
scenerii zamojskiej starówki, tras¹
wokó³ zabytkowych murów obronnych. Warunki do biegania ekstremalnie ciê¿kie – okropnie zimno,
pod³o¿e zaœnie¿one i b³otniste, a na
dystansie dwa ostre, d³ugie podbiegi. Na starcie biegu juniorskiego stanê³o 55 zawodników. Marcin od pocz¹tku dystansu prowadzi³ stawkê i
do koñca nie odda³ zwyciêstwa. Na
mecie zameldowa³ siê jako pierwszy
z przewag¹ a¿ 60 metrów nad nastêpnym zawodnikiem. Tym drugim
by³ jego kolega klubowy Micha³
Lancman – wicemistrz Polski na
3 000 m i 5 000 m, tak¿e cz³onek
kadry narodowej juniorów. Marcin
po powrocie z obozu kadrowego w
Wiœle wykaza³ bardzo dobre przygotowanie wytrzyma³oœciowe i si³owe.
Teraz wierzê, i¿ zbli¿aj¹cy siê letni
sezon startowy oka¿e siê jeszcze lepszy ni¿ 2008. Z tak¹ nadziej¹ oczekujê startu w mistrzostwach Polski na
400 m, a przede wszystkim w sierpniowych mistrzostwach Europy w
Nowym Sadzie, w Serbii. Tam jako
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Mini siatkówka
z gwiazdami olimpijskimi

SP Be³czna – najlepsi w mini siatkówce w powiecie ³obeskim

Marcin na najwy¿szym podium
Mistrzostw Polski LZS

reprezentant kraju wyst¹pi zarówno
indywidualnie jak i w sztafecie
4x400m. By³em dumny ze startu syna
w Zamoœciu, zewsz¹d otrzymywa³em
gratulacje i s³owa najwy¿szego podziwu za udany, dobrze poprowadzony bieg o tytu³ mistrza Polski”.
Marcin Grynkiewicz jest liderem
lekkiej atletyki Stargardu Szczeciñskiego i swojego rodzinnego £obza.
Przypomnijmy ostatnie sukcesy:
z³oty medal Mistrzostw Polski Juniorów na 400 m w Toruniu (47,62 s)
oraz z³oty medal Halowych Mistrzostw Polski na 400 m w Spale
(48,35 s). Jego obecnym trenerem
klubowym w LKS Pomorze jest Zbigniew Krzysiek, wczeœniejszym
szkoleniem zajmowa³ siê nauczyciel
³obeskiego gimnazjum Kazimierz
Mikul.
Uzdolnionego juniora czeka
jeszcze jeden start prze³ajowy w
Ostrzeszowie. PóŸniej ca³y miesi¹c
kwiecieñ spêdzi na obozach sportowych, wpierw odbêdzie zgrupowanie kadry narodowej na Cyprze potem obóz klubowy w Wiœle.
¯yczymy Marcinowi spe³nienia
sportowych zamierzeñ.
Zdzis³aw Bogdanowicz

(£OBEZ) W dniu 4 marca br. w
hali sportowo-widowiskowej w
£obzie rozegrano Mistrzostwa Regionu w Mini Siatkówce Szkó³ Podstawowych.
Do imprezy zakwalifikowa³y siê
dru¿yny szkolne ch³opców, aktualni
mistrzowie powiatów: wa³eckiego,
stargardzkiego,
choszczeñskiego,
drawskiego i ³obeskiego. Nasz powiat
reprezentowa³ zespó³ Szko³y Podstawowej z Be³czny pod opieka nauczyciela Kazimierza Pawelca.
W czasie uroczystoœci otwarcia
turnieju, m³odych sportowców i ich
nauczycieli spotka³a bardzo mi³a niespodzianka. Na salê przyby³y wielkie
gwiazdy polskiego sportu, medaliœci
olimpijscy i mistrzostw œwiata: Monika
Pyrek (skok o tyczce), W³adys³aw Stecyk (zapasy), Dariusz Adamczuk (pi³ka
no¿na). Moment rozpoczêcia zmagañ
pod siatk¹ poprzedzi³y s³owa Moniki
Pyrek z ¿yczeniami osi¹gniêcia sportowych marzeñ na razie na poziomie swojej szko³y, a potem na stadionach ca³ego
œwiata. Nie pominiêto tak¿e okazji zrobienia pami¹tkowego zdjêcia olimpij-

czyków z uczestnikami turnieju mini
siatkówki.
Klasyfikacja koñcowa rozgrywek o
mistrzostwo regionu w mini siatkówce
ch³opców:
1. Szko³a Podstawowa Drawsko
Pomorskie – awans do fina³ów wojewódzkich
2. Szko³a Podstawowa nr 4 Wa³cz –
awans do fina³ów wojewódzkich
3. Szko³a Podstawowa Be³czna
4. Szko³a Podstawowa nr 4 Stargard
Szcz.
5. Szko³a Podstawowa Lubiana.
Pomimo 3. lokaty zespo³u z Be³czny, obserwatorzy zmagañ 12-13 letnich
volejbolistów z uznaniem wyra¿ali siê
o ch³opcach pana Kazimierza Pawelca.
To by³a najm³odsza wiekiem dru¿yna, a
okaza³a siê najlepsza pod wzglêdem
wyszkolenia technicznego. Warto podkreœliæ, ¿e w sk³adzie 8-osobowej reprezentacji Be³czny wystêpowali uczniowie z klasy VI oraz z V a nawet z klasy
IV. St¹d wniosek: w niedalekiej przysz³oœci gmina ³obeska bêdzie zdobywa³a medale na boiskach siatkarskich.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Sparuj¹ i czekaj¹ na ligê
Sarmata Dobra – Pogoñ II Szczecin 4:2 (0:1)
W minion¹ sobotê, 7 marca, na
sztucznej trawie przy ul. Witkiewicza
w Szczecinie, Sarmata Dobra rozegra³ kolejny mecz sparringowy w ramach przygotowañ do rundy wiosennej rozgrywek o mistrzostwo V ligi.
Tym razem przeciwnikiem lidera
z Dobrej by³ zespó³ Pogoni II Szczecin, zajmuj¹cy obecnie 5 miejsce w
grupie I okrêgówki. Rezerwy Pogoni
Szczecin zagra³y w silnym sk³adzie
m. in. z Paw³em Skrzypkiem i Filipem
Kossakowskim, zawodnikami maj¹cymi za sob¹ wystêpy w ekstraklasie.
Do przerwy Pogoñ prowadzi³a 1:0, a
gdy na pocz¹tku II po³owy strzeli³a
drug¹ bramkê, niektórzy przewidywali wysok¹ wygran¹ szczecinian.
Jednak po stracie drugiego gola
role siê odwróci³y i rozpoczê³a siê
bardzo dobra gra Sarmaty. W ci¹gu
niespe³na pó³ godziny zawodnikom z
Dobrej uda³o siê strzeliæ 4 bramki i

wygraæ spotkanie 4:2. Bramki dla
Sarmaty zdobyli: Bonifrowski (2),
Kliœ i Kieruzel, który zagra³ w II po³owie.
Sk³ad wyjœciowy Sarmaty: Marciniak, Dorsz, Jaszczuk, Pacelt, Grochulski, D. Dzierbicki, Bonifrowski,
E. Kamiñski, Olechnowicz, Padziñski, Kliœ.
Cieszy kolejny dobry wynik Sarmaty uzyskany w grach kontrolnych.
Martwiæ mo¿e jedynie fakt, a sta³o siê
to ju¿ prawie regu³¹, ¿e to przeciwnicy pierwsi zdobywaj¹ bramkê, a póŸniej odbywa siê (do tej pory zazwyczaj skuteczna) pogoñ Sarmaty w celu
uzyskania pozytywnego rezultatu. Do
pierwszego meczu mistrzowskiego
pozosta³o jeszcze 2 tygodnie i byæ
mo¿e trenerowi Tomaszowi Surmie i
zawodnikom Sarmaty uda siê te b³êdy
w koncentracji na pocz¹tku meczów
wyeliminowaæ.
estan
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I Turniej Bryd¿a Sportowego o Puchar Burmistrza Reska

Najlepszy m³odzik w województwie w prze³ajach

Bryd¿yœci zjechali
do Reska

KRZYSZTOF KRAUS
Z£OTYM MEDALIST¥

(RESKO) W ostatnim dniu lutego w sali widowiskowej Centrum Kultury w Resku odby³ siê I
Turniej Bryd¿a Sportowego o
Puchar Burmistrza Reska. Wzbudzi³ du¿e zainteresowanie.
Do rozgrywek przyst¹pi³o 38
par bryd¿ystów ze Szczecina, Œwinoujœcia, Goleniowa, Wêgorzyna,
£obza, Nowogardu i innych miast
województwa. Nie zabrak³o te¿
przedstawicieli gospodarzy.
Uczestników przywitali sêdzia
PZBS pan Jerzy Œwiderski oraz pan
Marek Kwiatkowski, wspó³organizator a zarazem bryd¿ysta z wieloletnim sta¿em. Podziêkowali burmistrzowi Arkadiuszowi Czerwiñskiemu za zakupienie pucharów i
pami¹tkowych statuetek, firmie
Swedwood, oddzia³ w Resku, za
ufundowanie nagród, a pani Annie
Bogdañskiej, dyrektor Centrum
Kultury za przygotowanie sali i poczêstunku dla zawodników.

PóŸniej rozpoczê³y siê gry.
Zwyciêzcami I Turnieju Bryd¿a
Sportowego o Puchar Burmistrza
Reska zosta³a para C. Jarmul i L.
Szczelkun ze Œwinoujœcia, drugie
miejsce zajê³a para T. Derba i R.
Szlachetka ze Stargardu i Nowogardu, a na trzecim uplasowali siê
A. Mielec i J. Cierpisz z Goleniowa. Kolejne nagrodzone miejsca
zajê³y pary: 4. E. Mañkowski - J.
Tarasiewicz, 5. R. Leoniewski - P.
Wêgrzyn, 6. R. Gaca - Z. Wiœniewski.
W imieniu burmistrza Reska
puchary i nagrody wrêczy³a zwyciêzcom Danuta Mielcarek, sekretarz Gminy Resko
Pierwszy krok w kierunku rozgrywek bryd¿owych w Resku zosta³
zrobiony, a s¹dz¹c po iloœci zawodników, zainteresowanie gr¹ w bryd¿a jest ogromne. Miejmy wiêc nadziejê, ¿e I Turniej Bryd¿owy znajdzie swoj¹ kontynuacjê w latach
nastêpnych.
(o)

Du¿y sukces sportowy odniós³
Krzysztof Kraus, zawodnik MKS
„OLIMP” w £obzie.
W swoim pierwszym starcie w
tym sezonie, na mistrzostwach województwa zachodniopomorskiego
w biegach prze³ajowych w Policach, zdoby³ z³oty medal w biegu na
2000 m w kategorii m³odzika. Na
trudnej technicznie trasie udowodni³, ¿e jest najlepszy w tej kategorii
wiekowej w województwie.
Z pozosta³ych zawodników, którzy startowali w mistrzostwach, najlepiej wypad³y dziewczêta. Karolina Kamiñska by³a VI w biegu m³odziczek na dystansie 1200 m. W tym
samym biegu VII miejsce zajê³a

Magdalena Gromadzka, zawodniczka UKS „ARBOD” z Dobrej.
Na tych zawodach Magda reprezentowa³a barwy MKS ,,OLIMP”.
Nastêpne zawody odbêd¹ siê 21
marca w Poznaniu. Bêd¹ to miêdzywojewódzkie mistrzostwa w biegach prze³ajowych m³odzików, juniorów m³odszych i juniorów. Dla
juniorów m³odszych (r. 92-93) zawody te bêd¹ jednoczeœnie eliminacjami do Ogólnopolskiej Olimpiady
M³odzie¿y. Do w/w zawodników
do³¹cz¹ Justyna Romej i Mateusz
Hlib, którzy nie startowali w Policach z powodu choroby. Naszym
lekkoatletom ¿yczymy udanych
startów.
Kazimierz Mikul

Mewa ruszy
wzmocniona
Rescy kibice mog¹ oczekiwaæ w
rundzie wiosennej ciekawych pojedynków swojego ulubionego klubu
Mewa. Wygl¹da na to, ¿e Mewa w
rundzie wiosennej nie myœli o obronie
zajêtych pozycji, ale o strzelaniu goli
wzmacniaj¹c siê o pi³karzy ofensywnych.
Dobr¹ wiadomoœci¹ jest to, ¿e do
zespo³u wrócili £ukasz Grygiel (ze
Sparty Gryfice) i dawno tu nie widziany
Radek Cytowicz (z Iskierki Œmierdnica). Na dniach ma dojœæ jeszcze do
transferu dwóch zawodników ze Œwidwina.
Przygotowuj¹c siê do rundy wiosennej podopieczni trenera Andrzeja
Kucharskiego rozegrali cztery sparingi.
Mewa przegra³a z Pogoni¹ Po³czynZdrój 2:1, wygra³a z B³oniami Barwice
2:1, uleg³a Iskrze Golczewo 4:2, zaœ w
ostatnim pojedynku, rozegranym w

minion¹ sobotê wygra³a z P³omieniem
Myœlino 4:2.
W tym meczu zagra³a w sk³adzie:
Buczma (46' Tichanów) - ¯urawik (30'
Ziemski), Kêsy, M. Paw³owski (75'
Kochelak) - Konczewski, Wasiak, Pietrowski, Czy¿, Cytowicz (45' B³aszczyk) Cichy (46' Burek), Grygiel (46'
Sochaj).
Bramki strzelili: Radek Cytowicz,
Mirek Pietrowski, Kuba Konczewski i
Adrian Sochaj. I to jest dobry prognostyk na nadchodz¹ce rozgrywki. Ale
prawdziwym sprawdzianem przepracowanego okresu przygotowawczego bêdzie sobotni mecz w rzucie Pucharu
Polski, z IV-ligow¹ Victori¹ Przec³aw
(pocz¹tek o godz. 13.00). Zanosi siê na
dobre widowisko. A za dwa tygodnie
rusza liga i od razu na pierwszy ogieñ –
Pogoñ II Szczecin. Mecz w Resku. Kibice bêd¹ mieli mocny start ligowy.
¯yczymy Mewie sukcesów.
KAR
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Maja z rodzicami

Przysz³a wiosna,
stopnia³ ba³wan
Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Tegoroczna zima, wbrew opiniom o ocieplaniu siê klimatu, by³a mroŸna i
œnie¿na, o czym zaœwiadcza ba³wan napotkany w Dalnie, w gminie £obez.To jednak ju¿ wspomnienie, bo po ba³wanie zosta³a mokra plama. Wracaj¹c 2 marca z
po³udnia Polski napotyka³em klucze ¿urawi, wracaj¹ce w goœcinne polskie strony.
W powiecie ³obeskim obsiadywa³y przydro¿ne stawy. Coraz czêœciej s³ychaæ w ró¿nych miejscach, jak siê zalotnie nawo³uj¹. A to oznacza, ¿e wiosna ju¿ przysz³a.(r)

PUP informuje

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242. www.fotoklif.com.pl

Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie
informuje pracodawców, którzy zawarli umowy w zwi¹zku z zatrudnianiem osób bezrobotnych w ramach refundacji kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowisk pracy, sta¿u,
przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych, robót publicznych,
prac spo³ecznie u¿ytecznych o koniecznoœci przestrzegania warunków
zawartych umów oraz natychmiastowym informowaniu PUP o wszystkich
problemach i zmianach pojawiaj¹cych

siê podczas ich realizacji np. rozwi¹zanie umowy o pracê ze skierowan¹
osob¹ bezrobotn¹, udzieleniem urlopu
bezp³atnego, wychowawczego, odbywaniem s³u¿by wojskowej itp.
Przypominamy równie¿ o koniecznoœci terminowego dostarczania
wymaganych dokumentów. Nie wywi¹zywanie siê z warunków umowy
bêdzie skutkowa³o jej wypowiedzeniem i koniecznoœci¹ zwrotu otrzymanych œrodków wraz z odsetkami ustawowymi.
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Wypadek w Dalnie
Potr¹cony rowerzysta
(£OBEZ) W dniu 2 marca br. ok.
godz. 7.45 w £obzie, na skrzy¿owaniu ulic Pó³nocna i Koœcielna, zdarzy³ siê wypadek drogowy. Jad¹cy na
rowerze Pawe³ A. wyjecha³ z drogi
podporz¹dkowanej na drogê z pierwszeñstwem przejazdu wprost pod
nadje¿d¿aj¹cy samochód marki Chevrolett, którego kierowc¹ by³ Pawe³
G. Rowerzysta z obra¿eniami cia³a
zosta³ przetransportowany do szpitala.
Poszukiwany zatrzymany
(£OBEZ) W dniu 2 marca br., o
godz. 18.55 w £obzie, przy ul. Kolejowej, policjanci z KPP £obez zatrzymali Romana R., lat 39, który by³ poszukiwany przez Komendê Miejsk¹
Policji w Koszalinie, w celu ustalenia
miejsca pobytu.
NietrzeŸwy rowerzysta
(RUNOWO) W dniu 2 marca br.,
ok. godz. 17.10 w Runowie, policjanci z Posterunku Policji w Wêgorzynie
zatrzymali Dariusza Œ., który kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym.
Wynik badania na zawartoœæ alkoholu to 0,49 mg/l.
Zatrzymano dwie osoby
poszukiwane
(POWIAT) W dniu 4 marca br., o
godz. 10.00, w Radowie Ma³ym policjanci z Zespo³u
Dzielnicowych zatrzymali Tomasza K., lat 20, który by³ poszukiwany
celem odbycia kary w Zak³adzie Karnym, zgodnie z postanowieniem S¹du
Rejonowego w £obzie.
Tego samego dnia, o godz. 14.55,
w £obzie przy ul. Koœcielnej policjanci zatrzymali Marka S., lat 42,
który by³ poszukiwany tak¿e w celu
odbycia kary w Zak³adzie Karnym.
W³amanie do stolarni
(RESKO) W dniu 3 marca br. w
Resku, przy ul. Gdañskiej, nieznany
sprawca w³ama³ siê do stolarni poprzez zdjêcie drzwi wejœciowych z
prowadnic. Ze œrodka sprawca skrad³
sprê¿arkê oraz pi³ê spalinow¹ marki
Sthil, o ³¹cznej wartoœci 1.100 z³, na
szkodê Danuty B.
Ktoœ ukrad³ kury
(£ABUÑ MA£Y) W okresie od 3
do 4 marca br. w £abuniu Ma³ym nieznany sprawca skrad³ 10 sztuk kur
niosek o wartoœci 250 z³. Kury te by³y
w nie zamkniêtym pomieszczeniu gospodarczym.
W³amanie w Be³cznej
(BE£CZNA) W okresie od 3 do 4
marca br., w miejscowoœci Be³czna,
nieznany sprawca w³ama³ siê do kon-

tenera z butlami poprzez zerwanie
k³ódki zabezpieczaj¹cej. Ze œrodka
skrad³ trzy butle o wartoœci 438 z³, na
szkodê firmy z siedzib¹ w Poznaniu.

Do nieszczêœliwego wypadku
dosz³o w ubieg³ym tygodniu w Dalnie. Podczas pompowania pêk³a
opona i porani³a prezesa tutejszej
spó³dzielni mieszkaniowej „Nadzieja” Miros³awa P. Wszystko wygl¹da³o bardzo groŸnie, dlatego

prezesa zabra³o Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Nieoficjalnie dowiedzieliœmy siê, ¿e jego stan poprawi³ siê, a obra¿enia nie zagra¿aj¹
¿yciu. Mieszkañcy Dalna ¿ycz¹ prezesowi szybkiego powrotu do zdrowia.
KAR

Kradzie¿ w œwietlicy
(DALNO) W okresie od 1 stycznia do 4 marca 2009 r., w Dalnie z
pomieszczenia œwietlicy nieustalony
sprawca skrad³ z jednostki centralnej
komputera kartê graficzn¹, kartê pamiêci oraz stacje dysków, o ³¹cznej
wartoœci 450 z³, na szkodê Urzêdu
Miejskiego w £obzie.
Kolizja w Resku
(RESKO) W dniu 5 marca br., ok.
godz.7.00 w Resku, na ulicy Rynek,
kieruj¹cy samochodem marki Deawoo - Leszek S., nie zachowa³ szczególnej ostro¿noœci podczas wykonywania manewru cofania i uderzy³ w
prawid³owo zaparkowany samochód
marki Ford nale¿¹cy do Paw³a R.
Zatrzymali poszukiwanego
(LESIÊCIN) W dniu 5 marca br.,
ok. godz. 20.50 w Lesiêcinie, policjanci z Posterunku Policji w Wêgorzynie zatrzymali Paw³a Sz., który
by³ poszukiwany na mocy postanowienia S¹du Rejonowego w Szczecinie, do odbycia kary pozbawienia
wolnoœci. Zatrzymanego dowieziono
do Zak³adu Karnego w Nowogardzie.
Uszkodzi³ zderzak
(£OBEZ) W dniu 6 marca br.,
policjanci Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w £obzie
zatrzymali sprawcê zniszczenia samochodu marki VW Golf. Mateusz
K. dokona³ umyœlnego zniszczenia
samochodu poprzez kopniêcie w zderzak, który uleg³ wgnieceniu. Straty
wynios³y 500 z³. Sprawca odpowie za
pope³nione przestêpstwo przed s¹dem.
Agresywny motorowerzysta
(WÊGORZYNO) W dniu 7 marca br., oko³o godz. 20.00, w Wêgorzynie policjanci Zespo³u
Ruchu Drogowego z £obza zatrzymali do kontroli drogowej Janusza J., lat 45, kieruj¹cego motorowerem. Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany w
zwi¹zku z podejrzeniem, i¿ kierowa³
bêd¹c pod wp³ywem alkoholu. W
trakcie kontroli mê¿czyzna umyœlnie
kopn¹³ w drzwi radiowozu KIA powoduj¹c ich uszkodzenie. Motorowerzysta zosta³ zatrzymany do wyjaœnienia za pope³nione przestêpstwo.
Zniszczy³ drzwi w mieszkaniu
(£OBEZ) W dniu 7 marca br.
mieszkaniec £obza Dariusz B. dokona³ zniszczenia drzwi wejœciowych w
£obzie, przy ul. Browarnej. Sprawca
spowodowa³ straty w kwocie 300 z³.

Podsumowanie roku 2008

WALNE ZEBRANIE
TKKF „B£YSKAWICA”
6 marca 2009 r. w Cafe Duo w
£obzie odby³o siê walne zebranie
sprawozdawcze Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
„B³yskawica” w £obzie.
Spotkanie by³o okazj¹ do podsumowanie dorobku ubieg³ego roku, a tak¿e
omówienia planów na rok bie¿¹cy. Na
zebranie przybyli cz³onkowie i sympatycy Ogniska. Na zaproszenie w³adz
przyby³ tak¿e Burmistrza £obza Ryszard Sola, który ¿ywo interesuje siê
funkcjonowaniem ³obeskich organizacji pozarz¹dowych.
Zarz¹d Ogniska przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci stowarzyszenia w roku 2008 r., a tak¿e sprawozdanie dotycz¹ce finansów. Swoj¹ ocenê
pracy Zarz¹du przedstawi³a tak¿e Komisja Rewizyjna. Po wys³uchaniu sprawozdañ zebrani cz³onkowie podjêli
uchwa³ê o pozytywnej ocenie pracy
w³adz Ogniska w ubieg³ym roku.
Na zebraniu poruszono problem nie
uiszczania przez cz³onków B³yskawicy
sk³adek cz³onkowskich. Wysokoœæ

sk³adki jest symboliczna, gdy¿ wynosi
jedynie 5 z³ rocznie. W tym miejscu
apelujemy do naszych cz³onków o dokonywanie wp³at tej niewielkiej przecie¿ sumy. Ka¿dy cz³onek Ogniska
otrzymuje legitymacjê cz³onkowsk¹.
Na zebraniu odwo³ano Zenona
Nowickiego z funkcji cz³onka Zarz¹du.
Powo³ano nowych cz³onków w osobach Bronis³awa Ar³ukowicza i Gra¿yny Zaremby-Szuba. Tym samym sk³ad
Zarz¹du zosta³ powiêkszony do 6 osób.
Aktualny sk³ad Zarz¹du po zmianach: Jerzy Rakocy (tel. 602829772) prezes, Marian Szyjka - wiceprezes,
Adam Kogut - sekretarz, Józefa Spa³ka
- skarbnik, Bronis³aw Ar³ukowicz –
cz³onek, Gra¿yna Zaremba-Szuba –
cz³onek. Zebrania Zarz¹du odbywaj¹
siê w ka¿d¹ pierwsz¹ œrodê miesi¹ca o
godz. 18:00. Nowa siedziba Ogniska,
mieszcz¹ca siê przy ul. Browarnej 20
(za zak³adem fotograficznym), zosta³a
oficjalnie otwarta 20 lutego 2009 r.
Ze sportowym pozdrowieniem
Adam Kogut (adamku@vp.pl)
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Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 8 brzmia³o: “Mi³oœæ jest
œlepa, ale ma³¿eñstwo przywraca wzrok. Georg Lichtenberg.”
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Zofia Janicka (£obez), Karolina
P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Maria Szylinowicz z
£obza. Gratulujemy. Prenumerata do odbioru w redakcji ul. S³owackiego 6 £obez.

