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Rolnicy zastrajkuj¹?
20 milionów
do podzia³u

Niebezpieczne zabawki
Rusza liga
pi³karska
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Spacerkiem po parku
Mieszkañcy miast chcieliby mieæ
teren, po którym mogliby spokojnie
spacerowaæ, powdychaæ œwie¿ego powietrza, rozpaliæ ognisko, posiedzieæ i
odpocz¹æ od codziennych zmartwieñ.
Takiemu celowi z za³o¿enia ma s³u¿yæ w
£obzie park za cmentarzem. Wystarczy
jednak przejœæ siê po nim, by radoœæ ze
spaceru przesz³a co najmniej w irytacjê.
Na placu, w którym wygospodarowano miejsce na tzw. „budkê”, pod która jeszcze do niedawna by³y ³awki i stó³,
dziœ mo¿na jedynie osi¹gn¹æ podwy¿szone ciœnienie. Plac porastaj¹ chwasty, po ³awkach nie zosta³o œladu, ze
sto³u pozosta³ jedynie blat, który niebawem pos³u¿y za opa³. Za opa³ pos³u¿y³a równie¿ czêœæ zadaszenia. Schodz¹c œcie¿k¹ w dó³ mo¿na spotkaæ po
drodze porzucone butelki po piwie,
opakowania po chipsach i papierosach.
Poni¿ej do g³azu Jahna prowadzi wydeptana w trawie œcie¿ka. Ktoœ pomy-

œla³by, ¿e to mi³oœnicy gimnastyki
chodz¹ do g³azu upamiêtniaj¹cego prekursora sportu. Zmieni zdanie, gdy
podejdzie bli¿ej, przez sterty pot³uczonego szk³a. Na pomniku stoi jeszcze
ostatnia butelka, postawiona tu zapewne jako cel. Niedaleko „patelni” by³a
kolejna budka z zadaszeniem a pod ni¹
³awki – czas przesz³y jest tu najlepszym okreœleniem. Trawa zaros³a ju¿
miejsce, w którym niegdyœ ustawiono
miejsce do odpoczynku. Przy jedynej
pozostawionej od wandalizmu ³awce
mo¿na zapoznaæ siê z jad³ospisem biwakuj¹cych tu osób oraz z tym, jakiego
typu czasopisma czytaj¹. Gdyby w
£obzie by³ skup butelek mo¿naby dostaæ za le¿¹ce w parku szklane naczynia
spor¹ sumkê.
Park w £obzie, to kolejny dowód na
to, ¿e daleko nam do spo³eczeñstwa
cywilizowanego, za jakie tak bardzo
chcemy siê uwa¿aæ.
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Kradn¹ w poci¹gach

Zbigniew Harbuz
Poniewa¿ od czasu do czasu
je¿d¿ê poci¹gami po kraju, wiêc
natrafia³em na ró¿nych pasa¿erów. Przed kilku laty ukradziono
mi portmonetkê z pieniêdzmi.
Mia³em szczêœcie, bo nie okradli
kolegi, z którym jecha³em i od nie-

go po¿yczy³em pieni¹dze. Dzia³o
siê to na trasie z Czêstochowy do
Kielc.
Pod koniec lipca br. wraca³em
poci¹giem z Bia³egostoku do Szczecina. Jecha³em w towarzystwie, by³o
nas osiem osób. Pasa¿erów wsiad³o
bardzo ma³o, a na trasie w porze
nocnej ma³o osób dosiada³o. Nasza
grupa zadecydowa³a, ¿e zajmiemy
po s¹siedzku trzy przedzia³y, by
wygodnie jechaæ, a nawet zdrzemn¹æ siê. Ja znalaz³em siê w towarzystwie kole¿anki z Tymienia i kolegi ze
Œwidwina.
Gdy poci¹g ruszy³ z gdyni, by³o
ju¿ jasno. Kole¿anka wysz³a do toalety. Za chwilê wróci³a z baga¿em w
rêku. By³ to mój ma³y plecak, który
po³o¿y³em na pó³kê z przedziale wagonu. Wczeœniej nie zauwa¿y³em, ¿e

go brakuje. Okaza³o siê, ¿e mój plecak by³ najmniejszy i dlatego ³atwo
go by³o zabraæ. Moi wspó³pasa¿erowie mieli du¿e plecaki i trudniej
by³o je ukraœæ. W plecaku mia³em
aparat fotograficzny, kupiony przesz³o 15 lat temu, drobny zapas jedzenia i termos z herbat¹, u¿ywan¹ bieliznê i kilka czasopism. Pieni¹dze i
dokumenty mia³em przy sobie. Z³odziej nie znalaz³ w moim plecaku
atrakcyjnego ³upu.
W tym czasie korytarzem co
chwilê przechodzili m³odzi mê¿czyŸni, których to podejrzewaliœmy o tê
kradzie¿. W pewnym momencie weszli do naszego przedzia³u. Okaza³o
siê, ¿e i oni stali siê ofiarami kradzie¿y. Tym trzem m³odzieñcom skradziono baga¿e wraz z dokumentami.
Jechali do S³upska.
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Dodrukowali sobie banknoty na komputerze

Sfa³szowali stuz³otówki
W dniu 28 lipca br., w jednej z miejscowoœci wiejskich gminy Wêgorzyno, w sklepie spo¿ywczym pojawi³y siê banknoty o nominale 100 z³, których wygl¹d budzi³ podejrzenie, i¿ s¹ falsyfikatami.
Nie tylko by³y podobne do siebie na pierwszy rzut oka, ale posiada³y te same numery seryjne.
Policjanci zabezpieczyli banknoty i zaczêli ustalaæ ich Ÿród³o pochodzenia. Stosunkowo szybko ustalono, jakie osoby mog³y wprowadziæ
do obiegu fa³szywe setki i jedna z
nich zosta³a zatrzymana do wyjaœnienia.
Ponadto policjanci zabezpieczyli u jednego z mieszkañców komputer oraz drukarkê mog¹c¹ s³u¿yæ do
ich produkcji. Ustalono równie¿ w
Narodowym Banku Polskim, ¿e dotychczas na terenie kraju nie wystêpowa³y tego typu falsyfikaty i jest
wielce prawdopodobne, ¿e do obiegu nie trafi³a ich dalsza iloœæ.
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie zwraca siê do wszystkich
mieszkañców o udzielenie informacji
do powy¿szej sprawy, w szczególnoœci o informowanie, czy nie weszli
w posiadanie banknotów 100 z³oto-

wych, których wygl¹d wzbudzi³ w
nich podejrzenia, i¿ s¹ sfa³szowane.

Telefon kontaktowy: 997, 112 lub 091
56 15 511.
(kp)

Reklama
Tel./fax 091
3973730
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Rolnicy zastrajkuj¹?
(REGION). W najlepsze trwaj¹ ¿niwa,
jednak ceny zbó¿ w
skupach zupe³nie nie
zadowalaj¹ rolników.
Dzisiaj ma zostaæ
podjêta decyzja o
strajku generalnym.
Obecnie ceny notowane na rynkach œwiatowych i europejskich s¹
najwy¿sze od kilkunastu lat, w Polsce proponowane ceny s¹ jednymi z
najni¿szych w Europie. Przedstawiciele firm skupuj¹cych, twierdz¹, ¿e
wynika to z doœæ dobrych zbiorów w
naszym kraju. Innego zdania s¹ rolnicy, którzy wykazuj¹ ca³kiem inne
dane.
W³aœciwie mo¿na powiedzieæ, ¿e
ceny w naszym regionie kszta³tuje
elewator w Stois³awiu. Obecnie
ceny oferowane w skupach s¹ a¿ o
kilkadziesi¹t procent ni¿sze ni¿ rok
temu, z tendencj¹ spadkow¹. Oznacza to, ¿e mog¹ byæ jeszcze ni¿sze.
Dla porównania tylko w ci¹gu
dwóch lat cena zbó¿ spad³a o ponad
50 proc., a np. polifoska podro¿a³a o
300 proc.
Ceny zbó¿
Umowne ceny skupu zbó¿ w
Sois³awiu o jakoœci podstawowej w
z³ za 100 kg. Cennik obowi¹zuje za
zbo¿e dostarczone od dnia 07 sierpnia 2009 roku.
Firma potr¹cenia z tytu³u ni¿szej
jakoœci zbó¿ ni¿ ustalono dla ceny
jakoœci podstawowej dokonuje od
ceny netto.
Zbo¿e skupuje równie¿ AgroSk³ad Maszewo, jednak ze wzglêdu
na fakt, i¿ nie przyjmuje zbo¿a na

magazyn, cena zdaniem Marka Traczyka, uzale¿niona jest od ró¿nych
czynników: m.in. wahañ na gie³dzie
oraz od lokalizacji gospodarstwa
rolnika. Pracownicy z Maszewa bowiem sami odbieraj¹ zbo¿e od rolnika i wioz¹ je bezpoœrednio do Niemiec. Nie przyjmowane s¹ równie¿
partie mniejsze ni¿ 25 ton. Dlatego
te¿ ceny za zbo¿e ustalane s¹ dla
ka¿dej partii z osobna, inna cena
bêdzie dla rolnika z pod³obeskiej
wsi, inna dla mieszkañca gminy stargardzkiej. Œrednie ceny w poniedzia³ek 10 sierpnia wynosi³y za ¿yto 270
z³ za tonê, natomiast za pszenicê – od
400 do 480 z³.
W Provimi Rolimpex S.A. £obez
poniedzia³kowe ceny za pszenicê
paszow¹ wynosi³y – 420 z³ za tonê,
za jêczmieñ – 330 z³, pszen¿yto – 320
z³ a za ¿yto – 280 z³. W wypadku Provimi rolnicy musz¹ umawiaæ siê indywidualnie na dostawê zbo¿a do
firmy.
Strajk
W miniony czwartek w Koszalinie spotkali siê producenci zbó¿ na
zaproszenie Zachodniopomorskiej

Izby Rolniczej. Wówczas zosta³ powo³any komitet protestacyjny,
utworzony przez zwi¹zki zawodowe,
stowarzyszenie dzier¿awców i zwi¹zek pracodawców rolnych oraz izbê
rolnicz¹. Wszystko przez zani¿one,
zdaniem rolników, ceny zbó¿.
Zawi¹za³ siê komitet protestacyjny, dzisiaj, we wtorek ma zapaœæ
decyzja, jak¹ formê przyjmie strajk
rolników.
– Analiza cen na gie³dach nie
wskazuje na to, aby ceny za zbo¿a
mia³y byæ tak niskie. Stois³aw wykorzystuje sytuacjê, ¿e w tej chwili jest
spiêtrzenie prac. Na podstawie sygna³ów od tej firmy, mniejsze firmy
powiatowe, równie¿ zani¿aj¹ ceny,
wykorzystuj¹c z kolei sytuacjê, ¿e
wielu rolników nie ma odpowiedniej
powierzchni magazynowej i musi
sprzedaæ zbo¿e. Firmy skupuj¹ce
zbo¿e, wykorzystuj¹ wiêc maksymalnie sytuacjê. Dlatego bêdzie
strajk generalny. O formie zadecyduj¹ dzisiaj: NSZZ RI Solidarnoœæ,
Samoobrona, Zwi¹zek Kó³ek i Organizacji Rolniczych, Zwi¹zek Dzier¿awców i Pracodawców Rolnych. To
bêdzie protest, który wstrz¹œnie
politykami – zapowiedzia³ cz³onek
Zarz¹du Izby Rolniczej Julian Sierpiñski.
Jak wyt³umaczy³ J. Sierpiñski w
Polsce s¹ dwie opcje – z jednej strony jest stowarzyszenie firm, skupuj¹cych zbo¿e i maj¹cych inne analizy, zdecydowanie ró¿ne od analiz
przeprowadzanych przez Krajow¹
Federacjê Producentów Zbó¿. Firmy
skupuj¹ce uwa¿aj¹, ¿e w tym roku
rolnicy wyprodukowali 27-28 milionów ton zbo¿a, sami rolnicy
twierdz¹, ¿e 25 milionów ton.
Firmy skupuj¹ce, twierdz¹, ¿e w
Polsce w tym roku s¹ bardzo dobre
zbiory. Rolnicy zgadzaj¹ siê, ale w
kwestii zbiorów jedynie na terenie
naszego województwa, gdzie pogo-

da nie wp³ynê³a na na zasiewy. Ich
zdaniem im bardziej na wschód i
po³udnie, tym zbiory s¹ gorsze.
– Firmy skupuj¹ce obni¿aj¹
ceny i podaj¹ do publicznej wiadomoœci informacje niezgodne z
prawd¹. W tym kraju ceny ustalane s¹ na podstawie opinii telewizyjnej. To s¹ ceny medialne, a nie
rzeczywiste, wynikaj¹ce z obrotu
œwiatowego. ¯adna firma nie konsultuje cen z gie³d w Hamburgu czy
Chicago, ceny u nas wyznaczane
s¹ spadkowo.
Gdybym mia³ takie dop³aty, jak
ma farmer w Niemczech, móg³bym
sprzedaæ pszenicê nawet za 300 z³ za
tonê. On dostaje 2.400 z³ do hektara,
w Polsce – 680 z³. Dlatego ceny poni¿ej 500 z³ generuj¹ straty dla rolników. Dla tych, którzy maj¹ po 300400 hektarów, to s¹ ogromne sumy
strat. Jeœli w zachodniopomorskim
jest 15 tys. tego typu gospodarstw,
to przy nich stocznia, to ma³e piwo.
Z rolnictwem powi¹zanych jest wiele ga³êzi przemys³u – straty u rolników, to wzrost bezrobocia w innych
ga³êziach.
Ceny na rynkach œwiatowych
nie spad³y a¿ tak bardzo. Na zachodzie ceny zbó¿ pilnuj¹ równie¿ firmy
powi¹zane z rolnictwem np. produkuj¹ce maszyny rolnicze. Jeœli rolnicy maj¹ straty, to nie kupi¹ maszyn.
Wp³yw cen na rynek wystarczy zobrazowaæ w prosty sposób – je¿eli
jest 25 milionów ton zbo¿a i rolnicy
sprzedadz¹ je po 500 z³, to nabêd¹
12,5 miliarda z³, jeœli po 300 z³, to do
ich kieszeni trafi 7,5 miliarda z³ – o
tyle mniej bêd¹ mogli wydaæ na maszyny, nawozy itd. To z kolei mo¿e
doprowadziæ do bankructw firm,
które nam sprzedaj¹ swoje produkty, a co za tym idzie i do wzrostu
bezrobocia. Panom graczom na
rynku wydaje siê, ¿e mog¹ sobie
pograæ, ale rolnicy to ogromny
rynek, ogromna si³a si³a – doda³ J.
Sierpiñski.
W czym problem?
Ceny zbó¿ taniej¹, a nawozów
dro¿ej¹. Ceny za zbo¿e s¹ z roku ’92,
w tym czasie ceny nawozów wzros³y
np. mocznika z oko³o 700 z³, do 1000
z³, saletry z 320 z³ do 780 z³, nawozy
potasowe oko³o 2200 z³.
Produkcja zbó¿ staje siê coraz
mniej op³acalna zwa¿ywszy, ¿e koszty produkcji s¹ coraz wy¿sze, podobnie jak ceny maszyn, ziemi energii itd... Przy równoczesnym spadku
cen za zbo¿a – do kieszeni rolników
wp³ywa coraz mniej pieniêdzy. Na
taki stan rzeczy rolnicy nie chc¹ siê
godziæ.
mm
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Sami zorganizowali festyn

Worowo budzi siê z agonii!

Sygna³y czytelników

Lato to czas, w którym szczególn¹ rolê dla dzieci wiejskich odgrywaj¹ œwietlice. To one bowiem,
przez kilka godzin w ci¹gu dnia, powinny zapewniaæ im ró¿norodn¹ rozrywkê. W niektórych wsiach funkcjonuj¹ one lepiej, w niektórych
gorzej.
Wœród tych drugich, na szczególne, niechlubne wyró¿nienie, zas³uguje œwietlica w Worowie, w której budynku przeprowadzany jest
obecnie generalny remont. Z tego te¿
wzglêdu nie mog¹ odbywaæ siê w nim
wakacyjne zajêcia. Niestety nie s¹
one przeprowadzane równie¿ w innych rekreacyjnych miejscach wsi,
takich jak plac zabaw czy boisko.
Pomimo, i¿ dzieciom obiecywano
liczne atrakcje, wœród nich miêdzy
innymi wyjazd nad morze - w rezultacie pozostawiono je samym sobie, a
opiekunka œwietlicy wyjecha³a za
granicê. Zmobilizowa³o to jednak do
dzia³ania m³ode mieszkanki Worowa, które postanowi³y we w³asnym
zakresie zorganizowaæ dzieciom rozrywkê. Agnieszka Zamojska i Marta
Koc do wspó³pracy zaprosi³y równie¿ so³tysa, ksiêdza oraz rodziców
worowskich pociech, którzy u¿yczyli sprzêt nag³aœniaj¹cy, a tak¿e
ufundowali s³odycze.
Dziêki temu, w ubieg³¹ sobotê
odby³ siê w Worowie Konkurs M³odych Talentów, na którym ka¿dy
móg³ zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci. Dzieci œpiewa³y, tañczy³y, recytowa³y wierszyki oraz odgrywa³y
skecze. Najwiêkszy aplauz i pierwsze

miejsce w konkursie zdoby³a Patrycja Marciniak, która parodiowa³a
Dodê. Maskotkami nagrodzono jednak wszystkich uczestników. Dzieci
wziê³y równie¿ udzia³ w zawodach
sportowych, w których tak¿e nie
by³o przegranych. Ka¿dy otrzyma³
bowiem lizaki i cukierki. Ju¿ bardzo
dawno worowskie dzieci nie bawi³y
siê tak dobrze – wreszcie to one by³y
w centrum zainteresowania, bo dotychczas mog³y tylko patrzeæ z zazdroœci¹ na swoich kolegów z s¹siednich wsi!

Rowerzyœci s¹
pe³noprawnymi
u¿ytkownikami dróg

Wczoraj zadzwoni³a do
redakcji
zdenerwowana
mieszkanka £obza, która
przedstawi³a sytuacjê, w jakiej siê znalaz³a, jad¹c rowerem na ul. Niepodleg³oœci.
- Bêd¹c na wysokoœci Banku
Spó³dzielczego, z parkingu przy tym
banku wyjecha³ jeepem kierowca,
wprost na mnie. Prawie mia³am twarz
przy jego szybie. Gdy przez otwarte
okno zwróci³am mu uwagê, ¿e powinien uwa¿aæ, starszy pan rzuci³ w
moim kierunku kilka s³ów, w tym, ¿e
powinnam jeŸdziæ chodnikiem, a nie
ulic¹. Ja ewidentnie mia³am pierwszeñstwo, a on w³¹cza³ siê do ruchu.
Kilka metrów dalej wyprzedzi³ mnie
na skrzy¿owaniu, czym ponownie
z³ama³ przepisy. Trochê siê zdener-

wowa³am tym wszystkim, bo niektórzy kierowcy traktuj¹ rowerzystów
na drodze, jako z³o konieczne, a im
dro¿sza „bryka”, tym gorzej siê zachowuj¹. Niestety, czêsto wysoka
cena samochodu nie idzie w parze z
wysok¹ kultur¹. Proszê zwróciæ
uwagê kierowcom, ¿e rowerzyœci s¹
pe³noprawnymi u¿ytkownikami
dróg. - powiedzia³a.
Apel przekazujemy. W rozmowie stan¹³ problem braku œcie¿ek
rowerowych w mieœcie. Trudny do
rozwi¹zania, bo brakuje na nie
miejsc. Pad³ pomys³, by „odkorkowaæ” promenadê nad Reg¹, bo w tej
chwili jest tam zakaz ruchu. Rowerzystom u³atwi³oby by to przemieszczanie siê po mieœcie. Mo¿e
w³adze pomyœl¹ o tym.
(r)

Na szczególne podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e g³ówne
organizatorki ju¿ od ponad pó³
roku staraj¹ siê zdobyæ sta¿ w
œwietlicy w Worowie. Niestety, to miejsce prawie od dwóch
lat zarezerwowane jest wy³¹cznie dla syna pani Ewy O. –
opiekunki œwietlicy. Kiedy
jednak okaza³o siê, ¿e zgodnie
z nowelizacj¹ prawn¹ nie mo¿na przed³u¿yæ mu umowy, nagle „œwietlicowa” postanowi³a nie przyjmowaæ nikogo. Dotychczas w Worowie, ze
wzglêdu na iloœæ dzieci,
oprócz opiekuna œwietlicy, zatrudnionych by³o dwoje sta¿ystów –
niezmiennie tych samych. A teraz,
pomimo, i¿ liczba podopiecznych nie
zmala³a, a wrêcz wzros³a, nagle s¹
oni ju¿ niepotrzebni. Obie dziewczyny niejednokrotnie spotka³y siê z
odmow¹ objêcia tego stanowiska.
One bowiem, w odró¿nieniu od wieloletniej pracownicy œwietlicy, najprawdopodobniej wypalonej zawodowo, chc¹ zajmowaæ siê dzieæmi i
czynnie organizowaæ im czas, a nie
tylko wpisywaæ w dziennik niezrealizowane w rzeczywistoœci tematy!
Problemy worowskiej œwietlicy
by³y przeze mnie poruszane ju¿ niejednokrotnie. Jednak do tej pory nic
siê nie zmieni³o. Dyrektor £obeskiego Domu Kultury chwali siê zorganizowanymi przez siebie imprezami i
podci¹ga pod nie, podlegaj¹ce mu
wiejskie œwietlice, a w rzeczywistoœci niewiele siê nimi zajmuje, czego
przyk³adem jest Worowo. Za obecny stan rzeczy bowiem winê ponosi

przede wszystkim brak kontroli ze
strony £DK. Dlaczego nikt z jego
w³adz nie zapyta dzieci albo ich rodziców, jak oceniaj¹ pracê opiekunki
œwietlicy? Dlaczego weryfikacja
efektów jej pracy oceniana jest tylko
na podstawie pó³rocznych sprawozdañ, w których tak naprawdê mo¿na
napisaæ wszystko, bo nikt tego nie
sprawdza? Dlaczego œwietlica nie
jest udostêpniana m³odzie¿y ani
doros³ym mieszkañcom wsi, których
od zorganizowania zabawy czy dyskoteki odstrasza postawa jej opiekunki? Dlaczego na miejsca sta¿ystów nie s¹ zatrudniane osoby chêtne do pracy z dzieæmi? Dlaczego ich
wybór uzale¿niony jest tylko od prywaty „œwietlicowej”? Na te pytanie
nikt jednak nie œpieszy siê z udzieleniem odpowiedzi, a trac¹ na tym
przede wszystkim dzieci, które jak na
razie mog¹ tylko pomarzyæ o profesjonalnej opiece! Byæ mo¿e w Worowie generalnego remontu wymaga
nie tylko budynek œwietlicy, ale równie¿ jego kadra?
MJ
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Rozmowa z burmistrzem £obza Ryszardem Sol¹

20 milionów do podzia³u
Pod koniec lipca by³ pan w Warszawie na spotkaniu, zorganizowanym dla 18. podmiotów, które przesz³y pierwszy etap odnoœnie dofinansowania termomodernizacji z
narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska. Jakie przywozi pan informacje ze spotkania?
- Na spotkaniu w Warszawie zapoznano nas z tym, co nas czeka w
przysz³oœci. Teraz musimy przejœæ
etap drugi. Z³o¿yliœmy deklaracjê,
na jakim jesteœmy teraz etapie, jako
poszczególne grupy. Mamy teraz
czas, aby jeszcze raz przejrzeæ swoj¹
dokumentacjê, abyœmy, bazuj¹c ju¿
na wiedzy, jak¹ przekazano nam w
Warszawie, mogli eliminowaæ b³êdy.
Ju¿ ustaliliœmy, ¿e korygujemy porozumienie z poszczególnymi gminami. Narodowy Fundusz nie poda³
ramowego wzoru porozumieñ, musieliœmy je wypracowaæ sami, s¹ one
wiêc niedoskona³e. Wysz³o to „w
praniu”, podczas przygotowywania
dokumentacji przetargowej, og³aszania przetargów np. kto powinien
og³aszaæ przetargi, podpisaæ siê pod
nimi, to znaczy lider, czy partner –
burmistrz gminy, w której bêdzie
wykonywana termomodernizacja.
Mamy czas na to, aby porz¹dnie
przejrzeæ z³o¿on¹ dokumentacjê, aby
zapoznaæ siê z kryteriami oceny drugiej. Dostaliœmy dokumenty, materia³y, wiemy, jakie s¹ kryteria. To daje
nam komfort, ¿e zgodnie z nimi zrobimy wszystko, czego nie zrobiliœmy w
etapie pierwszym.
– W jaki sposób w takim razie
pisaliœcie wniosek do pierwszego
etapu. Chyba mieliœcie jakieœ wytyczne, skoro zajêliœcie 3 miejsce w kraju?

- Wczeœniej wiele rzeczy robiliœmy w „w ciemno”. Mieliœmy wiele
w¹tpliwoœci, odnoœnie przesy³u
œrodków finansowych, nadal czekamy na informacje z RIO, o tym jaki
wp³yw na bud¿et bêdzie mia³o te
19.253 tys. z³, które wp³ynie na konto
gminy w przysz³ym roku. Czy bêd¹ to
pieni¹dze bud¿etowe, czy te¿ nie.
- Mam rozumieæ, ¿e wszystkie
pieni¹dze o jakie aplikowa³y gminy
powiatu ³obeskiego, zostan¹ przelane na konto lidera, czyli gminy
£obez, a dopiero st¹d bêd¹ przelewane na konta poszczególnych
gmin?
- Pieni¹dze wp³yn¹ na konto, a
my bêdziemy je transzami przelewaæ
na konto danej gminy, gdy ta przedstawi nam faktury za wykonane prace na swoich obiektach. Ja na podstawie faktury przelejê 50 proc. wartoœci danego zadania, pozosta³e 50
proc. wyk³ada gmina, która prowadzi
inwestycjê.
- Powróæmy do Warszawy. Czy
dosz³o tam do jakiœ szczególnie wa¿nych deklaracji?
- W Warszawie, piêæ podmiotów
z województwa zachodniopomorskiego, które przesz³y pierwszy
etap, porozumia³o siê i zadeklarowa³o, ¿e teraz ujednolicimy wszystkie
dane, tak abyœmy mieli jednakowe
wzory porozumieñ i jednakowe wzory korekt. Doszliœmy do wniosku, ¿e
teraz nie jesteœmy dla siebie konkurentami, ale partnerami. Pierwsze
spotkanie zorganizuje starosta
szczecinecki Krzysztof Lis w Szczecinku. Na spotkanie pojedziemy
wiêksza grup¹: burmistrzowie,
skarbnicy, koordynatorzy z ramienia

Z³apany dwa razy
w tym samym dniu
(RESKO) £obescy
policjanci tego samego popo³udnia dwukrotnie zatrzymali
nietrzeŸwego kieruj¹cego rowerem.
Mieszkaniec gminy Resko, w
dniu 6 sierpnia br., w miejscowoœci
£agiewniki, o godz. 16.50, zosta³
pierwszy raz zatrzymany do kontroli
drogowej. Wówczas okaza³o siê, ¿e
kieruj¹cy ma 0.54 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu. Po wyko-

nanych czynnoœciach mê¿czyzna
zosta³ zwolniony, jednoczeœnie policjanci poinformowali go, ¿e w sprawie tej zostanie wszczête postêpowanie karne, gdzie górna granica
kary wynosi 2 lata pozbawienia wolnoœci. Widocznie mê¿czyzna nie
wzi¹³ sobie zbytnio do serca ca³ej
sytuacji, gdy¿ jeszcze tego samego
dnia, o godz. 18.50, zosta³ ponownie
zatrzymany w miejscowoœci Starogard. Jak mo¿na siê domyœleæ, wówczas równie¿ kierowa³ rowerem, lecz
tym razem mia³ prawie dwa
razy wiêcej alkoholu we krwi. Jest to
jego kolejne przestêpstwo pope³nione tego samego dnia.
(kp)

poszczególnych gmin. Na tym spotkaniu wypracujemy jakiœ wspólny
schemat dzia³ania, tak aby ¿aden z
nas w trakcie oceny nie spad³ z listy.
– Albo wszyscy, albo nikt? Ale
w³aœciwie dlaczego liderem zosta³
powiat szczecinecki?
– Powiat szczecinecki ma najwiêkszy projekt, starosta Krzysztof
Lis skupi³ wokó³ siebie trzy powiaty
i ponad 20 gmin.
- Z listy podmiotów, które przesz³y pierwszy etap wynika, ¿e liderami s¹ starostwa. Pocz¹tkowo starostwo ³obeskie mia³o koordynowaæ
zadanie, jednak wycofa³o siê. Czy w
takim razie gmina £obez jest jedyn¹
gmin¹, bêd¹c¹ liderem dla innych
gmin?
- Tak. Rzeczywiœcie nasza gmina
jest jedynym przyk³adem projektu,
gdzie gmina skupi³a wokó³ siebie
inne gminy.
– Og³oszono ju¿ cz¹stkowe
przetargi na termomodernizacjê. Jeœli nie przejdziecie drugiego etapu,
to co wtedy?
- Zasada jest prosta, jeœli nie
otrzymamy dofinansowania, to gmi-

ny same pokrywaj¹ koszty zleconych prac cz¹stkowych, zgodnych z
harmonogramem prac wypracowanych w ramach porozumienia.
- Rozumiem, ¿e pierwsza transza
przysz³aby w roku przysz³ym?
– Jest bardzo du¿a i realna
szansa na to, ¿e jeœli przejdziemy
ocenê drug¹, to tu¿ po oficjalnej informacji, ¿e przeszliœmy drugi etap,
mo¿emy przygotowywaæ wniosek o
p³atnoœæ, na wykonane roboty
cz¹stkowe w poszczególnych gminach. Zaraz po podpisaniu umowy z
NFOŒ mo¿emy sk³adaæ ju¿ wnioski o
p³atnoœæ. Jest realna szansa, ¿e pieni¹dze sp³ywa³yby ju¿ w roku obecnym. NFOŒ i Bank Gospodarstwa
Krajowego apelowali, abyœmy nie
czekali z wnioskami o p³atnoœæ. Im
zale¿y bowiem na tym, aby te pierwsze pieni¹dze sp³ynê³y do nas ju¿ w
tym roku. Mo¿emy sk³adaæ wnioski
przed terminem, aby nie dosz³o do
sytuacji, gdy zostan¹ zasypani
wnioskami o p³atnoœci. Ja nie zak³adam, ¿e spadniemy z tej listy.
– Dziêkujê za rozmowê
Magdalena Mucha
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Relaks z butelk¹
(REGION). Sezon urlopowy w
pe³ni a upalne dni zachêcaj¹ do k¹pieli. Te niestety doœæ czêsto
koñcz¹ siê tragicznie. Tylko od
pocz¹tku roku w naszym województwie utonê³y 42 osoby, a w
czerwcu i lipcu a¿ 25 osób. Dla
porównania w ci¹gu ca³ego ubieg³ego roku œmieræ w wodzie ponios³o 49 osób.
Najwiêcej, bo 17 osób, utonê³o w
jeziorach. Nad morzem natomiast –
14 osób, a w rzekach – 8 osób.
Najczêœciej do tragedii dochodzi
po wypitym alkoholu, lekcewa¿eniu
obowi¹zuj¹cych przepisów i korzystaniu z wody w miejscach niestrze¿onych. Niestety alkohol króluje
bardzo czêsto m.in. podczas sp³ywów kajakowych.
Mo¿na siê o tym przekonaæ nie
tylko naocznie na przystaniach kajakowych, biwakach, ale i obserwuj¹c
kajakarzy podczas sp³ywów. O tym
ile alkoholu wypijaj¹ mi³oœnicy sp³ywów mo¿na siê te¿ przekonaæ przegl¹daj¹c strony internetowe i wpisy
na nich. Oczywiœcie nie dotyczy to
wszystkich mi³oœników sp³ywów
kajakowych.
„Jako, ¿e chlanie zaczê³o siê ju¿
przedpo³udniem w kajaku, to przy
ognisku wytrzymali tylko najtwardsi, a miêczaki zazwyczaj nie mog³y
nawet prosto usiedzieæ przy ognisku i wywraca³y siê na krzeœle.
Pierwszego wieczora nie omin¹³ nas
pierwszaków równie¿ chrzest, po
którym od uderzeñ wios³em mam
dzisiaj olbrzymie siñce na dupie. Inni
z kolei woleli uciekaæ przez okno
szko³y, w której mieszkaliœmy, aby
unikn¹æ tej jak¿e mi³ej ceremonii.
Drugi etap nastêpnego dnia ju¿
doœæ lightowy i przyjemny i za³oga

(…) szybko postanowi³a zgubiæ pozosta³e za³ogi i wypracowaæ sobie
prawie godzinn¹ przewagê.
Równie¿ tego dnia, za wyj¹tkiem
(...) od samego rana panowa³o
ochlejstwo, które bardzo godnie
by³o kontynuowane pod sklepem
(...).”
Inny wpis: „Szybko zostajemy
ustawieni w szyku bojowym i nastraszenie trudnoœciami trasy. Postanawiam to olaæ. Pijê... Pojawia siê szybko stan baœniowy:) W efekcie wsiadam do kajaka w stanie ostrym. Dziêki temu czujê, ¿e wycieczka bêdzie
³atwa. Razem z (...) bez problemów
trafiamy miêdzy dwa przês³a pierwszego mostu i jesteœmy pewni, ¿e
najgorsze za nami....
Pijemy... przechwycamy spiryt o
smaku cytrynowym i pijemy dalej.
Mam ostro namieszane w g³owie,
gdy zaczynaj siê schody. Ci¹g³e
przeszkody. Jest naprawdê ciê¿ko.
W koñcu po krótkiej dyskusji postanawiamy z (...) dla jaj po raz pierwszy
zatopiæ kajak. Woda jest przyjemnie
ciep³a a podp³ywanie kraulem pod
pr¹d, dostarcza nieporównywalnych wra¿eñ. Tunel areodynamiczny:)
Wyjazd pod znakiem skoków.
Niestety na rzece nietrafionych. L¹dujemy w wodzie jeszcze raz razem i
jeszcze 2 razy samotnie. Boli... wiec
pije ¿eby uœmierzyæ ból. (…) Wieczorem integracja. Czyli pijê dalej... „
Picie alkoholu na przystaniach
jest dozwolone, podobnie jak na biwakach przed rozpoczêciem sp³ywu
kajakowego. Nie ma ¿adnych przepisów ograniczaj¹cych spo¿ywanie
alkoholu. Przypominamy, ¿e Rada
Miejska w £obzie zezwoli³a na spo¿ywanie alkoholu na przystani ³obe-

Bêdzie sala i komputery
(DOBIESZEWO). W przysz³ym
roku mieszkañcy wsi bêd¹ mili swoj¹
w³asn¹ œwietlicê. Teraz zosta³ og³oszony przetarg na jej budowê wraz z
zagospodarowaniem terenu wokó³
wraz z obiektami ma³ej architektury: mini boisko do koszykówki, pi³ki
no¿nej, plac zabaw.
Zaprojektowany ju¿ obiekt ma pomieœciæ w przysz³oœci oko³o 30 osób, z
przystosowaniem do potrzeb osób niepe³nosprawnych, st¹d m.in. podjazd z
zewn¹trz budynku.
W œwietlicy bêdzie aneks kuchenny,
wc, pokój komputerowy przeznaczony na 2 stanowiska komputerowe oraz
sala ogólnodostêpna.
Do projektowanej œwietlicy wiejskiej doprowadzona bêdzie energia
elektryczna, woda, a œcieki sanitarne
odprowadzone bêd¹ do szczelnego

zbiornika na nieczystoœci zlokalizowanego na terenie dzia³ki.
Przy œwietlicy powstanie boisko do
siatkówki o wymiarach 18x9m, wraz ze
strefami bezpieczeñstwa o ³¹cznej powierzchni 318 m.kw i plac zabaw (ze
strefami bezpieczeñstwa) o powierzchni 220 m.kw.
Na boisku zostan¹ rozmieszczono
linie charakterystyczne dla danej dyscypliny. Wokó³ pola do gry wydzielono
pas bezpieczeñstwa szer. 2m oraz 3 m.
Ca³a ta powierzchnia jest przewidziana
do pokrycia traw¹ naturaln¹.
Na ten cel gmina w tym roku ma 100
tys. z³., pozosta³e finansowanie odbêdzie siê w roku przysz³ym.
Gmina z³o¿y³a wniosek o dofinansowanie budowy œwietlicy z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi”.
mm

skiej. Nie ma te¿ zakazu spo¿ywania
alkoholu na pla¿ach nad jeziorami.
Ka¿dy kto pije, odpowiada sam za
siebie. Nie wolno spo¿ywaæ alkoholu w przypadku korzystania z motorówek, jachtów itp. Mimo liberalnego pod tym k¹tem prawa, w tym roku
w powiecie ³obeskim nie dosz³o jeszcze do ¿adnego wypadku œmiertelnego na wodzie. Oby tak nadal zosta³o.
Rzecznik prasowy policji w
£obzie Robert Kazienko przestrzega
jednak, ¿e równie groŸne s¹ podtopienia, do których mo¿e dojœæ podczas zabawy w wodzie. Dlatego rodzice, b¹dŸ opiekunowie powinni
zwracaæ szczególn¹ uwagê na bawi¹ce siê dzieci, tym bardziej, ¿e w
miejscach, gdzie nie ma ratownika,
to oni ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za bawi¹ce siê dzieci. Zwyk³e
zach³yœniêcie wod¹, mo¿e doprowadziæ do parali¿u, uszkodzenia mó-

zgu, a nawet œmierci. Dlatego nie
nale¿y bawiæ siê w tzw. podtapianie
innych osób korzystaj¹cych z wody,
spychanie do wody z pomostów,
materacy. Szczególn¹ uwagê nale¿y
zwracaæ na skoki do wody – tak niebezpieczne i koñcz¹ce siê czêsto
œmierci¹ lub kalectwem. Warto o tym
pamiêtaæ, tym bardziej, ¿e na terenie
powiatu ³obeskiego nie ma ani jednego ratownika na pla¿ach ani w
oœrodkach wypoczynkowych.
Z danych policyjnych wynika, ¿e
najczêstsz¹ przyczyn¹ wypadków
œmiertelnych nad wod¹ obok nierozwagi jest alkohol. Niemal co druga
doros³a osoba topi¹ca siê jest nietrzeŸwa, dlatego pozostaje tylko
apelowaæ o rozs¹dek tym bardziej, ¿e
alkohol zaburza ocenê w³asnych
mo¿liwoœci p³ywackich, sk³ania do
brawury, zwiêksza prawdopodobieñstwo szoku termicznego i os³abia organizm.
mm

Bêdzie remiza Spotkanie
(ZAGÓRZYCE). Do 30 czerwca
po latach
przysz³ego roku ma zostaæ zakoñczona przebudowa i rozbudowa budynku remizy stra¿ackiej w Zagórzycach. Rozbudowa przewiduje realizacjê wysokiego gara¿u na samochód stra¿acki, zaplecza higieniczno
– sanitarnego, magazynu, przedsionka, kot³owni oraz infrastruktury
towarzysz¹cej. Remiza bêdzie zaopatrzona w bramê gara¿ow¹ pe³n¹,
koloru czerwonego. Jako Ÿród³o ciep³a dla potrzeb ogrzewania i c.w.u.
zaprojektowano kocio³ kondensacyjny o mocy 28 kW na paliwo gazowe. Zakres robót obejmuje równie¿
utylizacjê papy, obs³ugê geodezyjn¹ oraz opiniê kominiarsk¹.
Maszt syreny alarmowej zosta³
wybudowany w roku 2007.
op

(£OBEZ). W dniach 26-28 sieropnia odbêdzie siê w £obzie zjazd
absolwentów gimnazjum i Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w £obzie z lat
19451963.
W pierwszym dniu zjazdu organizatorzy zaplanowali Mszê Œw.,
przemarsz z Orkiestr¹ do Gimnazjum
i spotkanie. Po po³udniu obiad, a
nastêpnie wystêpy w ³obeskim
Domu Kultury. Wieczorem – kolacja
i Bal Absolwenta.
W czwartek uczestnicy zjazdu
wybior¹ siê do Wysiedla,a nastêpnie do Tarnowa na obiad i piknik. W
ostatnim dniu zjazdu absolwenci
wybior¹ siê do Liceum.
mm
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Nadmiary przy kub³ach
(£OBEZ-gmina). Jedna z
mieszkanek £obza zg³osi³a
siê do nas z informacj¹, ¿e
PUK, odbieraj¹c œmieci
pozostawi³ ich nadmiar na
posesji obiektu
wielorodzinnego. Inn¹
rzecz¹, na któr¹ zwróci³a
uwagê, to pogniecione
pojemniki, które jej
zdaniem zani¿aj¹
pojemnoœæ kub³a.
Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych o pewnego czasu wprowadza zmiany, a ich efekty widoczne s¹
w postaci powstaj¹cych zasieków,
czy ró¿norodnych worków na œmieci.
PUK ma równie¿ swoja stronê internetow¹, na której informuje mieszkañców o kolejnych krokach. Nie
ka¿dy jednak posiada internet w
domu, a jeœli nawet, to nie ka¿dy wie,
¿e taka strona istnieje. O wyjaœnienie
kwestii nadmiarów i pogniecionych
pojemników poprosiliœmy wiêc prezesa PUK Kazimierza Dzie¿aka.
Okaza³o siê, ¿e metalowe pojemniki bêd¹ sukcesywnie wymieniane na
plastikowe, bardziej wytrzyma³e i nie
ulegaj¹ce zniekszta³ceniom, o ile nikt
nie wysypuje do nich gor¹cego popio³u. Jeœli na danej posesji znajduje

siê kube³ na œmieci z widocznymi
wgnieceniami, nale¿y poinformowaæ
przedsiêbiorstwo, aby to wymieni³o
kube³ na inny.
Kolejn¹ kwestiê wyjaœni³ prezes
doœæ obszernie:
- W swojej praktyce spotykamy
siê z problemem tzw. nadmiarów odpadów na zasiekach (mianem nadmiarów okreœlamy tê czêœæ odpadów,
która nie mieœci siê w standardowym
pojemniku, efektem czego jest ona
gromadzona b¹dŸ luzem pod pojemnikiem, b¹dŸ w woreczkach, reklamówkach lub w innych naczyniach).
Powodów gromadzenia nadmiarów jest wiele, ale g³ównym grzechem
w³aœcicieli jest niedoszacowanie iloœci powstawania odpadów na posesji. Elementem istotnym jest zró¿nicowana rytmika powstawania odpadów w ró¿nych okresach i okolicznoœciach (inna jest w okresie œwi¹tecznym, wakacyjnym, wiose4nnym, a
np. zimowym). Inne zupe³nie iloœci
odpadów produkujemy tam, gdzie
przebywaj¹ osoby starsze i diametralnie tam, gdzie s¹ dzieci (a szczególnie niemowlaki).
Ka¿dy w³aœciciel w swojej polityce odpadowej powinien uwzglêdniæ
ró¿ne mo¿liwoœci powstawania nadmiarów, gdy¿ s¹ one w rzeczywistoœci
nie do unikniêcia.
Oczywiœcie przedsiêbiorstwo w
swoim dzia³aniu równie¿ musia³o

uwzglêdniæ fakt powstawania nadmiarów na posesjach oraz przewidzieæ sposoby za³atwiania problemu.
Do niedawna tolerowaliœmy przypadki nadmiarowe i sporadycznie
pojawiaj¹ce siê reklamówki przy pojemnikach, jednak praktyka wykaza³a
b³êdnoœæ takiego postêpowania.
Spora czêœæ w³aœcicieli celowo zani¿a³a kontrakty wywozowe, czyni¹
przypadki nadmiarowe regu³¹, a fakt
nieodp³atnego odbioru tych odpadów jako przywilej nale¿ny. Innym
czynnikiem zmuszaj¹cym nas do zdecydowanego za³atwienia problemu
by³a fakt zjawiska narastaj¹cego, w
wyniku czego powsta³ rynek wtórny
odpadów nie maj¹cych w³aœciciela i
p³atnika (np. podrzucanie odpadów
do czyjegoœ zasieku).
Nasze za³ogi czêsto spotykaj¹ siê
ze zjawiskiem awanturnictwa (wrêcz
terroryzmu) wymuszaj¹cy odbiór
odpadów z posesji.
Czêsto mo¿na zaobserwowaæ jad¹c¹ po ulicy œmieciarkê i biegn¹cego za ni¹ osobnika próbuj¹cego
wrzuciæ do niej swoje nadmiary.
Czêsto spotykamy siê z nieuczciwoœci¹ polegaj¹c¹ na zg³oszeniu reklamacji niewykonania us³ug wywozu odpadów, w celu wymuszenia
dodatkowego odbioru, lub odmowy
zap³aty za odebrane w dobrej wierze
nadmiary.
Jak ju¿ wspomnia³em, w pewnym

momencie odst¹piliœmy od „uznaniowoœci” przywileju nadmiarowego
uznaj¹c (i to dla wspólnego dobra), ¿e
ka¿dy w³aœciciel - zarz¹dca musi wiedzieæ: ile w rzeczywistoœci wytwarza
odpadów i ile to naprawdê kosztuje,
bo tylko wtedy zadba o racjonalnoœæ
gospodarki odpadowej, o porz¹dek
na wlanej posesji i nie dopuœci do
niekontrolowanych podrzutów. O
s³usznoœci przyjêtego postêpowania
œwiadczy obecny wizerunek miasta –
poznika³y przepe³nione zasieki, nadmiary nawet w budownictwie wielorodzinnym i zasobie komunalnym s¹
sporadyczne i szybko znikaj¹ (a przecie¿ odpadów jest tyle samo, co
przedtem). Obecnie w³aœciciele posiadaj¹cy nadmiary mog¹ skorzystaæ
z rozwi¹zañ polegaj¹cych chocia¿by
na: z³o¿eniu sta³ego upowa¿nienia w
przedsiêbiorstwie do odbierania
wszystkich nadmiarów powstaj¹cych na posesji, ka¿dorazowego zlecenia odbioru nadmiarów u kierowcy
i potwierdzenia iloœci podpisem w
karcie drogowej pojazdu, wykupieniu „worków z op³aconym wywozem” do gromadzenia nadmiarów i
wystawieniu ich po nape³nieniu pojemnika, zleceniu odbioru nadmiarów
w siedzibie przedsiêbiorstwa specjalnym transportem, zamówienia kontenera o pojemnoœci 2-4-6-7-13-36 m.
szeœc. pod odpady w dowolnym terminie – wyjaœni³ K. Dzie¿ak.
mm

po³¹czony z konferencjami czasem
na zadawanie pytañ i zdobywanie
wiedzy na temat funduszy europejskich, a przede wszystkim konkretnych wskazówek, dotycz¹cych mo¿liwoœci ich zdobywania. To równie¿
okazja do dobrej zabawy i zdobycia
nowych znajomoœci. Podczas Festynu ró¿ne organizacje i stowarzyszenia bêd¹ mia³y okazjê do zaprezentowania siê w „Unijnym kinie”.
W programie jest te¿ zaplanowana „Parada Inicjatyw Europejskich”,
„Galeria Gwiazd”, Wrêczenie Honorowego Tytu³u „Przyjaciel Karwowa”. W drugiej czêœci konferencji
uczestnicy bêd¹ mieli mo¿liwoœæ
bezpoœredniego zadawania pytañ
przedstawicielom rz¹du i ekspertom
ds. funduszy unijnych, od których
bêdzie mo¿na uzyskaæ specjalistyczne porady. Warto wiêc ju¿ zawczasu przygotowaæ sobie pytania.
Po po³udniu na scenie zaprezentuj¹ siê zespo³y dzieciêce, kapele,
chór, a goœciem specjalnym, który
zabawi publicznoœæ, podczas wieczornej zabawy, bêdzie zespó³ wokalno – instrumentalny Szko³y Mu-

zycznej II St. w Koszalinie. Zespó³
stworzy³ i prowadzi Piotr Zarecki,
mieszkaniec Karwowa, wspó³tworz¹cy zespó³ s¹, podobnie jak Piotr
mieszkañcami wsi. G³ówn¹ ide¹,
przyœwiecaj¹c¹ organizatorom, jest
bowiem ukazanie zdolnych mieszkañców wsi powiatu ³obeskiego.
Nie zabraknie równie¿ rozrywek
intelektualnych pod nazwami „Wielka Gra”, czyli konkursów wiedzy o
funduszach unijnych i „Mapa skarbów” czyli zabawa dla uczestników
Festynu, którzy odwiedzaj¹c
wszystkie unijne stoiska, zdobêd¹
jak najwiêksz¹ iloœæ informacji o funduszach unijnych.
Coœ dla siebie znajd¹ równie¿
mi³oœnicy pi³ki no¿nej i siatkowej,
gier sportowych dla dzieci, rodzinnych potyczek na sportowo i weso³o (m. in. przeci¹ganie liny, wyœcigi
taczk¹, przeja¿d¿ka na miotle, rzut
workiem), oraz mi³oœnicy sztuki, którzy podczas warsztatów zapoznaj¹
siê z tajnikami rêkodzie³a artystycznego czy warsztatu produkcji miote³.
Nie zabraknie oczywiœcie konkursu
pilarzy.
mm

Unia w Karwowie
(£OBEZ-KARWOWO). W
ostatni¹ sobotê sierpnia
odbêdzie siê tu sce tu
„Festiwal Inicjatyw
Europejskich – Karwowo
2009” pod Honorowym
Patronatem Ministra
Rozwoju Regionalnego –
El¿biety Bieñkowskiej.
W zwi¹zku z tym w miniony
czwartek w Urzêdzie Miejskim w
£obzie mia³o miejsce pierwsze spotkanie organizacyjne zorganizowane przez centrum Wspierania Inicjatyw Wiejskich w Karwowie pod kierownictwem Bo¿eny Zareckiej. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli: Agata Kostka – so³tys wsi
Karwowo, Ludwik Cwynar, Jadwiga
Malinkiwicz, Teresa £añ, Lucyna
Lau, Karolina Lorek, Lucyna Majchrzak, Joanna Pietrzyk oraz burmistrz £obza Ryszard Sola, wypracowywano kszta³t Festiwalu oraz
jego regulamin.

Podczas spotkania powsta³y
nowe pomys³y, które poszczególne
osoby ju¿ rozpoczê³y wdra¿aæ w
¿ycie. Sam festiwal zapowiada siê
niezwykle interesuj¹co i bêdzie niebywa³ym wydarzeniem nie tylko na
skalê powiatow¹. Otó¿ do Karwowa
ma przybyæ przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Szczecinie, Instytutu Rozwoju Regionalnego, Wydzia³u Zarz¹dzania i Ekonomiki Us³ug Uniwersytetu Szczeciñskiego, Federacji Inicjatyw Oœwiatowych z Warszawy oraz oczywiœcie
przedstawiciele przedsiêbiorców,
organizacji i stowarzyszeñ z terenu
powiatu ³obeskiego, które maj¹ ju¿
doœwiadczenia w pozyskiwaniu funduszy unijnych, a tak¿e osoby, które
pragn¹ dowiedzieæ siê, w jaki sposób owe fundusze pozyskaæ. Festiwal to równie¿ okazja do zaprezentowania ludzi utalentowanych, mieszkaj¹cych na wsiach z terenu powiatu. Okazuje siê, ¿e zdolnych pere³ek
u nas nie brakuje.
Festyn, to ca³odzienny piknik

Str
Str.. 10

LUDZIE I SPRAWY

tygodnik ³obeski 11.08.2009 r.

Niebezpieczne zabawki
(POWIAT). Jakie¿ by³o zdziwienie mieszkanki jednej z pod³obeskich miejscowoœci, gdy ugryz³a
jab³ko zerwane ze swojej jab³oni.
Pod zêbami wyczu³a coœ twardego.
Gdy przyjrza³a siê bli¿ej, okaza³o
siê, ¿e to... œrut. Na policjê co rusz
wp³ywaj¹ zg³oszenia, ¿e ktoœ strzela z wiatrówki. Zgodnie z prawem na
wiatrówkê nie trzeba zezwolenia,
ale czy wszystko wolno?
Zgodnie z Ustaw¹ o broni i amunicji, wszystkie wiatrówki (zarówno
z luf¹ gwintowan¹, jak i z luf¹ g³adk¹)
o energii pocisku poni¿ej 17J (d¿uli),
dostêpne s¹ w Polsce.
Równie¿ samo posiadanie wiatrówki o energii poni¿ej 17J nie wi¹¿e
siê z ¿adnymi konsekwencjami prawnymi, o ile nie bêdziemy u¿ywali je w
niedozwolonym celu. Sklepy informuj¹ na swoich stronach a producenci na instrukcjach, ¿e zalecaj¹
rozs¹dek w transportowaniu wiatrówek i wyborze miejsc do strzelania, a
tak¿e o tym, ¿e nie ka¿dy z przychylnoœci¹ odnosi siê do tego hobby i

widok osoby z wiatrówk¹ mo¿e
wzbudzaæ u niektórych niepokój i
zdenerwowanie. Informuj¹ równie¿,
¿e nale¿y korzystaæ z nich przy osobach doros³ych i z zachowaniem
zasad bezpieczeñstwa.
Nie informuj¹ jednak o tym, ¿e
wiatrówki nie s¹ niegroŸne, bo przecie¿ œrut wystrzelony z bliskiej odleg³oœci mo¿e uszkodziæ nawet drewniane drzwi. Obecnie wiatrówki w
Polsce posiada kilka milionów osób,
z tego wzglêdu, ¿e wiatrówki poni¿ej
17J traktowane s¹ jako zabawki. Nie
s¹ nigdzie rejestrowane i tak naprawdê nie wiadomo kto je posiada.
Nie ma ¿adnych ograniczeñ wiekowych, ani terytorialnych, na których
mo¿na u¿ywaæ wiatrówki. Nowe wiatrówki mo¿na ju¿ kupiæ w cenie oko³o
100 z³, u¿ywane na bazarach nawet za
kilkadziesi¹t z³. Kwota zakupu jest
niewielka, a frajda dla dzieci i m³odzie¿y spora, tym bardziej, gdy dostaj¹ wiatrówkê do rêki i mog¹ rozbiæ
z ni¹ to, co chc¹. A co robi¹? Strzelaj¹
nie tylko do jab³ek, ale i do ptaków i
zwierz¹t, czêsto przy aprobacie do-

ros³ych – wszak ruchomy cel, jest o
wiele atrakcyjniejszy. Za samo posiadanie wiatrówki nie grozi ¿adna
kara, odpowiedzialnoœæ i tak spoczywa na rodzicach, a odpowiadaæ
mog¹ np. za zniszczenie mienia, gdy
celem staj¹ siê okna, drzwi, samochody... Mo¿na równie¿ zap³aciæ za

œrut znaleziony w jab³ku
znêcanie siê nad zwierzêtami oraz za
spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, b¹dŸ spowodowanie kalectwa u
ludzi - nie trudno bowiem spowodowaæ utratê oka np. Jak siê dowiedzieliœmy, pomys³owoœæ w wygl¹dzie
œrutu nie zna granic, niektóre s¹
ostro zakoñczone, aby ³atwiej wbijaæ
siê w cel – np. w tkanki miêkkie cia³a.
Sympatyków strzelania jest bardzo
du¿o, choæ fala najwiêkszego sza³u
na wiatrówki ju¿ powoli mija.
Warto jednak pochyliæ siê nad
zagadnieniem, skoro wiatrówki s¹
ogólnodostêpne, nie s¹ traktowane
jako broñ i nie ma znacz¹cych ograniczeñ prawnych przy ich korzysta-

niu. Mo¿e warto, wzorem zorganizowanych grup strzeleckich, zacz¹æ
tworzyæ b¹dŸ zachêciæ do tworzenia
grup mi³oœników wiatrówek, zorganizowaæ, b¹dŸ wyznaczyæ miejsce
do strzelania, zawody, nagrody. W
³obeskim parku istnieje miejsce zwane strzelnic¹, wprawdzie nie odpowiada ona wymog¹ stawianym
wspó³czeœnie, odnoœnie broni, ale
przecie¿ wiatrówka nie jest traktowana jako broñ, wiêc wymaganiom tym
nie musi sprostaæ. Miejsca w parku
do spacerowania jest doœæ i matki z
dzieæmi, zakochane pary, mi³oœnicy
œwie¿ego powietrza, mog¹ skorzystaæ z wielu innych miejsc, alejek,
œcie¿ek, ³aweczek.
Na by³ej strzelnicy w tej chwili nie
ma ¿adnej infrastruktury, ale kilka
³aweczek i zadaszone miejsce rozwi¹za³oby problem (pod warunkiem,
¿e zaraz nie zosta³oby u¿yte jako
opa³ na ognisko), jak to siê zaczyna
dziaæ na placu powy¿ej strzelnicy.
Byæ mo¿e nawet ten plac móg³by
spe³niaæ rolê strzelnicy.
Oczywiœcie przyda³yby siê te¿
jakieœ tarcze i ludzie, którzy zechcieliby zorganizowaæ zawody i zapanowaæ nad tym wszystkim. Wszystko
jest do zrobienia, wystarczy tylko
chcieæ pochyliæ siê nad problemem,
skoro wiatrówki, to zabawki, a ¿e
niebezpieczne? Póki nie dojdzie do
tragedii, nikt o tym nie myœli. mm

Agencja oddaje i finansuje

Chodniki w gminie
(WÊGORZYNO). W tym roku
gmina Wêgorzyno za³o¿y³a realizacjê wymiany chodnika w ul. Grunwaldzkiej (droga wojewódzka 151)
na odcinku od sygnalizacji œwietlnej do wjazdu do tzw. domu nauczyciela.
Materia³ zakupi³ i przekaza³ Zarz¹d Dróg Wojewódzkich Drawsko
Pomorskie, a zadanie wykonali pracownicy z robót publicznych. Dalszy ci¹g prac zaplanowano na przysz³y rok. Pierwsz¹ czêœæ zadania
wykonano do koñca lipca.
Z kolei 3 sierpnia rozpoczê³a siê
budowa chodnika w Wêgorzynie
Ma³ym przy drodze wojewódzkiej 151

na odcinku od przystanku do ostatniej posesji. Materia³ zakupi³ i przekaza³ gminie ZDW Stargard Szczeciñski, natomiast prace wykonuj¹ pracownicy z robót publicznych.
W lipcu gmina oczyœci³a pobocze drogi powiatowej w ulicy Koœciuszki, a zdjêty materia³ gmina
wykorzysta³a do uzupe³nienia drogi
na dzik¹ pla¿ê nad jezioro Wêgorzyñskie.
Na przysz³y rok gmina Wêgorzyno planuje dalszy ci¹g wymiany
chodnika w ulicy Koœciuszki po u³o¿eniu sieci gazowej. Materia³ przeka¿e Zarz¹d Dróg Powiatowych, natomiast zadanie zrealizuje gmina. op

(£OBEZ-gmina). W tej chwili
gmina przygotowuje wykaz obiektów, nale¿¹cych do Agencji Rynku
Rolnego, z których korzysta, by w
dalszym etapie z³o¿yæ wniosek do
Agencji o przejêcie i sfinansowanie
ich remontów.
W zwi¹zku z tym, ¿e istnieje mo¿-

liwoœæ pozyskania nawet 300 tys. z³
ze œrodków ARR, gmina postanowi³a wykorzystaæ szansê i ubiegaæ siê
o pieni¹dze. W tym celu musi najpierw przej¹æ obiekty od Agencji i
z³o¿yæ wniosek. Jest to nie lada gratka tym bardziej, ¿e obiektów Agencyjnych na terenie gminy jest jeszcze sporo.
mm

Maluchy do przedszkola
(SIELSKO-MIESZEWO). W
tych miejscowoœciach od wrzeœnia
rusza punkty przedszkolne. Dlatego
te¿ do 20 sierpnia trwa nabór dzieci
w wieku od 3 do 5 lat. Rodzice mog¹
zg³aszaæ dzieci do przedszkola u
so³tysów, b¹dŸ bezpoœrednio w
Urzêdzie Miejskim.

W pierwszym rzêdzie do przedszkola bêd¹ przyjmowane dzieci rodziców samotnie wychowuj¹cych,
bezrobotnych oraz dzieci niepe³nosprawne.
Projekt wspó³finansowany jest
ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
mm

tygodnik ³obeski 11.08.2009 r.

Susza w lesie
(POWIAT) W niedzielê obowi¹zywa³ 3 - najwy¿szy stopieñ zagro¿enia po¿arowego w ³obeskich lasach,
w sobotê – drugi, w poniedzia³ek
wilgotnoœæ œció³ki wynosi³a 16 proc.
Badania przeprowadzane codziennie przez leœników przez leœników w
punktach obserwacji wskazuj¹, ¿e
istnieje du¿e ryzyko po¿aru. Póki co,
nie wprowadzono zakazu wstêpu do
lasu. Aby to zrobiæ, przynajmniej
przez 5 dni musia³by utrzymywaæ siê
3 stopieñ zagro¿enia po¿arowego.
Na razie osoby korzystaj¹ce z uroków lasu musz¹ zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ przy pos³ugiwaniu siê ogniem. - Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
nie wolno w lesie u¿ywaæ otwartego
ognia, prócz miejsc do tego wyznaczonych, w innych wypadkach – nie
wolno rozpalaæ ognisk w odleg³oœci
bli¿szej, ni¿ 100 metrów od granicy
lasu – ostrzegaj¹ leœnicy.
Wysuszona œció³ka bardzo szybko mo¿e zapaliæ siê od niedopa³ków
papierosów, butelek bezmyœlnie
porzucanych w lesie, na polanach,
parkingach. Jest to o tyle istotne, ¿e
przecie¿ niemal wszystkie po¿ary,
powstaj¹ce w lasach s¹ wynikiem
bezmyœlnoœci ludzi.
mm

INFORMACJE
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Powsta³o
Stowarzyszenie
Mi³oœników Cieszyna
„Woœwin”
(CIESZYNO) Mieszkañcy Cieszyna, wsi le¿¹cej w
gminie Wêgorzyno, nad jeziorem Woœwin, powo³ali
Stowarzyszenie Mi³oœników Cieszyna „Woœwin”. Stowarzyszenie zosta³o zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S¹dowym 16 czerwca 2009 r.
Celem stowarzyszenia w najwiêkszym skrócie jest aktywne promowanie so³ectwa Cieszyno i jeziora Woœwin.
Stowarzyszenie liczy obecnie 26 cz³onków i chce siê rozwijaæ.
Prezesem Zarz¹du Stowarzyszenia jest so³tys Cieszyna Mariusz Rataj, wiceprezesami s¹ Ma³gorzata B³a¿czak
i Monika Chmielewska, skarbnikiem zosta³a Janina Wasilewska, a cz³onkiem jest Andrzej Kudzia-Kodzis.
Mi³oœnicy Cieszyna zapisali sobie w statucie bardzo
ambitne, m.in. roztoczyæ opiekê nad dobrami dziedzictwa
narodowego oraz kulturowego wsi, rozwijaæ zainteresowania i umiejêtnoœci swoich cz³onków, dzia³aæ na rzecz poprawy rozwoju mieszkañców so³ectwa, a zw³aszcza rozwoju
przedsiêbiorczoœci, chc¹ wspó³pracowaæ z oœciennymi so³ectwami le¿¹cymi nad jeziorem Woœwin w dziedzinie turystyki i ochrony œrodowiska naturalnego, promowaæ amatorski ruch artystyczny i wyroby rêkodzie³a, podejmowaæ
dzia³ania proekologiczne, krzewiæ kulturê fizyczn¹ i sport.
Tylko pogratulowaæ inicjatywy.
(r)
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam samochód Man F05
242662 90r. Hakowiec 6x2 do dlugich kontenerów wyposa¿ony w
HDS zakabinowy ( 3,14 Tony, wysokoœæ 8,9 m). UdŸwig haka 20 ton,
£adownoœæ 12400 kg. Pojazd zarejestrowany, w ci¹g³ej eksploatacji.
Badania UDT. Faktura VAT. Cena
45.000 z³ + VAT. Tel.602 407 385
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.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam Ford Mondeo kombi 1,8
TD 1995r., ABS, klima, el. ster. szyby, 2 air bagi, komplet zimówek,
cena 4000 z³ do negocjacji. Tel. 094
3654506, 518797424.

US£UGI
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego; £obez, ul. Warcis³awa 2 (os. Ks. Pomorskich). Tel.
091 397 5924, 505-972-167.
Us³ugi remontowe, malowanie,
szpachlowanie, regipsy, tynki rêczne, adaptacja poddaszy, instalacje
elektryczne. Grzegorz Konieczny
Tel. 514113710
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.

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.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

PRACA

MIESZKANIA

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 54 mkw, ogrzewanie
niezale¿ne, stan dobry, niski
czynsz, £obez ul. H.Sawickiej. Cena
do uzgodnienia. Tel. 669838921
lub 669763551
Tanio sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe na wsi w bloku na I piêtrze 3 pokojowe, bezczynszowe z
w³asnym centralnym ogrzewaniem, 6 km od £obza. Tel.
693378531
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w centrum £obza, w bloku,
I piêtro, pow. 38,5 mkw. Tel.
606227270, 0913975164
Sprzedam mieszkanie nad bankiem w £obzie, 3 pokoje. Tel. 783
102 900.
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe 48 mkw. w centrum £obza. Tel. 663 644 388.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w centrum £obza o pow. 53
mkw, III piêtro, WC, balkon, gaz
ziemny. Kuchnia pod zabudowê – w
cenie mieszkania. Tel. 600590201.
Sprzedam mieszkanie w Radowie
Ma³ym 80 mkw, 4 pokoje, III piêtro.
Tel. 669 516 287
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
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)
DO WYNAJÊCIA:mieszkanie 1 pokojowe z aneksem kuch. ennym,
po remoncie, nowe wyposa¿enie,
internet, SAT w miejscowoœci WLEWO tel 691357661(wieczorem)
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 70 mkw., z balkonem, w
Gryficach przy parku. Cena 215 tys.
Tel. 601152110.

Region

ROLNICTWO

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

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

Sprzedam drewno opa³owe, suche, sosnowe, odpad poprodukcyjny w postaci klepek d³ugoœci 2040 cm. Tel. 727-666-385.
Sprzeda¿ drewna kominkowego, transport. Tel. 509 930 161.
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.
Domowe przedszkole „Klubik
Brzd¹ca” zaprasza dzieci. Tel. 604
221 339.
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.

Powiat gryficki
Przyjmê gruz, szlakê, darñ, ziemiê
(teren powiatu gryfickiego), tel.
501234596.
Oddam gratis rower górski w dobrym stanie dla dziecka w Gryficach. Tel. 793 985 234.

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 lokal w pasa¿u handlowym w centrum Nowogardu.
Niskie ceny. Kontakt tel.
601472947
Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel.503 045 960.

Reklama
w gazecie
tel. 0504 042 532
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NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Sprzedam dom jednorodzinny w
£obzie pow. 115 mkw, 5 pokoi,
garderoba, gara¿, ogródek, spokojna
dzielnica.
Tel.
695146910.
Sprzedam dzia³kê pod zabudowê
w £obzie. Proszê dzwoniæ po godz.
17. Tel. 517 381 678.
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 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.

Region
Do wynajêcia lokal oko³o 300 mkw
w centrum Nowogardu, w tej chwili
mieœci siê tam pasa¿ handlowy.
Tel. 601472947
Sprzedam 3 dzia³ki budowlane,
jedna 21 ar, dwie po 32 ary, media,
5 km od Drawska (Zagozd) przy
hydroforni, trasa Drawsko – £obez.
Tel. 696972337

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Przyczepa rolnicza wywrotka D-35,
³adownoœæ 3,5 tony, niska na ko³ach 10/15 ( uszkodzony wywrot).
Faktura VAT. Cena 2500 z³, Tel. 602
407 385
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Bawili siê w Cieszynie
W Cieszynie, w minion¹ sobotê, 8 sierpnia,
odby³ siê Festyn TrzeŸwoœci, zorganizowany przez mieszkañców.

Czynny udzia³ wziê³a Policja
³obeska promuj¹c podstawow¹
znajomoœæ prawa, w szerokom jej
zakresie, wœród najm³odszych (i nie
tylko) mieszkañców. Zabawy dla
najm³odszych organizowane przez
p. Ma³gosiê, ciasta, kawa i herbata
serwowane przez panie cieszynianki umila³y to sobotnie popo³udnie.
A wieczorne ognisko i pieczenie
kie³basek sprawi³o wiele przyjem-

noœci. Widoczny by³ tak¿e akcent
motocyklowy, nieliczny niestety,
natomiast samochód terenowy i
jego w³aœciciel zrobi³ furorê opowiadaniem o swoim sprzêcie i póŸniejszym wo¿eniem chêtnych po
okolicy. Udana impreza i miejmy
nadziejê, ¿e w przysz³ych latach
bêdzie coraz bardziej urozmaicana,
no i frekwencja bêdzie lepsza.
S³awek Szy³owicz
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¯mija na spacerze
Lato, to sprzyjaj¹cy czas na spacery po lesie i ³¹kach.
Niektórzy lubi¹ spacery na boso, a przecie¿ za tak¹
frajdê czasami mo¿na ponieœæ wysok¹ cenê. Nie
powinno siê zapominaæ, ¿e w lasach i na ³¹kach ¿yj¹
¿mije zygzakowate, które czuj¹c siê zagro¿one, mog¹
uk¹siæ cz³owieka. Uk¹szenie rzadko bywa œmiertelne,
z pewnoœci¹ jednak jest bolesne.
¯mije ³atwo pomyliæ z innymi wê¿ami wystêpuj¹cymi w Polsce. Mo¿na j¹ odró¿niæ od niejadowitych
wê¿y przede wszystkim dziêki pionowej Ÿrenicy – pozosta³e maj¹ Ÿrenice okr¹g³e. Na grzbiecie ¿mii wystêpuje zygzak tzw. „wstêga kainowa” o barwie ciemniejszej od podstawowej, przy ¿mijach czarnych
czasami jest on niewidoczny. Od zaskroñca odró¿nia j¹ brak ¿ó³tych plamek tu¿ za g³ow¹. G³owa ma zarys
sercowaty lub jak to woli trójk¹tny.
Szyja jest przewê¿ona i elastyczna.
¯mije wystêpuj¹ w ró¿nych barwach: br¹zowym, srebrzystoszarym,
¿ó³tawym, oliwkowozielonym, niebieskoszarym, pomarañczowym,
czerwonobr¹zowym lub miedzianoczerwonym. Czasami ¿mije wystêpuj¹ce na naszym terenie nazywa siê
„miedziank¹” oraz „ruda ¿mija” ale te
nazwy potocznie u¿ywane s¹ równie¿ na okreœlenie gniewosza, br¹zowej odmiany padalca, a nawet wê¿a
Eskulapa.
¯mije najczêœciej mo¿na spotkaæ
na: obrze¿ach lasów, podmok³ych
³¹kach, polanach leœnych. Szczególn¹ ostro¿noœæ nale¿y zachowaæ,
podczas wêdrówek po nas³onecznionych leœnych polanach i przecinkach, gdzie ¿mije lubi¹ siê wygrzewaæ. ¯mije mo¿na te¿ spotkaæ na ods³oniêtych pagórkach, na ³¹kach –
szczególnie pod pokosami, na
sk³adach drewna. Jej ulubione kryjówki to tak¿e nory,
rumowiska skalne, przestrzenie miêdzy korzeniami
drzew, stosy kamieni.
¯mije lubi¹ przebywaæ tak¿e na terenach podmok³ych lasów z polanami
poroœniêtymi mchem torfowym, bagnem, oraz borówki bagnicy. Spotykane s¹ tak¿e przy przecinkach leœnych poroœniêtych malinami i innymi
krzewami. ¯mija zygzakowata doœæ du¿o pije. Z
tego powodu osiedla siê
w s¹siedztwie stoj¹cych
wód. P³ywa dobrze, ale
unika k¹pieli.
¯mije nigdy nie atakuj¹ aktywnie cz³owieka
i mog¹ byæ niebezpieczne tylko w przypadku

bezpoœredniego zetkniêcia – w
obronie w³asnej. Z regu³y ucieka
przed ludŸmi, choæ czasem, po
ch³odnej nocy mo¿e byæ odrêtwia³a
i nie reagowaæ ucieczk¹. Kiedy ¿mijê
zaskoczymy, mo¿e byæ niezadowolona i zacz¹æ syczeæ, to dla nas powa¿ne ostrze¿enie. Jeœli ¿mija poczuje siê zagro¿ona, bêdzie przez cz³owieka atakowana, osaczana – mo¿e
uk¹siæ. Podobnie siê zachowa, jeœli
niechc¹cy j¹ nadepniemy, lub na niej
usi¹dziemy.
¯mii nie nale¿y dotykaæ, wystarczy j¹ zostawiæ w spokoju, tym bardziej, ¿e w Polsce wszystkie gady
objête s¹ ochron¹. Wystarczy powoli i bez paniki wycofaæ siê, nie
zbli¿aæ siê do niej zbyt blisko, w
szczególnoœci, gdy jest zwiniêta w
k³êbek, to znak, ¿e jest gotowa do
ataku.
Do lasu najlepiej zak³adaæ buty za
kostkê, b¹dŸ gumowce. ¯mija bowiem najczêœciej atakuje w takich
wypadkach na wysokoœci kostki.
Jad ¿mii jest doœæ silny, jednak¿e
jednorazowa porcja jest stosunkowo niewielka, z tego wzglêdu uk¹szenie ¿mii stosunkowo rzadko powoduje œmieræ doros³ego cz³owieka.
Jest natomiast bardzo niebezpieczne dla dzieci.
Po uk¹szeniu ¿mii najpierw widoczne s¹ dwie czerwone plamki w

odleg³oœci 5-10 mm – to œlady po
zêbach jadowych, nastêpnie cia³o w
miejscu uk¹szenia puchnie, podobnie wêz³y ch³onne. Pojawiaj¹ siê
nudnoœci, pobudzenie, ból g³owy,
mog¹ wymioty, biegunka, obrzêk
jêzyka i warg, omdlenie. Niekiedy
mo¿e wyst¹piæ zniszczenie tkanek,
niewydolnoœæ nerek, zaburzenia
krzepliwoœci czy niewydolnoœæ oddechowa. Reakcja na jad ¿mii zale¿y
nie tylko od masy cia³a, ale te¿ od
ogólnego stanu zdrowia cz³owieka.
Sama porcja jadu te¿ mo¿e byæ ró¿na,
mo¿e siê nawet zdarzyæ, ¿e ¿mija
wcale nie wprowadzi jadu i wykona
tzw. suche uk¹szenie.
Nie powinno siê stosowaæ domowych sposobów ludowego leczenia, b¹dŸ podejrzanych w filmach
typu: przypalania, nacinania, wysy-

sania jadu, metody te tylko pogarszaj¹ z³¹ sytuacjê i sprawiaj¹ dodatkowy ból. Do czasu podania surowicy powinno siê natomiast zadbaæ o
to, aby osoba uk¹szona wykonywa³a jak najmniej ruchu. Jeœli taka osoba jest sama np. w lesie, powinna
spokojnie i bez paniki dostaæ siê na
pogotowie. Powolny i spokojny
spacer jest zdecydowanie bezpieczniejszy ni¿ bieg w panice –
jad nie dostaje siê tak szybko do
krwiobiegu. Nie wolno te¿ podawaæ alkoholu – ten bowiem rozrzedza krew i potêguje dzia³anie trucizny. Jedyne wiêc co mo¿emy zrobiæ, to wezwaæ pogotowie lub natychmiast przetransportowaæ osobê do szpitala w celu podania surowicy; tê nale¿y podaæ przed up³ywem 24 godzin od uk¹szenia. op

Wioski w konkursie
„Aktywna wieœ 2009”
Starostwo Powiatowe w £obzie oraz Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie
w ramach programu „Piêkna wieœ” og³osi³y konkurs „AKTYWNA WIEŒ
2009”. W tym roku ocenie podlega³a bêdzie g³ównie aktywnoœæ mieszkañców wsi.
Gminy wytypowa³y najbardziej aktywne wsie ze swojego terenu, które
wezm¹ udzia³ w drugim etapie konkursu. S¹ to:

W dniach 17.08.2009-28.08.2009 r. komisja konkursowa przeprowadzi
wizytacje zg³oszonych wsi oraz dokona ich oceny. W tym roku wsie z danej
gminy bêd¹ konkurowaæ dru¿ynowo z wsiami z pozosta³ych gmin.
W tym roku ocenie zostan¹ poddane: ogólna estetyka 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.).
Rozstrzygniêcie i og³oszenie wyników konkursu nast¹pi dnia
13.09.2009r. na Do¿ynkach Powiatowych, które odbêd¹ siê w Radowie Ma³ym.
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Sarmata zakoñczy³
przygotowania do ligi
(DOBRA) W sobotê, 8 sierpnia, pi³karze beniaminka IV ligi Sarmaty
Dobra swoim szóstym meczem sparringowym zakoñczyli przygotowania do
rundy jesiennej.
Pi³karze Sarmaty zagrali w Resku z wystêpuj¹c¹ w klasie okrêgowej miejscow¹ Mew¹. Sarmata wygra³ 4:2, a bramki dla niego zdobywali kolejno:
Wojciech Bonifrowski, Emilian Kamiñski, Damian Dzierbicki i Wojciech Kliœ.
By³o to pierwsze i jedyne zwyciêstwo Sarmaty w ramach przygotowañ do
sezonu. W pozosta³ych meczach Sarmata osi¹gn¹³ nastêpuj¹ce rezultaty:
Rega Trzebiatów (III liga) - Sarmata 5:1,
Zorza Dobrzany (V liga) - Sarmata 3:2,
Hutnik Szczecin (IV liga) - Sarmata 5:4,
Pomorzanin Nowogard (V liga) - Sarmata 1:1,
B³êkitni Stargard (III liga) - Sarmata 5:2,
Mewa Resko (Kl. O.) - Sarmata 2:4,
Wszystkie mecze Sarmata rozegra³ na wyjazdach.
Mimo, i¿ statystycznie wyniki gier kontrolnych osi¹gniêtych przez Sarmatê nie nastrajaj¹ optymistycznie, to jednak bior¹c pod uwagê klasê sparring partnerów, to styl i grê jak¹ w tych meczach zaprezentowali podopieczni
trenera Tomasza Surmy, pozwalaj¹ z lekkim optymizmem patrzeæ w przysz³oœæ
Sarmaty w rozgrywkach IV ligowych. A jak bêdzie, czas poka¿e... estan

Wraca z III-ligowej Astry

Krzysztof Szkup wzmacnia
Sarmatê
(DOBRA) Po czterech
latach nieobecnoœci,
do dru¿yny beniaminka
IV ligi Sarmaty Dobra
powróci³ jej wychowanek
Krzysztof Szkup.
Ten 20 letni pi³karz (ur. 1989 r.),
w ostatnich latach ma za sob¹ wystêpy m. in. w SMS £ódŸ i w ostat-

Lekkoatletyka

Jakub
Plesiak
biega³
w Krakowie
(KRAKÓW) W dniach 24-26
lipca br. odby³a siê w Krakowie
Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y w Sportach Letnich, w której startuj¹ dzieci i m³odzie¿ w wieku szkolnym. Uczestnikiem tej
Olimpiady by³ Jakub Plesiak, startuj¹cy na dystansie 400 m. Jakub
zakwalifikowa³ siê do fina³u B, w
którym zaj¹³ drugie miejsce, co
ostatecznie da³o mu 10 lokatê na
tym dystansie. JAWA
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SPORT

nim sezonie w III-ligowej Astrze
Ustronie Morskie. Graj¹c w tym
ostatnim klubie po rundzie jesiennej sezonu 2008/2009 zosta³ wytypowany do jedenastki jesieni,
spoœród pi³karzy naszego województwa, graj¹cych w III lidze, a
zamieszczonej na stronach portalu Ligowiec. Przyjœcie tego utalentowanego zawodnika niew¹tpliwie znacz¹co wzmocni liniê
ofensywn¹ Sarmaty.
estan

Prze³aje w £obzie
(£OBEZ). W niedzielê 23 sierpnia £obeski Klub Biegacza „Trucht”
i Ognisko TKKF „B³yskawica” w
£obzie organizuj¹ bieg prze³ajowy o
Puchar Prezesa TKKF.
Trasa biegu liczyæ bêdzie 12 km.
Swój udzia³ w zawodach zapowiedzia³o ju¿ wielu zawodników z województwa.
Start przewidziano na godzinê
11.00 w centrum miasta na ul. Wybickiego. Zawodnicy pocz¹tkowo
bêd¹ biegli ulicami: Ogrodow¹,
Siewn¹, Chopina, S³owackiego oraz
W. Polskiego, nastêpnie za cmentarzem skrêc¹ w œcie¿kê ekologiczn¹,
któr¹ dobiegn¹ do drogi asfaltowej
£obez – Unimie. Po przeciêciu tej
drogi trasa biegu bêdzie wiod³a
drog¹ betonow¹ obok starej ¿wirowni. Za ¿wirowni¹ bêdzie nawrót,
punkt kontrolny i punkt z wod¹ dla
zawodników. Po dobiegniêciu do
drogi asfaltowej na zawodników
bêdzie czeka³a jeszcze do pokonania
„unimska górka”, potem ju¿ tylko z
górki i meta na Stadionie Miejskim.
Pierwsi biegacze powinni pojawiæ
siê na mecie oko³o godziny 11.45.
KATEGORIE WIEKOWE:
M–1 16-29 lat
M–2 30-39 lat
M–3 40-49 lat
M–4 50-59 lat
M–5 60 lat i starsi
K–1 16-35 lat
K–2 36 lat i wiêcej
Dla najlepszych organizatorzy
przewidzieli nagrody. W kategorii
Open panie i panowie za zajêcie
miejsc I – III otrzymaj¹ puchary,

dyplomy i nagrody rzeczowe. Dyplomy i nagrody rzeczowie otrzymaj¹ równie¿ panowie za zajêcie
miejsc od IV do VI.
W kategoriach wiekowych za
zajêcie miejsc na podium zawodnicy
otrzymaj¹ dyplomy i nagrody rzeczowe, natomiast za miejsca IV-VI
- dyplomy i upominki. Przy czym
nagrodzeni w klasyfikacji generalnej
nie s¹ nagradzani w kategoriach wiekowych, zatem nagrody nie dubluj¹
siê.
Klasyfikacja w kategorii bêdzie
prowadzona w przypadku startu
minimum trzech zawodników w grupie wiekowej. W przypadku mniejszej iloœci zawodników w danej kategorii, zawodnicy ci zostan¹ sklasyfikowani w kategorii m³odszej.
Dla pierwszych 50 zawodników
na mecie organizatorzy przewidzieli
pami¹tkowe medale.
Chêtni do uczestniczenia w biegu mog¹ zapisaæ siê w dniu zawodów na Stadionie Miejskim przy ul.
Siewnej w godzinach od 9.00 do
10.30. Op³ata startowa wynosi 10 z³.
Organizator zapewnia natrysk i szatniê, a tak¿e posi³ek regeneracyjny i
napoje na mecie.
Ka¿dy zawodnik ubezpiecza siê
we w³asnym zakresie od nastêpstw
nieszczêœliwych wypadków i startuje na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.
Osoby niepe³noletnie startuj¹ za
pisemn¹ zgod¹ rodziców.
Zawody czêœciowo odbywaj¹
siê w ruchu ulicznym, dlatego te¿
ka¿dy zawodnik ma obowi¹zek zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ podczas biegu tym bardziej, ¿e te odbêd¹
siê niezale¿nie od aury.
op

Rusza liga pi³karska
IV liga
Debiut beniaminka w IV lidze,
Sarmaty Dobra, na wyjeŸdzie.
Dobrzanie jad¹ do Wolina 15 bm.
na mecz z tamtejsz¹ Vinet¹. Pocz¹tek o godz. 17.00.
V liga
Sparta Wêgorzyno pierwszy
mecz ligowy gra u siebie. Podejmuje Stal z Lipian. Mecz w sobotê, 15 bm. Wygl¹da na to, ¿e to
jedyne otwarcie sezonu w naszym powiecie. Inne zespo³y
graj¹ na wyjazdach. Sparta stoi
przed trudnym zadaniem utrzymania siê w lidze, bo startuje z pozycji dru¿yny cudem uratowanej
przed spadkiem. Sobotnia pora¿ka na swoim boisku w meczu
sparingowym z Radovi¹ a¿ 1:7 nie
nastraja optymistycznie przed se-

zonem. Mo¿e jednak trzeba by³o
latem zmieniæ Zarz¹d Klubu i trenera, by unikn¹æ blama¿u.
Klasa Okrêgowa
Tu mamy dwa zespo³y:
Œwiatowid £obez i Mewê Resko. Oba graj¹ na wyjazdach.
Œwiatowid w ostatnim meczu
kontrolnym wygra³ u siebie z Vligow¹ Zorz¹ Dobrzany 4:1. Zespó³ ju¿ oficjalnie wzmocni³ siê
o napastnika Dawida Dudka,
który zosta³ wypo¿yczony z
Sarmaty na pó³ roku. Œwiatowid
na swój pierwszy mecz ligowy
jedzie w niedzielê do Stuchowa,
gdzie zagra z Koron¹ (o godz.
17.00).
Mewa gra w sobotê. Jedzie do
Maszewa na mecz z Masovi¹, o
godz. 15.00.

Klasa A
Tutaj liga rusza za dwa tygodnie, czyli 22 bm. Radovia Radowo Ma³e pojedzie na mecz z Or³em do Prusinowa, pod Gryficami. Dru¿ynie przyda³ siê zimny
prysznic „spadkowy”, bo seria
meczów kontrolnych pod wodz¹
nowego trenera Wojciecha Kêdzierskiego œwiadczy o mobilizacji i ogromnej chêci powrotu radowian do klasy okrêgowej. Po
remisie 2:2 ze Œwiatowidem w
£obzie, Radovia rozgromi³a Spartê Wêgorzyno na ich w³asnym
boisku 7:2.
Klasa B
Ta klasa rozgrywek rusza za
trzy tygodnie, 29 bm. Œwiatowid
II bêdzie podejmowaæ u siebie
Znicz Sulibórz.
(r)
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Galeria tygodnika
Weso³a szóstka

NAGRODA
Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Miesi czna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa o b e sskiego”

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Nagrodê otrzymuje: Szylinowicz Maria (£obez)

Nowe punkty
(POWIAT). W³odarze z terenu
powiatu ³obeskiego maj¹ ju¿ rozplanowane rozmieszczenie punktów
przedszkolnych w swoich gminach,
³¹cznie z wizualizacj¹, z podzia³em na
harmonogram prac, zakupów materia³ów i wyposa¿enia do nowych
placówek. Adaptacja œwietlic, pomieszczeñ i przedszkoli ju¿ zosta³a
rozpoczêta.
MM

Sami
dla siebie

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

(WÊGORZYNO). Przy ulicach:
Pionierów i Zamkowej, ko³o kasztanów
mia³ powstaæ skwerek dla mieszkañców.
Wiosn¹ gmina uporz¹dkowa³a teren, resztê prac, zgodnie z zapewnieniami burmistrz mieli wykonaæ mieszkañcy. Tak siê jednak nie sta³o i krzewy
rosn¹ na nowo. Pojawi³ siê natomiast
wpis na gminnej stronie internetowej,
¿e gmina nie zrobi³a. Burmistrz jednak
oczekuje na inicjatywê mieszkañców,
dla których ten skwer ma istnieæ. Jako
przyk³ad poda³a zaanga¿owanie mieszkañców Runowa, którzy nie czekali a¿
gmina zrobi, ale wspó³uczestniczyli w
wykonywaniu prac. Wszak one w efekcie przynosz¹ korzyœæ samym zainteresowanym.
MM
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Wakacyjny Patrol
w Gardzinie i Karwowie
W dniu 7 sierpnia br.
odby³ siê kolejny etap
Wakacyjnego Patrolu,
zorganizowanego przez
Komendê Powiatow¹
Policji w £obzie. Tym
razem do udzia³u w
patrolu policjanci
zaprosili stra¿aków z
Komendy Powiatowej
Stra¿y Po¿arnej w
£obzie.
Patrol odwiedzi³ miejscowoœci
Gardzin i Karwowo, gdzie spotka³ siê
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z dzieæmi z œwietlic wiejskich. Policjanci omawiali zagro¿enia zwi¹zane z zachowaniem siê na drodze, podczas
k¹pieli oraz apelowali o zachowanie
szczególnej ostro¿noœci w kontaktach
z nieznajomymi. Stra¿acy ze swojej
strony u¿ywaj¹c fantomu pokazali jak
ratowaæ osoby nieprzytomne, poszkodowane w wypadkach drogowych, w wodzie.
Jak siê okaza³o niektóre z dzieci doskonale zna³y podstawy reanimacji.
Zapytany 12 letni Krystian z Gardzina
o to, sk¹d tak doskonale orientuje siê
w tych sprawach, odpowiedzia³, ¿e nauczy³ siê tego w czasie przygotowañ
do udzia³u w Turnieju o Bezpieczeñstwie w Ruchu Drogowym, organizowanym co roku przez Policjê.

WAKACYJNY PATROL
w Radowie Ma³ym
W dniu 5 sierpnia br.
WAKACYJNY PATROL
policji w £obzie
wyruszy³ do Radowa
Ma³ego, gdzie spotka³
siê z m³odzie¿¹
przebywaj¹c¹ tam na
obozie sportowym.
Uczniowski Klub Sportowy
„Szesnastka” z Koszalina trenuje na

obozie sportowym zorganizowanym w Zespole Szkó³ Gimnazjalnych
w Radowie Ma³ym, korzystaj¹c z
przepiêknej, nowoczesnej hali sportowej. Maj¹c na uwadze wiek przebywaj¹cej tam m³odzie¿y, policjanci
poruszyli tematy zwi¹zane z bezpiecznym poruszaniem siê na drodze
szczególnie pojazdami typu motorowery, mówili o zagro¿eniach zwi¹zanych
z
narkotykami
i
alkoholem. Omówili i rozdali ulotki
dotycz¹ce prowadzonej przez policjê akcji „Drink pod kontrol¹”.

Wakacyjny Patrol w Cieszynie
Policyjny Wakacyjny Patrol z
£obza, w dniu 8 sierpnia br., odwiedzi³ mieszkañców Cieszyna £obeskiego, w gminie Wêgorzyno.
W tym dniu so³tys zorganizowa³ dla mieszkañców wsi Festyn
TrzeŸwoœci, z udzia³em dzieci i ich
rodziców. Ponadto na festyn przybyli wczasowicze, którzy wypoczywaj¹ nad przepiêknym jeziorem
Woœwin.
Na festynie nie mog³o zabrakn¹æ

Zatrzymano
poszukiwanego
W dniu 4.08.2009 r. w £obzie,
przy ul. Kraszewskiego, oko³o
godz. 8.00 dosz³o do zatrzymania
poszukiwanego Rafa³a S. Mê¿czyzna by³ poszukiwany w celu doprowadzenia do Zak³adu Karnego
w Nowogardzie, gdzie musi odbyæ
karê pozbawienia wolnoœci. Poniewa¿ poszukiwany ukry³ siê w
mieszkaniu swojej znajomej, policjanci byli zmuszeni wywa¿yæ
drzwi. Gdy byli ju¿ wewn¹trz, mê¿czyzna widz¹c, ¿e nie ma ju¿ dalszej
mo¿liwoœci ucieczki, odda³ siê w
rêce policjantów nie stawiaj¹c
oporu.

NietrzeŸwi kieruj¹cy
na terenie powiatu
W dniu 4.08.2009 r. na terenie
powiatu ³obeskiego policjanci zatrzymali ³¹cznie dwóch nietrzeŸwych kieruj¹cych. Pierwszy z nich
zosta³ zatrzymany w £obzie, na ul.
Pó³nocnej, o godz. 4.10. Zatrzymanym okaza³ siê Adam B., kieruj¹cy
skuterem, który mia³ 0.40 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Drugi z zatrzymanych Wies³aw S.
kierowa³ rowerem na drodze Krzemienna – Anielino, o godz. 17.00 i
posiada³ 1.12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Obaj nietrzeŸwy kieruj¹cy odpowiedz¹ przed s¹dem za pope³nione
przestêpstwo zagro¿one kar¹ do 2 lat
pozbawienia wolnoœci.

WAKACYJNEGO PATROLU, który umili³ czas dzieciom konkursami
prewencyjnymi, pokazami tresury
psa policyjnego oraz innymi przygotowanymi przez policjantów
atrakcjami. Ka¿dy z rozgrywanych
konkursów by³ poprzedzony krótk¹
pogadanka na temat bezpiecznego
zachowania siê na drodze, nad
wod¹. Policjanci znakowali równie¿
rowery, przypominaj¹c o ich w³aœciwym zabezpieczeniu i wyposa¿eniu
na drodze.
(kp)

CMY K
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