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Wybory so³eckie na pó³metku
Zd¹¿yæ przed Natur¹ 2000?

WÊGIEL BRUNATNY
Z BOGATYNI
KÊSY I ORZECH
Brykiet z wêgla brunatnego
Mo¿liwy transport.
Nowy sk³ad opa³u Resko
ul. Browarna. Tel. 792 800 843.
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Z drugiej strony

Okruchy tygodnia

Magdalena Mucha

List do redakcji

W minionym tygodniu do redakcji przysz³o zbulwersowane ma³¿eñstwo. Otó¿, jak stwierdzili,
dzieñ po pogrzebie swojego cz³onka rodziny zauwa¿yli, ¿e sarny zjad³y kwiaty z grobu.
– Ten problem z tego, co wiemy, trwa ju¿ od listopada! Urz¹d
powinien coœ z tym zrobiæ, burmistrz powiedzia³, ¿e poinformuje
Nadleœnictwo! - mówi³a podenerwowana kobieta.
Ze swojej strony wyjaœniliœmy,
jak ten problem wygl¹da.
- One sprofanowa³y grób! - powiedzia³a kobieta.
- Czy pani zdaniem, powinno siê
zabiæ wszystkie sarny? - spyta³am.
- Gdybym wczoraj mia³a broñ i
zobaczy³abym je przy grobie, to
zabi³abym je – odpar³a. - Na dodatek jakaœ pani, która by³a na cmentarzu, powiedzia³a: „a co pani chce
od tych biednych zwierz¹tek”. Jakich biednych?! Zjad³y kwiaty z
grobu! Sprofanowa³y go!
Ta krótka relacja pokazuje, w
jaki sposób czêœæ z nas podchodzi
do zagadnienia.

Z DRUGIEJ STRONY

Zabi³abym je!
Oczywistym jest, ¿e strata kogoœ
bliskiego jest bardzo bolesna i ka¿de wejœcie w sacrum budzi nasze
oburzenie. Ale nale¿y sobie zadaæ
podstawowe pytanie – co to jest
profanacja? Zgodnie ze S³ownikiem Jêzyka Polskiego - profanacja
to «zbezczeszczenie przedmiotów i
miejsc przeznaczonych do celów
kultowych; te¿: zniewa¿enie powszechnie uznawanych wartoœci».
Pytanie czy zwierzêta mog¹
sprofanowaæ? Skoro chrzeœcijañstwo odbiera zwierzêtom prawo
posiadania duszy, a tym samym
wy¿szych wartoœci, czêœæ ludzi nawet - rozumienia, to czy zwierzêta
wpisuj¹ siê w kr¹g istot mog¹cych
coœ sprofanowaæ? Nie mog¹, bo s¹
poza rozumieniem sacrum i profanum.
Id¹c tokiem myœlenia naszej
rozmówczyni, groby profanuj¹ te¿
ptaki, które siedz¹c na ga³êziach
drzew, b¹dŸ przelatuj¹c nad cmentarzem, zanieczyszcz¹ grób swoimi
odchodami. Ale wci¹¿ jesteœmy tak
naprawê w sferze materialno zewnêtrznej – wci¹¿ mówimy o niszczeniu materii – œciêtych kwiatów,
nagrobków. Czyli o tym, co znajduje siê na powierzchni grobu. Bêdê
okrutna w tym momencie, ale skoro
tak bardzo oburzamy siê na to, co
dzieje siê na powierzchni, to dlaczego nie oburzamy siê na robaki tocz¹ce cia³o znajduj¹ce siê pod ziemi¹?

To dopiero profanacja – naruszaj¹
cia³o naszych ukochanych. Jakim
prawem? Co jest wa¿niejsze? To co
na zewn¹trz – p³yty kamienne, kwiaty, czy cia³o wewn¹trz?
To i tak jeszcze nic. Jak¹¿ profanacj¹ musia³a byæ obecnoœæ zwierz¹t przy narodzeniu Chrystusa! Jak
bardzo musia³y profanowaæ miejsce
œwiête, skubi¹c sianko ze œwiêtego
¿³obu.
Pytanie tylko, czy my ludzie,
istoty, które postawi³y siebie na samym szczycie ewolucji, przypisuj¹cy sobie nie tylko cia³o, ale i ducha,
najwy¿sz¹ m¹droœæ i inteligencjê
godni jesteœmy tego miana? M¹droœci nie mierzy siê iloœci¹ przeczytanych woluminów, lecz umiejêtnoœci¹ rozumienia otaczaj¹cego nas
œwiata i wartoœci wy¿szych oraz
umiejêtnoœci¹ rozumienia istot ni¿szych. A skoro nie potrafimy poj¹æ,
¿e tak naprawê kwestia szacunku do
zmar³ych odbywa siê w sferze duchowej i ¿e ¿adne zwierzê nie jest w
stanie sprofanowaæ miejsca spoczynku naszych bliskich, to kim jesteœmy? Kim jesteœmy i dok¹d zmierzamy jako ludzkoœæ, skoro dla
obrony kilku marnych zwiêd³ych
kwiatów jesteœmy w stanie zabiæ?
Nie chodzi tu o „u¿alanie siê nad
biednymi zwierzêtami”, ale o nasze
pojmowanie œwiata i bycia w œwiecie. Skoro tak ³atwo stajemy siê katami dla zwierz¹t, to ju¿ tylko krok

jak œrodowiska zwi¹zków zawodowych i spo³ecznoœæ ca³ego kraju
wyra¿am swój zdecydowany protest wobec takiego stanu rzeczy.
Destrukcja sieci dystrybucyjnej- najwiêkszego atutu Poczty spowoduje zani¿enie jej wartoœci. Podejmowanie oszczêdnoœci nie mo¿e
odbywaæ siê kosztem spo³eczeñstwa, szczególnie wiejskiego, które
w dobie dzisiejszego postêpu cywilizacji miejskiej jest w wysokim
stopniu marginalizowane. Urz¹d
Poczty Polskiej, jej funkcjonowanie i zakorzenienie w spo³eczeñstwie ma d³ug¹ historiê i znakomicie wype³nia swoj¹ misjê oraz zadania.
Podjêcie decyzji o likwidacji
naszego Urzêdu Pocztowego bêdzie
du¿¹ strat¹ dla mieszkañców i instytucji korzystaj¹cych z jej us³ug. Z
pewnoœci¹ zauwa¿ymy równie¿ obni¿enie standardów ¿yciowych spo³eczeñstwa.
W 2010 roku sam Urz¹d Miejski
w Wêgorzynie korzysta³ z us³ug

dzieli nas od tego, by staæ siê katem
dla siebie wzajemnie.
Zmieñmy nazwê na Be³czno
W zwi¹zku z tym, ¿e niektórzy
nasi mieszkañcy, urzêdnicy i dyrekcja szko³y Podstawowej w Be³cznej
mimo opinii jêzykoznawcy z Uniwersytetu Jagieloñskiego z uporem
maniaka mówi¹, pisz¹, odmieniaj¹ i
wstawiaj¹ na strony internetowe
oraz w dokumenty b³êdn¹ odmianê
„w Be³cznie” proponujemy zmianê
nazwy miejscowoœci z Be³czna, na
Be³czno – wówczas odmiana miejscowoœci bêdzie prawid³owa. Najwidoczniej ³atwiej chyba zmieniæ
nazwê i wymieniæ wszystkie dokumenty, ni¿ niektórych nauczyæ poprawnej odmiany. Przynajmniej na
BIP-e szko³y warto by³oby poprawiæ b³êdy.
Nie wycinajmy drzew
W poniedzia³ek do redakcji zawita³ mieszkaniec £obza. Nie przytoczê nazwiska, bo nie mam pozwolenia. Powiedzia³ jednak coœ, z
czym warto siê podzieliæ: Nie pozwólmy wycinaæ starych drzew, bo
wraz z wycinaniem ich, tracimy szacunek do starszych ludzi. To tak
dzia³a – uznajemy, ¿e stare drzewa
s¹ niepotrzebne, to starzy ludzie te¿
nie.
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List protestacyjny

W zwi¹zku z pismem
Poczty Polskiej S.A Centrum Poczty Oddzia³ Rejonowy w Stargardzie Szczeciñskim znak pisma: CP ORJ
ST-d/SZ/AR/182/2011 z
dnia 16 lutego 2011 roku,
potwierdzaj¹cym informacjê dotycz¹c¹ przekszta³cenia Urzêdu Pocztowego Wêgorzyno
w Filiê Urzêdu Pocztowego £obez
w roku 2011, w imieniu Mieszkañców Miasta i Gminy Wêgorzyno
wyra¿am stanowczy sprzeciw!
Spo³ecznoœæ Miasta i Gminy
Wêgorzyno z zaniepokojeniem
przyjê³a informacjê dotycz¹c¹ szukania oszczêdnoœci przez proponowan¹ przez Ministerstwo Infrastruktury restrukturyzacj¹ Poczty
Polskiej.
Podzielaj¹c te obawy wyra¿one
przez Radê Gminy i frustracje spo³eczne apelujê do W³adz odpowiedzialnych za funkcjonowanie Urzêdu Poczty Polskiej o rozwagê i weryfikacje swoich decyzji. Podobnie
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Poczty Polskiej na wartoœæ
63.166,20 z³otych. Jest to du¿a kwota, a to tylko wp³aty Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie.
Restrukturyzacja powinna objawiaæ siê podniesieniem standardów
œwiadczonych us³ug, a nie ich obni¿aniem. Informatyzacja Urzêdu,
terminal p³atniczy, bankomat, godziny pracy odpowiadaj¹ce mieszkañcom i du¿ej liczbie turystów szczególnie w okresie letnim
usprawni¹ pracê i spowoduj¹ podniesienie dochodu instytucji.
Szanowny Panie Ministrze, Parlamentarzyœci Pomorza Zachodniego, apelujemy o podjêcie negocjacji
spo³ecznych w tej sprawie. Jako
samorz¹d mamy konkretne propozycje. Potrzeba jedynie spotkañ i
rozmów. Jesteœmy otwarci na rzeczowe konsultacje, które jak wyra¿amy nadziejê spowoduj¹ skuteczne i pozytywne zmiany w naszym
regionie.
BURMISTRZ WÊGORZYNA
/-/Monika KuŸmiñska

Reklama: tel. 512 138 349
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (91) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
www.tygodniklobeski.xwp.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 £obez,
ul. S³owackiego 6, tel./fax (91)
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 (91) 39 73 730.

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 8.3.2011 r.

Przydomowe oczyszczalnie
do rejestracji
(DOBRA). Wszystkie oczyszczalnie œcieków o przepustowoœci
do 5 m.szeœc. na dobê, wykorzystywane na potrzeby w³asnego gospodarstwa domowego lub rolnego, na terenie gminy musz¹ podlegaæ zg³oszeniu do ewidencji prowadzonej przez Urz¹d Miejski w
Dobrej oraz do Starostwa Powiatowego w £obzie, Wydzia³u Architektury i Budownictwa.
Zg³oszenie winno okreœlaæ: rodzaj, zakres, sposób wykonania robót budowlanych, jak równie¿ termin ich rozpoczêcia. Do zg³oszenia
nale¿y do³¹czyæ: oœwiadczenie o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoœci¹ na cele budowlane oraz mapê zasadnicz¹ z zaznaczeniem lokalizacji przydomowej
oczyszczalni.
Burmistrz przyjmuje zg³oszenia
tylko od osób fizycznych, natomiast
starosta od pozosta³ych podmiotów.
Zg³oszenia winny byæ dokonywane
na wzorach druków dostêpnych w
Urzêdzie Miejskim w Dobrej oraz
drukach ustalonych przez Starostwo
Powiatowe w £obzie.
Zg³oszeniu podlegaj¹ oczyszczalnie œcieków o przepustowoœci
do 5 m.szeœc. na dobê, wykorzystywane na potrzeby w³asnego gospodarstwa domowego lub rolnego w
ramach zwyk³ego korzystania z wód.
Eksploatuj¹cy oczyszczalniê jest
obowi¹zany do dokonania zg³oszenia przed rozpoczêciem jej eksploatacji. Do rozpoczêcia eksploatacji
oczyszczalni mo¿na przyst¹piæ, je¿eli organ w³aœciwy do przyjêcia
zg³oszenia w terminie 30 dni od dnia
dorêczenia zg³oszenia nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalniê objêt¹ obowi¹zkiem zg³oszenia w okresie, gdy jest ju¿ ona
eksploatowana, prowadz¹cy j¹ jest
obowi¹zany zg³osiæ w terminie 6
miesiêcy od dnia, w którym zosta³a

ona objêta tym obowi¹zkiem. Eksploatuj¹cy jest obowi¹zany przed³o¿yæ
organowi w³aœciwemu do przyjêcia
zg³oszenia informacjê o rezygnacji z
rozpoczêcia albo zakoñczenia eksploatacji lub informacjê o zmianie
danych ze zg³oszenia. Zg³oszenia takiego nale¿y dokonaæ w terminie 14
dni od dnia rezygnacji z podjêcia dzia³alnoœci albo zaprzestania dzia³alnoœci lub zmianie danych.
Op³aty: za przyjêcie zg³oszenia
120z³.
Inwestycja w oczyszczalniê
przydomow¹ jest premiowana ulg¹.
Ulga inwestycyjna jest zwi¹zana z
poniesieniem wydatków m.in. na
budowê obiektów s³u¿¹cych ochronie œrodowiska. Oczyszczalnia œcieków jest takim obiektem. Jeœli zostanie zainstalowana w gospodarstwie
rolnym (przy budynku mieszkalnym
gospodarstwa), wówczas rolnikowi
przys³ugiwaæ bêdzie ulga inwestycyjna.
Zgodnie ustaw¹ o podatku rolnym ulga inwestycyjna przyznawana
jest po zakoñczeniu inwestycji i polega na odliczeniu od nale¿nego podatku rolnego od gruntów po³o¿onych na terenie gminy, w której zosta³a dokonana inwestycja. Wynosi
25 proc. udokumentowanych rachunkami nak³adów inwestycyjnych. Ulga z tytu³u tej samej inwestycji nie mo¿e byæ stosowana d³u¿ej
ni¿ przez 15 lat. Kwota ulgi jest odliczana z urzêdu w decyzji ustalaj¹cej wysokoœæ zobowi¹zania podatkowego. Podatnicy obowi¹zani do
sk³adania deklaracji na podatek odliczaj¹ okreœlon¹ w decyzji kwotê
przyznanej ulgi od nale¿nego podatku rolnego.
Pozosta³e podmioty mog¹ korzystaæ z dofinansowania okreœlonego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska w Szczecinie we
wspó³pracy z Bankiem Ochrony Œrodowiska w Szczecinie.
um

Dzisiaj mo¿esz
oddaæ krew
Zarz¹d Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzy¿a w £obzie informuje, ¿e w dniu 8 marca w godzinach od 10.00 do 15.00 w sali £obeskiego Domu Kultury odbêdzie siê
otwarta Akcja Krwiodawstwa.
Zapraszamy do honorowego
oddawania krwi wszystkich doros³ych mieszkañców naszego powiatu i nie tylko. Jednoczeœnie przypominamy, ¿e wszystkim pracuj¹cym
nale¿y siê na ten cel p³atny wolny

dzieñ od pracy, a doros³ym uczniom
dzieñ wolny od szko³y. Ka¿dy
uczestnik dostaje równie¿ przydzia³
czekolady. Prosimy o zabranie dowodu to¿samoœci.
Pamiêtaj – ty te¿ mo¿esz uratowaæ komuœ ¿ycie. Zostañ honorowym dawc¹ krwi PCK.
Informujemy równie¿, ¿e nast¹pi³a zmiana numeru telefonu do
PCK ZR w £obzie. Numer aktualny
to: 504-131-983.
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G³oœny film udostêpniony szerokiej widowni

Kino objazdowe
w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO) Jeszcze kilkanaœcie dni temu film „Czarny
czwartek. Janek Wiœniewski
pad³” by³ reklamowany w telewizji jako nowoœæ, a ju¿ w niedzielê
mogli go obejrzeæ mieszkañcy
Wêgorzyna. To dziêki pomys³owi
firmy Orange na kino objazdowe
i szybkiej reakcji burmistrz tej
gminy, by kino zajecha³o tak¿e
tutaj.
Kino Orange wpad³o na genialnie
prosty pomys³ i odtworzy³o kino objazdowe, które najstarsi pamiêtaj¹ z
wczesnych lat powojennych. Tym
sposobem da³o szansê na obejrzenie
najnowszych filmów ludziom w wielu miasteczkach, prze³amuj¹c niemoc
dystrybucyjn¹ i kinow¹ nie wiadomo
dlaczego do tej pory panuj¹c¹ w tej
sferze.
Kino objazdowe stworzy³o ju¿
sta³¹ trasê obejmuj¹c¹ kilka s¹siednich powiatów; wczeœniej by³o ju¿ w
Z³ocieñcu, Drawsku Pomorskim,
Gryficach i Iñsku. W minion¹ niedzielê zawita³o do Wêgorzyna.
- Us³ysza³am gdzieœ, ¿e takie kino
jeŸdzi w okolicy. Zleci³am promocji,
by rozpoznali sprawê i okaza³o siê, ¿e
mog¹ przyjechaæ te¿ do nas. Szybko
wszystko zorganizowaliœmy i dziêki
temu mogliœmy obejrzeæ nasz g³oœny
film „Czarny czwartek”. Zrobi³ na
mnie mocne wra¿enie. - powiedzia³a
nam burmistrz Monika KuŸmiñska po
zakoñczeniu projekcji, na której i ja
by³em. Wczeœniej zaplanowa³em sobie, ¿e pojadê do Z³ocieñca, ale gdy
dowiedzia³em siê w sobotê, ¿e kino
bêdzie tak blisko, zdecydowa³em siê
na Wêgorzyno.
Filmy wyœwietlano w sali gimnazjum. Du¿y ekran i projektor – to

wszystko co potrzeba w kinie objazdowym. Dodano mi³y akcent - do
sali wchodzi³o siê
po czerwonym dywanie, tak jak na
rozdaniu Oskarów. Oskary te¿ siê
pojawi³y, wraz z filmem „Jak zostaæ
królem”, który to film otrzyma³ ich
kilka. Jednak wiêksze zainteresowanie wzbudzi³ polski film w re¿yserii
Antoniego Krauze „Czarny czwartek.
Janek Wiœniewski pad³”, opowiadaj¹cy autentyczne losy rodziny z Gdyni,
któr¹ w tragiczny sposób dotknê³a
historia, czyli wydarzenia grudniowe
1970 roku na Wybrze¿u. Nie bêdê
opowiada³ fabu³y, by nie odbieraæ
wra¿enia widzom. Powiem krótko –
trzeba go zobaczyæ, bo to znakomicie
zrobiony, wstrz¹saj¹cy film o nas,
czyli o wydarzeniach z historii Polski.
Niektórzy ukradkiem ocierali ³zy.
Myœlê, ¿e nie bêdzie nadu¿yciem, je¿eli w imieniu znanych mi widzów
podziêkujê panu Antoniemu za ten
film. Jest pan wielki!
Kazimierz Rynkiewicz

Str
Str.. 4

Z ¯YCIA POWIATU

Ustalili dotacje
do oczyszczalni

Naci¹gani
darczyñcy?

(RESKO). Podczas sesji Rady
Miejskiej radny Zygmunt Œwiêcicki zapyta³ dyrektor Szko³y
Podstawowej w Resku, czy poszukuje sponsorów na pomoce dydaktyczne. Okaza³o siê, ¿e radny
otrzyma³ wczeœniej kilka telefonów ze œl¹skiej firm, która szuka
fundatorów na pomoce dydaktyczne dla reskiej szko³y.

(RESKO). Podczas ostatniej
sesji rady Miejskiej w Resku rajcy dyskutowali nad regulaminem
udzielania dotacji celowej przy
budowie przydomowych oczyszczalni œcieków.
Ca³a dyskusja skupi³a siê nad
tym, które miejscowoœci wykluczyæ
z udzielania dotacji z zastrze¿eniem
jednak, ¿e gdyby okaza³o siê, ¿e w
wykluczonych miejscowoœciach
znajduje siê gospodarstwo poza
zwart¹ zabudow¹, wówczas radni
zmieni¹ uchwa³ê. Jak poinformowano na sesji, dyskusje na ten temat
mia³y miejsce równie¿ podczas komisji i mimo i¿ nie do koñca radni

doszli do porozumienia, zdecydowano projekt uchwa³y przeg³osowaæ. Tym samym uchwalono, ¿e
dotacja nie bêdzie obejmowaæ:
£osoœnicy, Prusimia, Starej Dobrzycy oraz Starogardu. Zgodnie z
zapisem w regulaminie dotacja dla
jednego przedsiêwziêcia wynosiæ
bêdzie do 50 proc wartoœci brutto
wydatków poniesionych, lecz nie
wiêcej ni¿ 2,5 tys. z³. Konia z rzêdem temu, kto znajdzie komplet ze
zbiornikiem i firmê, która oczyszczalniê zainstaluje za kwotê 5 tys. z³.
Sformu³owanie do 50 proc. jest wiêc
jak najbardziej racjonalne, bo do 50
proc. du¿o bêdzie jeszcze brakowaæ.
MM

Coraz bli¿ej œcie¿ki
(RESKO). Ta gmina ju¿ dwa
lata temu przejê³a by³¹ liniê w¹skotorow¹ od PKP. Obecnie burmistrz wyda³ obwieszczenie, aby
wyst¹piæ o warunki zabudowy.
Burmistrz Reska zawiadomi³ o
wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazw¹:
„Budowa œcie¿ki rowerowej na trasie by³ej linii w¹skotorowej w Gminie Resko”, inwestycja zlokalizowana jest w granicach dzia³ek: obrêb Orzeszkowo, obrêb Iglice, ob-

rêb Potuliny, obrêb £abuñ Ma³y,
obrêb Policko, obrêb Prusim obrêb
Resko, obrêb Lubieñ Dolny, obrêb
Lubieñ Górny, Dorowo, gmina Resko.
Nie oznacza to jednak natychmiastowego przyst¹pienia do prac.
O ile nic siê nie zmieni, liderem
budowy œcie¿ek rowerowych na terenie wszystkich gmin pozostanie
starostwo. Nim wiêc wszystkie gminy uporaj¹ siê z przejêciem, gmina
Resko zamierza przygotowaæ
wszystkie dokumenty, tak aby móc
wdro¿yæ plany jak najszybciej. MM
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– By³em zdziwiony, bo mamy
kontakt z pani¹ dyrektor i nic o takiej potrzebie nie wiemy – powiedzia³.
W odpowiedzi us³ysza³ z ust
dyrektor Szko³y Podstawowej w
Resku, ¿e obecnie szko³a otrzymuje
doœæ du¿o telefonów w tej sprawie.
- Firmy chc¹ sponsorowaæ pomoce dydaktyczne. W tej chwili
otrzyma³am dwie tablice: uk³ad s³oneczny i nasi nobliœci, by³o to sponsorowane przez firmê z Rudy Œl¹skiej. My tylko op³acamy przesy³kê
w kwocie 17,50 z³ i przesy³amy
podziêkowania firmie. Nie wiem, na
jakie zasadzie dzia³aj¹ takie firmy,
bo to nie jest pierwsza firma, która
oferuje nam pomoce dydaktyczne.
W ubieg³ym roku wysy³aliœmy podziêkowania za mapê Polski. Naprawdê nie wiem, jak firmy te funkcjonuj¹, czy dogaduj¹ siê. My korzystamy z tego – powiedzia³a.
Dyrektor szko³y Podstawowej w

£abuniu Wielkim wyjaœni³a, ¿e niegdyœ i ona korzysta³a z takiej formy
pomocy.
– Ale my ju¿ wiemy, na jakiej
zasadzie to dzia³a. Firma dzwoni do
szko³y i pyta, czy potrzebujemy
pomocy dydaktycznej. Pewnie.
Ka¿da szko³a tych pomocy zawsze
chcia³aby mieæ wiêcej. Jeœli my
wyrazimy zgodê, to ta firma dzwoni
po przedsiêbiorstwach lokalnych,
które znajduj¹ siê w danym œrodowisku i zwraca siê z proœb¹ o dofinansowanie tych pomocy. Mówi¹,
¿e szko³a Podstawowa w Resku
potrzebuje danej pomocy i prosz¹ o
sfinansowanie. My szko³a p³acimy
17 z³, ale ten sponsor musi zap³aciæ
300-500 z³, w zale¿noœci od tego, ile
te pomoce kosztuj¹. To jest takie
troszeczkê naci¹ganie. Pani dyrektor – pani tylko wyœle podziêkowania, ale tak to dzia³a, na tej zasadzie.
My ju¿ nie korzystamy z tego, poniewa¿ uwa¿amy, ¿e s¹ to du¿e pieni¹dze, a je¿eli ju¿ ta pomoc przychodzi do nas, to ceny nie s¹ adekwatne do pomocy, które przychodz¹ do szkó³ i my ju¿ z tego zrezygnowaliœmy – wyjaœni³a.
Dyrektor SP w Resku na te s³owa
odpar³a, ¿e „jak jest mo¿liwoœæ, to
korzystamy...”. Mo¿e jest to ³atwiejsze wyjœcie, ale czy bardziej uczciwe wobec lokalnych przedsiêbiorców?
MM
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Nie mamy ani
autostrady,
ani 6. milionów

Drzewa umieraj¹
stoj¹c

(£OBEZ). Przy ul. H. Sawickiej od strony przysz³ego zalewu
roœnie szpaler dêbów i lip, które
swoimi korzeniami umacniaj¹
skarpê. Zarówno dêby, jak i lipy
s¹ ju¿ wiekowe i na sta³e wtopi³y
siê w krajobraz. Dla wiêkszoœci
sta³ych mieszkañców s¹ niezwykle cenne – pod wzglêdem emocjonalnym.
(RESKO). Podczas sesji Rady
Miejskiej radny Zygmunt Œwiêcicki pyta³ o s³ynn¹ „autostradê
A6” Resko - £osoœnica.
- Czy przebudowa naszej autostrady zosta³a zakoñczona, bo jeœli
to ma byæ efekt finalny... Tam kierowcy maj¹ powybijane szyby. Czy
starostwo nie mog³oby podzieliæ
zadania na dwa etapy: za 6 milionów, których ju¿ nie ma, zrobiæ temat do Mi³ogoszczy, a w nastêpnych
latach dalej do £osoœnicy, bo to jest
teraz A6 - nie mamy ani autostrady,
ani 6. milionów z³, które zosta³y tam
wciœniête. Uwa¿am, ¿e ta na-

wierzchnia nie mo¿e tak zostaæ. Ja
na chwilê obecn¹ te¿ straci³em jedn¹
szybê i nie wiem, do kogo mam iœæ
na skargê – powiedzia³ radny.
Temat chyba zbytnio nie interesowa³ zebranych na sali, albowiem
w pewnym momencie by³o na tyle
g³oœno, ¿e trudno by³o wychwyciæ o
czym radny Œwiêcicki mówi. Dopiero po proœbie przewodnicz¹cej
rady na chwilê zrobi³o siê cicho.
Odpowiedzi udzieli³ radny powiatowy Jan Michalczyszyn, który
poinformowa³, ¿e jeszcze nie jest
zakoñczona, a nawierzchnia drogi
bêdzie „wyg³adzana” w maju. MM
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W lutym jedna z rodzin, która
wprowadzi³a siê tu niedawno, wyst¹pi³a z wnioskiem do starostwa
(teren nale¿y do skarbu pañstwa) o
mo¿liwoœæ przyciêcia suchych konarów.
– Urzêdniczka ze starostwa wyda³a zezwolenie, jednak nie uda³a
siê wczeœniej na miejsce i nie wyznaczy³a, które konary powinny
zostaæ œciête, nie zrobiono te¿ zdjêæ,
na których zaznaczono by dok³adnie konary nadaj¹ce siê do wyciêcia
– jak to jest praktykowane chocia¿by w Urzêdzie Miejskim w £obzie.
Urzêdniczka pytana przez nas, dlaczego nie uda³a siê na miejsce i nie

wskaza³a, które konary i ga³êzie
maj¹ zostaæ przyciête, odpar³a, ¿e
zaufa³a ludziom – powiedzia³a jedna z pañ z Ko³a Ekologów w £obzie.
Na posesjê przyjecha³a specjalistyczna firma i zabra³a siê do dzie³a.
W konsekwencji przyciêto nie tylko
suche konary, ale i te zdrowe.
– Zadzwonili do nas mieszkañcy, którzy mieszkaj¹ tam od lat 40.
Byli zbulwersowani tym, co widz¹.
Pocz¹tkowo myœleli, ¿e nowi s¹siedzi chc¹ ca³kowicie œci¹æ te drzewa.
Kiedyœ dêby tworzy³y swoimi po³¹czonymi konarami bramê, przez
któr¹ dom by³o widaæ z ogrodów
dzia³kowych. By³ to niesamowity
widok. Teraz stoj¹ okaleczone kikuty z pozostawionymi pióropuszami
ga³êzi – doda³a cz³onkini Ko³a.
Firma specjalistyczna potraktowa³a dêby tak, jak s¹ traktowane
drzewa przydro¿ne. Pytanie teraz,
kto za bezmyœlnoœæ bêdzie odpowiada³? A mo¿e sprawa pozostanie
tak, jak jest, po czym ucichnie, gdy
oka¿e siê, ¿e po trzech latach drzewa jednak nie umr¹.
MM
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£OBEZ

Zd¹¿yæ przed Natur¹ 2000?
(£OBEZ). Na stronie Natura2000 Europejska Sieæ Ekologiczna
Natura2000
(http://natura2000.gdos.gov.pl) znajduj¹ siê
mapy z terenu Polski, przedstawiaj¹ce obszary, na których zaznaczone s¹ obszary zajête przez Naturê
2000, jak i te, na których projektowany jest Specjalny Obszar Ochro-

ny Siedlisk. Zgodnie z nimi las nale¿¹cy do Nadleœnictwa £obez, za
parkiem przy cmentarzu, planowany jest pod ochronê. Zgodnie z map¹
jedynie czêœæ przy drodze wiod¹cej
w stronê oczyszczalni nie bêdzie
chroniona. Obecnie trasa w stronê
jeziora wygl¹da jak na za³¹czonych
zdjêciach.
MM
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W jaki sposób szybko i skutecznie pozbawiæ miejsca pracy

Przeszkadza knajpa
(RESKO). Na sesji Rady
Miejskiej w Resku goœci³
mieszkaniec tego
miasta, który uskar¿a³
siê na dolegliwoœci
s¹siedztwa z istniej¹cym
tu od pocz¹tków
naszego osadnictwa
lokalnego baru.
Z wypowiedzi mieszkañca Reska wynika³o, ¿e napisa³ pismo do
Rady Miejskiej 12 lutego i nadal
nie otrzyma³ odpowiedzi. Na te
s³owa przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Barbara Basowska odpar³a,
¿e otrzyma³a pismo, po czym poprosi³a stra¿nika miejskiego Roberta Bogdañskiego o wyjaœnienie
tej sprawy.
- Jeœli chodzi o pana pismo,
pani przewodnicz¹ca zwróci³a siê
z proœb¹ do stra¿y miejskiej, czy
mo¿na potwierdziæ te informacje,
które pan przekaza³. Nie mogê operacyjnie zadzia³aæ. Nie mogê
wejœæ w ubraniu cywilnym do lokalu i udawaæ klienta i stwierdzaæ,
czy przeszkadza, czy nie przeszkadza. Informowa³em pani¹ przewodnicz¹c¹, ¿e dokonamy tego
sprawdzenia i rozpytania, jak wygl¹da sposób korzystania z tego
lokalu gastronomicznego. Prawo
budowlane mówi wyraŸnie, ¿e je¿eli lokal jest przeznaczony do
okreœlonego typu dzia³alnoœci, a ta
dzia³alnoœæ wykracza poza granice
tego lokalu, narusza prawo budowlane. Prawdopodobnie skoñczy siê
wnioskiem do nadzoru budowlanego, by sprawdziæ, czy dzia³alnoœæ tego typu lokalu nie narusza
warunków prawa budowlanego,
ale drug¹ lini¹, któr¹ tutaj rada
mo¿e robiæ, na pewno przewodnicz¹ca bêdzie kierowa³a wniosek do
komisji, która opiniuje koncesje o
wydawaniu alkoholu, to bêdzie
opinia i wniosek komendanta komisariatu w Resku, ewentualnie
mój. Z mojego doœwiadczenia
wynika, ¿e funkcjonowanie tego
typu lokalu gastronomicznego, w
cudzys³owie powiem, w tym miejscu, narusza porz¹dek nie tyle
prawny, narusza porz¹dek publiczny, ³ad i spokój, m.in. panu. Bo pan
tylko i wy³¹cznie jako mieszkaniec
mo¿e w s¹dzie stwierdziæ, ¿e sposób funkcjonowania tego lokalu
zak³óca panu wypoczynek i to jest
prawd¹. Ponadto w rejonie tego

lokalu nie ma ¿adnych zabezpieczeñ mechanicznych, które by zabezpiecza³y wejœcie na jezdniê
osób, które znajduj¹ siê pod wp³ywem alkoholu i je¿eli bêdzie wola
rady i pani przewodnicz¹cej, to ja
bêdê optowa³ za tym, by wykorzystuj¹c ustawê o wychowaniu w
trzeŸwoœci pozbawiæ ich koncesji i
nie dopuœciæ do sprzeda¿y i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
tego typu w tym lokalu, dlatego, ¿e
ustawa o wychowaniu w trzeŸwoœci mówi wyraŸnie, ¿e nie mo¿na
sprzedaæ alkoholu osobie, która
znajduje siê pod wp³ywem alkoholu. Je¿eli ktoœ siedzi tam ca³ymi
godzinami i spo¿ywa alkohol, to on
ca³y czas jest pod wp³ywem alkoholu. Czyli funkcjonowanie tego
lokalu z pewnoœci¹ narusza ³ad i
spokój. Wp³ynê³a skarga i jest ona
na piœmie i wp³ynie do komisji alkoholowej, która opiniuje wnioski
o wydawanie koncesji. Opinia komisariatu policji na pewno te¿ bêdzie negatywna i stra¿y miejskiej,
dlatego, ¿e osoby, które korzystaj¹
z tego lokalu, stwarzaj¹ realne zagro¿enie w ruchu drogowym. Myœlê, ¿e t¹ drog¹ bêdziemy szli, bo
nie s¹dzê, by cokolwiek siê zmieni³o. Mo¿e nadzór budowlany
ewentualnie zaleciæ wyt³umienie,
wyg³uszenie lokalu, ¿eby unie-

mo¿liwiæ wydostawanie siê
dŸwiêku, ale jak wszyscy wiemy,
ta uci¹¿liwoœæ wzrasta w okresie
letnim, kiedy w tym lokalu zostaj¹
otwarte drzwi i okna. Natomiast
przepisy sanitarne nie pozwol¹, by
obni¿yæ tam wysokoœæ sufitu. W t¹
stron¹ mo¿emy skierowaæ interwencjê w pana sprawie – powiedzia³ stra¿nik miejski.
Radny Andrzej Nowak spyta³,
czy pismo by³o skierowane do
Rady Miejskiej. Gdy otrzyma³ odpowiedŸ twierdz¹c¹, zwróci³ siê do
przewodnicz¹cej Rady.
- Pani przewodnicz¹ca, nale¿a³oby od czasu do czasu przeczytaæ
skargi mieszkañców. Naprawdê,
by³em na zebraniach tyle razy, nie
pamiêtam, ¿eby by³y czytane – powiedzia³.
Przewodnicz¹ca zripostowa³a,
¿e mieszkañcy mo¿e nie pisz¹ do
Rady, ale do instytucji zajmuj¹cych siê tymi sprawami, bo Rada
nie jest od tego.
A jednak pisz¹ do Rady, bo to
radni mog¹ zdecydowaæ o dalszym
losie, jak wyjaœni³ stra¿nik.
Lokal, o którym by³a rozmowa,
istnieje od czasów powojennych.
Mieszkaniec, który uskar¿a siê na
ha³as mieszka w mieszkaniu nad
lokalem od dawna. Na ha³as uskar¿a siê od pewnego czasu. Jest je-

dyn¹ osob¹, która wnosi³a skargi.
Stra¿nik miejski wyjaœni³, w
jaki prosty sposób mo¿na pozbawiæ ludzi Ÿród³a dochodu i miejsc
pracy. Wyjaœni³ te¿, co warto zapamiêtaæ, ¿e ka¿dej osobie, przebywaj¹cej w jakimkolwiek lokalu,
w³aœciciel ma prawo odmówiæ kolejnej lampki wina, bo po pierwszej jest ju¿ po spo¿yciu. A jeœli
poda, to mo¿na mu zabraæ koncesjê. Wyjaœni³ równie¿ – i tu dr¿yjcie wszyscy w³aœciciele barów,
restauracji i miejsc, w których
wolno spo¿ywaæ alkohol, ¿e jeœli
nie postawicie na chodniku, który
nie jest wasz¹ w³asnoœci¹, barierki
ochronnej, to równie¿ mo¿na wam
zabraæ koncesjê. Mo¿na j¹ zabraæ,
gdy ha³as przeniknie na zewn¹trz,
poza mury obiektu. Mo¿e w takim
razie zamkn¹æ te¿ miejsca, w których odbywaj¹ siê sesje, bo w okresie letnim, przy otwartych oknach
wydostaje siê gwar na zewn¹trz.
Mo¿e wiêc, zamiast iœæ na skróty i d¹¿yæ do zamkniêcia lokalu,
nale¿a³oby poszukaæ innej drogi i
wspólnie rozwi¹zaæ problemy? Bo
taka droga, w szerszym kontekœcie, a nie tylko odnoœnie tego baru,
mo¿e przera¿aæ. Tym sposobem
mo¿na zamkn¹æ wszystkie zak³ady
(bo g³oœno), restauracje (bo nie ma
barierek) itd.
MM
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Marzenie w ruinie
(£OBEZ). Najstarszy budynek
w mieœcie zosta³ przeznaczony do
sprzeda¿y, pod k¹tem rozbiórki, albowiem cenniejsza jest dzia³ka, a
nie jakaœ tam rudera. Teoretycznie z
zewn¹trz nie mo¿na wejœæ do œrodka, drzwi s¹ zamkniête, a brakuj¹ce
dachówki przys³oniêto foli¹, która
w wietrzne dni powiewa z dachu
niczym flaga kapitulacyjna.
I tak zapewne jest. Dom w koñcu
chyba podda³ siê i jeœli nic siê nie
zmieni pewnego dnia runie z wielkim hukiem. Oby w tym czasie wewn¹trz nikogo tam nie by³o. A dostaæ
siê do œrodka, to ¿aden problem.
Czêœæ mieszkañców miasta przychodzi tam od dawna, albowiem jest
to znakomite miejsce nie tylko do
tego, aby za³atwiæ swoje potrzeby
fizjologiczne, wypiæ trochê trunków, rozpaliæ ognisko, ale i zademonstrowaæ swoj¹ si³ê fizyczn¹
oraz g³upotê. Do obiektu
bez ¿adnego problemu mo¿na wejœæ od strony podwórza. Œciany s¹ porozbijane,
drzwi po³amane, rozwalone
piece. Stropy ju¿ dawno zawali³y siê w niektórych
miejscach – szczególnie
tam, gdzie przez niezabezpieczony dziurawy dach la³a
siê woda i sypa³ œnieg. Có¿ z
tego, ¿e od strony ul. Bema
po³o¿ono foliê na dziurze w
dachu, skoro od drugiej strony brakuje dachówek na
znacznej czêœci pokrycia?
Marzeniem mi³oœników
historii i kultury by³o, by w
tym miejscu stworzyæ ostojê
artystów, by tu mieœci³a siê
izba regionalna, a w konsekwencji obiekt sta³ siê wspania³¹ melin¹ i miejscem,
które bezkarnie mo¿na demolowaæ.
MM
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Wybory so³eckie na pó³metku
(POWIAT). Do koñca
marca musz¹ odbyæ siê
wybory na so³tysów i do
rad so³eckich. Gmina
Dobra wybory ma ju¿ za
sob¹. W gminach £obez
i Wêgorzyno – trwaj¹,
natomiast w gminie
Resko i Radowo Male
planowane s¹ na dwa
ostatnie tygodnie marca.
GMINA DOBRA
W tej gminie na dziewiêæ so³ectw, a¿ w siedmiu so³tysami s¹
kobiety, jedynie w Anielinie i Krzemiennej so³tysami s¹ mê¿czyŸni. W
tej gminie o parytety zdecydowanie
musz¹ walczyæ panowie.
So³tysem Anielina zosta³ Janusz Królewicz. Sk³ad Rady So³eckiej: Janina Poniedzia³ek, Mariola
Zasadziñska, Kazimierz ¯orawowicz.
W Bienicach so³tysem jest
Agnieszka Witkowska, sk³ad Rady
So³eckiej: Ewa Baran, Bo¿ena Jaworska, Przemys³aw Kerner, Marcin Maciocha, El¿bieta Owsiñska,
Robert Witkowski.
W B³¹dkowie so³tysem zosta³a
Anna Jarczewska, sk³ad Rady So³eckiej: Maria Ga³ka, Ryszard Gibki, Aldona Lech, Beata Owsiñska,
Zenon Sójka, Joanna Synowiec.
So³tysem Dobropola jest Marlena Michalska, sk³ad Rady So³eckiej: Anna Chmielewska, Zbigniew
Komorowski, Wies³awa NiedŸwiedŸ, Ewa Rybczyñska, Marek
Rybczyñski, Jadwiga Wanias.
W GrzêŸnie so³tysem zosta³a
Kamila Dorsz, sk³ad Rady So³eckiej: Ewa Dorsz, Andrzej Drapikowski, Marta Gawlikowska, Genowefa Mucha.
W Krzemiennej so³tysem jest
Grzegorz Jaromin, sk³ad Rady So³eckiej: Aneta Drapikowska, Zdzis³aw Duda, Jolanta Miko³owska.
W miejscowoœci Tucze so³tysem zosta³a Marta Sad³owska,
sk³ad Rady So³eckiej: Aneta Czurmas³o, Iwona Gola, Paulina Górska,
Jadwiga Karpiñska, Arkadiusz
Król, Przemys³aw Stêpiñski.
W Wojtaszycach so³tysem zosta³a Zenobia Krzak, sk³ad Rady
So³eckiej: Jan Krzak, El¿bieta Kupska, Miros³aw Marut, S³awomir
Mi³ek, Wioletta Perek.
Spo³ecznoœæ z so³ectwa Wrzeœno reprezentuje And¿elika Cichocka, w sk³ad Rady So³eckiej
wchodz¹: Tomasz Gadzaliñski,
Piotr Iwanicz, Marta Kasicka oraz
Marta Szczepañska.

GMINA £OBEZ
Tutaj wybory na so³tysów i do
rad so³eckich wci¹¿ trawaj¹. W minionym tygodniu odby³y siê w: Poradzu, Be³cznej, Grabowie, Suliszewicach i w Dalnie. W poniedzia³ek
wybory odby³y siê w: Niegrzebi,
Boninie oraz w Wysiedlu.
Jak na razie ¿adnych zmian osobowych w pe³nieniu funkcji so³tysów nie by³o, aczkolwiek w niektórych miejscowoœciach chêæ bycia
so³tysem zg³asza³o kilka osób.
W Poradzu so³tysem zosta³a
Halina Olejnik, w sk³ad Rady So³eckiej weszli: Henryk Franaszek,
Marian Gryczak, Jadwiga Majda,
Joanna Janicka.
W Be³cznej so³tysem nadal jest
Barbara Kordyl. W sk³ad Rady So³eckiej weszli: Mariola Jêdrzejczak,
Ewa Zwierzchowska, Alicja Galczak, Dorota Kielan, Andrzej Kordyl.
W Grabowie so³tysem jest
Anna Sulejewska, natomiast w
sk³adzie Rady So³eckiej s¹: Gra¿yna Pawlaczyk, Ma³gorzata Lew,
El¿bieta Bu³acz, Ryszard Bas, Ryszard Sulejewski.
W Suliszewicach so³tysem jest
Lech Urbañski, natomiast w sk³ad
Rady So³eckiej wchodz¹: Agnieszka Piszcz, Jerzy Konstanty, Grzegorz Bu³gajewski, Arkadiusz
Piszcz, Krzysztof Karolkowski.
W Dalnie so³tysem jest Gra¿yna Mondraszek, w sk³adzie Rady
So³eckiej s¹: Agata Pi³at, Artur
Dzwonnik, Beata Dziewit, Michalina Albiniak i Patryk Dorosz.
GMINA WÊGORZYNO
W tej gminie odby³y siê ju¿ wybory do Rady Osiedla oraz niektórych so³ectw.
Przewodnicz¹c¹ Rady Osiedla
zosta³a Natalia Moroz, zastêpc¹
przewodnicz¹cego Rady Osiedlowej zosta³ Szczepan Drapsa, cz³onkami zarz¹du: Andrzej Nowacki,
Franciszek Taube, Krzysztof
GwóŸdŸ, Marcin Szostakiewicz,
Micha³ Majcherowicz oraz: Teresa
Abramczuk, Robert Lekki, Grzegorz Majcherowicz, Ró¿a Durkowska, Marek Leœniak, Aleksandra
Paraszczak, Marta Banasik, Monika
KuŸmiñska.
So³tysem w so³ectwie Mielno
zosta³ dotychczasowy gospodarz
so³ectwa Józef Korcz. W sk³ad
Rady So³eckiej weszli: Andrzej
Szymczyk, Roman Bia³oskórski,
Ryszard Adamów, Maciej Rokosz,
Danuta Janik.
So³tysem so³ectwa Zwierzynek
zosta³ Stanis³aw Stêpieñ, w sk³ad
Rady So³eckiej weszli: £ukasz
Szymko, Grzegorz Czerwiñski, El¿-

bieta Muszyñska, Beata £akomy.
W so³ectwie Mieszewo so³tysem zosta³a Irena Poliñska, w sk³ad
Rady So³eckiej weszli: Izabela Nadzieja, Anna Mularczyk, Artur S³omiñski, Leszek Biernat.
W So³ectwie BrzeŸniak so³tysem zosta³ Marcin Organka, sk³ad
Rady So³eckiej: Grzegorz Burzyñski, Ryszard Dobrucki, Ryszard
Œliwa, W³adys³aw Siudziñski.
W so³ectwie Sarnikierz so³tysem zosta³ Zygmunt Stêpkowski. W
sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹: Ewa
Kodzbuch, Krzysztof Wierzbicki,
Zofia Duczek.
So³ectwo Runowo Pomorskie
nadal bêdzie reprezentowaæ Maria
S³awska, w sk³ad Rady So³eckiej
weszli: Wies³aw Franczuk, Janina
Zelmanowska, Zbigniew Sitañski,
Jacek Kaliciñski, Ma³gorzata D¹browska, Dorota Plewa, Janina
Krzy¿aniak.
W so³ectwie Sielsko so³tysem
nadal jest Tadeusz S³omiñski, w
sk³ad Rada So³eckiej weszli: Danuta
Kowalska, Andrzej Jagie³ka, Henryka Filipczak, Jolanta Ciesielska.
Terminy kolejnych wyborów:
Chwarstno 11.03.2011 r. (pi¹tek),
godz. 17:00 w œwietlicy.
Cieszyno 11.03.2011 r. (pi¹tek),
godz. 19:00 - Punkt przedszkolny.
Gardno 15.03.2011 r. (wtorek),
godz. 16:00 - Firma p. Bubacza.
Przytoñ (Goœcis³aw, Sulice Rogówko, Przytoñ) 15.03.2011 r.
(wtorek),
godz. 18:00 - œwietlica p. Jana
Adamów.
Runowo 16.03.2011 r. (œroda),
godz. 17:00 - Remiza stra¿acka.
Po³chowo 16.03.2011 r. (œroda),
godz. 19:00 – œwietlica.
Lesiêcin (K¹kolewice, Lesiêcin), 18.03.2011r. (pi¹tek), godz.
17:00 - biblioteka K¹kolewice.
Kraœnik 18.03.2011 r. (pi¹tek),
godz. 19:00 - Œwietlica wiejska.
Wêgorzynko (Wêgorzynko Stare Wêgorzynko Nowe Wêgorzynko
Ma³e), 22.03.2011 r.(wtorek) godz.
16:00, autokar – postój Stare Wêgorzynko.
Trzebawie 22.03.2011 r. (wtorek), godz.18:00 – autokar.
Wiewiecko (Wiewiecko, Ginawa £obzów 23.03.2011 r. (œroda),
godz. 17:00 – œwietlica ANR SP
Ginawa.
Winniki 24.03.2011 r. (czwartek) godz. 19:00 - œwietlica u Cystersów.
GMINA RESKO
W tej gminie wszystkie wybory
zaplanowano na godz. 16.00, drugi
termin na 16.30.

Wybory rozpoczn¹ siê 14 marca
od zebrania w œwietlicy wiejskiej w
Gardzinie. Liczba uprawnionych do
g³osowania mieszkañców: Gardzina, Gozdna, Starej Dobrzycy i Sosnówka wynosi 154.
15 marca, równie¿ o godz. 16.00
177. uprawnionych do g³osowania
mieszkañców zadecyduje o tym, kto
bêdzie reprezentowa³ mieszkañców: Iglic, Orzekowa, Stol¹¿ka i
Potulin. Wybory odbêd¹ siê w œwietlicy wiejskiej w Iglicach.
16 marca o godz. 16.00 mieszkañcy: Lubienia Dolnego, Bezmoœcia, Lubienia Górnego, Dorowa i
£agiewnik wybior¹ swojego reprezentanta w œwietlicy wiejskiej w
Lubieniu Dolnym. Tutaj uprawnionych do g³osowania jest 319 mieszkañców.
W £abuniu Wielkim z kolei
wybory odbêd¹ siê 17 marca w
Szkole Podstawowej. Do g³osowania na so³tysa so³ectwa £abunia
Wielkiego uprawnionych jest 352.
mieszkañców z: £abunia Wielkiego, £abunia Ma³ego, Komorowa,
Por¹bka.
Mieszkañcy £osoœnica i £osoœniczki g³osowaæ bêd¹ 18 marca.
Uprawnionych do g³osowania jest
239 mieszkañców.
Mieszkañcy £ugowiny, Piasków i Œwiêciechowa g³osowaæ
bêd¹ 21 marca w œwietlicy wiejskiej
w £ugowinie. W so³ectwie £ugowina uprawnionych do g³osowania jest
265 mieszkañców.
So³ectwo Policko obejmuje takie miejscowoœci jak: Policko,
Trzaski, Œwiekotki, Luboradz, Mokronos, 155. mieszkañców uprawnionych do g³osowania wybierze
swojego so³tysa 22 marca w Centrum Kultury w Resku.
Dzieñ póŸniej 23 marca mieszkañcy Prusimia i Smólska wybior¹
so³tysa równie¿ w Centrum Kultury
w Resku. Uprawnionych do g³osowania jest 200 mieszkañców.
W Przemys³awiu wybory so³tysa odbêd¹ siê 24 marca w tutejszej
œwietlicy wiejskiej. Uprawnionych
do g³osowania jest 229 mieszkañców Naæmierza i Przemys³awia.
Mieszkañcy Siwkowic, S¹pólka, Tacza³, Godziszewa, Mi³ogoszczy, Sienna i ¯erzyna wybior¹
swojego so³tysa 25 marca w œwietlicy w Siwkowicach. Uprawnionych do g³osowania jest 198
mieszkañców.
Mieszkañcy Starogardu, Mo³stowa, Sosnowa i Krosina g³osowaæ
bêd¹ 28 marca w Szkole Podstawowej w Starogardzie. Uprawnionych
do g³osowania jest 678 mieszkañców.
Oprac: MM
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Integracyjny Dzieñ Kobiet

Z nadziej¹ w przysz³oœæ

(RYNOWO). W minion¹ niedzielê w tutejszym oœrodku dla
bezdomnych „Diogenes” mia³o
miejsce integracyjne spotkanie z
okazji Dnia Kobiet. Wprawdzie
œwiêto pañ przypada we wtorek,
jednak niedzielne popo³udnie, to
czas, który mo¿na spokojnie i bez
pospiechu spêdziæ w mi³ym gronie
przy kawie i s³odkim poczêstunku.
O oœrodku dla osób bezdomnych
pisaliœmy dwa lata temu, gdy poprzedni prezes stowarzyszenia trafi³
do aresztu.
Od tamtego czasu bardzo wiele
zmieni³o siê w tym miejscu – na
korzyœæ.
Oœrodek dla bezdomnych usytuowany jest w miejscu zabudowañ
folwarcznych oraz gorzelni. Sam
obiekt gorzelni nale¿y do Agencji
Nieruchomoœci Rolnych. Obecnie
gmina stara siê przej¹æ obiekt, od lat
pozostaj¹cy w ruinie i przekazaæ go
na rzecz oœrodka. Obiekt gorzelni
czeka rozbiórka, w innym wypadku
grozi zawaleniem. Jest to tym niebezpieczniejsze, ¿e obiekt mieszkalny oœrodka dla bezdomnych
przylega do gorzelni.

Zmiany w otoczeniu oœrodka
widaæ ju¿ przy samym wjeŸdzie.
Teren jest uprz¹tniêty, na placu nie
ma ani jednego œmiecia, alejki wygrabione.
Rabaty czekaj¹ na wiosnê.
W obiekcie mieszkalnym s¹
wymienione okna, za³o¿one nowe
pokrycie dachowe. Nowe s¹ równie¿ drzwi wejœciowe.
Gdy weszliœmy do œrodka,
uœmiechniêci goœcie siedzieli ju¿
przy stole w jadalni. Zapach kawy
roznosi³ siê po pomieszczeniach.
Na stole przygotowano równie¿
s³odki poczêstunek. Wraz z paniami
œwiêtowali równie¿ panowie zwi¹zani z oœrodkiem oraz szef wsi –
Maciej Walkowiak. Œwiêto pañ
postanowiono uczciæ w oœrodku,
albowiem wieœ nie posiada w³asnej
œwietlicy. Dlatego te¿ Dzieñ Kobiet
œwiêtowano w jadalni oœrodka Diogenes. Siedz¹c przy wspólnym stole, zwróciliœmy uwagê, ¿e na
drzwiach do podrêcznego magazynu ¿ywnoœci nie wisi k³ódka, jak to
mia³o miejsce za czasów poprzednika. Na wspomnienia o k³ódce starsza mieszkanka oœrodka uœmiech-

nê³a siê i powiedzia³a, ¿e te czasy ju¿
dawno minê³y. Nikt przed nimi nie
chowa jedzenia, a wybór maj¹ du¿y.
„W niejednym domu tak nie ma” powiedzia³a. W trakcie rozmów
Helena Stachowiak – sekretarz Stowarzyszenia oraz so³tys Maciej
Walkowiak na chwilkê wyszli, by
powróciæ z pêkiem przygotowanych dla pañ upominków. Ka¿da
pani otrzyma³a zestaw kosmetyków.
Kolejne zestawy przekazano do
rozdania tym paniom, które z ró¿nych wzglêdów nie mog³y przyjœæ.
Integracyjny Dzieñ Kobiet – pañ
przebywaj¹cych aktualnie w oœrodku oraz pañ mieszkaj¹cych w Rynowie przebiega³ w bardzo mi³ej i sympatycznej atmosferze.
Maciej Stachowiak oprowadzi³
nas po obejœciu, zwracaj¹c uwagê,
¿e skoro s¹ do wykorzystania pomieszczenia gospodarcze, to nale¿y
to zrobiæ. I tak jedno z pomieszczeñ
zamieniono na chlewik, w którym
hoduje siê tucznik, wœród nich s¹
dwie œwinki wietnamskie. W innym
pomieszczeniu z kolei znajduj¹ siê
kózki (i dwa koz³y) oraz owieczki
wraz z nowym narybkiem - dwa oseski przysz³y na œwiat zaledwie dwa
dni przed zrobieniem im zdjêæ, jest
tu te¿ piêkny baran. W innej czêœci
hodowane s¹ kury. Tym samym
oœrodek ca³y czas powiêksza swój
inwentarz, wykorzystuj¹c fakt, i¿
zlokalizowany jest na wsi.
Inaczej do kwestii pomocy
oœrodkowi zaczêli podchodziæ darczyñcy. Na stanie posiadania oœrodka znalaz³ siê drugi samochód dostawczy, sukcesywnie zbierane s¹
równie¿ materia³y budowlane potrzebne do dokoñczenia remontu
pokojów mieszkalnych. Wygl¹d
zmieni równie¿ kuchnia i jadalnia
oraz pomieszczenie biurowe.
Inaczej te¿ wygl¹da zaopatrzenie w jedzenie i œrodki czystoœci – to

wszystko wymaga jednak bardzo
du¿o pracy i zaanga¿owania wolnego czasu, czego nie szczêdz¹ Helena i Maciej Stachowiakowie.
Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e dwa lata
temu w oœrodku przebywa³o zaledwie kilku podopiecznych, dzisiaj
jest ich 33. Po okresie zimowym
zapewne liczba podopiecznych
zmniejszy siê, jednak i tak oko³o 20.
pozostanie.
Oœrodek dla bezdomnych to nie
tylko koniecznoœæ zadbania o wikt i
opierunek to równie¿ czêste i szczere rozmowy. Niemal wszyscy
mieszkañcy maj¹ za sob¹ ró¿ne,
trudne przejœcia, wielu z nich potrzebuje wsparcia duchowego, nauki radzenia sobie w ¿yciu, odpowiedzialnoœci, a czasem ca³kowitej
zmiany podejœcia do ¿ycia – przede
wszystkim porzucenie na³ogu picia
alkoholu, z którym wielu mia³o problemy. Czêœæ osób, pragn¹æ rozpocz¹æ nowy etap w ¿yciu rozpoczê³o
zawodow¹ pracê, to kolejny krok do
usamodzielnienia siê.
W oœrodku w tej chwili przebywa piêcioro dzieci.
– Staramy siê tak dzieliæ zadania wœród mieszkañców, aby nie
absorbowaæ zbytnio mam. One
musz¹ nauczyæ siê opieki i odpowiedzialnoœci nad swoimi dzieæmi, czego czasami nie potrafi¹ – powiedzia³a Helena Stachowiak.
Gdy wyje¿d¿aliœmy z oœrodka,
jeden z mieszkañców w³aœnie wychodzi³ do pracy.
– Ci, co chc¹ pracowaæ, zawsze znajd¹ pracê i w koñcu usamodzielni¹ siê. To oni musz¹ chcieæ, a
naszym zadaniem jest pomóc im w
realizacji tych marzeñ – doda³ M.
Stachowiak.
Sporo mieszkañców oœrodka
jednak jest bardzo schorowanych,
posiadaj¹ renty i wymagaj¹ pomocy,
której im tu nie brakuje.
MM
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Minê³a 66 rocznica polskiego Wêgorzyna
2 marca 2011 roku, w
samo po³udnie, przy
obelisku poœwiêconym
„Pionierom Ziemi
Wêgrzyñskiej” odby³o
siê uroczyste z³o¿enie
wieñców dla
upamiêtnienia dorobku
pierwszych
mieszkañców naszego
miasta i gminy.
W uroczystoœci uczestniczyli:
burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska w asyœcie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, przedstawiciele: Rady
Osiedlowej, Ko³a Emerytów i Rencistów, Poczty Polskiej, Banku
Spó³dzielczego, Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska, Stowarzyszenia Diabetyków, Biblioteki Publicznej, Przedszkola, szkó³ z
Wêgorzyna i Runowa Pomorskiego.
W godzinach wieczornych w koœciele wspólnota parafialna modli³a
siê w intencji tych, którzy k³adli
fundament pod budowê powojennego Wêgorzyna.

Tym ho³dem obecni pod pomnikiem podziêkowali tym, którzy budowali nasz¹ Ojczyznê na Ziemiach Zachodnich po II wojnie œwiatowej. (o)

Za du¿o biurokracji, czy za ma³o chêci
(£OBEZ). Jeszcze pod
koniec stycznia,
podczas posiedzenia
Komisji Bud¿etowej
radni zastanawiali siê
co zrobiæ, by zwiêkszyæ
zakres zajêæ na
œwietlicach wiejskich.
Pomys³ów nie
brakowa³o, kontr –
równie¿.
W posiedzeniu udzia³ wziêli
cz³onkowie Komisji Bud¿etowej
Rady Miejskiej w £obzie, so³tysi
oraz zaproszeni goœcie.
Podczas komisji radny Antoni
Ku¿el oznajmi³, ¿e z chwil¹, gdy
œwietliczanka jest na szkoleniu lub
urlopie to œwietlice s¹ zamkniête.
Mieszkañcy prosz¹, ¿eby œwietlice
funkcjonowa³y bez wzglêdu na
urlop czy szkolenia œwietliczanek.
Dyrektor £DK Dariusz Ledzion
poinformowa³, ¿e zgodnie z dzia³alnoœci¹ statutow¹ Domu Kultury,
œwietliczanki uczestnicz¹ w spotkaniach, szkoleniach, imprezach œrodowiskowych, które odbywaj¹ siê
poza miejscem pracy i czêsto w dni

wolne od pracy. Zgodnie z kodeksem pracy odbieraj¹ sobie wówczas
dzieñ wolny.
Radna Wies³awa Romejko z kolei dopytywa³a czy ze œrodków znajduj¹cych siê w profilaktyce uzale¿nieñ napisane zosta³y jakiekolwiek
programy na rzecz œwietlic. Jak zauwa¿y³a, s¹ œrodki ministerialne,
które mo¿na pozyskaæ przy udziale
w³asnym np. z profilaktyki uzale¿nieñ i zrealizowaæ program sportowy, rekreacyjny i jednoczeœnie
wzmacniaj¹cy.
Jednak kierownik Wydzia³ Edukacji, Kultury i Zdrowia EK Miros³awa Turbak przypomnia³a, ¿e
œrodki z funduszu profilaktyki mog¹
zostaæ przeznaczone jedynie na
sport. Radna W. Romejko nie da³a
siê jednak tak szybko zwieŸæ. Odpar³a, ¿e rozumie, i¿ po œrodki ubiegaæ mog¹ siê stowarzyszenia, organizacje sportowe i jednostki samorz¹du terytorialnego, ale animatorem sportu mo¿e byæ równie¿ œwietlica. Sportem jest wyjazd na basen,
zabawy na boisku i to te¿ jest profilaktyka. Uwa¿a, ¿e powinno byæ
wiêksze zaanga¿owanie w œci¹gniêciu œrodków na œwietlice. Na te s³owa dyrektor £DK Dariusz Ledzion
oznajmi³, ¿e we wrzeœniu bêdzie

realizowany projekt pn. „Œwiêto
wsi” zwi¹zany z dzia³alnoœci¹ œwietlic, natomiast M. Turbak, ¿e pisaniem wniosków w temacie pozyskiwania funduszy zajmuje siê inny
wydzia³ urzêdu.
I tym razem radna W. Romejko
nie da³a za wygran¹. Odpar³a, ¿e
owszem, jest wydzia³, który pisze
wnioski, ale z inicjacji wydzia³u
merytorycznego. - Mo¿na napisaæ
wniosek na œwietlice terapeutyczne
przy wykorzystaniu œwietlic wiejskich. Dlaczego nauka tañca czy
p³ywania nie mo¿e byæ elementem
sportu? Pomys³ów mo¿e byæ bardzo
du¿o, potrzeba tylko chêci i zaanga¿owania – powiedzia³a.
Burmistrz Ryszard Sola powiedzia³, ¿e pojawiaj¹ siê wytyczne
ró¿nych obszarów dofinansowuj¹cych, tote¿, urz¹d przyjmuje sygna³y radnych o maksymalnym aplikowaniu we wszystkie obszary dofinansowuj¹ce.
- Je¿eli takie wytyczne siê pojawi¹ radni zostan¹ poinformowani o
mo¿liwoœciach aplikacji przez dane
jednostki – powiedzia³.
Na kolejne pytanie radnej W.
Romejko, dotycz¹ce terminu sk³adania wniosków do ministerstwa
sportu, pad³a odpowiedŸ, ¿e do 15

listopada 2010 r. Jak siê okaza³o
gmina o œrodki nie aplikowa³a, ale
tematem zainteresowa³a stowarzyszenia. Tak siê jednak z³o¿y³o, ¿e
nikt z tych œrodków nie skorzysta³.
Dyrektor £DK D. Ledzion
oznajmi³, natomiast, ¿e napisanie
projektu to 20 proc. sukcesu natomiast 80 proc., to jego rozliczenie.
– Czasem nie do przebrniêcia
s¹ wytyczne – powiedzia³ i poda³
przyk³ad projektu Kapel Podwórkowych. Doda³, ¿e przy projektach
jest zbyt du¿o biurokracji.
Przy wnioskach jest du¿o biurokracji, jednak mo¿liwoœæ pozyskania dofinansowania istnieje, gorzej
z mo¿liwoœci¹ uruchomienia w
œwietlicach i w £DK czegoœ poza
graniem i œpiewaniem, choæby taniec, teatr czy wyjazd na basen. (r)
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OG£OSZENIA DROBNE

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

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Region

Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza w bloku, II piêtro, 3 pokoje, 86
mkw., z w³asnym ogrzewaniem gazowym, niski czynsz. Tel. 609 593
801
Sprzedam lub wydzier¿awiê mieszkanie w Prusinowie 15. Tel. 91 397
3398
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
na parterze w £obzie przy ul.
Orzeszkowej. Tel. 691 490 321
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe w £obzie, 65 mkw., 3 pokoje,
w³asne co, ma³y ogródek na grila +
wiata. Tel. 783 792 696
Sprzedam w £obzie mieszkanie 4 pokojowe , III piêtro,Oœ. Orzeszkowej. Cena 160 tys. z³. Tel. 91 397
5638, 692 070 387
Sprzedam mieszkanie w bloku o
pow. 67 mkw., bez czynszowe, w
okolicach Reska, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, du¿y balkon, dwie
piwnice, ogrzewanie gazowe, gara¿
blaszany. Tel. 791 727 642 lub 91
395 1038
Resko, sprzedam mieszkanie 3
pokojowe 93 mkw., dzia³ka 831
mkw. Cena 145.000 z³. Tel. 888 169
572
Sprzedam w £obzie kawalerkê
24,94 mkw. wraz z pomieszczeniem
gospodarczym 9,91 mkw. Cena 50
000 z³. Tel. 665 730 318.
Sprzedam w £obzie mieszkanie 4
pokojowe na parterze. Tel. 91 397
5088
£obez ul. Browarna sprzedam
mieszkanie 55 mkw., 3 pokoje.
Cena 157 tys. z³. Tel. 600 265 547

Szczecin ul. Potulicka sprzedam
mieszkanie 2 pokojowe w³asn. 37
mkw., atrakcyjne po³o¿enie, VII piêtro, 100 m do pêtli tramwajowej, po
kapitalnym remoncie z wymian¹
pionu i kan., drzwi Gerda, okna pcv,
widna kuchnia, niski czynsz. Cena
175 tys. z³. Kont. Pryw. Tel. 600 382
886

US£UGI
Powiat ³obeski
Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391

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

Sprzedam dom pó³ bliŸniaka oraz
dzia³kê budowlan¹ w Gryficach blisko centrum. Tel. 502 485 265

Kupiê u¿ywan¹ ³ódkê wêdkarsk¹.
Tel. 603 720 382
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Powiat gryficki
Drewno - ga³êziówka - buk,
ciête na 25 cm, pakowane w
worki 50 l. Cena za worek 16 z³.
Tel. 726 493 956.
Sprzedam drewno kominkowe. Tel.
667 612 010.

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Windykacje. Bezpoœrednio.
Wykup d³ugów.
Tel. 515-291-074

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

ROLNICTWO
Tanio sprzedam ok. 4 hektary ziemi
w Radowie Ma³ym, dobra lokalizacja, bezpoœrednio. Tel. 660 969 785.
¯yto jare sprzedam. Tel. 600 173
955.

Powiat gryficki
Wynajmê 3 pokoje z kuchni¹ lub pó³
bliŸniaka w Gryficach. Tel. 502 629
052

NAUKA

Sprzedam kawalerkê w Drawsku
Pomorskim 25 mkw., parter, Tel.
606825070

Powiat drawski

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Wierzchowie. Tel. 602 760 877,
692 653 140.

Z³ocieniec. Korepetycje jêzyk polski, angielski. Przygotowanie do
matury. Tanio. Tel. 663 563 778

NIERUCHOMOŒCI
Powiat gryficki

Region

Powiat œwidwiñski

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

Powiat ³obeski

VIDEO-FOTO. Tel. 691 793 005.
www.supi.co

£obez ul. Ogrodowa sprzedam bardzo ³adne mieszkanie dwupoziomowe 101 mkw. Cena 240 tys. z³.
Tel. 600 265 547

Powiat drawski

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

PRACA
Powiat ³obeski
Kombajnista – traktorzysta, mechanik z umiejêtnoœci¹ spawania, rencista w dobrej kondycji, podejmie
pracê dorywczo lub na sta³e. Tel.
503 920 973

Sprzedam dom pó³ „bliŸniaka” oraz
dzia³kê budowlan¹ w Gryficach, blisko centrum. Tel. 502-485-265.

Powiat ³obeski
W £obzie sprzedam pó³ bliŸniaka 90
mkw. z ogródkiem, Tel. 91 397 6453
Wynajmê pomieszczenie o powierzchni 15 mkw., £obez ul. Koœciuszki 9. Tel. 609 1165 601
Wynajmê halê w £obzie + biuro. Tel.
783 514 200
Sprzedam dom w Resku, pow. 208
mkw., pow. dzia³ki 670 mkw., wolno
stoj¹cy, w³asnoœciowy. Cena 500
tys. z³ do negocjacji. Tel.
600451645, 608727083.
Wynajmê hale magazynowe o powierzchni 400 mkw. i 600 mkw w
Resku. Tel. 518 169 392.
Dorowo gm. Resko, dom na sprzeda¿, pow. 112 mkw., dzia³ka 2700
mkw., 2 budynki gospodarcze – 118
i 71 mkw. Mo¿liwoœæ dzier¿awy
gruntu 8500 mkw. Tel. 663 036 912,
665 497 211.
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat drawski
Poszukujê lokalu do wynajêcia w
Drawsku Pomorskim na us³ugê
handlow¹. Tel. 661 196 337
Wynajmê niewielki gara¿ lub pomieszczenie do przechowywania
skutera w okolicy osiedla Pomorskiego w Z³ocieñcu, Tel. 663 563 778

Daj¹c og³oszenie
do TTygodnika
ygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej
i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
tel. 91 39 73 730; wppp1@wp.pl
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Puchar VII Memoria³u Szachowego im. Gabriela
Bieñkowskiego dla Krzysztofa Nadkiernicznego
z Wêgorzyna
W minion¹ sobotê, 5
marca, w £obzie w hali
sportowo-widowiskowej
odby³ siê po raz siódmy
£obeski Memoria³
Szachowy im. Gabriela
Bieñkowskiego pod
honorowym patronatem
Komendanta
Wojewódzkiego Policji
w Szczecinie nadinsp.
Wojciecha Olbrysia.
W zawodach uczestniczy³o
oko³o 90 zawodników. Zwyciêzc¹
zawodów w kategorii „Open” zosta³ p. Krzysztof Nadkierniczny,
który kultywuje rodzinn¹ tradycjê
gry w szachy i od wielu lat startuje
w Memoriale. Tradycjê podtrzymuje tak¿e jego siostra Monika
Nadkierniczna, która bêd¹c nauczycielk¹ wychowania fizycznego w wêgorzyñskiej szkole podstawowej prowadzi ko³o szachowe i
uczy najm³odsze dzieci gry w szachy. W sobotê przywioz³a na zawody kilkoro takich ma³ych szachistów, w tym z „zerówki”.
Krzysztof Nadkierniczny za
pierwsze miejsce otrzyma³ Puchar
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Drugie miejsce
zaj¹³ p. Krzysztof Kapral, a trzecie

Pani Monika Nadkierniczna (w œrodku) , bêd¹c nauczycielk¹ wychowania fizycznego w wêgorzyñskiej szkole
podstawowej prowadzi ko³o szachowe i uczy najm³odsze dzieci gry w szachy.
Brunon Studziñski. Najm³odszym
zawodnikiem Memoria³u by³ 6 letni
Kamil Krupa ze Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie. Najstarszym
natomiast 87 letni p. Kazimierz
Karchut ze Szczecina. Wybrano tak¿e najlepsz¹ zawodniczkê z powiatu ³obeskiego. Zosta³a ni¹ Martyna
Zieniuk z £obza. Najlepszym za-

wodnikiem z gminy £obez zosta³ w
tym roku Rafa³ Peter, który otrzyma³
tak¿e nagrodê specjaln¹ jury za
wzorow¹ postawê podczas turnieju.
Tradycyjnie rozegrano równolegle VI Mistrzostwa Policjantów
Województwa Zachodniopomorskiego w szachach. Ich zwyciêzc¹
zosta³ tym razem asp. Jan Kordyl z

Akcja – Truchtanie dla zdrowia
Zawodnicy z £obeskiego Klubu Biegacza Trucht postanowili
aktywnie promowaæ bieganie dla
zdrowia. W minion¹ niedzielê
odby³ siê pierwszy trening, na który niestety nie przyszed³ nikt spoza klubu, mimo licznych zaproszeñ kierowanych imiennie do
amatorów truchtania.
Korzystaj¹c z piêknej pogody,
przeprowadziliœmy doœæ szybki,
dynamiczny 12 kilometrowy trening, gdy¿ nie by³o z nami pocz¹tkuj¹cych biegaczy, do których mieliœmy dostosowywaæ tempo i pokonywany dystans. W biegu udzia³
wziêli: Robert Ga³an – rekordzista
klubu na dystansie 10 km (36 minut
50 sek.) i aktualny mistrz powiatu

³obeskiego w biegach prze³ajowych, Marcin Horbacz – rekordzista klubu na dystansie maratonu (3
godziny 16 minut 18 sek.) i pó³maratonu (1 godz. 25 min 27 sek.),
Dariusz Pietrowski specjalista od
carnicrosu – czyli biegania w tandemie z psem i pasjonat tej ma³o znanej dyscypliny.
Kolejny trening zaplanowany
jest na najbli¿sz¹ niedzielê. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnego biegania. Spotykamy siê 13 marca o godzinie 11.00
na Polanie (tzw. Patelni). Szczegó³y
na stronie klubu: www.trucht.republika.pl
Mamy nadziejê, ¿e na kolejnych
treningach biegowych bêdzie nas
du¿o wiêcej.
M.H.

£obza. Otrzyma³ on puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Szczecinie.
Organizatorem memoria³u by³a
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie oraz Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat £obeski”. Szczegó³owe wyniki opublikujemy w nastêpnym wydaniu.
(r)
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Pozosta³ tylko Orze³...

Sarmata przygotowuje siê do sezonu
Szybkimi krokami zbli¿a siê 19
marca, dzieñ inauguracji rozgrywek
rundy wiosennej o mistrzostwo IV
ligi zachodniopomorskiej. Pi³karzom Sarmaty Dobra do zakoñczenia przygotowañ pozosta³ w planie
tylko jeden mecz sparingowy: 12
marca z V ligowym Or³em Trzciñsko-Zdrój.
Dru¿yna Sarmaty Dobra swoje
przygotowania do sezonu rozpoczê³a w dniu 16 stycznia w hali w Dobrej, udzia³em w II Turnieju im.
Mieczys³awa Ko³y. Po Memoriale
Sarmaci rozpoczêli cykl treningów
w hali i w terenie, przeplatany cotygodniowymi sparingami z ró¿nymi
dru¿ynami.
Od 12 do 19 lutego, 20 zawodników wziê³o udzia³ w obozie kondycyjno-rehabilitacyjnym w oœrodku
„Damian” w Pobierowie, w ramach
którego zagrali kilka meczów sparingowych. Od koñca lutego z treningów wypad³y zajêcia w hali sportowej i treningi s¹ przeprowadzane
w terenie.
Trener Sarmaty Tomasz Surma
jak zawsze w okresie przygotowawczym mniejsz¹ wagê przywi¹zywa³
do osi¹ganych wyników, znacznie
wiêkszy nacisk k³ad³ na mo¿liwoœæ
sprawdzenia wszystkich zawodni-

ków, szczególnie tych m³odych, w
chwili obecnej wchodz¹cych do
dru¿yny. Powodowa³o to, ¿e w niektórych meczach sparingowych
bra³o udzia³ w podstawowej jedenastce Sarmaty a¿ oœmiu zawodników
bêd¹cych w wieku „m³odzie¿owca”, co niejednokrotnie prze³o¿y³o
siê na mniej korzystne rezultaty
meczów sparingowych.
Wyniki wszystkich rozegranych
przez Sarmatê spotkañ treningowych:
22.01.2011r. Goleniów - Promieñ Mosty 0:3 Sarmata,
29.01.2011r. P³oty - Pomorzanin Nowogard 0:3 Sarmata,
04.02.2011r. Stargard - Sokó³
Pyrzyce 5:3 Sarmata,
12 - 19.02.20011r. Mecze na
obozie w Pobierowie:
Ina Iñsko (Kl. O) 2:0 Sarmata,
Gryf Kamieñ Pomorski (IV
liga) 5:3 Sarmata
AKS Strzegom (woj. dolnoœl¹skie, lider Kl. O, odpowiednik V ligi
ZZPN) 7:5 Sarmata,
Victoria Parchów (woj. dolnoœl¹skie, Kl. A, odpowiednik Kl. O.
ZZPN) 1:3 Sarmata,
26.02.2011r. Drawsko Pomorskie, Stal Lipiany (V liga) 8:1 Sarmata,
02.03.2011r. Olimpia Nowo-

gard 1:1 Sarmata Dobra
05.03.2011r. Stargard, Kluczevia Stargard 1:2 Sarmata,
Pozostaje sparing do rozegrania: 12.03.2011 r. Orze³ TrzciñskoZdrój – Sarmata (o miejscu meczu
zadecyduje stan boiska).
Sk³ad Sarmaty z ostatniego meczu sparingowego z Kluczevi¹ Stargard: Sebastian Marciniak, Maciej
Garliñski, Jaros³aw Jaszczuk, Wojciech Dorsz, Jakub Durkowski,
Pawe³ Za³êcki, Zdzis³aw Szw¹der,
Damian Dzierbicki, Emilian Kamiñski, Wojciech GuŸniczak, Damian Padziñski oraz Wojciech Kliœ,
Mateusz Dzierbicki, Seweryn Wrzesieñ. Strzelcy bramek dla Sarmaty:
Wojciech Dorsz i Wojciech Kliœ.

Bilans goli w meczach kontrolnych: 24:30 (+/-); zwyciêstwa/remisy/pora¿ki: 4/1/5.
Zawodnicy Sarmaty, którzy odbyli obóz w Pobierowie: Rafa³ Baran, Rafa³ Barden, Wojciech Bonifrowski, Rados³aw Cytowicz, Jakub
Durkowski, Damian Dzierbicki,
Mateusz Dzierbicki, Patryk Dzierbicki, Maciej Garliñski, Piotr Grochulski, Wojciech GuŸniczak, Jaros³aw Jaszczuk, Wojciech Kliœ, Sebastian Marciniak, Kamil Pacelt,
Damian Padziñski, Zdzis³aw Szw¹der, £ukasz Uchwa³, Seweryn
Wrzesieñ i Pawe³ Za³êcki.
estan
Wiêcej na
www.sarmatadobra.com

Lekkoatleci UKS „ARBOD” na trasach w Policach
W dniu 5 marca, na wymagaj¹cych
trasach w Policach lekkoatleci UKS
„ARBOD” udzia³em w mistrzostwach
województwa m³odzików, juniorów oraz
seniorów w biegach prze³ajowych zainaugurowali wiosenny cykl startów w zawodach lekkoatletycznych.
W zawodach wystartowa³o blisko 190
zawodników na dystansach od 1500 m do
4000 m, reprezentuj¹cych kluby lekkoatletyczne województwa zachodniopomorskiego. Start dla naszych zawodników by³ ich
pierwszym sprawdzianem przygotowania
do sezonu. Nasi zawodnicy start mog¹ zaliczyæ do udanych. W rywalizacji na dystansie 1500 m rewelacyjnie wystartowa³a Milena Sadowska zajmuj¹c 5 miejsce, ponadto bardzo udanie wystartowa³y: Kinga Borsiak - zajê³a 13 miejsce, a Patrycja Florczak
- 15 miejsce (w biegu wystartowa³o 47 zawodniczek, g³ównie z II klasy gimnazjum).
W biegu m³odzików na dystansie 2000 m
udanie zaprezentowa³ siê Ryszard Rzepecki, zajmuj¹c wœród 32 zawodników 12 miejsce. Przed naszymi zawodnikami dalsze
starty i przygotowania do najwa¿niejszych
imprez tegorocznego sezonu.
(o)
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M³odzie¿ zapobiega po¿arom

(£OBEZ-gmina). W
miniony pi¹tek w
£obeskim Domu Kultury
odby³y siê ju¿ VI gminne
eliminacje
Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy
Po¿arniczej „M³odzie¿
zapobiega po¿arom”.
Jak zwykle cieszy³ siê
on bardzo du¿ym
zainteresowaniem
wœród dzieci i m³odzie¿y.
Turniej, spoza nauczania przedmiotów w szko³ach, nie nale¿y do
³atwych, albowiem wœród pytañ
pojawiaj¹ siê i takie, jak koniecznoœæ rozszyfrowania napisu na wozach bojowych. Pytania s¹ zarówno
z zakresu po¿arnictwa, ochrony
przyrody, jak i pierwszej pomocy.
Uczestnicy startuj¹cy w takim turnieju musz¹ wiêc wykazaæ siê bardzo szerok¹ wiedz¹. Aby zachêciæ
dzieci i m³odzie¿ do wziêcia w nim
udzia³u, organizatorzy zwrócili siê o
wsparcie do sponsorów. To dziêki:

Gminie £obez, Nadleœnictwu
£obez, Zak³adowi Przemys³u Ziemniaczanego Novamyl, PWiK, Radzie Miejskiej, Radzie Osiedla,
£EC, Administratorowi, TKKF,
Ko³om £owieckim: „Rogacz” i
„Diana”, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej zwyciêzcy i nie
tylko mogli zostaæ obdarowani cennymi nagrodami.
W I grupie wiekowej – szko³y
podstawowej I miejsce zaj¹³ Jacek
Lew ze Szko³y Podstawowej nr 2,
zdobywaj¹c ³¹cznie 14 punktów, II
miejsce zaj¹³ Mateusz Iwan równie¿
ze Szko³y Podstawowej nr 2, maj¹c
na koncie jedynie dwa punkty mniej
od swojego kolei, III miejsce zaj¹³
Przemys³aw Karau ze Szko³y Podstawowej nr 2, zdobywaj¹c 10 punktów. IV miejsce przypad³o Patrycji
Adamskiej ze Szko³y Podstawowej
w Be³cznej, V miejsce - Damianowi
Ignacenko ze Szko³y Podstawowej
nr 1 w £obzie.
W kategorii Szko³y Gimnazjalne startowali gimnazjaliœci z ZSG w
£obzie. I miejsce zaj¹³ Piotr Wyczo³ek, zdobywaj¹c 13 punktów, II
miejsce - Jonatan Piotrowski (12

punktów), III miejsce – Rafa³ Kuzon
(11 punktów), IV miejsce - Mariusz
Malinowski, V miejsce – Dawid
Latawiec.
W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych startowali uczniowie z ZS
w £obzie.
I miejsce zaj¹³ Kamil Pawluk,
zdobywaj¹c 17 punktów, II miejsce
Marek Ciechañski (16 punktów), III
miejsce – Mateusz Ga³ecki (12+1
punktów), IV miejsce Martyna Mazur (12+0 punktów), V miejsce –
Kacper Sulej.
Wszyscy zwyciêzcy mieli mo¿liwoœæ wybrania sobie takich nagród, jakie najbardziej im odpowiada³y. A by³o w czym wybieraæ, albowiem poza markowymi piórami,
by³y: s³owniki, albumy, pi³ki itp.
Ka¿dy znalaz³ wiêc dla siebie tak¹
nagrodê, jaka najbardziej mu odpowiada³a.
Dla najliczniejszej grupy, czyli
uczniów szkó³ podstawowych przewidziano nagrody dla wszystkich
uczestników, tak, aby nikt z najm³odszych nie czu³ siê pokrzywdzony.
Nagrody przewidziano równie¿
dla nauczycieli, którzy przygotowy-

wali swoich uczniów do tego konkursu.
Wczeœniej, albowiem 5 lutego
(w Boninie i Zagórzycach) i 25 lutego (Be³czna) odby³y siê wstêpne
eliminacje na wsiach.
Konkursy przeprowadzi³y w
tym roku tylko dwie gminy: £obez i
Dobra. Z tego powodu 22 marca w
siedzibie Komendy Powiatowej
Stra¿y Po¿arnej w £obzie w szranki
o najlepszych z zakresu wiedzy po¿arniczej wystartuj¹ dzieci i m³odzie¿ jedynie z tych dwóch gmin.
- W eliminacjach gminnych startowa³o 18. licealistów, 12. gimnazjalistów i oko³o 40 uczniów ze
szkó³ podstawowych. £¹cznie oko³o 70 osób. Wczeœniej na wioskach
udzia³ w turnieju wziê³o oko³o 45
dzieci – powiedzia³ Bogdan Górecki.
– Serdecznie Wam dziêkujê,
zachêcam do udzia³u w nastêpnej
edycji i w nastêpnym etapie konkursu ¿yczê Wam samych sukcesów,
du¿o wspania³ych ocen i do mi³ego
zobaczenia – powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
Uczestnicy turnieju brawami
podziêkowali organizatorom, sponsorom i nauczycielom.
MM
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Nielegalne
wypalanie traw
Okres wiosny jak co roku wi¹¿e siê
z tym, i¿ wiele osób przystêpuje do
wypalania ³¹k, pastwisk i nieu¿ytków
rolnych. Osoby te swoje postêpowanie
t³umacz¹ tym, ¿e zabiegi takie u¿yŸniaj¹
glebê. Rzeczywistoœæ poparta doœwiadczeniem lat ubieg³ych , wskazuje, ¿e
wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w œrodowisku naturalnym, jest przyczyna
wielu po¿arów, które niejednokrotnie
prowadz¹ do wypadków œmiertelnych z
udzia³em ludzi.
Dowodzi tego poniedzia³kowy
przyk³ad ze Stalowej Woli gdzie podczas wypalania trawy w p³omieniach
zgin¹³ starszy mê¿czyzna. Policja przypomina, ¿e praktyka wiosennego wypalania traw jest procederem nielegalnym
w myœl obowi¹zuj¹cych przepisów
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody /Dz.U.2004r.
Nr.92 poz.880/ Art. 131 pkt 12 „kto
wypala ³¹ki, pastwiska, nieu¿ytki,
rowy, pasy przydro¿ne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.
Maj¹c powy¿sze na uwadze policjanci bêd¹ bezwzglêdnie i szybko reagowaæ w przypadku stwierdzenia wypalania traw i nieu¿ytków, poprzez stosowanie odpowiedniego oddzia³ywania
karno-represyjnego.Dla ambitnych i zainteresowanych osób poni¿ej dodatkowa (niekoniecznie policyjna) informacja: czym grozi wypalanie traw?
To wyrok œmierci dla niezliczonej
iloœci zwierz¹t - od drobnych bezkrêgowców (d¿d¿ownice, krocionogi, paj¹ki, œwierszcze, pasikoniki, motyle
mrówki, pszczo³y, osy), po wiele gatunków krêgowców (ropuchy, jaszczurki

zwinki i ¿yworodne), a tak¿e liczne
gatunki ptaków i ich lêgi. gin¹ mrówki
niszcz¹ce szkodniki, jedna kolonia
mo¿e zniszczyæ do 4 mln szkodliwych
owadów rocznie. Poza tym zjadaj¹c
resztki roœlinne i zwierzêce mrówki
pe³ni¹ funkcjê sanitarn¹ i u³atwiaj¹ rozk³ad masy organicznej oraz wzbogacaj¹
warstwê próchnicy i przewietrzaj¹ glebê. Podobnymi sprzymierzeñcami w
walce ze szkodnikami s¹ biedronki zjadaj¹ce kolonie mszyc. Trzmiele pszczo³y zamieszkuj¹ce ³¹ki zapylaj¹ ogromn¹
liczbê kwiatów, drzew, krzewów i roœlin zielnych. drapie¿ne owady, ¿aby,
których populacje malej¹ w tempie zastraszaj¹cym na tl¹cych siê ³¹kach, je¿e,
krety zjadaj¹ce drobne gryzonie, m³ode
zaj¹ce, pisklêta s¹ ofiarami bezmyœlnych podpalaczy. Gromady ptaków,
które maj¹ tereny lêgowe na ³¹kach gin¹
w p³omieniach. ogieñ przenosi siê na
pobliskie zabudowania i lasy powoduj¹c nieodwracalne straty.
W ekosystemach leœnych po¿ary
niszcz¹ kryjówki zwierz¹t oraz bazê
pokarmowa dla wielu organizmów.
powstaje dym, którego podstawowymi
sk³adnikami s¹ wêglowodory wstrzymuj¹ce oblatywanie pszczó³. ginie mikroflora glebowa, która wyja³awia glebê i hamuje naturalny rozk³ad resztek
organicznych. wypalona ³¹ka du¿o bardziej nara¿ona jest na erozjê wodna
wietrzn¹, która prowadzi w konsekwencji do wyja³owienia gleby i ubytku próchnicy œciel¹cy siê dym, to zagro¿enie dla bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Do atmosfery przedostaje siê
du¿o CO2, siarki i wêglowodorów aromatycznych o w³aœciwoœciach rakotwórczych.
(o)

Zaparkowa³

K³usownicy znów
w rêkach Policji
Policjanci z £obza wspólnie z
funkcjonariuszami Stra¿y Miejskiej
i Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej zatrzymali trzech sprawców, którzy
nielegalnie ³owili ryby.
W ostatnim czasie policjanci z
powiatu ³obeskiego dwukrotnie
przeprowadzili dzia³ania maj¹ce na
celu zatrzymanie k³usowników. Tydzieñ temu na jeziorze Mielno mundurowi zatrzymali dwie osoby, które
dokonywa³y nielegalny po³ów ryb.
Tym razem policjanci wraz z
funkcjonariuszami Stra¿y Miejskiej
z £obza oraz Spo³ecznej Stra¿y
Rybackiej zatrzymali w Gardnie
trzech sprawców, którzy ³owili ryby
przy pomocy sznurów hakowych i
wêdek podlodowych.
M³odzi mê¿czyŸni w wieku od
22 do 28 lat, mieszkañcy gminy
Wêgorzyno, zostali osadzenie w
policyjnym areszcie. Podczas przes³uchania us³yszeli zarzuty z Ustawy
o rybactwie œródl¹dowym.

Zatrzymany
z narkotykami
Policjanci z £obza zatrzymali 31
letniego mieszkañca £obza, który
posiada³ przy sobie œrodki odurzaj¹ce w postaci marihuany.
Policjanci z wydzia³u kryminalnego ³obeskiej komendy wœród wielu zadañ, jakie realizuj¹ – maj¹ tak¿e na uwadze minimalizowanie i
rozpracowanie zjawiska narkomani
na terenie powiatu ³obeskiego.
Policjanci zatrzymali w £obzie
31 letniego mê¿czyznê, który posiada³ przy sobie ponad gram œrodka
odurzaj¹cego w postaci marihuany.
Zosta³ osadzony w policyjnym
areszcie i us³ysza³ zarzut z Ustawy o
przeciwdzia³aniu narkomanii.

W³amania i kradzie¿e
w powiecie
W ostatnim tygodniu policjanci
z £obza odnotowali kilka zdarzeñ
dotycz¹cych w³amañ i kradzie¿y.
W £obzie przy ul. Podgórnej nieustalony sprawca w³ama³ siê do altany ogrodowej wypychaj¹c do wewn¹trz okno. Ze œrodka sprawca
skrad³ lodówkê, aparat fotograficzny oraz inne rzeczy o ³¹cznej wartoœci 1.543 z³.

(£OBEZ). Tak zaparkowa³ kierowca przed urzêdem starostwa przy
wyjœciu z Domu Dziecka. Ty³ samo-

chodu sta³ tu¿ przy szczycie schodów. Pozostaje jedynie pogratulowaæ. I jak tu dbaæ o trawniki?MM
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Równie¿ w £obzie, przy ul. Niepodleg³oœci, dosz³o do w³amania na
myjni samochodowej. W³amywacz
wybi³ szybê w pomieszczeniu myjni
i skrad³ kasetê metalow¹. Straty to
300 z³.
Natomiast w Kraœniku nieznany
sprawca w³ama³ siê do pomieszczenia gospodarczego zrywaj¹c k³ódkê. Ze œrodka skrad³ 50 metrów
przewodu elektrycznego.
W pi¹tek, 4 marca, w Dalnie,
Pawe³ K., lat 19, skrad³ z dzia³ki
rolniczej elementy maszyny rolniczej, p³uga o ³¹cznej wartoœci 600 z³.
Zosta³ zatrzymany przez policjantów z £obza i przes³uchany w tej
sprawie.
W nocy z 3 na 4 marca w rejonie
drogi Wêgorzyno - £obez nieznany
sprawca na odcinku drogi polnej
skrad³ 300 metrów kabla linii telekomunikacyjnej o wartoœci 1.120 z³.

Kolizje na drogach
powiatu
Na drogach powiatu ³obeskiego
dosz³o do kilku kolizji. W pi¹tek,
oko³o godz. 9.40 w Resku, na ul.
Wojska Polskiego, kieruj¹cy samochodem marki Mitsubishi z nieustalonej przyczyny zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu, wyjecha³ na pobocze i uderzy³ w drzewo. Na szczêœcie kierowcy nic siê nie sta³o.
Sobotnie kolizje by³y natomiast
spowodowane z³ymi warunkami
drogowymi, a szczególnie oblodzeniem jezdni.
Pierwsza taka kolizja zdarzy³a
siê na drodze £obez - Wêgorzyno,
gdzie kieruj¹cy samochodem marki
Opel Omega Marcin W. z £obza nie
dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych na drodze warunków, zjecha³
na pobocze i dachowa³. Pó³ godziny
póŸniej na drodze Resko - Starogard
kieruj¹cy samochodem marki Citroen Xara jecha³ tak¿e za szybko,
wpad³ w poœlizg i zjecha³ do rowu
uszkadzaj¹c pojazd. W tym samym
miejscu, 5 minut póŸniej, kieruj¹cy
samochodem marki Mercedes Vito
z tych samych przyczyn wpad³ w
poœlizg i uderzy³ w jad¹cy z naprzeciwka samochód ciê¿arowy marki
Volvo.
Przed godzin¹ 9.00 na drodze
Wêgorzyno - Winniki kieruj¹ca samochodem marki Toyota Saris tak¿e nie dostosowa³a prêdkoœci do panuj¹cych warunków, wpad³a w poœlizg i uderzy³a w drzewo.
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ROZMAITOŒCI

tygodnik ³obeski 8.3.2011 r.

Krzy¿ówka nr 10

Wszystkim Paniom ¿yczymy,
by mia³y w sobie wiele wiary
i si³y oraz potêgi ducha,
która pozwoli im udŸwign¹æ
ciê¿ar bycia ostoj¹
i przystani¹ dla bliskich.
Niech nie zabraknie
Wam mi³oœci, rozwagi
i delikatnoœci
oraz nadziei na lepsze dni.

Galeria tygodnika
Œlub Kamili
i £ukasza

NAGRODA
Za poprawne rozwi¹zanie
- miesiêczna prenumerata
„Tygodnika £obeskiego”

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

