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Lekarz mnie nawet nie wys³ucha³ – mówi kobieta

Czy opieka nocna
i œwi¹teczna staje
siê fikcj¹?

W³amali siê, okradli, zdemolowali...

Z siekier¹ do baru
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Wszyscy ponosimy odpowiedzialnoœæ

Z uwag¹ przeczyta³em
artyku³ R. Brodziñskiego pt.
„Zdobycie i zniszczenie, a
nie wyzwolenie” - zgadzam
siê ca³kowicie z przedstawionymi w nim faktami,
które, jak s³usznie zauwa¿a
autor, nie mog¹ siê przebiæ
do œwiadomoœci przedstawicieli naszych miast. Ale win¹ nie
obarcza³bym tylko burmistrz Wêgorzyna – myœlê, ¿e wszyscy ponosimy odpowiedzialnoœæ za taki stan
rzeczy. W okresie PRL-u prezentowane przez autora stanowisko by³oby zbrodni¹ i zdrad¹ narodow¹, ale
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najwy¿szy czas zacz¹æ mówiæ
prawdê.
Wracaj¹c zaœ na swoje podwórko, do £obza, my równie¿ mamy
pomnik, pod którym co roku 3 marca fetujemy „Wyzwolenie £obza”.
Uwa¿am, ¿e czas najwy¿szy na
zmianê tej daty. Napis na pomniku:
„byliœmy, jesteœmy, bêdziemy”,
uwa¿am za niezgodny z rzeczywistoœci¹. ¯e „jesteœmy, bêdziemy” zgoda, zaœ s³owo „byliœmy” winno
znikn¹æ z pomnika (szczerze mówi¹c pomnik ten nie bardzo wiadomo co przedstawia), w to miejsce
mo¿na wmontowaæ herb £obza.

Data, która powinna byæ upamiêtniona, to data przybycia pierwszego transportu repatriantów do
£obza. Myœlê, ¿e by³oby to oddanie
ho³du tym ludziom, którzy wbrew
swej woli zostali tu osiedleni.
Co do rocznic zwi¹zanych z
dat¹ powstania naszych miast
(nadania im praw miejskich) – to
uwa¿am, ¿e nale¿y je obchodziæ –
gdy¿, przychodz¹c tu, przyjêliœmy
na siebie moralne zobowi¹zanie do
pamiêci o tych, którzy tu przed nami
¿yli i pracowali.
R. Wawrzyniak,
£obez.

A przecie¿ jest kilku wybitnych
rodaków

Byæ mo¿e od dawna nie
mia³em nic wspólnego z histori¹, a mo¿e historia, której siê uczy³em, by³a skalana propagandow¹ manipulacj¹, ale jednego jestem
pewien, stoj¹c obok mo¿na
wyci¹gn¹æ du¿o ciekawych wniosków.
I na pewno nie siêga³ bym tak
daleko wstecz do historii Polski,
bo jak dobrze pamiêtam, to Mieszko I nie zdobywa³, tylko wskaza³
Niemcom miejsce w szeregu i da³
im pierwsz¹ lekcje topografii, czyli do rzeki i ani kroku dalej. I
wszystko by³oby w porz¹dku, gdyby nie fakt, ¿e nasi s¹siedzi za Odry
co jakiœ czas maj¹ zaburzenia z uk³adem krwionoœnym, to znaczy, ¿e co
kilkadziesi¹t lat pieni im siê krew i
roz³a¿¹ siê po ca³ej Europie jak ³ajzy.
A co do oswobodzenia, to te tereny
zamieszkiwali Polacy, którym propaganda pruska nie zdo³a³a przez
wieki z³amaæ karku (choæby potomkowie Gryfitów), a byli w tej dziedzinie mistrzami, wiêc jednak by³o
kogo oswobadzaæ.
Zastanawiaj¹cy jest fakt, ¿e ¿o³nierze polscy, a zw³aszcza rosyjscy
(niejednokrotnie gin¹cy na obcej
ziemi nieœwiadomi po co i za kogo),
ginêli, a pomników upamiêtniaj¹cych ich heroicznoœæ jak na lekarstwo, a przecie¿ pomiêdzy 1989 2010 nikt nikomu nie broni³ stawiaæ
pomników. I co, ano przyjecha³o
kilku stolarzy, œlusarzy oraz mechaników, ³adnie siê uœmiechnêli (a to
umiej¹ robiæ na hop) i ju¿ jest, i stoi
w Winnikach, a Erice Steinbach a¿
serce roœnie. Tylko czy ktoœ s³ysza³
o podobnych pomnikach na terenie
Niemiec upamiêtniaj¹cych tysi¹ce
Polskich robotników – niewolników, albo zniemczone dzieci? No
mo¿e i s¹, ale ja o nich nie s³ysza³em

i by³bym wdziêczny ka¿demu, kto
wyprowadzi mnie z b³êdu. A nawet
jeœli s¹, to czy mo¿na je porównywaæ z takim pomnikiem jaki stoi w
Winnikach, ale to tylko pytania.
Ostro¿niejszy by³bym jednak
co do osoby Marsza³ka Pi³sudskiego, bo nie jest tajemnic¹, ¿e to gen.
Tadeusz Rozwadowski, przy du¿ym udziale gen. W. Sikorskiego,
opracowa³ plan odparcia wojsk rosyjskich w 20. roku (gdy w tym samym czasie Marsza³ek podawa³ siê
do dymisji), za co w póŸniejszym
okresie zosta³ aresztowany przez
Marsza³ka. No i czy bohaterem jest
cz³owiek, który dokona³ zamachu
stanu, i czy by³ to s³uszny zamach
stanu, czy nie, to by³ to zamach stanu. I jeszcze jedno; zostaæ Marsza³kiem nie bêd¹c kapralem, to dopiero cud. Albo kto zrobi³ Jaruzelskiego bohaterem, i przy jakim stole,
kto wypowiedzia³ s³ynne na ca³y
œwiat s³owa „oooodpieprzcie siê od
gegegenera³a”, i kto opycha³ siê
frykasami w Magdalence i za czyje
pieni¹dze?
A przecie¿ jest kilku wybitnych
rodaków, choæby np. gen. Sosabowski, którego Anglicy pod Arnhem wkrêcili w niez³y pasztet, genera³, który nigdy nie przyj¹³ angielskiego obywatelstwa i do koñca
¿ycia pracowa³ jako robotnik w fabryce miêdzy swoimi ¿o³nierzami,
którym to Anglicy godnie podziêkowali za przelan¹ krew. Ale co
tam, Sosabowskiemu dziêkuj¹ Holendrzy, co prawda póŸno, ale zawsze ju¿ coœ. A mo¿e gen. Maczek
i jego pancerna brygada, ale Maczkowi te¿ ma kto dziêkowaæ, s¹ to
Belgowie (Maczek w nagrodê za
mêstwo po wojnie zosta³ kelnerem). Ale co tam szukaæ bohaterów
z drugiej Wojny Œwiatowej, kiedy
pod rêk¹ jest idealny, tzn. gen.

Marek Papa³a, który nie da³ sobie
z³amaæ krêgos³upa byle jakim dziadom szmacianym z lewicy ani prawicy, za co zap³aci³ najwy¿sz¹
cenê, w³asne ¿ycie. I co - i jest nasz
bohater? W Resku nadano imiê
patronowi Gimnazjum, i kto nim
zosta³? Ano pan Kazimierz Górski
i jego Or³y (a tak w nawiasie, to
nasze „or³y”, tylko inne, sta³y w
Kijowie podczas Pomarañczowej
Rewolucji, a teraz im siê Stefan
Bandera czkawk¹ odbija). I chocia¿
nie mam nic do pana Kazimierza, to
czy mo¿na porównywaæ Wembley
1973 do Arnhem 1944 albo Monte
Cassino? Uroczystoœæ nadania
imienia odby³a siê z pomp¹, najecha³o siê od groma notabli, oczywiœcie nie zabrak³o naszych lokalnych
od przecinania wstêgi, ale zastanawiam siê, czy czasami ju¿ sobie
odcisków od no¿yczek nie narobili.
Tylko czy to jest przyk³ad dla m³odzie¿y do kultywowania i szanowania pamiêci narodowej. A co by
by³o, gdyby wybrali Hankê Bielick¹?
I jeszcze jedno; czy 90. lat po
cudzie nad Wis³¹ nie przyda³by siê
taki ma³y cud, choæby lokalny, np.
przejœcie przez Regê zim¹ wp³aw
uczniów i ich rodziców z reskiego
liceum, ot tak, aby przeci¹æ dywagacje na temat - na co wydaæ pó³
miliona z³, na drogê, czy na oœwiatê, bo w koñcu kto za 20. lat bêdzie
nam drogi budowaæ, a mo¿e Unia za
unijne pieni¹dze.
No i jeszcze jedno, jest to moja
proœba do wszystkich malkontentów, a dotyczy naszej okaleczonej
œwiadomoœci i wiedzy historycznej,
bo jest ona du¿o wiêksza, ni¿ siê to
niektórym wydaje, zarówno z historii minionej, jak i wspó³czesnej.
Aleksander Lubañski,
Wêgorzyno.
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Plebiscyt z jajami
Do wyborów daleko i nie wiadomo,
czy do¿yjê, ale nasz³o mnie po rozmowach z s¹siadami pod blokiem. Jeden
zwróci³ uwagê na plebiscyt wyborczy
w jednej z gazet. Zapyta³, jak to mo¿liwe, ¿e on wys³a³ kupony i jego kandydat zamiast mieæ wiêcej, w nastêpnym
tygodniu mia³ mniej g³osów. Drugi
s¹siad zauwa¿y³, ¿e zbli¿aj¹ siê œwiêta
wielkanocne, wiêc mo¿e to plebiscyt z
jajami. Za kilka dni znów siê spotykamy i rozmawiamy, co w mieœcie s³ychaæ. S¹siad od jaj mówi, ¿e widzia³
jednego wa¿nego goœcia, z urzêdu, co
to jest w tym plebiscycie, jak kupowa³
20 gazet z kuponami. To ju¿ nie jaja, to
pisanki – stwierdzi³ filozoficznie.
Przyparty do muru, jakie ma haki, odpar³, ¿e matematyczne. No bo jak jeden
bardzo wa¿ny urzêdnik wyœle na siebie
20 kuponów, to ile dostanie g³osów? zapyta³. Próbowaliœmy to policzyæ, ale
ci¹gle nam wychodzi³o coœ innego. Mi
i koledze, ¿e dostanie 20 g³osów, ale
naszemu „filozofowi”, ¿e jeden. W
koñcu, by nie wszczynaæ waœni s¹siedzkich przeg³osowaliœmy to demokratycznie i stanê³o na naszym. He, he,
ale „filozofa” za³atwiliœmy. Zacz¹³ b¹kaæ, ¿e ten plebiscyt to ju¿ nie jaja,
tylko wydmuszki, ale go ju¿ nie s³uchaliœmy. Tak nam posmakowa³a ta podwórkowa demokracja, ¿e poszliœmy
szykowaæ plebiscyt na szefa podwórka.
A jak, a co... Jak wyœlemy na siebie po
20 g³osów, to bêdziemy mieæ 40, a „filozof” - jeden! Oj, g³upi ten nasz s¹siad,
g³upi...
Wyborca
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Lekarz mnie nawet nie wys³ucha³ – mówi kobieta

Czy opieka nocna
i œwi¹teczna staje siê fikcj¹?
(£OBEZ) Czas najwy¿szy, by ktoœ z decydentów
zaj¹³ siê jakoœci¹ œwiadczonej opieki nocnej i
œwi¹tecznej w powiecie ³obskim, póki nie dosz³o do
zgonu. Wiele sygna³ów wp³ywaj¹cych do redakcji
wskazuje, ¿e taka opieka to fikcja.
W sobotê, 13 marca, pani¹ El¿bietê P. z £obza z³apa³y silne bóle
nóg. Leczy siê na powa¿n¹ chorobê
naczyniow¹, zagra¿aj¹c¹ jej ¿yciu.
Jak nam powiedzia³a, chirurg, u
którego siê leczy, zmieni³ jej leki.
W sobotê poczu³a siê Ÿle. Czeka³a,
ale ból nie mija³, ale nasila³ siê. O
godz. 20 posz³a do lekarza opieki
nocnej i œwi¹tecznej w £obzie, przy
Niepodleg³oœci. Zabra³a ze sob¹
dokumentacjê medyczn¹ i lek, by
u³atwiæ lekarzowi diagnozê.
- Gdy pojawi³ siê lekarz, zaczê³am mówiæ mu o mojej chorobie. opowiada kobieta. - Lekarz nie s³uchaj¹c do koñca, powiedzia³: Bierze leki i przylaz³a tu. Stwierdzi³, ¿e
niepotrzebnie tu przysz³am, skoro
leczê siê u chirurga. Ani nie wzi¹³
dokumentacji, ani mnie nie zbada³,
nawet nie zapisa³ mojej wizyty.
Wyprosi³ mnie. Rozp³aka³am siê,
bo nie wiedzia³am, co dalej ze mn¹
bêdzie. Gdy wychodz¹c powiedzia³am, ¿e tego tak nie zostawiê,
wybieg³ za mn¹ na korytarz i mówi
– jak ma mnie zbadaæ, je¿eli nie zna
moich leków. A przecie¿ chcia³am
mu je pokazaæ. Gdy mu powiedzia³am, ¿e z³o¿ê skargê, powiedzia³, ¿e
nie mam podstaw do skargi, a on na

œwiadka weŸmie pielêgniarkê, chocia¿ ta nic siê nie odzywa³a. - opisuje zajœcie pani El¿bieta. - Uwa¿am,
¿e lekarz zachowa³ siê niekompetentnie. - ocenia takie zachowanie.
Lekarza opisa³a jako cz³owieka
ponad osiemdziesiêcioletniego.
W poniedzia³ek poszed³em do
lekarza, by z nim porozmawiaæ na
ten temat. Opieka powinna byæ
œwiadczona od godz. 18. Dwadzieœcia minut po osiemnastej powiedziano mi, ¿e lekarz dopiero jedzie
z dy¿uru w Iñsku. Po dziewiêtnastej
dowiedzia³em siê, ¿e przyby³y do
przychodni lekarz nie mia³ dy¿uru
w sobotê, bo pe³ni³ go ktoœ inny,
wiêc niczego siê nie dowiem.

Z w³asnego przyk³adu mogê
dodaæ, ¿e gdy jakiœ czas temu przywioz³em póŸnym wieczorem osobê
z bólem, dzwoni³em dzwonkiem,
ale nikt nie otwiera³, dzwoni³em na
podany nr telefonu, te¿ nikt nie
odbiera³, wali³em w drzwi i w okno
i dopiero po jakimœ czasie, gdy ju¿
mia³em odje¿d¿aæ, w oknie zapali³o
siê œwiat³o i pojawi³ siê lekarz. Mogê
zaryzykowaæ opiniê, ¿e po ró¿nych
dy¿urach niektórzy lekarze przyje¿dzaj¹ do £obza wyspaæ siê.
To zaledwie dwa przyk³ady, jak
funkcjonuje opieka nocna i œwi¹teczna. Jest ich wiêcej, dlatego powrócê
do tematu przedstawiaj¹c go szerzej
(tak¿e w aspekcie praw pacjenta i
zakresu us³ug) w nastêpnych wydaniach. Proszê o wszelkie sygna³y na
ten temat, bo milczenie o tym mo¿e
doprowadziæ kiedyœ do tragedii.
Kazimierz Rynkiewicz
tel do redakcji 91-39-73-730
lub email: tygodniklobeski@wp.pl
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1% MO¯E ZDZIA£AÆ TAK WIELE

POMÓ¯MY KACPERKOWI
Z £OBZA
Kacperek urodzi³ siê 7 lipca
2008 roku, jako 7 miesiêczny wczeœniak. Rodzice ch³opca dopiero w
29 tygodniu ci¹¿y dowiedzieli siê o
problemach zdrowotnych swojego
nienarodzonego synka - 4 tygodnie
przed cesarskim ciêciem. Ch³opiec
urodzi³ siê z: rozszczepem krêgos³upa, wodog³owiem oraz stopami
koñsko-szpotawymi. Po kilku tygodniach okaza³o siê, ¿e to nie wszystkie choroby, jakie dotknê³y tak ma³e
dziecko. Ch³opiec ma tak¿e pêcherz
neurogenny.
Zaraz po porodzie Kacperek
przeszed³ szereg operacji, które
uratowa³y mu ¿ycie. Nie mniej jednak ca³y czas potrzebuje wzmo¿onej opieki oraz d³ugich i kosztownych rehabilitacji. Niezbêdne s¹
tak¿e specjalistyczne leki oraz
œrodki opatrunkowe i cewniki.
Dlatego te¿ zwracamy siê do ludzi dobrej woli o pomoc finansow¹.

Zalewa posesje, bo...
naprawili drogê
(RADOWO MA£E). Gdy pada deszcz, woda wlewa siê
mieszkañcom na podwórka. Wszystko przez to,
¿e podczas remontu drogi wojewódzkiej zosta³a
podniesiona droga, a chodniki pozostawiono
na poprzednim poziomie.
Od ubieg³ego roku Radowo
Ma³e mo¿e poszczyciæ siê now¹
nawierzchni¹ drogi. Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich wykona³ remont,

Przeka¿my 1% naszego podatku
na rehabilitacjê Kacperka.
FUNDACJA
DZIECIOM
„ZD¥¯YÆ Z POMOC¥”
41 1240 1037 1111 0010 1321
9362
z dopiskiem: „Darowizna na leczenie i rehabilitacjê Kacpra Maækowiaka - podopieczny nr 8158”.
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dziêki któremu po drodze jedzie siê
przyjemnie. Jednak chodniki pozostawiono takie, jak by³y – czyli jeszcze z lat 60. Stare p³yty chodnikowe
ju¿ dawno temu przesta³y le¿eæ równo. Ale nie to jest najwiêkszym problemem i przyczyn¹ problemów.
Otó¿ wy¿szy poziom drogi sprawi³,
¿e podczas opadów deszczu woda z
drogi wlewa siê na niektóre posesje.
Jedynym zabezpieczeniem przed
zalewaniem jest podniesienie poziomu chodników, a co za tym idzie,
po³o¿enie nowej kostki. Pytanie tylko czy Województwo na to staæ.
Zawsze te¿ mieszkañcy zalewanych
posesji mog¹ wnosiæ o odszkodowanie. Byæ mo¿e to zmobilizuje
ZDW do szybszego dzia³ania. MM
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Radni bezradni czy aktywni
(WÊGORZYNO). Z jednej strony wykaz aktywnoœci radnych podczas sesji mo¿e wskazywaæ
na wiêksze zaanga¿owanie w sprawy spo³eczne. Z drugiej strony iloœæ wniosków i interpelacji
mo¿e byæ niezmiernie myl¹ca, jeœli zwróci siê
uwagê na wagê podejmowanych problemów.
Bior¹c uwagê obecnoœæ radnych
podczas sesji Rady Miejskiej w
Wêgorzynie w 2009 roku, to na
wszystkich sesjach byli: Adam Hlib,
Jadwiga Kamiñska, Monika KuŸmiñska, Jan Mazuro, Marcin Swostakiewicz, Zbigniew Wilk. Po jednej nieobecnoœci mieli: Miros³aw
K³osiñski i Jan Szymko. Dwie sesje
opuœcili: Hieronim Cierpisz, Stanis³aw Kaliciñski, Eugeniusz Ko³odyñski. Cztery razy obrady odpuœcili sobie: Tomasz Mielcarek, Krzysztof Wolski oraz Marian Wolter.
Osiem razy na obradach nie by³a
obecna Halina Kwiatkowska.
Ró¿na by³a równie¿ frekwencja
radnych podczas komisji. Najmniej
nieobecnoœci mieli radni z Komisji
Spo³eczno-Oœwiatowej, spoœród
czterech radnych tylko jeden Marcin Szostakiewicz dwa razy opuœci³
posiedzenia komisji. Pozostali radni: Jadwiga Kamiñska, Adam Hlib
oraz Zbigniew Wilk byli obecni za
ka¿dym razem.
Zestawienie obecnoœci komisji
Bud¿etowo- Gospodarczej wykazuje, ¿e w minionym roku na obradach Halina Kwiatkowska obecna
by³a raz, Jan Mazuro by³ na wszystkich, Jan Szymko trzy razy by³ nieobecny, podobnie jak Krzysztof
Wolski.
Obecnoœæ nie zawsze idzie w
parze z aktywnoœci¹, a aktywnoœæ z
wag¹ podejmowanych problemów.
I tak Hieronim Cierpisz w ubieg³ym roku mia³ na swoim koncie 5
interpelacji i wniosków, które dotyczy³y m.in. takich kwestii jak: koszy
na œmieci, rozbiórki budynku gospodarczego w Trzebawiu, rekreacji przy jeziorze Woœwin i znaku
drogowego na zakrêcie. W roku
2008 mia³ na swoim koncie 13 interpelacji, a w roku 2007 – 4.
Marian Wolter w roku ubieg³ym zg³osi³ tylko jeden wniosek, a
dotyczy³ protoko³u pokontrolnego
z Komisji Rewizyjnej, domaga³ siê,
by zosta³ napisany. W 2008 roku
zg³asza³ siê 3 razy w sprawie dziur
w drodze, naprawy chodnika oraz
wyciêcia drzew, w 2007 zg³asza³ 3
interpelacje.
Adam Hlib ma na swoim koncie
31 wniosków i interpelacji. Dotyczy³y one m.in.: planów dzia³añ
odnoœnie dróg, koszy na œmieci,

œmietniska obok blokowiska, dziur
w drogach, sprz¹tania przy jeziorze
Okrzeja, remontu drogi w Sielsku na
kolonie, wykaszanie poboczy i malowanie nawierzchni dróg, przedszkola w Cieszynie, ratowników na
pla¿ach, wzmo¿onych patroli w
okresie wakacyjnym, op³at za pochówek, monografii miejscowoœci
na tablicy informacyjnej, wiat przystankowych, wyciêtych ga³êzi na
poboczach.
W 2008 roku mia³ 13 wniosków
i interpelacji a w 2007 roku przedstawia³ 12 problemów.
Stanis³aw Kaliciñski w 2009
roku 4 razy zabiera³ g³os w sprawach: zatkanej kanalizacji burzowej przy stacji PKP w Runowie, drogi wyjazdowej z cmentarza i oœwietlenia drogi w kierunku cmentarza w
Runowie. W latach 2008 i 2007 mia³
na swoim koncie po 9 interpelacji i
wniosków.
Jadwiga Kamiñska ma niezmiernie du¿o wniosków i interpelacji na swoim koncie. O wiêkszoœci
z nich pisaliœmy na ³amach naszej
gazety, albowiem w znacznej czêœci
dotykaj¹ problemów, z którymi borykaj¹ siê mieszkañcy gminy. W
2009 w 29 wnioskach i interpelacjach wnosi³a m.in. o: sprawdzenie
czy wszyscy mieszkañcy Runowa
maj¹ kosze na œmieci, aby nie by³o
podrzutów, mówi³a o œwietlicach
wiejskich, oœwietleniu dróg, problemach z wod¹ w Lesiêcinie, kwestiach bud¿etowych i wydatkowaniu pieniêdzy gminnych, boisku w
Runowie, zabezpieczeniu mostu k.
Runowa, wicedyrektorach w szko³ach, funkcjonowaniu firmy PUWiS
na terenie gminy, chodnikach itd. W
2008 roku mia³a na swoim koncie 29
wniosków i interpelacji a w roku
2007 – 43. Nie sposób opisaæ ich
wszystkich, albowiem jest na to za
ma³o miejsca na szpaltach gazety.
Najwa¿niejsze z nich dotycz¹:
oczyszczalni œcieków, budowy drogi do Gardna, naprawy drogi do K¹kolewic, œwietlic wiejskich itd.
Miros³aw K³osiñski z kolei w
2009 roku 10 razy zwraca³ siê w
sprawach: spalonej obory, remontu
drogi w Sulicach, przystanku w Nowym Wêgorzynku, zakupu materia³ów do biura GKRPA, oœwietlenia,
podkrzesania ga³êzi. W 2008 roku

mia³ na swoim koncie 18 wniosków
i interpelacji a w 2007 roku – 3.
Eugeniusz Ko³odyñski w 2009
roku 19 razy wnioskowa³ m.in. o:
zakup maszyny do murawy na Orliku, dziur w drogach, drugiego stra¿nika miejskiego, w sprawie budynku remizy stra¿ackiej w Wêgorzynie, zakup samochodu dla OSP. W
2008 roku mia³ na swoim koncie 9
wniosków i interpelacji, a w 2007
roku wnioskowa³ 10 razy.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
Monika KuŸmiñska mia³a w 2009 r.
na swoim koncie 54 interpelacji, dotycz¹ce ych kwestii zwi¹zanych z terenem ca³ej gminy. Nie sposób ich
wszystkich wymieniæ, dlatego przyk³adowo M. KuŸmiñska mówi³a o:
jakoœci wody dostarczanej przez
PUWiS, koniecznych remontach
dróg i chodników na terenie gminy,
oœwiacie, rozdzielaniu nagród dla
dyrektorów szkó³, braku oœwietlenia,
jakoœci opa³u dostarczanego do
szkó³, wymianie okien w przychodni, budynku komunlnym przy ul. Kopernika 11, zalewanych obiektów,
mieszkañ komunalnych, ogrzewania
na os. 40.lecia. W roku 2008 przewodnicz¹ca Rady Miejskiej mia³a na
swoim koncie 52 wnioski i interpelacje, a w roku 2007 – 57.
Radna Halina Kwiatkowska w
roku 2009 nie z³o¿y³a ¿adnej interpelacji, natomiast w roku 2008 – 4,
a w 2007 roku – 24.
Jan Mazuro w 2009 roku wniós³
dwa wnioski i interpelacje w sprawach:

przystanku autobusowego, prac i nak³adów ponoszonych przez PUWiS, w
2008 roku – 3, a w 2007 – 2.
Tomasz Mielcarek w 2009 roku
mia³ na swoim koncie 17 wniosków
i interpelacji m.in. w sprawach:
chodnika, oœwietlenia ulic, braku
szatni na Orliku oraz oczyszczania
boiska, budowy gazoci¹gu, braku
pracownika odpowiedzialnego za
pozyskiwanie funduszy unijnych
dla gminy. W 2008 roku wniós³ 11
wniosków i interpelacji, a w 2007
roku – 22.
Marcin Szostakiewicz w 2009
roku trzy razy zabiera³ g³os, za ka¿dym razem na temat oœwietlenia. W
2008 roku mia³ na swoim koncie
trzy wnioski, a w 2007 roku - jeden
– o dofinansowanie klubu „Sparta”.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady
Miejskiej Jan Szymko w 2009 roku
wnioskowa³ 16 razy. G³os zabiera³
w sprawach mi.n.: dziur w drogach,
placu Jana Paw³a w Wêgorzynie,
œmieci w gminie, przejêcia dzia³ki
nad jeziorem, niestrze¿onego przejazdu kolejowego w Cieszynie. W
2008 roku radny wnioskowa³ 11
razy, natomiast w 2007 roku – 25.
Zbigniew Wilk swoje wyst¹pienia roz³o¿y³ równomiernie w czasie
i w roku 2009 mia³ jedn¹ interpelacjê, dotycz¹c¹ przejœcia dla pieszych na ul. Kolejowej. W roku
2008 i 2007 równie¿ sk³ada³ po jednej interpelacji.
Krzysztof Wolski w ci¹gu trzech
lat nie z³o¿y³ ¿adnej interpelacji. MM

W³amali siê, okradli, zdemolowali...

Z siekier¹ do baru
(£OBEZ). Z 11 na 12
mieszkañcy £obza
wdarli siê do jednego
z ³obeskich barów.
Wejœcie utorowali sobie
rozbijaj¹c drzwi
siekier¹.
W barze okradli kasê fiskaln¹,
zdemolowali automat do gry, z którego wyjêli pieni¹dze, dodatkowo
zabrali wódkê. Wychodz¹c, jeden z
w³amywaczy podpali³ papierow¹
chusteczkê, po³o¿on¹ na drewnianej pó³ce. Do po¿aru nie dosz³o
chyba tylko dziêki temu, i¿ na pó³ce
le¿a³y czekolady, które pod wp³ywem ciep³a stopi³y siê i zagasi³y
niewielki p³omieñ. £obzianie skradli pieni¹dze w kwocie oko³o 3.700
z³, alkohol i pojechali na imprezê.

W³amywacze na miejscu zdarzenia pozostawili siekierê, dziêki
której pies tropi¹cy z Reska dotar³
do jednego z ³obzian. Tam na podstawie przeprowadzonych rozmów
ustalono dane kolejnego w³amywacza. U niego w domu znaleziono
czêœæ skradzionych ³upów. Osoby
zosta³y zatrzymane. Podczas przes³uchañ ustalono ca³y przebieg zdarzenia.
Jeden ze sprawców ju¿ tego samego dnia us³ysza³ zarzut kradzie¿y
z w³amaniem, drugi natomiast spêdzi³ noc w policyjnym areszcie. Prokurator zastosowa³ wobec niego
œrodek zapobiegawczy w postaci
dozoru policyjnego.
Nastêpnej nocy, w tym samym
barze, inni sprawcy wybili szyby
ceg³ówkami przyniesionymi z zewn¹trz. Tej nocy szyby wybito równie¿ i w innych miejscach.
MM
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OSP w Resku dosta³a auto z drabin¹
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w
Resku zwróci³a siê z uprzejm¹
proœb¹ do Zachodniopomorskiego
Komendanta Wojewódzkiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Szczecinie, o przekazanie do naszej stra¿y
Samochodu Specjalnego SD 30
Magirus 170D 12F, uznanego za
zbêdny w strukturach PSP.
OSP w Resku powsta³a w 1946
roku. Decyzj¹ Komendanta G³ównego PSP zosta³a w³¹czona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego. Na wyposa¿eniu ma dwa
samochody ratowniczo-gaœnicze
GBM 2,5/8 i GBA2,5/16. Jednostka
liczy 25 stra¿aków czynnych, dwie
M³odzie¿owe Dru¿yny Po¿arnicze
(ch³opcy i dziewczêta) i Kobiec¹
Dru¿ynê Po¿arnicz¹.
W ocenie w³adz gminnych, Zarz¹du Powiatowego ZOSP RP oraz
Komendy Powiatowej PSP w
£obzie, OSP Resko jest jedn¹ z najprê¿niej dzia³aj¹cych jednostek
OSP w powiecie ³obeskim. Rokrocznie uczestniczy, czêstokroæ samodzielnie, w gaszeniu 130 - 150
po¿arów i likwidacji skutków innych zdarzeñ np. wypadków drogowych.
Gmina Resko nie jest gmin¹
bogat¹. Zakup nowego samochodu
typy „drabina” wi¹za³by siê z bardzo du¿ym nak³adem finansowym.
Przekazanie samochodu specjalnego w znaczny sposób poprawi dyspozycyjnoœæ jednostki, a tym samym skutecznoœæ dzia³añ, co w konsekwencji przyczyni siê do zminimalizowania strat po¿arowych. Na
terenie miasta znajduj¹ siê: szpital

powiatowy, Dom Pomocy Spo³ecznej, szko³y, budynki mieszkalne
wielokondygnacyjne.
Posiadamy plany i pozwolenie
na budowê dodatkowych dwóch
gara¿y, zosta³y one zaprojektowane
z myœl¹ o pozyskaniu drabiny mechanicznej. Zakoñczenie inwestycji
planujemy na wiosnê.
Pomys³ zakupu samochodu specjalnego zrodzi³ siê po ostatnim

po¿arze budynku mieszkalnego w
2009 roku, gdzie przy wykorzystaniu takiej drabiny mo¿na by³oby
unikn¹æ du¿ych strat.
4 marca dokumenty, kluczyki i
samochód – drabinê odebrano z
Komendy Wojewódzkiej PSP w
Szczecinie. Ze strony OSP Resko
odbioru dokonali prezes OSP Resko
Ryszard Szymañski, kierowca operator Kazimierz Maækowiak, prezes

Co z tym przystankiem?
On straszy! Bo ludzie niszcz¹
(DOBRA) Radni Gminy Dobra
s¹ niezwykle wyczuleni na
punkcie wygl¹du swojego
otoczenia. Na minionej sesji
jeden z radnych zwróci³
uwagê na obskurny budynek
znajduj¹cy siê terenie
przystanku autobusowego,
który straszy swoim
wygl¹dem.
Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek poinformowa³a, ¿e owym budynkiem byli zainteresowani potencjalni dzier¿awcy, ale niestety nie
spe³nia on jakichkolwiek wymagañ
sanitarnych.
- Bliskoœæ wody p³yn¹cej, przy
dzisiejszej ustawie o ochronie œro-

dowiska i przy obowi¹zuj¹cych
przepisach, to niestety olbrzymia
trudnoœæ, ¿eby prowadziæ tam jak¹kolwiek dzia³alnoœæ. Byli chêtni,
¿eby otworzyæ fast food, ale ten
budynek nie ma kanalizacji sanitarnej. A pod³¹czenie wi¹za³oby siê z
przejœciem przez drogê wojewódzk¹. To z kolei s¹ koszty dla nas.
My staraliœmy siê ten budynek zagospodarowaæ. W 2004 roku doprowadziliœmy go do takiego stanu, ¿e
mieszkañcy mogli z niego korzystaæ.- mówi³a burmistrz.
Prawda jest taka, ¿e jedni mieszkañcy dbaj¹ o porz¹dny wizerunek
miasta, drudzy to, co ju¿ uda³o siê
osi¹gn¹æ, niszcz¹. Burmistrz skar¿y³a siê, ¿e musieliby zatrudniæ stró¿a, który by ci¹gle pilnowa³ tego

niewielkiego obiektu w centrum
gminy.
- Niestety œwiadomoœæ naszych
mieszkañców jest jeszcze bardzo
niska. Nie traktuj¹ przystanku jako
wspólne dobro, tylko jak coœ, co trzeba zdewastowaæ i zniszczyæ. Dzisiaj,
póki co, nosimy siê z zamiarem rozebrania tego obiektu i postawienia w
tym miejscu eleganckiej wiaty przystankowej z zatoczk¹.- powiedzia³a.
Sekretarz urzêdu Dorota Kisiel,
za przyk³ad bezmyœlnych dewastacji poda³a fakt piêciokrotnej w zesz³ym roku wymiany okien w budynku na przystanku. Zniszczyæ jest
najproœciej, równie ³awo jak stawiaæ w niekorzystnym œwietle w³adze, i opowiadanie, ¿e nic dla gminy
nie robi¹.
GD

ZG ZOSP Jaros³aw Strózikowski i
Komendant Gminny Krzysztof Paluch. Urz¹d Gminy zabezpieczy
œrodki finansowe niezbêdne do
utrzymania samochodu. Po przerejestrowaniu, przeszkoleniu stra¿aków drabina zostanie wprowadzona
do podzia³u bojowego (oby nigdy
nie by³a potrzebna!).
Komendant Gminny
Krzysztof Paluch

PCK znów
dziêkuje
(POWIAT) Zarz¹d Rejonowy
Polskiego Czerwonego Krzy¿a w
£obzie sk³ada podziêkowania dla
dyrekcji, uczniów i pracowników
Szko³y Podstawowej nr 2 w
£obzie, Szko³y Podstawowej w
Siedlicach, Runowie Pomorskim
i Wêgorzynie, a tak¿e Zespo³u
Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie
za mo¿liwoœæ przeprowadzenia
na terenie szko³y przez cz³onków
szkolnych kó³ PCK, zbiórki pieniê¿nej na rzecz HAITI. Ofiarnoœæ sprawi³a, ¿e zebrano kwotê
435,65 z³. Zebrane pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na pomoc poszkodowanym w trzêsieniu ziemi
mieszkañcom Haiti.
Rejonowy Zarz¹d PCK
w £obzie
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Fundusz so³ecki w ca³ym powiecie
(POWIAT) Od 1 kwietnia
2009 roku obowi¹zuje ustawa o
funduszu so³eckim. Przewiduje
ona wyodrêbnienie z bud¿etu
gminy œrodków na utworzenie
funduszu so³eckiego. O tym, czy
fundusz zostanie wyodrêbniony,
czy te¿ nie, decyduje rada gminy.
Jest to pierwszy rok, kiedy ustawa
wchodzi w ¿ycie. Wielu so³tysów
ma obawy, jak poradzi sobie z
dysponowaniem kilkutysiêczn¹
kwot¹.
Do 30 czerwca 2009 roku rady
gmin musia³y podj¹æ uchwa³y o
wyodrêbnieniu œrodków na fundusz
so³ecki na 2010 rok lub niewyodrêbnianiu. Do koñca lipca burmistrz lub
wójt informowa³ so³tysów o wysokoœci œrodków, jakie bêd¹ przypada³y na dane so³ectwo. So³tysi mieli
czas do 30 wrzeœnia na z³o¿enie
wniosku wraz z planem wydatkowania pieniêdzy. Wszystkie so³ectwa,
które z³o¿y³y dokumenty spe³niaj¹ce wymogi formalne, ju¿ od 1 stycznia tego roku dysponuj¹ funduszem.
Powiat ³obeski liczy 79 so³ectw,
z czego tylko jednemu nie przyznano funduszu na rok obecny.
Najwiêcej so³ectw, bo 21, jest w

gminie £obez. £¹czna wartoœæ
przyznanego tu funduszu wynosi
181 796,19 z³. W poszczególnych
so³ectwach œrodki oscyluj¹ od 6 do
16 tysiêcy z³. Po podjêciu decyzji o
wyodrêbnieniu funduszu na ten rok,
so³tysi byli informowani, na co pieni¹dze mo¿na przeznaczyæ i w jaki
sposób powinna przebiegaæ realizacja poszczególnych zadañ.
- W gminie £obez so³tysi we
wnioskach planowali g³ównie zagospodarowanie placów zabaw, utworzenie boisk, utrzymanie czystoœci,
zakup koszy na œmieci i ³awek.mówi sekretarz UM £obez Monika
Jarzêbska.
W gminie Wêgorzyno wszystkie
20 so³ectw skorzysta³o z mo¿liwoœci uzyskania funduszu. W tym celu
gmina wyodrêbni³a ze œrodków w³asnych 202 304 z³.
- So³tysi zaplanowali wyposa¿enie i doposa¿enie œwietlic wiejskich, utrzymanie czystoœci i zieleni, zakup kosiarek. Natomiast w
Trzebawiu zaplanowano budowê
drogi.- poinformowa³ Szymon Sitañski, pracownik UM Wêgorzyno.
W gminie Radowo Ma³e tylko
jednemu spoœród 18 so³ectw nie
przyznano funduszu. So³tys Strzmieli Bogdan Ko³odziejak t³uma-

czy³, ¿e w zesz³ym roku by³o zbyt
ma³o czasu na przygotowanie dokumentacji i po prostu nie zd¹¿y³ z³o¿yæ stosownego wniosku. Za ³¹czn¹
kwotê 178 tys. z³ pozostali so³tysi
planuj¹ zadbaæ o estetykê swoich
terenów, zakupiæ niezbêdny do tego
sprzêt oraz wyremontowaæ przynajmniej czêœciowo œwietlice.
W gminie Resko wszystkim so³ectwom zosta³y przyznane œrodki
na zagospodarowanie. Na ten cel
wyodrêbniono 143 542,80 z³.
Najmniejsz¹ pod wzglêdem
liczby so³ectw jest gmina Dobra.
Decyzj¹ rady dla so³tysów zabezpieczono w bud¿ecie gminy 95
888,81 z³. Wiêkszoœæ zaplanowa-

Finanse so³ectwa w ocenie so³tys
Barbary Andryszak
(UNIMIE). Ju¿ niebawem
rusz¹ pieni¹dze so³eckie, jakie
zosta³y uchwalone przez Radê
Miejsk¹ w £obzie. Tutaj jednak
ludzie nie czekali na wiêkszy zastrzyk gotówki. Od lat staraj¹ siê
upiêkszaæ swoj¹ miejscowoœæ.
Dotychczas mieszkañcy wsi
zrobili rabatê przed œwietlic¹, huœtawki, nasadzenia krzewów. W innej
czêœci miejscowoœci gmina wykona³a plac zabaw, ale za ³awki zap³acono ju¿ z funduszu so³eckiego. Z
so³eckich pieniêdzy wykonany zosta³ równie¿ krzy¿ na wsi, który zimow¹ por¹ jest oœwietlany.
- Chodniki jak umieliœmy, tak
zrobiliœmy sami, bo przecie¿ gmina
nie robi na wioskach chodników.
Materia³ dostaliœmy z gminy, trochê
z drogówki, oczywiœcie z odzysku,
z rozbiórki. W mieœcie k³adziona
by³a nowa kostka brukowa, a na
wieœ trafi³a stara. Nie mamy ¿adnych zagêszczaczy, dlatego w niektórych miejscach chodnik za³amuje siê nam, trzeba go wiêc podsypywaæ. Teraz mamy zamówion¹ altanê, która bêdzie sta³a przy placu za-

baw. Do tego chcemy zrobiæ tam
ma³e boisko na pi³kê rêczn¹ i siatkówkê – równie¿ bêdzie to z funduszu so³eckiego. Przecie¿ nie mo¿na z
niego przeznaczyæ na imprezy. Jeœli
chce siê zrobiæ jak¹œ imprezê, tak jak
przy otwarciu œwietlicy, to wypieki
piecze siê z w³asnych pieniêdzy. Niestety so³tys musi swoje za³o¿yæ, niektórzy myœl¹, ¿e so³tys ma jakieœ
swoje pieni¹dze, a ludziom wydaje
siê, ¿e coœ siê im nale¿y. Ale co? Jeœli
so³tys upiecze ciasto, albo ktoœ, to
jest, a tak to nie ma tych pieniêdzy.
Poczêstunek robi so³tys, b¹dŸ so³tys
wraz z mieszkañcami. Z pieniêdzy
so³eckich mo¿na wykonaæ jedynie
zadania inwestycyjne. Ju¿ teraz odchodzi siê nawet od paczek dla dzieci, bo nie ma na to pieniêdzy, s¹ pieni¹dze z alkoholówki, to mo¿na zrobiæ z tego jakiœ poczêstunek. Przeznaczyæ pieni¹dze na nagrody, ale
ka¿dy so³tys stara siê, aby wszystko
mia³o rêce i nogi.
Na drugi rok trzeba bêdzie uj¹æ
pieni¹dze na akcjê zimow¹, bo kto
nam da? G³ówna droga powiatowa
by³a dobrze odœnie¿ana, ale boczne
drogi ju¿ sami odœnie¿aliœmy – mówi

so³tys Unimia Barbara Andryszak.
Od tego roku mieszkañcy wsi
maj¹ wiêcej pieniêdzy do dyspozycji. Jednak mog¹ je przeznaczyæ jedynie na cele inwestycyjne. Z jednej
strony to dobrze, dziêki temu zaniedbane do niedawna niektóre wioski z
terenu naszego powiatu wypiêkniej¹, a mieszkañcy bêd¹ mieli swoje
miejsce do spotkañ i fundusze na
nasadzenia kwiatów i krzewów, jakie
sobie sami wybior¹.
MM

nych przez nich dzia³añ rozpocznie
siê por¹ letni¹. Podobnie jak w innych gminach i tutaj zrobione zostan¹ remonty œwietlic, zakupione
kosiarki i doposa¿one miejsca wypoczynku dla mieszkañców. Skarbnik gminy S³awomir Brodniak przyzna³, ¿e sceptyczne podchodz¹ do
idei funduszu so³eckiego. Ten rok
bêdzie mo¿liwoœci¹ przekonania
siê, czy dodatkowa praca nad dokumentowaniem wydatków jest tego
warta.
- Zanim powsta³ fundusz so³ecki, gmina równie¿ realizowa³a zadania, którymi teraz zajm¹ siê same
so³ectwa. Mamy ma³o so³ectw i w
ka¿dym roku inwestowaliœmy w ich
rozwój. W jednym roku wiêcej przekazaliœmy na jedno so³ectwo, w drugim na inne.- mówi³.
Powstanie funduszu so³eckiego
daje mo¿liwoœæ samodzielnego gospodarowania pieniêdzmi gminy i
ustalania kolejnoœci realizacji najpotrzebniejszych zadañ. Wi¹¿e siê
to z ogromnym nak³adem pracy nie
tylko so³tysów, ale tak¿e pracowników gminy. To oni bêd¹ odpowiedzialni za pisanie firmom wykonawczym zleceñ, przyjmowanie
faktur i rozliczanie so³ectw.
Sama ustawa pozostawia wiele
do ¿yczenia. Nie daje mo¿liwoœci
korygowania zaplanowanych wydatków, bior¹c pod uwagê zmieniaj¹ce siê ceny rynkowe us³ug i materia³ów. Jest bardzo restrykcyjna i nie
przewiduje zmiany treœci wniosków, które musia³y wrêcz zawieraæ
okreœlone koszty przewidziane na
realizacjê danego zadania. W sytuacji, kiedy koszty oka¿¹ siê ni¿sze,
ni¿ zaplanowano, nadwy¿ki nie
mo¿na bêdzie przeznaczyæ na inny
cel. S¹ to wówczas pieni¹dze niewydatkowane.
Do koñca marca gminy maj¹
czas na podjêcie uchwa³y o wyodrêbnieniu funduszu so³eckiego na
rok 2011. O s³usznoœci dziœ podjêtych decyzji bêdzie mo¿na przekonaæ siê dopiero za dwa lata, kiedy
so³tysi zrealizuj¹ zaplanowane na
rok przysz³y zadania.
GD
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W Wêgorzynie najwy¿sze podwy¿ki
w urzêdzie
(POWIAT). Bardzo wiele
mówi siê o jakoœci naszej administracji i kosztach jej utrzymania.
Dla wielu praca w jakimkolwiek
urzêdzie jest najwiêkszym marzeniem. Nad stanem naszej administracji samorz¹dowej czuwaj¹
nasi „wybrañcy” wójt, burmistrzowie i starosta. Ich kadencje
dobiegaj¹ koñca, a nas czeka
wkrótce podjêcie wa¿nej decyzji.
Na kogo zag³osowaæ? Kto najlepiej wykona zadania, które maj¹
s³u¿yæ nam, mieszkañcom gmin i
powiatu? Kto bêdzie najlepiej gospodarzy³ naszymi pieniêdzmi?
To my p³acimy podatki i my jesteœmy pracodawcami funkcjonariuszy publicznych. Wiele zale¿y
od szefa samorz¹du i jemu podleg³ej administracji i dlatego te¿
temu aspektowi problemu postanowiliœmy siê bli¿ej przyjrzeæ.
Dokonaliœmy analizy wydatków na utrzymanie naszych samorz¹dów i jego urzêdników wed³ug
planów na pocz¹tek i na koniec
kadencji. Analizie poddano wielkoœci przyjête w planie bud¿etu na
dany rok, które zazwyczaj ulegaj¹
zmianie. Czego siê zatem dopracowaliœmy? Jakie s¹ konsekwen-

cje finansowe decyzji wybranych przez nas w³odarzy
gmin i powiatu?
Z tabeli wynika, ¿e najwy¿sze koszty utrzymania
urzêdu gminy ponosz¹
mieszkañcy gminy Radowo
Ma³e, bo a¿ 1.131,60 z³ na
mieszkañca, najmniej –
mieszkañcy gminy £obez –
286,40 z³. Wynika z tego, ¿e
im wiêksza gmina, tym
koszty utrzymania administracji s¹ mniejsze. Nic
dziwnego, albowiem urz¹d, to nie
tylko pracownicy, ale koszty sta³e
typu: op³aty za energiê, opa³ itd. Dodatkowo ka¿dy mieszkaniec powiatu ponosi koszty utrzymania
starostwa, które w tym roku wynosz¹ œrednio 107,62 z³.
W roku 2007 kolejnoœæ pod
wzglêdem wielkoœci wydatków administracyjnych uk³ada³a siê analogicznie do liczby mieszkañców
poszczególnych jednostek samorz¹dowych. Najdro¿sze by³o Starostwo, które zaplanowa³o sobie
wydatki nieznacznie wiêksze ni¿
Urz¹d Miejski w £obzie. Obie jednostki powy¿ej 4,1mln z³. Najtañszy z kolei by³ Urz¹d Gminy w
Radowie Ma³ym i Urz¹d Miejski w

Spotkanie za³o¿ycielskie
klubu HDK
20 marca o godz. 15.00 w pracowni oœwiatowo – kulturalnej przy gimnazjum w Wêgorzynie odbêdzie siê zebranie za³o¿ycielskie klubu Honorowych Dawców Krwi w Wêgorzynie. Zapraszamy wszystkich krwiodawców
z terenu gminy i Wêgorzyna oraz osoby zainteresowane.
Monika KuŸmiñska

08.03. W Resku przy ul. Górnej
o godz. 1.24 w nocy zapali³a siê
sadza w kominie. Strat nie by³o.
08.03. Wiewiecko o godz.
08.01– stra¿acy pomagali ustawiæ
autokar, który w wyniku z³ych warunków atmosferycznych stan¹³ w
poprzek drogi.
11.03. W Resku przy ul. Jednoœci Narodowej ulatnia³ siê gaz na budowie.
13.03. W Runowie Wsi o godzinie
14.58 stra¿acy gasili po¿ar œmieci.
13.03. W £obzie, przy ul.
Obroñców Stalingradu o godz.
14.53 zas³ab³ mê¿czyzna. Pogotowie ratunkowe zwróci³o siê o pomoc

do stra¿aków, aby ci udzielili pierwszej pomocy.
14.03. W Dobrej tu¿ po pó³nocy
stra¿acy zostali wezwani do pal¹cej
siê szopy przy ul. Bohaterów Westerplatte. Spaleniu uleg³a czêœæ
dachu i czêœæ sprzêtu znajduj¹cego
siê w szopie.
14.03. W Wêgorzynie o godz.
16.58. stra¿acy zostali wezwani do
gaszenia pal¹cych siê œmieci w osiedlu 40.lecia.
15.03. Na drodze £obez-Dobra,
tu¿ za Dalnem pomocy potrzebowa³
kierowca samochodu marki Renault
Scenic. W samochodzie zapali³a siê
komora silnika.

Dobrej. Ich koszty utrzymania
oscylowa³y w pobli¿u 1mln z³ rocznie.
W czwartym roku samorz¹dowej kadencji najistotniejsze zmiany nast¹pi³y tam, gdzie nast¹pi³a
zmiana szefów. I tak siê sk³ada, ¿e
dotyczy to czo³ówki naszego zestawienia. Burmistrz £obza w swoich
planach wydatków finansowych na
administracjê w 2010 roku wyprzedzi³ starostê ³obeskiego. Powsta³e
ró¿nice s¹ niewielkie. Wydatki burmistrza wzros³y w tym czasie o 715
tys. z³, a starosty o 604 tys. z³.
Warto tu jednak zauwa¿yæ, ¿e w
starostwie wprawdzie zwalniaj¹
siê miejsca pracy, jednak nowi pracownicy nie s¹ przyjmowani. Bu-

d¿et przeznaczany na administracjê nie zmienia siê wraz z liczb¹
etatów. Tak wiêc pieni¹dze, które
by³y przeznaczane na wyp³atê
urzêdnika, który odszed³, rozdzielane s¹ pomiêdzy tych, którzy zostali. Tym sposobem pieni¹dze z
kilku etatów zosta³y rozdysponowane pomiêdzy urzêdników, zachowuj¹c wzrost wynagrodzeñ i
jednoczeœnie najni¿szy wzrost wydatków.
Najwy¿szy wzrost wydatków na
administracjê nast¹pi³ w gminie
Wêgorzyno. W roku 2010 wydatki
podatników tej gminy na utrzymanie Urzêdu Miejskiego wzros³y o
ponad 1 milion z³otych w stosunku
do roku 2007, czyli o 67,7%. MM

Mieszkañcy Dobrej
walcz¹ o toy-toya
(DOBRA) Na posiedzeniu
Rady Miejskiej jedna z radnych
poruszy³a temat byæ mo¿e trochê
wstydliwy, ale jak¿e wa¿ny w
¿yciu. Powodem jej wyst¹pienia
jest brak toalet na przystanku
autobusowym w centrum miasta.
Radna skierowa³a pytanie, czy
istnieje mo¿liwoœæ postawienia na
przystanku dla busów i autobusów
toalety. OdpowiedŸ sekretarz gminy
Doroty Kisiel by³a krótka i wystarczaj¹ca.
- Przystanek autobusowy to teren dzier¿awiony przez konkretnego przewoŸnika. Je¿eli przewoŸnik

ma ¿yczenie postawiæ toy toya, to
nie ma problemu, ale musi te¿ póŸniej dbaæ o niego. - wyjaœni³a.
Postawienie toalety na koszt
gminy wi¹¿e siê z du¿ymi kosztami.
Burmistrz za przyk³ad poda³a koszt
wynajêcia toy toya na imprezê na
dwie doby. Kwota wymowna, bo
200 z³. A do tego miasto musia³oby
zadbaæ o regularny wywóz nieczystoœci i zatrudniæ osobê do jego
sprz¹tania. Panie burmistrz i sekretarz podsumowa³y, ¿e na chwilê
obecn¹ sprawa bêdzie w zawieszeniu, gdy¿ owe wydatki musz¹ byæ
wczeœniej zaplanowane w bud¿ecie
gminy.
GD

Most do remontu
(RUNOWO POMORSKIE).
Podczas sesji Rady Miejskiej radni wielokrotnie wskazywali na koniecznoœæ remontu mostu „przy
m³ynie”.
W tym roku Zarz¹d Dróg Powia-

towych remont wpisa³ w swój grafik
zadañ. Na ten cel otrzyma³ dofinansowanie z RPO. Ca³kowity koszt
remontu, który bêdzie wykonywany
nowoczesn¹ metod¹, wyniesie kilkaset tysiêcy z³.
MM
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Jak to by³o z walkami o £obez
(£OBEZ). Kwestia odtworzenia
walk o £obez nie jest ³atwa. Jedne
Ÿród³a podaj¹, ¿e ich nie by³o, inne,
¿e ostre dzia³ania trwa³y do 8 marca.
Jak pogodziæ te dwa fakty i jaka by³a
rzeczywistoœæ? Dziœ trudno wyœledziæ tamte dzieje, tym bardziej, ¿e
œwiadkowie albo milcz¹, albo ju¿
odeszli spoœród ¿ywych. Pasjonatami-historykami tego okresu dziejów
s¹ Henryk i Piotr Marciniakowie z
£obza. Na bazie starych map, dokumentów, gazet lokalnych doszukiwali siê wszelkich informacji o dzia³aniach wojennych w marcu 1945
roku.
Historiê tych walk opowiada
Henryk Marciniak.
- W walkach poleg³o 2000 ¿o³nierzy radzieckich a Polaków – 861.
Ale nasi nacierali od strony Drawsko-Rynowo-Ro¿nowo-Tarnowo 3
i 4 dywizja. 1 marca 44 brygadaI
Armii Pancernej Gwardii genera³a
Michai³a Katukowa, (którego historiê równie¿ pozna³em, bo jako pu³kownik dowodzi³ brygad¹ pancern¹
w obronie Moskwy, póŸniej z biegiem czasu bardzo dobrze dowodzi³
i zosta³ awansowany na genera³a, tu
ju¿ by³ w stopniu genera³a i dowodzi³ ca³¹ armi¹ pancern¹) uderzy³a
w godzinach po³udniowych na
£obez. Myœleli, ¿e podobnie jak
Wêgorzyno i inne miejscowoœci
wezm¹ miasto z marszu i przejad¹.
Sfanatyzowana Hitlerjugend zasypa³a czo³gi pancerfaustami. Zatrzymali ca³¹ ofensywê. Wówczas czo³gi przyst¹pi³y do boju, a z dzia³ czo³gowych jak pocisk trafi, to i mieszkanie rozlatuje siê, tak i £obez poszed³ w ruinê. Oko³o trzech godzin
trwa³a walka, rozgonili Niemców,
przejechali przez £obez. Pojechali
na Radowo. £obez zosta³ bezpañski. Dopiero w godzinach wieczorowo-nocnych wesz³y dwie dywizje
piechoty. Jedna obsadzi³a rejon:
Rogówko-Bonin-Œwiêtoborzec£obez, natomiast druga dywizja
obsadzi³a: £obez-Niegrzebie-Grabowo-Byszewo i S³onowice. Równoczeœnie nast¹pi³a blokada Kot³a
Œwidwiñskiego. Od Rynowa-Tarnowa - blokowa³a I Armia Wojska
Polskiego 3 i 4 dywizja, od Œwidwina blokowa³a 256 rosyjska dywizja
oraz 7. Korpus Pancerny a od Po³czyna blokowa³ 11 Korpus Pancerny. Ca³y worek wynosi³ w granicach
18 km na 18 km. To jest niedu¿a
odleg³oœæ, a w tym worku zosta³o
zamkniêtych oko³o 30 tys. Niemców z pe³nym uzbrojeniem i wyposa¿eniem. Akurat w pasie dzia³ania
£obza znalaz³a siê V Lekka Dywizja Piechoty niemieckiej i 402 Specjalna Dywizja Piechoty. Wobec

tego, ¿e uderzyli najpierw na
Smardzko, czêœæ Niemców przerwa³a siê, ale zaraz Rosjanie zablokowali ten rejon, uderzyli na Po³czyn – nie dali rady i Niemcy doszli
do wniosku, ¿e przez £obez jest
najbli¿sza droga do Szczecina.
Szczecin by³ twierdz¹. Ca³y impet
poszed³ na £obez. Rosjanie bronili
go prawie osiem dni, bo ju¿ nie by³o
tego, ¿e zdobywali. Teraz Niemcy
zdobywali £obez. Z V Lekkiej Dywizji atakuj¹cej £obez zosta³o tylko 500 jeñców wziêtych do niewoli
– z ca³ej dywizji. Rosjanie rozgromili j¹. 402. dywizjê zdziesi¹tkowali równie¿, tak¿e przez £obez nie
przesz³a ani jedna jednostka tutaj.
Z Kot³a czêœæ przedar³a siê ko³o
Grabowa, poszli na Resko, ale pod
Reskiem Rosjanie ich dopadli i zlikwidowali oddzia³.
Pod Œwiêtoborcem by³a tylko
piechota. Nie dawa³a rady, wobec
tego spod Ko³obrzegu œci¹gniêto z
powrotem 44 Brygadê Pancern¹ do
obrony, a spod Recza i Drawna
przyby³a polska 6 Brygada Artylerii
Lekkiej. Brygada 6 marca stanê³a
kolo Œwiêtoborca w godzinach rannych, w lesie na polanie. ¯o³nierze
chcieli zjeœæ œniadanie. Wozy sztabowe sta³y osobno, dzia³a i wszystko stanê³o oko³o pó³ kilometra od
wozów sztabowych. Niespodziewanie z lasu wyskoczy³o oko³o 500
Niemców i oko³o 20 tygrysów kró-

lewskich (szóstek) i zaatakowa³y tê
bateriê. Wobec tego, ¿e wozy sztabowe sta³y, to Niemcy rozstrzelali je
z karabinów maszynowych. Dopiero, gdy ¿o³nierze polscy odwrócili
dzia³a wystrzelono z karabinów
oko³o 5,5 tys. pocisków, z pistoletów maszynowych oko³o 6 tys. i z
dzia³ wystrzelono oko³o 60 pocisków. Zabito oko³o 200 Niemców,
czêœæ rozgoniono, czo³gi porozbijano. Bateria wesz³a do £obza. 43
bateria sta³a ko³o Suliszewic, przebi³a siê 48 z drugiej strony £obza i
walka sz³a prawie do 8 marca. Dopiero 8 marca przyjmuje siê, ¿e zakoñczy³y siê takie potê¿ne boje.
Ma³e utarczki trwa³y jeszcze d³ugo.
Np. do Bonina polskie rodziny sprowadza³y siê a Werwolf, który ukrywa³ siê w lasach, grozi³ zabójstwem
tym rodzinom. Opuszcza³y wiêc
Bonin, bo ba³y siê tam mieszkaæ. W
lesie boniñskim d³ugo jeszcze niedobitki niemieckie ukrywa³y siê. W
lesie tym by³y ziemne bunkry, w
których siê ukrywali.
W marcu £obez zosta³ wyzwolony, ale rosyjski komendant wojenny
rz¹dzi³ tu tylko do maja. W maju
przekaza³ ju¿ £obez w³adzom polskim. Pierwszym burmistrzem zosta³ Nowak. Nast¹pi³a ju¿ organizacja MO i Urzêdu Bezpieczeñstwa.
Sztab polskiej dywizji mieœci³
siê w Rynowie.
Tutaj, na terenie powiatu ³obe-

skiego ujêto piêciu genera³ów i
wziêto ich do niewoli: genera³a leutnant Gunter von Krappe, dowódcê
dywizji Barwalde, dowódcê pu³ku
Deutsch Krone w Wa³czu zorganizowanym do obrony Wa³cza i póŸniej przeniesionym tutaj. Tutaj tez
zosta³a przerzucona 163. dywizja z
Finlandii, najpierw do Danii i z
Danii przerzucono j¹ tu do pomocy.
To by³a wypoczêta dywizja, w pe³ni
wyposa¿ona, Ÿród³a podaj¹, ¿e zosta³a rozbita pod Chociwlem, okazuje siê to nieprawd¹, poniewa¿
dywizja ta wystêpuje póŸniej w
obronie Berlina. Pod Chociwlem
zosta³a tylko troszeczkê poszarpana. Nieraz Ÿród³a historyczne jedne
drugim przecz¹.
Ró¿ne te¿ plotki chodz¹ o zdarzeniach, jakie mia³y tu miejsca i o
Segalu, ale, gdy wg³êbi siê w historiê, to wszytko przedstawia siê w
innym œwietle.
W sali gimnastycznej by³o oko³o 1200 maszyn do szycia, maszyny
do pisania, radioodbiorniki. Fama
g³osi, ¿e to Rosjanie spalili, a okazuje siê, ¿e to wszystko zosta³o przekazane do Szczecina, dokumenty z
tego okresu powinny byæ w archiwum wojewódzkiej policji. A kto
podpali³ tê salê, to nie wiadomo.
Naprawdê £obez zosta³ obsadzony przez wojska rosyjskie 2
marca.
Wys³ucha³a MM

Anna Hebda z Dobrej wygra³a konkurs
zdobienia paznokci w Warszawie
(DOBRA) W minion¹ niedzielê mieszkanka Dobrej, Anna Hebda, odebra³a nagrodê za zajêcie
pierwszego miejsca w konkursie
zdobienia paznokci, zatytu³owanym „Królowa œniegu”. Spoœród
ponad 80 zg³oszonych do konkursu prac, rêkodzie³o mieszkanki
naszego powiatu okaza³o siê najciekawsze.
Anna Hebda jest m³od¹ i bardzo
utalentowan¹ mieszkank¹ Dobrej.
Od dwóch lat prowadzi w³asny salon kosmetyczny, o bardzo obiecuj¹cej nazwie „Metamorfoza”. Na
og³oszenie o konkursie natknê³a siê
przypadkowo. Mia³a tylko dwa dni
na stworzenie ma³ych arcydzie³ i
zg³oszenie ich do konkursu.
Wrêczenie nagród laureatom
odby³o siê podczas targów kosmetycznych Beauty Forum w Warszawie. Pani Ania otrzyma³a dyplom
oraz czek o wartoœci 6 tys. z³otych
na zakup kosmetyków i specjalistycznego sprzêtu do zdobienia pa-

znokci. Nagrodê wrêczy³a w³aœcicielka firmy organizuj¹cej konkurs
Sun
Flower. Ponadto laureatka dosta³a
zaproszenie
na targi kosmetyczne
do Dusseldorfu, które
odbêd¹ siê w
dniach 2429 marca.
Tam
pod
piecz¹ firmy Sun Flower bêdzie
mia³a okazjê zaprezentowaæ swoje
umiejêtnoœci szerszemu gronu.
Wszystkie nades³ane do konkursu prace by³y do obejrzenia podczas
warszawskich targów. Zwyciê¿czyni przyznaje, ¿e niektóre dzie³a by³y
zdumiewaj¹co piêkne i zachwycaj¹-

ce, i nie wierzy³a, ¿e mog³a wygraæ.
Koñcz¹c rozmowê, zwyciê¿czyni skierowa³a podziêkowania dla
Powiatowego Urzêdu Pracy, za
mo¿liwoœæ skorzystania z dofinansowania na otwarcie w³asnej firmy.
Pani Ani gratulujemy i ¿yczymy
wielu sukcesów.
GD
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W Wêgorzynie
stra¿nik ze Z³ocieñca
(WÊGORZYNO). Stra¿nikiem miejskim w tej gminie zosta³
Bartosz Winsztal ze Z³ocieñca.
W uzasadnieniu do wyboru B.
Winsztala na stra¿nika miejskiego
czytamy: „Bior¹c pod uwagê wiedzê, komunikatywnoœæ oraz w³aœciw¹ prezencjê i zachowanie, kandydatura Pana Bartosza Winsztala
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zosta³a uznana za spe³niaj¹c¹ wymagania Komisji Rekrutacyjnej.
Pan Winsztal wykaza³ siê znajomoœci¹ wskazanych w og³oszeniu
ustaw i przepisów. Posiada równie¿
sta¿ pracy w administracji samorz¹dowej w tym w Stra¿y Miejskiej”.
Czy wybór jest bardziej trafny
od poprzedniego, czas poka¿e. MM

A szkó³ na wystawie brak
(£OBEZ). Wprawdzie wystawa
historyczna w £obzie trwa ju¿ od 3
marca, to jak dotychczas nie zjawili
siê na niej przedstawiciele szkó³. A
szkoda, bo dzieci mia³yby mo¿liwoœæ nauki historii zdecydowanie
innej, ni¿ tej na zasadzie wyk³adu w
szkole. Byæ mo¿e jeszcze nauczyciele znajd¹ czas, by pokazaæ
uczniom eksponaty. Wystawa trwa
do 19 marca.
Równoczeœnie stacja HF65WL
przeprowadzi³a 800 ³¹cznoœci,
g³ównie na fonii, w tym z USA i

Martynik¹. Na telegrafii w sobotê
po³¹czono siê z Ugand¹.
MM

Niebezpieczne
pobocze

Grusze
podkrzesywane

(BORKOWO-ORLE).
U¿ytkownicy drogi Borkowo
- Orle wiedz¹, jak trudno tu
o spokojne wymijanie siê
samochodami.
Zbyt wysokie pobocza uniemo¿liwiaj¹ zjazd. Ich niwelacj¹ zajmie
siê w tym roku Zarz¹d Dróg Powiatowych.
MM

(RADOWO MA£E).Niegdyœ
niemal na ka¿dej wiosce znajdowa³a siê œwietlica wiejska, kolejne
wioski rezygnowa³y z nich. To, po
jakimœ czasie, okaza³o siê b³êdne.

(KLEPNICA). Fina³em walki o
grusze przy drodze do Klêpnicy jest
ich podkrzesywanie.
Z jednej strony by³y g³osy, aby grusze wyci¹æ, z drugiej strony – aby je
zostawiæ. Alternatyw¹ mia³o byæ podkrzesanie ga³êzi. W ubieg³ym roku Zarz¹d Dróg Powiatowych nie chcia³ podj¹æ siê tego zadania, uwa¿aj¹c, ¿e mo¿e
to Ÿle wp³yn¹æ na stan drzew. Z drugiej
strony korony by³y tak rozroœniête, ¿e
uniemo¿liwia³y wyminiêcie siê dwóch
samochodów. W tej chwili trwaj¹ prace
zwi¹zane z podcinaniem ga³êzi. MM

Od kwietnia podwy¿ki
za wodê
(DOBRA, RESKO) Na posiedzeniach rad miejskich w Dobrej
i Resku uchwalono nowe taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodê i
zbiorowe odprowadzanie œcieków
z terenów gmin.
Przeg³osowane zmiany zatwierdzono na okres 01.04.201031.03.2011 r. W Dobrej cena za
zbiorowe zaopatrzenie w wodê
wzros³a z 1,99 z³/ m szeœc. na 2,36
z³ netto. Natomiast za odprowadza-

nie œcieków mieszkañcy bêd¹ p³aciæ 3,83 z³/ m szeœc. netto, a nie jak
do tej pory 3,30 z³.
Resko
równie¿
podjê³o
uchwa³ê o cenach wy¿szych w porównaniu do tych zatwierdzonych
w zesz³ym roku. Od kwietnia zamiast 2,25 z³ za metr dostarczonej
wody bêd¹ p³aciæ 2,51 z³ netto.
Jeœli chodzi o odprowadzenie
œcieków, to zatwierdzono cenê
3,55 z³/m szeœc. netto, podniesion¹ z 3,10 z³.
GD

Ludziom zacz¹³ ci¹¿yæ brak
miejsca do spotkaæ wspólnych zabaw, a przede wszystkim miejsca, w
których ich najm³odsze pociechy
mog³yby spêdzaæ popo³udniowy
czas.
W tej miejscowoœci wprawdzie
jest œwietlica wiejska. Dotychczas z
funduszy so³eckich zakupywane
by³y ró¿ne elementy wyposa¿enia,
w tym stó³ do tenisa sto³owego. Jednak so³tys nie by³ w stanie dokonywaæ remontów obiektu. Z tego po-

wodu, budynek, w którym mieœci siê
œwietlica, ma zostaæ poddany gruntownemu remontowi, jeszcze w tym
roku. Ma tu powstaæ Gminny Oœrodek Kultury. Wówczas powinny
znaleŸæ siê pieni¹dze na etat, aby nie
by³o tak, jak dotychczas, ¿e osoba
przyjêta na sta¿, opiekuje siê œwietlic¹ jedynie przez trzy miesi¹ce.
Trudno w tym czasie rozpocz¹æ i
zrealizowaæ projekt, zapoznaæ siê z
dzieæmi na tyle, by wychwyciæ ich
zdolnoœci i ukierunkowaæ je. Trudno te¿ wymagaæ od sta¿ystów, aby z
g³êbi serca odpowiadali za powierzony im sprzêt. W tej chwili odesz³a
sta¿ystka, a dzieci czekaj¹ a¿ zostanie uruchomiony nastêpny, aby mog³y korzystaæ ze œwietlicy.
MM

I ty mo¿esz zostaæ autorem nazwy dla przedszkola
miejskiego w Resku

Apel o patrona
Kampania na Rzecz Nadania
Imienia dla Przedszkola Miejskiego
w Resku trwa od pocz¹tku roku
szkolnego 2009/2010. To ju¿ ostatnie chwile do oddania g³osu na patrona przedszkola. Tylko do 23 marca mo¿na jeszcze sk³adaæ swoje
propozycje do skrzynek, które znajduj¹ siê w punktach ogólnodostêpnych na terenie naszego miasta.
W dniu 25 marca br. zostanie

oficjalnie wy³oniony „zwyciêzca”.
Ponad 60 proc. mieszkañców naszego miasteczka (i gminy) to wychowankowie przedszkoli reskich. Zatem liczymy, ¿e znaczna czêœæ spo³eczeñstwa w³¹czy siê do kampanii,
oddaj¹c swój g³os. Nie powinno byæ
obojêtne Pañstwu, to jakie imiê bêdzie nosi³o „nasze” przedszkole.
Dlatego serdecznie zachêcamy
do sk³adania swoich propozycji! (o)

Dyrektor Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie

og³asza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzêdnicze:
Specjalista ds. wynagrodzeñ pracowników
szkó³ i przedszkola.
Szczegó³y znajduj¹ siê na stronie internetowej http://
sp.wegorzyno.ibip.pl/public/ lub http://bip.wegorzyno.pl/
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Profilaktyka w Dobrej S³oñce na drodze

w Radowie Ma³ym

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Dobrej na pocz¹tku marca
przeprowadzi³ szereg spotkañ
profilaktycznych z uczniami
szko³y podstawowej.
Na pocz¹tku zawita³ do pierwszoklasistów z Dobrej, z którymi
rozmawia³ na temat bezpiecznego
zachowania w domu, w szkole i na
podwórku. Przekaza³ dzieciom
„magnesy bezpieczeñstwa” i omówi³ zasady alarmowania s³u¿b ratunkowych.
Poinformowa³ tak¿e o konsekwencjach niew³aœciwych zachowañ, kiedy to dzieci „dla ¿artów”
dzwoni¹ na Policjê, Pogotowie Ra-

Urwa³ mu lusterko
12 marca, oko³o godz. 14.30, na
drodze Starogard - Resko kieruj¹cy
ci¹gnikiem siod³owym z naczep¹
podczas manewru mijania z samochodem ciê¿arowym Volvo, przekroczy³ oœ jezdni, w wyniku czego
uszkodzi³ lewe lusterko w Volvo.

NietrzeŸwi na drogach
W czasie ostatniego weekendu
policjanci zatrzymali nietrzeŸwych
kieruj¹cych. W pi¹tek, 12 marca, na
drodze Dobra i Bienice, policjanci z
Dobrej zatrzymali Bogumi³a S., lat
29, który kierowa³ rowerem z wynikiem 0,42 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
W sobotê policjanci zatrzymali
trzech nietrzeŸwych rowerzystów:
Piotra £., który w Wêgorzynie jecha³ z wynikiem 0,65 mg/l, Miros³awa £. w Dobrej - wynik 0,73 mg/l,
Artura F., lat 32, który te¿ w Wêgorzynie jecha³ rowerem, bêd¹c w stanie nietrzeŸwym.
14 marca 2010 r. policjanci z
£obza zatrzymali na ul. Kolejowej
Zbigniewa W., lat 39, który kierowa³
rowerem z wynikiem 1,36 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

tunkowe i informuj¹ o zdarzeniu,
które nie mia³o miejsca.
Nastêpnie dzielnicowy odwiedzi³ uczniów klas V i VI w Szkole
Podstawowej w Wojtaszycach, ze
swoim programem profilaktycznym
„Jesteœmy Wolni Od Narkotyków”.
Przekaza³ uczniom, adekwatnie do
wieku informacje na temat skutków
za¿ywania œrodków odurzaj¹cych i
sposobów asertywnego odmawiania.
Na koniec dzielnicowy og³osi³
konkurs plastyczny zwi¹zany z tym
programem. Taki sam konkurs – na
plakat o tematyce narkotykowej
zosta³ og³oszony w gimnazjum w
Dobrej.
Asp. Anna Gembala

Policjanci z zespo³u ds. nieletnich z £obza zawitali do Szko³y
Podstawowej w Radowie Ma³ym,
gdzie przeprowadzili spotkania z
uczniami z klas I- III na temat bezpiecznego zachowania siê na drodze, w ramach akcji „ S³oñce na
drodze”.
Mundurowi omówili zasady
bezpiecznego poruszania siê po
drodze, korzystania z lewej strony
jezdni, prawid³owego przechodzenia przez pasy.

Dzieci malowa³y, jakby
mniej
(£OBEZ) „Wiatr, wypadek,
ogieñ, woda - stra¿ak zawsze rêkê
poda” i „Krajobrazy Polski” - pod
takimi w³aœnie has³ami w £obeskim Domu Kultury zorganizowano wystawy. Prace uczniów z
³obeskich szkó³ i Reska mo¿na
podziwiaæ do 23 marca. Ostatniego dnia specjalnie powo³ana komisja, wybierze najlepsze i nagrodzi autorów.
„Krajobrazy Polski” s¹ cykliczn¹ wystaw¹ organizowan¹
przez £DK. W tym roku prace nap³ynê³y tylko ze Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie, Zespo³u Szkó³
Gimnazjalnych w £obzie oraz kó³ka plastycznego dzia³aj¹cego w
£DK. G³ównymi motywami prezentowanymi przez dzieci s¹ drzewa, pola i Morze Ba³tyckie.
Druga wystawa zorganizowana
zosta³a przez starostwo w imieniu
Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Jest to XII

Zwrócili tak¿e szczególn¹ uwagê na w³aœciwe wyposa¿enie roweru i korzystanie z elementów odblaskowych podczas jazdy.
Policjanci przypomnieli o zakazie gry w pi³kê na jezdni czy te¿
innych zabawach w pobli¿u drogi.
Na koniec spotkania wszystkie
dzieci otrzyma³y kamizelki odblaskowe oraz gry planszowe o tematyce zwišzanej z bezpiecznym poruszaniem siê po drodze.
Asp. Anna Gembala

Wykonujemy
• certyfikaty
energetyczne
• projekty budowlane
• kolorystyki budynków

Tel. 515 175 819
edycja Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego. Celem jej jest zainteresowanie dzieci i m³odzie¿y tematem szeroko pojêtego bezpieczeñstwa, rozwijanie œwiadomoœci
wystêpowania ró¿nego rodzaju
niebezpiecznych zdarzeñ, umiejêtnoœci unikania ich oraz radzenia
sobie w sytuacji zagro¿enia. Na
wystawê prace nap³ynê³y z Reskiego Centrum Kultury, ³obeskiego
Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych oraz
£DK.
Organizatorzy s¹ zawiedzeni
ma³¹ iloœci¹ nades³anych prac. W
zesz³ym roku wystawy by³y równie¿ po³¹czone, jednak¿e wtedy zainteresowani mogli ogl¹daæ blisko
400 rêkodzie³. W tym roku nie ma
nawet jednej czwartej tego. GD

Zatrudniê pracownika
do renowacji sprzêtu
Zakres obowi¹zków
- malowanie pistoletowe,
- oklejanie, mycie, wycinanie,
- szlifowanie,
- spawanie (nie wymagane uprawnienia)
- demonta¿ i monta¿.

Tel. 506 - 135 - 335

OG£OSZENIA DROBNE

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

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
Dorowie 112 mkw, cena 215 tys. z³
do negocjacji. Tel. 663 036 912 665
497 211.

Video filmowanie www.olavision.pl
Tel. 510 333 535. Atrakcyjne ceny.
Sprzedam ceg³ê rozbiórkow¹ w iloœci 2 tys. sztuk. Cena 10 gr./szt. Tel.
91 3971902
Sprzedam konie lekkie i zimnokrwiste do rekreacji i skoków, do bryczki
oraz obornik koñski na sprzeda¿.
Tel. 665 630 059.
Meble tanio sprzedam: sofa w starym stylu, 2 du¿e fotele, 2 ³awy, 2
kosze wiklinowe na bieliznê, szafkê
na buty, lampê stoj¹c¹ pokojow¹,
kontuar z punktu kasowego. Na
¿yczenie przesy³am zdjêcia na maila lub do obejrzenia osobiœcie. Tel.
501894828
Sprzedam œrutownik typu Bak oraz
pompê do wypompowywania gnojowicy. Tel. 91 3976479, 510 736 885.
Organizacja wesel „ RETRO” £obez
ul. Drawska 6. UWAGA! Promocja
w kwietniu i maju – 135 z³ / osobê.
Tel. 692 861 228.
Do sprzedania dobrze prosperuj¹ca hurtownia lodów i ¿ywnoœci mro¿onej wraz z sieci¹ zaopatrzenia i
zbytu w £obzie. Dystrybutor produktów firm Koral, Algida i Mela. Tel. 604
214 197
Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Region

Dzia³ka budowlana 197 mkw.,
uzbrojona w £obzie przy ul. Bocznej
sprzedam lub wynajmê np. na plac
pod reklamê itp., 200 m od Lidla,
wydane warunki zabudowy. Tel.
501894828.
Resko, sprzedam parter domu 85
mkw, 4 pokoje, po generalnym remoncie, 190.000 z³. Tel. 888 169
572
Sprzedam dom w BrzeŸniaku z gara¿em i dzia³k¹ 18 arów. Tel. 662 657
982
Wynajmê lub sprzedam domek,
£obez, ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557.

Powiat gryficki
Wydzier¿awiê lub sprzedam
gara¿ w centrum Gryfic. Tel. 509
530 096
Sprzedam gara¿ murowany wolno
stoj¹cy przy ul. Rapackiego w Gryficach na dzia³ce 230 mkw. Kontakt
tel. 513 305 173. w godzinach 18-20.
Gara¿ na dwa samochody. Informacji co do ceny telefonicznie nie udzielam. Zalecany kontakt osobisty.

Powiat drawski
Lokal w centrum Drawska
Pom. ( 45 mkw., parter ) wynajmê. Tel. 602 460 233.

ROLNICTWO

Kury nioski odchowane powy¿ej
7 tygodnia. Sprzeda¿ od 20 marca. Gospodarstwo Drobiarskie
¯abowo 13. Tel. 91 3910666.

Powiat ³obeski

T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Sprzedam sadzarkê do ziemniaków
czesk¹ i opryskiwacz 12 metrów
szer. Stan dobry. Tel. 91 397 2217

GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Zatrudniê kierowcê kat. C i E. Tel.
608 776 227
Felgi stalowe 13’’ sprzedam: 50z³/
komplet 4 sztuki. Tel. 501894828.

Sprzedam Poloneza Caro
1992r. z instalacj¹ LPG. Tel.
504 042 532

MIESZKANIA

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

US£UGI

Powiat ³obeski

Region

Sprzedam mieszkanie 3 pokoje
wraz z gara¿em £obez ul. Koœciuszki 30/8. Tel. 514 571 157

Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

Sprzedam mieszkanie 3 pok. I piêtro w centrum £obza Tel. 601 429
991.
Resko - do wynajêcia parter domu
85 mkw., 4 pokoje, po generalnym
remoncie, 600 z³. Tel. 888 169 572.
Sprzedam kawalerkê w centrum
£obza; 34 mkw., 1 du¿y pokój, kuchnia, ³azienka, ogrzewanie na piec
kaflowy. Tel. 783 233 685.
Sprzedam w £obzie mieszkanie 45
mkw. na parterze w bloku. Tel. 609
868 302.
Do wynajêcia mieszkanie 3-pokojowe w centrum £obza, IV piêtro. Tel.
603 874 299.
Sprzedam w Resku mieszkanie 2
pokojowe 46 mkw. Tel. 503 825 305.
Sprzedam w £agiewnikach mieszkanie 54 mkw., 2 pokoje, kuchnia,
³azienka. Osobno 2 pomieszczenia
gospodarcze. Tel. 791 750 465.

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.

Powiat gryficki

Wynajmê rusztowania elewacyjne,
podesty metalowe 2,5 metrowe, 44
ramy, 300 mkw. Mo¿liwy transport.
Gryfice tel. 601 350 893
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.
Nie masz czasu na sprz¹tanie
mieszkania, nie lubisz mycia
okien? Zadzwoñ tel. 517 217 327.

MIESZKANIA
Powiat gryficki
Dargos³aw gm. Brojce, sprzedam
mieszkanie 39 mkw w bloku. Tel.
500 400 822
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Deutsch-Wagen Tour w liceum w Resku
Nie jest tajemnic¹, ¿e dobra
znajomoœæ jêzyków obcych u³atwia funkcjonowanie w zjednoczonej Europie, pomaga te¿ lepiej
zrozumieæ historiê oraz kulturê
innych narodów. Inicjatywa
„Deutsch-Wagen-Tour” w nieszablonowy sposób promuje wielojêzycznoœæ i pokazuje, ¿e nauka
jêzyka obcego mo¿e byæ przyjemnoœci¹.
Projekt „Deutsch-Wagen-Tour“
to program promuj¹cy jêzyk niemiecki w Polsce. Jest skierowany
jest do uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkó³ oraz wszystkich osób,
które interesuj¹ siê jêzykiem niemieckim. Realizacja projektu polega na prezentacji szeregu nowatorskich rozwi¹zañ zwi¹zanych z
nauk¹ jêzyka i w niekonwencjonalny sposób przekazywanie informacji o Niemczech, miêdzy innymi w

Konkurs Piosenki Dzieciêcej
„Od przedszkola do Idola”

formie ciekawych gier, zabaw i konkursów.
5 marca br. do naszej szko³y zawita³a lektorka jêzyka niemieckiego
z Poznania, pani Justyna Wich³acz.
Tego dnia odby³y siê niestandardowe zajêcia z uczniami, podczas których organizowano zabawy aktywizuj¹ce, gry i konkursy, prezentowano szereg nowatorskich rozwi¹zañ
zwi¹zanych z nauk¹ jêzyka i w niekonwencjonalny sposób przekazywano informacje o Niemczech.
M³odzie¿ wykona³a plakaty nawi¹zuj¹ce do kultury, motoryzacji,
obyczajów niemieckich. Uczniowie
klasy II, grupa geograficzno-historyczna, Mateusz Zakrzewski i Krystian Kurzyk – przedstawili zabawny skecz na temat jêzyka niemieckiego, który rozbawi³ do ³ez zgromadzon¹ publicznoœæ. Nastêpnie
pani Justyna dokona³a prezentacji
multimedialnej przeznaczonej dla
wszystkich uczniów, po tym nast¹-

pi³a osobna praca na poziomach
klas pierwszych i drugich.
Uczniowie zostali podzieleni na
zespo³y rozwi¹zuj¹ce zadania zwi¹zane ze znajomoœci¹ jêzyka niemieckiego; m³odzie¿ rywalizowa³a
ze sob¹ o liczne nagrody, gad¿ety
przywiezione przez lektorkê. By³y
to p³yty, ksi¹¿ki, wlepki, koszulki,
czapeczki, balony, torby ekologiczne- wszystko z logo Deutsch-Wagen-Tour“.
Nauka po³¹czona z zabaw¹ sprawi³a uczniom wiele interesuj¹cych
doznañ, przyjemnoœci, wiêkszoœæ
stwierdzi³a, ¿e nie by³ to stracony
czas, wrêcz przeciwnie. Warsztaty
pokaza³y inn¹ stronê jêzyka niemieckiego, uwra¿liwi³y na odmienn¹ kulturê i obyczaje, wszyscy
uczestnicy jednog³oœnie stwierdzili, ¿e chêtnie uczestniczyliby w takich „lekcjach” na co dzieñ.
Grzegorz Malinowski, nauczyciel j. niemieckiego w LO w Resku

„M³odzie¿ zapobiega po¿arom”

Osi¹gniêcia SP 1 w £obzie
W miejsko-gminnym przegl¹dzie piosenki „Od przedszkola do
idola”, który odby³ siê 9 marca,
bardzo licznie by³a reprezentowana Szko³a Podstawowa nr 1 w
£obzie.
Nauczycielki: Bo¿ena Korniluk,
S³awomira Kiwa³a i Ma³gorzata
Zieniuk do³o¿y³y wszelkich starañ i
zadba³y o wysoki poziom przedstawicieli szko³y, tote¿ liczna grupa
znalaz³a siê w gronie laureatów. I tak

w kategorii dzieci w wieku 6-9 lat
tytu³ laureata otrzyma³y: Maja Bia³as z klasy Ib, Zuzanna Szamanek z
Ia i zespó³ „Jedyneczki”. Wyró¿nienia – Kinga Rycharska z kl. Ib, Joanna Rokosz z IIa i Ewa Musielska z
IIIa. W kategorii 10-12 lat tytu³ laureata uzyska³y Patrycja Jaremko z
kl. VIa i Patrycja Kustowska z IVa.
Wyró¿nieni zostali Paulina Karaœ z
kl. Vb i Mateusz £akomy z Va. Gratulujemy uczniom i ich opiekunom.
Ewa Górny

(£OBEZ) 5 marca w £obeskim
Domu Kultury odby³y siê gminne
eliminacje konkursu „M³odzie¿ zapobiega po¿arom”. Bardzo liczn¹
grupê (18 osób) stanowili uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie
i oni te¿ zajêli czo³owe miejsca,
prezentuj¹c bogat¹ wiedzê i umiejêtnoœæ jej podania.
1. Piotr Wyczo³ek kl.VIa,
2. Dawid Sutkowski kl.Va

5. Dawid Grzegorczyk VIb
6. Kamila Rêkiewicz VIa
7. Dagmara Wêzik VIa
8. Kamil Latawiec VIc
9. Norbert Wodniak VIc
10. Anna Wierudzka VIa
11. Mateusz £akomy Va.
Jak widaæ byliœmy bezkonkurencyjni! Gratulujemy sukcesów
uczniom i opiekunowi grupy, którym po raz pierwszy by³a Joanna
Mazurek. Ewa Górny
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I Halowy Turniej Pi³ki No¿nej ch³opców rocznika 1998

Najlepszy
strzelec
Kacper
Chodyna

£obuziaki niepokonane

(£OBEZ) W minion¹ niedzielê, w hali widowiskowo-sportowej
w £obzie odby³ siê I Halowy Turniej Pi³ki No¿nej ch³opców rocznika 1998 o Puchar Prezesa
TKKF „B³yskawica” - „£obuziaki – CUP 2010”.
W turnieju udzia³ wziê³y zespo³y: Pogoñ, Stal i Hutnik ze Szczecina, Chemik Police, Drawa Drawsko
Pomorskie oraz gospodarze „£obuziaki” z £obza. Po pierwszych meczach mo¿na by³o s¹dziæ, ¿e puchar
powêdruje do zawodników Chemika z Polic, którzy prezentowali
œwietn¹ grê zespo³ow¹. Okaza³o siê

jednak, ¿e nie sporostali £obuziakom i Stali i zajêli dopiero trzecie
miejsce.
Rozegrano 15 spotkañ, w których pad³y nastêpuj¹ce wyniki:
£obuziaki – Pogoñ 1:0
Chemik – Hutnik 2:0
Drawa – Stal 0:1
£obuziaki – Hutnik 2:0
Hutnik – Pogoñ 0:1
Pogoñ – Stal 0:1
£obuziaki – Chemik 1:0
Chemik – Drawa 1:0
Drawa – Pogoñ 1:1
£obuziaki – Stal 1:0
Stal – Hutnik 5:1
Hutnik – Drawa 0:0

Co z boiskami w £obzie?

Mecz Œwiatowida
odwo³any
Decyzj¹ Wydzia³u Gier ZZPN w Szczecinie
mecz 16 kolejki klasy okrêgowej pomiêdzy
Œwiatowidem £obez a Koron¹ Stuchowo, który mia³ siê pierwotnie odbyæ w dniu 20 marca
zosta³ prze³o¿ony na dzieñ 5 maja (œroda).
Powodem zmiany terminu jest stan p³yty boiska w £obzie. Informacjê podajemy za portalem Ligowiec.
Problemy z boiskiem w £obzie s¹ od lat. Wielokrotnie niektórzy skar¿yli siê, ¿e nie mo¿na graæ
lub czasami przeprowadziæ treningu na p³ycie
g³ównej. A co z p³yt¹ boczn¹? Ano komuœ zim¹ zachcia³o siê walczyæ z natur¹ i zepchn¹³ warstwê
œniegu z ziemi¹ na pobocza. Dzisiaj boisko boczne wygl¹da jak plac pod budowê, na którym
mo¿na siê co najwy¿ej taplaæ w b³ocie. Nikt przez
tyle lat nie doprowadzi³ p³yty do stanu u¿ywalnoœci, nie zadba³, by ukorzeni³a siê na niej trawa.
Okazuje siê, ¿e ³atwiej jest wydaæ ponad milion na
orlika, bo to przecie¿ prosta operacja (og³osiæ
przetarg i przelaæ pieni¹dze na konto wykonawcy), ni¿ za kilka tysiêcy posiaæ trawê i zrobiæ
porz¹dn¹ nawierzchniê zwyk³ego boiska. (r)

Pogoñ – Chemik 0:1
£obuziaki – Drawa 1:0
Stal – Chemik 2:0
I miejsce z kompletem 15 punktów i bez straty bramki zdoby³ zespó³ £obuziaki. II miejsce z 12 pkt.
zdoby³a Stal Szczecin. III miejsce z
9 pkt. zaj¹³ Chemik Police. Pozosta³e lokaty: IV m. - Pogoñ Szczecin; V
m. - Drawa Drawsko Pom., a VI Hutnik Szczecin.
Wszystkie zespo³y uczestnicz¹ce w turnieju zosta³y nagrodzone
pucharami i dyplomami, dodatkowo
organizatorzy statuetkami wyró¿nili: najlepszego bramkarza - Mate-

usza W¹trobê (£obuziaki), strzelca
- Kacpra Chodynê (£obuziaki) i
zawodnika - Wojtka Dochniaka
(Stal Szczecin).
Organizatorami turnieju byli:
kierownik i trenerzy zespo³u £obuziaki, Ognisko TKKF „B³yskawica”, Gminne Zrzeszenie LZS, pracownicy hali. Sponsoring: Jan
B³yszko, Zofia Osieczko, „Cafeduo”- D. Rutkowski, Sklep „Gra¿ka”- Sobañski, G. Janiec, A. Druch,
M. Bas, Burmistrz £obza, Prezes
GZ LZS, Prezes TKKF „B³yskawica”. Sêdziowali: S. Przybylak, G.
Pawlak, Z. Urbañski i A. Belina. (o)

Rusza liga (z k³opotami)
(REGION) W najbli¿szy weekend ruszaj¹ rozgrywki ligowe ni¿szych klas, bo
wczeœniej zaczê³y gry ligi najwy¿sze. Jednak wyj¹tkowo d³uga zima mo¿e pokrzy¿owaæ terminarz gier i mo¿na spodziewaæ siê,
¿e wiele meczów mo¿e zostaæ prze³o¿onych
na póŸniejsze terminy.
Okrêgówka
Tak sta³o siê ju¿ w okrêgówce, gdzie termin
meczu Œwiatowida £obez z Koron¹ Stuchowo
zosta³ prze³o¿ony na maj, z powodu fatalnego
stanu boiska. Œwiatowid wiêc swój pierwszy
mecz rozegra dopiero 27 marca, z Chemikiem
w Policach. Kibice zobacz¹ wiêc swoj¹ odnowion¹ dru¿ynê w £obzie dopiero za trzy tygodnie. Prze³o¿ony zosta³ równie¿ mecz Promienia Mosty z Wichrem Reptowo. Ostatni sparing
przed lig¹ Œwiatowid rozegra³ z IV-ligow¹ Sarmat¹ Dobra, doznaj¹c wysokiej pora¿ki 0:6.
Je¿eli nic nie stanie na przeszkodzie, to
mo¿na wybraæ siê na mecz do Reska, gdzie w
sobotê, o godz. 15.00, Mewa bêdzie podejmowaæ lidera okrêgówki Masoviê Maszewo. O jej
przygotowaniach do sezonu wiosennego piszemy w odrêbnym artykule.
V liga
O przygotowanich startuj¹cej w tej lidze

Sparty Wêgorzyno ma³o co wiadomo, gdy¿ strona
internetowa Sparty zamilk³a kilka miesiêcy temu
i do dzisiaj nie od¿y³a. Ze Sparty odszed³ do Drawy Drawsko Pomorskie trener Andrzej Side³. Próbowano nawet siêgn¹æ po by³ego trenera Jarzynê,
ale ten nie wyrazi³ zgody po tym, jak go po¿egna³
nowy zarz¹d klubu. Kryzys by³ widoczny na niedawnym walnym, bo kilku zawodników odesz³o z
dru¿yny. Czy i jak ten kryzys za¿egna³a prezes
Joanna Stasiak, dowiemy siê po pierwszych meczach.
W ostanim rozegranym sparingu Sparta w
Dolicach przegra³a z tamtejsz¹ Uni¹ 1:4. Unia
Dolice to dru¿yna klasy okrêgowej grupy 2.
IV liga
Sarmata to obecnie per³a w koronie powiatowego futbolu. Nie tylko tego boiskowego, ale tak¿e klubowego; to najlepszy klub kibica, a nawet z
nagranym – naszym zdaniem œwietnie - kibicowskim utworem muzycznym. Tego jeszcze w powiecie nie by³o, a zapewne i w regionie to rzadkoœæ.
A najwa¿niejsze, to wszystko w³asnymi si³ami i
pomys³ami.
Sarmat podejmuje w sobotê, 20 marca, o godz.
15.00, Vinetê Wolin. T¹ któr¹ zaskoczy³a w swoim
pierwszym meczu IV ligi wygrywaj¹c z ni¹ w Wolinie. Teraz bêdzie trudniej, bo prys³ ju¿ czar beniaminka i ka¿dy z Sarmat¹ ju¿ siê powa¿nie liczy.
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Szkolna Grupa Sportowa zorganizowa³a

„¯yj zdrowo na sportowo”
- ku pamiêci Heni Lach

Sport kobiet i pi³ka no¿na halowa zaistnia³y 13 marca w
Hali Sportowo-Widowiskowej w £obzie. Organizatorem
festynu by³a Szkolna Grupa Sportowa - Andrzej
Jurzysta i Joanna Mazurek oraz panie Izabela Moœcicka
i Renata Siarkiewicz, nauczycielki SP 2 w £obzie.
Zespo³y wprowadzono na parkiet przy muzyce. Festyn rozpoczê³a
dyrektor szko³y Jolanta Babyszko,
przypominaj¹c pokrótce historiê
¿ycia kole¿anki Heni Lach. Chwil¹
ciszy uczczono osobê Heni.
W turnieju uczestniczy³o 6 zespo³ów kobiecych oraz dwa zespo³y
dziewczynek z klas trzecich z SP1 i
SP2. Dziewczynki klas III bêd¹
uczestniczyæ w ogólnopolskim tur-

nieju pi³ki no¿nej „Z podwórka na
stadion”, który odbêdzie siê na prze³omie kwietnia i maja.
Rywalizacjê rozpoczê³y zespo³y:
Starostwo £obez, LO £obez, Gimnazjum £obez, SP1, SP2 A i SP2 B. Mecze rozgrywane by³y po 10 minut systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Emocji
by³o co nie miara. Mecze sêdziowa³
pan Ryszard Janiak. Wyniki spotkañ
zosta³y zapisane w pamiêci. Najwa¿-

niejszym celem by³o zachêcenie pañ
do uczestnictwa i to siê powiod³o.
Rozegrano dodatkowy mecz pomiêdzy Ch³opcami SP2 klasa VI, a
Dziewczynami LO £obez. Ostatnim
meczem by³o spotkanie Kadra Kobiet - Panowie Oldboye.
Po meczach zrobiliœmy wspólne
zdjêcie i ka¿da kobieta otrzyma³a
kwiatek z okazji Œwiêta Kobiet, wykonany przez pani¹ Zofiê Jurzystê.
Zawodniczki dosta³y lizaki ufundowane przez pani¹ H. Dubick¹, natomiast s³odki poczêstunek w postaci
tortu,
ufundowa³a
piekarnia
„Dro¿d¿yk”, dla ka¿dej uczestniczki
turnieju. Wszyscy mogli posiliæ siê
wypiekami ufundowanymi przez rodziców dzieci z SP2. By³a kawa i
herbata w kawiarence - szatni.
Oprócz spotkañ pi³karskich by³y
wystawy na górnym tarasie hali: k¹cik pamiêci o Heni Lach, wykonany
przez SP2 £obez (I. Moœcicka, R.
Siarkiewicz), gdzie mo¿na by³o nabyæ œpiewnik, by³a projekcja filmów
dvd o tematyce rowerowej i pieszej
TKKF „B³yskawica”, wystawa Gra¿yny i Tadeusza Szubów na temat
Nordic Walking, mierzenie poziomu
cukru we krwi oraz ciœnienia przez
pani¹ Cz. Lasotê, punkt informacyjny z broszurami o kobietach (Przychodnia Rodzinna i Apteka „Dbam o
zdrowie”) oraz ekspozycja naczyñ
do gotowania. Sponsorzy imprezy:
Urz¹d Miejski, Sklep Spo¿ywczy
„Szóstka” - H. Dubicka, Studio „R”
- Ignatowicz, MartB - M. Buksa, Piekarnia „Dro¿d¿yk” - G. T. Moskal,
Przychodnia Rodzinna, Apteka
„Dbam o zdrowie”, Rada Rodziców
SP2, Kwiaciarnia „Blumen”, Zofia
Jurzysta oraz „Pan od napojów”.

Wszystkim osobom, które przyczyni³y siê do uœwietnienia festynu sportowo-rekreacyjnego, a nie zosta³y
wymienione, równie¿ dziêkujê. Pracownikom hali dziêkujê za pomoc.
Przysz³a edycja dla kobiet bêdzie
ju¿ postrzegana przychylniej. Obiecujemy, ¿e bêdzie ciekawie. Wszystkim serdecznie dziêkujê.
Andrzej Jurzysta, Szkolna
Grupa Sportowa.
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Zwyciêski mecz kadetek z Radowa Ma³ego
W niedzielê, 7 marca,
ostatni mecz w tym
sezonie
zachodniopomorskiej ligi
koszykówki kadetki z
Radowa Ma³ego rozegra³y
we w³asnej hali, pokonuj¹c
po morderczej walce,
dziewczêta Herkulesa
Bia³ogard wynikiem 55:54.
Koszykarki z Radowa, po trudnym meczu z Kotwic¹ Ko³obrzeg,
rozegranym dzieñ wczeœniej, przyst¹pi³y do potyczki z Bia³ogardem
bardzo zmêczone, jednak nie pozwoli³y rywalkom zdobyæ znacz¹cej przewagi, która mog³aby zagroziæ im w koñcówce meczu.
Mobilizacja ca³ej dru¿yny w
ostatniej kwarcie, wola zwyciêstwa
oraz nieco lepsze wyszkolenie techniczne i taktyczne pozwoli³y osi¹gn¹æ koñcowy sukces.
Trochê ³ez w rêkaw trenera, gratulacje przyjête od dru¿yny przyjezdnej i zas³u¿ony, choæ krótki,
odpoczynek przed meczami rejonowymi, jakie czekaj¹ jeszcze nasze
koszykarki w tym roku.
Dziewczêta i trener Miros³aw
Budzyñski bardzo serdecznie dziêkuj¹ Wójtowi Gminy Radowo Ma³e

panu Józefowi Wypijewskiemu i
Radzie Gminy za wspieranie finansowe uczestnictwa w rozgrywkach
ligowych, sponsorom dru¿yny pañstwu Ma³gorzacie i Krzysztofowi
Trybuchowskim, w³aœcicielom apteki w Radowie Ma³ym, firmie POLDANOR oraz pañstwu Marlenie i
Ryszardowi Lewandowskim, w³aœcicielom firmy handlowej „EURO
– SKLEP” w Radowie Ma³ym.
Szczególne podziêkowania nale¿¹
siê kibicom, których zapraszamy na
kolejne sportowe zmagania dru¿yny
koszykarek.
Wszystkich kibiców i mi³oœników koszykówki zapraszamy na turniej rejonowy, który odbêdzie siê
18. marca br. (czwartek), w hali w
Radowie Ma³ym, o godzinie 9.30.
Sk³ad dru¿yny z Radowa Ma³ego: Agnieszka Sira (kpt.), Natalia
¯a³obowska, Agnieszka Lewandowska, And¿elika Lewicka, Dominika Strzelczyk, Dorota Kusyk,
Anna Wawrzyniak, Aleksandra
Brzeziñska, Izabela Lorent, Sandra
Tchórz. Trener Miros³aw Budzyñski.
Kadetki (roczniki 94 - 97)
Wyniki XIV kolejki
sobota 6.03.2010
Kotwica 50 Ko³obrzeg – Mini
Gier Radowo Ma³e 70:62
Kusy Szczecin – Trójka Nowo-

Tabela
1 Kusy Szczecin
2 Olimpijczyk Drawsko
3 Kotwica 50 Ko³obrzeg
4 Szesnastka Selfa Koszalin
5 UKS Radowo Ma³e
6 Trójka Nowogard
7 Herkules Bia³ogard

12
12
11
12
12
12
11

gard 20:0 (vo)
Olimpijczyk Drawsko – Szesnastka Koszalin 63:42
pauza – Herkules Bia³ogard
Niedziela 7.03. 2010
Mini Gier Radowo Ma³e – Herkules Bia³ogard 55:54

12
9
7
5
4
4
0

0
3
4
7
8
8
11

24
21
18
17
16
12
11

1035
698
730
661
641
448
413

412
621
682
744
784
553
830

Szesnastka Koszalin – Herkules
Bia³ogard 79:49.
Awans do rozgrywek strefowych
Wielkopolska o awans do æwieræfina³ów MP uzyska³y zespo³y Kusy
Szczecin, Olimpijczyk Drawsko i
Kotwica 50 Ko³obrzeg.
(o)

Klasa Okrêgowa

Po
Koniec przygotowañ Mewy Resko transferach w
cych w meczach ligowych zasko- wicz, natomiast w drug¹ stronê poŒwiatowidzie
W ostatni weekend
czyæ przeciwników. Wyniki po- wêdrowali Pawe³ Knap i Tymek
pi³karze Mewy Resko
zakoñczyli przygotowania do rundy wiosennej, w której
g³ównym za³o¿eniem
jest utrzymanie klubu w lidze okrêgowej.

Zespó³ w okresie przygotowawczym trenowa³ cztery razy w tygodniu, na obiektach sportowych w
Resku. Podstawowym celem trenera Dariusza Kêsego by³o nauczenie
zawodników gry w nowym ustawieniu, a tak¿e wzmocnienie ich kondycji.
W ci¹gu dwóch miesiêcy pi³karze rozegrali osiem sparingów, które pozwoli³y trenerowi na przetestowanie nowych elementów, maj¹-

szczególnych spotkañ przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Iskra Golczewo – Mewa Resko 6:4
Sarmata Dobra – Mewa Resko 5:1
Mewa Resko – Olimpia Nowogard 5:5
Mewa Resko – G³az Tychowo 6:3
Mewa Resko – Bizon Cerkwica 4:4
Mewa Resko – D¹b Dêbice 4:2
B³êkitni Trzyg³ów – Mewa Resko 1:3
Pionier ¯arnowo – Mewa Resko 4:1

Najskuteczniejszymi zawodnikami w powy¿szych meczach byli
Marcin Czy¿ (7 bramek) oraz
£ukasz Gabryœ (6 bramek). Na listê
strzelców wpisywali siê tak¿e Mariusz B³aszczyk, Dawid Szko³uda
(po 3 bramki), Arek Paw³owski,
Dariusz Kêsy, Martin Fabisiak (po 2
bramki) oraz Pawe³ Kowal, Marcin
Latocha i Szymon Deuter.
W zimowym okienku transferowym dosz³o do kilku zmian w sk³adzie dru¿yny. Na wypo¿yczenie do
Sarmaty uda³ siê Rados³aw Cyto-

Kaleta. Do sk³adu dru¿yny po przerwie powrócili £ukasz Gabryœ,
Marcin Latocha, Dawid Szko³uda
oraz £ukasz Osiecki. W rundzie
wiosennej klubu na pewno nie bêd¹
reprezentowaæ bramkarze: Marcin
Libiszowski (transfer do Drawy
Drawsko Pomorskie) oraz Piotr Tichanów (problemy z wiêzad³ami).
Pod ich nieobecnoœæ o miano
pierwszego rywalizowaæ bêd¹
Grzesiek Buczma i Micha³ Andrusieczko. W sumie o byt w lidze okrêgowej walczyæ bêdzie 22 zawodników.
Pierwszy mecz o ligowe punkty
Mewa rozegra na w³asnym stadionie, w sobotê, 20 marca, o godzinie
15:00. Przeciwnikiem bêdzie lider
tabeli Masovia Maszewo, która w
poprzedniej rundzie pokona³a
Mewê 1:0, strzelaj¹c bramkê w samej koñcówce spotkania. Wszystkich kibiców obu dru¿yn serdecznie
zapraszamy na obiekt w Resku. (o)

(£OBEZ) Znamy ju¿ nowe nabytki ³obeskiego klubu. Szeregi
Œwiatowida w najbli¿szej rundzie
zasil¹: Tomasz Skibiñski (wczeœniej zawodnik Iskierki Œmierdnica), Damian Skibiñski (z Hutnika
Szczecin), Ernest Marcinkowski
(z Drawy Drawsko), Micha³ NiedŸwiecki (Nielba W¹growiec, Flota, Pogoñ), £ukasz Petera (Darzbór Szczecinek).
Jak informuje prezes MLKS
Œwiatowid £obez Janusz Skrobiñski - do gry w barwach klubu powróc¹ Dawid Dudek (z Sarmaty),
Karol Koz³owski (z Iny Iñsko) oraz
Kamil Zych (powrót po kontuzji).
W ³obeskim klubie nast¹pi³a
równie¿ zmiana na stanowisku kierownika dru¿yny. Nowym zosta³
Arkadiusz Kogut.
MLKS Œwiatowid £obez
M. Oœci³owski
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VI £obeski Memoria³ Szachowy im. Gabriela
Bieñkowskiego - podsumowanie
VI £obeski Memoria³ Szachowy im. Gabriela
Bieñkowskiego o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz Mistrzostwa Wojewódzkie Policji w Szachach odby³y siê w budynku Szko³y
Podstawowej nr 1 im. Marii Sk³odowskiej-Curie.
Goœci³a nas pani Beata Zapalska, dyrektor Szko³y.
Pomieszczenia i sprzêt do turnieju przygotowa³a m³odzie¿ pod nadzorem Ma³gorzaty Zieniuk, Krystyny
Soli i Jakuba Zieniuka. Pomagali im Andrzej Zapalski
i W³adys³aw Koœciukiewicz. Obs³ugê komputerow¹
zapewnili Mariusz Zieliñski i Pawe³ Bieñkowski, pracownicy firmy CompBi, której w³aœcicielami s¹ Teresa i Grzegorz Bieñkowscy.
Nasz turniej swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili: Monika KuŸmiñska Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Wêgorzynie, Ryszard Sola Burmistrz £obza, Jacek Dobrek I Zastêpca Komendanta Powiatowego Policji w
£obzie, Monika Jarzêbska Sekretarz Urzêdu Miejskiego w £obzie.
G³ównymi organizatorami byli: Henryk Musia³,
Joanna Chabecka, Andrzej Sarnowski ze Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat £obeski”, Komenda Powiatowa Policji w £obzie, Teresa i Grzegorz Bieñkowscy w³aœciciele firmy CompBi. Przy pracach organizacyjnych pomagali: Anna Gembala, Anna Zajner, Anna
Ozga pracownice ³obeskiej policji, cz³onkowie Szczepu ZHP „Czarna Jedynka”. Sêdziowali: Krystyna Sola
kat. 0-III, Ma³gorzata Zieniuk kat. open, Marek Woniak kat. IV-VI, Jakub Zieniuk kat. gimnazjum.
Goœciliœmy osoby, które gra³y z Panem Bieñkowskim, Ma³gorzata Zieniuk i Roman Wawrzyniak z
£obza, Jan Kot z Wroc³awia, Józef Stecyk ze Stargardu, W³adys³aw Nadkierniczny z Wêgorzyna i Henryk
Kowalski z Reska.
Uczestnicy przyjechali ze S³upska, Szczecina,
Wroc³awia, Koszalina, Stargardu, Polic, Gryfic, Postomina, Nowogardu, Drawska, Choszczna, Reska,
Wêgorzyna, Prusimia, Czaplinka, Grzybowa, Œwidwina, Ko³obrzegu, Goleniowa oraz liczna grupa z
£obza. Razem 130 szachistów, startuj¹cych w 5 kategoriach, rozegra³o 576 emocjonuj¹cych partii. Zawodnikom towarzyszy³a liczna grupa opiekunów, trenerów oraz kibiców.
W kategorii open wyst¹pi³o 60 szachistów, którzy
po 9 rundach zostali sklasyfikowani wg uzyskanych
punktów. Pierwsze miejsce, puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz nagrodê finansow¹ ufundowan¹ przez Teresê i Grzegorza Bieñkowskich zdoby³
Micha³ Szczepiñski z Koszalina. Najlepsz¹ zawodniczk¹ w tej kategorii zosta³a Martyna Zieniuk z
£obza. Otrzyma³a puchar i nagrodê finansow¹.
Wyniki w kategorii open.
Imiê nazwisko
Miejscowoœæ
1 Micha³ Szczepañski Koszalin
2 Borys Tofil
Grzybowo
3 Tomasz KamienieckiKoszalion
4 Adam Czuchnicki Szczecin
5 Andrzej Maniocha Police
6 Jan Czuchnicki
Szczecin
7 Krzysztof Kapral
Œwidwin
8 Jerzy Kot
Wroc³aw
9 D¿emil Pó³torzycki Szczecin
10 Maciej Kowalski Grzybowo

ro FIDE pkt
2325 7,5
2197 7,5
2016 7
2086 7
2230 6,5
1961 6,5
2132 6
2186 6
1986 6
1649 6

W mistrzostwach wojewódzkich policji wygra³
D¿emil Pó³torzycki ze Szczecina. Otrzyma³ puchar
Komendanta Wojewódzkiego Policji. Kolejne miejsca
zdobyli przedstawiciele Szczecina: Andrzej Stêchnij
i Marek Or³owski.
Najlepszym zawodnikiem z Powiatu £obeskiego
i Gminy Wêgorzyno zosta³ Krzysztof Nadkierniczny,
najlepsz¹ zawodniczk¹ z Powiatu £obeskiego i Gminy £obez okaza³a siê Martyna Zieniuk. Zostali nagrodzeni pucharami. Jan Kordyl otrzyma³ puchar za

pierwsze miejsce wœród szachistów z Gminy £obez.
Najwy¿ej sklasyfikowany z Gminy Resko by³
Henryk Kowalski. 86- letni mieszkaniec Szczecina
Kazimierz Karchu zosta³ najstarszym zawodnikiem,
natomiast najm³odszym -siedmioletni Kacper Skrilec
z Prusimia, a najm³odsz¹ szachistk¹ okaza³a siê Kornelia Pawlak z £obza. Pucharem zosta³a nagrodzona
dru¿yna z DPS Resko.
Wyniki w kategoriach m³odzie¿owych.
Gimnazjum dziewczêta
1 Marta Œliwa
Choszczno
2 Justyna Œwiercz
£obez
3 Anna Nowicka
Resko
4 Wiktoria Tupko
Resko
5 Monika Olejnik
£obez
6 Izabela Szwaciñska
£obez
Gimnazjum ch³opcy
Imiê i nazwisko
Miejscowoœæ
1 Pawe³ Maciupa
Wêgorzyno
2 Adam Zduñczyk
Gryfice
3 Przemys³aw Wietrzyñski
Postomino
4 Krzysztof Sielicki
Choszczno
5 Kamil Skrilec
Prusim
6 Damian Andrik
Postomino
Klasy IV – VI dziewczêta
1 Dominika Walukiewicz
2 Natalia Lisowska
3 Andzelika Maksim
4 Patrycja Gonga³a

Stargard
£obez
Postomino
£obez

Klasy IV-VI ch³opcy
1 Micha³ Ankiewicz
2 Pawe³ Winiarski
3 Marcin Niko³ajczyk
4 Adam Tofil
5 £ukasz Dubicki
6 Martin Domalewski

Koszalin
Resko
£obez
Grzybowo
£obez
Postomin

Klasy 0-III dziewczêta
1 Katarzyna Bylica
2 Ma³gorzata Pastwa
3 Ola Wysota

Koszalin
£obez
Koszalin

4 Barbara Lis
5 Ola Maksim
6 Paula Andrzejewska

£obez
Postomino
Stargard

Klasy 0-III ch³opcy
1 Dawid W³odarczyk
2 Damian D¹browski
3 Mi³osz Pijewski
4 Jakub Kubiak
5 Maciej Sorbian
6 Patryk Otka³o

Grzybowo
Szczecin
Koszalin
Gryfice
Stargard
Szczecin

Zwyciêzcy w kategoriach m³odzie¿owych zdobyli
puchary, a szeœcioro w ka¿dej grupie otrzyma³o nagrody rzeczowe. Nagrody finansowe przygotowali Teresa
i Grzegorz Bieñkowscy w³aœciciele firmy komputerowej CompBi.
Puchary ufundowali: Komendant Wojewódzki
Policji w Szczecinie, Antoni Gutkowski Starosta Powiatu £obeskiego, Marek Kubacki Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu w £obzie, Ryszard Sola Burmistrz
£obza, Barbara Basowska Przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej w Resku, Gra¿yna Karpowicz Burmistrz
Wêgorzyna, Monika KuŸmiñska Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Wêgorzynie, Józef Wypijewski
Wójt Radowa, Zygmunt B³awŸdziewicz Przewodnicz¹cy Rady Gminnej w Radowie, Beata Zapalska
Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1, Jolanta Babyszko
Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2, Katarzyna B³aszczyk Dyrektor Centrum Integracji Spo³ecznej w
£obzie, Studio Reklamy „R” A. i G. Ignatowicz, Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat £obeski”.
Nagrody rzeczowe ufundowali: El¿bieta Kobia³ka Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w £obzie, Artur
Barañski, Grzegorz Kotwicki.
S³odki poczêstunek i napoje zabezpieczyli: Gra¿yna i Tadeusz Moskalowie w³aœciciele firmy „Dro¿d¿yk,
Halina Dubicka w³aœcicielka sklepu „Szóstka”.
Organizatorzy dziêkuj¹ serdecznie wszystkim ludziom i organizacjom, dziêki którym doszed³ do skutku VI £obeski Memoria³ Szachowy im. Gabriela Bieñkowskiego. Spotkamy siê w pierwsz¹ sobotê marca
2011 roku.
Henryk Musia³
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Zapraszamy
na rajd
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SPORT

Ci co chodz¹ i p³ywaj¹ ...

Turystyczny rajd
pieszy POWITANIE
WIOSNY w Nêtnie
nad jeziorem Bêdargowo. Niedziela, 21
marca, zbiórka w
£obzie, przy fontannie, godz. 10:00.
Trasa: £obez – Wysiedle – Ro¿nowo £ob. – Nêtno. Dystans: 13 km.
Powrót busem - za op³at¹. Zg³oszenia do godz. 10:00 w pi¹tek: Adam
Kogut, TKKF „B³yskawica”, tel.
607881467, adamku@vp.pl.
Wpisowe: 3 z³ (2 z³ cz³onkowie
PTTK z op³acon¹ sk³adk¹), p³atne w
dniu imprezy. Osoby, które nie dokonaj¹ zg³oszenia, mog¹ braæ, oczywiœcie, udzia³ w rajdzie, ale nie bêd¹
korzystaæ ze œwiadczeñ przewidzianych przez PTTK w Drawsku Pom.
(grochówka, kie³baski, napoje, pami¹tkowy znaczek rajdowy).

Biegi
prze³ajowe

Awans
Krzysztofa
Krausa do OOM
6 marca w Stargardzie Szczeciñskim rozpoczêty zosta³ sezon
biegowy w lekkiej atletyce.
W tym dniu rozegrane zosta³y
mistrzostwa województwa zachodniopomorskiego w biegach prze³ajowych w kategorii m³odzików, juniorów m³odszych i juniorów. W
zawodach tych startowa³ Krzysztof
Kraus, zawodnik MKS „Olimp”.
Krzysztof zaj¹³ V miejsce w biegu
na 3000 m. Warto dodaæ, ¿e w tym
sezonie rywalizuje z zawodnikami
w kategorii juniora m³odszego, starszymi od niego o rok (1993-94).
13 marca, równie¿ w Stargardzie, odby³y siê kolejne zawody z
cyklu eliminacje miêdzywojewódzkie do Ogólnopolskiej Olimpiady
M³odzie¿y w biegach prze³ajowych
juniorów m³odszych. Równie¿ i w
tych zawodach startowa³, i to z powodzeniem, Krzysztof Kraus. Tym
razem biega³ na dystansie 5000 m.
Zaj¹³ IX miejsce, premiuj¹ce go
udzia³em w OOM, która odbêdzie
siê 27 marca w Chorzowie.
KM

Wycieczka nad
Che³m i k¹piel…
tylko dla Nieprzemakalnych
£obez, niedziela 14 marca. By³o
nas trzydzieœcioro. Skwer przy fontannie by³ zwyczajowo miejscem
spotkania tych, co lubi¹ spacerowaæ
i morsowaæ. O godz. 10 turyœci
zDrawska, £obzai okolic ruszyli
tras¹: £obez – polana Jahna – œcie¿ka ekologiczna – przystañ kajakowa
k. Unimia – jezioro Che³m - £obez.
Wszystkiego 10 km.
Kilka kroków przez miasto i ju¿
byliœmy na Polanie Jahna. Przypomnieliœmy sobie ekspresowo dzieje
tego miejsca, postaæ i zas³ugi cz³owieka, którego upamiêtniono w tym
miejscu g³azem pomnikowym. Z
Polany pod¹¿yliœmy Œcie¿k¹ edukacyjno-ekologiczn¹. W lesie zima
trzyma siê mocno, le¿y tam jeszcze
gruba warstwa œniegu, a ma³e jeziorka s¹ skute lodem. Trasa sta³a siê
nieco bardziej wymagaj¹ca, ale i
atrakcyjniejsza.
Tak zwan¹ betonówk¹ dotarliœmy na przystañ kajakow¹. Po
przegrupowaniu si³ pomaszerowaliœmy dalej - przez drewniane
mostki na Redze i lasem nad jezioro Che³m. To by³ nasz punkt
docelowy. Rozpaliliœmy ognisko.
Piekliœmy kie³baski gawêdz¹c ze
znajomymi, posilaliœmy siê
wspólnie, ¿artowaliœmy, rozmawialiœmy. Po krótkim odpoczynku i regeneracji si³ grupa Mor-

sówprzygotowa³a siê do k¹pieli.
O 13.00 wszystkie dwanaœcie
Morsów (i foczek) siup do wody.
Jakie to wra¿enia... trudno opisaæ, trzeba spróbowaæ samemu.
Morsom sprawia to wiele radoœci.
Œmiechy i ¿arty s³ychaæ by³o d³ugo. A potem - szybciutko w suche
ciuszki i do ogniska.
I dalej w drogê, teraz ju¿ powrotn¹. Jak to w marcu bywa, aura
wiosenna niepostrze¿enie przesz³a
w zimow¹. Sypnê³o gradem i to
ostro. Przyspieszyliœmy i skierowaliœmy swe kroki najkrótsz¹ drog¹ do

miasta. Rozstaliœmy siê przy fontannie. ¯egnaliœmy serdecznie.
Organizatorem imprezy by³o
Ognisko TKKF B³yskawica. Rajd
prowadzili: El¿bieta Jankowska,
Adam Kogut. Dziêkujemy Nadleœnictwu £obez za przygotowanie
drzewa na ognisko.
Ju¿ w niedzielê, 21 marca, Witamy Wiosnê w Nêtnie, nad jeziorem Bêdargowo. Trasa piesza:
£obez – Nêtno, 13 km. Chêtni mog¹
dojechaæ rowerem.
Do nastêpnego razu!
El¿bieta Jankowska
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Galeria tygodnika
Martyna

91 3973730
Krzy¿ówka nr 11

Anna

NAGRODA
Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 9 brzmia³o:

„Lekarstwem na gniew jest milczenie”
Nagrodê wylosowa³a pani Józefa Zapotoczna z £obza.
Gratulujemy.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

