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Wypadek drogowy w Poradzu

Dwoje 17-latków
w stanie ciê¿kim
(PORADZ) W dniu 26 lipca
br., o godz. 3.00, w
miejscowoœci Poradz, gm.
£obez, mia³ miejsce
wypadek drogowy z
udzia³em trójki m³odych
osób. Kieruj¹cy
samochodem marki Opel
Calibra Piotr B., lat 20, na
³uku drogi
prawdopodobnie nie
zachowa³ nale¿ytej
ostro¿noœci i uderzy³
w przydro¿ne drzewo.

Wypadek drogowy pod Dobr¹

Pijany kierowca
zabi³ rowerzystê

Reklama
Tel./fax 091
3973730
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Kazimierz Rynkiewicz
Takich apeli nigdy za du¿o. W
miniony weekend na drogach powiatu Policja zatrzyma³a 6 kierowców nietrzeŸwych, a na drogach
województwa zginê³o osiem osób.
Jedn¹ z ofiar by³ 33-letni mê¿czyzna,
który zgin¹³ w naszym powiecie, na
drodze z Mieszewa do Dobrej. Jecha³ na rowerze. Uderzy³o go auto,
którym jecha³ pijany kierowca. Mia³
ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Alkohol opóŸnia reakcje, ale te¿ rozgrzewa temperament. Pijanemu wydaje siê, ¿e panuje nad wszystkim. Myli siê. Brawur¹
i temperamentem mo¿na wykazywaæ siê przy ognisku, na ogródku,
w barze, ale nie w samochodzie. Tu
o czyimœ ¿yciu mog¹ decydowaæ
nawet u³amki sekund. Alkohol je zabiera.
Pijany kierowca, zabijaj¹c lub
rani¹c kogoœ, pozbawia siê mo¿liwoœci obrony. Nawet gdy do wypadku dochodzi z innych przyczyn,
ni¿ jego zachowanie. Alkohol jest
elementem obci¹¿aj¹cym w ka¿dym

INFORMACJE

Kierowcy – nie pijcie,
jak jedziecie!
Pasa¿erowie, nie
wsiadajcie do aut z
pijanymi kierowcami!
przypadku. Nawet je¿eli kierowca
tylko jedzie, ale na „podwójnym
gazie”, ju¿ samo to jest przestêpstwem. Trzeba w koñcu wbiæ sobie
to do g³ów. Powinni wszyscy, tak¿e
niepij¹cy, ale nie reaguj¹cy na takie
zachowania. Dlaczego? Bo przede
wszystkim gin¹ niepij¹cy. Ofiarami
najczêœciej s¹ ludzie przypadkowi,
a kierowcy uchodz¹ z ¿yciem lub
wychodz¹ z groŸnych wypadków
bez szwanku. Dlatego nie powinni
wsiadaæ do samochodów prowadzonych przez pijanych kierowców. Nie powinni dopuszczaæ, by
pijani na ich oczach wsiadali do aut
i jechali. Mog¹ zabiæ za rogiem ich
dziecko, kogoœ z rodziny, kogoœ
znajomego.
Trzeba zwracaæ uwagê na to, z
kim je¿d¿¹ dzieci. W ogóle – co robi¹
dzieci. Jak to siê dzieje, ¿e w wypadku w Poradzu udzia³ bierze dwoje

17-latków, o godz. 3 nad ranem?! Co
robi¹ rodzice tych dzieci, ¿e pozwalaj¹, by m³oda dziewczyna i ch³opak
jeŸdzili po okolicy z jakimœ domoros³ym kierowc¹? Kogo oskar¿¹ o nieszczêœcie, jakie spotka³o ich dzieci?
Wielu rodziców kupuje dzieciom
telefony komórkowe, t³umacz¹c, ¿e
w ten sposób maj¹ z nimi kontakt. Ile
dzieci nauczy siê k³amaæ, opowiadaj¹c, gdzie to nie s¹, podczas gdy s¹
zupe³nie gdzie indziej. To przecie¿
takie proste. Ale wygodne dla
wszystkich.
Wielu zachwyci³o siê zdobyczami techniki (autka, komórki, komputery), myœl¹c, ¿e tworz¹ one nowy
œwiat i nowego cz³owieka. Zapominaj¹, ¿e w tym nowym œwiecie wci¹¿
stare pozostaj¹ k³amstwa, g³upota,
œmieræ i ³zy. Na razie nie uda³o siê
nikomu tego zmieniæ. Trzeba o tym
pamiêtaæ.

A co ludzie zwi¹zani z oœwiat¹
uwa¿ali za krzywdz¹ce? Otó¿ ukazywanie jedynie samych wyników egzaminów bez odniesienia do warunków w
szkole oraz do potencja³u uczniów.
„Takie stanowisko zosta³o równie¿
wyartyku³owane jako uzasadnienie
podjêtej decyzji przez szefa CKE,
prof. Krzysztofa Konarzewskiego,
który doda³, ¿e owe wyniki s³u¿¹ do
sporz¹dzania rozmaitych rankingów
szkó³ nie oddaj¹cych w³aœciwie ich
efektów kszta³cenia. Z kolei uzasadniaj¹cy ow¹ decyzjê w Sejmie wiceminister edukacji, prof. Zbigniew Marciniak
wyjaœni³ pos³om, ¿e ¿adne przepisy
prawa nie zobowi¹zuj¹ CKE do publikowania wyników egzaminów poszczególnych szkó³. W ten oto sposób
dowiedzieliœmy siê, ¿e nic w³aœciwie siê
nie sta³o. Tymczasem dosz³o do sytuacji ukazuj¹cej niebywale wyraziœcie
g³êbokie zanurzenie polskiej oœwiaty w
biurokratycznym oceanie. Okazuje siê,
¿e w Polsce informacje o pracy szkó³
maj¹ pozostaæ dla obywatela tajemnic¹,
gdy¿ t³umaczenie, ¿e ka¿dy mo¿e udaæ
siê do interesuj¹cej go szko³y i tam uzyska niezbêdne, obiektywne informacje,

Szko³ê przebuduj¹ sami swoi

Tañsi
o po³owê
(STAROGARD-gm. Resko). Reskie
Przedsiêbiorstwo Handlowo Us³ugowe
bêdzie odpowiedzialne za jakoœæ przebudowy czêœci kondygnacji parteru budynku
Szko³y Podstawowej w Starogardzie na
punkt przedszkolny. Taka decyzja zapad³a w poniedzia³ek. Przedsiêbiorstwo
Handlowo-Us³ugowe zaoferowa³o, najni¿sz¹ cenê. Za m.in.: rozbiórkê œcian
œcian, wykonanie œcianek dzia³owych,
podrêcznego aneksu kuchennego, zmianê
wyposa¿enie istniej¹cego pomieszczenia
sanitarnego oraz dostosowanie urz¹dzenia do mo¿liwoœci korzystania przez ma³e
dzieci, wykonanie sufit podwieszonego
wyrównanie poziomów posadzek, zdemontowanie istniej¹cego sufitu podwieszanego w partii wejœciowej obejmuj¹cej
przedsionek i szatniê i wykonanie nowego, wyrównanie œcian i stropów, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie nowych schodów zewnêtrznych
przy wejœciu do punktu przedszkolnego,
zadaszenia nad wejœciem zewnêtrznym do
punktu przedszkolnego, wykonanie podestu i dwóch stopni przy po³¹czeniu komunikacyjnym projektowanego punktu
przedszkolnego z reszt¹ szko³y zaproponowa³o cenê w wysokoœci 49.365,56 z³
brutto.
Firma szczeciñska przyk³adowo zaoferowa³a, ¿e te same zadania wykona za
kwotê 94.675,90 z³ brutto – by³a to z
kolei najwy¿sza oferta.
mm
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Tajne czyli obiektywne
Dla dobra dzieci i rodziców ze
stron Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie mo¿na siê ju¿ dowiedzieæ, jakie wyniki z egzaminów w
danym roku szkolnym uzyska³a placówka oœwiatowa. Rodzic nie ma prawa dowiedzieæ siê o poziomie nauczania danej szko³y w porównaniu
do innej placówki.
Mo¿e za to pójœæ do szko³y i spytaæ siê – tam z pewnoœci¹ us³yszy najbardziej z obiektywnych prawd. Dyrektor CKE wyda³ decyzjê zaakceptowan¹ przez Ministra Edukacji Narodowej, aby wyniki zewnêtrznych egzaminów oœwiatowych przesta³y byæ powszechnie dostêpne.
Jak siê okaza³o ludzie oœwiaty byli
niezadowoleni, ¿e wyniki by³y ogólnodostêpne, tym bardziej, jeœli placówka
nie mia³a siê czym pochwaliæ. Tam,
gdzie szko³a uzyskiwa³a sukcesy,
jakoœ zarzutów wobec dostêpnoœci
wyników nie by³o. Zamiast wiêc zabraæ siê za podwy¿szanie poziomu
kszta³cenia – nabrano wody w usta i
zabroniono dostêpu do danych, na
zasadzie, ¿e skoro nie ma danych – to
i nie ma te¿ problemu.
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stanowi specyficzny rodzaj ¿artu ze
zdrowego rozs¹dku. (...) Zamiast kreowaæ system motywuj¹cy nauczycieli
i dyrektorów do poprawy jakoœci pracy, mamy do czynienia z przesuniêt¹
poza granice zdrowego rozs¹dku
ochron¹ szkó³ uzyskuj¹cych s³abe efekty kszta³cenia. ” – napisa³ w swoim
artykule opublikowanym w Dzienniku
Polskim z dnia 18 czerwca pt. „Edukacja dla rozwoju”. Tajne wyniki - jawne
szkody” Jerzy Lackowski. Autor jest
dyrektorem Studium Pedagogicznego
Uniwersytetu Jagielloñskiego, kieruje
tak¿e pracami Komitetu Obywatelskiego Edukacja dla Rozwoju.
Prawda jest taka, ¿e publikowane
wyniki by³y jedynie namiastk¹ informacji o mo¿liwoœciach edukacyjnych
szkó³, jednak zamiast te mo¿liwoœci
poszerzyæ, tak, aby rodzice mogli w
pe³ni obiektywnie podejmowaæ decyzjê, ca³kowicie zamkniêto drogê do zapoznania siê z mo¿liwoœciami placówek oœwiatowych. Grunt, aby to dzieci
dostosowywa³y siê do szko³y, a nie
szko³y podnosi³y swój poziom. Pytanie tylko - dok¹d nas taka droga edukacji
zaprowadzi?
mm
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Wypadek drogowy w Poradzu

Dwoje 17-latków w stanie ciê¿kim
(PORADZ) W dniu 26 lipca
br., o godz. 3.00,
w miejscowoœci Poradz,
gm. £obez, mia³ miejsce
wypadek drogowy z
udzia³em trójki m³odych
osób. Kieruj¹cy
samochodem marki Opel
Calibra Piotr B., lat 20,
na ³uku drogi
prawdopodobnie nie
zachowa³ nale¿ytej
ostro¿noœci i uderzy³
w przydro¿ne drzewo.
Na miejsce zdarzenia przyjecha³y dwa samochody Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej. Stra¿acy, za pomoc¹ sprzêtu hydraulicznego, wycinali karoseriê, by pasa¿erowi znajduj¹cemu siê na tylnym siedzeniu,
umo¿liwiæ wydostanie siê z pojazdu.
Kierowca dozna³ z³amania koœci
podudzia, natomiast pasa¿erka Roksana K., lat 17 i pasa¿er Micha³ B., lat
17, z licznymi obra¿eniami wewnêtrznymi w stanie ciê¿kim zostali przewiezieni do szpitali w Gryficach oraz
Szczecinie. Nieletni s¹ mieszkañcami £obza.
(r)

Znaleziono
komórkê
W minion¹ œrodê, na ul. Wojska
Polskiego, na przeciwko Policji, znaleziono telefon komórkowy. Jest do odebrania w redakcji Tygodnika £obeskiego przy ul. S³owackiego 6.

Foto: KP PSP £obez

Wypadek drogowy pod Dobr¹

Pijany kierowca
zabi³ rowerzystê
W dniu 25 lipca br.,
o godz. 14.40, na drodze
Mieszewo – Dobra,
dosz³o do wypadku
drogowego.
Kieruj¹cy samochodem marki
VW Jetta Bogdan B., lat 52, potr¹ci³
kieruj¹cego rowerem Paw³a P., lat 33.
Obaj jechali w kierunku Dobrej. Rowerzysta poniós³ œmieræ na miejscu.

Do zdarzenia dosz³o na ³uku drogi.
Kierowca nie wyhamowa³ i uderzy³ w
jad¹cego przed nim rowerzystê.
Wstêpne czynnoœci wykonane
przez Policjê wskazuj¹, ¿e jad¹cy
samochodem mieszkaniec Nowogardu, by³ pijany - mia³ 0.55 mg/l w
wydychanym powietrzu. Prokuratura w £obzie skierowa³a wniosek do
S¹du Rejonowego o zastosowanie
wobec niego œrodka zapobiegawczego w postaci aresztu.
(r)
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Z ¯YCIA POWIATU
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Absolwenci gimnazjów uciekaj¹ z powiatu
(POWIAT). Jak to siê dzieje,
¿e absolwenci gimnazjów
wyje¿d¿aj¹ do innych
powiatów, w poszukiwaniu
interesuj¹cych kierunków
kszta³cenia? Czy¿by w
naszym powiecie zabrak³o
szko³om œrednim
interesuj¹cych propozycji,
a mo¿e to poziom
nauczania sprawia, ¿e
m³odzi ludzie poszukuj¹
wiedzy poza naszym
terenem?
W ³obeskim Zespole Szkó³ absolwenci gimnazjów mog¹ kszta³ciæ
siê w Technikum Zawodowym w
zawodzie technik informatyk, natomiast w Liceum Profilowanym
uczniowie kszta³c¹ siê na profilu
ekonomiczno – administracyjnym.
Liceum Ogólnokszta³c¹cego oferuje
z kolei profile: matematyczno – informatyczny, biologiczno – ekologiczny, humanistyczny. W reskim
Liceum kszta³ci z kolei w klasach o
profilach: humanistyczno-spo³ecznym, historyczno-geograficznym,
matematyczno-informatycznym i
biologiczno-chemicznym.
W³aœciwie wiêc uczniowie wiêkszego wyboru nie maj¹. Licea ogólnokszta³c¹ce nie daj¹ zawodu, a pro-

fil ekonomiczno-administracyjny
niekoniecznie musi zagwarantowaæ
w przysz³oœci zatrudnienie. Jedyny
kierunek w Technikum równie¿ nie
daje wyboru. Jeœli nawet jest wiêcej
mo¿liwoœci, to nikt nie zadba³ o to, by
by³y zaprezentowane na stronach
internetowych szkó³.
- Wybór szko³y po gimnazjum
jest w dzisiejszych czasach bardzo
trudny. Istnienie du¿o placówek, w
których mo¿na kontynuowaæ naukê, lecz nie wszystkie spe³niaj¹
nasze wymagania. Dlatego te¿ du¿o
uczniów opuszcza £obez, uwa¿aj¹c,
i myœlê ¿e s³usznie, i¿ tutejsze liceum
posiada ni¿szy poziom nauczania.
Wielu moich kolegów i kole¿anek od
1 wrzeœnia bêdzie chodzi³o do szko³y
poza powiatem. Podstaw¹ takich
posuniêæ jest, tak jak ju¿ wczeœniej
wspomnia³am, ni¿szy poziom nauczania oraz ma³o zachêcaj¹ca oferta klas profilowanych. Osobiœcie
wybra³am Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Kaliszu Pomorskim. Oferta tego
liceum jest szeroka i daje mo¿liwoœci
wyboru niestandardowego kierunku. Poza tym szko³a w £obzie nie
cieszy siê za du¿ym poparciem
wœród uczniów. Ju¿ w gimnazjum
s³ysza³am od moich rówieœników, i¿
nie chc¹ chodziæ do ³obeskiego liceum. Myœlê, ¿e dyrekcja powinna
siê nad tym problemem powa¿nie
zastanowiæ. W ³obeskim gimnazjum

byli przedstawiciele Technikum Rolniczego ze Œwidwina, zapraszaj¹c do
wyboru ich szko³y. Jednak jêzyk, jakim starano siê zaprezentowaæ walory szko³y, by³ zbyt m³odzie¿owy i
wyluzowany, dlatego te¿ od razu
mnie to odrzuci³o. Przy wyborze
szko³y zwraca³am uwagê przede
wszystkim na poziom nauczania i
procent uczniów zdaj¹cych matury.

W Kaliszu Pomorskim jest on bardzo
wysoki. Wybra³am kierunek dziennikarski. Czêœæ moich kolegów i kole¿anek z klasy równie¿ bêdzie uczyæ
siê w Kaliszu Pomorskim. W tamtejszej szkole jest mo¿liwoœæ wyboru
klasy medycznej, dziennikarskiej,
policyjnej i wojskowej. Takich kierunków u nas nie ma – powiedzia³a
nam Dobrogniewa Stachowiak. mm

Która wieœ najpiêkniejsza?
(POWIAT). Do 7 sierpnia gminy
maj¹ czas, aby wytypowaæ najpiêkniejsze miejscowoœci do kolejnej
edycji konkursu pod nazw¹ „Piêkna wieœ 2009”. W tym roku ocenie
podlega³a bêdzie g³ównie aktywnoœæ mieszkañców, a w mniejszym
stopniu estetyka wsi.
Konkurs jest podsumowaniem
programu „Piêkna wieœ”, w ramach
którego 83 osoby dba³y o czystoœæ
wsi.
Wspó³organizatorami konkursu
s¹ wszystkie gminy, znajduj¹ce siê
na terenie powiatu. Celami konkursu
jest m.in.: promowanie œwiadomoœci
obywatelskiej i kulturowej mieszkañców, dbanie o w³asne otoczenie
pielêgnowanie i rozwijanie to¿samoœci lokalnej, pobudzanie aktywnoœci gospodarczej.
Konkurs podzielony jest na dwa
etapy. W pierwszym, do 7 sierpnia
w³odarze gmin maj¹ za zadanie wytypowaæ po 3 wsie z terenu swojej
gminy, które wezm¹ udzia³ w drugim
etapie konkursu. W drugim etapie

komisja dokona wizytacji wytypowanych wsi w dniach od 17 sierpnia
do 28 sierpnia. Wówczas te¿ przyzna
punkty poszczególnym miejscowoœciom.
W tym roku, jak zapowiada starostwo powiatowe w £obzie, bêd¹ce
organizatorem konkursu, wsie z danej gminy bêd¹ konkurowaæ dru¿ynowo z wsiami z pozosta³ych gmin.
Nastêpnie punkty przyznane wsiom
z danej gminy zostan¹ zsumowane i
to miejsce gminy w rankingu bêdzie
decydowa³o o przyznaniu nagrody.
To oznacza, ¿e w poczet zwyciêzców
wchodz¹ trzy wsie z gminy, która zdobêdzie ³¹cznie najwiêcej punktów.
W sk³ad komisji konkursowej w
tym roku wchodz¹: wicestarosta
Ryszard Brodziñski - przewodnicz¹cy komisji, dyrektor Powiatowego
Urzêdu Pracy w £obzie Jaros³aw
Namaczyñski – cz³onek komisji, dyrektor Wydzia³u Ochrony Œrodowiska Katarzyna Trzciñska – cz³onek
komisji, dyrektor Wydzia³u Oœwiaty
i Promocji Teresa £añ – cz³onek komisji, przedstawiciel naszej redakcji,

jako cz³onek komisji, przedstawiciel
„Nowego Tygodnika £obeskiego” –
cz³onek komisji, przedstawiciel redakcji „Kuriera Szczeciñskiego” –
cz³onek komisji.
Kryteria ocen
Najwa¿niejszymi kryteriami ocen
i punktacji w tym roku s¹ dzia³ania
podejmowane na rzecz poprawy wizerunku wsi i aktywizacji œrodowisk
wiejskich, w tym: ogólna ocena estetyki wsi, sposób zaprezentowania
walorów wsi, dzia³ania podejmowane na rzecz mieszkañców wsi, zaanga¿owanie mieszkañców w trakcie
realizacji wspólnych przedsiêwziêæ,
promocja wsi na zewn¹trz
indywidualizm/specyficzne walory wsi (np. rêkodzie³o, zespó³ ludowy, produkt lokalny, kultywowanie
dawnych tradycji itp.).
W celu prezentacji dzia³añ, podejmowanych przez mieszkañców
wsi, na rzecz jej pozytywnego wizerunku dopuszcza siê mo¿liwoœæ
przygotowania prezentacji miejscowoœci (zdjêcia, artyku³y prasowe,

wystawa prac, itp.), trwaj¹cej maksymalnie 30 minut.
Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone 13 wrzeœnia podczas Do¿ynek
Powiatowych, które odbêd¹ siê w
Radowie Ma³ym.
Nagrodami w konkursie bêd¹
nagrody rzeczowe, zakupione przez
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska Starostwa Powiatowego w £obzie o
wartoœci:
I nagroda - 2200 z³, II nagroda 1200 z³, wyró¿nienie - 600 z³. Nagrody zostan¹ przekazane na rêce rad
so³eckich. Komisja ma prawo przyznania dodatkowych wyró¿nieñ.
Ponadto ka¿dy z w³odarzy powiatu ³obeskiego mo¿e nagrodziæ
najbardziej aktywn¹ wieœ ze swojej
gminy b¹dŸ zorganizowaæ swój konkurs we w³asnym zakresie.
W razie pozyskania dodatkowych œrodków i sponsorów mog¹
byæ przyznane dodatkowe nagrody
dla laureatów b¹dŸ wyró¿nionych.
Sponsor nagrody mo¿e sprecyzowaæ cel i sposób wykorzystania
œrodków.
mm
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Po¿ar szala³, a w hydrancie
brakowa³o wody
(BRZE•NIAK, gm. Wêgorzyno). W sobotê, 18 lipca,
podczas nocnej burzy piorun trafi³ w 300 m. stodo³ê.
Na miejsce przyjecha³o 5 wozów bojowych i dwa
operacyjne. Na miejscu okaza³o siê, ¿e tutejszy
hydrant ma niewystarczaj¹c¹ wydajnoœæ. Po wodê
wiêc stra¿acy jeŸdzili do pobliskiej rzeczki. Na
miejscu stra¿acy byli prawie 14 godzin.
Przypuszczaln¹ przyczyn¹ po¿aru stodo³y by³o uderzenie pioruna.
Po¿ar zauwa¿ono o wpó³ do ósmej
rano. Na miejsce zdarzenia przyjecha³o 5 wozów stra¿ackich z JRG PSP
w £obzie i Drawsku Pomorskim oraz

zastêpy z jednostek OSP w Wêgorzynie, Siedlicach i Runowie. Na
miejscu okaza³o siê jednak, ¿e w
hydrancie brakuje wody. W zwi¹zku
z tym wodê stra¿acy dowozili z rzeki
znajduj¹cej siê oko³o 1 km od miejsca
po¿aru. Mimo
trwaj¹cej 10 godzin
akcji,
obiekt o powierzchni 300 m
kw
sp³on¹³,
jego dogaszanie trwa³o 3,5
godziny. Podczas akcji po¿arnicy bronili
przylegaj¹ce
do pal¹cej siê
stodo³y
budynki gospodarcze, przed
zajêciem siê
ogniem. Naprzeciw stodo³y znajduje siê
dom mieszkalny. Zwarta zabudowa stwarza³a wiêc ryzyko
rozprzestrzeniania siê

ognia. W stodole znajdowa³o siê
drewno opa³owe, które to znacznie
przyczyni³o siê do d³ugoœci czasu
trwania po¿aru. Wstêpnie straty
szacowane s¹ na oko³o 100 tys. z³.
Ju¿ podczas sesji Rady Miejskiej 29. kwietnia br. radny Eugeniusz Ko³odyñski prosi³o o to, aby
wraz z przedstawicielami operatorów sieci dokonaæ przegl¹dów hydrantów na terenie miasta i gminy
Wêgorzyno.
– Spora czêœæ, nie bêdê tu procentowo mówi³ ile, nie dzia³a. Niektóre s¹ zardzewia³e i nie mo¿na ich
odkrêciæ. Ten fakt dotyczy hydrantów podziemnych. Wiêkszoœæ tych
hydrantów nie dzia³a i nie chcia³bym
braæ na siebie odpowiedzialnoœæ za
to, ¿e kiedy dojdzie do nieszczêœcia
nie bêdzie sk¹d wody pobraæ, bo
hydranty nie dzia³aj¹. Proszê potrak-

towaæ sprawê, jako piln¹ – apelowa³
wówczas prezes OSP Wêgorzyno.
Wówczas te¿ burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz odpar³a,
¿e hydranty by³y przegl¹dane w
roku minionym i zapewni³a, ¿e i w tym
roku akcja zostanie powtórzona, bo
jak stwierdzi³a „jest bardzo wa¿ne i
takie przegl¹dy musz¹ siê odbywaæ
systematycznie.”
Hydranty jednak, jak siê okazuje,
najczêœciej montowane s¹ na rurach
wodoci¹gowych,
zasilaj¹cych
mieszkañców w wodê pitn¹. Ciœnienie w takich rurach jest niewystarczaj¹ce, a zbiorniki wodne, z których
woda jest pobierana, czêsto zbyt
ma³e. Prawid³owo powinny mieæ
osobne nitki wodoci¹gowe. Jak zapewniaj¹ po¿arnicy, sytuacja w miastach jest dosyæ dobra, gorzej, jeœli
chodzi o wioski.
mm
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Spacerkiem po mieœcie
(£OEBEZ). Bema 13 jest ju¿ bodaj¿e najbardziej znanym budynkiem w £obzie. Ten
szachulcowy najstarszy budynek podzieli³
mieszkañców na pó³ – po jednej stronie s¹
mi³oœnicy historii - po drugiej ekonomiœci.
– Niech ju¿ rozwal¹ tê ruderê, to
niemieckie, stare, po co nam tu po
Niemcach takie rudery? Mia³bym
przynajmniej drewno w zimie na
opa³. A po co pani to robi? – pyta³
jeden z mieszkañców miasta, widz¹c
jak robiê zdjêcia.
- Nied³ugo ju¿ nie bêdzie tego
budynku, warto zachowaæ chocia¿
w archiwum – odpowiadam.
- Chcieli tu robiæ jakieœ muzeum i
nic siê nie dzieje. Tylko w nocy tu
rozwalaj¹. M³odzie¿ jakaœ. Wyci¹gaj¹ dachówki, ale nie wiem po co –
powiedzia³ ³obzianin.
Do budynku na Bema 13 ka¿dy
podchodzi jak pies do je¿a. Dwie
grupy nazwijmy umownie humanistami i ekonomistami od jakiegoœ
czasu walcz¹ – na s³owa.
Z jednej strony mi³oœnicy historii chcieliby budynek uratowaæ, z
drugiej – ekonomiœci licz¹, ile to
bêdzie kosztowa³o. Humaniœci
chcieliby za³o¿yæ stowarzyszenie,
pozyskaæ pieni¹dze, ekonomiœci
wskazuj¹ brak takich mo¿liwoœci.
Humaniœci mówi¹, ¿e to zabytek,
ekonomiœci – ¿e nie jest wpisany do
rejestru. Nikt przez ten czas nie zrobi³
zdjêcia, opisu i nie wys³a³ do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Humaniœci chc¹ zrobiæ muzeum
regionalne, ekonomiœci - sprzedaæ
dzia³kê pod nowe budownictwo,
prawdopodobnie
developerzy
szturmuj¹ £obez. Humaniœci poprosili o wstrzymanie sprzeda¿y do

wrzeœnia, ekonomiœci zgodzili siê.
Jedyn¹ aktywn¹ okaza³a siê grupa nocnych marków, która uzna³a, ¿e
znak zakazu wejœcia na teren obiektu
przybity do drzwi, obowi¹zuje jedynie wówczas, gdy tymi drzwiami
chce siê wejœæ. Aby nie ³amaæ zakazu, otworzyli sobie okno. Z dachu

sukcesywnie znikaj¹ dachówki, zalany strop tu¿ pod regularnym otworem w dachu ukazuje z czego jest
wykonany. Dachówek brakuje ju¿ w
ro¿nych czêœciach, szyby te¿ „siê
st³uk³y” - same zapewne. Nied³ugo
dyskusje nie bêd¹ potrzebne – czy
ratowaæ, czy nie – m³odzie¿, która tak
narzeka, ¿e nie ma gdzie siê spotykaæ, za³atwi sprawê za doros³ych.
– Dlaczego tego nikt nie pilnuje? Nie zatrudni jakieœ ochrony? pyta mój rozmówca, gdy ogl¹dam
zniszczenia.
- Kto? - pytam.
Nie wiedzia³. Poradzi³ tylko,
abym obejrza³a co dzieje siê po dru-

giej stronie budynku. Tam groz¹
przejmuje obraz porzucenia i dewastowania. Ktoœ sobie zrobi³ tu miejsce, aby powyci¹gaæ ze starych lodówek to wszystko, co mo¿na sprzedaæ na z³om, niektórym przyda³y siê
drewniane drzwi z komórek i innych
pomniejszych budyneczjków. Dach
z tej strony rzeczywiœcie zaczyna
wygl¹daæ jak ser szwajcarski. Wydeptana œcie¿ka przez wysok¹ trawê
œwiadczy, ¿e miejsce to jest doœæ
czêsto uczêszczane. Z ty³u za budynkiem rozci¹ga siê dzia³ka. Ca³oœæ
stanowi interesuj¹cy punkt –
wszystko zale¿y jednak od sposobu
patrzenia.
mm
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Na Budowlanej wre
(£OBEZ). Rozpoczê³a siê ju¿
budowa budynku wielorodzinnego,
w którym ma powstaæ 19 mieszkañ
z przeznaczeniem na mieszkania
socjalne. Prace trwaj¹ przy ul. Budowlanej 9A w miejscu po by³ej kot³owni.
– Tu jest tak ciasno i jeszcze ten
budynek nam buduj¹. Kogo tu sprowadz¹? Samych kryminalistów? Wie
pani co siê tu bêdzie dzia³o? Wieczne awantury, pijañstwo... A tu jest
tak ciasno, gdzie dzieci siê bêd¹ bawiæ? Same budynki bêd¹ tu sta³y –
powiedzia³ jeden z mieszkañców
przyleg³ego bloku.
Spoœród dwunastu startuj¹cych
w przetargu firm gmina wybra³a
Przedsiêbiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych z Gorzowa Wielkopolskiego, partnerem jest zak³ad
Budowlano-Instalacyjny z Drawska
Pomorskiego.
W miejscu, w którym powstanie
obiekt mieszkalny dla najbiedniej-

szych mieszkañców gminy, niegdyœ
sta³a kot³ownia. Czterokondygnacyjny obiekt bêdzie mieœci³ w sobie
19 lokali mieszkalnych typu socjalnego.
Budynek bêdzie czêœciowo podpiwniczony z poddaszem u¿ytkowym, kryty dachem dwuspadowym
w konstrukcji drewnianej. Na parterze zaprojektowano dwa lokale
mieszkalne dostosowane dla osób
niepe³nosprawnych, poruszaj¹cych siê na wózku. W tej chwili rozbierane s¹ ³awy fundamentowe po
by³ej kot³owni. Prace maj¹ zostaæ
zakoñczone we wrzeœniu 2010r.
- Na pewno nie utworzê tam slumsów. Trafi¹ tam ludzie z listy, przede
wszystkim matki z dzieæmi, biedne
rodziny wielodzietne, których nie
staæ na kupno mieszkania, czy budowê domu. Bêd¹ to biedni i uczciwi
ludzie. Po budowie obiektu chcia³bym te¿ zadbaæ o otoczenie, zerwaæ
znajduj¹cy siê tam beton i postawiæ

plac zabaw dla dzieci. Jest to piêkne
miejsce i z pewnoœci¹ nie stworzê
tam slumsów. W Worowie te¿ zostali
zasiedleni ludzie biedni, w tym w
ramach resocjalizacji dwie rodziny.

Docieplaj¹ szko³y
(£OSOŒNICA-gm. Resko). Termomodernizacj¹ budynku Szko³y Podstawowej w
£osoœnicy zajmuje siê Przedsiêbiorstwo
Remontowo-Budowlane z Rusinowa.
Przedsiêbiorstwo wymieni pokrycie dachu o pow. 713,70 m.kw,
zawieraj¹cego azbest na pokrycie z
blachodachówki oraz dociepli œciany o powierzchni 325,38 m.kw. i
strop o powierzchni 533,27 m.kw. budynku Szko³y Podstawowej w £osoœnicy.
Przedsiêbiorstwo z Rusinowa
rozbierze dach pokryty p³ytami
azbestowo-cementowymi, zutylizuje eternit, wymieni elementy konstrukcyjne dachu,
naprawi kominy, wymieni instalacjê odgromow¹, ociepli elewacjê
budynku i dociepli strop.
W ramach tego samego zadania
pod nazw¹ „Termomodernizacja
obiektów u¿ytecznoœci publicznej w
gminach powiatu ³obeskiego” zostanie przebudowana kot³ownia z
wêglowej na gazow¹ o mocy 81 kW
dla potrzeb centralnego ogrzewania
i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej. Roboty obejm¹ miêdzy innymi: demonta¿ istniej¹cych kot³ów z
osprzêtem, monta¿ kot³a ¿eliwnego
gazowego o mocy 81 kW wraz z

osprzêtem, wykonanie instalacji
wentylacyjnej, monta¿ komina ze
stali kwasoodpornej, wykonanie kanalizacji technologicznej, roboty
murarskie i tynkarskie, wybudowanie fundamentu pod kocio³, wymiana posadzki, demonta¿ schodów,
wymiana drzwi i okien w pomieszczeniu kot³owni, po³o¿enie glazury
oraz malowanie pomieszczenia kot³owni.
W tym wypadku zakoñczenie
prac równie¿ zaplanowano do po³owy wrzeœnia.
(WÊGORZYNO). Kolejn¹
szko³¹ na terenie powiatu ³obeskiego, mocno przygotowuj¹c¹ siê do
docieplenia w ramach tego samego
zadania jest Szko³a Podstawowa w
Wêgorzynie”
Tutaj ocieplone zostan¹ œciany
zewnêtrzne, stropodach i wymieniona zostanie stolarka okienna i
drzwiowa. Termomodernizacja œcian
zewnêtrznych obejmie powierzchniê 1514,79 m.kw. metod¹ lekk¹mokr¹ zastosowaniem trwa³ych po-

w³ok akrylowych poprzez ocieplenie
œcian zewnêtrznych. Stara czêœæ
szko³y zostanie docieplona styropianem o gruboœci 14 cm, natomiast
nowa, styropianem o gruboœci 11
cm. Ocieplone zostan¹ równie¿ stropodachy oraz budynek sali gimnastycznej.
W ramach zadania kompleksowo
zostanie wymieniona istniej¹ca instalacja c.o. wraz z w³¹czeniem instalacji c.o. do przy³¹czy wêz³a cieplnego w kot³owni budynku Szko³y Podstawowej. Modernizacja instalacji
centralnego ogrzewania obejmuje:
m.in.: demonta¿ starej instalacji,
monta¿ c.o., izolacjê termiczn¹. Zadanie powinno byæ wykonane do 15 listopada. Kolejne zadanie obejmuje
zainstalowanie dwóch nowej generacji kot³ów opalanych gazem o ³¹cznej
mocy cieplnej 200kW – ka¿dego kot³a
po 100kW zadanie zostanie zrealizowane do koñca sierpnia.
mm

Wprowadzenie jednej czy dwóch
rodzin do grona kilkudziesiêciu porz¹dnych powoduje, ¿e nie ma tam
¿adnych ekscesów – uspokaja burmistrz £obza Ryszard Sola.
mm

Jaœniej
w gminie
(£OBEZ-gmina). Jeszcze w
tym roku gmina zamierza
postawiæ nowe punkty
œwietlne na terenie gminy.
Nowych lamp doczekaj¹ siê
mieszkañcy osiedla H.
Sawickiej w £obzie,
mieszkañcy Be³cznej oraz
mieszkañcy Worowa.
W ramach zadañ planowana jest
budowa oœwietlenia drogi do budynku socjalnego w Worowie i drogi wewnêtrznej we wsi Be³czna oraz
przebudowa oœwietlenia w osiedlu
Hanki Sawickiej w £obzie.
Zgodnie z og³oszonymi przetargami w osiedlu ³obeskim pojawi siê
oko³o 40 lamp. W Worowie powstanie nowe oœwietlenie dojœcia do
budynku socjalnego, z tego te¿
wzglêdu Worowo doczeka siê 17
nowych lamp, a Be³czna – 8. mm
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Wypadek na Segala

Ko³o Be³cznej ma powstaæ 17 elektrowni
wiatrowych

W dniu 21.07.2009 oko³o godz.
16.50 w £obzie na skrzy¿owaniu ul.
Niepodleg³oœci z ul. Segala kieruj¹cy samochodem marki Nissan Leszek I., zam. powiat goleniowski, nie
zastosowa³ siê do znaku STOP,

Jest raport oddzia³ywania
fermy wiatrowej

wskutek czego uderzy³ w prawid³owo jad¹cy samochód marki Fiat kierowany przez Joannê Œ. Kieruj¹ca z
obra¿eniami krêgos³upa szyjnego
zosta³a przewieziona do szpitala w
Drawsku Pomorskim.
(kp)

Certyfikat w rêkach
burmistrza

(£OBEZ). Podczas obchodów
Dni £obza przedstawicielka firmy
certyfikuj¹cej DEKRA Certiffication
Jolanta Nowicka przekaza³a na rêce
burmistrza £obza Ryszarda Soli certyfikatu systemu zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001:2000 dla Urzêdu Miejskiego w £obzie.
Certyfikat potwierdza, ¿e urz¹d
spe³nia wszystkie okreœlone miêdzynarodowe standardy jakoœciowe i

jest gotowy doskonaliæ system, który co roku bêdzie weryfikowany
przez niezale¿n¹ firmê audituj¹c¹ w
celu okreœlenia postêpów w pracy
Urzêdu nad doskonaleniem systemu realizacji us³ug dla mieszkañców
gminy.
Teraz ka¿da osoba przekraczaj¹ca drzwi urzêdu ma prawo wymagaæ,
aby by³a traktowana jak klient, a nie
jak petent. op

Nowy parking na Sawickiej
(£OBEZ). Jeszcze w okresie wakacji planowana jest modernizacja parkingu w os.
Hanki Sawickiej (przy punkcie przedszkolnym – blok nr 29”
W zakres zadañ przebudowy
nawierzchni parkingu przed budynkiem przedszkola, usytuowanego w Osiedlu Sawickiej wchodziæ bêd¹:

prace rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie warstwy ods¹czaj¹cej, podbudowy, ustawienie krawê¿ników, obrze¿y, wykonanie nawierzchni z kostki „polbruk”. mm

Burmistrz £obza powiadomi³
na stronie internetowej urzêdu o
sporz¹dzeniu raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko dla inwestycji „Budowa
farmy wiatrowej, z³o¿onej z 17
elektrowni wiatrowych o ³¹cznej
mocy 25,5 MW, zlokalizowanej
na terenie dzia³ek o nr ewid. 19/1
i 66 obrêb Be³czna, o nr ewid. 2,
62/4, 97/2 i 98 obrêb Klêpnica, o
nr ewid. 90, 92/9 i 103 obrêb
Poradz”.
Informujemy, ¿e istnieje mo¿liwoœæ sk³adania uwag i wniosków w
terminie 21 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomoœci. Na obwieszczeniu daty nie podano. Uwagi i wnioski mo¿na sk³adaæ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w
£obzie, przy ul. Niepodleg³oœci 13,
w pokoju nr 8.
(r)

Poszukiwany
do kryzysowego
(WÊGORZYNO). Burmistrz
Wêgorzyna og³osi³a konkurs na
stanowisko podinspektora ds. zarz¹dzania kryzysowego w Urzêdzie
Miejskim
Aby osoba mog³a staraæ siê na to
stanowisko, musi posiadaæ wykszta³cenie wy¿sze lub œrednie, stan
zdrowia pozwalaj¹cy na zatrudnienie na danym stanowisku. Kandydat nie mo¿e byæ skazany za umyœlne przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe.
Poza tym konieczne jest, aby
posiada³ pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych i cieszy siê nieposzlakowan¹ opini¹.
Jako dodatkowe wymagania dopiero wymieniono kierunek admini-

stracyjny lub techniczny, posiadanie poœwiadczenia bezpieczeñstwa
upowa¿niaj¹cego do dostêpu do
informacji niejawnych, znajomoœæ
przepisów prawa w zakresie: administracji samorz¹dowej, zarz¹dzania
kryzysowego, dostêpu do informacji publicznej, ochrony informacji
niejawnych, organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych, prawo jazdy kat. B i bieg³¹ umiejêtnoœæ obs³ugi komputera.
Nowy pracownik bêdzie wykonywa³ obowi¹zki z zakresu planowania cywilnego, planowa³ przedsiêwziêcia obronne i obrony cywilnej,
prowadzi³ magazyn sprzêtu obrony
cywilnej i kancelariê tajn¹ oraz bêdzie musia³ zorganizowaæ Pion
Ochrony w podleg³ych jednostkach. Nabór trwa do 31 lipca. mm
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Mistrzostwa Juniorów w Nowym Sadzie

Grynkiewicz siódmy w Europie
(NOWY SAD, SERBIA) Z Serbii przysz³a
bardzo dobra wiadomoœæ o zajêciu przez
Marcina Grynkiewicza siódmego miejsca
na Mistrzostwach Lekkoatletycznych Juniorów Europy. Od bardzo dawna sportowcy z £obza nie odnieœli sukcesu tej rangi.
Co prawda Marcin od kilku lat
startuje reprezentuj¹c LKS Pomorze
Stargard Szczeciñski, ale bezsprzecznie jego talent rozwin¹³ siê
jeszcze w £obzie, pod okiem trenera
Kazimierza Mikula. Trenerowi sk³adamy gratulacje i serdecznie pozdrawiamy.
Mistrzostwa Lekkoatletyczne
Juniorów Europy odby³y siê w Nowym Sadzie w Serbii, w dniach 23 –
26 lipca. Marcin, na dystansie 400
metrów, startowa³ w pi¹tek, 24 lipca.
Nie pobieg³ rewelacyjnie, bo poni¿ej
swojego rekordu ¿yciowego z Mistrzostw Polski, ale to, ¿e znalaz³ siê
w ósemce najlepszych biegaczy
Europy m³odego pokolenia, jest
jego wielkim sukcesem. Zwyciê¿y³
rewelacyjny Brytyjczyk Chris Clar-

ke, z czasem 45.59 sek., ustanawiaj¹c
tak¿e swój rekord ¿yciowy. Drugie
miejsce zaj¹³ kolega Marcina – Andrzej Jaros, z czasem 46.75. A przecie¿ Marcin pokona³ Andrzeja na
Mistrzostwach Polski, odbieraj¹c
mu tytu³. Tym razem to on okaza³ siê
lepszy, mo¿e dlatego, ¿e Marcin nie
trafi³ na czas z form¹ i po drodze mia³
lekk¹ kontuzjê. Trzecie miejsce zaj¹³
Brytyjczyk – Louis Persent. Czwarty
by³ Niemiec Nildas Zender, pi¹ty
Wêgier Zoltan Kovacs, a szósty
Niemiec Marco Kajser.
Marcin, zajmuj¹c miejsce siódme, osi¹gn¹³ czas 47.67 sek. Jego
wczeœniejszy rekord ¿yciowy wynosi 46.94. Ósme miejsce zaj¹³ Wêgier Mate Lukacs. Marcinie – gratulacje!
KAR

Najpiêkniejsza w gminie
(GMINA £OBEZ). Do 31 lipca
so³tysi mog¹ zg³aszaæ swoje wsie do
konkursu „Nasza Wieœ Najpiêkniejsza”. Zwyciêzcy otrzymaj¹ 1.500 z³.
Burmistrz £obza zorganizowa³
konkurs na najpiêkniejsz¹ wieœ w
gminie. Jego celem jest podnoszenie
estetyki i wizerunku wsi. Komisja
konkursowa w sk³adzie: burmistrz
£obza Ryszard Sola, wiceburmistrz
Ireneusz Kabat, sekretarz gminy
Monika Jarzêbska, radna Rady Miejskiej Bo¿ena Zarecka, podinspektor
ds. promocji Joanna Pietrzyk oceniaæ bêdzie: wygl¹d, ogólne wra¿enie, ³ad, porz¹dek i estetykê, dba³oœæ o obiekty o szczególnym znaczeniu dla spo³eczeñstwa, ukwiecenie oraz ró¿norodnoœæ gatunkow¹
na terenie wsi, oryginalnoœæ wystroju wsi. Za ka¿d¹ kategoriê wioski mog¹ zdobyæ maksymalnie po 5

punktów, co w sumie daje 25 punktów. Zwyciêska wieœ otrzyma w nagrodê 1.500 z³, miejscowoœæ, która
zdobêdzie drugie miejsce – 1.000 z³,
za trzecie miejsce gmina przyzna
nagrodê – 500 z³.
Nagrody zostan¹ wrêczone podczas obchodów Do¿ynek Gminnych. W ubieg³ym tygodniu burmistrz £obza Ryszard Sola zorganizowa³ spotkanie z so³tysami z terenu
gminy £obez i zapozna³ ich zarówno
z zasadami konkursu gminnego, jak
i powiatowego. Ju¿ w tej chwili najbardziej aktywne wsie z terenu gminy zg³osi³y chêæ uczestnictwa w
konkursie powiatowym. O tym jednak, które z nich zostan¹ wytypowane do walki o miano najpiêkniejszej
i najbardziej aktywnej wsi w powiecie ³obeskim, zale¿eæ bêdzie od samorz¹dowców.
op

Marcin z mam¹ i bratem Adamem
Foto: archiwum

Najpiêkniejsza
posesja w gminie
(DOBRA). Od 20 lipca przyjmowane s¹ wnioski na najestetyczniejsz¹ posesjê w gminie Dobra. W
konkursie mo¿e wystartowaæ ka¿dy
– prócz laureatów poprzednich edycji. Takie podejœcie do konkursu ma
daæ szansê tym, którzy jeszcze nie
wygrali nagrody.
O tym, która posesja zostanie
uznana za najestetyczniejsz¹ i przyjazn¹ œrodowisku zadecyduje komisja, która szczególn¹ uwagê bêdzie
zwracaæ na: ogólny wygl¹d estetyczny budynków, posesji i jej otoczenia,
kompozycjê
nasadzeñ
drzew, krzewów, kwiatów oraz inne
elementy drobnej architektury, a
tak¿e na to, w którym miejscu s¹ zlokalizowane punkty odpadów sta-

³ych i p³ynnych. W sk³ad komisji
konkursowej, któr¹ powo³a burmistrz gminy Dobra Barbara Wilczek, wejd¹: sekretarz gminy, dwóch
radnych, jedna osoba z Wydzia³u
Ochrony Œrodowiska oraz jedna
osoba z Wydzia³u Inwestycji, Budownictwa i zagospodarowania
Przestrzennego, Drogownictwa i
Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej. Termin zg³aszania wniosków
mija 24 sierpnia. Przegl¹du zg³oszonych do konkursu posesji komisja
zacznie dokonywaæ ju¿ od 25 sierpnia do 7 wrzeœnia. Og³oszenie wyników i wrêczenie nagród rzeczowych
za zajêcie trzech pierwszych miejsc
nast¹pi 19 wrzeœnia w Dobropolu
podczas Do¿ynek Gminnych.
mm
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Pieni¹dze
na docieplenia
dostali
(POWIAT). Projekt na termomodernizacjê, w którym uczestniczy³y
wszystkie gminy z powiatu ³obeskiego i, którego liderem jest gmina
£obez, zaj¹³ 3 miejsce ex aequo z
powiatem g³ogowskim w rankingu
najlepiej napisanych wniosków.
Wartoœæ projektu, o który wnioskowa³a gmina £obez, w imieniu wszystkich gmin z powiatu ³obeskiego,
wynosi 19.253 517,89 z³, a wnioskowana kwota dotacji - 9 428 242,27z³.
Na 45 mo¿liwych punktów do zdobycia nasz projekt zdoby³ 44.
Za termomodernizacjê obiektów
u¿ytecznoœci publicznej, gminy
otrzymaj¹ zwrot po³owy poniesionych kosztów. Jak poinformowa³
burmistrz £obza Ryszard Sola, z ca³ej Polski o dofinansowanie stara³o
siê 87 samorz¹dów, z czego dop³aty
otrzyma jedynie 18 z nich. 29 lipca
burmistrz £obza Ryszard Sola uda
siê do Warszawy na spotkanie robocze, zorganizowane przez Narodowy
Fundusz Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej. n
mm

Œwietlica
do remontu
(UNIMIE). Mieszkañcy
Unimia ju¿ w tym roku
bêd¹ mieli wyremontowan¹
œwietlicê. Przetarg na jej
odnowienie zosta³ ju¿
og³oszony.
Aby œwietlica mog³a w pe³ni
spe³niaæ swoje zadanie, nale¿y wykonaæ w niej roboty instalacyjne
elektryczne, ok³adzinê tynkow¹,
malowanie nawierzchni, pokrycia
pod³ogowego, wstawiæ okna, drzwi,
roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, komory œciekowe. Ogólnie wszelkie prace bêd¹
odbywa³y siê wewn¹trz œwietlicy
prócz tych, zwi¹zanych z budow¹
zbiornika bezodp³ywowego poza
œwietlic¹. Gmina planuje wykonaæ
zadanie do po³owy listopada, przy
za³o¿eniu, ¿e prace rozpoczn¹ siê w
sierpniu, b¹dŸ we wrzeœniu. mm

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 28.07.2009 r.

Po 70 tys. z³ gratis

Program skierowany do gmin
jest aktywn¹ form pomocy osobom
zagro¿onym wykluczeniem spo³ecznym, w tym szczególnie osobom
korzystaj¹cym ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, nie pobieraj¹cych
zasi³ku dla osób bezrobotnych.
Celem konkursu Ministra Pracy
i Polityki Spo³ecznej w 2009 roku
jest zwiêkszenie gminnego, socjalnego zasobu mieszkaniowego, wyró¿nienie i promowanie tych samorz¹dów gminnych, które wykorzystaj¹ potencja³ organizacyjny klubów integracji spo³ecznej, mo¿liwoœci partnerskiej wspó³pracy pomiêdzy oœrodkami pomocy spo³ecznej a urzêdami pracy oraz inicja-

tywnoœæ obywatelsk¹ w zwiêkszaniu na obszarze gminy zasobu
mieszkaniowego z przeznaczeniem
dla najbardziej potrzebuj¹cych.
Konkurs ten jest kontynuacj¹ inicjatywy Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej z okresu 2007 r. pod
nazw¹: „Prace spo³ecznie u¿yteczne oraz roboty publiczne na rzecz
budownictwa socjalnego”.
Okaza³o siê, ¿e choæ program trwa
od wielu lat, niewiele gmin siêga po
œrodki finansowe z tego Ÿród³a. Na
nieca³e 2,5 tys. gmin w Polsce jedynie
25 otrzyma³o wsparcie finansowe z
Departamentu Pomocy i Integracji
Spo³ecznej. Wœród nich znalaz³y siê
gminy z powiatu ³obeskiego: gmina
Dobra, Resko i gmina £obez, którym
przyznano po 70 tys. z³.
Program zosta³ znaleziony przez
pracowników Powiatowego Urzêdu
Pracy dwa dni przed dat¹ zakoñczenia naboru wniosków. Pracownicy
PUP-u skontaktowali siê natychmiast z w³odarzami gmin i b³yskawicznie napisali dla nich wniosek o
wsparcie finansowe.

Zadanie bêdzie realizowane w
dwóch etapach: przygotowanie
grup osób (wybór osób, szkolenia,
uczestnictwo w zajêciach klubu integracji spo³ecznej) do udzia³u w
lokalnym programie rynku pracy,
przygotowanie
organizacyjnotechniczne obiektów i w przysz³ym
roku w wybranym obiekcie budownictwa socjalnego zostan¹ zrealizowane remonty.
Na etap edukacyjno-szkoleniowy gminy bêd¹ musia³y przeznaczyæ
oko³o 20-30 proc. z otrzymanej puli.
Pozosta³¹ kwotê na zakup materia³ów, narzêdzi lub sprzêtu technicznego.
- Ju¿ jest wytypowanych piêæ
lokali przez komisjê. W ramach tych
funduszy zostan¹ przeprowadzone
podstawowe remonty typu: postawienie nowych pieców, wymiana
okien, drzwi, po³o¿enie nowej instalacji elektrycznej. W przysz³ym roku
ponownie startujemy, poniewa¿ ka¿dy grosz pozyskany z zewn¹trz jest
mile widziany – powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
mm

Najlepszy
projekt

Dowioz¹
Gryfice

Resko
przebuduje

(POWIAT). Trzy gminy z powiatu ³obeskiego znalaz³y siê wœród 25.
w Polsce, które otrzyma³y dotacjê w
wysokoœci po 70 tys. z³ z programu
„Prace spo³ecznie u¿yteczne oraz
roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego – zwiêkszenie
gminnego zasobu lokali socjalnych
– edycja 2009 rok.

(RESKO). Stowarzyszenie
wspó³istnienie z siedzib¹ w Resku, prowadz¹ce CIS „Od
Nowa” w £obzie, znalaz³o siê na
liœcie projektów rekomendowanych do dofinansowania przez
Komisjê Oceny Projektów.
Otrzyma³o dotacjê w wysokoœci 1.552.506 z³. Na liœcie rankingowej projekt
otrzyma³ najwy¿sz¹ iloœæ
punktów.
mm

(£OBEZ-gmina). Ju¿ zosta³
rozstrzygniêty przetarg na dowóz
uczniów w roku szkolnym 2009/
2010 i 2010/2011 (z wy³¹czeniem
przerw wakacyjnych) do szkó³ podstawowych i gimnazjum.
W drugim przetargu na dowozy
szkolne w roku szkolnym 2009/10
2010/2011 wp³ynê³a 1 oferta z³o¿ona
przez Przedsiêbiorstwo PKS Gryfice
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gryficach. Jako
¿e oferta spe³nia³a wszystkie wymogi - zosta³a wybrana.
mm

(RADOWO MA£E). O
przebudowê drogi gminnej w tej
miejscowoœci walczy³y dwie firmy: jedna z Reska, która zaoferowa³a ¿e wykona zadanie za
kwotê netto 149.674,46, druga z
Nowogardu, która zaproponowa³a kwotê netto w wysokoœci
153.292,84 z³. Gmina wybra³a
firmê z Reska.
mm

Prywatne Szko³y w £obzie

og³aszaj¹ rekrutacjê
na rok szkolny 2009/2010
W systemie dziennym

W systemie zaocznym

Prywatne Technikum Zawodowe w £obzie (m³odzie¿owe)
- Technik Mechanik (4 letnie)
- Technik Informatyk (4 letnie)

Prywatne Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych
Prywatne Policealne Studium Zawodowe
- Technik administracji, semestr I
- Technik BHP, semestr I i III
- Technik Prac Biurowych, semestr I i III

£obez, ul. Armii Krajowej 25, tel. 091 397 31 90

Prywatne Technikum Zawodowe w £obzie poszukuje nauczycieli do przedmiotów:
jêzyk polski, matematyka, geografia, jêzyk angielski, informatyka, fizyka, biologia.
Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt. Tel. 0913973190; kom. 510057484;
e-mail: uslugiedukacyjne@wp.pl

tygodnik ³obeski 28.07.2009 r.
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Œwiêto Policji

Prezenty i awanse
(£OBEZ). W pi¹tek w
Urzêdzie Miejskim
obchodzili œwiêto policji,
które przypada na 24
lipca. Dla mundurowych
by³ to przede wszystkim
dzieñ awansów.
Podczas obchodów 90.rocznicy
powstania policji wrêczono nominacje na stopnie policyjne. Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyñski, na wniosek Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji, za
wzorowe, wyj¹tkowo sumienne wykonywanie obowi¹zków wynikaj¹cych z pracy zawodowej, odznaczy³
medalem srebrnym za d³ugoletni¹
s³u¿bê, asp. szt. Mariusza Brzeziñskiego s. Czes³awa Naczelnika Wydzia³u Kryminalnego KPP w £obzie.
Odznaczenie wrêczono 17 lipca,
podczas wojewódzkich uroczystoœci Œwiêta Policji w Bia³ogardzie.
Równie¿ podczas wojewódzkich obchodów Œwiêta Policji uhonorowano awansem na stopieñ sier¿anta
sztabowego Policji st. sier¿. Piotra
Jab³oñskiego s. Zygmunta referenta Wydzia³u Kryminalnego KPP w
£obzie.
Minister Spraw Wewnêtrznych i
Administracji Grzegorz Schetyna,
decyzj¹ nr 3 z dnia 8 czerwca 2009r,
w uznaniu szczególnych zas³ug w
zakresie ochrony bezpieczeñstwa
ludzi oraz utrzymania porz¹dku publicznego, nada³ br¹zow¹ odznakê
„zas³u¿ony Policjant” dla m³. asp.
Tomasza Smulskiego kierownika Posterunku Policji w Wêgorzynie. Komendant Wojewódzki Policji w
Szczecinie nadinsp. Tadeusz Pawlaczyk rozkazem Personalnym nr 953 z
dnia 10 lipca 2009r roku mianowa³ na
stopnie policyjne: komisarzem policji podkom. Jacka Kamiñskiego s.
Witolda, który jenak nie móg³ przy-

byæ na nominacjê, aspirantem sztabowym policji st. asp. Roberta Kazienko s. Edwarda, starszym aspirantem policji asp. Skrilec Arkadiusza s. Franciszka, asp. Gronostaja
Andrzeja s. Szczepana, asp. policji
m³. asp. Jab³oñskiego Artura s.
Zbigniewa m³. asp. Rzepkowskiego
Piotra s. Piotra m³. asp. ¯egotê
Krzysztofa s. Tadeusza, m³odszym
aspirantem policji sier¿. szt. Maœlaka W³adys³awa s. W³adys³awa st.
sier¿. Zajnera Mariusza s. Eugeniusza, sier¿. Kêsego Miros³awa s.
Henryka sier¿. Ratajsk¹ Monikê c.
Jerzego, starszym sier¿antem policji sier¿. Kamiñskiego Adama s.
Romana, sier¿. Opara Tomasza s.
Micha³a, sier¿. Tarnowego Rafa³a s.
Stanis³awa, sier¿antem policji,
post. Deuter Paw³a s. W³odzimierza, post. Drozdowsk¹ Ewê c. S³awomira, post. Krzy¿aniak Katarzynê c. Andrzeja, post. Masiubañskiego Jacka s. Józefa, post. Pieniutê Piotra s. Miko³aja.
W uroczystoœciach wziêli udzia³,
m.in.: zastêpca prokurator rejonowej Ma³gorzata Post-Dziêcio³, prezes S¹du Rejonowego w £obzie
Grzegorz Szacoñ, zastêpca komendanta powiatowego Stra¿y Po¿arnej
w £obzie kpt. Marek Bukato, komendant Stra¿y Miejskiej Jerzy Ratajski, prezes Stowarzyszenia Emerytów i rencistów Wanda D¹browska, prezes Stworzyszenia „Bezpieczny Powiat” Henryk Musia³,
komendant powiatowy policji w
Œwidwinie insp. Waldemar Trzciñski, komendant powiatowy policji w
Bia³ogardzie m³. Insp. Robert RzeŸnik, komendant powiatowy policji w
Choszcznie insp. Zenon Atras, zastêpca komendanta miejskiego policji w Szczecinie m³. insp. Edward
Olejnik, podinsp. Marek Ciarkowski,
dowódca 21 Bazy w Œwidwinie p³k.
dypl. pil. Ireneusz Starzyñski, dowódca 1 BTL w Œwidwinie gen. bryg.
pil. Stefan Rutkowski, dowódca JW.

NR 3289 Œwidwin pp³k. dypl. pil. Ireneusz £yczek, NSZZ Policjantów
Boguszyñski Marian oraz: starosta
powiatu Antoni Gutkowski, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Marek
Kubacki, burmistrzowie miast i
gmin: Barbara Wilczek – burmistrz
Dobrej, Gra¿yna Karpowicz burmistrz Wêgorzyna, Arkadiusz Czerwiñski burmistrz Reska, Ryszard
Sola burmistrz £obza oraz wójt gminy Radowo Ma³e Józef Wypijewski.
Policjanci otrzymali moc ¿yczeñ i
listów gratulacyjnych. Czêœæ z nich
zosta³a odczytana podczas uroczystoœci.
Starosta powiatu Antoni Gutkowski, wrêczaj¹c prezent funkcjonariuszom, powiedzia³:
- Aby móc wydajnie pracowaæ w
dzisiejszych czasach, nie wystarczy

mieæ szczere chêci i talenty, ale trzeba mieæ do tego jeszcze i odpowiednie urz¹dzenia. Nigdy tych urz¹dzeñ
nie jest za du¿o – powiedzia³ starosta, wrêczaj¹c policjantom dwa laptopy.
Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek do³¹czy³a siê do ¿yczeñ, wrêczaj¹c prezent na rêce funkcjonariuszy z Dobrej. Podobnie uczynili w³odarze pozosta³ych gmin: burmistrz
Reska Arkadiusz Czerwiñski, Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz, która policjantów ze swojej
gminy obdarowa³a drukark¹ i zapasem tuszu, burmistrz £obza, który
podarowa³ prezent Komendzie Powiatowej Policji w £obzie, natomiast
wójt gminy Radowo Male Józef
Wypijewski zosta³ zobligowany do
pomocy policji na swoim terenie. mm
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OG£OSZENIA DROBNE

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

MIESZKANIA

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam Ford Fiesta, rok prod.
1995, 1,3 benzyna. Wyposa¿enie:
centralny zamek, radio, hak, imobilizer, alarm, podgrzewana przednia
i tylna szyba, przegl¹d techniczny
wa¿ny do kwietnia 2010. Cena do
uzgodnienia. Tel. 091 3976353.
Sprzedam tanio skuter „VISION”.
Tel. 722 257 275.
Sprzedam Skoda Felicia combi,
rok prod. 1997, 1.3 benzyna, 2 komplety nowych opon. Cena 3900 z³.
Tel. 501 894 828.

US£UGI
Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w Radowie
Ma³ym 80 mkw, 4 pokoje, III piêtro.
Tel. 669 516 287
Sprzedam mieszkanie nad bankiem w £obzie. 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, garderoba. Tel. 783 102
900.
Sprzedam mieszkanie ul. H. Sawickiej 80 mkw., okna PCV, c.o gazowe, pom.gospodarcze, parter,
du¿y taras, ogrodzone. Cena 185
tys. Tel. 886 631 138.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Resku, osiedle Wichrowe Wzgórze. Parter, 69,6 mkw.,3pokojowe, gaz, niski czynsz 57 z³/
mc. Tel. 502 079 240.

Powiat gryficki
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego; £obez, ul. Warcis³awa 2 (os. Ks. Pomorskich). Tel.
091 397 5924, 505-972-167.
R T V - serwis : naprawa, TV, wie¿e,
CD, DVD, SAT, piloty i inne, Us³ugi
domowe (£z +okolice) i w zak³adzie
(rtv), £obez,Cicha 3, k/zoz, B. Micek
Tel. 091 3974127& 604845753,
pon - so.

Powiat œwidwiñski

Mieszkanie w Gdañsku 30 mkw w
starym budownictwie zamieniê na
mieszkanie
dwupokojowe
z
³azienk¹ w Gryficach. Tel. 504 879
533
DO WYNAJÊCIA:mieszkanie 2 pokojowe z aneksem kuchennym, po
remoncie, nowe wyposa¿enie, internet, SAT w miejscowoœci WLEWO tel 691357661(wieczorem)

Sprzeda¿ drewna kominkowego, transport. Tel. 509 930 161.
Sprzedam pompy c.o. W bardzo
dobrym stanie. Tel. 504138640
Tanio sprzedam ciuszki dzieciêce
0-12 mcy. Do obejrzenia w Radowie Ma³ym. Tel. 508 591 529.
Sprzedam biurko o wym. 120 cm x
70cm, 100cm x 50cm, 2 ³awy. Tel.
508 591 529.

Region
Powierzchnia reklamowa
do wynajêcia przy szosie
nr 102 Lêdzin – Trzebiatów.
Tel. 601-50-30-50.
Góry, Kotlina K³odzka, masyw
Œnie¿nika.
www.ilovepoland.pl – Orle Gniazdo. Noclegi
w pok. Wieloosobowych od 18
z³, apartament 150 z³. Wy¿ywienie. Zamówienia i rezerwacje tel. 074 8130236, 602
452 574.

DO WYNAJÊCIA:mieszkanie 1 pokojowe z aneksem kuch. ennym,
po remoncie, nowe wyposa¿enie,
internet, SAT w miejscowoœci WLEWO tel 691357661(wieczorem)

Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel.503 045 960.

Region

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 70 mkw., z balkonem, w
Gryficach przy parku. Cena 215 tys.
Tel. 601152110.

ROLNICTWO

Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.

Zamieniê kawalerkê 36.66 mkw na
mieszkanie 2-pokojowe w starym
budownictwie. Tel. 794 640 488.

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

Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko, tel. 503 045 960
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej ( osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. 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

PRACA

Powiat drawski

Noclegi w centrum Ko³obrzegu. Tel.
692 683 479.

Powiat ³obeski
Us³ugi agrotechniczne i za³adunkowe, orka, koszenie, poplony. Tel. 503 176 331.

Sprzedam mieszkanie w Z³ocieñcu
55 mkw, 2 pokoje, kuchnia, du¿a
³azienka, 2 piwnice, strych, 2 gara¿e, w³asne ogrzew. gazowe w domu
2-rodzinnym na 1 piêtrze z przydomowym ogródkiem w spokojnej
okolicy lub zamieniê na kawalerkê
w Drawsku Pom. Tel. 695988987

Zlecaj¹c og³oszenie drobne
do naszej gazety uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

Region

w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim Tygodniku Pojezierza Drawskiego i Wieœciach Œwi-

Nowo powsta³y hotel w DŸwirzynie
zatrudni na sta³e fryzjerów damskomêskich. Tel. 696020654.

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

tygodnik ³obeski 28.07.2009 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Dwie dzia³ki rekreacyjne po 30
arów w malowniczym zagajniku z
domkami drewnianymi w uroczej i
cichej osadzie ko³o Starej Dobrzycy
sprzedam. Cena dzia³ki 30 tys. z³.
Tel. 091 3952188
Kupiê dom na wsi, mo¿e byæ do
remontu. Tel. 783 102 900.
Wynajmê lub sprzedam dom w
£obzie ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557.
Sprzedam w Wêgorzynie dwie
dzia³ki budowlane po 916 mkw.
Razem lub osobno przy ul. Kopernika. Media przy dzia³kach. Tel. 502
079 240.

Powiat gryficki
Sprzedam dom wolnostoj¹cy w
Gryficach na ul. Ogrodowej 2. Dwa
osobne wejœcia. Pow. ca³kowita
273 mkw. Dzia³ka 535 mkw. Cena
560 tys. do negocjacji. Tel. 503176-645.

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.

Uwaga
reklamodawcy
Od pocz¹tku wakacji oferujemy
now¹ formê reklamy w internecie. Na
stronie internetowej Tygodnika
£obeskiego, Gazety Gryfickiej, Tygodnika Pojezierza Drawskiego i
Wieœci Œwidwiñskich mo¿na wykupiæ banerek reklamowy i umieœciæ na
nim swoj¹ reklamê.
Adresy stron:
www.tygodniklobeski.go.pl
www.tpd.go.pl
www.wiesciswidwinskie.go.pl
www.gazetagryficka.go.pl

Informacje:
tel. 091 39 73 730.

Reklama
w gazecie
tel. 0504 042 532
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MAJA I GUCIO. INTEGRACYJNY PUNKT
PRZEDSZKOLNY W DOBREJ
REKRUTACJA DZIECI W WIEKU 3-5 LAT
Z TERENU GMINY DOBRA
W zwi¹zku z uruchomieniem od wrzeœnia integracyjnego punktu przedszkolnego w Dobrej, wspó³finansowanego przez Uniê
Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Urz¹d Miejski og³asza rekrutacjê dzieci w wieku 3-5 lat, ZAMIESZKA£YCHNATERENIENASZEJGMINY.
Zasady rekrutacji
1. Termin sk³adania podañ: od 03 do 07 sierpnia 2009 r., od godziny 7.30 do 15.30, w Urzêdzie Miejskim w Dobrej (pokój
nr 3, p. M. Skibiszewska), przedszkole jest dla dzieci zamieszka³ych na terenie naszej Gminy. Podania przyniesione przed
wy¿ej wymienionym terminem lub po terminie, nie bêd¹ rozpatrywane.
2. O przyjêciu do przedszkola decyduje kolejnoœæ z³o¿enia podania (na ka¿dym podaniu zapisywana jest data i godzina
z³o¿enia).
3. Pierwszeñstwo w przyjêciu do przedszkola w Dobrej maj¹ dzieci, których rodzice pracuj¹, lub pracuje tylko mama
(zaœwiadczenie o zatrudnieniu do³¹czone do podania).
4. O miejsce w przedszkolu mog¹ siê ubiegaæ równie¿ rodzice posiadaj¹cy niepe³nosprawne dziecko.
5. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ telefonicznie pod nr 091 39 14 541
URZ¥D MIEJSKI W DOBREJ; UL. RYNEK 1; 72-210 DOBRA tel. (91) 3914528;
e-mail: sekretariat@dobragmina.pl
www.dobragmina.pl
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JARMARK DOBERSKI
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X Jarmark Doberski - czas wspominaæ

(DOBRA) Jubileuszowy Jarmark Doberski ju¿ za nami. To,
obok Sarmaty, eksportowy towar
Dobrej, do której na Jarmark
zje¿d¿a okoliczna ludnoœæ, a i turystów zagranicy mo¿na spotkaæ. Bo
s¹ tu prawdziwie jarmarkowe klimaty.
Jarmarkowy klimat w Dobrej to
po prostu ludycznoœæ. Bawi¹ siê
wszyscy, od najm³odszych do najstarszych, bo dla wszystkich by³y
przygotowane propozycje, ³¹cznie

ze sportowcami, dla których niezmordowany dyrektor szko³y i prezes „Arbodu” pan Janusz £ukomski
zorganizowa³ jarmarkowe biegi.
Dzieci œpiewa³y, m³odzie¿ szala³a
przy muzycznych zespo³ach, wszyscy podgl¹dali rycerzy i dopingowali bior¹cych udzia³ w zawodach jedzenia kie³basy. By³y stoiska z ró¿noœciami. Czasami poprzeszkadza³
deszcz, ale nastojów nie popsu³.
Teraz, przy licznie napstrykanych
fotkach, mo¿na ju¿ bêdzie tylko
wspominaæ.
(r)

tygodnik ³obeski 28.07.2009 r.
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VI BIEGI ULICZNE „JARMARK DOBERSKI”
Jedn¹ z imprez towarzysz¹cych
Jarmarkowi Doberskiemu by³y VI
Biegi Uliczne „Jarmark Doberski”, zorganizowane przez UKS
„Arbod”, przy wspó³pracy Urzêdu
Miejskiego w Dobrej, a rozegrane
25 lipca br.
Pomocy przy zabezpieczeniu trasy zawodów udzielili miejscowi stra¿acy, policjanci z Posterunku Policji
w Dobrej oraz Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w £obzie, a w komisji sêdziowskiej
pracowali nauczyciele ze Szko³y
Podstawowej w Dobrej.
W trakcie zawodów odby³o siê 7
biegów rozgrywanych w ró¿nych
kategoriach wiekowych.
W najwa¿niejszym biegu
„OPEN”, rozgrywanym na dystansie 3800 metrów, wystartowa³o 16
zawodników z klubów i miejscowoœci województwa zachodniopomorskiego.
Najlepsze zawodniczki wœród
pañ: Danuta Pietruszyñska (Miêdzychód), Daria Turek (Z³ocieniec),
Anna Sobczak (Police). Najlepsi zawodnicy wœród panów: Wojciech

Bobrowski (Police), Mateusz Szwed
(Z³ocieniec), Wies³aw Wójcik (Chociwel).
W biegach m³odzie¿owych zwyciê¿ali: Milena Sadowska (UKS „Arbod” Dobra), Mateusz Ga³ka (UKS
„Arbod” Dobra), Aleksandra Kecler

Wakacyjny Patrol
na Jarmarku Doberskim
25 lipca w Dobrej odby³ siê „Jarmark Doberski”, na którym oczywiœcie nie mog³o zabrakn¹æ policyjnego WAKACYJNEGO PATROLU.
Mundurowi zorganizowali na
miejscu swoje stoisko, na którym
prezentowali materia³y prewencyjne mówi¹ce o bezpieczeñstwie podczas wakacji, na drodze i nad wod¹.
Uczestnicz¹cych w festynie mieszkañców zachêcali do zwracania

uwagi na bezpieczeñstwo najm³odszych podczas jazdy samochodem,
przypominali o potrzebie stosowania pasów bezpieczeñstwa, fotelików dla dzieci. Promowali równie¿
akcjê EKOLOGICZNY KIEROWCA,
mówi¹c¹ o oszczêdnym zu¿yciu paliwa, w³aœciwej ekonomicznej jeŸdzie. Na miejscu mieszkañcy mieli
okazjê oznakowaæ swoje rowery,
które nastêpnie znajd¹ siê w komputerowej bazie danych Policji. (kp)

(„Mokasyn” P³oty), Cezary Szkup
(UKS „Arbod” Dobra), Katarzyna
Kecler („Mokasyn” P³oty), Marcin
Janawa („Ba³tyk” Dziwnów).
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych biegach otrzymali pami¹tkowe medale, dyplomy oraz nagro-

dy ufundowane przez RW LZS w
Szczecinie, Urz¹d Miejski w Dobrej,
UKS „Arbod”, firmy: „Samba” Bo¿ena Kontowicz, „Paramix” B³¹dkowo,
„Eneos” Szczecin.
Prezes UKS „Arbod”
Janusz £ukomski
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Z ¯YCIA POWIATU

III ZJAZD WETERANÓW
GIMNAZJUM I LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
W £OBEZIE
Z lat 1945 – 1963
Je¿eli czujesz siê emocjonalnie zwi¹zany z tymi rocznikami, przyjedŸ
i spotkaj siê z kole¿ankami i kolegami w dniach 26 – 28 sierpnia 2009 r.
Powiadom o zjeŸdzie swoich znajomych. Prze¿yjesz z nami niezapomniane chwile.

I DZIEÑ ZJAZDU 26 SIERPNIA - ŒRODA
10.00 - 11.00 MSZA ŒWIÊTA
11.00 - 11.15 PRZEMARSZ Z ORKIESTR¥ DO GIMNAZJUM
11.15
SPOTKANIE PO LATACH
13.30
OBIAD (OHP)
16.00
WYSTÊPY W DOMU KULTURY
19.00
KOLACJA I BAL ABSOLWENTA (OHP)

II DZIEÑ ZJAZDU 27 SIERPNIA - CZWARTEK
10.00 – 11.00
13.00 - 14.00
14.00 - 19.00
21.00

tygodnik ³obeski 28.07.2009 r.

Sprawna akcja
stra¿aków z OSP
Resko zosta³a
doceniona
W dniu 21 lipca br., w Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Resku, odby³o siê mi³e i sympatyczne spotkanie. Rescy stra¿acy otrzymali
cztery komplety mundurów za swoj¹
sprawn¹ akcjê.

POBYT W WYSIEDLU
OBIAD W TARNOWIE
PIKNIK W STARYM M£YNIE
POWRÓT DO £OBEZU

III DZIEÑ ZJAZDU 28 SIERPNIA - PI¥TEK
10.00 – 11.00 POBYT W LICEUM
11.30 - 12.30 SPOTKANIE NA CMENTARZU
13.00 - 14.00 PO¯EGNALNY OBIAD (OHP)
Œniadania i noclegi uczestnicy za³atwiaj¹ we w³asnym zakresie.
Proponujemy œniadania w barze Borko ul. Koœcielna.
Noclegi – pokoje goœcinne w OHP, ul. Krótka 2. tel. 091 397 3099
Hotel S³owiañski ul. Niepodleg³oœci 17 tel. 091 397 3045
Stary M³yn Tarnowo tel. 508 336 673
Pokoje goœcinne „U Pawlaka” ul. Obroñców Stalingradu 22
Tel. 509 316 937
KOSZT UCZESTNICTWA 190 z³ (sto dziewiêædziesi¹t) od osoby
Tylko pierwszy dzieñ (26.08) - 95 z³
Tylko kolacja i bal absolwenta (26.08) - 50 z³
Pobyt w Tarnowie (27.08) - 85 z³
Ustalon¹ kwotê prosimy wp³aciæ na konto: BS O/£obez
08 9375 1038 2606 7612 2000 0010
W nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia.
Na dowodzie wp³aty wpisujemy
„Kom. Org. Zjazdu Abs. i Naucz. LO £obez 1945 – 2000”
oraz swoje dane osobowe
DODATKOWE INFORMACJE UZYSKASZ OD:
Janiny Wysockiej
tel. 091 397 39 75
Danuty Petelczyc
tel. 091 397 57 47
Ireny Krzemiñskiej
tel. 091 397 47 70
Marii Zdzieszyñskiej
tel. 091 397 49 17
Tadeusza Barañskiego tel. 091 397 44 19 kom. 603 365 949
Henryka Musia³a
kom. 667 201 207
Nasza strona – www.weterani3.republika.pl
Organizatorzy

Na zdjêciu od lewej: Prezes OSP Resko Ryszard Szymañski, Prezes
Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego OSP Krzysztof Paluch, Dyrektor ENEA
w Gryficach Andrzej Malinowski, Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski, Kierownik ENEA Resko Zbigniew Strojny.
Zdjêcie: Prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego OSP Jaros³aw Strózikowski.
Na spotkanie ze stra¿akami z OSP
Resko przybyli Dyrektor Zak³adu
Energetycznego ENEA - Rejon Dystrybucji Oddzia³ Gryfice Pan Andrzej
Malinowski, Kierownik Posterunku
Energetycznego ENEA w Resku Pan
Zbigniew Strojny, Burmistrz Reska
Pan Arkadiusz Czerwiñski. OSP reprezentowali Prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego OSP druh Jaros³aw
Strózikowski, Prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego OSP w £obzie
druh Krzysztof Paluch, Prezes OSP
Resko druh Ryszard Szymañski,
druhny i druhowie.
Kilka tygodni temu w Resku na
terenie zak³adu Energetycznego
ENEA kot by³ przyczyn¹ po¿aru
transformatora (spad³ z dachu - nast¹pi³o zwarcie i zapali³ siê transformator). Dziêki szybkiej i bardzo skutecznej interwencji stra¿aków z OSP

Resko nie dosz³o do spalenia.
Dyrekcja ENEI, na czele z dyrektorem Andrzejem Malinowskim za t¹
œmia³¹ i zdecydowan¹ interwencjê uhonorowa³a naszych stra¿aków czterema kompletami mundurowania koszarowego.
Trzeba dodaæ, ¿e z dzia³añ stra¿aków obaj panowie z ENEI byli bardzo zadowoleni, z faktu wyró¿nienia
cieszy³ siê równie¿ Burmistrz Reska,
ale najbardziej zadowoleni byli stra¿acy, którzy dostali nowe mundury.
W imieniu Zarz¹du OSP Resko
Prezes Ryszard Szymañski podziêkowa³ za wyró¿nienie, wrêczaj¹c statuetkê Œw. Floriana, patrona stra¿aków, panu dyrektorowi z Gryfic i statuetkê stra¿aka nios¹cego pomoc
panu kierownikowi z Reska.
Ze stra¿ackim pozdrowieniem!
Krzysztof Paluch

INFORMACJE
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Ligowcy sparuj¹ Galeria tygodnika
Sarmata Dobra
W sobotê Sarmata podejmowa³
na w³asnym boisku V-ligow¹ Zorzê
Dobrzany. Wygrali goœcie 3:2 (2:2).
Bramki dla Sarmaty strzelili Kamiñski
i Szkup.

Œwiatowid £obez
Œwiatowid najpierw zagra³ z Hutnikiem Szczecin, a w sobotê zmierzy³
siê z In¹ Goleniów. Oba wystêpy
nale¿y zaliczyæ do udanych.
Najpierw w œrodê, 22 lipca, Œwiatowid podejmowa³ IV-ligowego
Hutnika ze Szczecina. Po bezbramkowej pierwszej po³owie gospodarze
rozstrzelali siê i wygrali mecz 3:1, po
bramkach Samala, Kieruzela i Popielowskiego (dwie ostatnie po karnych
za zagrania szczecinian rêkami).
W sobotê Œwiatowid zagra³, równie¿ z £obzie, mecz z IV-ligow¹ In¹
Goleniów. Przegra³ 0:1 (0:0), ale zaprezentowa³ siê bardzo korzystnie
na tle mocnej dru¿yny goleniowskiej. Trener Janusz Skrobiñski maj¹c do dyspozycji szeroki sk³ad testuje ró¿nych graczy na poszczególnych pozycjach.
Sporo spekulacji wywo³a³o pojawienie siê w Œwiatowidzie Krzysztofa Kieruzela z Sarmaty Dobra. Zagra³
mecz z Hutnikiem, ale o jego przejœciu
do ³obeskiego klubu za wczeœnie
dziœ wyrokowaæ. Tak¿e o definitywnym przejœciu z Sarmaty Dawida
Dudka, który co prawda gra ju¿ regularnie w Œwiatowidzie, ale sprawy

formalne miêdzy klubami nie s¹ jeszcze do koñca za³atwione.
Jutro, 29 lipca, Œwiatowid jedzie
do Iñska na sparing z In¹ (Liga Okrêgowa). Mecz o godz. 19, zaœ w sobotê, 1 sierpnia, o godz. 17., na stadionie w £obzie sparuje z IV-ligowym
Piastem Chociwel.

Korolek

Sparta Wêgorzyno
Sparta rozegra³a w sobotê mecz
sparingowy z IV-ligow¹ Draw¹
Drawsko Pomorskie, na stadionie w
Wêgorzynie. Przegra³a 0:5. Kolejny
sparing planowany jest na œrodê, 29
lipca. Na stadionie w Wêgorzynie, o
godz. 18. bêdzie podejmowaæ Lecha
Czaplinek. 1 sierpnia, równie¿ na
w³asnym boisku, o godz. 18. zagra z
Mew¹ Resko.

Mewa Resko
Mewa zagra³a z zespo³em ligi koszaliñskiej B³oniami Barwice. Pad³
remis 1:1. Bramkê dla Mewy zdoby³
Arek Paw³owski. Wiêkszych zmian
w sk³adzie Mewy nie odnotowujemy.

Radovia Radowo Ma³e
Imponuj¹cy wynik zaliczy³a Radovia, która sparuje z przeciwnikami
w swojej grupie A klasy. W minion¹
sobotê pojecha³a na mecz do B³êkitnych Trzyg³ów (w gm. Gryfice). Rozgromi³a gospodarzy 7:2.

Chrzest Mai

Sportowcy chc¹ nowej
bie¿ni
(£OBEZ). Zbierane s¹ podpisy
pod petycj¹ odnoœnie naprawy bie¿ni na ³obeskim stadionie. W tej chwili na liœcie jest ju¿ sporo nazwisk.
Dlaczego? Bo nasza bie¿nia, zda-

niem sportowców, jest w kiepskim
stanie. A jeœli chcemy mieæ dobrych
sportowców, to Orlik, zdaniem niektórych – nie wystarczy.
mm

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

WAKACYJNY PATROL
– odwiedza dzieci na wsi

W dniu 21.07.2009 r. WAKACYJNY PATROL z Komendy Powiatowej Policji w £obzie wyjecha³
do dzieci i m³odzie¿y w gminie Dobra. Policjanci odwiedzili miêdzy
innymi miejscowoœæ Wojtaszyce,
Grzêzno i Dobropole.
Wszêdzie tam czeka³y na nich
dzieci na miejscowych placach zabaw, gdy¿ policjanci umówili siê tak
z miejscowymi so³tysami. Na spotkaniach funkcjonariusze mówili o
bezpiecznym zachowaniu siê na drodze, nad wodš oraz w okolicy podwórka.
Szczególnš uwagê policjantów

zwróci³ fakt, i¿ zarówno dzieci jak i
ich rodzice prosili o interwencje w
sprawie je¿d¿šcych przez te miejscowoœci samochodów ciê¿arowych
wo¿šcych ¿wir na budowê drogi pod
Stargardem Szczeciñskim. Dzieci
mówi³y, ¿e bojš siê przechodziæ przez
drogê, gdy¿ kierowcy ciê¿arówek
nie zwracajš uwagê na ograniczenia
prêdkoœci a nawet na wyznaczone
przejœcia dla pieszych.
Policjanci ze swojej strony obiecali podjšæ odpowiednie kroki w tej
sprawie miêdzy innymi poprzez
zwiêkszenie liczby patroli Ruchu
Drogowego w tych miejscowoœciach.

PATROL w gminie Dobra

WAKACYJNY PATROL ³obeskich policjantów w dniu
23.07.2009 r. odwiedzi³ dzieci z
miejscowoœci B³¹dkowo, Bienice i
Tucze.
Dzisiaj min¹³ ju¿ miesi¹c jak
WAKACYJNY PATROL wyruszy³
w drogê. W tym czasie ³obescy policjanci odbyli 33 spotkania z dzieæmi w miastach i wsiach powiatu ³obeskiego. Na spotkaniach omawiaj¹c
bezpieczne zachowanie siê podczas
wakacji, zwracaj¹ szczególn¹ uwagê na w³aœciwe zachowanie siê nad
wodê, na drodze. Ka¿de spotkanie z
policjantami to mo¿liwoœæ udzia³u w
konkursach, wspólnych kontrolach

kierowców na drodze. WAKACYJNY PATROL jest dziêki miêdzy innymi lokalnym mediom rozpoznawalny
na terenie powiatu i witany z ¿yczliwoœci¹.
Tego dnia policjanci spotkali
równie¿ dzieci ze Szczecina i Kamienia Pomorskiego, który wypoczywa³y nad doberskimi jeziorami. W
czasie pogadanek dzieci z tych miejscowoœci twierdzi³y, ¿e ¿a³uj¹ i¿ nie
maj¹ takiego WAKACYJNEGO PATROLU w swoich miejscowoœciach.
Podobnego zdania byli rodzice dzieci,
którzy uwa¿aj¹, ¿e tego typu kontakt
policjantów z dzieæmi w czasie wakacji
na d³ugo pozostanie w ich pamiêci.

tygodnik ³obeski 28.07.2009 r.

BEZPIECZNE
WAKACJE 2009

Wakacje to okres wypoczynku,
czas zwiêkszonego ruchu turystycznego, w tym g³ównie dzieci i m³odzie¿y, ale równie¿ czas, w którym wzrasta iloœæ wypadków, przestêpczoœci,
iloœæ zdarzeñ specyficznych dla
pory letniej (uk¹szenia, u¿¹dlenia,
oparzenia, zaka¿enia).
Akcja „Bezpieczne Wakacje” realizowana jest od trzech lat. Jej g³ównym celem jest poprawa stanu porz¹dku publicznego w tym okresie, a
tym samym zapewnienie mieszkañcom i turystom w³aœciwego poziomu
poczucia bezpieczeñstwa, a tak¿e
zwiêkszenie œwiadomoœci na temat
zachowañ prozdrowotnych (profilaktyka narkotykowa, nikotynowa,
alkoholowa, meningokokowa, profilaktyka HIV/AIDS, itp.).
W zwi¹zku z powy¿szym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w £obzie, wspólnie z Policj¹,
prowadzi kontrole podleg³ych na
naszym terenie œwietlic wiejskich,

pó³kolonii oraz obozów.
W miesi¹cu lipcu odwiedziliœmy
11 œwietlic wiejskich (Przemys³aw,
£osoœnica, £ugowina, Przytoñ,
Sielsko, Mieszewo, Be³czna, £ob¿any, Bonin, Kraœnik, Runowo) i 4
pó³kolonie. W czasie takich akcji
prowadzone s¹ pogadanki na temat
bezpieczeñstwa najm³odszych nad
wod¹, na drodze, na podwórku itp.,
rozdawane s¹ materia³y oœwiatowozdrowotne oraz organizowane s¹
konkursy plastyczne. Nagrody dla
dzieci bior¹cych udzia³ w konkursach ufundowa³o Starostwo Powiatowe w £obzie.
W skontrolowanych dotychczas
placówkach nie stwierdzono istotnych uchybieñ. Ogólnie stan skontrolowanych œwietlic nale¿y oceniæ
jako zadowalaj¹cy. Kolejne kontrole
œwietlic i pó³kolonii przewidziane s¹
w miesi¹cu sierpniu.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w £obzie

INFORMACJE
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Wypadek na Segala

Pijani kierowcy
na drogach powiatu
³obeskiego

W dniu 21.07.2009 r., oko³o godz.
16.50, w £obzie, na skrzy¿owaniu ul.
Niepodleg³oœci z ul. Segala, kieruj¹cy samochodem marki Nissan Leszek I. (zam. powiat goleniowski) nie
zastosowa³ siê do znaku STOP,
wskutek czego uderzy³ w prawid³owo jad¹cy samochód marki Fiat, kierowany przez Joannê Œ. Kieruj¹ca z
obra¿eniami krêgos³upa szyjnego
zosta³a przewieziona do szpitala w
Drawsku Pom.

W ostatni weekend policjanci z
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie zatrzymali ³¹cznie 6 osób nietrzeŸwych, kieruj¹cych pojazdami
oraz jedn¹ osobê posiadaj¹c¹ zakaz
jazdy pojazdami, wydany wczeœniej
przez S¹d Rejonowy w £obzie, równie¿ za tego typu wystêpek. W tym
przypadku wszyscy kierowcy pope³nili przestêpstwo i bêd¹ odpowiadaæ przez s¹dem, a grozi im do 2
lat pozbawienia wolnoœci.

Sprawcy rozboju
w areszcie

Zniszczy³ ule

S¹d Rejonowy w £obzie, na
wniosek Komendanta Powiatowego Policji, zastosowa³ wobec Sergiusza W. i Piotra A., sprawców rozboju
w Dobrej, dokonanego w dniu 18 lipca br., œrodek zapobiegawczy w postaci 3-miesiêcznego aresztu.

W nocy z 24 na 25 lipca br., w
kompleksie leœnym w okolicy miejscowoœci Rusinowo, nieznany
sprawca wyrwa³ zadaszenia w 34
pszczelich ulach. Wskutek tego dosz³o do zaziêbienia czerwi i zniszczenia 34 pszczelich rodzin. W³aœciciel
wyceni³ swoje straty na kwotê 3400 z³.
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Syreny w 65 rocznicê
wybuchu Powstania
Warszawskiego
Starosta £obeski dzia³aj¹c na podstawie par. 10 ust. 4 rozporz¹dzenia
RM, z dn. 16.10.2006 r. (Dz. U. Nr 191, poz. 1415) informuje, ¿e dla upamiêtnienia 65 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia
br., o godz. 17:00, na terenie gmin powiatu ³obeskiego, zostan¹ w³¹czone
syreny alarmowe na okres jednej minuty.

Wyrok
Sygn. akt II K 276/09 Ds. 507/09, Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 30 czerwca 2009r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³
Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant:
Katarzyna Weso³a, bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia
30.06.2009r. sprawy:

Tadeusza Laudy
s. Romana i Reginy z d. K³usewicz, ur. 20 maja 1961 r. w Resku; oskar¿onego o to, ¿e:
w dniu 30 kwietnia 2009 r. o godzinie 20.20, na drodze Resko –
Lubieñ Dolny, kierowa³ rowerem na drodze publicznej, bêd¹c w stanie
nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1.23 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu,tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk
orzeka:
I. oskar¿onego Tadeusza Laudy uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178a par. 2 kk
wymierza mu karê 8 (oœmiu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art. 70 par. 1 pkt. 1 kk i art. 72
par. 1 pkt 5 kk wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawiania wolnoœci warunkowo zawiesza na okres próby 4 (czterech) lat
zobowi¹zuj¹c go do powstrzymania od nadu¿ywania alkoholu;
na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka wobec oskar¿onego karê grzywny w wysokoœci 30 (trzydziestu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ
jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 6 (szeœciu) lat;
na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
na podstawie art. 627 kpk w zw. Z art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 23 czerwca 1973r. o op³atach w sprawach karnych -(Jed. Tekst:
Dz.U. z 1983r. Nr 49, poz. 223 z póŸn. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na
rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie
210 (dwieœcie dziesiêæ) z³otych.
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Poprawne rozwi¹zania krzy¿ówek, has³a brzmia³y:
nr 23 - „Gdzie cienko tam siê rwie”
nr 24 - „Bez kobiet nie mo¿e ¿yæ jedynie ginekolog”
nr 25 - „Kto prezydentem”
Nagrodê otrzymuj¹: Janina Ilgiewicz (£obez), Teresa Syjczak
(£obez), Helena K³os (£obez).
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Wa¿na do ostatniego dnia lata

