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„Z pani¹ nikt nie bêdzie chcia³ wspó³pracowaæ w Zarz¹dzie”

Jak mened¿er sportu
Joanna Stasiak roz³o¿y³a
wêgorzyñsk¹ Spartê
S³oñce obna¿a stan
naszych pla¿
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Co roku ten sam „turystyczny” problem

S³oñce obna¿a stan naszych
pla¿
Co robiæ, gdy na dworze
upa³ siêga 36 stopni?
Rozwi¹zanie nasuwa siê
jedno – och³odziæ siê w
wodzie. Rozgl¹damy siê
wiêc za jakimœ
najbli¿szym jeziorkiem.
Jednak wypad na
pobliskie jeziora
rozczarowuje stanem
pla¿. Nikt o nie nie dba.
W naszym powiecie znajduje siê
wiele jezior, ale zaledwie kilka pla¿,
gdzie mo¿na wyskoczyæ na kilka
godzin och³odziæ siê i pop³ywaæ.
My odwiedziliœmy dwa k¹pieliska
w Wêgorzynie i jedno w £obzie.
Tak zwana miejska pla¿a znajduj¹ca siê w Wêgorzynie przy promenadzie, za stadionem miejskim,
wczoraj nie by³a zbytnio oblegana.
Sama pla¿a wygl¹dem nie zachêca
do k¹pieli, bo woda swoim brzydkim zapachem raczej odpycha, ni¿
przyci¹ga. Zabrak³o nie tylko ratownika na tej pla¿y i jest ona niestrze¿ona oraz nie oznakowana.
Poza tym w niektórych miejscach
zamiast piasku widaæ spalon¹ od
s³oñca trawê. Ludzie pomimo niskiego standardu pla¿y chêtnie
przychodz¹ siê tu k¹paæ, posiedzieæ czy poopalaæ. Czuj¹ siê tu
bezpiecznie i komfortowo. Do pozytywnych rzeczy nale¿y fakt, ¿e
pla¿a wyposa¿ona jest w œmietniki
i ³awki do siedzenia.

Wiêcej zwolenników ma dzika
pla¿a znajduj¹ca siê po drugiej stronie Jeziora Wêgorzyñskiego. Woda
te¿ nie jest tu najczystsza, ale nie
wydziela nieprzyjemnego zapachu i
mo¿na by³o pole¿eæ sobie na piasku
lub w cieniu, który zapewnia³y rosn¹ce dooko³a pla¿y drzewa. Na tê
pla¿ê chêtniej przyje¿d¿aj¹ ca³e rodziny z dzieæmi, a tak¿e okoliczna
m³odzie¿, pomimo, i¿ dojazd i droga do niej nie jest zbytnio komfortowa i nie jest oznakowana.
Ostatnim miejscem, jakie odwiedziliœmy, by³a pla¿a pod
£obzem, nad jeziorem zwanym
miejskim, choæ jezioro le¿y poza
miastem. Swoim wygl¹dem zachêca³a bardziej ni¿ poprzednie pla¿e,
posiada³a nawet przebieralnie, lecz
podobnie jak na innych pla¿ach brakowa³o na niej „czujnego oka” ratownika. Wiadomo, ¿e pla¿e bez
ratowników s¹ pla¿ami „dzikimi”,
gdzie ludzie k¹pi¹ siê na swoj¹ odpowiedzialnoœæ. Pla¿ strze¿onych,
zadbanych i zachêcaj¹cych turystów do wypoczynku nie ma.
Ludzie korzystaj¹cy z k¹pieliska na jeziorze miejskim narzekali
na brak piasku i zbyt du¿¹ iloœæ traw
i trzcin porastaj¹cych jezioro, a tak¿e na stan pomostu. Tak samo, jak w
przypadku dzikiej pla¿y w Wêgorzynie, dojazd tutaj przysparza sporych problemów, bo brak odpowiedniego znaku informuj¹cego o zjeŸdzie nad jezioro utrudnia zlokalizowanie pla¿y, a stan nawierzchni drogi pozostawia bardzo wiele do

¿yczenia. Pomimo upa³u nad wod¹
nie by³o zbyt wielu ludzi. Wynika to
prawdopodobnie z tego, ¿e nasi
mieszkañcy wol¹ jechaæ tam, gdzie
jest jakikolwiek standard cywilizacyjny, ni¿ tkwiæ na pla¿y, gdzie co
prawda jest dzika przyroda, ale nie
ma nawet gdzie za³atwiæ podstawowych potrzeb.
Wniosek nasuwa siê sam – w³adze ani myœl¹ o przygotowaniu na
lato choæby jednej pla¿y w gminie
z prawdziwego zdarzenia. Tym samym „wyganiaj¹” mieszkañców w
inne rejony, gdzie takie pla¿e s¹
lub nad morze, gdzie kwitnie pla¿owy biznes. Nasze miasta w tym
czasie pustoszej¹. O walorach turystycznych ju¿ dawno przestano
glêdziæ, bo i po co siê oszukiwaæ.
Wyda siê folder albo dwa i jest
turystycznie.
(eg, ab)

Gazeta Powiatowa
Redakcja:
Kazimierz Rynkiewicz - redaktor
naczelny (tel. 0504 042 532),
Magdalena Mucha (tel. 512 138 741)
Reklama: tel. 512 138 349
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (091) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
www.tygodniklobeski.go.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 £obez,
ul. S³owackiego 6, tel./fax (091)
3973730; e-mail: wppp1@wp.pl;
NIP 859-001-19-30;Konto:PKO
Bank Polski Oddzia³ 1 w £obzie 72
1020 2847 0000 1502 0067 0927
Nak³ad: 1300 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materia³ów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treœæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik ³obeski”, „tygodnik
pojezierza drawskiego”, tygodnik „gazeta gryficka”, „wieœci
œwidwiñskie”.
Sk³ad i druk: WPPP - £obez;
tel./fax (091) 39 73 730.

tygodnik ³obeski 13.7.2010 r.

INFORMACJE - REKLAMA

Dni £obza z Krystyn¹
Gi¿owsk¹, Golden
Life i Bratankami
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GroŸny wypadek na trasie
£obez – Strzmiele
W minion¹ niedzielê po
po³udniu dosz³o do
groŸnego wypadku
drogowego na trasie
£obez - Strzmiele.
W wypadku tym zosta³y
ranne dwie nieletnie
osoby: 17-letni
mieszkaniec £obza
- kierowca motoroweru
oraz jego kolega,
te¿ 17-latek, z woj.
poznañskiego.

motorowerem m³odzi ch³opcy upadli na ziemiê. Jeden z nich z powa¿nymi obra¿eniami wewnêtrznymi
oraz z³amaniem nogi zosta³ przetransportowany œmig³owcem do
szpitala w Szczecinie.
Pasa¿er motoroweru zosta³ tak¿e przewieziony do szpitala z podejrzeniem wstrz¹œnienia mózgu. Kierowca Golfa oraz pasa¿erowie nie
odnieœli ¿adnych obra¿eñ. Uczestnicy tego wypadku byli trzeŸwi.
Na miejscu zdarzenia by³y
wszystkie s³u¿by ratunkowe. Prowadzone w tej sprawie postêpowanie okreœli przyczyny tego wypadku.
(kp)

Wed³ug wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e jad¹cy z £obza samochodem marki VW Golf 24-letni mieszkaniec gminy Radowo Ma³e w czasie wyprzedzania zahaczy³ lamp¹ o
motorower, którego kieruj¹cy tak¿e
rozpocz¹³ manewr skrêtu w lewo, w
stronê pobliskiego jeziora. Jad¹cy

EXURO Sp. z o.o.

Zatrudni kierownika
zak³adu produkcji
peletu
Wykszta³cenie minimum œrednie mechaniczne. Doœwiadczenie na podobnym stanowisku.
Zaanga¿owanie i samodzielnoœæ.
Doœwiadczenie w zarz¹dzaniu
zespo³em ludzi. Znajomoœæ obs³ugi komputera. Prawo jazdy
kat. B.

Telefon kontaktowy
798 144 473

SBS Stado Ogierów
£obez sp. z o.o.

Zaprasza na zawody
jeŸdzieckie w Œwiêtoborcu

w dniach 10-11.07, 17-19.07
oraz 24-25.07
www.sbsstadoogierowlobez.pl

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO
£obez
ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349
TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Poszukujemy
do pracy
rzeŸnika, masarza,
wykrawacza, wêdliniarza
do nowo otwartego sklepu
INTERMARCHE w Nowogardzie.

Tel. 91 407 20 00

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Jak to jest z Internetem w £obzie
(£OBEZ) Za pojawiaj¹cymi
siê nowinkami technicznymi pod¹¿aj¹ nowe mo¿liwoœci. Mi³o
jest s³yszeæ, ¿e wszystko, co nas
otacza, jest na miarê XXI wieku,
i spe³nia nasze oczekiwania.
Prywatnym przedsiêbiorc¹ próbuj¹cym zrewolucjonizowaæ rynek komputerowy na terenie
£obza jest Krzysztof Niko³ajczyk. Na rynku pojawi³ siê oko³o
11 lat temu i do dziœ zyska³ wielu
zadowolonych klientów.
Na pytanie dlaczego wybra³
akurat tak¹ profesjê, odpowiedzia³
krótko - komputery to moje hobby
i konik. Zawsze mnie interesowa³y.
Jak wygl¹da³y us³ugi komputerowe 10 lat temu? Jakie by³y pocz¹tki na rynku?
- Jak zaczyna³em siê z tym bawiæ, to mia³em na ul. Orzeszkowej
kawiarenkê internetow¹. Dostêpnoœæ do internetu by³a taka, ¿e w
naszej telekomunikacji dojœcie za³atwia³em oko³o pó³ roku. Kawiarenka dzia³a³a jako salon gier, a
dostêp do internetu by³ na zasadzie,
¿e jak ktoœ potrzebowa³ z niego
skorzystaæ, to by³o robione stanowisko i wdzwania³o siê modem.
P³aci³o siê za to jak za po³¹czenie
telefoniczne. Po tym czasie uda³o
mi siê za³atwiæ us³ugê internetow¹,
która by³a kosmicznie droga. Cie-

kawostk¹ mo¿e byæ to, ¿e sprzêt do
dostêpu radiowego by³ dostêpny
praktycznie tylko w Warszawie.
By³ w takich cenach, ¿e to, co wtedy da³em za 2 - 3 nadajniki, dziœ
starczy³oby na wyposa¿enie po³owy mojej sieci w £obzie. Pieni¹dze
by³y kosmiczne, a jakoœæ sprzêtu
w¹tpliwa. Zestaw dla klienta kosztowa³ w granicach 1500 z³. JeŸdzi³em specjalnie do Berlina i stamt¹d
przywozi³em zestawy, które kosztowa³y w granicach 700 z³. Do interesu dok³ada³em oko³o roku. To
by³o na zasadzie, ¿e koszty obs³ugi, ³¹cza i sprzêtu by³y takie, ¿e albo
musia³em dok³adaæ albo daæ tak¹
cenê za internet, ¿e nie znalaz³bym
ani jednego klienta. Wtedy za dostêpowe ³¹cze 1 mega p³aci³em
tyle, za co teraz kupi³bym 30 - 40
mega dostêpu. Internet nie by³ nowoœci¹ na rynku, tylko, ¿e w momencie pojawienia siê takich nowinek technicznych, ten który mia³ na
to monopol próbowa³ na tym zbiæ
fortunê.
Jak sytuacja wygl¹da dziœ?
Klienci czêsto naogl¹daj¹ siê
reklam, gdzie oferuj¹ im 10 czy 20
mega. To jest jak najbardziej do
zrobienia. Ale trzeba mieæ na czym
zrobiæ. Na radiu i infrastrukturze w
£obzie nie da rady. Trzeba zrobiæ
nowy szkielet dla internetu. Jest to
wyzwanie - inwestycja za ciê¿kie

Obowi¹zek wobec zmar³ych
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych (tekst jednolity Dz.U. 2000 r. nr 23 poz 295 z póŸniejszymi zmianami) wyraŸnie mówi, ¿e bliscy osoby zmar³ej musz¹ pamiêtaæ o obowi¹zku uiszczania op³at z tytu³u przed³u¿ania wa¿noœci grobów. Nale¿y
ich dokonywaæ po okresie 20 lat od pochówku lub 20 lat od ostatniego
przed³u¿enia. Warto dodaæ, ¿e zarz¹dca cmentarza, w myœl litery prawa,
nie musi powiadamiaæ bliskich zmar³ego o tym, ¿e skoñczy³ siê czas, za
który op³acono miejsce na cmentarzu. O tym powinni pamietaæ ci, którzy opiekuj¹ siê danym grobem.
Zgodnie z przepisami, nieop³acona mogi³a po 20 latach mo¿e byæ
zlikwidowana, a szcz¹tki zmar³ej osoby w takiej sytuacji trafiaj¹ do
grobu zbiorowego wskazanego przez zarz¹dcê cmentarza. Osobie, która mino up³ywu terminu 20 lat od dnia pochówku nie dope³ni³a obowi¹zku wniesienia op³aty za pochowanie zw³ok na nastêpne 20 lat, nie przys³uguje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez
zarz¹d cmentarza z przeznaczeniem na grób, chocia¿by nadal stale
odwiedza³a i utrzymywa³a go w nale¿ytym stanie.
Dlaczego rodziny zapominaj¹ o wnoszeniu op³at za groby swoich
bliskich? To czêsto osoby, które wyjecha³y przed laty za granicê lub inny
rejon Polski. Jednak s¹ przypadki, kiedy bliscy opiekuj¹cy siê grobem
zapominaj¹ o wniesieniu op³aty, dlatego aby unikn¹æ sytuacji niewatpliwie bardzo stresujacej dla bliskich osoby zmar³ej, tj. likwidacji grobu
– przypominam o obowiazku uiszczenia po 20 latach op³aty za pochówek. Nadmieniæ nale¿y, ¿e z op³at tych, przez 20 kolejnych lat pokrywane s¹ koszty utrzymania cmentarza, tj. miêdzy innymi: sprz¹tanie
terenu cmentarza i kaplicy, koszenie trawy, usuwanie odpadów i op³acanie nale¿noœci za media (woda, elektrycznoœæ, œcieki).
Burmistrz £obza

pieni¹dze, ale na miarê XXI wieku.
Zamówienia dawniej i dziœ s¹ podobne. Klienci po prostu chc¹ mieæ
sprawnie dzia³aj¹cy dostêp do internetu. Zapotrzebowanie ludzi zosta³o trochê wypaczone przez
obietnice przekraczaj¹ce ich potrzeby. Jakoœæ us³ugi te¿ siê zmieni³a. Wszystko idzie o przodu i
trzeba za tym zd¹¿yæ. Ja w tej chwili ju¿ z tym, co mam, nic wiêcej nie
wymyœlê. Z ³¹czy radiowych nic siê
wiêcej nie da wycisn¹æ.
Co mo¿e pan powiedzieæ o
us³ugach, które œwiadczy?
Staram siê podchodziæ do
klienta tak, jak sam bym chcia³ byæ
obs³u¿ony. Umowy ze mn¹ s¹ bezterminowe. Dziêki temu klient ma
to, co najnowsze. Czêsto zdarza
siê, ¿e ludzie podpisuj¹ umowê na
2 - 3 lata i jakoœæ us³ugi i cena nie
zmieniaj¹ siê, mimo i¿ jakoœæ przesy³u dawno posz³a do przodu.
Obecnie mam wystarczaj¹co du¿o
klientów, aby to wszystko siê krêci³o. Sieæ na tyle jest rozwiniêta, ¿e
warto to wykorzystaæ nie po to, aby
napychaæ sobie kieszeñ, ale wykorzystuj¹c te pieni¹dze dalej.
Jak bêdzie wygl¹daæ œwiat internetu za 10 lat?
Nie wiem, ale jest to ostatni moment, aby zd¹¿yæ za tym wszystkim. £obez jest specyficznie usytuowany, poniewa¿ le¿y w dolinie.

Internet rozsy³any drog¹ radiow¹
wymaga, aby anteny optycznie siê
widzia³y. Stwarza to problem przy
puszczeniu sygna³u na wioski.
Nowa us³uga internetu sieciowego, któr¹ proponujê, pozwala na
starcie na pod³¹czenie internetu i
telewizji. W przysz³oœci monitoringu i telewizji.
Pan Krzysztof Niko³ajczyk z³o¿y³ swoj¹ propozycje po³o¿enia internetu sieciowego w Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Jutrzenka”. Niestety nie spotka³o siê to z uznaniem
jej cz³onków. Na szczêœcie nie zamyka to drzwi. Swoj¹ ofertê osobiœcie z³o¿y³ mieszkañcom bloków nr
1 i 2 na osiedlu Orzeszkowej w
£obzie. Uzyska³ 95 procentowe
poparcie. Jest to dla pana Krzysztofa zielone œwiat³o i sygna³, ¿e na
nowoczesne rozwi¹zania jest du¿y
popyt. Wymaga jedynie polepszenia metody dotarcia do potencjalnych odbiorców.
GD

Niemal milion z³otych kredytu
na poczet inwestycji
(RADOWO MA£E) Gmina
Radowo Ma³e z³o¿y³a zamówienie na udzielenie jej kredytu d³ugoterminowego na finansowanie
zadañ inwestycyjnych w gminie
w kwocie do 900.000 z³.
Uzyskany kredyt pozwoli na
sfinansowanie budowy wodoci¹gu
Gostomin - Kolonia Gostomin, Siedlice - Su³kowo, Sienno Dolne Sienno Górne; instalacjê urz¹dzeñ
pozyskuj¹cych energiê ze Ÿróde³
odnawialnych w Zespole Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym,
Szkole Podstawowej w Siedlicach
oraz Urzêdzie Gminy Radowo

To ja! Krecik!
(£OBEZ) Czy widzieli Pañstwo
kreta? Tak? A czy by³ podobny do
tego, jakiego znalaz³ jeden z dzia³kowiczów na ogrodach przy ul.
Wojska Polskiego w £obzie?
Ma³y gryzoñ wzbudzi³ wiele
zachwytu, po czym wróci³ na ³ono
natury.
GD

Ma³e; przebudowê chodnika w
miejscowoœci Rogowo; przebudowê kina wiejskiego na Gminny
Oœrodek Kultury (GOK) w Radowie Ma³ym, termomodernizacjê
budynku Szko³y Podstawowej w
Siedlicach, budynku GOK w Radowie Ma³ym oraz adaptacjê budynków na œwietlice wiejskie w miejscowoœciach Orle, ¯elmowo i Rogowo.
Okres wykorzystania kredytu
up³ywa 30 listopada br. przy czym
karencja w sp³acie rat trwa do 30
marca 2011 r. Okres kredytowania
wynosi od 31 marca 2011 r. do 30
listopada 2019 r.
GD
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W gminie brakuje stomatologa i ginekologa

Czy lekarze specjaliœci omijaj¹ Radowo Ma³e?
(RADOWO MA£E) Podczas
obrad majowej sesji gminnej pojawi³ siê miejscowy lekarz Ryszard Liñski celem przedstawienia sprawozdania z dzia³alnoœci
Oœrodka Zdrowia. Po zakoñczeniu wypowiedzi zapytanie do lekarza wystosowa³ zastêpca przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Stefan Remiœko. Pytanie dotyczy³o mo¿liwoœci sprowadzenia do
gminy lekarzy specjalistów.
Wg radnego w chwili obecnej
najpotrzebniejsi s¹ lekarze ginekolog i stomatolog. Gmina Radowo
Ma³e liczy sobie ponad 3500 mieszkañców, a mimo wszystko w tej spo³ecznoœci nie przyjmuje ani jeden
miejscowy lekarz specjalista.
- Jest problem, bo najprawdopodobniej nikt nie bêdzie chcia³ przyjechaæ do tak ma³ej spo³ecznoœci.
Chyba ¿e ktoœ bêdzie mia³ taki
wp³yw na lekarza ginekologa, ¿e ten
zechce siê tutaj pokazaæ. To jest na
tej zasadzie, ¿e lekarze maj¹ do
wyrobienia punkty, które dostaj¹ z
funduszu zdrowia. Kiedyœ jeŸdzili
do Radowa, Wêgorzyna, Dobrej. Ci
sami ginekolodzy w tej chwili urzêduj¹ tylko w Resku i w £obzie. Oni
czekaj¹ na pacjentki w swoich gabinetach.- mówi Ryszard Liñski.
Pozytywn¹ stron¹ tego stanu jest
jednak fakt, ¿e gdyby w okolicy

pojawi³ siê specjalista chc¹cy pracowaæ w Radowie Ma³ym, to na
dzieñ dzisiejszy gmina jest w stanie
zagwarantowaæ mu odpowiednie
lokum. Inaczej sytuacja przedstawia siê w przypadku lekarza stomatologa.
- Jeœli chodzi o stomatologa, to
w tej chwili warunków lokalowych
w Oœrodku Zdrowia nie ma. To musi
byæ oddzielny gabinet, okreœlone
parametry dostosowane do wymogów sanepidowskich. Trzeba mu
ewentualnie stworzyæ nowe pomieszczenie w innym miejscu.
Kwestia czy znajdzie siê chêtny lekarz, który przyjedzie do nas.- mówi
lekarz.
Wójt gminy Józef Wypijewski
przypomnia³ zebranym, wczeœniej
czynione starania, aby do gminy
zawita³ lekarz specjalista.
- Pisaliœmy pisma do NFZ- u o
przydzia³ punktu dla specjalisty.
NFZ odpisa³ nam, ¿eby najpierw
stomatolog siê zainstalowa³ u nas, a
jak ju¿ zacznie funkcjonowaæ, to
bêdzie mo¿liwoœæ przydzielenia mu
punktów.- powiedzia³ wójt.
Realia mówi¹ same za siebie.
Nie ³udŸmy siê wiêc, ¿e ktoœ z obecnych stomatologów przyjedzie do
nas, kiedy w swoich obecnych gabinetach maj¹ na 2-3 miesi¹ce wprzód
poumawiane wizyty. To musia³by
byæ ktoœ odbywaj¹cy praktykê.

Gmina zapewni³aby mu lokum, w
którym zaczyna³by biznes, a póŸniej
pewnie by siê st¹d wyniós³. Takie
niestety w Radowie Ma³ym s¹ praktyki. Lekarze z £obza nie bêd¹ bawili siê w drobiazgi. To jest po prostu ekonomia. Jeœli inwestowaæ
swoje pieni¹dze to w miejscu pewnym.
- Pamiêta pan doktor, jak umawialiœmy siê na godzinê 22.00 z lekarzem z £odzi, bo taki by³ tu dojazd? Poszliœmy do doktora i pokazaliœmy, co mo¿emy zaproponowaæ, ¿eby siê zainstalowa³. Pani z
£odzi by³a u nas chyba ze 7 razy, a
zainstalowa³a siê w £obzie. Tam
mia³a wyposa¿ony gabinet.- wójt.
Przy okazji gor¹cej rozmowy
radny Jan Wojciechowski spyta³
wójta czy ten nie uwa¿a, ¿e inwestycja oœrodka nie zosta³a wykoñczona
do koñca? Chodzi mianowicie o
drogê dojazdow¹, która niezbyt precyzyjnie zosta³ po³¹czona z chodnikiem i ca³ym wyjazdem. Wg radnego obecny krawê¿nik wygl¹dem
przypomina kaskadê.
- Panie Janku my te¿ mamy w tej
sprawie niesmak. My w ten oœrodek
w³o¿yliœmy ponad 200 tys. z³, ¿eby
dostosowaæ go do norm unijnych.
Ten podjazd brukowy zosta³ zrobiony ekstra przez drogi powiatowe.
Wiemy, ¿e nie ma kropki nad „i”.
Niestety bêdziemy musieli jeszcze

poczekaæ, bo ja te¿ nie mam takich
œrodków. Dlatego te krawê¿niki zosta³y tak wysoko zrobione, ¿eby zrobiæ na oko³o asfalt i wyrównaæ
wszystko. Po³o¿enie tam asfaltu
by³oby najtañsze. Ju¿ to kalkulowa³em. Plan jest taki, ale na chwilê
obecn¹ nas na to nie staæ. Ja te¿ mam
smak i gust, ale nasze gminne finanse nie pozwalaj¹, ¿ebym ten smak i
gust realizowa³ do koñca.- wójt.
A wszystko w trosce o u¿ytkowników. Na sali rozbrzmia³a za¿arta
dyskusja. Radny powiedzia³, ¿eby
wójt nie zapomnia³ o tej sprawie,
jeœli zostanie kolejn¹ kadencjê.
Wójt ju¿ nieco podniesionym tonem
spyta³ radnego czy s³ucha³, co
mówi³ do niego i zapewni³, ¿e nie
zapomni. Zatem i nam nie pozosta³o
nic innego jak poczekaæ na rezultaty.
Przygl¹daj¹c siê problemowi
dostêpu do specjalistycznej opieki
zdrowotnej w Powiecie £obeskim,
okazuje siê, ¿e nie tylko w Radowie
Ma³ym mieszkañcy s¹ skazani na
uci¹¿liwe dojazdy do chocia¿by
miasta powiatowego. W Wêgorzynie przyjmuje tylko stomatolog; w
Dobrej podobnie jak w Radowie
Ma³ym nie przyjmuje ¿aden ze specjalistów. W najlepszej sytuacji s¹
mieszkañcy Reska i £obza. Tam
mo¿na siê dostaæ do ginekologa, jak
i stomatologa.
GD

„Barak” remontowany
(WÊGORZYNO) Budynek
mieszkalny przy ulicy Kopernika
11 od dawna prosi³ siê o solidny remont. Po d³ugich proœbach, skargach, narzekaniach remont siê
odby³.
Spoœród ofert, które wp³ynê³y
po przetargu og³oszonym na remont
„baraku”, wybrano ofertê z³o¿on¹
przez pana Andrzeja Œliwê prowadz¹cego Zak³ad Ogólnobudowlany
z siedzib¹ w £obzie. Zaplanowany
remont mia³ na celu usuniêcie
stwierdzonych nieprawid³owoœci
wyszczególnionych w ekspertyzie
technicznej oraz wykonania ocieplenia stropodachu.
Mieszkañcy przy ulicy Kopernika 11 d³ugo czekali na rozpoczêcie
prac remontowych. Pierwszy etap
remontu wykonano w roku ubieg³ym, a rozpoczêto go dopiero pod
koniec wrzeœnia. Resztê prac tzn.
drug¹ po³owê korytarza i po³owê
reszty mieszkañ zaczêto remontowaæ w tym roku w maju.
Lokatorzy mog¹ dzisiaj ode-

tchn¹æ spokojnie, wiedz¹c, ¿e podobna sytuacja, jaka mia³a miejsce
w Kamieniu Pomorskim, nie wydarzy siê w Wêgorzynie. Budynek
przy ulicy Kopernika 11 by³ przyczyn¹ wielu sporów nie tylko miêdzy mieszkañcami i Urzêdem Miasta, ale tak¿e pomiêdzy radnymi i
burmistrz miasta. Wadliwa instalacja, która le¿¹c sobie luŸno na strychu podgryzana przez szczury, czekaj¹ca na ma³¹ iskrê, by ca³y budynek posypa³ siê jak domek z kart,
przeciekaj¹cy dach, wal¹cy siê na
g³owê sufit na korytarzu i inne usterki teraz zostan¹ wyeliminowane, a
mieszkania zostan¹ odœwie¿one,
wyremontowane, a co za tym idzie
przytulniejsze i w koñcu nadaj¹ce
siê do mieszkania dla ludzi, a w
szczególnoœci dla rodzin z dzieæmi.
Podczas remontu lokatorzy musieli opuœciæ swoje mieszkania, oddaj¹c je do dyspozycji fachowców,
przenosz¹c siê na ten czas do rodzin lub znajomych. Meble, sprzêt
AGD jednym s³owem ca³y dobytek

rodzin zamkniêto na klucz w jednym pomieszczeniu znajduj¹cym
siê w bloku przy ulicy Kopernika
12. Reszta rodzin na remont swoich
mieszkañ musia³a czekaæ nieca³y
rok.
Obecnie prace remontowe nadal
trwaj¹. Do pó³metka zbli¿aj¹ siê
prace wykoñczeniowe wykonywane w mieszkaniach tj. np. wymiana

instalacji elektrycznej, wymiana
drzwi wejœciowych do lokali mieszkalnych itp.
Na myœl nasuwa siê pytanie - jak
pogodziæ kontrast, który powstanie
pomiêdzy nowo wyremontowanym
wnêtrzem budynku, lœni¹cym korytarzem, a zewnêtrzn¹ odrapan¹
stron¹ budynku, który pozostawia
lekki niesmak.
(aga)
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Pamiêtajcie o ogrodach…
Coraz czêœciej obserwuje siê
zanik tradycji pielêgnowania
wiejskich ogrodów, w miejsce których pojawiaj¹ siê wszechobecne
trawniki z zapo¿yczonymi obcymi gatunkami nasadzeñ. Zaniedbuje siê zwyczaj pielêgnowania
tradycyjnych gatunków roœlin
ozdobnych i zió³. Dawniej przed
wiejskim obejœciem barwny
kwiatowo – zio³owy pachn¹cy
ogród nale¿a³ do tradycji i by³
dum¹ gospodyni. Pamiêtamy z
dzieciñstwa takie sielskie obrazki.
Chc¹c przywróciæ na wsi tradycjê pielêgnowania dawnych gatunków kwiatów i zió³, cz³onkowie Stowarzyszenia Przyjació³ Karwowa
przyst¹pili do realizacji projektu:
OGRODNICTWO KWIATOWO –
ZIELARSKIE SZANS¥ ROZWOJU WSI KARWOWO. Projekt finansowany jest z dotacji Fundacji
Wspomagania Wsi w ramach programu: Ochrona ró¿norodnoœci biologicznej nasz¹ szans¹ – 2009 oraz
œrodków w³asnych stowarzyszenia.
Projekt przewiduje za³o¿enie
ogrodnictwa kwiatowo - zielarskiego na terenie wsi Karwowo, w którym planuje siê:
Produkowaæ materia³ ogrodniczy: kwiaty i zio³a na potrzeby terenów u¿ytecznoœci publicznej, koœcio³a i wiejskich ogrodów w Karwowie
Nadwy¿ki sadzonek i nasion
sprzedawaæ ( dochód stowarzyszenia lub osoby pracuj¹cej w ogrodzie)
Aktualnie w miejscu opuszczonej zaniedbanej dzia³ki w centrum
wsi, mieszkañcy za³o¿yli grz¹dki,
gdzie wykonuj¹ nasadzenia rodzimych kwiatów i zió³. Ze œrodków
dotacji zakupiono sadzonki, nasiona, byliny oraz materia³ na ogrodzenie ogrodu i na za³o¿enie inspektów,

gdzie w kolejnym sezonie produkowana bêdzie rozsada kwiatów i zió³.
Jest te¿ fundusz na zakup narzêdzi,
donic, skrzynek itp. Wyprodukowane sadzonki wykorzystane zostan¹
do wykonania nasadzeñ na za³o¿onych we wsi skalnikach oraz w przydomowych wiejskich ogródkach.
Wyhodowane kwiaty wzbogac¹
wnêtrze miejscowego koœcio³a, o
który troszcz¹ siê sami mieszkañcy.
Systematycznie bêd¹ te¿ zbierane
nasiona na kolejne nasadzenia.
W ramach projektu mieszkañcy
bior¹ te¿ udzia³ w „ogrodniczych”
warsztatach:
O tradycjach i sposobach hodowli polskich kwiatów i zió³ oraz
ich wykorzystaniu dla celów leczniczych i zdrowotnych.
O projektowaniu wiejskich
ogrodów oraz terenów u¿ytecznoœci
publicznej
O sztuce bukieciarstwa.
Zorganizowano te¿ 30.05.2010
wyjazd szkoleniowy dla mieszkañców wsi do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach celem poznania
tradycyjnych gatunków roœlin ozdob-

nych i zió³ oraz zasad projektowania
ogrodów, klombów i rabatek.
Do chwili obecnej przeprowadzono wykonano ciê¿k¹ pracê zwi¹zan¹ z za³o¿eniem ogrodu na nieu¿ytku: przeprowadzono kultywacjê terenu, wywieziono 5 przyczep
gruzu i œmieci, przywieziono 4 przyczepy ziemi uprawnej, za³o¿ono
grz¹dki, œcie¿ki i wykonano nasadzenia. Dziêki codziennej pielêgnacji i podlewaniu ogrodu oczy ciesz¹
piêkne nasadzenia kwiatów i zió³.
Prace przy zak³adaniu ogrodu
wykonywane zosta³y w czynie spo³ecznym przez: Jagodê i Andrzeja
Malinkiewicz, Kazimierê Brugger z

rodzin¹, Teresê i Ludwika Cwynarów (z pobliskiego £obza), Bo¿enê
Zareck¹. Pomagali te¿: S³awomir
Kasprzyk, Ryszard Malinkiewicz,
Renata Kokot, Krystyna Zarzyka,
Damian Kopczyñski, Barbara
Duda. Ale najwiêcej czasu i pracy
poœwiêci³a p. Ma³gorzata Kopczyñska, której nale¿¹ siê s³owa szczególnego podziêkowania.
Wszystkich entuzjastów tradycji i sielskich wiejskich ogródków
zachêcamy do wspó³pracy i dedykujemy piêkny niestarzej¹cy siê utwór
Jonasza Kofty - Pamiêtajcie o ogrodach…
Bo¿ena Zarecka

By³ basen p-po¿., jest
klomb

(DALNO, gm. £obez) W œrodku
wsi by³ zaroœniêty basen przeciwpo¿arowy. Mieszkañcy Dalna postanowili zmieniæ oblicze swojej wioski i po dzia³aniach w tym kierunku
so³tys Gra¿yny M¹draszek basen
zasypano. Na utworzonym placu
wymurowano murek i usypano
klomb, na którym ju¿ kwitn¹ kwiaty

zasadzone przez widoczne na zdjêciu panie. To widok sprzed oko³o
miesi¹ca, bo dzisiaj ju¿ wyros³a posana trawa, stoj¹ ju¿ ³awki, do których prowadzi chodnik. P³yty zakupiono z funduszu so³eckiego, a pomogli u³o¿yæ go pracownicy CIS, za
co so³tys za naszym poœrednictwem
serdecznie dziêkuje.
(r)
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Radni Radowa Ma³ego oœwiadczyli
Przewodnicz¹cy Rady
Gminy w Radowie Ma³ym
Zygmunt B³awzdziewicz
Posiada œrodki pieniê¿ne w
kwocie 20.000 z³, dom o pow. 160
mkw, wartoœci 350.000 z³ ³¹cznie z
dzia³k¹ o pow. 2.200 mkw co stanowi wspó³w³asnoœæ oraz w³asnoœciow¹ dzia³kê roln¹ 8,19 ha i wartoœci 50.000 z³. Poza tym ma te¿
wspó³w³asnosciowy gara¿ o pow. 18
mkw i wartoœci 4.500 z³. Dochód za
2009 r. z tytu³u zatrudnienia wyniós³
26.762,18 z³, emerytura –
21.376,92 z³, dieta przewodnicz¹cego rady – 10.800 z³, a tak¿e zarobek ¿ony – 28.796,15 z³ i jej emerytura – 22.290,33 z³. Przewodnicz¹cy B³awzdziewicz posiada równie¿
samochód osobowy Opel Vectra z
2000 r. i kredyt hipoteczny na remont domu w wysokosci 66.000 z³,
a wszystko to stanowi wspó³w³snoœæ
ma³¿eñsk¹.

Wiceprzewodnicz¹ca Rady
Gminy Ma³gorzata
Budzyñska
Posiada œrodki pieniê¿ne w
kwocie 18.000 z³ oraz dom o pow.
170 mkw i wartoœci 340.000 z³, co
stanowi wspó³w³asnoœæ ma³¿ñsk¹.
Dochód za 2009 r. z tytu³u zatrudnienia wyniós³ 64.857,35 z³, umowa
zlecenie i o dzie³o – 2.509,46 z³,
dieta radnego3.210 z³, a zarobek
ma³¿onka ogó³em – 67.787,75 z³.
Radna Budzyñska ma równie¿ samochód osobowy Hyundai 130 CW
z 2009 r. oraz dwa kredyty: jeden
hipoteczno – budowlany w wysokoœci 80.000 z³, a drugi na zakup samochodu w kwocie 64.693,88 z³, które
stanowia wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹.

Wiceprzewodnicz¹cy,
emeryt Stefan Remiœko
Posiada œrodki pieniê¿ne w
kwocie 30.000 z³ oraz mieszkanie
w³asnoœciowe o pow. 74 mkw i wartoœci 120.000 z³, co stanowi wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹. Dochód za
2009 r. z tytu³u emerytury wyniós³
25.912,30 z³, PIT R – 3.120 z³, a
emerytura ¿ony – 23.924,66 z³. Radny Remiœko ma równie¿ samochód
osobowy Opel Astra Classic z 2006
r. bêd¹cy wspó³w³asnoœci¹ ma³¿eñsk¹.

Rolnik, œlusarz W³adys³aw
B³awzdziewicz
Posiada œrodki pieniê¿ne w
kwocie 4.000 z³ opraz wspó³w³asnoœciowy dom o pow.120 mkw i
wartosci 100.000 z³. Ma te¿ gospodarstwo rolne o pow. 20,47 ha i

wartoœci 200.000 z³, poza tym oborê, chlewniê i szopê z czego 19,03
ha stanowi wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹, a 7,44 ha jest jako dzier¿awa. Wartoœæ ogólna tego wynosi
50.000 z³. Dochód za 2009 r. z tytu³u
prowadzenia osobistej dzia³alnoœci
gospodarczej wyniós³ 4.000 z³, a
dieta radnego – 2220 z³. Poza tym
ma ciagnik Ursus 1614 z 1988 r. o
wartoœci 15.000 z³ oraz kredyt inwestycyjny na kwotê 60.000 z³ zabezpieczony hipotek¹.

Rencista Stanis³aw Dec
Nie posiada ¿adnych œrodków
finansowych, ale ma dom o pow.
116,36 mkw i wartoœci 140.000 z³
stanowi¹cy wspó³w³asnoœæ. Posiada równie¿ po³owê dzia³ki rolnej
bêd¹cej nieurzytkiem o pow. 3,92 ha
i wartoœci 4.000 z³. Dochód za 2009
r. z tytu³u pobierania renty wyniós³
12.851,26 z³, ???? - 1.878,75 z³,
dieta radnego – 2.200 z³, a wspó³ma³¿onki – 11.161,02 z³.

So³tys So³ectwa Gostomin
Zofia Jezierska –
Baumgardt
Nie posiada œrodków pieniê¿nych, ale ma dom w³asnoœciowy o
pow. 170,10 mkw i wartoœci
120.000 z³. Poza tym posiada dzia³kê roœlinn¹ o pow. 7,04 ha na której
postawione s¹ budynki gospodarcze, a wartoœæ tej w³asnoœci szacowana jest na 60.000 z³. Dochód za
2009 r. z tytu³u uprawiania tej
dzia³ki wyniós³ 6.421,50 z³, renta
rodzinna – 17.189,18 z³, dieta radnego – 2.820 z³ oraz prowizja so³tysa – 846 z³.

Rencistka, rolnik i so³tys
Krystyna Kiryk
Nie posiada ¿adnych œrodków
pieniê¿nych. Dzier¿awi gospodarstwo rolne o pow. 23,74 ha i wartoœci 230.000 z³, które stanowi w³asnoœæ oraz ma dzia³kê roln¹ o pow.
0,248 ha i wartoœci 4.000 z³. Dochód
za 2009 r. z tytu³u dzier¿awy wyniós³ 2000 z³, renta – 9354,85 z³,
dieta radnego – 3.090 z³, prowizja
so³tysa – 1.200 z³. Radna Kiryk p³aci te¿ odsetki powy¿ej 10.000 z³ z
dzier¿awy dla Agencji Nieruchomoœci Rolnych.

Cz³onek zarz¹du i
specjalista ds.
administracyjno –
lokalowych w SM
„Radowianka” Alicja
Ko³odziejczyk
Posiada œrodki pieniê¿ne w

kwocie 20.000 z³, wspó³w³asnoœciowy dom o pow. 93,70 mkw i
wartosci 150.000 z³ oraz w³asnoœciowe mieszkanie o pow. 55,20
mkw i wartoœci 50.000 z³. Poza tym
ma te¿ dzia³kê roln¹ o pow. 0,2863
ha i zabudowane dzia³ki o pow.
0,003 ha oraz 0,024 ha na ³¹czn¹
wartoœæ 10.000 z³, co stanowi
wspó³w³asnoœæ. Dochód za 2009 r. z
tytu³u wynagrodzenia za prace wyniós³ 23.054,04 z³ (przychód), diety
radnego – 2.340 z³, a dochody
wspó³ma³¿onka z tytu³u pracy w
Norwegii wynios³y 547.452 NOK.
Radna Ko³odziejczyk posiada równie¿ samochód osobowy Ford Scorpio z 1998 r.

finansowych, ale ma wspó³w³asnoœciowe mieszkanie stanowi¹ce odrêbn¹ w³asnoœæ o pow. 56,10 mkw i
wartoœci 50.000 z³. Dochód za 2009
r. z tytu³u zatrudnienia wyniós³
32.661,02 z³, dieta radnego – 2.670
z³ oraz zarobek wspó³ma³¿onki –
15.708,82 z³.

Rolnik Roman Soroczyñski

Nauczycielka w Szkole
Podstawowej w Siedlicach
Janina Pawluk

Posiada œrodki pieniê¿ne w
kwocie 26.000 z³ oraz wspó³w³asnoœciowy dom o pow. 165 mkw i
wartoœci 60.000 z³. Poza tym ma
dzia³kê zagrodow¹ roœlinno – zwierzêc¹ o pow. 21,48 ha stanowi¹c¹
wspó³w³asnoœæ oraz dzier¿awi
dzia³kê o pow. 55,48 ha. Osiagn¹³ za
2009 r. przychód z gospodarowania
na dzia³ce w kwocie 98.000 z³, a
tak¿e dietê radnego – 2.030 z³ oraz
na umowê zlecenie – 2.832 z³.

Nie posiada ¿adnych œrodków
pieniê¿nych. Dochód za 2009 r. z
tytu³u pracy w szkole wyniós³
47.153,87 z³ oraz dieta radnego –
2.670 z³.

W³aœciciel sklepu
spo¿ywczo –
przemys³owego Marzanna
Taborska

Rolnik El¿bieta Piotrowicz
Nie posiada œrodków finansowych, ale ma w³asnoœciowy dom o
pow. 160 mkw i wartoœci 210.000 z³.
Poza tym posiada dzia³kê roln¹ o
pow. 6,97 ha i wartoœci 35.000 z³,
zabudowana gospodarczo oraz stanowi¹ca w³asnoœæ. Dochód za 2009
r. z tytu³u otrzymywania renty rodzinnej wyniós³ 6.652,65 z³, dieta
radnego – 600 z³ oraz dochód mê¿a
– 40.817,06 z³.

Pracownik ochrony w
Agencji Solid Security
Tomasz Podgórski
Posiada œrodki pieniê¿ne w
kwocie 6.900 z³. Dochód za 2009 r.
z tytu³u zatrudnienia wyniós³
25.928,36 z³, a dieta radnego – 1770
z³.

Spawacz w „Drutpol” sp.
z o.o. w £obzie Marek
Pulkowski
Nie posiada ¿adnych œrodków

Nie posiada œrodków pieniê¿nych, ale ma mieszkanie wspó³w³asnoœciowe o pow. 54 mkw i wartoœci
50.000 z³. Dochód za 2009 r. z tytu³u
prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci
gospodarczej wyniós³ 5.027,28 z³, a
dieta radnego – 2.670 z³. Radna
Taborska oœwiadczy³a, ¿e nie otrzymuje ¿adnych œrodków pieniê¿nych
od wspó³ma³¿onka.

Prezes SM „Radowianka”
w Radowie Ma³ym Jan
Wojciechowski
Nie posiada ¿adnych œrodków
finansowych, ale ma w³asnoœciowe
mieszkanie o pow. 80 mkw i wartoœci 80.000 z³ oraz wspó³w³asnoœciowy gara¿ murowany o pow. 18 mkw
i wartoœci 6.000 z³. Dochód za 2009
r. z tytu³u zatrudnienia wyniós³
28.412,03 z³, renta – 25.378,83 z³,
dieta radnego – 2.640 z³ oraz dochody wspó³ma³¿onki – 70.523,35 z³.
Radny Wojciechowski posiada te¿
samochód osobowy Volkswagen
Passat z 1997 r, który stanowi
wspó³w³asnoœæ.

Odwo³ane z powodu upa³ów
(£OBEZ) W miniony weekend
w Stadzie Ogierów £obez mia³y siê
odbyæ zawody konne w skokach.
Dos³ownie w ostatniej chwili na
wszystkich plakatach pojawi³a siê
informacja o odwo³aniu zawodów.
Jak poinformowa³a nas prezes spó³-

ki Sylwia Banaœ, impreza zosta³a
odwo³ana z powodu panuj¹cych
upa³ów.
Na szczêœcie konkurencje zaplanowane na zbli¿aj¹cy siê weekend odbêd¹ siê zgodnie z planem.
GD
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„Z pani¹ nikt nie bêdzie chcia³ wspó³pracowaæ w Zarz¹dzie”

Jak mened¿er sportu Joanna Stasiak
roz³o¿y³a wêgorzyñsk¹ Spartê
Zbieraj¹ce siê od d³u¿szego czasu ciemne chmury nad wêgorzyñsk¹
Spart¹, ju¿ nied³ugo mog¹ przynieœæ
niema³¹ burzê. Z siedmiu cz³onków
w Zarz¹dzie, w ci¹gu kilku miesiêcy
zrobi³o siê tylko dwóch. Dwa Nadzwyczajne Walne Zebrania Stowarzyszenia LKS „Sparta”, które odby³y siê 2 oraz 9 lipca nie przynios³y
¿adnych rozstrzygniêæ dotycz¹cych
sk³adu personalnego Zarz¹du. Na
pierwszym zebraniu doœæ licznie
zgromadzona rzesza sympatyków
Sparty, wys³ucha³a exposé prezes
klubu Joanny Stasiak (która w wyniku z³o¿onych wczeœniej rezygnacji
sama reprezentowa³a Zarz¹d), z
którego wynika, i¿ sternik Sparty
naby³a odpowiedniego doœwiadczenia i wiedzy poprzez ukoñczenie
odpowiednich studiów w zakresie
zarz¹dzania klubem sportowym,
czyli zosta³a mened¿erem sportu.
Ponadto pochwali³a prowadz¹cego
sekcje trampkarzy (swojego mê¿a
Andrzeja Stasiaka), za dobre wyniki osi¹gniête w zakoñczonym sezonie. Wzmianka o seniorach g³ównie
tyczy³a siê lichego pocieszenia
wszystkich zgromadzonych rzekom¹ reorganizacj¹ rozgrywek,
której celem jest zlikwidowanie 5
ligi. Nic bardziej mylnego. Regulamin rozgrywek na najbli¿szy sezon
zak³ada istnienie tego szczebla równie¿ w sezonie 2011/12, a wiêc t³umaczenie spadku do ni¿szej klasy
rozgrywkowej nieprawdziwymi informacjami tylko pogr¹¿a jednego z
mniej kreatywnych prezesów w historii klubu. To w³aœciwie jedyna
informacja ze strony klubu odnoœnie sekcji, która w pierwszej kolejnoœci reprezentuje Gminê Wêgorzyno. Dlaczego tak ma³o? Dlaczego zabrak³o sprawozdania trenera?
Czy dlatego, ¿e sekcjê seniorów i
juniorów prowadzi³ chc¹cy ratowaæ
klub Grzegorz Cio³ek, zaœ w protoko³ach meczowych w roli trenera
widnia³ Daniel Romañczyk? Jeszcze nie tak dawno, by otrzymaæ posadê trenera w Sparcie, ów kandydat
musia³ posiadaæ odpowiednie wykszta³cenie z instruktarzem oraz
spe³niaæ szereg wymogów, a tu taka
niespodzianka, kto inny trenuje, kto
inny widnieje w dokumentach. Byæ
mo¿e tak maj¹ postêpowaæ przyszli
Mened¿erowie Sportu. Po wys³uchaniu „sprawozdania” zebrani nie
kryli niezadowolenia.
- To co przed chwil¹ us³ysza³em,
to chyba jakaœ „kie³basa wyborcza”

- stwierdzi³ jeden z uczestników zebrania. Prezes Stasiak sta³a jednak
przy swoim, d¹¿¹c do skoptowania
minimum jednej osoby, która z pewnoœci¹ by siê znalaz³a. Jednak pad³y
sugestie, by prezes sama poda³a siê
do dymisji, zaœ do Zarz¹du powinni
wejœæ ludzie, którzy mog¹ jakkolwiek przyczyniæ siê do poprawy
wizerunku zarówno w Klubie jak i
na zewn¹trz Klubu.
- Pani prezes, jeœli jest pani kobiet¹ honoru, proszê siê podaæ do
dymisji. Czy pani nie widzi, ¿e z
pani¹ nikt nie bêdzie chcia³ wspó³pracowaæ w Zarz¹dzie? – powiedzia³ d³ugoletni dzia³acz klubu.
Po kilkunastominutowej wymianie zdañ na linii Lud - Prezes,
Stasiak zostaje zmuszona do z³o¿enia rezygnacji. Wówczas uznano, i¿
zebranie nale¿y przerwaæ i kontynuowaæ je za tydzieñ. Na zakoñczenie
pierwszego Walnego Zgromadzenia, ustêpuj¹ca prezes poinformowa³a, i¿ za tydzieñ przygotuje odpowiednie dokumenty, tak by nowo
wybrani ludzie mogli jak najszybciej rozpocz¹æ pracê w klubie. Dokoñczenie spotkania wyznaczono
na dzieñ 9 lipca.
Okaza³o siê jednak, ¿e prezes
Stasiak ma w g³êbokim powa¿aniu
ludzi, bo na zaplanowanym spotkaniu nie pojawi³a siê i nikomu nie
przekaza³a dokumentów. Za to pojawi³a siê burmistrz Gra¿yna Karpowicz z „przybocznym” Markiem
Paszkowskim (by³ym policjantem),
który byæ mo¿e mia³ ochotê albo
„prikaz” wzmocniæ upadaj¹cy Zarz¹d, ale z powodów formalnych
okaza³o siê to niemo¿liwe.
W kierunku burmistrz od samego pocz¹tku pada³y pretensje i ¿ale.
Sternik Gminy zapowiedzia³a, i¿ nie
ma powodów do obaw. Walne nale¿y zorganizowaæ w innym terminie,
gdy wróci prezes. Owa propozycja
spotka³a siê ze srog¹ krytyk¹ zebranych mieszkañców.
- 14 sierpnia startuje liga, ile¿
mo¿na czekaæ. Rozpoczyna siê
nowy sezon. Trzeba trenowaæ, przygotowaæ zespo³y do rundy. Jest szereg formalnoœci, które trzeba za³atwiæ: uzyskaæ odpowiednie zgody,
pozwolenia, zarejestrowaæ pi³karzy
a pani chce czekaæ? - pyta³ jeden z
obecnych na spotkaniu.
Formalnie, obrady z 2 lipca nie
zosta³y dokoñczone z powodu braku dokumentów, jakie mia³a dostarczyæ prezes. Po ponad godzinnej

Zarz¹d Sparty podczas walnego sprawozdawczego w styczniu br. Prezes
Joanna Stasiak w œrodku, m¹¿ Andrzej obok (pierwszy z prawej).

s³ownej utarczce, przybyli mieszkañcy rozeszli siê z jeszcze
mniejsz¹ wiar¹, i¿ w³adzê w klubie
przejmie ktokolwiek.
- Po co mam wracaæ do Zarz¹du,
skoro nawet w Gminie nie widz¹, kto
ma nad tym wszystkim nadzór i kontrolê – zastanawia³ siê zaraz po spotkaniu jeden z by³ych dzia³aczy.
Doda³ równie¿: - Jak byli tu ludzie,
którzy dawali w³asne pieni¹dze na
klub, przegoniono ich, zarzucaj¹c
¿e narobili d³ugów. Ktokolwiek to
weŸmie bêdzie mia³ spory problem,
by w po³owie sierpnia móc rozpocz¹æ sezon. Tak g³oœno by³o ilu to
zawodników jest zarejestrowanych,
a tu na mecz ledwo jest na „wyjœciow¹ jedenastkê•h. Ciekawe jakie czekaj¹ zobowi¹zania finansowe? Tydzieñ temu poinformowano,
¿e za ostatni miesi¹c jednemu trenerowi trzeba bêdzie zap³aciæ z drugiej transzy. Nie wiadomo, czy s¹
uregulowane op³aty za korzystanie
z pomieszczeñ w gimnazjum. ¯enada - podsumowa³. Jedna osoba, która jeszcze niedawno by³a w Zarz¹dzie podsumowa³a to tak: - Kiedy
przyszed³em na walne 20 grudnia
2008 roku i dokonano wyboru,
wszystko wygl¹da³o w miarê normalnie. Jednak po wizycie pani burmistrz na jednym z naszych posiedzeñ Zarz¹du us³ysza³em, i¿ dzia³ano w porozumieniu z pani¹ prezes i
wszystko by³o ju¿ dogadane. Dziœ
wiem i¿ potrzebowali tylko piêciu
„baranów” na papierze do siedmioosobowego Zarz¹du.
Coœ musi byæ na rzeczy. W wyniku niedawno zakoñczonej kontroli przez Komisjê Rewizyjn¹ Rady
Miejskiej w Wêgorzynie (która ma
wiele uwag i zastrze¿eñ), zauwa¿ono i¿ Statut Stowarzyszenia zosta³
zatwierdzony dzieñ wczeœniej w
Starostwie Powiatowym.
Podsumowuj¹c – klub zosta³ po

prostu rozwalony i zdeklasowany i
co gorsza – niektórzy jeszcze zarobili na tym. Otó¿ jak wynika ze sprawozdania z³o¿onego przez prezes
Joannê Stasiak na walnym, jakie
odby³o siê w styczniu br., jej m¹¿
zarabia³ za prowadzenie juniorów i
trampkarzy ponad dwa tysi¹ce z³otych, trener Side³ równie¿ ponad
dwa tysi¹ce, nie dziwi wiêc, ¿e ju¿ w
2009 roku w klubie zabrak³o pieniêdzy na pensje. W umowie z Gmin¹
zaplanowano wydaæ na wynagrodzenia 50 tys. z³, ale ju¿ 31 sierpnia
prezes Stasiak podpisa³a aneks z
burmistrz Karpowicz o przesuniêciu œrodków w bud¿ecie klubu.
Zwiêkszono wydatki na p³ace o
4435 z³, a zmniejszono wydatki na...
odzie¿ sportow¹ i obuwie dla zawodników.
To zapewne i tak okaza³o siê za
ma³o, bo licz¹c te pensje w skali
roku, ³¹cznie z gospodarzem stadionu, wychodzi ponad 67 tysiêcy z³otych, a wydano ponad 54 tys.
Warto równie¿ pamiêtaæ, ¿e
Andrzej Stasiak prowadzi tak¿e
UKS „Trójka”, gdzie z 7 tysiêcy dotacji z Gminy, na p³ace dwóch instruktorów idzie 5.500 z³. UKS prowadzi z ¿on¹.
Na spotkaniu styczniowym prezes zapowiada³a zmniejszenie pensji
(bo bud¿et tego nie wytrzymuje), ale
komu – nie powiedzia³a. Byæ mo¿e tu
nale¿y szukaæ odpowiedzi, dlaczego
klub i funkcjê skarbnika w Zarz¹dzie
opuœci³ Tomasz Side³. Powodów
mo¿e byæ wiele.
Co oka¿e siê po przewertowaniu klubowych dokumentów? Czy
bêdzie problem z ich odzyskaniem
i rozliczeniem finansowym? Zobaczymy jutro, bo kolejne spotkanie
ma odbyæ siê w œrodê, 14 lipca, o
godz. 18., w sali komputerowej
gimnazjum. Jak by³a prezes raczy
przyjœæ.
KAR
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SUKCESY
WÊGORZYÑSKICH
GIMNAZJALISTÓW
Zakoñczy³ siê rok
szkolny 2009/2010. By³
to czas osi¹gniêæ
i sportowych sukcesów.
Uczniowie Gimnazjum w Wêgorzynie uczestniczyli w dwóch
projektach : „Moje gimnazjum –
moja szansa”, „Spo³eczeñstwo obywatelskie w oku kamery” . Dziêki
temu mieli okazjê wyrównywaæ
swoje szanse edukacyjne, zdobywali certyfikaty, nagrody, wyje¿d¿ali na warsztaty a nawet Ogólnopolsk¹ Galê w Katowicach, zaœ
szko³a otrzyma³a pomoce dydaktyczne.
Innym obszarem sukcesów
uczniowskich by³y konkursy ró¿nego typu. Najwa¿niejsze osi¹gniêcia
to:
tytu³ finalisty wojewódzkiego
Przedmiotowego Konkursu Matematycznego i Przedmiotowego
Konkursu Chemicznego,
Wyró¿nienie w Miêdzynarodowym Konkursie Matematycznym
„Kangur”, I miejsce w VII powiatowym finale konkursu „Polacy na
olimpijskim szlaku” w Dobrej ,
tytu³ finalisty wojewódzkiego
Przedmiotowego Konkursu Chemicznego,
tytu³ finalisty wojewódzkiego
Przedmiotowego Konkursu Polonistycznego,
I miejsce w rzucie oszczepem w
Mistrzostwach Województwa M³odzików w Bia³ogardzie,
II miejsce w skoku wzwy¿ w
Mistrzostwach Województwa M³odzików w Bia³ogardzie,
III miejsce w biegu na 300 m w
Mistrzostwach Województwa M³odzików w Bia³ogardzie,
tytu³ finalisty wojewódzkiego
Konkursu Regionalnego „Moja
ma³a ojczyzna. Moja miejscowoœæ,
mój region” w Szczecinie,
tytu³ laureata w kategorii najciekawszej prezentacji w historii Pomorza Zachodniego,
Warto równie¿ wspomnieæ o
wspania³ych uroczystoœciach i imprezach, w których uczniowie pokazali swoje talenty muzyczne, plastyczne, reporterskie.
By³a to:
„Biesiada BrzeŸnicka” organizowano wspólnie z Kurierem
Szczeciñskim,

Spotkanie m³odych redaktorów
pod patronatem Telewizji Szczecin,
Powiatowy Festiwal Kolêd i Pastora³ek przygotowany wspólnie z
Parafi¹ w Wêgorzynie,
Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej
Pomocy .
W tym roku szkolnym tak jak i w
poprzednim uczniowie kl. III osi¹gnêli bardzo wysoki poziom wyników z egzaminu gimnazjalnego –
wy¿ej ni¿ powiat ³obeski, województwo zachodniopomorskie i
okrêg poznañski.
Tak piêkne osi¹gniêcia i sukcesy
zosta³y zamarzone i docenione.
Nagrodê Burmistrza Wêgorzyna
otrzymali nauczyciele: Ewa Adamów, Agnieszka Adamów, Barbara
Krzêæko, Anna Kamiñska, Andrzej
Stasiak, Marek Jaskulski, Jerzy Acman oraz uczniowie Dominika Protasiuk, Piotr Sa³dak, Weronika
Kwak, Pawe³ Maciupa, Pawe³ Banaszak, Paulina Stachniuk.
Nagrodê radnego powiatu ³obeskiego Pana Józefa Drozdowskiego
otrzyma³a Weronika Kwak. By³y te¿
nagrody so³tysów i dyrektora szko³y. Fundatorom w tym szczególnie
Radzie Rodziców przy Gimnazjum
w Wêgorzynie serdecznie dziêkujemy.
Wa¿ne wyró¿nienie otrzymali
uczniowie kl. III – s¹ to tradycyjne
statuetki „Or³a” dla Z³otych Absolwentów: Dominika Protasiuk, Patryk Grekowicz, Paulina Stachniuk,
Pawe³ Maciupa. W/w uczniowie
otrzymali równie¿ nagrodê Przewodnicz¹cej Rady Miejskiej w Wêgorzynie.
Tak min¹³ kolejny 11 ju¿ rok
szkolny w Gimnazjum w Wêgorzynie.
Wszystkim nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym, rodzicom i uczniom gratulujê osi¹gniêæ i sukcesów.
Trwaj¹ upragnione wakacje!
¯yczê, aby by³y wspania³e i bezpieczne. Do zobaczenia we wrzeœniu!
(o)
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Ma³e, ale mo¿e wiele

Sukcesy radowskich szkó³
(RADOWO MA£E) Mimo i¿
rok szkolny ju¿ siê zakoñczy³,
jeszcze wiele siê mówi o osi¹gniêciach uczniów. Korzystaj¹c z
obecnoœci na sesji gminnej w Radowie Ma³ym, dyrektor Zespo³u
Szkó³ Publicznych w Radowie
Ma³ym oraz Szko³y Podstawowej
w Siedlicach w wielkim skrócie
przedstawi³y zebranym osi¹gniêcia swoich uczniów.
Jako pierwsza g³os zabra³a dyrektor z Radowa Ma³ego Ewa Radanowicz.
- Z wyników testów gimnazjalnych jesteœmy zadowoleni. Utrzymaliœmy swój poziom, a tendencja
jest nadal wzrostowa. Kilku
uczniów odnios³o sukcesy, ale zdarzy³y siê te¿ pora¿ki. Cieszymy siê z
wyników zw³aszcza, ¿e w³o¿yliœmy
w to du¿o pracy, a ten rocznik by³
rocznikiem trudnym.- powiedzia³a
Ea Radanowicz.
Nastêpnie przyszed³ czas na
przedstawienie osi¹gniêæ w olimpiadach i konkursach.
- Przede wszystkim mieliœmy
bardzo dobry pocz¹tek roku kalendarzowego 2009/2010. Szko³a Podstawowa otrzyma³a I miejsce w
Ogólnopolskim konkursie Dobrych
Praktyk „Otwarci na zmiany”.
Otrzymaliœmy dyplom laureata oraz
nagrodê: tablicê interaktywn¹ wraz
z doposa¿eniem dla klas m³odszych.
Je¿eli chodzi o uczniów naszej
szko³y to z sukcesów, które ja nazywam umys³owych mamy nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
Dominika Per³a III m- ce, Malwina Kwiatkowska wyró¿nienie w
Ogólnopolskim Konkursie Literackim; wyró¿nienie w Wojewódzkim
Przegl¹dzie Teatralnym; I miejsce
Powiatowym Konkursie Teatralnym; III miejsce gimnazjum w Powiatowym Konkursie o Bezpieczeñstwie; I miejsce w Powiatowym
Przegl¹dzie Zespo³ów Wokalnych.
Z osi¹gniêæ sportowych warto
wymieniæ:
II m-ce dziewcz¹t w pi³ce koszykowej Gimnazjady Wojewódzkiej;
II m- ce w pó³finale Wojewódzkim
Coca-Cola Club w pi³kê no¿n¹; pó³fina³ wojewódzki w pi³kê no¿n¹
Szkó³ Podstawowych, gdzie na uwagê zas³uguje fakt, ¿e w naszej szkole
z klas IV - VI tak na prawdê nauczyciel mia³ do wyboru 13 - 14 ch³opców. Wszyscy oni graj¹ w dru¿ynie.
Dwóch z nich otrzymuje indywidualne powo³anie na zgrupowanie do
kadry wojewódzkiej. S¹ to Mateusz
Król i Arkadiusz W¹cha³a. II m- ce
w województwie w rzucie oszczepem Patrycja Komosa; I m- ce w
powiecie rzut oszczepem Patrycja

Komosa; Dominia Strzelczyk I m- ce
w pchniêciu kul¹; III m- ce Patrycja
Komosa w pchniêciu kul¹; III m- ce
w Mistrzostwach Powiatu w skoku
wzwy¿- Aleksandra Turzyñska; I mce dziewcz¹t w pi³ce koszykowej; I
m- ce ch³opców w pi³ce no¿nej gimnazjum; I m- ce ch³opców w pi³ce
no¿nej w szko³ach podstawowych; II
m- ce w biegach na 100 metrów
ch³opców.- zakoñczy³a dyrektor.
Druga w kolejnoœci g³os zabra³a
dyrektor Szko³y Podstawowej w Siedlicach Ma³gorzata Zasada.
- Wyniki sprawdzianu posz³y
dosyæ ³adnie w górê, poniewa¿ ró¿nica by³a 3 punktów. Jest to doœæ du¿y
skok na przestrzeni jednego roku. Jak
siê s³yszy w wielu szko³ach by³ to
rocznik uczniów, którzy nie przyk³adali siê do nauki i by³a te¿ spora grupa uczniów s³abych.
Jeœli chodzi o osi¹gniêcia naszej
szko³y to trzeba powiedzieæ, ¿e nie
jest to du¿a szko³a. Mamy mniej
dzieci w przedziale klas IV- VI.
Mimo wszystko bra³y one udzia³ w
imprezach.
Uzyskaliœmy IV m- ce w olimpiadzie prowadzonej w Dobrej „Polacy
na olimpijskim szlaku”. Konkurs
wymaga³ dosyæ du¿ego zasobu wiedzy od uczniów. Szko³a w tym konkursie w zesz³ym roku zajê³a I m- ce,
w tym roku IV. Dzieci i opiekun byli
roz¿aleni. Pytanie zadane uczniowi
nie zosta³o dok³adnie sprecyzowane
i pojawi³a siê w odpowiedzi drobna
pomy³ka.
Poza tym uzyskaliœmy V i VI mce w turnieju Wiedzy Po¿arniczej na
szczeblu wojewódzkim. Tutaj jest
tak ogromny materia³ do opanowania, ¿e przyznam szczerze, dzieci
dostaj¹c materia³ po prostu boja siê
tego ogromu wiedzy i wycofuj¹ siê.
Znalaz³ siê jeden uczeñ Jonatan Piotrowski, który zaj¹³ V miejsce. Startowa³ ju¿ drugi rok i jego wiedza by³a
usystematyzowana. Z gminy startowa³ Kamil Pawluk, który zaj¹³ VI
miejsce.
W innych konkurencjach sportowych trudno jest nam wzi¹æ udzia³,
poniewa¿ w klasie VI mamy 4 ch³opców.
Skromne s¹ nasze osi¹gniêcia,
ale cieszy nas, ¿e s¹. - powiedzia³a
Ma³gorzata Zasada.
Nie w iloœci, ale jakoœci tkwi
si³a. Najwa¿niejsze to umieæ z niczego zrobiæ coœ, wykorzystaæ potencja³, który drzemie w nas i naszym otoczeniu. Dobrym wystarczy
byæ w trzech dyscyplinach, niekoniecznie w piêciu. Dziêki temu w³aœnie mo¿na poznaæ dobrego przeciwnika. Dobrego jak spo³ecznoœæ
radowskich szkó³.
GD
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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.

Stara Dobrzyca gm. Resko sprzedam dwie dzia³ki hektarowe przy
jeziorze. Tel. 660 969 785.

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.
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273
Wózek trzyczêœciowy firmy TAKO
sprzedam za 300 z³. Tel. 508 591
529
Sprzedam labradory szczeniaki:
czekoladowe, biszkoptowe i
czarne. Odbiór po sierpniu
2010r.. Tel. 604 604 862.
Sprzedam-sztaplarka\wozek wid³owy rok prod. 1995, udzwig 2500 kg
tel 91 5790213

Powiat gryficki
Sprzedam drewno kominkowe i
opa³owe plus transport. Tel. 603 285
430.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam lady ch³odnicze , krajalnice, wagê sklepow¹, rega³y. Kontakt 601 487 166 lub 509 435 942

Region

Resko, sprzedam parter domu piêtrowego, 85 kmw., dzia³ka 838
mkw., 3 pokoje, cena 160.000 z³.
Tel. 888 169 572.
W £obzie sprzedam dom wolno stoj¹cy 82 mkw., dzia³ka 342 mkw..
Cena do negocjacji. Tel. 91
3974530 lub 607 442 135

ROLNICTWO

Region
Kupiê grunty rolne. Tel. 669 672
355.

Powiat ³obeski
Sprzedam maszyny rolnicze marki
Forschnit: kombajn E 514 oraz prasê do s³omy 550 du¿a kostka
(1,2x0,8x2,5). Tel. Kont. 509 288
386.

Powiat ³obeski
Poszukujê stancji w £obzie. Tel. 509
797 140.
Sprzedam mieszkanie w £obzie
parter, 4 pokoje, w³asne ogrzewanie. Tel. Kontaktowy 607 441 990.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Resku, 80 mkw., 4 pokoje, po
remoncie. Cena do uzgodnienia.
Tel.728 919 887.

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

DRUKARNIA

Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 091 3973730

Powiat ³obeski
Wyjazdy po towar £ódŸ, Warszawa nowym 9-osobowym
Citroenem Jumer Max. Tel.
691 366 665.

Powiat gryficki
Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377

Region

Powiat drawski

MIESZKANIA

US£UGI

Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Poszukujê powierzchni magazynowej do wynajêcia min. 300
mkw. na terenie powiatu.

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.

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

PRACA

Region
Zatrudniê kierowcê kat. C + E, Unia
Europejska 3/1, tylko z doœwiadczeniem. Kontakt tel. 607 790 680.
Zatrudniê emeryta - rencistê na
pó³ etatu. Prawo jazdy kat. C+E.
Tel. 607 790 680

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w³asnoœciowe w £obzie ul. H.Sawickiej 4 pokojowe. Tel. 91 3976234,
500 155 654.
Sprzedam mieszkanie w £agiewnikach o powierzchni 72,5 mkw., mo¿liwoœæ adaptacji poddasza. Tel. 792
659 464
Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe w Borkowie Wielkim, cena do
uzgodnienia. Tel. 692 314 574.
Sprzedam mieszkanie w £agiewnikach o powierzchni 54 mkw. i pomieszczenie gospodarcze, cena
60.000 z³. Tel. 792 659 464.

Odzyskam odszkodowanie;
œmieræ najbli¿szych,
wypadek drogowy,
uszkodzenie cia³a,
zniszczenie mienia;
tel. 915641795, 503617739.
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.
Monta¿ instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o. I gazowych. Tel. 695
818 953. e-mail: PIOTR-ARDZIK1969Q02.pl

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Rometa na czêœci oraz
nowe blachy i opony do Fiata 125p .
Tel. 607 880 364

Zlecaj¹c og³oszenie drobne

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

w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim
Tygodniku Pojezierza Drawskiego i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ - ul S³owackiego 6.
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Mewa i Sparta spad³y do ni¿szych lig, ale nie tylko to jest klêsk¹

Najgorszy rok w historii powiatowej
pi³ki no¿nej
(POWIAT) Co prawda sezon
pi³karski zakoñczy³ siê w czerwcu,
ale warto podsumowaæ miniony rok,
ku pamiêci kibiców. Niestety, by³ to
najgorszy rok w historii powiatowej
pi³ki no¿nej. A¿ dwie dru¿yny spad³y do ni¿szych lig, a w klubach
trwaj¹ zwi¹zane z tym przemeblowania. Ale nie chodzi tylko o wyniki, ale o sport, a z tym coraz gorzej.

Sarmata przyk³adem dla
innych
Najlepiej sytuacja wygl¹da w
IV-ligowym Sarmacie, którego rozgrywki mogliœmy œledziæ na bie¿¹co z relacji Edwarda Stanis³awczyka, który aktywnie udziela³ siê równie¿ na portalu ligowiec.pl. To klub
najlepszy tak¿e pod wzglêdem dostarczania bie¿¹cych informacji i
prowadzenia strony internetowej.
Przypomnijmy; Sarmata zdoby³
mistrzostwo okrêgówki, w drugim
sezonie mistrzostwo V ligi i w
czwartej uplasowa³ siê na 6 miejscu,
pokonuj¹c w lidze wiele renomowanych zespo³ów. Stoczy³ równie¿
zwyciêskie pojedynki w Pucharze
Polski, dochodz¹c do fina³u okrêgu
szczeciñskiego. Przegra³ w nim z
obecnym mistrzem wojewodztwa
Hutnikiem Szczecin, który pokona³
po karnych Gwardiê Koszalin. Najwa¿niejsze w tym sukcesie jest to, ¿e
te osi¹gn¹³ go systematyczn¹ prac¹
sportow¹ i organizacyjn¹. Tu
wszystko jest pouk³adane – od pracy z narybkiem pi³karskim, przez
atmosferê w klubie, a¿ po œwietnie
prowadzony klub kibiców.

Spartê roz³o¿ono
polityk¹
Sparta Wêgorzyno spad³a do
klasy okrêgowej, ale to nie jedyny
powód do zmartwieñ. Klub zosta³
kompletnie roz³o¿ony przez by³¹
ju¿ prezes Joannê Stasiak, co ujawni³o siê pod koniec ligi i na ostatnich
dwóch spotkaniach klubowych. Piszemy o tym w osobnym artykule,
wiêc tutaj tylko o przyczynach. O
rozk³adzie klubu zdecydowa³a polityka i dzikie ambicje kilku osób,
które myœla³y zapewne, ¿e klub
mo¿e byæ trampolin¹ do polityki, a
i zarobiæ przy okazji bêdzie mo¿na.
Z pomoc¹ burmistrz miasta najpierw pojwi³ siê w klubie sponsor,
który naobiecywa³ i znikn¹³, póŸniej
w klubie w³adzê przejê³a Joanna
Stasiak, ale chyba tylko po to, by daæ

zarobiæ mê¿owi na etacie trenera
dwóch dru¿yn. Zarz¹d z miesi¹ca na
miesi¹c topnia³ i w koñcu zosta³a
sama prezes z mê¿em. Sk³ócono
œrodowisko pi³karskie do tego stopnia, ¿e odeszli ludzie, którzy sponsorowali klub z w³asnych pieniêdzy,
odeszli trenerzy i wielu pi³karzy i
klub spad³ do okrêgówki. Na niedawnym spotkaniu zebrani wymusili rezygnacjê prezes Stasiak, a na
drugim spotkaniu, gdzie mia³a przekazaæ dokumentacjê, prezes nie
pojawi³a siê, chocia¿ wiadomo
by³o, ¿e terminy nagl¹ i trzeba przygotowaæ klub do rozgrywek. Pojawi³a siê za to burmistrz Gra¿yna
Karpowicz, która próbowa³a ratowaæ tê masê upad³oœciow¹, ale us³ysza³a wiele gorzkich s³ów od zgromadzonych. Takie efekty przynosz¹
w sporcie dzikie ambicje ludzi, którzy siê na nim nie znaj¹, ale chc¹
wszêdzie zaistnieæ. Spadek do ni¿szej ligi mo¿na prze¿yæ, ale nad
Spart¹ zawis³a wrêcz groŸba zupe³nego rozk³adu i nie wiadomo, kto
klub mia³by teraz odbudowaæ. Jak
siê ktoœ taki nie pojawi, to Sparta
mo¿e przestaæ istnieæ. Ostatnia informacja ze strony internetowej klubu jest sprzed roku i jest to zaproszenie na obchody 60-lecia klubu. Niez³y pasztet na taki jubileusz.

Œwiatowid – dok¹d
i po co?
£obeski klub prze¿ywa³ kryzys
przez ostatnie kilka lat i chyba w
ostatniej chwili umkn¹³ spod ³opaty
grabarza. Zagro¿ony spadkiem do
klasy A w rundzie jesiennej, w wiosennej, po zmianach, wygra³ kilka
spotkañ, mia³ dobr¹ koñcówkê i
zaj¹³ œrodkowe miejsce w tabeli klasy okrêgowej. Tu tak¿e warto spojrzeæ wstecz, by zrozumieæ mechanizmy rz¹dz¹ce klubami. Ju¿ kilka lat
temu próbowano dokonaæ zmian w
klubie, ale ekipa starych dzia³aczy
nie chcia³a o tym myœleæ, ¿yj¹c mitem wielkiego Œwiatowida. Nie zauwa¿yli, ¿e woko³o nastêpuj¹ zmiany i trzeba ju¿ dzia³aæ trochê inaczej. Ich upór doprowadzi³ do upadku na wszystkich frontach; sportowym, sponsorskim, kibicowskim i
organizacyjnym. Oddali w³adzê
m³odszym, gdy klub znalaz³ siê na
dnie, a oni nie mieli ju¿ mo¿liwoœci
¿adnego ruchu.
Pierwszym posuniêciem m³odego zarz¹du, jakie mia³o uratowaæ
dru¿ynê przed spadkiem, by³o

wprowadzenie do zespo³u kilku zawodników najemnych, m.in. z Iñska
i Drawska Pom. Zadanie zosta³o
wykonane i klub zaj¹³ ósme miejsce
w swojej grupie. Jednak na ubieg³orocznym walnym, podczas wyboru
nowych w³adz, nie okreœlono, czym
klub ma siê zajmowaæ i jakie sobie
stawia cele. Wiadomo – utrzymanie,
ale to minimum. Niektórzy w przyp³ywie euforii po wygranych meczach przeb¹kiwali o awansie. Zarz¹d postawi³ sobie ambitne cele
marketingowe, ale z rozliczeniem
trzeba poczekaæ do walnego. Jednak mi zabrak³o namys³u nad
funkcj¹ klubu – pe³ni¹cego rolê
oœrodka szkol¹cego dzieci i m³odzie¿, nastawionego na sport i wychowanie. Ju¿ na samym starcie
wchodzi siê w utarte koryto robienia
wyników. Bêdzie dobrze, jak dru¿yna seniorska bêdzie wygrywaæ. Tylko, ¿e niekoniecznie tak musi byæ,
nawet jak kupi siê jeszcze kilku zawodników. Ja wola³bym us³yszeæ
plan u³o¿enia klubu na wzór Sarmaty Dobra, a nie Sparty Wêgorzyno.
Nawet, gdyby efekty mia³y przyjœæ
za 5-7 lat. Trzeba jednak zacz¹æ od
szkolenia trampkarzy i juniorów.
Ale nie tak, ¿e zatrudnia siê do szkolenia trampkarzy Aleksandra „Leszka” Kotwickiego, bo ju¿ to œwiadczy,
¿e do tego podchodzi siê ma³o powa¿nie, a powinno najpowa¿niej, o
czym œwiadcz¹ dzieciaki prowadzone przez Sikorê i Osieczkê, ale...
poza klubem. To samo, oprócz Kotwickiego, dotyczy trenerki Grzegorza Urbañskiego, zw³aszcza drugiej
dru¿yny, bo takie zatrudnianie wygl¹da bardziej na kole¿eñski uk³ad,
ni¿ dba³oœæ o wychowanie i kulturê
fizyczn¹, przypomnê wszystkim – za
publiczne pieni¹dze. Chyba dla klubu lepiej by³oby zlikwidowaæ drug¹
dru¿ynê (p³onne nadzieje na szybki
awans z klasy B, ale jak siê nie trenuje...) i w jej miejsce powo³aæ np. piêæ
zespo³ów trampkarskich.
Wiêc chcia³bym us³yszeæ od
prezesa klubu Janusza Skrobiñskiego jakiœ plan – okreœlenie celów
dzia³alnoœci klubu i drogê dojœcia
do nich, by nie by³o tak jak zawsze,
¿e chcemy dobrze, a na koñcu i tak
wychodzi TKM.

Mewa zdegradowana
do klasy A
Legenda pi³ki regionalnej –
Mewa Resko – spad³a do klasy A. To
kolejny przyk³ad rozk³adu pi³ki po-

wiatowej. Ja te¿ ¿y³em t¹ legend¹ i
niewyobra¿a³em sobie takiej degradacji. Trzeba jednak uznawaæ fakty.
Coœ siê sta³o po drodze, co nie zapobieg³o tej degradacji. Wyt³umaczenie, ¿e nie mia³ kto graæ, to przyznanie, ¿e nie by³o w³aœciwej pracy z
trampkarzami i juniorami, którzy
powinni w naturalny sposób zasilaæ
dru¿ynê seniorów. Dzieci nie garn¹
siê do sportu? To chyba zbyt ³atwe
wyt³umaczenie w³asnych b³êdów i
zaniechañ. Nast¹pi³y zmiany w zarz¹dzie i obsadzie trenerskiej, ale
czy przeanalizowano b³êdy i czy nie
towarzysz¹ temu gor¹czkowe zabiegi o powrót do okrêgówki, które
mog¹ przykryæ brak takiej analizy?
Powrót mo¿e okazaæ siê trudny, co
pokaza³a gra Radovii. Nie nadymane ambicje, ale praca szkoleniowa i
powrót za kilka lat z mocn¹ dru¿yn¹,
czego Mewie ¿yczê.

Radovia – ³atwiej spaœæ,
trudniej wejœæ
Przyk³ad Radovii pokazuje, ¿e
³atwiej siê spada, trudniej awansuje,
nawet z klasy A. Okazuje siê, ¿e tu
s¹ dru¿yny, które maj¹ wiêksze ambicje awansu, ni¿ utytu³owani spadkowicze. Tytu³y jednak nie graj¹, a
fa³szywe wyobra¿enia przeszkadzaj¹. Radovia zajê³a zaledwie 5
miejsce w klasie A i musi zacz¹æ
powa¿nie traktowaæ te rozgrywki,
je¿eli chce wróciæ do okrêgówki.

Podsumowanie
Sezon fatalny; Sparta spad³a z V
ligi do okrêgówki, Mewa Resko spad³a z okrêgówki do Klasy A. Nie ziœci³y siê marzenia o szybkim powrocie Radovii z Klasy A do okrêgówki,
i w tej klasie bêdziemy mieæ dwie
dru¿yny. Nadmuchanym balonem
okaza³y siê ambicje szybkiego wejœcia drugiej dru¿yny Œwiatowida z
Klasy B do Klasy A. Zajê³a ona dopiero 4 miejsce ze strat¹ a¿ 16 punktów do lidera. To pokaza³o, ¿e –
owszem - mo¿na mieæ wielkie mniemanie o sobie, ale boisko weryfikuje wszystko.
Pozostaj¹ pytania o ten kryzys w
powiatowej pi³ce i szerzej - sporcie.
Kto je postawi? Kto zdiagnozuje tê
sytuacjê. Co ona obna¿y³a? Co trzeba zrobiæ, by by³o lepiej? To trudne
pytania na wakacje, ale mam nadziejê, ¿e ludzie zainteresowani szerzeniem kultury fizycznej spróbuj¹
szukaæ na nie odpowiedzi.
Kazimierz Rynkiewicz
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Orlik 2012 - ju¿
niebawem i to niedrogo

(DOBRA) Dobra
zakoñczy³a procedurê
przetargow¹ na wykonanie
inwestycji pn. Moje
boisko- Orlik 2012. Jak siê
okaza³o, czas podzia³a³ na
korzyœæ bud¿etu gminy. Za
obiekt, który ju¿ niebawem
stanie w s¹siedztwie
Szko³y Podstawowej
w Dobrej, gmina zap³aci
po³owê tego, co inne
miejscowoœci p³aci³y
jeszcze dwa tata temu.
Gmina Dobra z³o¿y³a w tym
roku wniosek do Urzêdu Marsza³kowskiego o zakwalifikowanie budowy Orlika w gminie. Urz¹d Marsza³kowski wyrazi³ zgodê i wys³a³
wnioski na umowê na dofinansowanie w kwocie 333 tys. z³. Z Ministerstwa Sportu równie¿ nap³ynie
taka kwota w ramach refinansowania inwestycji. W tym roku warunkiem do uczestnictwa w projekcie
by³o przygotowanie odpowiedniej
dokumentacji. Jednym z warunków
by³o og³oszenie przetargu do 30
czerwca br. Dobra zrobi³a to przed
po³ow¹ maja. Dziêki temu wp³ynê³o du¿o ofert i mo¿na by³o wybraæ
najkorzystniejsz¹. Do przetargu
stanê³o 9 firm z ca³ego kraju, m.in.
z D¹browy Górniczej.
- Najbardziej cieszy nas to, ¿e
firma ze Szczecina, któr¹ wybraliœmy zaproponowa³a nam kwotê za
wykonanie boisk wraz z pe³nym zapleczem równ¹ 894.216,00 z³.
Wœród 8 pozosta³ych firm tylko
jedna przekroczy³a kwotê powy¿ej
1 mln z³. Firma, która wybraliœmy
wykona³a przez 2 lata ponad 40 Orlików.- powiedzia³ Mateusz Marszalec, pracownik Urzêdu Miejskiego w Dobrej.

Przed og³oszeniem przetargu
oszacowano wartoœæ wykonania
kompleksu boisk na kwotê oko³o
1.130.000 z³. Wykonawca dosta³
du¿y termin na realizacjê, bo a¿ do
15 paŸdziernika. Gmina bra³a pod
uwagê mo¿liwoœæ pewnych przesuniêæ, za które firma musia³aby p³aciæ karê. Firma, która zwyciê¿y³a
ma w tym roku do realizacji ³¹cznie
13 Orlików w tym roku.
Istotn¹ informacj¹ jest równie¿
to, ¿e gmina w projekcie nie zrezygnowa³a z zaplecza. Pracownicy
przygotowuj¹cy projekt stwierdzili, ¿e Orlik powinien têtniæ w³asnym ¿yciem. Zaplanowane zaplecze jest pe³nowymiarowe. S¹ cztery sanitariaty w tym jeden dostosowany do osób niepe³nosprawnych
oraz jest pokój trenera.
Umowa na obiekt zosta³a podpisana wykonawc¹ 25 czerwca br.
- Finalizuj¹c sprawy nie zaoszczêdziliœmy na inspektorach nadzoru. Niektóre gminy wyda³y 2-3
tys. z³ dla jednego inspektora ogólnobudowlanego. My zatrudniliœmy
trzech. Jeden jest z bran¿y ogólnobudowlanej, jeden z bran¿y sieci
sanitarnej, kanalizacyjnej i deszczowej a trzeci z bran¿y elektrycznej. - powiedzia³ M. Marszalec.
Prace nad budowa obiektu
mog¹ siê rozpocz¹æ po z³o¿eniu
dokumentów do nadzoru budowlanego. Najprawdopodobniej bêdzie
to po³owa lipca.
Przy okazji inwestycji i z koniecznoœci zostan¹ usuniête
wszystkie drzewa na placu, gdzie
stanie Orlik. Ta wycinka mo¿e
zbiec siê czasowo z momentem
wejœcia na plac budowy. Wykonawca potwierdzi³, ¿e nie bêdzie to
z niczym komplikowaæ. Cieszymy
siê, ¿e wraz z nowym rokiem szkolnym dzieci bêd¹ mog³y korzystaæ z
nowoczesnych obiektów sportowych.
GD
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Zespó³ boisk
przy gimnazjum
w Resku
(RESKO) W Gminie
Resko zakoñczono
przetarg na budowê
zespo³u boisk przy
gimnazjum w Resku.
Ku ucieszy zwolenników
sportu ju¿ niebawem na
terenie miasta stanie
zespó³ boisk, gdzie dla
ka¿dego znajdzie siê coœ
mi³ego.
Przedmiotem zamówienia by³a
budowa zespo³u boisk przy gimnazjum w Resku, co jest ostatnim etapem realizowania przez gminê
kompleksowej inwestycji, maj¹cej
na celu utworzenie w Resku centrum edukacyjno- sportowego. W
pierwszym i drugim etapie wybudowano szko³ê gimnazjaln¹ wraz z
hal¹ sportow¹ i przy³¹czami. Oba
obiekty usytuowane s¹ na tych samych dzia³kach co planowane do
budowy boiska.
W ramach prac zostanie wybu-

dowane boisko do pi³ki no¿nej o
powierzchni trawiastej 2125 m2;
kort do tenisa ziemnego o wymiarach 36,57 x 18,28m; boisko do pi³ki rêcznej, koszykówki i siatkówki.
Wokó³ boiska do pi³ki no¿nej
powstanie bie¿nia okólna o d³ugoœci 200 m; ponadto œcie¿ki wokó³
boisk z mo¿liwoœci¹ przejazdu samochodów obs³ugi technicznej;
parkingi na 24 miejsca postojowe;
ogrodzenie; trybuna sta³a dla 360
widzów usytuowana w po³udniowej czêœci Kompleksu Sportowego
i oœwietlenie terenu szko³y oraz
boisk. Chodniki na terenie szko³y
pokryte zostan¹ czerwon¹ kostk¹
brukow¹.
Prace zostan¹ wykoñczone nasadzeniami zieleni niskiej i wysokiej: drzewa, krzewy i ¿ywop³oty.
Wszystkie boiska zostan¹ wyposa¿one zgodnie z ich przeznaczeniem.
Termin sk³adania wniosków o
dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu lub ofert min¹³ 5 lipca br.
O szczegó³ach realizacji inwestycji
bêdziemy informowaæ pañstwa na
bie¿¹co.
GD

WAKACYJNE Konkurs
na dyrektora
GRANIE
przedszkola
W PLANIE
(£OBEZ) Wakacyjna przerwa w bez chêtnych
rozgrywkach ligowych nie oznacza,
¿e seniorzy Œwiatowida nie bêd¹
wychodziæ na murawê. W miesi¹cach lipiec – sierpieñ zaplanowano
szereg treningów. W najbli¿szym
(17 lipiec, godz. 18.00, £obez) podopieczni Grzegorza Pawlaka
zmierz¹ siê z dru¿yn¹ z Po³czynaZdroju. 25 lipca Œwiatowid zagra na
wyjeŸdzie w Z³ocieñcu. Trzy dni
póŸniej Œwiatowid zagra mecz treningowy z Iskr¹ Golczewo (mecz o
godz. 18.30 w £obzie). 31 lipca o
godz. 18.00 mecz w £obzie z Orkanem Suchañ. 4 sierpnia (godz.
18.00) w £obzie – mecz z In¹ Iñsko.
7 sierpnia Œwiatowid zagra na meczu wyjazdowym ponownie z dru¿yn¹ z Po³czyna.
Rzecznik MLKS Œwiatowid
£obez

(RESKO) 15 czerwca br.
min¹³ termin sk³adania ofert w
konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w
Resku. Konkurs zosta³ nierozstrzygniêty, poniewa¿ do Urzêdu
Miejskiego nie wp³ynê³a ¿adna
oferta.
W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹
obecny dyrektor Barbara Woszczyñska bêdzie pe³niæ swoj¹ funkcjê do koñca 31 lipca br. Wraz z 1
sierpnia burmistrz powo³a na stanowisko osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki
dyrektora placówki, do czasu rozstrzygniêcia konkursu. Taki proceder jest zgodny z ustaw¹ o oœwiacie.
GD
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Z ¯YCIA POWIATU

I tydzieñ wakacji letnich
w bibliotece za nami

(POWIAT) Wczoraj
rozpocz¹³ siê trzeci
tydzieñ wakacji. Dla
dzieci i m³odzie¿y, która
nie zaplanowa³a
wyjazdów na wycieczki
zorganizowane czy do
rodzin, niektóre
biblioteki i oœrodki
kultury zaplanowa³y dla
nich lipiec pe³en wra¿eñ.
W Centrum Kultury w Resku
zajêcia dla dzieci odbywaj¹ siê 5
razy w tygodniu i ciesz¹ siê bardzo
du¿ym zainteresowaniem. Od 10 do
12 organizatorzy czekaj¹ na najm³odszych uczestników Kolorowych Wakacji. Jedna godzina spotkania przeznaczona jest zawsze na
warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy wykorzystuj¹ pastele, akwarele, lepi¹ z plasteliny i
modeliny. Prowadzone s¹ równie¿
zajêcia manualne z wykorzystaniem
masy solnej. Osoby z du¿¹ wyobraŸni¹ mog¹ swoje wizje zaprezentowaæ poprzez wydzieranki, wyklejanki i witra¿e. Druga czêœæ spotkania przeznaczona jest na zajêcia rekreacyjno – sportowe na Stadionie
„ORLIK”, gry i zabawy na œwie¿ym
powietrzu, zabawy przy muzyce
oraz zajêcia teatralne.
Grupa starsza przychodzi do
Centrum Kultury na godzinê 12.30.
Wiêksza czêœæ zajêæ poœwiêcona
jest warsztatom plastycznym. Dzieci pod czujnym okiem opiekunek

Sylwii Grabowskiej, Marioli Robak
i sta¿ystów poznaj¹ zró¿nicowane
techniki plastyczne: malowanie na
szkle, papieroplastyka, robienie bi¿uterii z modeliny.
W sumie ka¿dego dnia na zajêcia uczêszcza oko³o 30 dzieci. W
najbli¿szym czasie zaplanowano
wycieczki do stadniny koni w Mo³dawinie, do Mrze¿yna oraz Zieleniewa. I w tym przypadku organizatorzy Kolorowych Wakacji licz¹ na
du¿¹ frekwencjê.
Organizacj¹ czasu wolnego dla
najm³odszych podjê³a siê równie¿
Biblioteka Publiczna w Dobrej.
Tam zajêcia dla zainteresowanych
odbywaj¹ siê 3 razy w tygodniu,
zawsze w poniedzia³ek, œrodê i pi¹tek. Pierwsza czêœæ poœwiêcana
jest na zajêcia literackie. Dzieci
wspólnie z opiekunami Wies³aw¹
Mielewczyk, Ma³gorzat¹ Cieœlak i
sta¿ystami czytaj¹ ksi¹¿ki, rozwi¹zuj¹ rebusy i krzy¿ówki. Pozosta³e
1,5 h przeznaczone jest na zajêcia
plastyczne. W pi¹tek odby³a siê
piesza wyprawa Szlakiem Olbrzymów, lecz z powodu panuj¹cych
upa³ów grupie nie uda³o siê dotrzeæ
do celu. Przed dzieæmi jeszcze wiele tematycznych zajêæ np. „Przez
rozrywkê do wiedzy”, „Ksi¹¿ka na
wakacje”, „Letnie kino”, „Pocztówka z wakacji” czy „Wirtualne
miasto”. Wœród uczestników
warsztatów pojawiaj¹ siê dzieci w
wieku 5 - 13 lat.
Opiekunowie najwiêkszej frekwencji wœród dzieci spodziewaj¹
siê w obecnym i przysz³ym tygodniu. Wszystkim ¿yczymy wielu
niezapomnianych wra¿eñ.
GD
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Wyruszy³a
XIX SZCZECIÑSKA
PIELGRZYMKA ROWEROWA
na Jasn¹ Górê

Ju¿ po raz dziewiêtnasty wyruszy³a najliczniejsza (250 osób), najd³u¿sza (zale¿nie od miejsca wyjazdu 600-800 km) i najstarsza (19 lat)
pielgrzymka rowerowa w Polsce.
Oficjalnie rozpoczê³a siê 12 lipca w
Szczecinie. Dojedzie na Jasn¹ Górê
w dniu 18 lipca.
Jednak pielgrzymi z £obza wraz
z innymi pielgrzymami, którzy do
nas przybyli (m.in. ze Stargardu
Szcz., Lipian, a nawet z Gliwic)
wyruszyli w pielgrzymi¹ – rowerow¹ wyprawê ju¿ w sobotê, 10 lipca, do Benic ko³o Kamienia Pomorskiego. Nastêpnie – 11 lipca, wraz z
innymi grupami udali siê do Szczecina, sk¹d 18 lipca wraz z ca³¹ pielgrzymk¹ wyrusz¹ na Jasn¹ Górê.
£obescy pielgrzymi pokonaj¹ ok.
800 km. Dzienny dystans wynosi ok.
100 km.

£obeska pielgrzymka rozpoczê³a siê Msz¹ œw. w koœciele parafialnym w £obzie. Pielgrzymi wys³uchali s³ów ksiêdza o przewadze ducha nad cia³em oraz o pielgrzymowaniu, a po Mszy otrzymali specjalne b³ogos³awieñstwo.
Od kilku lat trzon ³obeskiej grupy pielgrzymkowej tworz¹: Danuta
Karbowska, Danuta Wierudzka,
Helena Zwoliñska, Tadeusz Bas,
Jan Zdanowicz. Przewodnikiem i
kapelanem ³obeskiej grupy jest ks.
dk. Bartosz Rajewski.
Po Mszy pielgrzymi jeszcze
przez kilkanaœcie minut ¿egnali siê
ze znajomymi przed koœcio³em,
sprawdzali sprzêt i wyruszyli. Nie
mieli recepty na tak potê¿ne upa³y,
oprócz... wytrwa³oœci ducha.
¯yczymy im, by szczêœliwie dotarli
do celu.
(r)

OSP Resko zyska
nowe oblicze
(RESKO) W³aœnie dziœ mija
termin sk³adania ofert na wykonanie inwestycji dotycz¹cej rozbudowy budynku Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej (OSP) w Resku.
W ramach zamówienia obejmuj¹cego roboty budowlane przy
obecnym budynku stra¿y powstan¹
dwa gara¿e dla wozów stra¿ackich o
ca³kowitej powierzchni ponad 132
mkw. Ponadto z kostki brukowej
wykonane zostan¹ podjazdy i
utwardzenie terenu przyleg³ego do
budynku.
Istniej¹ce ogrodzenie i brama
wjazdowa zostan¹ przebudowane w

efekcie czego stanie ogrodzenie o
d³ugoœæ 11 m oraz brama o szerokoœci 3,5 m.
W obecnie istniej¹cych gara¿ach budynku OSP istniej¹ca posadzka betonow¹ zostanie wykoñczona warstw¹ epoksydow¹; œciany
wewnêtrzne wykoñczone bêd¹ p³ytkami ceramicznymi ³¹cznie na powierzchni 110 mkw. Ponadto zostanie docieplony stropodach o powierzchni oko³o 146,50 mkw. oraz
wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.
Wszystkie prace budowlane powinny zostaæ ukoñczone w terminie
do 29.10.br.
GD
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Wakacyjny PATROL znów
dzia³a
Okrad³ kompana
Policjanci z £obza zatrzymali
38 letniego mieszkañca powiatu,
który okrad³ swojego kompana.
Zdarzenie mia³o miejsce dzieñ
wczeœniej w £obzie. Grupa mê¿czyzn spo¿ywa³a razem alkohol.
Jeden z nich poczêstowa³ pozosta³ych dodatkowym trunkiem. W tym
momencie 38 letni Roman R. zauwa¿y³, ¿e kolega ma przy sobie
du¿o pieniêdzy. Wyrwa³ mu je z rêki
i uciek³. Pokrzywdzony mê¿czyzna
przewróci³ siê podczas szarpaniny.
Po wytrzeŸwieniu zg³osi³, ¿e zosta³
okradziony. Policjanci szybko zatrzymali sprawcê kradzie¿y, który
po wytrzeŸwieniu us³ysza³ zarzut.
Przyzna³ siê do tego czynu zaznaczaj¹c, ¿e nie przewróci³ pokrzywdzonego. Wypity wczeœniej alkohol
mia³ tu te¿ swoje znaczenie. S¹d w
£obzie na wniosek Komendanta
Powiatowego Policji w £obzie zastosowa³ wobec podejrzanego dozór policyjny.

Kolizje na drogach
powiatu
W ubieg³ym tygodniu na terenie
powiatu dosz³o do czterech kolizji
drogowych. W dniu 6 lipca, ok.
godz. 5.20 w Karwowie, kieruj¹ca
samochodem marki Citroen Xara
mieszkanka Radowa Ma³ego nie
dostosowa³a szybkoœci do warunków jazdy, w wyniku czego wpad³a
w poœlizg, zjecha³a na pobocze i
uderzy³a w studzienkê.
Tego samego dnia, o 10.00 w
Zajezierzu, kieruj¹cy samochodem
marki Scania mieszkaniec Iñska na
³uku drogi nie dostosowa³ prêdkoœci
do panuj¹cych na drodze warunków
i przekraczaj¹c oœ jezdni doprowadzi³ do zderzenia z prawid³owo jad¹cym samochodem marki
Ford.
W tym dniu dosz³o jeszcze do
jednej kolizji na drodze 146 Mieszewo - Su³kowo, gdzie kieruj¹ca
samochodem marki Mazda mieszkanka Poznania uderzy³a w sarnê.
W czwartek, 8 lipca, oko³o godz.
9.10 w £obzie, na skrzy¿owaniu ulic
Niepodleg³oœci i Konopnickiej kieruj¹cy samochodem marki Ford
mieszkaniec £obza nie ust¹pi³
pierwszeñstwa przejazdu kieruj¹cej
samochodem marki Citroen.

Kradzie¿e w powiecie
W dniu 7 lipca w £obzie, na ulicy Kolejowej, nieustaleni sprawcy
wykorzystuj¹c nieuwagê pokrzywdzonej weszli do mieszkania, a na-

stêpnie z pokoju skradli pieni¹dze w
kwocie 1.400 z³. W Wêgorzynie
natomiast z terenu posesji z nie zamkniêtego pojazdu marki Uaz nieznany sprawca skrad³ pilarkê spalinow¹ marki Husqvarna, o wartoœci
1.800 z³.
Na terenie gminy Resko z pomieszczenia gospodarczego, które
nie by³o zamkniête, nieustalony
sprawca skrad³ spawarkê Migomat
z butl¹ gazow¹, szlifierkê k¹tow¹,
wiertarkê elektryczn¹, klucze nasadowe w walizce oraz przewód elektryczny. Straty wynosz¹ 4.000 z³.
Policja apeluje do wszystkich,
aby dbaæ o swoje mienie, zamykaæ
pomieszczenia gospodarcze, gara¿e, domy i samochody. Okazja bowiem czyni z³odzieja.

W³amania na terenie
gminy Resko
W ostatnich dniach mia³y miejsce dwa w³amania na terenie gminy
Resko. W £abuniu Wielkim nieznani sprawcy w³amali siê do dwóch
gara¿y, zrywaj¹c wczeœniej k³ódki.
Ze œrodka sprawcy skradli silnik
elektryczny, kabel jedno i dwu¿y³owy. Straty wynosz¹ 1.200 z³. Do
podobnego zdarzenia dosz³o w
Przemys³awie, gdzie nieznany
sprawca tak¿e w³ama³ siê do gara¿u,
zrywaj¹c wczeœniej k³ódkê. Z gara¿u skrad³ siekierê, trzy wêdki, przewód
elektryczny dwu i cztero¿y³owy.
W tym przypadku straty wynosz¹
1.600 z³.

Piêciu nietrzeŸwych
rowerzystów na drogach
Reska
W czwartek, 8 lipca, policjanci z
Reska zatrzymali w ci¹gu pó³torej
godziny a¿ piêciu nietrzeŸwych rowerzystów. W Resku Waldemar B.
kierowa³ rowerem z wynikiem 0,28
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Kolejni rowerzyœci zostali zatrzymani na trasie Siwkowice - Tacza³y. Wœród trzech mê¿czyzn jad¹cych pod wp³ywem alkoholu by³a
tak¿e kobieta - rowerzystka mia³a
najwy¿szy wynik tj. 0,97 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kolejna kolizja
W pi¹tek po po³udniu, na drodze
£obez – Wêgorzyno, kieruj¹cy samochodem marki Ford Transit
mieszkaniec Szczecina nie zachowa³ nale¿ytego odstêpu od poprzedzaj¹cego go samochodu i uderzy³

Wakacyjny patrol z £obza rozpocz¹³ na nowo swoj¹ dzia³alnoœæ.
Do wspó³pracy policjanci zaprosili
przedstawicieli sanepidu oraz stra¿aków. Wczoraj do po³udnia patrol odwiedzi³ dzieci przebywaj¹ce na pó³kolonii w Szkole Podstawowej nr 2 w
£obzie. Policjantka omówi³a wspólnie z dzieæmi zasady bezpiecznego
wypoczynku nad wod¹, w miejscu
zamieszkania oraz na drodze.
Po krótkiej pogadance dzieci
zapozna³y siê z zasadami udzielania
I pomocy. Stra¿ak dok³adnie opowiedzia³ jak nale¿y siê zachowaæ,
gdy ktoœ potrzebuje od nas pomocy

ratuj¹cej jego ¿ycie. Ka¿de dziecko
przeæwiczy³o na fantomie sztuczne
oddychanie i masa¿ serca. Jak siê
okaza³o nie jest to proste zadanie.
Nastêpnie Wakacyjny patrol zawita³ do maluszków - dzieci 2-4 letnich przebywaj¹cych w punkcie
przedszkolnym w Cieszynie. Dzieci
bardzo ucieszy³y siê z wizyty policjantki i stra¿aka. Chêtnie z nimi
rozmawia³y o bezpiecznym zachowaniu w domu, przedszkolu na podwórku. Ka¿de dziecko z którym
spotka³ siê nasz patrol otrzyma³o
upominek w postaci odblasku.
Asp. Anna Gembala

w auto marki Peugeot, którego kierowc¹ by³a mieszkanka Œwidwina.

tego powodu wynosz¹ 2.500 z³.

Pi¹tkowi nietrzeŸwi
rowerzyœci
W pi¹tek, 9 lipca, policjanci zatrzymali na drogach naszego powiatu czterech nietrzeŸwych rowerzystów. W po³udnie w Resku kieruj¹cy
rowerem Andrzej B. mia³ wynik
0,84 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu. O tej samej porze policjant z Reska wyje¿d¿aj¹c z Reska
na drodze do S³owikowa zatrzyma³
Andrzeja K., który jecha³ na rowerze w stanie nietrzeŸwym. Piêæ minut póŸniej policjanci z £obza na
drodze Rogowo - Sienno zatrzymali
S³awomira S., jad¹cego rowerem z
wynikiem 1,45 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu. Wieczorem na drodze Wêgorzyno – Wiewiecko policjanci zatrzymali kolejnego nietrzeŸwego rowerzystê Marka G., który mia³ w wydychanym
powietrzu 0,99 mg/l.

Uszkodzenie auta
W dniu 10 lipca w £obzie, przy
ul. Cichej, nieustalony sprawca
uszkodzi³ samochód marki Nissan
Micra. Sprawca porysowa³ karoseriê auta ostrym narzêdziem. Straty z

NietrzeŸwi na
weekendzie
W czasie weekendu policjanci
na drogach powiatu ³obeskiego zatrzymali piêciu nietrzeŸwych kieruj¹cych, w tym rowerzystkê, która na
drodze Resko - £abuñ Wielki jecha³a rowerem w stanie nietrzeŸwym.
W sobotê, 10 lipca, w Orlu policjanci zatrzymali Jana C., który
kierowa³ rowerem z wynikiem
0,32 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.
W niedzielê, 11 lipca, policjanci
z Wêgorzyna zatrzymali dwóch nietrzeŸwych rowerzystów: Paw³a
O., jad¹cego na rowerze w stanie
nietrzeŸwym w Wêgorzynie oraz
W³adys³awa M. w Cieszynie i Romana M., który posiada³ s¹dowy
zakaz kierowania rowerami wydany
przez S¹d w £obzie.
Natomiast policjanci z Reska
zatrzymali tego dnia na drodze
£ugowina – Starogard nietrzeŸwego motorowerzystê £ukasza P., jad¹cego motorowerem z wynikiem
0,47 mg/l oraz Ewê M., która jad¹c
rowerem w Resku z³ama³a s¹dowy
zakaz kierowania rowerami, wydany przez s¹d w £obzie.
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Galeria tygodnika
I Komunia œw.
Klaudii

91 3973730
Krzy¿ówka nr 28

I Komunia œw. Marcela
Œlub Edyty i Wojciecha

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 26 brzmia³o:

„Jakie futro taki mól”
Nagrodê wylosowa³a pani Maria Szylinowicz z £obza.
Gratulujemy.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

