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Jezioro szlamu
w ogrodzie
Muzyczne
podsumowanie

roku

(£OBEZ). Kwestia zalewania
gara¿y, znajduj¹cych siê za
Nadleœnictwem w £obzie
znana jest od lat – a
dok³adniej od oko³o 30.
Tyle czasu w³aœciciele gara¿y
wydeptuj¹ œcie¿ki do Urzêdu,
aby „coœ z tym zrobiæ”.
W krok za nimi do urzêdu
chodz¹ w³aœciciele dzia³ek.
Pisma i proœby skutkuj¹
kolejnymi obietnicami.
I na nich siê koñczy. Teraz
skoñczy³a siê ju¿ cierpliwoœæ
wyborców.
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O czym siê nam mówi i nie
mówi, czyli kto i po co gra
na pustych emocjach
Kazimierz Rynkiewicz

Nasze media ogólnopolskie
(ale nie tylko) zajmuj¹ siê prawie
wy³¹cznie sensacjami. O ile zrozumia³e s¹ doniesienia o wypadkach, wybuchach, katastrofach,
powodziach, po¿arach itd. itp., to
nadmiar i zajmowanie siê ka¿dym
z osobna, nawet najdrobniejszym
wydarzeniem gdzieœ w jakiejœ pipidówce, spycha istotne dla ludzi
tematy na plan dalszy. Ludzie zamiast myœleæ – emocjonuj¹ siê.
Podtrzymywaniu takich pustych
emocji s³u¿¹ „krwio¿ercze” doniesienia o gwa³cicielach, morderstwach, molestowaniu, pijanych matkach itp. To, ¿e ktoœ chce
na tym zbijaæ kasê, to truizm. Te
wydarzenia oczywiœcie przynale¿¹ do sfery ¿ycia, ale s¹ i powinny byæ marginesem. •le œwiadcz¹
o nadawcach i odbiorcach, gdy
staj¹ siê ich codziennym pokarmem, bo og³upiaj¹ i przys³aniaj¹
sprawy wa¿ne. Po prostu na pustych emocjach nie da siê zbudowaæ zbyt wiele. Trzeba myœleæ, a
nat³ok tego typu informacji temu
nie s³u¿y. PóŸniej ludzie budz¹ siê
z przys³owiow¹ rêk¹ w nocniku,
bo o czymœ nie wiedzieli, ktoœ im
nie powiedzia³, nie poinformowa³, nie wyt³umaczy³, a oni komuœ
uwierzyli, zamiast wiedzieæ. Ktoœ
ju¿ przecie¿ dawno temu powiedzia³, ¿e g³upim spo³eczeñstwem
rz¹dzi siê ³atwiej.
Jest Ÿle, a zapowiada siê, ¿e bêdzie jeszcze gorzej. Koalicja POPSL na naszych oczach rozwala
telewizjê publiczn¹. Marna bo
marna, ale to ostatnie medium jakichœ w miarê ró¿norodnych informacji i opinii oraz tematów
spo³ecznych. Rz¹dz¹ca koalicja
zniszczy³a abonament, a teraz,
stoj¹c przed widmem braku pieniêdzy i id¹cych za tym bankructw
oœrodków regionalnych, przeb¹kuje, jak to zrobi³ wczoraj ¯elichowski z PSL, po wyjœciu od prezydenta, o wprowadzeniu... jakiegoœ abonamentu. Paranoja.
Czasami wiêc z chêci dowiedzenia siê czegoœ wiêcej zagl¹dam
do Internetu, na Salon 24 blog. To
salon, w którym ka¿dy kto chce za-

k³ada blog i pisze. Mo¿na tu znaleŸæ bardzo ciekawe opinie i komentarze. Znalaz³em zupe³nie
œwie¿y, blogera pod nickiem
„trzykroki”, na temat werdyktu
niemieckiego Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie Traktatu Lizboñskiego, co dla odprê¿enia od
gwa³tów i katastrof polecam.
Traktat Lizboñski a werdykt
Trybuna³u Konstytucyjnego
Niemiec
Co oznacza wyrok Trybuna³u
Konstytucyjnego (TK) Niemiec
dla dalszych losów Traktatu Lizboñskiego? Dlaczego pomimo
uznania go (jakoby) za zgodny z
konstytucj¹ traktat ten nie mo¿e
zostaæ natychmiast podpisany?
Podstawowym
elementem
werdyktu jest ustawienie siê TK
Niemiec w pozycji arbitra zgodnoœci TL z konstytucj¹ i prawem,
nie tylko przed, ale i po wejœciu w
¿ycie. Ma to fundamentalne znaczenie, poniewa¿ pamiêtajmy, ¿e
TL to nie tylko zapisy ju¿ istniej¹ce, ale tak¿e nowe prawa uchwalane przez Parlament Europejski
na jego podstawie.
TK wskaza³ tutaj szczególnie
na obszary prawa karnego, policji
i wojska, podatków, wydatków so-

cjalnych, prawa rodzinnego i religii, jako g³ówne obszary suwerennoœci w konstrukcji praw i orzecznictwie.
TK uzna³ te¿ za niedopuszczalne nadanie UE charakteru pañstwowego, w szczególnoœci redukuj¹cego Niemcy z pozycji suwerennego pañstwa do roli stanu/województwa.
W kontekœcie powy¿szych
ustaleñ kalendarz zasugerowany
przez TK, czyli najpierw ponowne dostosowanie ustawodawstwa
towarzysz¹cego wejœciu Traktatu
w ¿ycie, a dopiero póŸniej ratyfikacja, ma charakter drugorzêdny.
TK ustanowi³ siê przecie¿ arbitrem nie tylko samego Traktatu,
ale równie¿ jego konsekwencji,
rezerwuj¹c sobie w ten sposób
prawo interwencji w dowolnym
momencie w przysz³oœci.
Patrz¹c na zakresy suwerennoœci wskazane przez TK, oraz zakaz
explicite nadania UE charakteru
pañstwa, mo¿na zastanowiæ siê
czy przypadkiem Traktat nie jest
martwy? Czy¿ jednym z jego celów nie by³a unifikacja w obszarach wskazanych przez TK za suwerenne?
Warto równie¿ zwróciæ uwagê
na ró¿nicê w podejœciu w porów-
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naniu do orzecznictwa naszych
s¹dów i TK, które, omijaj¹c prawo
polskie, powo³uj¹ siê bezpoœrednio na prawo unijne, uznaj¹c je za
de facto nadrzêdne. Stoi to w oczywistym konflikcie z art. 8 pkt. 1
konstytucji, nie mówi¹c o racji
stanu, nawet jeœli jest w tym samym dokumencie uznane za dopuszczalne (art. 90,91).
Pozostaje mi tylko zazdroœciæ
racjonalnego i suwerennego podejœcia to kwestii ratyfikacji po
drugiej stronie Odry.
Inny bloger – T-rex, skomentowa³: Potwierdza to, co piszesz,
obawy, i¿ Niemcy chc¹ realizowaæ
swoje ¿ywotne interesy za poœrednictwem UE, nie rezygnuj¹c ani
ciut ciut z w³asnej suwerennoœci,
a oczekuj¹c tego od innych. St¹d
taka krytyka Kaczyñskiego z ich
strony.
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Drugi wypadek œmiertelny w pracy

Mê¿czyzna zgin¹³ przy maszynie
(WÊGORZYNO) W miniony pi¹tek, 26 czerwca, na terenie jednej z firm w Wêgorzynie,
zgin¹³ mê¿czyzna. Nikt nie widzia³ jak to siê
sta³o, ale mê¿czyzna ma zmia¿d¿on¹ g³owê,
co wskazuje, ¿e zosta³ uderzony przez pracuj¹c¹ maszynê.
Do wypadku dosz³o po godz.
14., na terenie Zak³adu Betoniarsko-Murarskiego w Wêgorzynie
przy ul. Runowskiej. Nieznany
mê¿czyzna telefonicznie wezwa³
pogotowie, dzwoni¹c na nr 112.
Gdy pogotowie dotar³o na miejsce
zdarzenia, mê¿czyzna jeszcze ¿y³,
ale pomimo podjêtej reanimacji
zmar³. Zmar³ym okaza³ siê Wies³aw O., który pracowa³ w zak³adzie na umowê zlecenie.
Powiadomiona o wypadku prokuratura w £obzie wszczê³a dochodzenie z art. 155 (nieumyœlne
spowodowanie œmierci). Okaza³o
siê, ¿e Wies³aw O. pracowa³ w
zak³adzie betoniarskim, bêd¹c samozatrudnionym, czyli mia³ zarejestrowan¹ jednoosobow¹ firmê.
W tym dniu na zlecenie w³aœciciela

zak³adu mia³ wyrabiaæ w betoniarce zaprawê i ³adowaæ j¹ taœmoci¹g,
który podawa³ zaprawê do prasy
hydraulicznej, s³u¿¹cej do wyrobu
p³yt chodnikowych. To wszystko
dzia³o na zewn¹trz hali, w której
pracowa³a prasa. Przy maszynie
pracowa³ Ryszard N. W pewnym
momencie zauwa¿y³, ¿e Wies³aw

O. wszed³ do budynku, a potem
przewróci³ siê. Nie widzia³ momentu, w którym to siê sta³o.
Jak ustali³a prokuratura, elementy maszyny w momencie oglêdzin by³y os³oniête. Najprawdopodobniej wiêc Wies³aw O. musia³
kucaæ lub schyliæ siê wchodz¹c pod
jakiœ element bêd¹cy w ruchu i
zosta³ nim uderzony w g³owê.
Uderzenie by³ tak mocne, ¿e pomimo reanimacji zmar³. Jest to ju¿
drugi wypadek œmiertelny w pracy
w minionym kwartale w powiecie
³obeskim. Niedawno w £obzie pracuj¹cy równie¿ na zlecenie i bêd¹cy na samozatrudnieniu mê¿czyzna zas³ab³, spad³ z drabiny i zmar³
w szpitalu. KAR

Okazyjnie
sprzedam solarium
z wyposa¿eniem
(na gwarancji tuba i ³ó¿ko
le¿¹ce) w £obzie.
Tel. 661 105 229 lub 509 844 186.
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Sesja Rady Miejskiej w £obzie

Id¹ wakacje, a spraw
do za³atwienia du¿o
(£OBEZ) Radni w £obzie
zbior¹ siê na obradach 2 lipca br.
o godz. 15.00 w sali urzêdu. Bêd¹
mieæ sporo spraw do za³atwienia,
zanim udadz¹ siê na wakacyjne
urlopy.
Na pocz¹tku sesji radni wys³uchaj¹ informacji na temat realizacji
zadañ inwestycyjnych zaplanowanych na 2009 rok oraz na temat projektów organizacji pracy szkó³
gminnych w roku szkolnym 2009/
2010.
Nastêpnie radni rozpatrz¹ nastêpuj¹ce projekty uchwa³ w sprawach: zatwierdzenia planów odnowy wsi Dobieszewo i Worowo, na
lata 2009-2016, wraz z opisem zadañ planowanych do realizacji przyjêtych przez Zebrania Wiejskie tych
wsi; wyra¿enia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego oraz na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomoœci; wyra¿enia zgody na dokonanie
zamiany nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy £obez; wyra¿e-

nia opinii o zbyciu nieruchomoœci
po³o¿onych na terenie miasta £obez
przy ul. Bema 13, Niepodleg³oœci
30-32, Niepodleg³oœci 56-58, Sawickiej 34, pod budownictwo
mieszkaniowe wielorodzinne; wyemitowania obligacji przez Gminê
£obez oraz okreœlenie zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu;
zmiany uchwa³y Nr XX/120/08
Rady Miejskiej w £obzie z dnia 28
lutego 2008 roku w sprawie górnych
stawek op³at ponoszonych przez
w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych na terenie
Gminy £obez.
Po uchwa³ach burmistrz przedstawi informacjê o swojej pracy za
okres od 1 do 31 maja br. Rada
uchwali plan pracy na II pó³rocze br.
oraz rozpatrzy skargi wniesione do
rady. Na zakoñczenie radni oraz
mieszkañcy bêd¹ mogli sk³adaæ interpelacje, wnioski i zapytania oraz
wys³uchaæ odpowiedzi na nie. (r)

Dzisiaj sesja Rady Miejskiej w Wêgorzynie
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Wypadek na drodze £obez - Wêgorzyno

Mieli du¿o
szczêœcia
W dniu 25 czerwca, o godz.
14.00, na drodze £obez – Wêgorzyno, dosz³o do wypadku drogowego
na bardzo niebezpiecznym ³uku
drogi. Jest to miejsce, w którym
dochodzi do bardzo wielu zdarzeñ
drogowych, nawet w okresie letnim.
Tym razem kieruj¹ca samochodem marki Ford Mondeo nie
opanowa³a swojego pojazdu i
uderzy³a w poprzedzaj¹cy j¹ samochód marki Land Rover. W
wyniku uderzenia Land Rover
zosta³ wyrzucony poza barierkê
ochronn¹, dachuj¹c stoczy³ siê
kilkadziesi¹t metrów w dó³ parowu. Natomiast kieruj¹ca samochodem Ford zatrzyma³a siê w
pobliskim rowie uderzaj¹c w
skarpê. Na szczêœcie zarówno
kieruj¹ca samochodem Ford

Mondeo jak i kierowca Land
Rovera nie odnieœli powa¿niejszych obra¿eñ. Oboje byli trzeŸwi.

Rekordowa iloœæ
projektów uchwa³
(WÊGORZYNO) Dzisiaj, 1 lipca br., o godz. 16.30, w urzêdzie
miejskim zbior¹ siê radni gminy
Wêgorzyno, by rozpatrzyæ a¿ 39
projektów uchwa³.
Na pocz¹tku radni bêd¹ mogli
sk³adaæ interpelacje, wnioski i zapytania. Informacje o swojej pracy
przedstawi burmistrz. Nastêpnie radni przyst¹pi¹ do rozpatrzenia projektów uchwa³, a bêdzie ich bardzo du¿o.
Pierwsze trzy dotycz¹ dotacji parafiom: w Mieszewie, Storkowie i
Runowie. Nastêpny dotyczy zarz¹dzania poboru podatków i op³at w
drodze inkasa, okreœlenia inkasentów
i wysokoœci wynagrodzenia za inkaso. Trzy dotycz¹ zmian w bud¿ecie.
Dwa projekty - zaci¹gniêcia d³ugoterminowych po¿yczek na inwestycje:
termomodernizacjê szko³y podstawowej Wêgorzynie oraz rozbudowê
oczyszczalni œcieków wraz z przebudow¹ przepompowni w ulicy Runowskiej.
Kolejny projekt to okreœlenie kierunków dzia³ania burmistrza w zakresie budownictwa mieszkaniowego.
Nastêpny - zmiana uchwa³y w sprawie wyodrêbnienia funduszu so³eckiego w bud¿ecie gminy. Punkt 13

dotyczy przyst¹pienia Gminy Wêgorzyno do projektu „Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostêpie do edukacji ze szkó³
w Województwie Zachodniopomorskim oraz przeciwdzia³aniem patologii i agresji poprzez pozaszkolne zajêcia sportowe”. Trzy nastêpne dotycz¹ nabycia nieruchomoœci od PKP
w Po³chowie, Wiewiecku i Runowie
Pom. a kolejna od ANR w Przytoni.
Kolejna - „mieszkaniowa” - to
zmiana uchwa³y rady dotycz¹ca programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
17 projektów, i tu ju¿ powinno
pójœæ szybko, dotyczy zmiany Planu
Odnowy Miejscowoœci: BrzeŸniak,
Chwarstno, Cieszyno, Gardno, Kraœnik, Lesiêcin (K¹kolewice), Mielno,
Mieszewo, Po³chowo, Przytoñ (Goœcis³aw, Sulice, Rogówko), Runowo
Pom., Trzebawie, Wêgorzynko Ma³e
(Wêgorzynko Nowe, Wêgorzynko
Stare), Wêgorzyno, Wiewiecko (Ginawa, £obzówek), Winniki i Zwierzynek.
Obrady zakoñcz¹ odpowiedzi na
wnioski i zapytania radnych oraz informacje przewodnicz¹cej rady o
dzia³aniach podjêtych w okresie miêdzysesyjnym.
(r)

Cieplej i zdrowiej w szkole
(£OSOŒNICA). Do po³owy
wrzeœnia ma zostaæ wykonana
termomodernizacja budynku
Szko³y Podstawowej w tej miejscowoœci. Przetarg na wykonanie
prac ju¿ zosta³ og³oszony.
Prace na obiekcie szkolnym
maj¹ polegaæ m.in. na wymianie
pokrycia dachu o powierzchni
niemal 714 m.kw. zawieraj¹cego
azbest na pokrycie z blachodachówki, dociepleniu œcian o powierzchni

325,38 m.kw. i stropu budynku.
Na wykonanie tego zadania gmina Resko z³o¿y³a wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowane zadania z
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Œrodowisko w ramach projektu
pn. „Termomodernizacja obiektów
u¿ytecznoœci publicznej w gminach
powiatu ³obeskiego”.
op
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Wêgorzyno - wyburzaæ nie bêd¹
(WÊGORZYNO). Znane s¹ ju¿ wyniki
ekspertyzy technicznej dotycz¹cej
obiektu przy ul. Kopernika 11. O tym
kiedy i za ile bêd¹ wykonywane remonty,
zadecyduj¹ radni byæ mo¿e ju¿ podczas
najbli¿ej sesji Rady Miasta, która bêdzie
mia³a miejsce 1 lipca.

Szansa dla wsi
(REGION). Agencja Nieruchomoœci Rolnych opracowa³a
program Pomocy Œrodowiskom Popegeerowskim, dziêki
któremu gminy bêd¹ mog³y korzystaæ z bezzwrotnej pomocy
finansowej.
Program pilotowany przez
Agencjê skierowany jest do gmin i
spó³dzielni, które przejê³y lub
przejm¹ nieodp³atnie z Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa zamieszka³e lokale oraz budynki i
urz¹dzenia infrastruktury technicznej bez uprzedniego doprowadzenia ich do nale¿ytego stanu technicznego przez Agencjê.
Bezzwrotna pomoc finansowa,
udzielana przez Agencjê, dotyczy
wy³¹cznie zadañ polegaj¹cych na
remoncie lub przebudowie budynków, lokali, obiektów infrastruktury technicznej, w tym przejêtych
dróg osiedlowych oraz budowie budynków i infrastruktury, ale tylko
wówczas, gdy maj¹ powstaæ obiekty w miejsce wczeœniej nieodp³atnie
przekazanych.

Decyzje w sprawie udzielenia
bezzwrotnej pomocy finansowej do
300 tys. z³ podejmuje dyrektor oddzia³u, natomiast zgody prezesa
Agencji wymaga pomoc przekraczaj¹ca 300 tys. z³. W latach 2009 2011 Agencja Nieruchomoœci Rolnych przewiduje zabezpieczenie
œrodków na ten cel w wysokoœci ok.
180 mln z³, czyli oko³o 60 mln z³
rocznie. W 2009 r. na tê formê wsparcia Agencja wydatkuje kwotê 66,5
mln z³, a prognoza planu finansowego na 2010 r. przewiduje 63,3 mln z³.
– S³ysza³em o tym programie i
bêdziemy staraæ siê o bezzwrotne
dofinansowanie. S¹ to pieni¹dze na
mienie przejête od Agencji, myœleliœmy wiêc o remontach pa³aców,
przejêtych przez gminê w latach 90.
Teraz gmina musi dostarczyæ Agencji wszystkie dokumenty. Mam nadziejê, ¿e uda nam siê otrzymaæ tê
formê wsparcia. Jeœli potrzebna
kwota na remonty przekroczy 300
tys. z³, bêdziemy oczywiœcie prosili
o zgodê prezesa Agencji – powiedzia³ wójt gminy Radowo Ma³e Józef Wypijewski.
mm

W kwietniu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w £obzie
nakaza³ gminie Wêgorzyno dostarczenie ekspertyzy technicznej, która mia³a wskazaæ przyczyny, skutki
oraz sposoby usuniêcia pêkniêæ i
zarysowañ œcian w budynku przy ul.
Kopernika 11.
18 czerwca gmina Wêgorzyna
tak¹ ekspertyzê przedstawi³a. Wynika z niej, ¿e nale¿y m.in.: sklamrowaæ lew¹ stronê œciany szczytowej, naprawiæ spêkania œcian fundamentowych i praw¹ œcianê
szczytow¹, wymieniæ pokrycie dachowe, naprawiæ komin, wymie-

niæ opierzenie, naprawiæ podbitkê
dachow¹, zlikwidowaæ schody od
strony podwórka, ociepliæ œciany i
stropodach, wymieniæ rury spustowe i opierzenia, wymieniæ
drzwi wejœciowe. Zalecenia dotycz¹ równie¿ korytarza i mieszkañ, a w nich m.in.: wykonanie
wentylacji w pomieszczeniach
WC, instalacji elektrycznej i rur
kanalizacyjnych w wiêkszoœci
mieszkañ.
Nie wiadomo jeszcze czy gmina
wykona ca³oœæ zaleceñ podczas jednorazowego remontu, czy te¿ roz³o¿y je na raty na kolejne lata.
mm

Drzewa pod
topór

Otwarcie sezonu
grzybowego

(£OBEZ-£ABÊDZIE). Rozpoczê³a siê ju¿ wycinka 28 szt. drzew
rosn¹cych w pasie drogowym drogi
powiatowej £obez – £abêdzie. Pod
pi³y pójdzie kilkanaœcie jesionów,
klony, lipa i d¹b.
mm

Mariusz Kaniewski z £obza
mo¿e mówiæ o wielkim szczêœciu.
W dniu swoich siódmych urodzin
wybra³ siê wraz ze swoim dziadkiem
Romanem na pierwsze w tym roku
grzybobranie. Las sprezentowa³ mu
koŸlarza o œrednicy 30 cm.
mm
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Zakoñczenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Dobrej

Ewelina Mantur z piêkn¹ œredni¹
(DOBRA) Uczniowie Szko³y
Podstawowej w Dobrej zakoñczyli rok szkolny 19 czerwca, ¿egnaj¹c uczniów klas szóstych - tegorocznych absolwentów.

Wœród tegorocznych absolwentów wyró¿nili sie: Ewelina Mantur
(najwy¿sza œrednia – 5,6), Zuzanna
Buchowska (najwy¿szy wynik ze
sprawdzianu - 39 pkt.), Dagmara

Szymanek (wybitne osi¹gniêcia w
sporcie), Anna Wojna, Kamila Durkowska, Zuzanna Bartosz, Emilia
Grzesiak, Daniela Smi³owska, Karolina Czerwiñska, Klaudia Gromadzka, Joanna Komorowska

Zebrali wiele, ale to kropla w morzu potrzeb

Pomó¿my ratowaæ per³ê
(RUNOWO) Jeœli koœció³
zabytkowy znajduje siê
w mieœcie, o jego stan dba
ca³e spo³eczeñstwo miasta,
a szanse zdobycia œrodków
finansowych na remonty s¹
bardzo du¿e. Co jednak,
gdy pere³ka znajduje siê w
niewielkiej wsi, z dala od
g³ównej drogi i miejsc
odwiedzanych przez
turystów?
Tak jest w Runowie, gdzie od
kilkudziesiêciu lat mieszkañcy tej
miejscowoœci z wielkim zapa³em
remontuj¹ w³asnymi œrodkami koœció³ek. Obiekt sakralny, wpisany
jest do rejestru zabytków, przedstawiany jako pere³ka województwa
zachodniopomorskiego, znajduje
siê na stronach internetowych ze
wskazaniem, ¿e warto tu zajechaæ i
obejrzeæ nie tylko zewnêtrzn¹ bry³ê, ale i jego przepiêkne wyposa¿enie. Koszty dbania i remontów tego
obiektu zrzucone s¹ jednak tylko i
wy³¹cznie na barki mieszkañców.
Ale ogrom remontów, jakie nale¿y
tu wykonaæ, zdecydowanie przekracza mo¿liwoœci niewielkiej spo³ecznoœci, bardzo dzielnej zwa¿ywszy na fakt, i¿ zdo³ali zebraæ 40
tys. z³, a prócz tego wykonaæ nowe
witra¿e, odrestaurowaæ baldachim
do ambony za kwotê 35 tys. z³, zor-

ganizowaæ festyn, podczas którego
zebrano 3,5 tys. z³ i zap³acono za
dŸwig, który zdj¹³ krzy¿ z wie¿y. 4
lipca odbêdzie siê kolejny festyn –
ponownie mieszañcy bêd¹ zbieraæ
na remont koœcio³a.
Gdyby nie zaanga¿owanie
mieszkañców i ksiê¿y, którym przysz³o tu s³u¿yæ, dziœ koœció³ by³by tylko ruin¹. We w³asnym zakresie po³o¿ono pokrycie dachowe z blachy.
Wprawdzie niezgodne z zaleceniami
konserwatora zabytków, ale gdyby
nie ono – dziurawy dach ju¿ dawno
sprawi³by ogromne zniszczenia.
Dzisiaj konserwator nakaza³ jednoznacznie zdj¹æ pokrycie z blachy i
po³o¿yæ karpiówkê.
Remontu wymaga przede
wszystkim wie¿a koœcio³a, wymiana dachu na najstarszej czêœci koœcio³a oraz odnowienie i konserwacja wyposa¿enia œwi¹tyni.
- Musi byæ konserwacja, bo korniki zjad³yby wszystko, a o³tarz
trzeba zrobiæ koniecznie. To nie za
rok, nie za dwa, trzeba pieniêdzy na
to. Ale warto – powiedzia³ jeden z
mieszkañców Runowa.
Wstêpny kosztorys na remont z
zewn¹trz jest wykonany na oko³o
700 tys. z³. Koszt remontu zapewne
bêdzie wiêkszy. Wewn¹trz koœcio³a
do remontu pozosta³a jeszcze ambona, chrzcielnica, stalle, empora
organowa pochodz¹ce z 1605 roku.
Aby wszystko móc odremontowaæ,
potrzeba by³oby kilku milionów.

- Mieszkañcy s¹ bardzo dzielni,
zaanga¿owanie jest bardzo wielkie.
Gmina przeznaczy³a dla nas 30 tys.
z³ na remont. Myœlê, ¿e tê pomoc
niebawem otrzymamy. Wy¿sze
urzêdy zas³aniaj¹ siê terminami i w
tym roku nic nie otrzymam – powiedzia³ ks. proboszcz Janusz Kasper.
W tym roku nie mog¹ liczyæ
równie¿ na pieni¹dze od konserwatora zabytków, jedynie na wyznaczenie tego, co nale¿y zrobiæ, ale za
konkretne wskazówki ju¿ nale¿y
p³aciæ, bowiem okreœla je firma prywatna.
Mieszkañcy Runowa tym bardziej zas³uguj¹ na podziw, ¿e równoczeœnie przez kilka lat inwestowali w remizê, w której zrobili œwietlicê, ogrodzenia, plac na którym
mo¿na organizowaæ tañce.
Mieszkañcy tej niewielkiej wsi
pokazali, ¿e wystarczy zapa³ i determinacja, aby ratowaæ to co maj¹ najpiêkniejsze i najbardziej wartoœciowe. Niestety koszty remontu wie¿y
w 1882 z ceg³y glazurowanej, wymiana dachu na obiekcie z prze³omu XIV?XV wieku oraz wyposa¿enia wnêtrza s¹ zbyt wysokie jak na
tak ma³¹ spo³ecznoœæ, dlatego te¿
stworzyli stowarzyszenie „Lepsze
Runowo”, które z kolei za³o¿y³o
konto, na które mo¿na wp³acaæ datki na rzecz remontu pere³ki powiatu
³obeskiego. Konto Stowarzyszenia:
27 9375 1025 3900 0205 2000
0010.
mm

(œwiadectwo z wyró¿nieniem i nagrody za wyniki w nauce). Dyrektor
szko³y Janusz £ukomski ¿yczy³ absolwentom podobnych osi¹gniêæ
podczas nauki w gimnazjum, a pozosta³ym mi³ych wakacji.
(o)
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50-lecie Ko³a Wêdkarskiego
„£osoœ” w Resku
(RESKO) Z okazji 50-lecia
Ko³a Wêdkarskiego „£osoœ” w
Resku, jego cz³onkowie zorganizowali w dniu 20 czerwca zawody
wêdkarskie sp³awikowe na jeziorze Stara Dobrzyca.
Po powitaniu zawodników
przez prezesa ko³a Arkadiusza
Skrilca i przedstawieniu regulaminu zawodów przez g³ównego sêdziego Edwarda Watkowskiego,

Pawe³ Brzozowski

Dawid Wiza

Agnieszka So³onyna

wêdkarze rozpoczêli „moczenie
kijów”. Po trzech godzinach dotar³ burmistrz Arkadiusz Czerwiñski, który wrêczy³ nagrody. I miejsce w juniorach zaj¹³ Pawe³ Brzozowski, II miejsce Dawid Wiza, a
trzecie - Agnieszka So³onyna, która dodatkowo otrzyma³a prezent
od przedstawiciela Nadleœnictwa
w Resku, dla najm³odszej cz³onkini ko³a. PóŸniej by³o wspólne biesiadowanie przy grilu.
(o)
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Prezes S¹du
Rejonowego w £obzie
og³asza konkurs
na stanowisko: sta¿ysta
w S¹dzie Rejonowym w £obzie
1. Osoba zatrudniona na tym stanowisku wykonywaæ bêdzie
miêdzy innymi nastêpuj¹ce prace:
- protoko³owanie na rozprawach s¹dowych,
- prowadzenie terminarzy posiedzeñ,
- przygotowywanie spraw s¹dowych na wokandy;
- czynnoœci biurowe i administracyjne w decernacie sêdziego;
- czynnoœci dokumentacyjne z repertoriami i urz¹dzeniami ewidencyjnymi.
2. Do udzia³u w konkursie mog¹ zg³osiæ siê osoby spe³niaj¹ce nastêpuj¹ce warunki:
- posiadaj¹ wykszta³cenie wy¿sze pierwszego stopnia ;
- posiadaj¹ doœwiadczenie w zakresie obs³ugi systemów
informatycznych (program Word );
- posiadaj¹ umiejêtnoœæ pracy w zespole i cechê
komunikatywnoœci;
- posiadaj¹ umiejêtnoœæ szybkiego pisania na komputerze;
- posiadaj¹ pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych;,
- maj¹ nieposzlakowan¹ opiniê;
- nie byli karani za przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe;
- przeciwko którym nie jest prowadzone postêpowanie
o przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego
lub przestêpstwo skarbowe;
- posiadaj¹ stan zdrowia pozwalaj¹cy na zatrudnienie
na wskazanym stanowisku;
- zamieszkuj¹ na terenie powiatu ³obeskiego.
3. Osoby decyduj¹ce siê na udzia³ w konkursie powinny z³o¿yæ
oferty zawieraj¹ce:
- ¿yciorys zawodowy (CV);
- list motywacyjny;
- zaœwiadczenie o niekaralnoœci ;
- odpis dyplomu lub kserokopiê dyplomu poœwiadczon¹ przez
Notariusza, potwierdzaj¹cego wykszta³cenie wy¿sze co najmniej
pierwszego stopnia;
- dokumenty potwierdzaj¹ce sta¿ pracy;
- zaœwiadczenie od lekarza o specjalnoœci medycyna pracy o braku
przeciwwskazañ zdrowotnych do pracy na stanowisku sta¿ysta z zakresu
wskazanych wy¿ej obowi¹zków.
ZATRUDNIENIE OD 01 sierpnia 2009 roku w pe³nym wymiarze
czasu pracy.
OFERTY NALE¯Y SK£ADAÆ DO DNIA 14 lipca 2009r.
w S¹dzie Rejonowym w £obzie w Oddziale Administracyjnym tut.
S¹du I piêtro, pok. Nr 11 w zamkniêtej kopercie, opisanej imieniem i
nazwiskiem z dopiskiem „konkurs”
Prezes S¹du Rejonowego SSR Grzegorz Szacoñ
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W³ochatka uratuje œwierk?
(£OBEZ). Niedawno Nadleœnictwo £obez zorganizowa³o Dni
Otwarte, podczas których okaza³o siê, ¿e to, co dotychczas obowi¹zywa³o, odchodzi do lamusa. Z
tego te¿ powodu leœnicy musz¹
przeorientowaæ siê na zupe³nie
nowy sposób podejœcia do gospodarki w lasach.
– Zaczyna obowi¹zywaæ ekologiczne, przyrodnicze podejœcie do
zasad gospodarki leœnej i w zwi¹zku
z tym liczymy na wsparcie organizacji i instytucji pañstwowych i pozarz¹dowych w propagowaniu nowych idei, przybli¿aniu spo³eczeñstwu nowych zasad. Spo³eczeñstwo
bêdzie odgrywaæ wielk¹ rolê w ustalaniu planów zagospodarowania terenów z realizacji przedsiêwziêæ
zwi¹zanych z ochron¹ tego¿ œrodowiska i pomaganiu nam w zarz¹dzaniu nam tym dobrem narodowym,
jakim s¹ lasy – powiedzia³ sekretarz
do spraw gospodarki leœnej Andrzej
Zawia³ow.
Zastêpca nadleœniczego Wojciech D¹bkiewicz wyjaœni³, ¿e Pol-

ska nie jest ¿adnym potentatem ani
pod wzglêdem zadrzewienia, bo
wyprzedzaj¹ nas choæby Niemcy,
Hiszpania, kraje skandynawskie
czy Litwa i Bia³oruœ. W warunkach
polskich dominuje sosna, bardzo
dobra, jeœli chodzi o stolarkê. Sosnê
namiêtnie sadzili Niemcy wed³ug
zaleceñ Bismarcka, w miejsce wyciêtych naturalnych drzewostanów.
Sosna roœnie doœæ szybko i jest dobrym materia³em stolarskim. Obecnie odchodzi siê od monolitów i
przywraca naturalne skupiska
drzew dla danego regionu. Okazuje
siê, ¿e na tym terenie nie powinno
byæ takich drzew jak np. dêbu czerwonego, œwierka, daglezji. Rodzime gatunki to np. buczyna pomorska, sosna, brzozy, modrzew, olsza,
jesion. Jedynym warunkiem, jaki
przemawia za zachowaniem œwierka na tym terenie, jest ochrona gatunku sowy w³ochatki, uznanej
przez Uniê Europejsk¹ za gatunek
cenny przyrodniczo.
Proces zmian prowadzenia gospodarki leœnej i zagadnieñ ochrony

Kilka minut deszczu
(£OBEZ). Kilkunastominutowa
ulewa, jaka mia³a miejsce w poniedzia³ek, spowodowa³a, ¿e ulica S³owackiego na jakiœ czas zamieni³a siê
w ma³e jeziorko. Po ulewie przez
kilka godzin pracownicy wodoci¹gów czyœcili kanalizacjê w ulicy
Wojska Polskiego. Na szczêœcie
opady deszczu, choæ obfite, by³y
krótkotrwa³e i do podtopieñ budynków nie dosz³o.
mm

œrodowiska rozpocz¹³ siê w 1991,
gdy uchwalono ustawê o lasach.
Przewartoœciowa³a ona dzia³alnoœæ
z typowo produkcyjnej na gospodarkê w lasach wielofunkcyjnych,
ze szczególnym uwzglêdnieniem
pozaprodukcyjnych funkcji lasów
oraz skierowa³a du¿y nacisk na edukacjê ekologiczn¹ spo³eczeñstwa.
Po przyst¹pieniu Polski do Unii wymogi prawa unijnego spowodowa³y
opracowanie wielu nowych aktów
szczególnie z zakresu ochrony œrodowiska. W 2004 roku pojawi³a siê
nowa ustawa o ochronie œrodowiska, a w 2008 roku pojawi³a siê
nowa ustawa o udostêpnienie informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie
œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko. Szczególnie ta ustawa wymaga leœników
zmiany podejœcia do zagadnieñ gospodarki leœnej, ochronie œrodowiska. Obecnie leœnicy musz¹ przeorientowaæ siê na nowy sposób podejœcia do gospodarki w lasach bardziej ekologiczne. W powiecie
³obeskim ma powstaæ jeszcze jeden

rezerwat, a Unia Europejska k³adzie
nacisk na ochronê ptaków a tak¿e
siedlisk czyli zbiorowisk roœlinnych. Anita Gi³ka specjalista do
spraw ochrony lasów wyjaœni³a, ¿e
zdarza siê tak, ¿e w jednym miejscu
wystêpuj¹ równoczeœnie ptaki chronione oraz roœliny bêd¹ce pod œcis³¹
ochron¹. Lesnicy musz¹ wiêc szukaæ najlepszego wyjœcia z podobnych sytuacji.
Patrz¹c na mapê w³asnoœci prywatnych w Europie, okazuje siê, ¿e
w krajach skandynawskich zaledwie 20 proc. lasów jest w rêkach
pañstwa, z kolei w pañstwach z by³ego Bloku Wschodniego w³asnoœæ
prywatna lasów nie istnieje. W Polsce mapa lasów prywatnych pokrywa siê z map¹ Polski przedwojennej. Najmniej wiêc w³asnoœci prywatnej lasów jest w Polsce zachodniej oraz w województwie warmiñsko-mazurskim – dawnych Prusach
Wschodnich. Najwiêksze iloœci lasów prywatnych s¹ na œcianie
wschodniej i w Polsce centralnej,
przoduje Mazowieckie i Ma³opolskie.
mm

tygodnik ³obeski 30.06.2009 r.

INTERWENCJE

Str
Str.. 9

Jezioro szlamu w ogrodzie
(£OBEZ). Kwestia zalewania gara¿y, znajduj¹cych siê za Nadleœnictwem w £obzie znana jest od lat – a dok³adniej od oko³o 30.
Tyle czasu w³aœciciele gara¿y wydeptuj¹
œcie¿ki do Urzêdu, aby „coœ z tym zrobiæ”.
W krok za nimi do urzêdu chodz¹ w³aœciciele dzia³ek. Pisma i proœby skutkuj¹ kolejnymi obietnicami. I na nich siê koñczy. Teraz
skoñczy³a siê ju¿ cierpliwoœæ wyborców.
Niech przyjdzie tu Sanepid
Pan Stanis³aw Mila jest emerytowanym leœnikiem. Ka¿d¹ woln¹
chwilê wraz z ¿on¹ spêdzaj¹ w swoim ogrodzie. To tutaj pielêgnuj¹
swoje roœliny i szczepi¹ drzewka.
Có¿ z tego, gdy przy nawet najmniejszych opadach deszczu ich
ogród znajduje siê pod wod¹. Gdyby to jeszcze by³a czysta woda, ale
na dzia³kê wp³ywaj¹ nieczystoœci z
gara¿y. Tylko w tamtym roku na
dzia³ce umar³o 7 drzew. Obecnie
kilka nastêpnych zaczyna usychaæ.
Woda z £obzówka sp³ywa na
gara¿owisko. Tam zalewa gara¿e,
skupia siê w niecce, sk¹d ju¿ rw¹cym strumieniem przep³ywa obok
zamkniêtej studni i wpada prosto na
ogródki dzia³kowe, zabieraj¹c ze
sob¹ smar, paliwo, œmieci... W miniony czwartek deszcz nie by³ zbyt
obfity ani d³ugotrwa³y, wystarczy³
jednak do zalania czêœci ogrodu.
Kilka dni wczeœniej niemal ca³y
ogród by³ pod wod¹. Znalaz³y siê
pod ni¹ warzywa i stoj¹ nadal drzewa owocowe. Ciekawe czy urzêdnicy jedliby ze smakiem plony wyros³e i zebrane w takich warunkach? W
roku ubieg³ym problem ten mia³ byæ
rozwi¹zany. Jest po³owa kolejnego
roku, a dzia³añ nadal nie ma. Propozycja urzêdu, by poprowadziæ rurê
odprowadzaj¹c¹ wodê opadow¹
przez gara¿owisko i dalej przekopywaæ siê pod ogródkami dzia³kowymi niektórym wydaje siê nie na miejscu i niepotrzebnie kosztowna.
Wzd³u¿ granicy ogrodów znajduj¹ siê cztery studnie, wszystkie s¹
pozamykane, w czasie ulewy mog³yby odbieraæ nadmiar wody i zabezpieczaæ dzia³ki przed zalaniem,
bo w takim celu zosta³a zbudowana
tam niegdyœ kanalizacja, ale siê zapcha³a... Obecnie nikt nie widzi sensu czyœciæ ca³ej kanalizacji i wpuszczaæ w ni¹ wodê z gara¿owiska. Lepiej zapewne zdaniem ochrony œrodowiska puœciæ wodê wyp³ukuj¹c¹
nieczystoœci z samochodów prosto
na ogrody. Nad sposobem rozwi¹zania problemu kolejne w³adze miasta

g³owi¹ siê od 30 lat, ci sami eksperci
z urzêdu od lat chodz¹, w te same
miejsca i rozmyœlaj¹ nad osuszeniem tego samego skrawka ziemi.
Mo¿e z nadziej¹, ¿e za kilka lat
przejd¹ na emeryturê i przeka¿¹
problem nowemu pokoleniu urzêdników? Tylko ¿e ludzie, którzy od
30 lat p³ac¹ pieni¹dze do Urzêdu,
zarówno za ogrody, jak i gara¿e, nie
zamierzaj¹ d³u¿ej czekaæ. Sprawê
oddaj¹ do s¹du.
– Woda stoi, bo nie ma odp³ywu.
Jest czarna, sp³ywa przecie¿ z tych
wszystkich gara¿y. Burmistrz planowa³ przekopaæ kanalizacjê przez
ogrody. S¹ cztery studnie, do których mo¿na by doprowadziæ rury.
Zrobili nowy plan. By³em dzisiaj u
burmistrza i on powiedzia³, ¿e ju¿
by³a planistka i plany zrobi. Ja na to
- jak dzisiaj? - przecie¿ Ewa Ciechañska mówi³a, ¿e ju¿ dokumentacjê robi. 30 lat temu poprosi³em
pani¹ Kobia³kê, wtedy by³a zastêpc¹. Wówczas mia³em namiot, to
wszytko tam wp³ywa³o. Do tej studni zawsze siê coœ dostaje, zaproponowa³em, ¿e to przekopiê, po³o¿ê
jakieœ trzydziestki. Przecie¿ to taka
rzeka p³ynie – mówi Stanis³aw Mila.

Do jednej ze studni za³o¿y³
rury, ale nadal nie ma
wyciêtego otworu
– Prosi³em, by Urz¹d to zrobi³,
ja mam 75 lat, mi jest za trudno to
podnieœæ. Gdy to k³ad³em 25 lat
temu, to by³em silniejszy i du¿o
m³odszy. Powiedzia³em – odkopcie,
wyjmijcie i zróbcie otwór, ¿eby
woda bezpoœrednio tam wp³ywa³a,
to nie bêdzie zastoju. A oni do mnie,
ale po co, skoro my bêdziemy robiæ
inwestycjê? Mówiê, zrobicie inwestycjê, zrobicie 3 studzienki, przecie¿, gdy bêdzie deszcz, to ta woda
równie¿ bêdzie tu sz³a i tak bêdziecie mieli odbiór i bêdzie spokój. Ten
rów u mnie na ogrodzie zrobi³a
woda. Ja wykopa³em w jedn¹ stronê
p³ytki rowek, ¿eby woda sp³ywa³a,
ale to nic nie pomaga, bo idzie taka

rzeka, ¿e rozp³ywa mi siê po ogrodzie. Gdy pada³ deszcz w niedzielê,
to p³yn¹³ tu tuman, nie mo¿na by³o
tu stan¹æ, bo woda by przewróci³a.
P³ynê³a a¿ przez ogród s¹siada –
opisuje pan Mila.

Drzewa umieraj¹ od góry
W ubieg³ym roku zosta³o wyciêtych kilka drzewek owocowych, w
tym roku pan Mila po¿egna³ siê z
morel¹, kilka nastêpnych zaczyna
usychaæ. W tym jab³onka zaszczepiona w roku ubieg³ym. Jej liœcie ju¿
¿ó³kn¹ i skrêcaj¹ siê. Po wielu krzewach porzeczek, które tu niegdyœ
ros³y, zosta³y dwa, ale i tak nie wie,
czy bêdzie jad³ owoce z tych, które
jeszcze zosta³y. Obecnie stoj¹ w jeziorku czarnej cieczy. Aby w jakikolwiek sposób zabezpieczyæ siê przed
zalaniem, od strony gara¿y nawióz³
szlaki i zrobi³ wa³. Co z tego, skoro
wa³ zaraz znikn¹³, bo szlaka okaza³a
siê niezbêdna do zasypania dziur na
terenie gara¿owiska? Przez to, co zosta³o woda i tak przep³ywa i zalewa.
¯ywop³ot zdo³a³ siê w czêœci odrodziæ po zatruciu w roku ubieg³ym,
jednak raczej nie na d³ugo. Obecnie
ponownie jest zalany.
– To jest chemia, to nie wytrzymuje. Tu s¹ dynie i kapusty pekiñskie, w niedzielê by³y ca³kowicie pod
wod¹. Jak maj¹ rosn¹æ w takim zalewie? Mam tu wkopan¹ wannê w ziemiê, ci¹gniemy wodê z rzeki do podlewania ogrodu. Zala³o j¹ ca³kowicie, woda jest koloru kawy. Taka jest
¿uberucha w wannie, a jak ta ¿uberucha p³ynie, to trzeba to teraz wszytko
wynosiæ. Wszystko koledze przez
ogródek leci dalej. Czy miasto uwa¿a, ¿e wystarczy pieni¹dze zbieraæ za
podatki, za dzier¿awy, a komuœ wodê
laæ? Przecie¿ to nie ja, tylko oni bior¹
pieni¹dz. Sanepid powinien tu
przyjœæ i wzi¹æ próbki, do czego
gmina doprowadza œrodowisko.
Drzewa umieraj¹ od góry. Zaraz
bêd¹ pêka³y i spada³y te brzoskwinie,
najedzone tym wszystkim – wyjaœnia
wskazuj¹c na kolejne drzewa, z których œci¹³ ju¿ uschniête czubki.
Wskazuje którêdy woda p³ynie
przez dzia³kê. Gdy jest ni¿szy stan
wody, tak jak w czwartek, woda
okr¹¿a dzia³kê, zalewaj¹c jej czêœæ,
gdy ulewy s¹ wiêksze i d³u¿sze, tak
jak w niedzielê, woda zalewa niemal
ca³y ogród.
Na gara¿owisku jest miejsce,
niecka, w której spotykaj¹ siê wody
sp³ywaj¹ce z ró¿ny stron, te dalej
p³yn¹ ju¿ jednym korytem wy¿³obionym w drodze wprost na dzia³kê,
przelewaj¹c siê nad zaczopowan¹
studni¹. Do ogrodu wiedzie ju¿ niez³y kanionek. Zebrana w jednym

miejscu woda z ca³ym impetem
wpada do ogrodu pana Mili. Wp³ywaj¹c kaskad¹ rzeŸbi teren poni¿ej.
Rów wytyczony w miêkkiej ziemi
jest tak g³êboki, ¿e gdyby wpad³ tam
doros³y cz³owiek, mia³by bardzo
powa¿ne trudnoœci, by siê wydostaæ, równie dobrze móg³by wpaœæ
do rzeki, tym bardziej, ¿e ziemia ju¿
w odleg³oœci kilku metrów od rowu
przypomina bagno.

To s¹ k³amczuchy
Podczas rozmowy podszed³ jeden z w³aœcicieli gara¿y. Wskaza³ na
ogród pana Mili i oœwiadczy³, ¿e to
jeszcze nic. Trzeba by³o przyjœæ
wczeœniej, np. w niedzielê.
– Teraz u pana Mili jest bardzo
ma³o wody, jak zacznie laæ, tu jest
jedno wielkie jezioro, a tam jest totalnie zalane. Woda idzie z ka¿dej
strony, tu jest zlewisko, a pan Mila
ma ju¿ super jezioro. Ja te¿. Ale w
urzêdzie o tym wszystkim doskonale wiedz¹. Ja ju¿ pisa³em, wyczerpa³em wszytko co mo¿liwe. Chcemy
podaæ nasze w³adze do s¹du, pism
jest ca³a teczka. By³ tu pan Kozioryñski i by³a pani Ciechañska w tamtym tygodniu i chc¹ kopaæ, jak¹œ
studzienkê niby za³o¿yæ tutaj przez
dzia³kê i druga rurê robiæ, bo ta jest
zapchana i nic nie bierze. Dwa razy
z panem Mil¹ j¹ czyœciliœmy. S³ysza³em, ¿e tu by³y trzy samochody i
tu czyœcili – to s¹ k³amczuchy, poniewa¿ tam jest studzienka, któr¹
sam robi³em. Jest zamkniêta na
k³ódkê, a klucz do niej jest w moim
gara¿u. Jak czyœcili, skoro tam jest
wszystko pozapychane, a klucz jest
u mnie w gara¿u? Nie chcê ju¿ z nimi
rozmawiaæ. Nie chcê tam chodziæ,
skoñczy³em. Oddajemy sprawê do
Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego. St¹d idzie oko³o 60 tys. z³
podatków, a teraz to na pewno wiêcej, bo jest podwy¿szona stawka.
P³acimy jakieœ 25-30 lat i nic przez
ten czas nie zrobili. To jest Polska.
Urzêdnik wie lepiej ni¿ ten, kto to
uprawia. By³a tu Ewa Ciechañska,
to mówiê - proszê pani¹, trzeba siê
spytaæ po prostu, a nie chodziæ i
patrzeæ. Ale oni nie mieli przyjœæ na
gara¿e, ale tu – na dzia³kê. Co oni tu
ogl¹dali? Sprawy za³atwia siê papierami w tym naszym kraju – powiedzia³ jeden z w³aœcicieli gara¿y.
Pan Mila, stoj¹c na terenie gara¿owiska i patrz¹c z góry na swój
ogród spyta³: „Uprawiaæ, a nie korzystaæ z tego?”. Na to wygl¹da,
koniecznie jednak trzeba jeszcze
p³aciæ podatki i dzier¿awy, bo to,
czy dane jest skorzystaæ z tego, za co
siê p³aci, nikogo widocznie tak naprawdê nie interesuje.
mm
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Prywatna Szko³a Gry zakoñczy³a rok szkolny

Muzyczne podsumowanie roku
(£OBEZ) Dzia³aj¹ca
w £obzie Prywatna
Szko³a Gry pañstwa
Doroty i Grzegorza
Stefanowskich zakoñczy³a rok szkolny.
Z tej okazji jej
uczniowie dali koncert, pokazuj¹c siê
przed wiêksz¹ publicznoœci¹. Dla niektórych by³ to prawdziwy publiczny
debiut.
Po obejrzeniu koncertu mo¿na
tylko pochwaliæ rodziców i dzieci,
¿e tak¹ szko³ê wybrali, a pañstwa
Stefanowskich, ¿e uparcie od lat j¹
prowadz¹, daj¹c szansê umuzykalnienia dzieciom i m³odzie¿y. Mo¿e
dziêki nim w niejednym domu zabrzmi muzyka fortepianowa na
¿ywo, a gitarowa na spotkaniach
biesiadnych. A ¿e m³odzi muzycy
ucz¹ siê cierpliwoœci i determinacji
œwiadczy fakt, ¿e wielu z nich doje¿d¿a nawet z Wêgorzyna i okolicznych wiosek. Tej determinacji
potrzeba, by przejœæ 6-letni cykl
nauki gry na instrumentach. Obecnie uczniowie æwicz¹ w klasach:
fortepianu, gitary, keyboardu i perkusji.
Szko³a zakoñczy³a rok szkolny
koncertem, który odby³ siê 13
czerwca z £obeskim Domu Kultury.
Dopisali rodzice, babcie i dziadkowie, którzy licznie stawili siê, by pos³uchaæ muzyki i zobaczyæ postêpy
w nauce swoich dzieci i wnuków.
Dla m³odych instrumentalistów
by³o to nie mniej emocjonuj¹ce
prze¿ycie. Dla wielu by³ to publiczny debiut, st¹d trema i czasami nie
daj¹ce siê ukryæ emocje.
W kolejnoœci zagrali: Daria
Grabska, Aleksandra Daniel, Micha³ Sto³owski, Marcelina £ukasik,

Daria Grabska

Rados³aw GwóŸdŸ

£ukasz Stefanowski

Pawe³ Ko³odyñski

Reklama
Tel./fax

0913973730

Michalina ¯urawik

Sebastian Rokosz, Micha³ Stefanowski, Marcin Bieñkowski (ambitnie uczy siê na gitarze i ca³kiem nieŸle mu sz³o na pianinie), Tomasz
Rzepka, Monika Olejnik, Olga Rokosz, Szymon Smulski, £ukasz
Stefanowski, Kewin Pelc, Pawe³
Moroz, Pawe³ Chilakowski (z powodzeniem porwa³ siê na trudny
swingowy utwór z repertuaru The
Pointer Sisters), Pola Krawczak
zagra³a i zaœpiewa³a Cohena, Filip
Dec, Rados³aw GwóŸdŸ, Martyna
RzeŸnik, Pawe³ Ko³odyñski i Tomasz Sola (sola na perkusji), Przemys³aw Lis (wybra³ jeden z moich
ulubionych „kawa³ków”, refleksyjn¹ piosenkê „Wie¿a radoœci,
wie¿a samotnoœci” i przy akompaniamencie gitary wyœpiewa³ tê „refleksyjnoœæ” tekstu), Michalina
¯urawik, Bart³omiej Jaz³owiec i
Agnieszka Stawicka.
Szko³ê ukoñczy³ w tym roku Karol Adamów, ale nie móg³ wyst¹piæ
z powodu wyjazdu z ³obesk¹ orkiestr¹ do Moskwy. To jeszcze jedna zaleta tej szko³y – kszta³ci dzieci,
którzy póŸniej zasilaj¹ sk³ad tej
miejskiej orkiestry.
Niektórzy próbowali swoich si³
w graniu zespo³owym. To wymaga
ju¿ wiêkszych umiejêtnoœci, ale –
choæ z pewn¹ nieœmia³oœci¹ – próbowali: Przemek Lis (voc.), Michalina ¯urawik (klawisze), Agnieszka
Stawicka (git.), Pawe³ Chilakowski
(bas) i Tomasz Sola, a w drugim
sk³adzie: Szymon Smulski (klawisze), Pola Krawczak (git.), Tomasz
Sola (bas) i Kewin Pelc (perk.).
Repertuar muzyczny jest bardzo
szeroki, od muzyki zespo³ów popowych a¿ po kompozytora Andrzeja
Kurylewicza. Ja z przyjemnoœci¹ pos³ucha³bym za rok utworów Fryderyka Szopena. Tym bardziej, ¿e rok
2009 jest w³aœnie Rokiem Szopenowskim, wiêc warto tê okazjê wykorzystaæ w tegorocznej edukacji. KAR

Olga Rokosz

Marcin Bieñkowski

Pola Krawczak

Monika Olejnik

Tomasz Rzepka

Filip Dec
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Bartek Jaz³owiec

Pawe³ Chilakowski

Pawe³ Moroz
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OG£OSZENIA DROBNE

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

Powiat ³obeski
Przewóz osób i rzeczy samochodem typu bus VW T4. Tel. 511 626
535.
Us³ugi transportowe. Tel. 509 355
071.

Powiat gryficki
Projekty budowlane, adaptacje,
kierownictwo budowy, inwentaryzacja. Tel. 785 793 000.

Region
Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej ( osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Wideofilmowanie – Tel. 0605 732
267.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.
T³umacz przysiêg³y – francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, Tel.
094 352 10 58.
Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê – wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl

INNE

Region
Oddam ziemie i gruz. Tel. 509 702
817.
Skupujê butelki szklane. Tel. 507
082 913.
Grzejniki panelowe c.o., niemieckie, u¿ywane, nowe. Ró¿ne rozmiary. Tel. 691 686 772
Piece gazowe c.o., u¿ywane z gwarancj¹, do mieszkania. Niemieckie
– Vaillant. Cena 1200 z³. Tel. 691
686 772.

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

INNE

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie M4, 56.23
mkw. w £obzie. Tel. 091 39 76408,
692 662 899, po godz. 20. Cena:
190 tys. z³.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ o pow. 630 mkw. w
£obzie, ul. Czcibora. Tel. 091 39 767
89. Cena do uzgodnienia.

Sprzedam kawalerkê 36 mkw. w
£obzie. Tel. 783 102 900.

Kupiê dom na wsi. Mo¿e byæ do
remontu. Tel. 783 102 900.

Mieszkanie w Dalnie 3-pokojowe
zamieniê na mniejsze, najlepiej 2pokojowe w Dalnie lub £obzie, tel.
782488695 po godz. 17-tej.

Okazja! Sprzedam 3 dzia³ki bud. 21
ary, 2 x 32 ary. Media. 5 km od Drawska (Zagozd), przy hydroforni. Trasa Drawsko-£obez. Tel. 696 972
337.

Sprzedam wyposa¿enie baru
z mo¿liwoœci¹ dalszego prowadzenia dzia³alnoœci. Tel.
781-933-521. Cena do negocjacji.

US£UGI
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Biurko du¿e, kolor czarny + Calvados tanio sprzedam. Tel. 501 894
828.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez ul. Warcis³awa2. ( kierunek na Dalno). Tel. 091 937 59 24,
505 972 167.

Powiat gryficki
Sprzedam szczeniêta – boksery.
Tel. 605 058 356.
Przyjmê gruz, szlakê ziemiê, darñ.
Tel. 501 234 596.

MATRYMONIALNE

Region
Pan lat 54 pozna pani¹ w celu matrymonialnym. Tel. 693 808 378.

Sprzedam lub zamieniê mieszkanie
w³asnoœciowe, 4 pokojowe, bezczynszowe na wsi 4 km od £obza,
sad, na 2 pokoje w³asnoœciowe w
£obzie. Tel. 091 395 40 62
Sprzedam mieszkanie w £obzie ul.
H.Sawickiej, w³asnoœciowe o pow.
57 mkw., w bloku I piêtro. Cena do
uzgodnienia. Tel. 669 838 921 lub
669 763 551 do godz. 22.00
Poszukuje mieszkania 2 pokojowego do wynajêcia na terenie £obza.
Tel. 516 371 444 po godz. 16-tej.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w centrum £obza, parter, 51
mkw., 2 pokoje, piwnica, ogrzewanie gazowe w³asne, do remontu.
Tel. 600 274 405 po godz. 15-tej.

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

MIESZKANIA

Region
Mieszkanie 4 pokojowe 74,5 mkw. w
centrum Szczecina (ul. Jagielloñska) sprzedam. Tel. 609 934 601.

Pokoje do wynajêcia Tel. 509 431
779.

Powiat drawski
Sprzedam mieszkanie 85 mkw., 4
pokoje w Z³ocieñcu, okna PCV, co –
gaz, kominek. Tel.607 150 867.
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w
centrum Z³ocieñca. Tel. 607 150 867.

NIERUCHOMOŒCI

Sprzedam dzia³kê w centrum £obza
na dzia³alnoœæ handlowo – us³ugow¹ z budynkiem mieszkalnym do
remontu – 205 tys. z³. Tel. 727 307
077.
SM „Wêgorzynianka” sprzeda lokal
( kawalerka) o pow. 18,2 mkw. Informacje Tel. 091 397 15 15.

Region
Sprzedam dzia³kê budowlana 0,15
ha z rozpoczêt¹ budowa domu
drewnianego w lesnej osadzie.
Cena 20.000,- z³. Tel. 091 395 21 88

Powiat gryficki
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ o pow. 5.082 mkw. Z mo¿liwoœci¹ podzia³u i czêœciowej
sprzeda¿y w P³otach przy ul. £ukasiewicza. Oœ. przy wyjeŸdzie w kierunku Szczecina. Tel. 515 455 868.

Powiat drawski
Okazja – sprzedam 2 lub 3 dzia³ki
budowlane – jedna 21 ar, dwie po 32
ary. Œwiat³o, woda, gaz przez drogê,
na trasie Drawsko-£obez, 5 km od
Drawska przy hydroforni w ZagoŸdzie. Tel. 696 972 337.

Komisja Rady Powiatu w terenie

Sprawdzili stan
k¹pielisk - jest
dobry

(POWIAT) W dniu 22 czerwca br. odby³o siê posiedzenie Komisji Spraw Spo³ecznych Rady
Powiatu w £obzie. Na swym posiedzeniu Komisja zapozna³a siê i
zaopiniowa³a pozytywnie sprawozdanie z dzia³alnoœci Powiatowego Rzecznika Konsumentów
za 2008 r. Drugim punktem obrad
Komisji by³a wizytacja w terenie
zg³oszonych k¹pielisk dla zorganizowanego wypoczynku w okresie letnim.
W³adze gminne na terenie powiatu zg³osi³y dwa takie k¹pieliska,
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s¹ to: k¹pielisko Woœwin w Cieszynie oraz k¹pielisko miejskie Wêgorzyno.
Komisja, której przewodniczy³
radny Andrzej Gradus, w trakcie lustracji stwierdzi³a, i¿ oba k¹pieliska
s¹ przygotowane do rozpoczêcia sezonu, w dobrym stanie s¹ pomosty
oraz pozosta³a infrastruktura.
Gospodarz pla¿y w Cieszynie
zabezpiecza te¿ sprzêt p³ywaj¹cy
(rowery wodne, ³ódki) oraz posi³ki i
napoje serwowane z objazdowego
sklepiku.
Z obu tych miejsc Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
£obzie pobra³a próbki wody, celem
stwierdzenia, czy k¹pielisko mo¿e
zostaæ dopuszczone do u¿ytkowania.
Wed³ug oœwiadczeñ w³odarzy
gminy Wêgorzyno woda obu k¹pielisk spe³nia wymogi sanitarno-epidemiologiczne i miejsca te mog¹ byæ
u¿ytkowane w sezonie letnim.
Badania stanu wody bêd¹ powtarzane wielokrotnie.
Dodatkowo Komisja dokona³a
lustracji prywatnego oœrodka Natura Park nad jeziorem Woœwin w
Trzebawiu. Oœrodek zrobi³ bardzo
dobre wra¿enie na Cz³onkach komisji. Doskona³e po³o¿enia oœrodka,
piêkne tereny, mo¿liwoœæ wypoczynku i organizacji imprez integracyjnych sprawia, ¿e jest to miejsce
warte odwiedzenia.
Swój wyjazd w terenie Komisja
zakoñczy³a podsumowaniem lustracji k¹pielisk w Urzêdzie Miejskim w
Wêgorzynie, w obecnoœci zastêpcy
burmistrza Zofii Makarec i przyjê³a
oficjalne stanowisko, i¿ zg³oszone
k¹pieliska s¹ odpowiednio przygotowane do wypoczynku letniego. (wp)

Wyrok
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel Protokolant: st. sekr. s¹d. Katarzyna Weso³a, przy udziale
Prokuratora Ma³gorzaty Post-Dziêcio³, po rozpoznaniu dnia 27.05.2009r.
sprawy

Ryszarda Józefa Trojanowskiego
s. Boles³awa i Zofii z d. Kosuf, ur. 19 marca 1946r. w Wiewiecku; oskar¿onego o to, ¿e:
I. w dniu 12 grudnia 2008 r. oko³o godziny 19.30, na drodze publicznej
w miejscowoœci Sielsko, kierowa³ samochodem osobowym marki Fiat 126p
o nr rejestracyjnym ZLO M726, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,59 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a gdy
funkcjonariusz Policji Adam Koœmiñski i funkcjonariusz Stra¿y Miejskiej
£ukasz ¯aba podjêli czynnoœci s³u¿bowe w celu zatrzymania i poddania go
kontroli trzeŸwoœci uniemo¿liwia³ zatrzymanie prowadzonego przezeñ samochodu, chc¹c zmusiæ ich do odst¹pienia od tej czynnoœci w ten sposób, i¿
zastosowa³ przemoc uderzaj¹c bokiem prowadzonego przez siebie pojazdu w
oznakowany pojazd s³u¿bowy marki Ford Focus, nr rejestracyjny HPW A560,
powoduj¹c uszkodzenie w radiowozie b³otnika przedniego lewego, drzwi
przednich i tylnych lewych, b³otnika tylnego lewego, powoduj¹c straty w
kwocie 4.172 z³ na szkodê Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,
tj. o czyn z art. 178a par. 1 kk w zb. z art. 224 par. 2 kk w zb. z art. 288
par. 1 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
II. w dniu 12 grudnia 2008 r. w miejscowoœci Sielsko, gm. Wêgorzyno,
podczas i w zwi¹zku z interwencj¹ podjêt¹ przez funkcjonariusza Policji
Adama Koœmiñskiego i funkcjonariusza Stra¿y Miejskiej £ukasza ¯abê zmierzaj¹c¹ do zatrzymania go i przeprowadzenia kontroli trzeŸwoœci, po zatrzymaniu samochodu stosowa³ przemoc w postaci zapierania siê o kierownicê i
drzwi pojazdu oraz wymachiwa³ rêkoma w stronê interweniuj¹cych funkcjonariuszy, w celu zmuszenia ich do zaniechania czynnoœci w postaci jego zatrzymania i poddania go badaniu na zawartoœæ alkoholu we krwi, zniewa¿aj¹c
ich przy tym s³owami wulgarnymi, czym dzia³a³ na szkodê Adama Koœmiñskiego i £ukasza ¯aby, tj. o czyn z art. 224 par. 2 kk w zb. z art. 226 par. 1 kk
w zw. z art. 11 par. 2 kk
orzeka:
I. oskar¿onego Ryszarda Trojanowskiego uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanych mu przestêpstw i za czyn opisany w punkcie I aktu oskar¿enia na
podstawie art. 288 par. 1 kk w zw. z art. 11 par. 3 kk wymierza mu karê roku
pozbawienia wolnoœci, zaœ za czyn opisany w punkcie II aktu oskar¿enia na
podstawie art. 224 par. 2 kk w zw. z art. 11 par. 3 kk wymierza mu karê 4
(czterech) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. na podstawie art. 85 kk, art. 86 par. 1 kk ³¹czy orzeczone wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci i wymierza mu karê ³¹czn¹ roku pozbawienia wolnoœci;
III. na podstawie art. 69 par. 1 i 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie
orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat;
IV. na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka wobec oskar¿onego 100 (sto)
stawek dziennych grzywny, ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki na kwotê 10
(dziesiêciu) z³otych;
V. na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;
VI. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
VII. na podstawie art. 63 par. 1 kk na poczet orzeczonej kary grzywny
zalicza oskar¿onemu okres zatrzymania od dnia 12 grudnia 2008 r. do dnia 12
grudnia 2008 r., przy czym jeden dzieñ rzeczywistego pozbawienia wolnoœci
równa siê dwóm stawkom dziennym grzywny;
VIII. na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego wobec oskar¿onego œrodka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 12 grudnia
2008 r.
IX. na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia
kosztów s¹dowych w ca³oœci.
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Rozmowa z Wies³aw¹ Szczotok - kierownik Oœrodka dla Ludzi Bezdomnych
MONAR-MARKOT „Szko³a ¯ycia” w £agiewnikach

Zagubienie to nie jest choroba
- Od 16 czerwca piastuje Pani
stanowisko kierownika oœrodka.
Wczeœniej pe³ni³a pani obowi¹zki
kierownika, choæ w oœrodku by³
jeszcze Andrzej Ciesielski. Dlaczego tak siê dzia³o?
– Pan Andrzej Ciesielski zosta³
zdjêty ze stanowiska kierownika w
styczniu przez Zarz¹d G³ówny. Na
jego miejsce wesz³am ja, jako p.o.
kierownika z nominacji dyrektora z
Polic. W tym czasie odbywa³am sta¿
w Powiatowym Urzêdzie Pracy.
Moja praca polega³a na rozmowach
z ludŸmi. Wczeœniej przez 9 miesiêcy by³am tutaj wolontariuszk¹, jako
pracownik medyczny. W tej chwili,
od 2 czerwca, pan Andrzej Ciesielski
wyprowadzi³ siê z oœrodka, a ja jestem od 16 czerwca, po zakoñczonym sta¿u. W sumie w oœrodku jestem ju¿ dwa lata. Jako wolontariuszka, doje¿d¿a³am swoim prywatnym
samochodem. Wiem jak pomagaæ
tym ludziom, jak z nimi rozmawiaæ,
jak nakierowaæ cz³owieka na terapiê
i wyjaœniæ mu, ¿e bêdzie mu w ¿yciu
lepiej. Trafi³am tu przez przypadek,
poprzez jednego z podopiecznych,
którego zna³am.
– Na czym polega szko³a ¿ycia?
– Na tym, by nauczyæ ludzi powrotu do normalnoœci. Tu trafiaj¹
ludzie uzale¿nieni, bezdomni, ludzie, którzy nagle znaleŸli siê w
bardzo trudnej sytuacji ¿yciowej i s¹
zagubieni. Czêstokroæ trafiaj¹ tutaj
ludzie chorzy, którym pomagamy.
Tym, którzy tu trafiaj¹, staramy siê
pokazaæ now¹ drogê. Podpisuj¹
kontrakt, a w nim, ¿e w ci¹gu trzech
miesiêcy chc¹ odnowiæ kontakt z
rodzin¹, ¿e chc¹ sobie poza³atwiaæ
dokumenty, sprawy urzêdowe, s¹dowe, i nie polega to na tym, ¿e my
robimy to za nich. Oni maj¹ siê tego
nauczyæ. Na tym polega moja polityka. Nie mam pracownika. Prowadzê ca³¹ administracjê. Mia³am tu
przez pewien czas dwóch podopiecznych, którzy mi bardzo pomagali wyci¹gn¹æ wszystko z ba³aganu, jaki tu powsta³ w ostatnim
czasie. Wprowadzi³am politykê, ¿e
ci ludzie sami musz¹ sobie napisaæ
podanie. Nie tak, jak by³o wczeœniej, ¿e pani socjalna pisa³a podanie do Oœrodka Opieki Spo³ecznej,
czy list do urzêdu by³ drukowany w
komputerze. Panowie musz¹ to zrobiæ sami. Oni nie wiedzieli, jak siê
pisze podania. W oœrodku w tej
chwili jest dwudziestu podopiecznych. Zawo¿ê ich do Reska do urzêdu. Nigdzie z nimi nie chodzê. Oni

musz¹ wszystko sami poza³atwiaæ.
Musz¹ iœæ dopytaæ, zapukaæ, nic za
nich nie robiê. Musz¹ siê przemóc.
Wiedz¹, ¿e ja to kontrolujê. Jestem
obok, s³ucham, nie odzywam siê.
Pomagam tylko wtedy, gdy nie potrafi¹ siê wys³owiæ, skonkretyzowaæ tego, czego chc¹ i oczekuj¹.
– Czy po tak krótkim czasie
mo¿na powiedzieæ, ¿e pani metoda dzia³a?
– Tak, bo aby panowie mogli
dostaæ jakieœ pieni¹dze z OPS, b¹dŸ
dofinansowanie na oœrodek, musz¹
napisaæ podanie do opieki. Na tym
ma to polegaæ, ¿e uczymy ich. Na tê
chwilê mamy oferty z PUP na sta¿e.
Mogliby zarobiæ przez pó³ roku po
670 z³. Tutaj nie dostaj¹ pieniêdzy.
Pracuj¹ bardzo uczciwie, ale pieni¹¿ków nie dostaj¹. Dwóch panów
jest zainteresowanych. Ju¿ zaczêli
kalkulowaæ, tu maj¹ wy¿ywienie,
op³aty, spanie, wiêc te pieni¹dze
by³yby dla nich i mogliby sobie
odk³adaæ. Mo¿e dostaliby pracê
sta³¹, zaznaczy³am, ¿e ci, którzy
bêd¹ siê dobrze sprawowaæ na sta¿ach, to jest szansa, ¿e dostan¹ pracê na sta³e, mo¿e nawet w innym
miejscu. To daje im nadziejê, ¿e
mo¿e uda siê jakieœ mieszkanie
wynaj¹æ. Pomoc polega na tym, ¿e
ja mówiê o tym, jakie s¹ mo¿liwoœci, a oni maj¹ sami poszukaæ, popukaæ i zastanowiæ siê - gdzie, inaczej
niczego siê nie naucz¹.

- Powiedzia³a pani - na spo³ecznoœci du¿ej, co to znaczy?
– Du¿a spo³ecznoœæ jest raz w
tygodniu. Wieczorem wszyscy spotykamy siê na sto³ówce i rozpatrujemy wszystkie sprawy z ca³ego tygodnia, te dobre i te z³e. Na przyk³ad
18 lipca bêdzie odbywaæ siê tu du¿y
festyn, w którym bêdziemy braæ
udzia³. Ju¿ omawiamy, w jaki sposób mamy siê do niego przygotowaæ. Na tym polega du¿a spo³ecznoœæ: sprawy du¿e i ma³e. Prócz tego
s¹ codziennie ma³e spo³ecznoœci o
siódmej rano, zwane rozprowadzaniem. Wtedy kierownik pracy rozprowadza pracê, zg³aszaj¹ siê ci,
którzy musz¹ udaæ siê do lekarza,
czy do urzêdu. Kierownikiem pracy
jest jeden z podopiecznych. Jest on
odpowiedzialny za pracê na terenie
oœrodka, zleca j¹ w porozumieniu ze
mn¹, on jest moj¹ praw¹ rêk¹. Kierownika pracy wybiera spo³ecznoœæ, podobnie jak gospodarza
domu – osobê odpowiedzialn¹ za
magazyny odzie¿owe, za wydawanie ludziom œrodków czystoœci,
œrodków higienicznych. Gdy przychodzi nowy podopieczny, to gospodarz domu ma za zadanie przygotowaæ dla niego miejsce do spania, zaopatrzyæ go w rzeczy, których
nie ma. U nas dodatkowo gospodarz
domu odpowiedzialny jest za dy¿urnych, którzy sprz¹taj¹, sprawdza ich
pracê i za czystoœæ na oœrodku.

– Co jeszcze pozosta³o do zrobienia na terenie oœrodka?
– Bardzo du¿o. Ca³y czas trwaj¹
u nas remonty. Przepiêknie panowie
wyremontowali domek by³ego kierownika. Budynek by³ w op³akanym
stanie, ch³opcy poprawili dach, po³o¿yli regipsy, pomalowali. Odk¹d
sytuacja wyjaœni³a siê, atmosfera
zrobi³a siê normalna. Oni sami id¹
do pracy, sami sobie jej szukaj¹.
D³ugo tego tutaj nie widzia³am.
Wewn¹trz musimy wymieniæ
okna, otrzymaliœmy je w formie darowizny. Mamy okna plastikowe
ró¿nych wymiarów, panowie dopasuj¹. W tej chwili koñczymy remont
kuchni, zak³adamy regipsy na zmywaku, sam¹ kuchniê mamy ju¿ wyremontowan¹, ³adnie oœwietlon¹, z
okapem. W sobotê rozpoczêli k³aœæ
regipsy na zmywaku. Mamy szansê
otrzymaæ w darowiŸnie piec centralnego ogrzewania. Mamy tutaj jeszcze piece kaflowe, to poch³ania
ogrom drzewa zim¹. Piece s¹ stare,
przepalone, wiêc wiadomo, ¿e nie
grzej¹ ju¿ tak, jak powinny. W momencie, gdy dostaniemy piec, maj¹
równie¿ do oddania kaloryfery.
Mamy hydraulika, który nam wszystko po³o¿y, zrobi rysunki, wybudujemy ma³¹ kot³owniê, wtedy oœrodek
bêdzie ogrzany rewelacyjnie.
– Czy my, Polacy, jako naród,
jesteœmy skorzy do pomocy?
– Polacy s¹ bardzo chêtni do po-
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mocy, bardzo nas wszyscy wspieraj¹.
Mamy mnóstwo zaprzyjaŸnionych
hurtowni, masarni, piekarni. Bez nich
nie ¿ylibyœmy. Bardzo czêsto zdarza
siê taka sytuacja, gdy mieszkañcy
Reska dzwoni¹ do nas i pytaj¹, czy nie
potrzebowalibyœmy mebli, ubrañ itp.
– Jakie ma pani plany na
przysz³oœæ oœrodka?
– Jestem realistk¹ twardo stoj¹c¹ na ziemi. Mój poprzednik by³
fantast¹. Mia³ wiele super pomys³ów, wizji, ale niekoniecznie da³yby siê zrealizowaæ. Pan Ciesielski
bardzo du¿o tutaj zrobi³. To jest
chwa³a dla niego niezaprzeczalnie.
Naprawdê zrobi³ wiele dobrego dla
tego oœrodka, choæby sam fakt, ¿e
zjednoczy³ wioskê z oœrodkiem.
Przedtem tego nie by³o. Pan Ciesielski, ja i wszyscy, którzy tu pracowaliœmy, pokazaliœmy, ¿e ci ludzie s¹
normalni i ¿e mo¿na ich zaakceptowaæ. Zagubienie, to nie jest choroba,
a z regu³y tak siê tych ludzi traktuje.
By³o mnóstwo planów... nie ma co
opowiadaæ o nich. Bêdê konsekwentnie robiæ to, co mam w zamyœle. Po czêœci kontynuowaæ zamys³y
pana Ciesielskiego, bo by³y bardzo
dobre. Mieliœmy bardzo ambitny
plan. Najwiêkszy problem mamy z
miêsem. Miêsa nikt nie daje. My dostajemy w darowiŸnie kie³basy, koœci, pasztety i to jest bardzo dobre, ale
to s¹ mê¿czyŸni, oni musz¹ od czasu
do czasu zjeœæ miêso. Wymyœli³am
kiedyœ, ¿e jeœli bêdzie kwota pieniêdzy, która bêdzie luŸna, nie przeznaczona na rachunki, okna, zakupy, to
przecie¿ mo¿na kupiæ œwinki. Mamy
œwinki wietnamskie, ale one s¹ bardziej ozdobne ni¿ do zjedzenia. Mieliœmy z Andrzejem ambitny plan, ale
nic z tego nie wysz³o. Co jakiœ czas
mieliœmy tu œwinkê, dostawaliœmy w
darowiŸnie, hodowaliœmy. W tej
chwili bêdziemy mieli mo¿liwoœæ,
poniewa¿ mimo ogromnego zad³u¿enia oœrodka, uda³o mi siê wygospodarowaæ pewn¹ kwotê pieniêdzy.
– No w³aœnie, wygl¹da sytuacja finansowa oœrodka?
– D³ugi ju¿ niemal wszystkie
sp³aci³am, zaci¹gnêliœmy pasa,
wszyscy bardzo mocno. Uda³o mi
siê ju¿ niemal wyprowadziæ oœrodek z zad³u¿enia. Zosta³o mi jeszcze trochê pieni¹¿ków i kupimy
cztery œwinie, w tym jedn¹ zostawiê, jako maciorkê rozrodow¹.
Miejsca mamy du¿o, zlewek te¿.
Mamy kozy, kury, kaczki, œwinki
wietnamskie. Nie wolno nam
sprzedawaæ nadwy¿ek, ale mamy
zamra¿arki, a ludzi jest bardzo
du¿o. Zad³u¿enie od grudnia wynosi³o prawie 6 tys. z³. Nie by³o zap³acone œwiat³o, telefon, woda, œmieci, ksiêgowa nie jest op³acona do
dzisiaj. Ja tylko odbiera³am telefony: od 1 czerwca zabieramy, odcinamy... Na sp³acenie energetyki
mamy czas do 20 lipca, w tej chwili
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pozosta³o nam jeszcze 1500 z³, ale
by³o du¿o wiêcej.
– Czy wszystkie czynnoœci w
oœrodku wykonuj¹ tylko mieszkañcy?
– Panowie tutaj robi¹ wszystko
sami: pior¹, sprz¹taj¹, dbaj¹ o ogródek i zwierzêta – nikt niczego za
nich nie robi. Nie ma czegoœ takiego,
¿e ktoœ czegoœ nie chce robiæ. Jest te¿
pani wolontariuszka w kuchni. Sama
siê zg³osi³a na dwa miesi¹ce. W
zwi¹zku z tym, ¿e jest lato, panowie
maj¹ du¿o pracy, a pani Ola Rzewuska ma wszystkie dokumenty. Spokojnie wiêc j¹ przyjê³am. Do pomocy dostaje dwóch panów – jeden jest
na obieraku, drugi pomaga jej w gotowaniu. Jest to gotowanie dla dwudziestu ludzi, cztery posi³ki dziennie.
Przy okazji panowie ucz¹ siê gotowaæ, tym bardziej, ¿e wiêkszoœæ
mê¿czyzn nie potrafi tego. Wstaj¹ o
czwartej rano i pracuj¹ do wieczora.
– Jaki jest pani najwiêkszy
sukces?
– Bogdan Stawiarski – to mój
ogromy sukces jako masa¿ystki i w
pewnym stopniu terapeutki, bo psychika robi wiêcej, ni¿ samo leczenie.
Przywieziono go do nas z ca³kowitym zanikiem miêœni. By³ bezdomny,
szpital przywióz³ nam worek koœci z
ogromnymi odle¿ynami. Miêœnie
by³y ca³kowicie zwiotcza³e. Jego
trzeba by³o karmiæ, myæ, obracaæ,
przywieziono go nam w pampersach.
Podleczyli po z³amaniu nogi, a potem musieli go gdzieœ umieœciæ. Taka
jest procedura. Po dwóch miesi¹cach
postawi³am tego pana na nogi. Jest tu
do dzisiaj i chodzi, po odle¿ynach nie
ma œladu, choæ by³y straszne rany.
Kupi³am mu materac przeciwodle¿ynowy, by odle¿yny nie pojawia³y
siê na nowo. Zaznaczam, ¿e w oœrodku nie ma ¿adnego sprzêtu rehabilitacyjnego. Rehabilitacjê robi³am na
sprzêcie wymyœlonym, na butelkach
plastikowych, DPS wspomóg³ mnie
pi³k¹ do æwiczeñ rehabilitacyjnych i
toalet¹ przenoœn¹. Za w³asne pieni¹dze kupowa³am rolki do akupresury
stóp, poniewa¿ ten pan ma przy tym
wszystkim
jeszcze
pocz¹tki
mia¿d¿ycy. Rehabilitacja polega³a
na zadzie kombinacji, wymyœlania
æwiczeñ na obci¹¿enie. Jakiœ czas
pan Bogdan jeŸdzi³ na wózku, potem
by³ balkonik, kule, a dzisiaj ju¿ chodzi samodzielnie.
– Czego dzisiaj potrzebujecie,
bo przecie¿ obecnie znajduje siê
tu pan po udarze mózgu, przywieziony z oœrodka w Runowie?
– Tego pana mo¿na by³oby rewelacyjnie rehabilitowaæ, gdybym
mia³a jakikolwiek sprzêt. A sprzêtu
¿adnego nie mam, prócz roweru stacjonarnego. To wszystko za ma³o.
– Dziêkujê za rozmowê. Mamy
nadziejê, ¿e jak to ktoœ przeczyta,
to pomo¿e. Powodzenia.
Rozmawia³a Magdalena Mucha

Skarby medycyny ludowej

Pomo¿e, a
nie zaszkodzi
Cecylia Pokomeda
Ka¿dy zna powiedzenie: „Nie
siadaj na zimnym kamieniu, bo dostaniesz wilka” - chorobê obecnego
czasu. Chodzi o ¿ylak odbytu. Wywo³uj¹ go paso¿yty – owsiki. Dlaczego naszych czasów? G³ównym
nosicielem rozprowadzaj¹cym paso¿yty, w tym wypadku owsiki, jest
pies. Nasz ukochany pupilek, który
by poznaæ siê ze swoim kuzynem –
innym psem, podlizuje go w czêœci
cia³a – odbytu. Nastêpnie podlizuje
nas po buzi, bo to nasz najwiêkszy
przyjaciel i ³añcuszek pokarmowy
paso¿ytów siê zaczyna. Wprawdzie,
jak siê zorientujemy, ¿e nasz pies za
czêsto podlizuje sobie odbyt, podajemy mu tabletki przeciw robaczycy, ale nigdy sobie i rodzinie. Najpierw mo¿na zauwa¿yæ u dzieci,
które siêgaj¹ do odbytu i siê drapi¹.
Swêdzenie powoduje pobudliwoœæ
u dzieci. My doroœli t³umaczymy
stanem nerwowym. Id¹c do lekarza,

prosimy o œrodki uspokajaj¹ce, a nie
sprawdzian na paso¿yty.
Dlaczego o tym piszê? Zaczepi³
mnie m³ody mê¿czyzna, ¿e go tak
boli odbyt, ¿e grozi mu rak odbytu i
co ja o tym myœlê? Obecnie leczy siê
skutki choroby, nikt nie myœli o jej
przyczynach. Mówi siê choroba
raka, ale przyczyny s¹ nieznane,
owiane tajemnic¹. Uwa¿am, ¿e najpierw jest przyczyna choroby.
Obserwujcie w³asny organizm, a
nastêpnie nie róbcie tego, co wam
szkodzi. Broñcie siê przed przyczyn¹ choroby.
Pamiêtam, jak mia³am 23 lata i
zachorowa³am. Wtedy nazywano tê
chorobê czyraki gruczo³ów ch³onnych pach.
Mniej bolesne, otwieraj¹ce
rany, tak jak czyrak, nazywano
wrzodami. Choroba ta by³a tak nagminna, podobna wystêpowaniem
do dzisiejszego raka. Tylko wtedy
nikt na to nie umiera³, ale okropnie
cierpia³. Otó¿ o czyrakach, które
mnie kiedyœ nawiedzi³y, podzielê
siê wspomnieniami w nastêpnym
wydaniu „tygodnika”.

Grozi zawaleniem i co z tego?
(GARDNO). Z tej miejscowoœci mo¿na dostaæ siê do Runowa
i Wêgorzyna poln¹ drog¹, wykorzystywan¹ zarówno przez rowerzystów, spacerowiczów, jak i
rolników doje¿d¿aj¹cych do
swoich pól.
O ile piesi i rowerzyœci nie
musz¹ zbytnio obawiaæ siê o swoje zdrowie i ¿ycie, to ju¿ rolnik,
jad¹cy swoim ciê¿kim sprzêtem,
musi siê g³êboko zastanowiæ nad
tym, czy przejechaæ przez mostek
po³o¿ony nad rowem melioracyj-

nym. Mostek pêk³ na ca³ej swej
szerokoœci, o czym dobitnie
œwiadcz¹ murki po obu jego stronach oraz wybite kamienie w samej konstrukcji mostku. W ubieg³ym roku pali³y siê ³¹ki po obu
stronach rowu melioracyjnego.
Jeœli po¿ar pojawi siê w tym roku,
stra¿acy bêd¹ mieli podstawy do
obiekcji czy przez mostek przejechaæ. Ale czy w³aœciwie kogokolwiek prócz mieszkañców, interesuje, ¿e gdzieœ na bocznej, polnej
dró¿ce jest jakiœ ma³y mostek gro¿¹cy zawaleniem?
mm
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Wojewódzka Gimnazjada Lekkoatletyczna w Koszalinie

Magdalena Gromadzka
na dziewi¹tym miejscu
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Milena Sadowska
- 10 zawodniczk¹ w Polsce

Koszalin goœci³ w tym roku
uczestników Fina³ów Wojewódzkich Gimnazjady w zawodach w
lekkiej atletyce. W zawodach, które
odby³y siê 9 czerwca br., wystartowa³a Magdalena Gromadzka,
uczennica Gimnazjum w Dobrej,
zawodniczka UKS Arbod. Jej start
na dystansie 600 m zakoñczy³ siê
sukcesem. Wœród 26 zawodniczek
Magdalena Gromadzka zajê³a dziewi¹te miejsce, z bardzo dobrym rezultatem: 1.49,1 minuty, a tym samym wype³ni³a normê na V klasê
sportow¹. (o)

Wyrok
Sygn. akt II K 135/09 Ds. 72/08/D
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel Protokolant: st. sekr. s¹d. Katarzyna Weso³a, przy udziale Prokuratora Lucyny Kreczko-Wilk, po rozpoznaniu dnia 04.06.2009r.,
sprawy:

Samuela Œwi¹tkowskiego
s. Zbigniewa i Teresy z d. Stypu³kowska, ur. 14 marca 1982r.w Resku,
oskar¿onego o to, ¿e:
I. w dniu 31 grudnia 2007 r. w £obzie, na ul. Spokojnej, kierowa³
samochodem osobowym marki Opel Calibra o nr rej. ZLO 00163, znajduj¹c siê pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego w postaci amfetaminy wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1047 ng/ml we krwi, tj. o czyn z art. 178a par. 1 kk
II. w dniu 31 grudnia 2007 r. w £obzie na ul. Spokojnej podczas kontroli
drogowej wykonywanej przez st. post. Weronikê Góreck¹ i post. Sylwestra
Lorent, u¿ywaj¹c przemocy wywiera³ wp³yw na st. post. Weronikê Góreck¹
chc¹c zmusiæ j¹ do odst¹pienia od czynnoœci s³u¿bowej w postaci zatrzymania go i udaremniania mu ucieczki z miejsca kontroli w ten sposób, i¿
podczas wykonanej przez ni¹ czynnoœci odepchn¹³ j¹ od zaparkowanego
samochodu osobowego marki Opel Calibra o nr rej. ZLO 00163, który
nastêpnie uruchomi³ próbuj¹c zbiec z miejsca kontroli, a gdy st. post.
Weronika Górecka z³apa³a za kierownicê próbuj¹c go zatrzymaæ, wypchn¹³
j¹ z jad¹cego samochodu, czym spowodowa³ u niej obra¿enia w postaci
st³uczenia koñczyn dolnych oraz ³okcia z otarciem naskórka, które to obra¿enia s¹ lekkiego stopnia uszkodzeniami cia³a innymi ni¿ okreœlone w art.
156 kk i spowodowa³y naruszenia czynnoœci narz¹du cia³a jakim s¹ koñczyny górne i dolne do dni siedmiu,
tj. o czyn z art. 224 par. 2 kk w zb. z art. 222 par. 1 kk w zb. z art. 157
par. 2 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
orzeka:
I. oskar¿onego Samuela Œwi¹tkowskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanych mu czynów i tak: za czyn opisany w punkcie I aktu oskar¿enia na podstawie art. 178a par. 1 kk wymierza mu karê 5 (piêciu) miesiêcy
pozbawienia wolnoœci, zaœ za czyn opisany w punkcie II aktu oskar¿enia
na podstawie art. 224 par. 2 kk w zw. z art. 11 par. 11 par. 3 kk wymierza
mu karê 10 (dziesiêciu) miesiêcy pozbawiania wolnoœci;
II. na podstawie art. 85 kk, art. 86 par. 1 kk orzeka wobec oskar¿onego
karê ³¹czn¹ roku pozbawienia wolnoœci;
III. na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;
IV. na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego wobec oskar¿onego œrodka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 31 grudnia
2007r.;
V. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w „Tygodniku £obeskim”;
VI. na podstawie art. 46 par. 2 kk orzeka od oskar¿onego Samuela
Œwi¹tkowskiego na rzecz pokrzywdzonej Weroniki Góreckiej nawi¹zkê w
celu zadoœæuczynienia za naruszenie czynnoœci narz¹du cia³a oraz za doznan¹ krzywdê w wysokoœci 2.000 (dwóch tysiêcy) z³otych;
VII. na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych w ca³oœci.

W dniach 12-15 czerwca odbywa³y siê w Warszawie XV Ogólnopolskie Fina³y Czwartków Lekkoatletycznych. Startowa³o w
nich ponad 2750 zawodników, a
ka¿dej konkurencji po 60-80.
W zawodach wystartowa³a 10osobowa reprezentacja uczniów

szko³y podstawowej w Dobrej. Najwiêkszy sukces z naszych uczniów
odnios³a uczennica klasy III - Milena Sadowska, która w biegu dziewcz¹t klas IV na dystansie 600 m uplasowa³a siê na 10 miejscu. Osi¹gnê³a
bardzo dobry wynik: 2.02.4 m, a do
miejsca czwartego dzieli³o Milenê
1,67 sek. (o)

Sportowe remanenty

Doberscy lekkoatleci
z sukcesami w Iñsku

W dniu 2 czerwca, 35-osobowa
grupa biegaczy ze szko³y podstawowej i gimnazjum w Dobrej, trenuj¹cych lekk¹ atletykê w UKS
„Arbod”, wybra³a siê do Iñska, na
rozgrywane od lat blisko 20 lat
biegi prze³ajowe.
Pogoda sprzyja³a zawodnikom.
M³odzie¿ startowa³a na dystansach
od 300 do 1000 m. Start naszych zawodników by³ bardzo udany - 13
zawodników zdobywa³o medale,
zajmuj¹c miejsca na podium w poszczególnych biegach. Zwyciêzcami w swoich biegach zostali: Filip

£akomy, And¿elika Awgul, Milena
Sadowska, Kacper £akomy, Konrad
Jadwi¿yc – uczniowie szko³y podstawowej oraz Magdalena Gromadzka, uczennica klasy I gimnazjum. Szymon Sad³owski, Oliwia
Œmi³owska, Adam Michalik koñczyli swoje biegi jako zdobywcy
srebrnych medali. Natomiast miejsca na najni¿szym stopniu podium
zajmowali: Dagmara Szymanek,
Laura Miko³ajczyk, Mateusz Ga³ka,
Szymon Czurmas³o. Dla wiêkszoœci
naszych m³odych lekkoatletów by³
to ostatni start w tym sezonie, jak¿e
owocnym w sukcesy. (o)
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Pomys³ i jest Turniej Koszykówki Ulicznej
20 czerwca bie¿¹cego
roku na boisku
szkolnym Orlik przy
Szkole Podstawowej w
Resku, odby³ siê Turniej
Koszykówki Ulicznej.
W turnieju przewidziano dwie kategorie wiekowe, do 16 lat i powy¿ej
16 lat, zespo³y by³y trzy osobowe, a
dru¿yny mog³y byæ mieszane, przy
czym mecze odbywa³y siê na jeden
kosz. W obu kategoriach zg³osi³o siê
po 7 dru¿yn, które podzielono na dwie
grupy. Mecze w grupach odbywa³y siê
zgodnie z zasad¹ ka¿dy z ka¿dym, a
do dalszej rywalizacji kwalifikowa³y
siê dwie najlepsze dru¿yny z ka¿dej
grupy. Nastêpnie rozgrywano mecze
pó³fina³owe, dru¿yna, która zajê³a
pierwsze miejsce w grupie A, gra³a z
dru¿yn¹, która zajê³a drugie miejsce
w grupie B i na odwrót. Kwintesencj¹
rywalizacji by³y zaœ mecze, które rozstrzygnê³y o ostatecznej kolejnoœci, a
mianowicie mecze fina³owe, i mecze
o trzecie miejsce. Na pó³metku turnieju rozegrano konkurs rzutów za 3
punkty, równie¿ w obu kategoriach
wiekowych. Ka¿dy z uczestników

mia³ do dyspozycji 12 pi³ek, ustawionych w czterech miejscach na obwodzie wyznaczonym przez liniê oddalon¹ od kosza o 6,25 m, limit czasowy
wynosi³a zaœ jedn¹ minutê.
PrzejdŸmy jednak do przedstawienia bohaterów turnieju. W kategorii do lat 16 podium przedstawia³o siê
nastêpuj¹co: pierwsze miejsce zajê³a
dru¿yna: „Zatorze” w sk³adzie: Tomasz Niewczas, Aleksander Ge³omej, Pawe³ Roszyk.
Drugie miejsce zajê³a dru¿yna:
„Niszczyciele” w sk³adzie: Lucjan
Ge³omej, Micha³ Kreczko, Krystian
Ostrycharczyk.
Trzecie - dru¿yna „Danuty” w
sk³adzie: Aneta Gromek, Sonia S³awiñska, Maja Myszak.
Natomiast w kategorii powy¿ej lat
16 pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna
„Pigularze” w sk³adzie: Krzysztof
Just, Krzysztof Trybuchowski, Pawe³
Zaprawda.
Drugie miejsce zajê³a dru¿yna:
„Wiocha” w sk³adzie – Krzysztof Nerka, Krzysztof Znamierowski, Grzegorz Grabowski i Adam Gutowski.
Trzecie miejsce zajê³a dru¿yna
„Niezabardzo sk³ad” w sk³adzie: Arkadiusz Majewski, Daniel Kropacz,
Marcin Kucharski.

W konkursie rzutów za 3 punkty
w kategorii do lat 16 zwyciê¿y³ Aleksander Ge³omej, zaœ w kategorii powy¿ej lat 16, Krzysztof Just.
Jedn¹ z przyjemniejszych czêœci
turnieju by³o rozdanie nagród. Ka¿da
z dru¿yn, która zajê³a medalowe miejsce otrzyma³a pami¹tkow¹ statuetkê,
natomiast zawodnicy otrzymali pi³ki i pami¹tkowe dyplomy, tak samo
uhonorowani zostali zwyciêscy rzutów za 3 punkty. W sumie rozdano
20 pi³ek. W tym miejscu nie mo¿na
zapomnieæ o sponsorach turnieju

bez których rozdanie tylu nagród
by³oby niemo¿liwe. Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê wiêc
wszystkim darczyñc¹, którzy walnie przyczynili siê do promowania
aktywnego spêdzania czasu.
Na koniec chcia³bym bardzo serdecznie podziêkowaæ pomys³odawcy
i organizatorowi Turnieju, animatorowi sportu – Arkadiuszowi Majewskiemu, to jego zaanga¿owanie sprawi³o, ¿e piêkny czerwcowy sobotni
dzieñ, zosta³ tak mile spêdzony.
Marcin Kucharski

Gdyby nie Nasz fart …

Rajd turystyki rowerowej - Powitanie Lata
nad Jeziorem G³êbokim
Przechlapana wiosna … dos³ownie. Nie mieliœmy okazji na
wiele wiosennych wycieczek. Na
wygrzanie siê w wiosennym s³oñcu.
Obrzyd³a nam ta wiosno-jesieñ ca³kiem. Dzieñ za dniem - deszcz.
Sobotnia aura i doœæ ciep³a dawa³a jednak nadziejê.
I piêknego niedzielnego poranka 21 czerwca 2009 r. stêsknieni
przygody mi³oœnicy rowerowych
wycieczek spotkali siê tradycyjnie
przy fontannie w £obzie.
Latu na zachêtê, sobie ku radoœci,
postanowiliœmy zrobiæ sobie przeja¿d¿kê tras¹ zaplanowan¹ wczeœniej
przez pana Adama Koguta: £obez –
Unimie – Dobieszewo – Zache³mie –
Meszne – Strzmiele – jezioro G³êbokie – jezioro Che³m – £obez.
To znana miejscowym turystom,
nietrudna, a zarazem urocza i malownicza trasa. W sam raz na mi³¹, przyjemn¹ wycieczkê po najbli¿szych
okolicach. Wszystkiego 31 km.
Ruszyliœmy
nieœpiesznie.
Wkrótce bluzy i sweterki powêdrowa³y do plecaków. Ciep³o, coraz
cieplej…. Niewiarygodnie przyjemnie. Miasto zostawiliœmy za
sob¹. Zatrzymaliœmy siê przy pa³a-

cu w Unimiu. Kilka zdjêæ. Nastêpnie przy dêbie Bartku. Tu deszczyk
postanowi³ lekko nas „przechciæ”
przypominaj¹c jakiego farta mieliœmy trafiaj¹c na tak ³adn¹ pogodê.
Chwilê przyczailiœmy siê po drzewami i dalej w drogê. Naszym nastêpnym celem by³ kamienny, romañski koœció³ w Dobieszewie.
Jego dostojne piêkno i staranne
utrzymanie za ka¿dym razem robi
na nas wra¿enie. Z Dobieszewa brukiem alej¹ jesionow¹, a dalej klonow¹ pojechaliœmy do Zache³mia. A
st¹d cienist¹ alej¹ lipow¹ do wsi
Meszne. Skierowaliœmy siê do Strzmiela, gdzie obejrzeliœmy pa³ac bêd¹cy zabytkiem baroku pomorskiego. Podziwialiœmy tam tak¿e piêknie zadbane zieleñce. Daje drog¹
¿wirow¹ przez las dotarliœmy nad
Jezioro G³êbokie, gdzie zaplanowaliœmy sobie posi³ek i odpoczynek.
Na miejscu czeka³y ju¿ na nas pieczone kie³baski, kaszanki, a tak¿e
smalczyk, owoce, napoje … Porz¹dnie wzmocniliœmy nadw¹tlone
si³y. Na pomoœcie wygrzewaliœmy
siê w s³oñcu, a znalaz³o siê tak¿e
dwóch œmia³ków, którzy za¿ywali
k¹pieli. Wypoczêci, pokrzepieni

ruszyliœmy w drogê powrotn¹.
Przed wsi¹ Strzmiele skierowaliœmy siê na leœn¹ œcie¿kê, która zawiod³a nas nad jezioro Che³m. I
dalej leœnymi duktami ko³o cygañskiego mostku do £obza.
I tak byliœmy z powrotem. Po¿egnaliœmy siê przy fontannie i do
domów. Zamknêliœmy za sob¹
drzwi, po³o¿yliœmy plecaki, a za

oknem jak nie lunie - œciana deszczu
…. A gdyby nie nasz fart. Pomyœla³am: ale z nas farciarze … A mo¿e to
sympatia, któr¹ darzymy Mateczkê
Naturê sprawi³a.
Prowodyrami imprezy byli
cz³onkowie Ogniska TKKF „B³yskawica” w £obzie.
Do zobaczenia na szlaku!
El¿bieta Jankowska
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Zakoñczenie zerówki Dominiki

Chrzest Alicji

NASI MIESZKAÑCY
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Chrzest Norberta

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie
Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

INFORMACJE
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Kolejny dzieñ
Wakacyjnego Patrolu
Rowerzysta-recydywista
W dniu 23.06.2009 r. o godz.
14.20, na drodze Wêgorzyno – Podlipce, policjanci Ruchu Drogowego
z £obza zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego rowerem Dariusza P. Jak siê okaza³o po badaniu,
rowerzysta mia³ 0.45 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu. Poza
jazd¹ po alkoholu, gdzie kara mo¿e
wynieœæ nawet dwa lata wiêzienia,
kieruj¹cy odpowie za z³amanie zakazu s¹dowego kierowania pojazdami, który zosta³ wydany za takie
same przestêpstwo, jakiego wczeœniej dopuœci³ siê Dariusz P.

Trzy auta st³uczone
W dniu 23.06.2009 r. o godz.
13.00, na drodze Resko – P³oty, dosz³o do kolizji drogowej, w której
uczestniczy³y ³¹cznie trzy pojazdy.
W tym czasie kieruj¹cy samochodem marki Cinquecento nie dostosowa³ prêdkoœci i bezpiecznej odleg³oœci od poprzedzaj¹cego go samochodu marki Ford Eskort, który
sta³ na poboczu i uderzy³ w jego ty³,
a nastêpnie Ford skutkiem odrzutu
uderzy³ w stoj¹cy przed nim samochód marki Opel Astra. Wszystkie
pojazdy uleg³y uszkodzeniu, na
szczêœcie nie by³o ofiar wœród ludzi.

Uszkodzenie samochodu
W nocy z 22/23.06.2009 r. w
£obzie, przy ul. Bema, nieznany
sprawca przy u¿yciu ostrego narzêdzia zniszczy³ oklejone reklamy na
samochodzie marki Skoda Oktawia.
W³aœcicielka pojazdu wyceni³a swoje straty na kwotê powy¿ej 250 z³.

Zatrzymani nietrzeŸwi
rowerzyœci
W dniu 24.06.2009 r. o godz.
0.45 w £obzie, przy ul. Niepodleg³oœci, policjanci zatrzymali do
kontroli drogowej kieruj¹cych rowerami kobietê i mê¿czyznê. Po
przeprowadzonym badaniu okaza³o
siê, ¿e pan mia³ 0.84 mg/l, a pani
0.28 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu. Ca³a sprawa byæ mo¿e
by³aby jedn¹ z wielu, gdyby nie fakt,
¿e okazali siê ma³¿eñstwem. Teraz
oboje odpowiedz¹ przed s¹dem za
pope³nione przestêpstwo, za które
grozi do 2 lat wiêzienia.

Rowerzysta z zakazem
W dniu 25.06.2009 r. o godz.
8.40, na drodze Wêgorzyno – Po-

³chowo, policjanci Ruchu Drogowego z £obza zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego rowerem
Kazimierza S. Jak siê okaza³o po
badaniu, rowerzysta mia³ 0.96 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu. Poza jazd¹ po alkoholu, gdzie
kara mo¿e wynieœæ nawet dwa lata
wiêzienia, kieruj¹cy odpowie za
z³amanie zakazu s¹dowego kierowania pojazdami, który zosta³ wydany za takie same przestêpstwo,
jakiego dopuœci³ siê Kazimierz S.

Wypadek drogowy
w Zajezierzu
W dniu 25.06.2009 r., o godz.
12.20, w Zajezierzu, na drodze
£obez – Drawsko Pomorskie, na
³uku drogi dosz³o do wypadku drogowego. Jak ustalili na miejscu policjanci, kieruj¹cy samochodem
marki Man wjecha³ w zakrêt ze zbyt
du¿¹ prêdkoœci¹, w wyniku czego
jego naczepa wysz³a poza oœ jezdni
i uderzy³a w nadje¿d¿aj¹cy z przeciwka samochód marki Ford Transit. W wyniku zderzenia kieruj¹cy
Fordem dozna³ obra¿eñ brzucha i
nogi. Poszkodowany zosta³ przewieziony œmig³owcem do szpitala w
Gryficach. Obaj kieruj¹cy byli
trzeŸwi.

Kierowcy na podwójnym
gazie
W czasie ostatniego weekendu
policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w £obzie zatrzymali znów
nietrzeŸwych kieruj¹cych. W pi¹tek, 26 czerwca, policjanci z Posterunku Policji w Dobrej o godz.
16.40, na ulicy Koœciuszki, zatrzymali Miros³awa N., który kierowa³
rowerem w stanie nietrzeŸwym 0,92 mg/l i dodatkowo naruszy³ sadowy zakaz kierowania pojazdami.
Po godzinie 22.00 policjanci z Dobrej zatrzymali w Krzemiennej Norberta M., który tak¿e kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym. Wynik
badania to 0,35 mg/l.
W sobotê, 27 czerwca, policjanci z Posterunku Policji w Resku zatrzymali w Resku na ulicy Aleja
Wolnoœci Czes³awa B., jad¹cego na
rowerze w stanie nietrzeŸwym. Tym
razem badanie na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu wskaza³o 1,24 mg/l.
Natomiast w niedzielê, 28
czerwca, policjanci z £obza zatrzymali po pó³nocy Zbigniewa H., który na ulicy Obroñców Stalingradu
kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie
nietrzeŸwym - 0,62 mg/l.

Dzieñ 26 czerwca 2009 r. by³ kolejnym dniem dzia³añ ³obeskiej policji pod has³em „Wakacyjny Patrol”. W celu zwiêkszenia œwiadomoœci dzieci i m³odzie¿y o bezpiecznym zachowaniu siê na drodze, tym razem policjanci zaprosili
do udzia³u dzieci i m³odzie¿ z Domu
Dziecka w £obzie.
Wakacyjny patrol stan¹³ na jednej z g³ównych ulic £obza i przy
udziale dzieci kontrolowa³ kieruj¹cych oraz ich pojazdy. W przypadku
pope³nionych wykroczeñ przez kie-

ruj¹cych kontrola koñczy³a siê pouczeniem oraz koniecznoœci¹ zjedzenia przez kierowcê plasterka cytryny. Gdy kierowca nie naruszy³
przepisów, by³ czêstowany cukierkiem. Ponadto kierowcy otrzymywali od dzieci ulotki dotycz¹ce bezpiecznej jazdy, nie wsiadania za kierownicê pod wp³ywem alkoholu.
Dzieci wraz z policjantem sprawdza³y równie¿ stan techniczny i
wyposa¿enie rowerów, które porównywa³y ze specjaln¹ tablic¹
pogl¹dow¹.
(kp)
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CZ£OWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

„Bajkowa kraina”
30.06.2009 r. zakoñczy siê realizacja projektu „Bajkowa Kraina – przedszkole niepubliczne w £obzie” wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach dzia³ania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki realizowanego przy
wspó³pracy Instytucji Wdra¿aj¹cej – Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w
Szczecinie.
Projekt umo¿liwi³ firmie „Us³ugi Edukacyjne Katarzyna Kur³owicz,
Zygmunt Heland s.c.” – wnioskodawcy wy¿ej wymienionego projektu,
stworzenie dodatkowych 30 miejsc przedszkolnych.
Grupê docelow¹ projektu stanowi 30 dzieci z terenów wiejskich oraz
z rodzin w trudnej sytuacji maj¹tkowej – w wieku od 3 do 5 lat. W ramach
projektu zosta³a im zapewniona pomoc obejmuj¹ca opiekê wykonywan¹
przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, naukê jêzyka niemieckiego, wy¿ywienie, wsparcie psychologa, pedagoga i logopedy. System
prowadzenia zajêæ z dzieæmi zosta³ opracowany w oparciu o nowoczesne
metody pedagogiczne (metoda Montessori)
Unijne œrodki umo¿liwi³y zakupienie wyposa¿enia przedszkola –
miêdzy innymi nowego placu zabaw. Realizacja tego projektu przyczyni³a siê do zwiêkszenia iloœci miejsc przedszkolnych w Gminie £obez, w
której do niedawna wystêpowa³y powa¿ne trudnoœci w umieszczeniu
dziecka w takiej placówce. Po zakoñczeniu projektu iloœæ miejsc zostanie
nie tylko utrzymana na dotychczasowym poziomie, ale tak¿e planowane
jest ich zwiêkszenie, co u³atwi naszym dzieciom dostêp do edukacji przedszkolnej.
Publikacja wspó³finansowana przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

