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Grad zabra³ im wszystko
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Kaczyñski zmieni³ siê, a Komorowski?

T

o prawda, ¿e wybory pre
zydenckie zaskoczy³y nas
wszystkich i jest ma³o
czasu, by odby³a siê normalna kampania wyborcza, z mo¿liwoœci¹
przepytywania i przeœwietlania kandydatów. Katastrofa pod Smoleñskiem zosta³a wykorzystana, bo
media ustawi³y kampaniê nakierowuj¹c pytania g³ównie na Jaros³awa
Kaczyñskiego – czy siê zmieni³ pod
wp³ywem œmierci brata i bratowej
oraz wielu swoich politycznych
przyjació³. Narzucenie wyborcom
takiego pytania i wytworzenie oczekiwania na odpowiedŸ, œledzenie
ka¿dego jego ruchu i s³ów, które by
temu zaprzecza³y, zupe³nie przys³oni³o pytania o drugiego kandydata –
Bronis³awa Komorowskiego. O ile
biografia Jaros³awa Kaczyñskiego,
bêd¹cego premierem i szefem PiS
zosta³a przeœwietlona do cna (do
kota i konta w³¹cznie), o tyle o marsza³ku Komorowskim wiemy niewiele. Dopiero teraz pojawiaj¹ siê
strzêpki informacji np. o tym, ¿e
jeŸdzi³ z Palikotem na polowanie do
Rosji, ¿e pierwszy raz pojawi³ siê,
pochodz¹c z rodziny patriotycznej,
w Muzeum Powstania Warszawskiego, w ramach kampanii wyborczej, bo wczeœniej go to nie interesowa³o, itp.
Jednak to s¹ drobnostki na tle 50
pytañ, jakie sformu³owa³ pod adresem Komorowskiego, w internetowym Salonie24, na swoim blogu,
Aleksander
Œcios
(tutaj:
www.box.net/shared/iv7qs94m4k
lub http://cogito.salon24.pl). Ju¿
kilka pierwszych pytañ z brzegu
poœwiadcza, jak ma³o wiemy o tym
kandydacie i zastanawia, dlaczego o
to nie pytaj¹ dziennikarze.
Aleksander Œcios pyta Komorowskiego:
1. W jakich okolicznoœciach
podczas internowania w roku 1982
pozna³ póŸniejszego wspó³pracownika WSI o pseudonimie „Tomaszewski” (stomatolog lecz¹cy internowanych) i jak d³ugo trwa³a ta znajomoœæ?
2. Czy prawd¹ jest, ¿e w latach
1991-92, gdy by³ wiceministrem
ON powierzy³ WS „Tomaszewski”
du¿¹ kwotê pieniêdzy (260 tys.
DM), aby ten wp³aci³ je do tzw.
„Banku Palucha” za poœrednictwem
p³k Janusza Rudziñskiego i sk¹d
pochodzi³y œrodki przeznaczone na
tê lokatê?
3. Czy odzyskaniem tych pieniêdzy, za poœrednictwem WS „Tomaszewski” zajmowa³ siê Kontrwywiad WSI? (Raport w Weryfikacji
WSI str.77 i nast.)
6. Z jakich powodów na pocz¹tku lat 90 zdecydowano o wynajêciu

przez Departament Wychowania
MON (podleg³y wiceministrowi
Komorowskiemu) budynku przy
Krakowskim Przedmieœciu w Warszawie na salon sprzeda¿y mercedesów firmy Sobies³awa Zasady oraz
o zakupie samochodów tej marki na
potrzeby armii? Transakcjê nadzorowa³ gen. Adam Tylus, który po
otrzymaniu szlifów generalskich
odszed³ z wojska i zosta³ dyrektorem biura obs³ugi zamówieñ publicznych i specjalnych w firmie
Sobies³aw Zasada Centrum S.A..
Firma ta wspó³pracowa³a z Fundacj¹ Pro Civili. W dokumentach
informacyjnych Fundacji „Pro Civili” z 1998 roku, podpisanych przez
Krzysztofa Werelicha wymienia siê
wœród dostawców ró¿nych towarów
firmy Sobies³aw Zasada Centrum
SA., Volvo Poland i Pati Soft sp. z
o.o., a wœród „odbiorców strategicznych” Ministerstwo Obrony Narodowej. Nastêpnie Tylus zosta³ zastêpc¹ prezesa firmy Ster-Projekt i
Ster-Projekt Technologie C4I, zajmuj¹cej siê projektowaniem i wdra¿aniem systemów dowodzenia i kierowania, przeznaczonych dla wojska. Jednoczeœnie by³ sta³ym doradc¹ sejmowej Komisji Obrony
Narodowej, której przewodniczy³
Bronis³aw Komorowski. Jak informowa³a prasa „zdaniem Bronis³awa
Komorowskiego, przewodnicz¹cego komisji, regulamin Sejmu nie
zabrania byæ doradc¹ osobie, która
zasiada w zarz¹dzie firmy, oferuj¹cej wojsku sprzêt i us³ugi.”
7. Co zdecydowa³o o zatrudnieniu gen. Adama Tylusa jako doradcy

w gabinecie politycznym ministra
MON Komorowskiego oraz powierzeniu mu roli sta³ego doradcy sejmowej Komisji Obrony Narodowej,
której przewodniczy³ Bronis³aw
Komorowski?
8. Co zdecydowa³o, ¿e w roku
1991 awansowa³ by³ego szefa Zarz¹du WSW WOPK p³k Lucjana Jaworskiego na stanowisko szefa
Kontrwywiadu
Wojskowego?
W latach 80. p³k Jaworski, odznacza³ siê szczególn¹ gorliwoœci¹ w
zwalczaniu opozycji, niszczy³ prasê
podziemn¹, œciga³ wspó³pracuj¹cych z opozycj¹ filmowców, tropi³
„obce pochodzenie” cz³onków opozycji, zak³ada³ pods³uchy, werbowa³ agenturê. To na skutek jego
dzia³añ w wiêzieniu znalaz³a siê
min. Hanna Rozwadowska, kieruj¹ca logistyk¹ „Wiadomoœci”. Po nominacji na szefa KW, p³k Jaworski
w latach 1991-93 prowadzi³ dzia³ania operacyjne, skierowane przeciwko œrodowiskom opozycji niepodleg³oœciowej oraz przeciwko
rz¹dowi Jana Olszewskiego. Nadzorowa³ równie¿ SOR „Szpak” –
dotycz¹c¹ rozpracowania Rados³awa Sikorskiego.
12. Jaka by³a przyczyna usuniêcia ze stanowiska dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON Krzysztofa Borowiaka w roku 2001 i czy fakt ten ma
zwi¹zek z rozpoczêciem (w budynkach Wojskowej Akademii Technicznej) dzia³alnoœci prywatnej
Szko³y Wy¿szej Warszawskiej, za³o¿onej przez Fundacjê Rozwoju
Edukacji i Techniki, która okaza³a

siê biznesem kierowanym przez oficerów WSI. (Raport z Weryfikacji
WSI rozdzia³ 10. „Dzia³alnoœæ oficerów WSI w Wojskowej Akademii
Technicznej”)
13. Czy prawd¹ jest, ¿e w 2001
roku dyrektor Krzysztof Borowiak
zwraca³ uwagê ministrowi Komorowskiemu na kryminogenn¹ prywatyzacjê WAT, dokonywan¹ rêkoma cz³onków w³adz tej uczelni, na
co Komorowski mia³ nie reagowaæ?
To zaledwie kilka pytañ z 50.,
które otwieraj¹ nam zupe³nie inn¹
perspektywê w opisie kandydata,
który jawiæ ma nam siê dzisiaj jako
straszy, nobliwy pan z w¹sem i sygnetem na palcu. Te pytania w debacie wyborczej oczywiœcie nie pad³y
i nie padn¹, bo zosta³a ona ukierunkowana na to, czy zmieni³ siê Jaros³aw Kaczyñski. W tym kontekœcie
pytanie – dlaczego Komorowski
jako jedyny w PO g³osowa³ przeciw
rozwi¹zaniu WSI pozostanie retoryczne. W koñcu, po dowiedzeniu
siê, czy Kaczyñski siê zmieni³, trzeba bêdzie zapytaæ, czy Komorowski
nie zmieni³ siê i co z tego dla Polski
mo¿e wynikn¹æ.
Kazimierz Rynkiewicz
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Czy dosz³o do wy³udzenia
pieniêdzy z konta?
(RESKO-£OBEZ). W
£obzie z konta
bankowego zniknê³o
50 tys. z³. Na umowie
rachunku
oszczêdnoœciowego oraz
us³ug rachunkowoœci
elektronicznej iPKO
widnieje sfa³szowany
podpis posiadacza
rachunku. W imieniu
banku umowê zawiera³a
El¿bieta Pilecka.
Jedynym w³aœcicielem konta
bankowego do ubieg³ego roku
by³a pani A.S. z Reska. W marcu
mia³a pojawiæ siê w ³obeskim oddziale banku PKO BP SA wraz z
córk¹, któr¹ uczyni³a wspó³posiadaczk¹ konta bankowego. Znajdowa³o siê wówczas na nim 50 tys. z³.
Pani A.S. zmar³a w maju 2009 r.
Na pogrzeb przyjecha³a jej druga
córka Maria F. Porz¹dkuj¹c sprawy
po mamie, natrafi³a na testament
matki, z którego wynika³o, ¿e jest
jedynym spadkobierc¹.
– Po pogrzebie mamy posz³am
do jej mieszkania. Od s¹siadki
mamy dowiedzia³am siê u kogo zosta³ z³o¿ony testament. Dowiedzia³am siê, ¿e mama wszystko pozostawi³a dla mnie. Jednak wczeœniej,
przed odczytaniem testamentu, posz³am do banku, aby poinformowaæ
o œmierci mamy i zablokowaæ konto
do czasu odczytania testamentu.

Konta jednak nie zablokowano;
przelewy by³y realizowane równie¿
po œmierci mamy, po tym, gdy osobiœcie posz³am do banku. W dwóch
krótkich odstêpach czasu z konta
zosta³y wyjête wszystkie pieni¹dze.
Rzekomo mama upowa¿ni³a siostrê,
ale na umowie z bankiem widnia³
podrobiony podpis mojej mamy –
powiedzia³a Maria F.
Trzy dni po œmierci pani A.S., 1
czerwca 2009 r., z konta zmar³ej
nast¹pi³a wyp³ata 30 tys. z³, a 18
czerwca wyp³acono kolejne –
19.980 z³. Otwarcie testamentu nast¹pi³o 21 dni po œmierci pani A.S. Z
testamentu wynika³o, ¿e jedyn¹
spadkobierczyni¹ jest pani Maria F.
Pani Maria z³o¿y³a zawiadomienie do prokuratury o pope³nieniu
kradzie¿y. Prokuratura Rejonowa w
£obzie umorzy³a dochodzenie w
zwi¹zku z tym, i¿ czyn nie zawiera
znamion czynu zabronionego. Pani
Maria zaskar¿y³a postanowienie
prokuratury do S¹du. S¹d zmieni³
zaskar¿one postanowienie przyjmuj¹c, ¿e przyczyn¹ umorzenia dochodzenia jest brak danych dostatecznie uzasadniaj¹cych podejrzenie pope³nienia czynu zabronionego. Jednak w trakcie prowadzonego
dochodzenia Prokuratura Rejonowa w £obzie ustali³a, ¿e podpis z³o¿ony pod umow¹ rachunku oszczêdnoœciowego w ³obeskim banku nie
nale¿a³ do pani A.S. W zwi¹zku z
tym pani Maria z³o¿y³a do Prokuratury Rejonowej w £obzie zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa
podrobienia podpisu zmar³ej matki.

I tym razem Prokuratura umorzy³a
postêpowanie, uzasadniaj¹c swoj¹
decyzjê tym, ¿e nie ustalono kto
móg³ dokonaæ podrobienia podpisu
na umowie bankowej.
Bieg³y z zakresu badania pisma
odrêcznego ustali³ wprawdzie, ¿e
podpis zosta³ podrobiony, jednak
nie ustali³, na bazie posiadanych
prób pisma podejrzanych osób, kto
móg³ to zrobiæ, mimo i¿ by³y trzy
osoby, co do których mo¿na snuæ
podejrzenia. Dochodzenie umorzono wobec niewykrycia sprawcy.
Równoczeœnie pracownik banku zezna³a, co wynika z dostêpnych
nam dokumentów, ¿e pamiêta, jak
do okienka przysz³a matka pani
Marii, co mówi³a i co robi³a. Zezna³a, ¿e pani A.S. upowa¿ni³a do rachunku jedn¹ ze swoich córek i osobiœcie podpisa³a dokumenty. Na
umowie jednak widnieje podrobiony podpis pani A.S. a w rubryce
wspó³w³aœciciela konta jest puste
pole, podpis (tylko nazwisko) widnieje na dole strony. Pani Maria nie
wierzy, aby matka za³o¿y³a rachunek, na którym ktokolwiek zosta³by
jego wspó³w³aœcicielem.
– Dotychczas mama udziela³a
jedynie pe³nomocnictwa jednej z
nas, abyœmy mog³y w jej imieniu
dokonywaæ wyp³at z rachunku –
powiedzia³a pani Maria. Jednak, w
zwi¹zku z tym, ¿e Prokuratura umorzy³a dochodzenie, obecnie pe³nomocnik p. Marii z³o¿y³ odwo³anie w
s¹dzie w sprawie podrobienia podpisu. Póki co, s¹d jeszcze sprawy nie
rozpatrzy³.
MM

Reklama
Tel. 91 39 73 730

Sprzedam w £obzie

dzia³ki
pod budowê
atrakcyjne po³o¿enie
przy ulicy Bema,
przy drodze na Resko.

Tel. 604 189 952
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Reski szpital przej¹³
SP ZOZ Gryfice
(£OBEZ-RESKO).
Przetarg na dzier¿awê
obiektów szpitalnych
w Resku na 20 lat wygra³
Samodzielny Publiczny
Zespó³ Zak³adów Opieki
Zdrowotnej w Gryficach.
W minion¹ œrodê w starostwie
³obeskim nast¹pi³o otwarcie ofert na
przetarg na dzier¿awê nieograniczon¹ szpitala w Resku.
Przetarg prowadzi³a komisja
przetargowa powo³ana 28 kwietnia
br. w sk³adzie: Grzegorz Wasilewicz – przewodnicz¹cy, Jan Zdanowicz – wiceprzewodnicz¹cy oraz
cz³onkowie: Mieczys³aw Fojna, Jan
Michalczyszyn, Wies³aw Ma³y, Halina Stoncel i Kamila Lis.
Przetarg, odbywa³ siê w dwóch
czêœciach: w czêœci jawnej z udzia³em oferentów dokonano otwarcia
ofert oraz ich weryfikacji pod wzglêdem formalnym, nastêpnie zakwalifikowane oferty by³y badane przez
komisjê w czêœci niejawnej.

Podczas otwarcia ofert byli
obecni przedstawiciele dwóch zainteresowanych firm: Konsorcjum
Firm Szpitale Polskie S.A. i American Heart of Poland sp. z o.o. oraz
SPZZOZ w Gryficach. Zabrak³o
przedstawicieli firmy NZOZ „Chirurg” sp. z o.o. Oferty nie z³o¿y³ dotychczasowy dzier¿awca szpitala
pan Jacek Kargul z „Intermed”.
Podczas weryfikacji pod wzglêdem
formalnym nie brakowa³o emocji,
ka¿da z obecnych osób uwa¿nie œledzi³a kolejne kroki komisji uszczegó³awiaj¹c poszczególne kroki, jakie powinna uczyniæ komisja.
Po dokonaniu weryfikacji komisja przetargowa nie zakwalifikowa³a do przetargu oferty firmy NZOZ
Chirurg sp. z o.o., albowiem firma
nie z³o¿y³a... formularza oferty.
Najlepsz¹ wed³ug komisji przetargowej okaza³a siê oferta z³o¿ona
przez SPZZOZ w Gryficach, który
otrzyma³ 100 punktów. Teraz jest
czas na ewentualne odwo³ania od
rozstrzygniêcia komisji. Ostateczne, prawomocne decyzje nast¹pi¹ w
ci¹gu najbli¿szych dni.
MM

DRUKARNIA w £obzie poleca
us³ugi poligraficzne
Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 39 73 730
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Zalewa tak samo
£obescy kierowcy
jak i przed wielkim strze¿cie siê!
odwodnieniem
(£OBEZ) £obescy
Stra¿nicy Miejscy wraz
z nadejœciem ciep³ych
dni wziêli siê ostro do
roboty. Jako cel obrali
sobie nieuczciwych
kierowców bezczelnie
parkuj¹cych samochody
na kilka godzin
w miejscach, gdzie
widniej¹ ewidentne
zakazy.

(£OBEZ). Czwartkowa ulewa
obna¿y³a niedoci¹gniêcia prac,
jakie zosta³y wykonane na gara¿owisku. Po pracach odwadniaj¹cych i zabezpieczaj¹cych mia³o
ju¿ nie zalewaæ ogrodów. Po ulewie przez ogrody ponownie przep³ynê³a rzeka, niszcz¹c uprawy.
O ogrodach warzywnych zlokalizowanych przy Nadleœnictwie i
gara¿owisku pisaliœmy niejednokrotnie.
Niemal za ka¿dym razem, gdy
pada³ deszcz, zalewa³o nie tylko
gara¿e, ale i znajduj¹ce siê tam
ogródki warzywne. Po latach próœb,
pism, publikacji wielu artyku³ów
prasowych wreszcie przyst¹piono
do prac. Po³o¿ono odwodnienie,
krawê¿niki – mia³o byæ piêknie,
dobrze i fachowo, a wysz³o – jak
zwykle.
Ulewny deszcz w miniony
czwartek sprawi³, ¿e przez ogrody
dzia³kowe tradycyjnie przep³ynê³a
rzeka, zanieczyszczaj¹c uprawy.
– To nie tylko smary i ropa z
gara¿owiska, ale i fekalia. Sanepid
zabrania nawet tego dotykaæ, a my

mamy to jeœæ? – powiedzia³ Stanis³aw Mila, któremu ponownie zniszczy³o ogród.
Woda na ogrody wp³ynê³a w
dwóch miejscach – przez wjazd na
ogrody oraz w miejscu, w którym
wp³ywa³a zawsze – rzeŸbi¹c w ogrodzie pana Mili dó³ g³êbokoœci studni. Te dwa miejsca zawsze by³y newralgiczne i tam w³aœnie pozostawiono krawê¿niki luzem. Na pozosta³ym odcinku, na którym woda do
ogrodów nie sp³ywa³a, krawê¿niki
wkopano.
Ide¹ po³o¿enia krawê¿ników
by³o w³aœnie zapobiegniêcie przetaczania siê nadmiaru wody na ogrody. Teraz, gdy pozostawiono woln¹
przestrzeñ w miejscach, gdzie woda
zawsze wlewa³a siê na nie, jedna ze
studzienek nie za bardzo ma co zbieraæ, bo ca³a rzeka z wielkim impetem wpada na uprawy. Po przep³yniêciu rzeki przez sad i warzywa
w³aœciwie wszystko nadawa³o siê
ju¿ tylko do wyrzucenia, a to wszytko przez to, ¿e komuœ nie chcia³o siê
wkopaæ kilku krawê¿ników akurat
tam, gdzie to by³o najbardziej konieczne.
MM

Na terenie £obza istnieje kilka
miejsc parkingowych, których u¿ytkowanie reguluj¹ przepisy ruchu
drogowego. Nale¿y tu wymieniæ
parking na placu 3 Marca, niedawno
wyremontowany parking ko³o poczty, miejsca parkingowe na ulicy
Komuny Paryskiej przeznaczone
dla petentów Urzêdu Miejskiego i w
koñcu parking przy ul. Wybickiego
w £obzie.
Notoryczny i pog³êbiaj¹cy siê
problem z zaparkowaniem samochodu w centrum miasta zg³osili
stra¿y miejskiej inni uczestnicy ruchu drogowego. Teren przy ulicy
G³owackiego jest szczególnie oblegany przez kierowców. Tam znajduje siê przecie¿ gmach z bankiem,
gabinetami lekarskimi, biurami,
Urz¹d Miejski i Urz¹d Pracy.
Stra¿nicy prowadzili kontrolê
parkingu przy ul. G³owackiego, 9
czerwca w godzinach od 11.54 do
14.20. Uda³o im siê ujawniæ 6 wykroczeñ zwi¹zanych z nieprzestrze-

ganiem znaku ograniczaj¹cego postój maksymalnie dwie godziny.
Wszystko zosta³o udokumentowane, a zbyt d³ugo stoj¹ce samochody
sfotografowane. Na nieuczciwych
kierowców zostan¹ na³o¿one mandaty w wysokoœci 100 z³ oraz 1
punkt karny.
W naszych obserwacji wynika,
¿e bardziej kreatywni kierowcy
przestawiali swoje samochody co
dwie godziny w inne miejsce parkingowe. Jednak¿e postawiony
znak obowi¹zuje ca³y parking, a nie
konkretne stanowisko.
Stra¿nicy zapowiadaj¹, ¿e kontrole w/w parkingów na terenie
£obza bêd¹ odbywa³y siê systematycznie.
GD

Pobrano 26 litrów krwi
(£OBEZ) Tydzieñ temu, 8
czerwca, w sali £obeskiego Domu
Kultury odby³a siê 11 otwarta
akcja poboru krwi. Równie¿ tym
razem ³obescy honorowi dawcy
krwi nie zawiedli.
Wed³ug danych zebranych
przez organizatorów akcji, krew
uda³o siê pobraæ od 58 osób, z
czego dla 12 by³ to pierwszy raz.

W sumie pobrano 26,1 litra krwi.
Trzeba przyznaæ, ¿e akcja zosta³a
przeprowadzona bardzo sprawnie przy du¿ym zaanga¿owaniu
mieszkañców gminy. Zestawy do
poboru krwi zosta³y wyczerpane
d³ugo przez zaplanowanym koñcem akcji. W sumie zdyskwalifikowano tylko 4 osoby spoœród
wszystkich chêtnych, które przysz³y oddaæ krew.
GD
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GMINA RADOWO MA£E

GOK wkrótce gotowy
(RADOWO MA£E) Ju¿ niebawem otwarcie Gminnego
Oœrodka Kultury. Nad doprowadzeniem starej sali kinowej do stanu u¿ytecznoœci pracuj¹ równolegle dwie ekipy.
Wykonawcami prac remontowych wewn¹trz i zewn¹trz budynku s¹ firmy z Reska. Od zewn¹trz
prowadzona jest termomoderniza-

POGROM W MO£DAWINIE

cja w ramach projektu obejmuj¹cego termomodernizacjê obiektów
publicznych w gminach powiatu.
Wewn¹trz trwaj¹ prace wykoñczeniowe. Dawna scena jest odnowiona, œciany wyg³adzone, kafelki w
zapleczu sanitarnym po³o¿one. Teraz trzeba tchn¹æ w to miejsce ducha i pozwoliæ lokalnym dzia³aczom rozwin¹æ skrzyd³a.
GD

Umorzenia w Gminie
Radowo Ma³e
(RADOWO MA£E) Ka¿dego
roku gmina umarza osobom fizycznym, prawnym i jednostkom
organizacyjnym nie posiadaj¹cym osobowoœci prawnej podatki
lub op³aty.
Taka informacja pojawia siê
równie¿ na stronie Gminy Radowo
Ma³e. W wykazie znajduj¹ siê tak¿e
osoby, którym udzielono ulg i odroczeñ lub roz³o¿ono sp³atê na raty.
Umorzenia:
Honorata Kapica - kwota 578
z³, powód: Wa¿ny interes podatnika
Stanis³aw Warsz - kwota 732
z³, odsetki: 63 z³, razem: 795 z³,
powód: Wa¿ny interes podatnika.
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Roz³o¿enia na raty zap³aty zaleg³oœci podatkowej wraz z odsetkami za zw³okê:
Henryk Rachubiñski
Ulgi z tytu³u nabycia gruntów
i ulgi inwestycyjne:
1. Marian Ulan
2. Wiktor Zajkiewicz
3. Stanis³awa Marcinkowska
4. Katarzyna Dec
5. Alicja Borkowska
6. Stanis³aw Adamski
7. Marek Œwiês
8. Sebastian Ligêza
9. Iwona Lewoñ
10. Henryk Rachubiñski

W Mo³dawinie w gminie Radowo Ma³e najwiêksze straty s¹ na
polach i w lasach. Przewróconych
drzew nie sposób policzyæ. Z relacji
œwiadków wynika, ¿e tam przyczyn¹ szkód nie by³ tyle grad, co silny, porywisty wiatr i deszcz. O wielkich stratach opowiedzia³ nam so³tys Mo³dawina Andrzej Kusyk. Gru-

bo ponad 20 drzew, w tym buki,
brzozy i topole przewróci³y siê na
pole bêd¹ce jego w³asnoœci¹. Drzewa zosta³y zwalone jak jeden m¹¿,
teraz zalegaj¹ jakby u³o¿one od linijki. Wczoraj na miejsce pojecha³a komisja z Urzêdu Gminy w celu oceny
sytuacji oraz okreœlenia mo¿liwoœci
usuniêcia zatoru na drodze.
GD

Sk³ady komisji wyborczych
w gminie Radowo Ma³e
KW nr 1 w Radowie Ma³ym
Tchurz Alina- przewodnicz¹ca
Malinowska Agata - z-ca
Kaczmarek Ma³gorzata
Boguszewska Dorota
Kasprzak Weronika
Wojciechowska Krystyna
Fecak Katarzyna
Limanowska Krystyna
KW nr 2 w Rogowie
Lorent Iwona- przewodnicz¹ca
Tchurz Marta - z-ca
Lubera Magdalena

WoŸniak Grzegorz
Kurowska Irena
Adamczuk Cyprian Kamil
Górecka Lucyna
Witaszek Wioletta
KW nr 3 w Gostominie
Ostrowska Justyna- przew.
Merta Ludwik - z-ca
Michalik Anna
Król Halina
Kasprzak Ma³gorzata El¿bieta
Stêpieñ Ma³gorzata
Œliwiñska Joanna
Sulej Monika
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Gmina chce sprzedaæ budynek, choæ nie stoi na jej gruncie

S¹dy s¹dami, a gmina swoje
(PO£CHOWO, gm. Wêgorzyno). Po raz kolejny pod obrady rady miejskiej trafi³ projekt
uchwa³y dotycz¹cy sprzeda¿y 3/4
czêœci nieruchomoœci. Po raz kolejni radni nie zgodzili siê. Ta
sprawa pokazuje odmienne rozumienie sformu³owanie „gmina”
przez burmistrza, mecenasa i radnych.
Kwestia dotyczy budynku w
Po³chowie, którego w³aœcicielem w
czêœci jest gmina. Najemca wykona³
na swój koszt przybudówkê. Problem w tym, ¿e postawi³ j¹ na terenie
prywatnym, nale¿¹cym do Ma³gorzaty KuŸmiñskiej. Teraz burmistrz
chce sprzedaæ gminn¹ czêœæ na
rzecz mieszkañca, odsuwaj¹c od
siebie problem, radni – upieraj¹ siê,
aby burmistrz najpierw problem
rozwi¹za³a, a potem sprzedawa³a
mienie gminne, nikogo przy tym nie
krzywdz¹c.
W³aœciciel czêœci budynku uzyska³ pozwolenie na u¿ytkowanie
wybudowanych obiektów, mimo, i¿
stoj¹ na obcym gruncie. Ma³gorzata
KuŸmiñska, w³aœcicielka gruntu,
skierowa³a skargê do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w
Szczecinie wraz z wnioskiem o
uchylenie decyzji. Wojewódzki S¹d
Administracyjny w Szczecinie
utrzyma³ decyzjê w mocy i skargê
oddali³. Równoczeœnie magistrat
przygotowa³ projekt uchwa³y dotycz¹cy sprzeda¿y pozosta³ej czêœci
budynku na rzecz obecnego mieszkañca. W zwi¹zku z tym do Rady
Miejskiej wp³ynê³o pismo od Ma³gorzaty KuŸmiñskiej i Katarzyny
KuŸmiñskiej-Rzepka, dotycz¹ce
uchwa³y, a pismo wyra¿a sprzeciw
przeciwko wyra¿eniu zgody na
sprzeda¿.
– Uchwa³a wraca, poniewa¿
ca³y czas ponawiamy wnioski pana,
który zamieszkuje w tym budynku i
ma najem lokalu mieszkalnego. Ten
pan swego czasu rozbudowa³ swój
lokal, wchodz¹c w dzia³kê pani
KuŸmiñskiej. Nadzór Budowlany w
£obzie wyda³ decyzjê o zalegalizowaniu samowoli tego pana, polegaj¹cej na rozbudowie swojego lokalu
i wejœciu we w³asnoœæ pani KuŸmiñskiej. Gdy jest ju¿ samowola zalegalizowana, ten pan chce kupiæ lokal,
który zajmuje. Nie chcê ograniczaæ
prawa tego pana do kupna lokalu, bo
ma takie samo prawo do kupna, jak
ka¿dy inny mieszkaniec gminy, który chce nabyæ lokal, w którym
mieszka. Mecenas mówi, ¿e nie ma
¿adnych podstaw prawnych, aby nie
sprzedaæ mieszkania lokatorowi,

albowiem to on bêdzie stron¹ w
sprawie, jaka siê toczy, a gmina bêdzie mia³a sprawê rozstrzygniêt¹. Z
drugiej strony mam do wykonania
plan sprzeda¿y, mam wykonaæ dochody z nieruchomoœci do bud¿etu
gminy. Jestem zaniepokojona, ¿e
mogê planu dochodów z mienia
gminy nie wykonaæ. Jeœli ktoœ sk³ada do mnie wniosek o kupno, to jest
to dla mnie œwiêtoœæ. Sk³adam do
rady o sprzeda¿ nieruchomoœci.
Zgodnie z opini¹ kancelarii prawnej
nie ma ¿adnych przeszkód i uwa¿am, ¿e rada powinna zgodziæ siê na
sprzeda¿ najemcy lokalu, który ten
zajmuje - powiedzia³a burmistrz
Gra¿yna Karpowicz.
Na te s³owa Ma³gorzata KuŸmiñska dopytywa³a, w jaki sposób
burmistrz chce sprzedaæ budynek,
skoro czêœæ obiektu stoi na jej gruncie.
– Do tej pory gmina pobiera
podatek za grunt, na którym stoi
budynek. Nikt tego podatku nam nie
zwraca³, a stoicie ju¿ od kilku ³adnych lat. Pani ca³y czas podpiera siê
na s¹dzie administracyjnym, ale
pierwszy by³ wyrok s¹du cywilnego
i skoro by³ ju¿ wyrok, to nikt temu
panu nie kaza³ legalizowaæ budowy,
wiedz¹c, ¿e stoi nie na swoim –
powiedzia³a Ma³gorzata KuŸmiñska.
W dyskusjê w³¹czy³a siê przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Monika KuŸmiñska, która stwierdzi³a, ¿e
w³aœcicielem budynku jest ten, kto
jest w³aœcicielem gruntu. A skoro

tak, to w³aœcicielem tej czêœci budynku s¹ pañstwo KuŸmiñscy. Mecenas obs³uguj¹cy gminê wyjaœni³,
¿e gmina sprzeda tylko swój grunt z
tym, co na nim siê mieœci, bo wiêcej
nie mo¿e.
– A dlaczego burmistrz stosuje siê teraz tylko do s¹du administracyjnego, choæ jest wyrok s¹du cywilnego? Dla sprzeda¿y nie ma tak
naprawdê znaczenia ani wyrok s¹du
cywilnego, ani apelacyjnego, bo
gmina jest w³adna to sprzedaæ, tylko
¿eby chcia³a – powiedzia³ mecenas.
Ma³gorzata KuŸmiñska nie dawa³a za wygran¹, twierdz¹c, ¿e
gmina zobowi¹zana jest do tego,
aby spe³niæ na³o¿one na ni¹ obowi¹zki, czyli powinna wykonaæ
wyrok s¹dowy, a ten nakazuje wynieœæ siê z terenu, który do niej nie
nale¿y. Mecenas i na to mia³ gotow¹
odpowiedŸ.
– No tak, tylko ¿e wyrok s¹dowy
nakaza³ gminie, aby wynios³a siê z
czegoœ, czego nie zajmuje, bo akurat w mieszkaniu tego pana gminy
nie ma, ani ¿adnego jej przedstawiciela. Gmina jest wspó³w³aœcicielem, ale tam nie mieszka, ani ona,
ani jej przedstawiciel. A wydanie
mo¿e nast¹piæ tylko przez posiadacza. Tutaj ca³y b³¹d, jaki jest w tej
sprawie, to taki, ¿e gmina od wyroku
eksmisyjnego nie odwo³a³a siê, bo
gdyby odwo³a³a siê, to niew¹tpliwie
s¹d wy¿szej instancji uchyli³by go,
bo wydaæ mo¿e tylko posiadacz a
nie w³aœciciele – wyjaœni³.
Niezmiernie interesuj¹ce jest to

wyjaœnienie, szczególnie w obliczu
definicji S³ownika Jêzyka Polskiego, zgodnie z którym gmina to:
„podstawowa jednostka podzia³u
administracyjnego i samorz¹du terytorialnego kraju; te¿: mieszkañcy
w obrêbie tej jednostki”, a zgodnie
z Ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym
(Rozdzia³ 1 Przepisy ogólne Art. 1.
1: „Mieszkañcy gminy tworz¹ z
mocy prawa wspólnotê samorz¹dow¹. Ilekroæ w ustawie jest mowa
o gminie, nale¿y przez to rozumieæ
wspólnotê samorz¹dow¹ oraz odpowiednie terytorium”.
Skoro mecenas uwa¿a, ¿e nikt z
gminy tam nie mieszka, to kto tam
mieszka? Inna rzecz – jak ³atwo
przychodzi przedstawicielowi prawa dyskutowaæ z wyrokiem s¹du i
ignorowaæ go na forum publicznym
tylko dlatego, ¿e gmina nie odwo³a³a siê od niego, ca³kowicie pomijaj¹c fakt, ¿e wyrok jest w zwi¹zku
z tym prawomocny. I w jaki sposób,
bo tego dok³adnie mecenas nie wyjaœni³, gmina sprzeda budynek tylko z ziemi¹, która nale¿y do gminy,
a co z czêœci¹, która stoi ju¿ na prywatnym gruncie?
I w³aœciwie kogo i czego burmistrz broni? Kasy gminy, gminy
jako magistratu, czy mieszkañców
gminy? Bo to, ¿e kancelaria prawna
broni urzêdników, to my ju¿ wiemy.
Za podjêciem tej uchwa³y nie
g³osowa³ ¿aden radny, oœmiu radnych by³o przeciw, wstrzyma³o siê
czterech radnych. Uchwa³a nie zosta³a podjêta.
MM
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DOBRA I RESKO

Ile nauczyciel
mo¿e pracowaæ?
(DOBRA) Mimo i¿ rok szkolny powoli dobiega koñca, tematem obrad komisji wspólnych
by³o okreœlenie tygodniowego
obowi¹zkowego wymiaru godzin
zajêæ dla nauczycieli realizuj¹cych obowi¹zki okreœlone dla stanowisk o ró¿nym tygodniowym
obowi¹zkowym wymiarze godzin. Nowe ustalenia z pewnoœci¹
u³atwi¹ pracê w przysz³ym roku
szkolnym.
Zgodnie z zapisem w Karcie
Nauczyciela organ prowadz¹cy
szko³ê lub placówkê jest zobowi¹zany okreœliæ zasady rozliczania
tygodniowego obowi¹zkowego
wymiaru godzin zajêæ nauczycieli,
dla których ustalony plan zajêæ jest
ró¿ny w poszczególnych okresach
roku szkolnego. Rada gminy ma
kompetencje do ustalenia tygodniowego, obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ nauczycieli
przedszkoli, szkó³ i placówek, którzy realizuj¹ w ramach stosunku
pracy obowi¹zki okreœlone dla stanowisk o ró¿nym tygodniowym

obowi¹zkowym wymiarze godzin.
Chodzi tu o zatrudnianie w szko³ach nauczycieli, którzy realizuj¹
czêœæ etatu jako np. nauczyciel
ucz¹cy przedmiotu (pensum 18
godzin tygodniowo) i wychowawca œwietlicy (pensum 26 godzin
tygodniowo). W celu jednoznacznego okreœlenia obowi¹zkowego
wymiaru godzin dla takiego nauczyciela zaproponowano odpowiedni wzór matematyczny.
W= (x1+ x2) : [(x1 : y1) + (x2 :
y2)] gdzie x1 i x2 oznaczaj¹ iloœæ
godzin poszczególnych stanowisk
przydzielon¹ nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szko³y; a y1
iy2 oznaczaj¹ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin zajêæ dydaktycznych, opiekuñczych i wychowawczych okreœlon¹ dla danych
stanowisk.
Do chwili obecnej w szko³ach
praktykowane by³o zawieranie
dwóch umów z jednym pracownikiem
na dwa odrêbne etaty. Wymóg ustaleñ
dotycz¹cych obowi¹zkowego wymiaru godzin dla nauczyciela nak³ada
na gminê Karta Nauczyciela.
GD

Ruchomoœci
i nieruchomoœci
od PKP S.A.
nie chcemy
(DOBRA) Podczas ostatniej
sesji Rady Miejskiej radni odrzucili projekt uchwa³y dotycz¹cy
nieodp³atnego nabycia przez
Gminê Dobra od PKP S.A. w
Warszawie praw do nieruchomoœci po³o¿onych na terenie gminy w
tym, prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu oraz prawa w³asnoœci budynków i budowli po³o¿onych na tym gruncie.
W powy¿szym akapicie mowa
jest o powierzchni ca³kowitej dzia³ki równej 14,2168 ha zabudowanej
budynkami oraz obiektami infrastruktury kolejowej zlokalizowanymi na odcinku zlikwidowanej linii
w¹skotorowej Stargard szczeciñski- £obez.
Ponadto radni nie wyrazili zgo-

dy na w czêœci nieodp³atne nabycie
oraz w czêœci za wygaœniêcie zaleg³oœci podatkowych PKP S.A. z tytu³u podatku od nieruchomoœci, prawa w³asnoœci do ruchomoœci w postaci w¹skotorowego taboru kolejowego. W sk³ad ruchomoœci
wchodz¹ wagon turystyczny, dwa
baga¿owo- pocztowe, wagon do
przewozu tlenu, drezyna motorowa,
transporter i wagon motorowy. Cena
obiektów podana przez rzeczoznawcê wynosi 56 300,00 z³.
Ostatnim elementem, o którym
mowa w projekcie uchwa³y by³o
prawo w³asnoœci ruchomoœci w postaci taboru w¹skotorowego tj.
dwóch lokomotyw, których wartoœæ
rzeczoznawca wyceni³ na 124
700,00 z³.
GD
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„Pomoc dla powodzian”

Resko uruchomi³o
konto dla
powodzian
(RESKO) Temat pomocy
zalanym rodakom
naszego kraju jest wci¹¿
aktualny. Kolejne miasta,
organizacje i osoby
fizyczne anga¿uj¹ siê
w pomoc odbudowy tego,
co tak nagle zosta³o
zniszczone. Równie¿
Resko zorganizowa³o
kolejn¹ formê pomocy
dla powodzian.
Jako pierwszy g³os w sprawie

zaj¹³ radny Stanis³aw Buczek, przekazuj¹c swoj¹ dietê na poczet pomocy ofiarom kataklizmu. Nastêpnym krokiem by³o uruchomienie
specjalnego numeru konta bankowego, na które mieszkañcy gminy
mog¹ wp³acaæ pieni¹dze.
Podczas komisji wspólnych zaplanowanych na 23 czerwca, radni
razem z w³adzami bêd¹ dyskutowaæ
nad form¹ pomocy, jak¹ mo¿e zaproponowaæ powodzianom Gmina
Resko. Nie wykluczone, ¿e bêdzie
to dotacja celowa na np. odbudowê
jakiegoœ obiektu. Zanim jednak dojdzie do wskazania celu, na który
przekazane bêd¹ œrodki, radni ustal¹
wysokoœæ tej pomocy.
GD

Stanowisko ds.
Inwestycji i Budownictwa
obsadzone
(RESKO) W Urzêdzie Miejskim
w Resku zosta³ zakoñczony nabór na
stanowisko urzêdnicze ds. Inwestycji I Budownictwa. Zgodnie z infor-

macj¹ znajduj¹c¹ siê na BIP- ie nowym pracownikiem Urzêdu Miejskiego zosta³ Jacek Wiêckowski
zamieszka³y w Resku.
GD

Bêdzie droga
do £osoœnicy
(RESKO-£OSOŒNICA).
Kilka milionów z³
przygotowane jest
dla firmy, która wygra
przetarg na remont drogi
Resko – £osoœnica.
Zadanie bowiem jest
najwiêkszym zadaniem
drogowym obecnej
kadencji.
W ramach zadania wykonana
bêdzie: nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku od Reska do
£osoœnicy, odcinek drogi od Ma³o-

goszczy poszerzony do szerokoœci
6 m, wykonane pobocza, nowy
chodnik w miejscowoœci Smólsko
oraz nowe chodniki, przejœcia dla
pieszych i nowe skrzy¿owanie w
miejscowoœci £osoœnica. Na odcinku tej drogi zostan¹ równie¿ selekcyjnie wyciête drzewa, które
wchodz¹ w zakres inwestycji. W
ramach inwestycji planowane jest
równie¿ wykonanie oznakowania
poziomego. Starostwu uda³o siê
pozyskaæ 50 proc. dofinansowania z
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw.
„schetynówek”. W tej chwili trwaj¹
trwaj¹ prace nad przygotowaniem
przetargu.
MM
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Daj Bo¿e, ¿ebyœmy wszyscy mieli chocia¿ to w ¿yciorysie

Ksi¹¿ka o Leonie
(£OBEZ). W minion¹ sobotê w tutejszej „Stodole” odby³o siê spotkanie przyjació³ i znajomych œ.p. Leona Zdanowicza w pierwsz¹
rocznicê jego œmierci. Spotkaniu towarzyszy³a promocja ksi¹¿ki „£abuŸ Leona” opowiadaj¹ca o jego ¿yciu, widzianym oczami
osób, które go zna³y.
Sala na piêtrze restauracji zape³niona by³a po brzegi. Z uwa¿nym skupieniem wszyscy goœcie
obejrzeli inscenizacjê jednoaktówki Leona Zdanowicza pt.
„Podorywka na g³ównej ulicy” zapocz¹tkowuj¹c¹ wspominkowe
spotkanie.
„Zapisaæ, to co siê da o postaci
Leona, który nie by³ szarym cz³owiekiem” postanowili: Bogdan
Zdanowicz, Ludwik Cwynar i
Agnieszka Weso³owska.
Publikacja sk³ada siê w znacznej czêœci z archiwów, ale te¿ sporo w niej tekstów, które powsta³y
specjalnie na zamówienie do druku tej¿e ksi¹¿ki. Pokrótce opisuje
ona ¿ycie Leona. Rozpoczyna j¹
szkic jego przyjaciela - Kazimierza Obuchowskiego, który stara³
siê naœwietliæ od strony psychologii osobowoœci Leona. W czêœci
wstêpnej, redakcyjnej jest du¿y
tekst Ludwika Cwynara, który
powsta³ w wyniku rozmów z Leonem. Dalsze czêœci ju¿ po kolei
opisuj¹ kolejne etapy ¿ycia
³obzianina – od dzieciñstwa do lat
ostatnich.
Na spotkaniu obecna by³a siostra Leona, która w kilku s³owach
opowiedzia³a o swoim bracie, staraj¹c siê wykazaæ co sprawi³o, ¿e

Leon do koñca by³ tym „niepokornym”.
– Jednym z okreœleñ Leona,
to Leon niepokorny. Sk¹d to siê
wziê³o? Leon mia³ 2 lata, gdy starszy brat, mama i ja zostaliœmy
przez sowietów wywiezieni w
g³¹b Rosji na Kazachstan. Byliœmy wrogami Zwi¹zku Radzieckiego. Przez 6 lat Leon prze¿y³
gehennê, o której wszyscy chyba
s³yszeli. Najgorszy by³ g³ód w
czasie zes³ania. Ci¹gle spotyka³
siê z tym, ¿e nie ma, nie dostaniesz, nie dam. I w nim to „nie”,
narasta³o. Gdy mia³ 8 lat, by³ ju¿
nastawiony na „nie”. PóŸniej ca³y
czas by³a w nim ta niepokornoœæ.
Gdy wróci³ ojciec do domu, to
trzyma³ rygor i Leon te¿ – „nie”.
Na zes³aniu byliœmy wychowywani w duchu wielkiego patriotyzmu, w mi³oœci do Ojczyzny. On
maj¹c cztery lata czyta³ ksi¹¿eczki do nabo¿eñstwa, nie by³o ¿adnego ratunku, by³a tylko modlitwa, wiêc modliliœmy siê. Uczy³a
nas œ.p. Pani Bojarska, która dosta³a 8 lat ³agrów, za to, ¿e naucza³a jêzyka polskiego, polskich
wierszy i piosenek. Leon to
wszystko widzia³. Maj¹c 8 lat ju¿
wiedzia³, ¿e to nie tak i po powrocie, wróciliœmy do Ojczyzny do

czegoœ, o czym marzyliœmy, co
by³o dla nas œwiêtoœci¹, Leon rozczarowa³ siê, bo tu Sowieci, tam
Sowieci i dlatego w latach 70., gdy
szed³ przez plac 3 Marca, to krzycza³ „Precz z komunizmem!”,
„Sowieci won!”. Milicja go zabiera³a, Leon wychodzi³ i dalej krzycza³ „Precz komuniœci!” i inne.
On ju¿ mia³ tak¹ osobowoœæ, ¿e
nie tak, nie to i nie w ten sposób,
chcia³ to wszystko zmieniæ. Robi³,
co móg³. Jak dla niego, chorego,
to i tak du¿o zrobi³. Daj Bo¿e,
¿ebyœmy wszyscy mieli chocia¿ to
w ¿yciorysie – powiedzia³a siostra
Leona – pani Mira.
Autorzy wspomnieñ o Leonie
przypominaj¹, ¿e ³obzianin chorowa³ ju¿ w latach 60., ale wtedy
te¿ zacz¹³ pisaæ i tworzyæ kulturê,
zorganizowa³ klub Pigmej. Lata
70., to wêdrówka Leona po Polsce. Najpierw pracowa³ w domach
kultury, jako instruktor teatralny,
organizowa³ ró¿nego rodzaju imprezy, pracowa³ w hufcach pracy z
tzw. trudn¹ m³odzie¿¹. Wówczas
te¿ zwi¹za³ siê z dzia³alnoœci¹ harcersk¹, by³ „cz³owiekiem od kultury” prowadzi³ dzia³alnoœæ kulturalno-oœwiatow¹.
W ksi¹¿ce znalaz³y siê równie¿
wspomnienia adoptowanej córki
Anny, która obecnie jest aktork¹ w
teatrze w Zielonej Górze. Dok³adnie opisuje, jak¹ funkcje pe³ni³ w
rodzinie zastêpczej, któr¹ prowadzi³.
Ostatni okres w ¿yciu Leona
Zdanowicza rozpocz¹³ siê po jego
powrocie do £obza, gdy powsta³a
inicjatywa £abuzia i wydawanie
nieregularnika
literackiego

£abuŸ. Przez kilkanaœcie lat zosta³o wydanych 62 numerów nieregularnika. Ostatni numer – 63
by³ przygotowany, nie ukaza³ siê,
ale brat Leona zapowiada, ¿e byæ
mo¿e uda siê go wydaæ w formie
elektronicznej.
– By³o to pismo prowincjonalne, zgrzebne, ale poni¿ej pewnego poziomu, który sobie Leon
ustali³, nigdy nie zszed³. Nigdy te¿
nie publikowa³ autora, jeœli uzna³,
¿e na to nie zas³uguje, nawet ze
wzglêdów komercyjnych – gdy
powiedzia³ nie, tak te¿ musia³o
byæ. To by³ ten smak Leona, wyczucie ka¿dego fa³szu – powiedzia³ Ludwik Cwynar.
Lata 90., to nie tylko £abuŸ, ale
dzia³ania kulturotwórcze na terenie £obza, wszystko, co s³u¿y³o
odœwie¿eniu ci¹g³oœci historycznej tych ziem. Podczas spotkania
o Leonie wypowiada³o siê wielu
jego przyjació³, uœwiadamiaj¹c
pozosta³ym, ¿e Leon w swoim
¿yciu dzia³a³ na wielu p³aszczyznach, a spotkanie to by³o niczym
uk³adanie puzzli, z których wy³ania³ siê obraz cz³owieka, którego
znaliœmy i nie znaliœmy równoczeœnie. Tak te¿ mo¿na okreœliæ
ksi¹¿kê „£abuŸ Leona” jako obraz z takich puzzli u³o¿ony.
Ksi¹¿ka dostêpna jest w ksiêgarni Wspó³czesna. Nie jest kolejnym wydaniem £abuzia, jak okreœli³ j¹ brat œ. p. Leona – Bogdan
Zdanowicz – ale produktem ³abuziopodobnym”, z którego wy³ania
siê obraz u³o¿ony ze wspomnieñ,
dokumentów i archiwalnych
zdjêæ.
MM
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Grad zabra³ im wszystko
(POWIAT). Takiej nawa³nicy
nawet najstarsi mieszkañcy powiatu ³obeskiego nie pamiêtaj¹.
Czarna chmura, która przys³oni³a niebo, sprawi³a, ¿e nad ziemi¹
zapanowa³ mrok, nag³e uderzenie
porywistego wiatru zrywa³o dachy, ³ama³o drzewa i s³upy elektryczne niczym zapa³ki, a grad
wielkoœci pi³ek pingpongowych
niszczy³ uprawy, plantacje, sady,
ogrody dzia³kowe, wybija³ szyby
w domach i t³uk³ szklarnie, rzêsisty deszcz z kolei spowodowa³
liczne podtopienia i zalania piwnic.
Gmina £obez
W pi¹tek i jeszcze w sobotê
czêœæ mieszkañców gminy by³a pozbawiona pr¹du. Najd³u¿ej na
wznowienie dostarczania energii
elektrycznej oczekiwali mieszkañcy Poradza i Grabowa, bo do soboty.
Tam wichura po³ama³a s³upy elektryczne.
Zgodnie ze wstêpnymi danymi
grad zbi³ plony na powierzchni oko³o 3 tys. hektarów, na których straty
w uprawach wynosz¹ od 30 do 70
proc. Zniszczenia jednak nie dotknê³y wszystkich rolników, szkody
zg³aszali mieszkañcy £obza i okolic, Unimia, Mesznego, Rekowa,
Dobieszewa, Trzeszczyny, Poradza, Przyborza, £ob¿an, Prusinowa, i Be³cznej. Wysokoœæ strat jest
jednak ró¿norodna. Minimalne
szkody gradobicie wyrz¹dzi³o w
rejonach dróg wylotowych do
Drawska w kierunku Bonina i do
Œwidwina – prawa strona Niegrzebi.
O bardzo du¿ych stratach mog¹
mówiæ mieszkañcy miasta, w którym zosta³y niemal doszczêtnie
zniszczone uprawy na ogródkach

dzia³kowych, pobite szklarnie i porwane folie, silny wiatr zwali³ drzewo na budynek mieszkalnych przy
ul. Koœciuszki.
Powalonych drzew przy drogach nikt nie liczy³, jednak straty
spowodowane wywrotami mog¹
byæ znaczne, albowiem czêœæ
drzew, przewracaj¹c siê, mog³o naruszyæ konstrukcje drogowe. W
mieœcie z kolei ulewa zniszczy³a
czêœæ chodników m.in. na ul. Mieszka I. W wielu miejscach pozapada³y
siê studzienki kanalizacyjne.
Najwiêksze szkody w obiektach
wichura wyrz¹dzi³a w pa³acu w Unimiu, gdzie zerwa³a dach. Dotychczas by³o tam jeszcze poszycie eternitowe. Straty szacowane s¹ na oko³o 250-300 tys. z³. Obecnie gmina
bêdzie musia³a b³yskawicznie znaleŸæ pieni¹dze na po³o¿enie nowego
pokrycia.
Dzisiaj w wielu domach na terenie gminy brakuje szyb, uszkodzone s¹ plastikowe rynny i elewacje
budynków. Grad wybi³ równie¿ sporo szyb w samochodach. Na wielu
maskach pozosta³y wg³êbienia po
uderzeniu bry³ek lodu.
Wiele domów zosta³o podtopionych, woda wlewa³a siê do piwnic i
gara¿y.
Na ³obeskim cmentarzu wichura
powali³a kilka drzew, które uszkodzi³y kilkanaœcie nagrobków.
Z £obza nawa³nica przesz³a do
gminy Radowo Ma³e, Dobrej, by
nastêpnie uderzyæ w powiecie goleniowskim.
Gmina Dobra – tutaj najwiêksze straty ponieœli mieszkañcy Tuczy, którym zerwa³o dach z budynku
dwurodzinnego, dwa uszkodzone
dachy s¹ równie¿ w Bienicach.
O najwiêkszych stratach w upra-

wach mog¹ mówiæ rolnicy z takich
miejscowoœci jak: Anielino, Bienice i B³¹dkowo.
Najwiêcej zwalonych drzew
by³o na drodze nr 146 w kierunku
Janikowa, Chociwla i na odcinku
drogi Zap³ocie - Grzêzno.
Gmina Radowo Ma³e
W tej gminie najbardziej ucierpia³y: Czachowo, Rekowo, Siedlice
oraz Radowo Ma³e. Gradobicie
zabi³o kilka sztuk ptactwa domowego w miejscowoœciach: Rekowo,
Czachowo oraz Siedlice.
Podobnie, jak i w innych gminach, tak i tutaj uszkodzeniu uleg³y
budynki mieszkalne i gospodarcze
zw³aszcza pokrycia dachowe z papy
oraz eternitu w miejscowoœciach,
gdzie burza by³a najgwa³towniejsza. Najwiêksze straty ponieœli jednak ci mieszkañcy, których dachy
by³y pokryte eternitem, albowiem
w³aœciciele obiektów nie bêd¹ mogli ju¿ swoich dachów naprawiaæ.
Pozostanie im jedynie ca³kowita
wymiana pokrycia dachowego.
Przed tak¹ koniecznoœci¹ stanie
m.in. w³aœciciel budynku mieszkalnego w miejscowoœci Czachowo.
Równie¿ w tej miejscowoœci upadaj¹ca ga³¹Ÿ uszkodzi³a konstrukcjê
dachu stodo³y.
Padaj¹cy grad uszkodzi³ wiele
szyb, najwiêcej tego typu szkód
ponieœli mieszkañcy Czachowa i
Siedlic. Grad uszkodzi³ równie¿
elewacje budynków m.in. w Rekowie, gdzie budynek mieszkalny mia³
wykonan¹ elewacjê z paneli.
Gradobicie spowodowa³o równie¿ uszkodzenia karoserii samochodów, prócz wgnieceñ w poniedzia³ek zanotowano wybite szyby w
piêciu samochodach a w trzech –
st³uczone lusterka.

Intensywny opad deszczu i gradu
sprawi³, ¿e w Radowie Ma³ym zosta³y podtopione: Urz¹d Gminy, Oœrodek Zdrowia oraz piwnice dwóch
bloków mieszkalnych. Podtopienia
spowodowane by³y wybiciem wody
ze studzienek znajduj¹cych siê w
piwnicach tych¿e budynków.
Na terenie gminy zosta³o wywróconych 5 drzew. Zniszczeniu
uleg³a czêœæ konstrukcji drewnianego domku na terenie „Patelni”, p³otek otaczaj¹cy drzewo na terenie
osiedla w miejscowoœci Radowo
Ma³e i konstrukcja dachu stodo³y w
miejscowoœci Czachowo. Powalone drzewa zablokowa³y drogê do
Czachowa oraz drogê Pogorzelica –
¯elmowo, dodatkowo drogi leœne i
polne. Jeszcze w poniedzia³ek ma³o
uczêszczane drogi polne w niektórych miejscach nadal by³y nieprzejezdne.
Podobnie jak w gminie £obez
najwiêksze straty ponieœli rolnicy w
uprawach polowych. Szczególnie
du¿e zniszczenia powsta³y w rejonie miejscowoœci Czachowo, Rekowo i Siedlice. Straty w uprawie ³ubinu i gorczycy siêgaj¹ a¿ 100 proc.
Dodatkowo burza uszkodzi³a
sieæ energetyczn¹, co spowodowa³o
przerwy w dostawach pr¹du. D³ugoœæ tych przerw w poszczególnych
miejscowoœciach by³y zró¿nicowane; od kilku godzin (Mo³dawin,
Radowo Wielkie, Karnice, Smorawina) do ponad doby (Czachowo –
do 22.00 w sobotê, Rogowo – do
20.00 w sobotê, Pogorzelica – do
16.30 w sobotê). Brak pr¹du spowodowa³ straty w przechowywanej w
lodówkach i zamra¿arkach ¿ywnoœci. Szczególnie dotyczy to sklepów
pozbawionych awaryjnego zasilania. Odpowiednio do przerw w dostawach pr¹du mieszkañcy gminy
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Dachówki lata³y jak liœcie

Dachy do wymiany

byli pozbawieni dostaw wody.
Szkód nie uniknêli równie¿ leœnicy, albowiem du¿e straty zanotowano w kompleksach leœnych w rejonie miejscowoœci Karnice-Strzmiele-Radowo Ma³e (wokó³ jeziora
G³êbokie) oraz Czachowo. Szacowaniem strat w lasach zajmie siê
Nadleœnictwo £obez.
Gmina Wêgorzyno – w tej gminie najbardziej ucierpia³a Ginawa,
w której zerwa³o czêœæ dachu na budynku mieszkalnym oraz zwali³o
dwa drzewa. W gminie pozrywa³o
linie energetyczne, w zwi¹zku z
czym mieszkañcy m.in.: Sielska,
Mielna i Zwierzynka pozbawieni
byli dostaw wody. W ci¹gu doby
jednak awarie usuniêto.
Podobnie, jak i w innych gminach licznie powalone drzewa
uszkodzi³y nawierzchnie dróg.
Stra¿acy w akcji
W zwi¹zku z burzami, jakie
przesz³y nad powiatem ³obeskim
zarówno w czwartek, jak i w pi¹tek
sporo pracy mieli stra¿acy. I tak ju¿

w czwartek wielokrotnie wyje¿d¿ali na teren £obza w celu wypompowywania wody m.in. z piwnic. Do
pomocy œci¹gniêto ochotników z
Wêgorzyna. Na drugi dzieñ, po gradobiciu, wichurze i silnych opadach
deszczu ³obescy stra¿acy o pomoc
poprosili ochotników z Bonina i
Zagórzyc. Tym razem wyjazdy w
wiêkszoœci dotyczy³y powalonych
drzew. W pi¹tek po¿arnicy w zwi¹zku z tym najwiêcej pracy mieli na
terenie gmin: £obez m.in. w Suliszewicach i Unimiu i w samym mieœcie,
gdzie usuwali m.in. drzewo zwalone na budynek przy ul. Koœciuszki.
W gminie Wêgorzyno stra¿acy byli
wzywani do: Ginawy, Runowa Pomorskiego, Sielska, Mieszewa. W
gminie Radowo Ma³e pomagali
przy usuwaniu drzewa w Czachowie. W samym Radowie Ma³ym
stra¿acy wypompowywali wodê z
piwnicy. W £obzie tradycyjnie ju¿
nie zabrak³o podtopieñ. Zawsze
maj¹ one miejsce w tych samych,
newralgicznych miejscach. W sumie tylko w pi¹tek stra¿acy mieli
oko³o 50 zdarzeñ.
MM

(£OBEZ) Nasta³y upa³y.
Có¿ za radoœæ po wielu,
d³ugich tygodniach ¿ycia
pod pochmurnym niebem.
A wraz z upa³ami
charakterystyczne dla
naszej strefy klimatycznej
deszcze i burze. W pi¹tek
oko³o godziny 13.30
powiat nasz³a nawa³nica.
Liczenie strat wci¹¿ trwa.
Nagle zrobi³o siê duszno, bezwietrznie, ciemno, spad³y pierwsze
krople a z czarnego nieba hukn¹³
pierwszy piorun. Kolejnych wydarzeñ nie sposób ju¿ u³o¿yæ w chronologiczn¹ ca³oœæ. Grad wielkoœci¹
dochodz¹cy do kurzego jajka, silny
porywisty wiatr i zacinaj¹cy deszcz.
W zale¿noœci, gdzie nas to zjawisko
zasta³o wra¿enia by³y inne. Jeden z
przechodniów powiedzia³, ¿e nawa³nica zasta³a go w blaszanym
gara¿u.
Ulice zosta³y zalane, szyby w
domach i samochodach wybite,
œwie¿e nasadzenia po³amane i to co
najgorsze, zwalone drzewa.
W Unimiu najpowa¿niejsze
straty ponieœli mieszkañcy budynku
nr 13. Ich dach po gradobiciu przypomina nieregularn¹ szachownicê.
Z relacji mieszkanki wioski wynika
i¿ padaj¹cy grad wielkoœci¹ dochodzi³ do du¿ego kurzego jaja. Mieszkanka domu nr 13 ma 71 lat i przyznaje, ¿e jeszcze nigdy w ¿yciu nie

widzia³a takiego zjawiska. Uprawy
na pobliskim polu s¹ w wiêkszoœci
zniszczone. Dziury po gradzie widoczne s¹ jeszcze dzisiaj. To rzecz
niewyobra¿alna jak¹ si³ê ma natura.
Kobieta pocz¹tkowo myœla³a, ¿e w
powietrzu lataj¹ liœcie i po³amane
ga³êzie. Jak siê póŸniej okaza³o by³y
to dachówki z jej domu. Na dzieñ
dzisiejszy mieszkañcy feralnego
domu maja ogromny problem. Oni
podobnie jak inni poszkodowani nie
ubezpieczyli swoich domów. Kobieta mieszkaj¹ca po drugiej stronie
ulicy mia³a na szczêœcie op³acone
ubezpieczenie. Na jej szczêœcie
zniszczona zosta³a w niewyjaœniony
sposób tylko rynna. Reszta ³¹cznie z
kruchymi kwiatami na oknie przetrwa³y.
Liczenie strat trwa równie¿ w
pa³acyku w Unimiu. Z zewn¹trz
uszkodzenia nie s¹ widoczne. Rozmach ich widaæ natomiast po wejœciu na strych. Nie ma miejsca, które
ominê³yby wielkie gradowe kule.
Poniewa¿ pa³acyk jest w³asnoœci¹
gminy, burmistrz wyposa¿y³ mieszkañców w kilkadziesi¹t metrów grubej folii, któr¹ doraŸne rozœcielili na
poddaszu.
GD
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65-lecie Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie
Przez ca³e ¿ycie cz³owieka czas
przemawia do niego w przeró¿nych
jêzykach – w jêzyku mi³oœci, wiary,
doœwiadczenia, historii i wspomnieñ. I dziœ nadszed³ ten czas…
12 czerwca 2010 roku Szko³a
Podstawowa nr 1 w £obzie zainaugurowa³a obchody 65 rocznicy swego istnienia. Z inicjatyw¹ organizacji obchodów rocznicy powstania
po³¹czonych z pierwszym Festynem
Rodzinnym wyst¹pi³a Dyrekcja
oraz Rada Szko³y, a w akcjê w³¹czyli siê wszyscy pracownicy, uczniowie i rodzice. Impreza rozpoczê³a
siê w sobotê o godzinie 11.00 Otworzy³a j¹ dyrektor pani Beata Zapalska, która przypomnia³a historiê i
dzieñ dzisiejszy SP1. Wœród goœci
byli pan Burmistrz £obza Ryszard
Sola, Starosta £obeski pan Antoni
Gutkowski, dyrektorzy szkó³: pani
Ewa Pop³awska, pan Zbigniew Szymanek i Piotr Kielan, przewodnicz¹ca Rady Miasta pani El¿bieta
Kobia³ka, radni, sekretarz UM pani
Monika Jarzêbska, skarbnik Olga
Radziwanowska, byli dyrektorzy
SP1 pani Genowefa Komorowska i
Anna ¯aczek, pan Tadeusz Sikora,
Sybiracy, emerytowani pracownicy,
przyjaciele szko³y. Nasza placówka
jest najstarsz¹ instytucj¹ oœwiatow¹
w mieœcie, rozpoczê³a dzia³alnoœæ
ju¿ we wrzeœniu 1945 roku. Organizacj¹ procesu dydaktycznego oraz
przygotowaniem lokalu zaj¹³ siê
pierwszy kierownik naszej szko³y
pan Micha³ Woropajew. Wraz z rosn¹c¹ liczb¹ uczniów przybywali do
pracy kolejni nauczyciele. Dziœ
uczêszcza do Jedynki 316 uczniów
i pracuje 28 nauczycieli. Prê¿nie
dzia³aj¹ organizacje i ko³a zainteresowañ. Odnosimy sukcesy w konkursach i zawodach, pozyskujemy
œrodki z Unii Europejskiej.
Kolejno z ¿yczeniami dla Jubilatki wyst¹pili Burmistrz £obza pan
Ryszard Sola oraz Starosta £obeski

pan Antoni Gutkowski, który z rozrzewnieniem wspomina³ swoje
szkolne lata spêdzone w Jedynce.
Ponadto pan Gutkowski wrêczy³
nagrody nauczycielom za ich osi¹gniêcia w Amatorskim Ruchu Artystycznym ARA. Otrzymali je Bo¿ena Korniluk, Gra¿yna Tymoszczuk,
Ma³gorzata ¯aczek, Ma³gorzata
Janczura i Ma³gorzata Zieniuk.
Po czêœci oficjalnej rozpoczê³y
siê wystêpy uczniów – piosenki, tañce, skecze. GwoŸdziem programu
na pewno by³o przedstawienie przygotowane przez rodziców i przyjació³ szko³y pod tytu³em „Ali Baba i
40 rozbójników”. Zadziwia³ profesjonalizm artystów, œwietna charakteryzacja i kostiumy. Temu, co siê
dzia³o na scenie, towarzyszy³y inne
atrakcje – szczególnie popularna
by³a loteria fantowa (ka¿dy los pe³ny!), przeja¿d¿ka kucykami, do której ustawi³a siê d³uga kolejka chêtnych, kram z ceramik¹ kusz¹cy
piêknymi wyrobami. Wielbiciele
artystycznego makija¿u wybierali
wzory i kolory. Ponadto sprzedawaliœmy specjalne jubileuszowe wydanie gazetki szkolnej „Sztubak” oraz

œpiewnik piosenek popularnych
„Œpiewograniec”. Historiê szko³y
przypomina³a wystawa historyczna,
a temperaturê na widowni podnosi³a licytacja prac uczniów. Chêtni
wspinali siê na s³up, chc¹c pochwaliæ siê sprytem i sprawnoœci¹ fizyczn¹, inni rywalizowali w przeci¹ganiu liny. Dla przyjemnoœci
mo¿na te¿ by³o pograæ w siatkówkê.
Doroœli korzystali z mo¿liwoœci
pomiaru ciœnienia krwi i poziomu
cukru przy stoisku diabetyków.
Ka¿dy móg³ poæwiczyæ sztuczne
oddychanie i udzielanie pierwszej
pomocy. W kawiarence mamy naszych uczniów mia³y pe³ne rêce roboty; w³asne wypieki, soczki i kawa
cieszy³y siê du¿ym popytem przez
ca³y dzieñ. Wszyscy z apetytem
zajadali chlebem ze smalcem i
ogórkiem oraz piekli kie³baski na
ognisku. A ¿e ka¿dy mo¿e œpiewaæ,
by³a do tego te¿ okazja, na scenie
królowa³o karaoke. Impreza przyci¹gnê³a wielu uczniów, rodziców
oraz goœci z miasta. Uczniowie SP1
mieszkaj¹cy na wsi mieli zapewniony dojazd specjalnie zamówionym
autobusem.

W przygotowanie imprezy zaanga¿owani byli wszyscy pracownicy
szko³y, uczniowie i rodzice. Zebrane w tym dniu pieni¹dze umo¿liwi¹
zakup pomocy dydaktycznych naszym uczniom.
Po tak udanym debiucie, zapowiadamy: to nie koniec – zapraszamy za rok!
Szczególne podziêkowania kierujemy do instytucji , firm i osób,
które pomog³y nam w organizacji
festynu. S¹ to: Burmistrz £obza,
Starosta Powiatu £obeskiego, Dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych
w £obzie, Piekarnia i Cukiernia
DRO¯D¯YK, Zak³ady Przetwórstwa Miêsnego BAN, Piekarnia GS
£obez, Piekarnia Wasilewscy, Firma ASPROD, Elektronika Pojazdowa Jaros³aw ¯uk, Firmie Agroturystyka „Galopada” Jazda Konna,
SZKOLBIUR Tadeusz Puzyrewski,
SZKÓ£KARSTWO Adam Borowski, Agencja Reklamowa MATR B
Marek Buksa, pani Gra¿yna Draczyñska, Gra¿yna i Tadeusz Szubowie – Dworek Tradycja, Ma³gorzata
i Rados³aw Wojciechowscy.
Ewa Górny
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Sukces Oli Krzêæko Przedszkolaki
w ogólnopolskim
z Kubusia Puchatka
konkursie

(RESKO) 10 czerwca br. odby³o siê uroczyste nadanie imienia
Przedszkolu Miejskiemu w Resku. Swoj¹ obecnoœci¹ œwiêto
przedszkolakom umili³y w³adze
miasta, licznie przybyli rodzice
oraz zaproszeni goœcie.

Aleksandra Krzêæko i Agata Rzepka
Aleksandra Krzêæko, uczennica klasy szóstej Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim,
zajê³a II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie GramatycznoOrtograficznym im. Ksiêdza
Onufrego Kopczyñskiego w Czerniejewie ko³o Gniezna.
Na konkursie w dniu 29 maja br.,
szko³ê reprezentowa³y dwie uczennice klasy szóstej Aleksandra
Krzêæko i Agata Rzepka, które w³o¿y³y du¿o pracy, aby przyswoiæ obszern¹ i trudn¹ wiedzê z ortografii i
gramatyki jêzyka polskiego. Do
startu w konkursie przygotowywa³a
je nauczycielka jêzyka polskiego
mgr El¿bieta Ciochoñ.
Konkurs sk³ada³ siê z dwóch
czêœci: pisemnej i ustnej. W czêœci
pisemnej uczniowie szkó³ podstawowych rozwi¹zywali test ortograficzny. 23 uczniów, którzy przeszli
ten etap, wœród nich Ola, napisa³o go

bezb³êdnie. Ze wzglêdu na wysoki
poziom uczestników musia³a byæ
dogrywka. Po ocenie prac Komisja
Konkursowa wy³oni³a 6 finalistów.
Drugi etap zmagañ odby³ siê tego
samego dnia. Mia³ on charakter quizu z zakresu gramatyki jêzyka polskiego. Uczniowie odpowiadali na
pytania nie tylko przed Komisj¹, ale
przed ca³¹ publicznoœci¹. Zosta³o
wy³onionych trzech laureatów - II
miejsce zajê³a Ola.
Konkurs odbywa³ siê w jednym
z najwspanialszych zabytków architektury barokowo-klasycystycznej
w Wielkopolsce. XVIII-wieczny
pa³ac zosta³ udostêpniony m³odzie¿y. Organizator konkursu, Zespó³
Szkó³ Publicznych w Czerniejewie,
zapewni³ wiele atrakcji: zwiedzanie
zespo³u
pa³acowo-parkowego,
przejazdy bryczkami, zapoznanie z
histori¹ pa³acu.
Gratulujemy Oli i Agacie i
¿yczymy dalszych sukcesów. I. J.

Przygotowania do tego wa¿nego
dla ca³ej spo³ecznoœci Reska wydarzenia trwa³y kilkanaœcie miesiêcy.
W przedsiêwziêcie zostali wci¹gniêci rodzice, przedszkolaki oraz
liczna rzesza spo³ecznoœci. Czynnoœci¹ poprzedzaj¹c¹ ostatnie wydarzenia by³ wybór imienia dla placówki. Przypomnê, ¿e zliczanie g³osów wrzucanych do urn znajduj¹cych siê w ca³ym mieœcie odby³o siê
23 marca. Kubuœ Puchatek wygra³!
Nastêpnie kwestia tj. nadanie przedszkolu imienia sta³a siê tematem
obrad Rady Miejskiej. Ta jednog³oœnie popar³a projekt uchwa³y mówi¹cy o nadaniu placówce bajkowego imienia. Ju¿ wtedy dyrektor
przedszkola poinformowa³a zebranych na sesji o zaplanowanej uroczystoœci.
W koñcu nadszed³ ten dzieñ
Tego dnia czas w przedszkolu
siê zatrzyma³. Wokó³ odœwiêtnie
ubrane dzieci, zatroskani rodzice
przybyli z m³odszym i starszym rodzeñstwem
swoich
pociech,
uœmiechniête przedszkolanki, pozostali pracownicy przedszkola
oraz lokalne w³adze. A wszystko to
z myœl¹ o najm³odszych. Pogoda na
tê okazjê z pewnoœci¹ te¿ zosta³a
zamówiona. Bezchmurne niebo
oraz okalaj¹ce ziemiê gor¹ce promienie s³oneczne.
Po czêœci oficjalnej podczas,

której zosta³a odczytana historia
przedszkola oraz wymienione nazwiska osób, które przyczyni³y siê
do wielu sukcesów placówki przyszed³ czas na artystyczny popis
maluchów. Pod okiem zaanga¿owanych opiekunek wszystkie grupy
da³y krótkie wystêpy. Najgorêtsi
kibice, czyli rodzice byli zachwyceni poczynaniami swych milusiñskich. Brawom i uznaniu nie by³o
koñca. W trakcie wystêpów przedszkolaki rozdawa³y publicznoœci
upominki. By³y to w³asnorêcznie
robione papierowe zwierz¹tka.
W koñcu przyszed³ czas na s³odki akcent uroczystoœci. W salkach na
dzieci czeka³y s³odkie upominki.
Mogli tam zasi¹œæ wspólnie ze swoimi rodzicami. Po posileniu siê i
krótkiej zabawie czeka³o na nich
mnóstwo atrakcji na dziedziñcu. Do
dyspozycji by³ klaun, który móg³
twarz zmieniæ w zabawne zwierz¹tko oraz klaun potrafi¹cy z balona
skrêciæ dowolny przedmiot. Wielu
ch³opców decydowa³o siê na miecze. Równie wielk¹ atrakcj¹ by³a
mo¿liwoœæ zwiedzenia wozu stra¿ackiego i policyjnego.
Jako podsumowanie tego piêknego dnia mo¿na przytoczyæ s³owa
pochodz¹ce z „Ma³ego Informatora” o przedszkolu „Owocna wspó³praca przedszkola ze wszystkimi
rodzicami, wzajemna akceptacja i
zrozumienie w dzia³aniu powoduj¹
wzrost rangi przedszkola, daj¹ szansê rozwoju inicjatywom spo³ecznym na rzecz placówki, a przede
wszystkim daje szansê rozwoju dla
ka¿dego wychowanka i pozytywne
efekty oddzia³ywañ wychowawczodydaktycznych”.
GD
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OG£OSZENIA DROBNE

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

MIESZKANIA

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 wytwórniê dachówek
cementowych: maszyny, urz¹dzenia, technologia, atest, rynki zbytu i
zaopatrzenia. Mo¿liwoœæ wprowadzenia w produkcjê. Cena do negocjacji. Tel. 604 105 423, 602 580
653.
Przyjmê na praktyki uczniów w zawodzie fryzjera oraz w zawodzie
kosmetyczki. Nauka pod opiek¹
mistrza i kosmetologa. Tel. 693 070
843
Wózek trzyczêœciowy firmy TAKO 450 z³ sprzedam. Tel. 508 591 529.
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273
Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130.
Kupiê przyczepê 3,5 tonow¹. Mo¿e
byæ do remontu. Tel. 516 921 453

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

ROLNICTWO

Odnajmê kawalerkê w centrum
£obza. Tel. 796 946 749
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w Wêgorzynie przy ul. Kopernika
pow. 64 mkw., 3 pokoje, I piêtro,
umeblowane. Tel. 91 3971742
Sprzedam mieszkanie w £obzie 4pokojowe. Tel. 91 3975088.
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze
w³asnoœciowe 57,85 mkw., 3-pokojowe, 145 tys. z³, w £obzie przy ul.
Ogrodowej. Tel. 697 326 339.

Powiat ³obeski
Sprzedam lub wynajmê dom,
£obez ul. Przechodnia 5. Tel.
609 366 010.
Sprzedam nieruchomoœæ w Ro¿nowie na dzia³ce 0,46 ha zabudowana
budynkiem mieszkalnym i gospodarczym . Tel. 627 655 721
Sprzedam dom wolno stoj¹cy, dzia³ka 342 mkw. i budynki gospodarcze
w £obzie, 180.000 z³ do negocjacji.
Tel. 91 39774530 lub 607 442 135.

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

US£UGI
Powiat ³obeski
Us³ugi kamieniarskie Mielno gm.
Wêgorzyno. Tel. 666-233-678
Zespó³ muzyczny na wesela KRISS
BAND. Tel. 663 972 683.

Powiat gryficki
Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Region

Sprzedam w £obzie dzia³ki pod budowê, atrakcyjne po³o¿enie przy
ulicy Bema przy drodze na P³oty.
Tel. 604 189 952

Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

Powiat gryficki

Sprzedam 5 hektarów w Radowie
Ma³ym . Tel. 660 969 785

Powiat œwidwiñski

Poszukujê pilnie mieszkania do
wynajêcia na terenie P³ot lub Gryfic. Tel. 691 826 178.

W £obzie sprzedam dom jednorodzinny typu bliŸniaczego w idealnym stanie. Parter z salonem, aneksem kuchennym, jadalni¹ i wc. Piêtro obejmuje trzy pokoje plus ³azienka. Ponadto strych, piwnica oraz
gara¿. Ogrzewanie gazowe oraz
kominek tradycyjny. Na podwórzu
posesji zak³ad produkcyjny o pow.
80 mkw. Czynny, produkuj¹cy produkt spo¿ywczy, który mo¿e zostaæ
udostêpniony wraz z technologi¹ i
zbytem ( marketing). Powierzchnia
dzia³ki 360 mkw. plus ogród i sad.
Dom i zak³ad s¹ ocieplone, na podwórku wy³o¿ony jest polbruk. Cena
390 tys. z³. Tel. 695 985 673

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

Sprzedam mieszkanie na wsi 41
mkw. tel 661 374 570

Pilnie sprzedam mieszkanie bez
czynszowe w Przybiernówku 80 m2
dwa pokoje kuchnia ³azienka oraz
dwa pomieszczenia gospodarcze.
Tel. 665 386 517

PRACA
Powiat drawski
Zatrudnimy handlowca do
sprzeda¿y ci¹gników i kombajnów Claas. Firma Euromasz, tel.
607086564,
e-mail: Biuro@euromasz.pl
Marketing : Jesteœ komunikatiwny,
potrafisz pracowaæ samodzielny ?
Szukam konsultanta do utzrymaniu
kontaktu z sta³ymi klientami jak do
pozyskania nowych. Wymagania:
min. œrednie wykszta³czenie, obsluga komputera, prawo jazdy. Kontakt: Primex sp. z o.o., S. Voelker,
tel. 694476882. Z³ocieniec www.primex.pl
voelker@primex.pl

NIERUCHOMOŒCI
Powiat drawski
Sprzedam gospodarstwo rolne w
Strzelewie k/Nowogardu (na kolonii
przy lesie) o pow. 14,6 ha + zabudowania budynek mieszkalny i gospodarczy, tel. 609 928 126, cena 390
000 z³.

NIERUCHOMOŒCI
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Sprzedam, wydzier¿awiê lub wniosê
do spó³ki nieruchomoœæ. Dzia³ka 7800
mkw., budynki 700 mkw, w tym mieszkanie 180 mkw. ogrodzone. Wszystkie media, w³asna trafo stacja, 500 m
od drogi 148 Drawsko Pom. - £obez.
Cena 800 tys. z³, raty roczne. Tel. 604
105 423, 602 580 653.

Resko, sprzedam parter domu piêtrowego, 85 kmw., dzia³ka 838
mkw., 3 pokoje, cena 160.000 z³.
Tel. 888 169 572.
Sprzedam dom jednorodzinny w Dorowie pow. dzia³ki 2700 mkw. czêœæ
mieszkalna
85mkw,
2
bud.
gosp.118mkw i 71mkw. Cena 210 000
z³. Tel. 663 036 912 lub 665 497 211
Sprzedam nieruchomoœæ zabudowan¹ w Gardzinie na dzia³ce 0,7h
zabudowan¹ bud. mieszkalnym i
gosp. praz s³upami drewnianymi.
Uzbrojenie woda i pr¹d. Cena 160
tys. z³ do negocjacji tel. 606 634 249

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dzia³kê pod zabudowê
gara¿em szeregowym na dzia³ce nr
233/27 przy ul. Kombatantów Polskich w Œwidwinie. Tel. 94 3651394
Sprzedam dzia³ki budowlane w
Œwidwinie 10- cio arowe. Tel. 794
376 821
Wydzier¿awiê gara¿ w Œwidwinie
przy ul. Podgórnej. Tel. 94 3652769

Monta¿, serwis anten naziemnych i
satelitarnych, cyfrowych, domofony, wideodomofony, kamery z zapisem cyfrowym, alarmy. Tel. 518 273
864.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam
Poloneza
Caro 1992 r.
z instalacj¹ LPG.
Tel. 504 042 532

PRACA
Powiat ³obeski
Przyjmê do pracy fryzjerów oraz
kosmetyczki z doœwiadczeniem, lub
bez doœwiadczenia, w zawodzie.
Praca pod opiek¹ mistrza. Gwarantujê szkolenia i ci¹g³y rozwój w zawodzie. Tel. 693 070 843

UWAGA - Przyjmê do pracy w
£obzie fryzjera na bardzo dobrych warunkach lub podejmê
wspó³pracê na zasadzie dzier¿awy stanowiska. Tel. 792 350
990.

Do Kraœnika
po równym
(KRAŒNIK) Ju¿
niebawem zostanie
rozpoczêty remont drogi
do Kraœnika. Przetarg
na tê inwestycjê wygra³a
jedyna firma startuj¹ca
w przetargu na to
zadanie: POL-DRÓG
z Drawska Pomorskiego.
Za jego wykonanie firma
zaoferowa³a kwotê
708 tys. z³, jest to o
blisko 130 tys. z³ mniej
ni¿ by³o zaplanowane
w kosztorysie.
Remont drogi do Kraœnika
dofinansowywany jest z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Modernizacji zostanie
poddany odcinek od skrzy¿o-
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wania z drog¹ powiatow¹ Wêgorzyno – Resko do miejscowoœci Kraœnik. W ramach remontu droga bêdzie poszerzona o obecne pobocze. Na ca³ym
odcinku (2,18 km) zostanie
wykonana nowa nawierzchnia
bitumiczna. Zaplanowano 4
nowe zjazdy z drogi na pola,
zostan¹ odtworzone i wykonane rowy odwadniaj¹ce, a tak¿e
nowe oznakowanie. Zadanie
zosta³o tak zaplanowane, aby
w jak najmniejszym stopniu
naruszyæ przydro¿ne drzewa.
Wyciête zostan¹ tylko drzewa
chore, suche i te które wchodz¹
w obszar planowanej jezdni.
Prace przy tych inwestycjach zostan¹ rozpoczête ju¿
nied³ugo, gdy tylko zostan¹ zakoñczone procedury przetargowe.
MM

Milion mniej
na drogê
(WÊGORZYNO-RUNOWO POMORSKIE). W tym roku
starostwo powiatowe w £obzie przebuduje drogê Resko
– Wêgorzyno.
D³ugo oczekiwana przebudowa drogi Resko –Wêgorzyno na
odcinku od centrum Wêgorzyna
do przejazdu kolejowego w Runowie Pomorskim wraz z kompletn¹ przebudow¹ mostu w Runowie, bêd¹cy ju¿ od wielu lat w
stanie awaryjnym wreszcie doczeka siê remontu. W zakres tej
inwestycji wchodzi: wykonanie
nowej nawierzchni bitumicznej,
kanalizacji deszczowej wzd³u¿
ul. Wêgorzyñskiej w Runowie
Pomorkim i ul. Runowskiej w

Wêgorzynie, przebudowa chodnika ³¹cz¹cego Wêgorzyno z Runowem Pomorskim, nowe odcinki chodników w Runowie Pomorskim, parking przy sklepie oraz
wykonanie oznakowania poziomego. W tej chwili trwa te¿ procedura wydania przez burmistrza
Wêgorzyna pozwolenia na wycinkê czêœci drzew rosn¹cych w
pasie tej drogi. Po³owê kosztów
inwestycji sfinansowanych zostanie ze œrodków Regionalnego
Programu Operacyjnego.
Koszt przedsiêwziêcia szacowany by³ na 3,6 mln. z³. Jednak w
wyniku przetargu wy³oniono firmê STRABAG ze Stargardu
Szczeciñskiego, która zaoferowa³a, ¿e wykona to zadanie za
kwotê 2,6 mln. z³, czyli a¿ o milion z³ mniej, ni¿ planowano. W
przetargu wystartowa³y trzy firmy.
MM
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Zawody pod has³em: szukamy nastêpców mistrzów

£obeskie gimnazjalistki na III miejscu
w Polsce
W czwartek, 10 czerwca br.,
zakoñczy³a siê VII edycja ogólnopolskich fina³ów Samsung Athletic Cup 2010 (konkurencje lekkoatletyczne indywidualne) oraz
Vena Sport Festiwal w rywalizacji sztafet 4x100m i sztafet
szwedzkich.
Na stadionie lekkoatletycznym
AZS £ódŸ wystartowa³o ponad
1700 uczniów szkó³ gimnazjalnych
(14 - 15 lat). Zmaganiom utalentowanej m³odzie¿y sportu przygl¹dali
siê wielcy mistrzowie stadionów:
Irena Szewiñska, Jacek Wszo³a,
Marcin Urbaœ, Artur Partyka i inni.
W doborowej elicie przysz³oœciowej polskiej „królowej sportu” widoczni byli reprezentanci Powiatu
£obeskiego.
III miejsce i br¹zowe medale w
sztafecie szwedzkiej 100 mx200
mx300 mx400 m wywalczy³y, po
imponuj¹cej walce na ostatnich
centymetrach przed met¹, uczennice Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych z
£obza.
Dzielne biegaczki wyst¹pi³y w
sk³adzie:
Marta Lisik (100 m),
Ewelina £owkiet (200 m),
Aleksandra Romej (300 m),
Justyna Romej (400 m),
Marcelina Kamiñska (rezerwowa).
Rolê opiekuna medalistek pe³ni³
mgr Miros³aw £owkiet, nauczyciel
wychowania fizycznego ³obeskiego
gimnazjum.

Trzecie miejsce zespo³u sztafetowego w fina³ach krajowych Vena
Sport Festiwal nale¿y do najwiêkszych osi¹gniêæ sportowych tej placówki w ostatnich latach.
Pozosta³e wyniki reprezentantów Powiatu ³obeskiego w mityngu
talentów w £odzi: VIII miejsce w
biegu rozstawnym 4x100 m zespo³u
dziewcz¹t Gimnazjum z Resku w
sk³adzie: Natasza Czura, Sandra
Kocik, Sonia S³awiñska, Weronika
Janowska, Kamila Œluz. Opiekunem grupy sportowej z Reska jest
mgr Renata Czerwiñska, nauczycielka wychowania fizycznego.
XII miejsce dru¿yny ch³opców z
Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych z
£obza w sztafecie szwedzkiej
100x200x300x400 m w sk³adzie:
Bartosz Sygnowski, Pawe³ Pyrczak,
Bartosz Jaz³owiec, Krzysztof
Kraus. Opiekun zespo³u - p. Miros³aw £owkiet.
Jedyn¹ lekkoatletk¹ z naszego
terenu, która wynikiem 155 cm w
skoku wzwy¿ zakwalifikowa³a siê
do fina³u krajowego Samsung Athletic Cup by³a Sonia S³awiñska z
Reska. W decyduj¹cej rywalizacji
najlepszych skoczkiñ w Polsce w
kategorii m³odziczek uczennica
klasy II gimnazjum zajê³a wysokie
V miejsce tym samym wynikiem
155 cm.
Gratulujemy ³obeskim nastêpcom mistrzów.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Festiwal Inicjatyw Wiejskich Mistrzostwa Polski Kolejarzy
Sukcesy Ilony i Ani D¹bro
w Przemys³awiu
LGD Centrum Inicjatyw
Wiejskich oraz So³ectwo Przemys³aw (gm. Resko) zapraszaj¹ na
FESTIWAL INICJATYW WIEJSKICH „LOKALNIE WSPÓLNIE AKTYWNIE”, który odbêdzie siê 18 czerwca br. (pi¹tek) w
Przemys³awiu (gm. Resko).
W programie:
10.00 – 13.00 Konferencja „LOKALNIE WSPÓLNIE AKTYWNIE” - Czêœæ I: w tym panel tematyczny: Wspólne dzia³anie na rzecz
rozwoju wsi (pod kier. dr. Wac³awa
Idziaka), fina³ konkursu „Najlepszy
Organizator Turystyki Powiatu
£obeskiego”.
13.00 – 15.00 I Leaderowskie

Igrzyska Sportowe dla dzieci – Powiatowy Fina³ projektu wspó³pracy
LGD CIW. Otwarte warsztaty: ikonopisanie, frywolitka, miotlarstwo,
piernikarnia itp. Bajeczne podchody w starym parku – gra terenowa.
Kiermasz - stoiska promocyjne stowarzyszeñ, szkó³, rêkodzie³a i inne.
15.00 - 17.00 Konferencja „LOKALNIE WSPÓLNIE AKTYWNIE” - Czêœæ II: Prezentacje dobrych praktyk – wyst¹pienia liderów
¿ycia spo³ecznego wsi.
17.30 Ognisko integracyjne z
mieszkañcami wsi.
W czasie Festiwalu prowadzona bêdzie akcja pomocy na rzecz
poszkodowanych z Gminy Lanckorona.

W maju br. odby³y siê 43. Mistrzostwa Polski Kolejarzy w lekkiej atletyce i badmintonie. Zgodnie z regulaminem i zasadami uczestnictwa w
resortowej imprezie rangi krajowej
prawo udzia³u maj¹ pracownicy PKP
oraz ich cz³onkowie rodzin.
W reprezentacji okrêgu Szczecin
bardzo udanie wyst¹pi³y mieszkanki
gminy £obez - Ilona i Anna D¹bro, córki pracownika kolei.
W kolejarskich mistrzostwach w
badmintonie rozegranych w RogoŸnie
Ilona i Ania w grze podwójnej zajê³y II
miejsce w kategorii K 1 (do lat 20),
zdobywaj¹c srebrne medale.
W grze pojedynczej Ilona D¹bro
uplasowa³a siê na IV miejscu. Du¿y
udzia³ w tym sukcesie nale¿y przypisaæ
panu Kazimierzowi Pawelcowi, który

od lat w Be³cznej rozwija i kultywuje
sport badmintonowy. Siostry D¹brówne przed laty uczêszcza³y do Szko³y
Podstawowej w Be³cznej i swoje wysokie umiejêtnoœci gry lotk¹ naby³y w sekcji UKS Badmintona.
W Miêdzyzdrojach przeprowadzono fina³y Mistrzostw Polski Kolejarzy
w lekkiej atletyce. Równie¿ z tej imprezy obie sportsmenki wróci³y z licznymi
medalami:
w konkurencji pchniêcia kul¹, I
miejsce i z³oty medal - Ilona D¹bro
w biegu na 1000 m, II miejsce i
srebrny medal - Anna D¹bro
w biegu na 400 m, III miejsce i br¹zowy medal - Anna D¹bro
w sztafecie 4 x100 m, II miejsce i
srebrne medale - I. i A. D¹bro.
Gratulacje.
Zdz. Bogdanowicz

Sarmata pofolgowa³
Sarmata Dobra – Piast Chociwel 0:1 (0:1)
Bramka dla Piasta £ukasz Felisiak 44’,
Sarmata Dobra: Marcin Kamiñski, Jakub Durkowski (od 76’ Damian Dzierbicki), Jaros³aw Jaszczuk, Grzegorz Mêdrek, Wojciech
Dorsz, Emilian Kamiñski (od 61’
£ukasz Olechnowicz), Piotr Grochulski, Damian Padziñski, Rados³aw Cytowicz (od 70’ Pawe³ Za³êcki), Krzysztof Szkup, Wojciech
GuŸniczak (od 61’ Wojciech Kliœ).
Piast Chociwel: Tomasz Grabowicz, Jakub Procyk, Pawe³ B¹cler,
Tomasz Kozie³, Tomasz Guzielak,
Mariusz G¹siorowski, Bartosz Chomont, Bartosz Rusin (od 85’ Pawe³
Zaklukiewicz), Tomasz Maœlak,
Adam Rusin, £ukasz Felisiak (od
65’ Patryk Dudziñski)
Sêdzia g³ówny: Adam Bednarski, asystenci: Przemys³aw Borkowski, Patryk ¯ankowski,
Sarmata pofolgowa³ na koñcówce sezonu, przegrywaj¹c z s¹siadem
zza miêdzy – Piastem Chociwel 0:1.
Wysokie miejsce w tabeli IV ligi jest
i tak wykonaniem zadania ponad
plan i oczekiwania chyba wszystkich. Jak widaæ gra o przys³owiow¹
pietruszkê ju¿ nie krêci³a tak mocno
doberskich zawodników, którzy
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myœlami byli ju¿ chyba na pi³karskich wakacjach.
Odznaki za osi¹gniêcia sportowe
Mi³a uroczystoœæ odby³a siê na
stadionie w Dobrej przed ostatnim
meczem Sarmaty w jej pierwszym
sezonie na boiskach IV ligi. Zarz¹d
Zachodniopomorskiego Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej w Szczecinie doceniaj¹c ostatnie sukcesy Gminy Dobra i
Miejsko-Gminnego
Ludowego
Klubu Sportowego „Sarmata” Dobra postanowi³ nadaæ honorowe
odznaki miejscowym zawodnikom i
dzia³aczom. I tak z r¹k Wiceprezesa
PZPN Pana Jana Bednarka z³ote
honorowe odznaki ZZPN otrzymali: Barbara Wilczek Burmistrz Dobrej oraz Antoni Kontowicz,
Edward Stanis³awczyk i Jan Zieniewicz, srebrnymi odznakami ZZPN
uhonorowani zostali: Andrzej Mioduszewski, Zdzis³aw Szkup, Tomasz Surma, Kazimierz Trojanowski, Wojciech Dorsz, Jaros³aw Jaszczuk, £ukasz Olechnowicz i Damian Padziñski. Uhonorowanie
Burmistrz Dobrej Barbary Wilczek
jest swoistym podziêkowaniem za
wk³ad, jaki w ostatnich latach wnios³a na rzecz M-G LKS „Sarmata”
Dobra.
(r)

Granie w planie
IV liga
30 kolejka 19.06 (sobota), mecze o 17.00: Gwardia Koszalin –
Leœnik Rossa Manowo, Vineta Wolin – Gryf Kamieñ Pomorski, Victoria Przec³aw – Sarmata Dobra, Piast Chociwel – Drawa Drawsko Pom.,
Stal Szczecin – Ina Goleniów, Hutnik Szczecin – Pogoñ Barlinek,
Wybrze¿e Rewalskie Rewal – Sokó³ Pyrzyce, Piast Drzonowo – S³awa
S³awno.
V liga
16.06 (œroda) 17.00 Arkonia Szczecin – Iskierka Szczecin; 19.06
(sobota) mecze o 17.00: Kluczevia Stargard – Odra Chojna, Polonia
P³oty – Orze³ Trzciñsko-Zdrój, Woda Piast II Rzecko – Osadnik Myœlibórz, Sparta Wêgorzyno – Sparta Gryfice, Pomorzanin Nowogard –
Stal Lipiany, K³os Pe³czyce – Zorza Dobrzany, GKS Mierzyn – Œwit
Szczecin.
Klasa okrêgowa
19.06 (sobota) mecze o 17.00; Pogoñ II Szczecin – Masovia Maszewo, Ina Iñsko – Mewa Resko, Wicher Reptowo – Wicher Brojce, Orze³
£o¿nica – Promieñ Mosty, Chemik II Police – Ehrle Dobra Szcz.,
Korona Stuchowo – Flota II Œwinoujœcie, Fagus Ko³bacz – Œwiatowid
£obez, D¹brovia Stara D¹browa – Jeziorak Szczecin.

IV liga
Piast Drzonowo – Pogoñ Barlinek
1:7, Sokó³ Pyrzyce – Gwardia Koszalin 0:3, S³awa S³awno – Wybrze¿e Rewalskie 5:0, Ina Goleniów –
Hutnik Szczecin 1:1, Drawa Drawsko Pom. - Stal Szczecin 0:2, Sarmata Dobra – Piast Chociwel 0:1, Gryf
Kamieñ Pom. - Victoria Przec³aw
3:1, Leœnik Rossa Manowo – Vineta
Wolin 0:1.
1. Pogoñ Barlinek
70 74:16
2. Gwardia Koszalin
65 64:19
3. Gryf Kamieñ Pom.
64 92:25
4. Hutnik Szczecin
55 57:32
5. Ina Goleniów
51 59:29
6. Sarmata Dobra
43 65:49
7. Vineta Wolin
43 51:39
8. Leœnik/Rossa Manowo 38 33:29
9. Drawa Drawsko Pom. 34 41:46
10. Wybrze¿e Rewalskie 34 37:48
11. Victoria Przec³aw
32 35:43
12. Piast Chociwel
30 40:51
13. Stal Szczecin
27 35:57
14. S³awa S³awno
25 35:77
15. Sokó³ Pyrzyce
16 28:80
16. Piast Drzonowo
7 20:125
V liga
Œwit Szczecin – Kluczevia Stargard
2:1, Iskierka Szczecin – GKS Mierzyn 0:4, Zorza Dobrzany – Arkonia
Szczecin 0:1, Stal Lipiany – K³os
Pe³czyce 1:2, Sparta Gryfice – Pomorzanin Nowogard 1:2, Osadnik
Myœlibórz – Sparta Wêgorzyno 4:1,
Odra Chojna – Polonia P³oty 5:2,
Orze³ Trzciñsko-Zdrój – Woda Piast
II Rzecko 4:1.
1. Kluczevia Stargard 65 79:19
2. Odra Chojna
62 64:24
3. Arkonia Szczecin
59 74:25
4. Polonia P³oty
46 71:41
5. Stal Lipiany
43 54:59
6. Osadnik Myœlibórz 42 57:50
7. Pomorzanin Nowogard 42 35:34
8. Orze³ Trzciñsko-Zdr. 40 48:43
9. Zorza Dobrzany
39 45:40
10. K³os Pe³czyce
39 39:43
11. Sparta Gryfice
37 49:56
12. Œwit Szczecin
36 43:37
13. GKS Mierzyn
24 31:53
14. Woda-Piast Rzecko 23 27:80
15. Iskierka Szczecin
16 18:74
16. Sparta Wêgorzyno 14 24:80

Klasa A
20.06 (niedziela); Sowianka Sowno – Bizon Cerkwica, Ba³tyk
Miêdzywodzie – Iskra Golczewo, Orze³ Prusinowo – Pionier ¯arnowo,
Fala Miêdzyzdroje – Radovia Radowo Ma³e, Rega II Trzebiatów –
Olimpia Nowogard, Jantar Dziwnów – B³êkitni Trzyg³ów, Ba³tyk Gostyñ – Znicz Wysoka Kamieñska.

Klasa okrêgowa
Masovia Maszewo – Ina Iñsko 3:2,
Jeziorak Szczecin – Pogoñ II Szczecin 2:1, Œwiatowid £obez – D¹brovia Stara D¹browa 5:2, Flota II
Œwinoujœcie – Fagus Ko³bacz 1:0,
Ehrle Dobra Szcz. - Korona Stuchowo 2:2, Promieñ Mosty – Chemik II
Police 3:0, Wicher Brojce – Orze³
£o¿nica 2:2, Mewa Resko – Wicher
Reptowo 3:2.

Klasa B
Zaleg³a 11 kolejka; 20.06 (niedziela) mecze o 15.00; Œwiatowid II
£obez – Saturn Szadzko, Orkan II Suchañ – Sokó³ Sokoliniec, Ogniwo
Dzwonowo – Sparta Lubieniów, Derby Ulikowo – Piast Kolin.

1. Masovia Maszewo
2. Pogoñ II Szczecin
3. Jeziorak Szczecin
4. Wicher Brojce

65 56:26
60 130:29
57 73:34
50 60:36

5. Ehrle Dobra Szcz.
46 57:50
6. Flota II Œwinoujœcie 44 65:64
7. Fagus Ko³bacz
42 52:42
8. Orze³ £o¿nica
39 41:45
9. Œwiatowid £obez
38 45:61
10. Korona Stuchowo 38 43:57
11. Ina Iñsko
32 36:49
12. D¹brovia St. D¹browa 30 49:61
13. Promieñ Mosty
28 47:79
14. Chemik II Police
25 47:73
15. Mewa Resko
20 36:84
16. Wicher Reptowo
17 34:81
Klasa A
B³êkitni Trzyg³ów – Sowianka Sowno 5:1, Olimpia Nowogard – Jantar
Dziwnów 1:1, Radovia Radowo
Ma³e – Rega II Trzebiatów 3:2, Pionier ¯arnowo – Fala Miêdzyzdroje
4:1, Iskra Golczewo – Ba³tyk Gostyñ 1:0, Bizon Cerkwica – Ba³tyk
Miêdzywodzie 1:2, Znicz Wysoka
Kamieñska – Orze³ Prusinowo 2:3.
1. Rega II Trzebiatów 57 85:28
2. Radovia Radowo M. 51 66:38
3. Jantar Dziwnów
48 69:35
4. B³êkitni Trzyg³ów
48 56:35
5. Fala Miêdzyzdroje
47 57:24
6. Iskra Golczewo
45 60:34
7. Olimpia Nowogard 41 55:43
8. Pionier ¯arnowo
28 48:55
9. Ba³tyk Miêdzywodzie 25 45:62
10. Ba³tyk Gostyñ
23 53:59
11. Bizon Cerkwica
21 38:69
12. Orze³ Prusinowo
18 41:94
13. Sowianka Sowno
17 35:74
14. Znicz Wysoka Kam. 8 32:90
Klasa B
Sparta Lubieniów – Derby Ulikowo
0:3; Znicz Sulibórz – Œwiatowid II
£obez 2:1, Saturn Szadzko – Orkan
II Suchañ 1:1, Sokó³ Sokoliniec –
Ogniwo Dzwonowo 5:1.
1. Sokó³ Sokoliniec
2. Orkan II Suchañ
3. Œwiatowid II £obez
4. Saturn Szadzko
5. Znicz Sulibórz
6. Piast Kolin
7. Derby Ulikowo
8. Ogniwo Dzwonowo
9. Sparta Lubieniów

40 48:15
28 37:17
24 36:22
23 26:23
21 28:36
18 27:41
18 25:29
17 25:36
6 16:49

Walne
zgromadzenie
LKS „Mewa”
Resko
Stowarzyszenie LKS Mewa Resko serdecznie zaprasza wszystkich sympatyków pi³ki no¿nej, na
walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, które odbêdzie siê
22 czerwca br. (wtorek), o godz.
18.00, w budynku klubu, przy Alei
Wolnoœci 4b.
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Druga edycja Pucharu „Orlika”

„Czarne Diab³y z Siwkowic przed „M³odymi
Tytanami” i „Uni¹” Iglice
Na kompleksie boisk sportowych „Orlik” w Resku odby³a siê 13
czerwca br. druga edycja turnieju o
„Puchar Orlika”, organizowanego
przez animatora sportu – Arkadiusza Majewskiego oraz Piotra Tichanów i Marcina Mielcarka. Patronami imprezy byli Centrum Kultury w
Resku i LKS „Mewa” Resko.
Do drugiej edycji turnieju, skierowanej szczególnie do dzieci ze
œwietlic wiejskich, przyst¹pi³o 6
dru¿yn: „Czarne Diab³y” z Siwkowic, „Unia” Iglice, „M³odzi Tytani”
oraz „FC Mewa” z Reska, „¯ó³wiki” z Przemys³awia oraz „Lubieniaki” z Lubienia Dolnego. Do zawodów z ró¿nych wzglêdów nie do³¹czy³y „Dzikie koty” oraz „Jastrzêbie” z £osoœnicy, „Czarne konie” z
£ugowiny, a tak¿e „Rangersi” z
Reska.
Dwunastominutowe mecze trzy
osobowych dru¿yn odbywa³y siê w
systemie ka¿dy z ka¿dym, na boiskach o wymiarach 28 x 18 metrów.
Najlepszym zespo³em turnieju okaza³y siê „Czarne Diab³y”, które zdoby³y komplet punktów. Zaciêta rywalizacja do samego koñca toczy³a

siê o drug¹ lokatê. W spotkaniu
maj¹cym rozstrzygn¹æ ten bój, lepsi
od „Unii” Iglice okazali siê „M³odzi
tytani” i to oni z dwunastoma punktami na koncie zajêli to miejsce.
W dalszej kolejnoœci uplasowa³y siê „¯ó³wiki” oraz „FC Mewa”.
Ostatni¹ dru¿yn¹ turnieju byli „Lubieniacy”. Zdobyli jednak dodatkow¹ nagrodê, za „mieszany” sk³ad.
W piêcioosobowej kadrze znalaz³y
siê bowiem a¿ dwie dziewczyny,

które co niektórym pi³karzom da³y
siê mocno we znaki.
Wszystkie ekipy otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy, a dru¿yny z
pierwszych trzech lokat puchary
oraz nagrody rzeczowe: pi³ki, stroje
sportowe oraz ochraniacze. Puchar
„Króla strzelców” trafi³ do Konrada
WoŸniaka, który zdoby³ 28 bramek.
Po zawodach wszystkie obecne osoby zaproszone zosta³y na ognisko i
drobny poczêstunek.

Organizatorzy turnieju dziêkuj¹
wszystkim zawodnikom, rodzicom
oraz opiekunom za przybycie.
Szczególne podziêkowania nale¿¹
siê patronom turnieju oraz sponsorom: piekarni „Gama”, Dariuszowi
Zieliñskiemu oraz Piotrowi Kwiatkowskiemu. Miejmy nadziejê, ¿e
przysz³oroczna edycja imprezy bêdzie zorganizowana z jeszcze wiêkszym rozmachem i przyci¹gnie jeszcze wiêcej dru¿yn.
Tichan

Zabawa przez edukacjê
(RYNOWO). W minion¹ sobotê dla tutejszych dzieci tradycyjnie ju¿ zorganizowano Dzieñ
Dziecka. Po raz pierwszy w inicjatywê w³¹czy³y siê ko³a ³owieckie:
„Lis” i „Cyranka” oraz Nadleœnictwo £obez.
Tradycyjnie ju¿ na terenie w
pobli¿u placu zabaw mieszkañcy
Rynowa rozpalili grilla, na którym
piekli kie³baski, myœliwi przywieŸli
ze sob¹ w³asne smako³yki, panie
postara³y siê o domowe wypieki. W
organizacjê zabawy w³¹czy³ siê
równie¿ oœrodek dla bezdomnych
Diogenes. Nie zabrak³o te¿, podobnie jak w roku minionym maskotek
dla najm³odszych.
Sporym zainteresowaniem cieszy³y siê przeja¿d¿ki wozem ¯andarmerii Wojskowej, szczególn¹
frajdê milusiñskim, sprawia³a jazda
na w³¹czonym sygnale. Ca³y czas
te¿ dzieci podchodzi³y do stoiska
przygotowanego przez myœliwych:
Karola Wojewodê z ko³a ³owieckiego „Cyranka”, Józefa Regu³ê z ko³a
³owieckiego „Lis” oraz leœniczego
leœnictwa £ob¿any Dariusza Barczewskiego. Myœliwi przywieŸli
bowiem ze sob¹ trofea, a leœniczy

plansze, podobne do tych, jakie
mieœci³y siê przy œcie¿ce edukacyjnej. Tym sposobem dzieci dowiadywa³y siê sporo rzeczy na temat zarówno gospodarki leœnej, jak i ptaków i zwierz¹t ¿yj¹cych w naszych
lasach.
– Jeszcze w latach 90. prowadziliœmy szerok¹ dzia³alnoœæ statutow¹. Tzw. wyœcig szczurów spowodowa³ zarzucenie dzia³alnoœci
spo³ecznej. Spo³ecznikostwo zosta³o wyœmiane, bo liczy siê mamona.
Z biegiem czasu okaza³o siê, ¿e
pogoñ za mamon¹ nie sprzyja jej
robieniu. Trzeba od siebie coœ daæ,
aby coœ pozyskaæ. My chcemy pozyskaæ m³ode pokolenie, które edukuje siê w ten sposób, widz¹ trofea,
plansze z Nadleœnictwa, wówczas
jest du¿o ³atwiej przyswoiæ wiedzê,
zrozumieæ sprawy, bo to jest najistotniejsze. Jeœli nie bêdziemy edukowaæ m³odzie¿y, to kiedyœ idea
umrze i bezpowrotnie straci znaczenie w spo³eczeñstwie, a ju¿ jest
mnóstwo ludzi przeciwnych. Trzeba wiêc wyjaœniæ o co naprawdê
chodzi w tym wszystkim: dlaczego
œcina siê drzewa, prowadzi odstrza³
itd. Bo przecie¿ jeœli zaniecha siê

tego, to zostan¹ jedynie zwierzêta
hodowlane: jeleñ, dzik, lis z zagrody. Ludzie musz¹ zdaæ sobie sprawê, ¿e to jest gospodarka ³owiecka,
a nie stricte myœlistwo - powiedzia³
Karol Wojewoda – myœliwy z ko³a
³owieckiego „Cyranka” Szczecin.
Józef Regu³a z ko³a ³owieckiego
„Lis” £obez dopowiedzia³, ¿e jego
ko³o ju¿ od dawna przeznacza pieni¹dze na któr¹œ ze szkó³ w £obzie,
tak jak „Cyranka” w Be³cznej czy
Karwowie. Przyzna³ te¿, ¿e edukacja jest potrzebna, a Dzieñ Dziecka

jest doskona³ym momentem, aby
zainteresowaæ dzieci i m³odzie¿ lasem. Podobnie uwa¿a te¿ leœniczy
Dariusz Barczewski z leœnictwa
£ob¿any, który dodatkowo prowadzi zajêcia w przedszkolu Miejskim
w £obzie.
O tym, ¿e inicjatywa by³a trafna,
œwiadczy³ fakt, i¿ do panów myœliwych i leœniczego co rusz podchodzili m³odzi mieszkañcy Rynowa,
zasypuj¹c ich wci¹¿ nowymi pytaniami dotycz¹cymi lasu, zwierz¹t i
samej gospodarki leœnej.
MM
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Pies przyjacielem cz³owieka...
Sygna³y czytelników

Niecodzienny œlub

(£OBEZ). W miniony pi¹tek w
³obeskim USC sakramentalne tak
powiedzieli sobie Kamila Adamowicz i Piotr Jankowski, mieszkañcy Stowarzyszenia „Diogenes” w
Rynowie. To ju¿ drugi œlub w
oœrodku dla bezdomnych.
Po ceremonii w Urzêdzie Stanu
Cywilnego m³odo¿eñców czeka³o
przyjêcie œlubne zorganizowane w
CIS w £obzie, wspólnie z Oœrodkiem „Diogenes”. Centrum Integracji Spo³ecznej w £obzie w³¹czy³o

siê we wspó³organizacjê, albowiem
pan Piotr jest jego uczestnikiem. Na
spotkaniu nie zabrak³o rodziny,
wspó³mieszkañców, jak i kolegów z
pracy. Z prezentem przyszed³ równie¿ starosta ³obeski Antoni Gutkowski, który wrêczy³ nowo¿eñcom
prezent od siebie. To nie pierwszy
raz starosta z w³asnej kieszeni zakupuje upominki dla mieszkañców
powiatu.
Z naszej strony ¿yczymy nowo¿eñcom wszelkiej pomyœlnoœci. MM

Rodzinne festyny z Policj¹

W czasie weekendu policjanci
otrzymali zaproszenia do udzia³u
w festynach rodzinnych. Takie
imprezy odby³y siê miêdzy innymi
w Resku, Rynowie, Zagórzycach
oraz Boninie.
Mundurowi chêtnie przyjêli zaproszenia i zawitali na tych festynach, w czasie których mo¿na by³o
oznakowaæ rowery engrawerem, zapoznaæ siê z ulotkami o treœci prewencyjnej oraz porozmawiaæ z po-

licjantami o nurtuj¹cych mieszkañców problemach. Takie odwiedziny
s¹ zawsze atrakcj¹ dla najm³odszych uczestników imprez rodzinnych. Maluchy mog¹ wsi¹œæ do radiowozu, przymierzyæ policyjn¹
czapkê i poznaæ inne tajniki zawodu
policjanta. Oczywiœcie wiele dzieci
deklaruje przy tym, ¿e w przysz³oœci zostan¹ policjantami. To mi³e,
¿e mundurowi s¹ przez nich postrzegani jako osoby, do których mog¹
zwróciæ siê o pomoc.
(kp)
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6 czerwca w niedzielê
wybraliœmy siê na wycieczkê
rowerow¹ do Przyborza. By³
to bardzo upalny dzieñ.
Gdy wjechaliœmy za
cmentarz i znaleŸliœmy siê
blisko ambony, na Wzgórzu
Lotników,
us³yszeliœmy

skomlenie psa. Podjechaliœmy bli¿ej i zobaczyliœmy psa uwi¹zanego
na pó³metrowym ³añcuchu w pustym polu, bez wody w misce. Poinformowaliœmy o tym mieszkañca
Przyborza, ale us³yszeliœmy odpowiedŸ, ¿e to nie ich pies i nie ich
sprawa. Obiecali, ¿e powiadomi¹
s¹siadkê. Co na to so³tys?

Policjanci w przedszkolu im.
Kubusia Puchatka w Resku
Policjanci kilka dni temu uczestniczyli w uroczystoœci nadania
imienia Kubusia Puchatka przedszkolu w Resku. Po oficjalnej uroczystoœci, podczas której przedszkole otrzyma³o proporzec z wizerunkiem patrona placówki i odœpiewaniu hymnu Kubusia Puchatka,
wszyscy wziêli udzia³ w rodzinnym
festynie. Policjanci zaprezentowali
policyjny sprzêt, maluchy mia³y te¿
mo¿liwoœæ poczuæ siê przez chwile
ma³ym policjantem, za³o¿yæ policyjn¹ czapkê i wsi¹œæ do prawdziwego radiowozu.
To nie ostatnie spotkanie policjantów z przedszkolakami z Reska.
Ju¿ w wakacje odwiedzi je Wakacyjny Patrol.
(kp)

Wszystko mo¿na sprzedaæ
na z³om
W ubieg³ym tygodniu policjanci z £obza patroluj¹c noc¹
ulice miasta zauwa¿yli id¹cego
m³odego
mê¿czyznê,
który
ci¹gn¹³ za sob¹ du¿y ogrodowy
parasol.
36-letni mê¿czyzna twierdzi³
pocz¹tkowo, ¿e znalaz³ ten parasol
i rzekomo widzia³, jak ktoœ go wyrzuca. Jego t³umaczenia nie by³y
wiarygodne, a dodatkowo stan nie-

trzeŸwoœci nie potwierdza³ wiarygodnoœci s³ów. Po wytrzeŸwieniu, w
trakcie przes³uchania, mê¿czyzna
przyzna³ siê, ¿e skrad³ parasol z
ogródka piwnego i niós³ go do
domu. Nie chcia³ jednak zatrzymaæ
parasola dla siebie, aby chroniæ siê
przed s³oñcem i upa³ami, lecz dla
korzyœci finansowych. Chcia³ go
bowiem sprzedaæ w punkcie z³omu.
Sprawca odpowie teraz za kradzie¿.
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Galeria tygodnika

Reklama
Tel./fax

I Komunia œw. Dawida

91 3973730
Krzy¿ówka nr 24

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
www.fotopyrczak.pl

NAGRODA

Miesiêczna pr
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at
Tygodnik
kiego”
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ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 22 brzmia³o:

„Jedni na urlop drudzy w pole”
Nagrodê wylosowa³ pani Zofia Janicka z £obza.
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