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Skatowa³a kole¿ankê, bo nie
spodoba³ jej siê wpis w Internecie
Lepiej pomyœleæ,
a nie r¹baæ
mandaty
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Pieœni na rocznicê odejœcia papie¿a

W minion¹ sobotê minê³a szósta
rocznica œmierci Jana Paw³a II. Parafia w £obzie obchodzi³a tê datê
jako dzieñ narodzin dla nieba papie¿a Jana Paw³a II. Odby³a siê uroczysta msza œwiêta, a po mszy ze specjalnym programem dla wiernych
wyst¹pi³ parafialny chór Dominanta. Chorego w tym czasie dyrygenta
pana Buczka godnie zast¹pi³ Jerzy
Sola. Chór wykona³ kilka pieœni,
przeplatanych wierszami recytowa-

nymi przez Danutê Jasku³ê. Program opracowa³y trzy panie Danuty: Borkowska, Ledzion i Jasku³a.
Na zakoñczenie zebrani w œwi¹tyni
wspólnie zaœpiewali Barkê. I gdy
wydawa³o siê, ¿e to ju¿ koniec, proboszcz Józef Cyrulik zatrzyma³
jeszcze na chwilê wszystkich recytuj¹c piêkny wiersz Romana Brandstaettera „Ukrzy¿ownie”, z tomu
„Pieœñ o moim Chrystusie”. To by³o
wo³anie poety o przebaczenie za

grzech niepope³niony, w którym
spi¹³ klamr¹ ponad czasami tamten
moment ukrzy¿owania Chrystusa i
ludzi skazuj¹cych go na œmieræ, ze
swoim wspó³czesnym czasem i osobistym pytaniem o to, jak on by siê
wtedy zachowa³, po której stronie
by stan¹³, czy mia³by odwagê wyst¹piæ w jego obronie, czy te¿ krzycza³by w t³umie – ukrzy¿ujcie Go. Poeta
strwo¿y³ siê, ¿e i on móg³ byæ w tym
t³umie i z tej trwogi wyros³a przej-

Bieda u nas, panie... Bieda duchowa
W sobotê w koœciele garstka
mieszkañców s³ucha pieœni chóru
parafialnego „Dominanta” oraz
wierszy przygotowanych na szóst¹
rocznicê œmierci naszego papie¿a
Jana Paw³a II. Pod krzy¿em pali siê
kilkanaœcie zniczów. Jak szybko
zapominamy. W telewizji migawka
z Meksyku, gdzie tysi¹ce ludzi zebra³o siê, œpiewaj¹ i modl¹ siê,
wspominaj¹c papie¿a. Naszego papie¿a, który sta³ siê te¿ ich duchowym nauczycielem. A mo¿e sta³ siê
bardziej ich, ni¿ nasz, bo bardziej
jego s³owa prze¿ywaj¹, lepiej pamiêtaj¹. Nie ma drugiego Polaka,
tak znanego w œwiecie, który dla
Polski w tym œwiecie tak wiele uczyni³.
Pamiêtam, jak zaraz po œmierci
Jana Paw³a II przetoczy³a siê przez
kraj dyskusja, jak uczciæ pamiêæ o
nim. Tak¿e w £obzie. Co prawda
doœæ nieœmia³a, ale trudno wymagaæ
tutaj œmia³oœci w tych kwestiach od
ludu ¿yj¹cego na co dzieñ opowieœciami o ksiê¿ach, którzy porzucili
stan kap³añski i chc¹ siê ¿eniæ lub
zrobili jakiejœ pani dziecko i to ukrywaj¹. To co budzi u jednych zgorszenie, innych ekscytuje i oburza,

choæ koœció³ omijaj¹ z daleka i powinno im to byæ obojêtne, ale takie
wieœci zaspakajaj¹ ich potrzeby
duchowe. Plotka, sensacja, ekscytacja, to codzienna strawa bez podzia³u na klasy spo³eczne. Trudno tu
zreszt¹ nawet o takie podzia³y, gdy
wszystko zosta³o zrównane do najni¿szej z klas. Plotkuje siê i ekscytuje zarówno pod budk¹ z piwem,
jak i w eleganckich domach. To tylko ró¿nica opakowañ tej mentalnoœci.
Wiêc w £obzie niczego w kwestii uczczenia postaci Jana Paw³a II
nie wymyœlono. Niektórzy mówi¹, a
na có¿ nam stawiaæ kolejny pomnik,
wystarczy ¿e pamiêtamy jego s³owa, jego nauki. To ci, co w ogóle coœ
o nim s³yszeli. Ci, co go nie s³yszeli,
ju¿ policzyli pieni¹dze, które musieli by wydaæ, choæ nigdy na koœció³ nie wydali ani z³otówki. Maj¹
innych nauczycieli.
W Œwidwinie Stowarzyszenie
Inicjatyw Spo³ecznych buduje
Oœrodek Rekreacyjno-Edukacyjny
dla Dzieci i M³odzie¿y w Bystrznie.
Z kolei œwidwiñska Caritas podjê³a
siê spo³ecznej budowy œwietlicy terapetycznej dla dzieci z rodzin ubo-

gich. „Obok ludzi ¿yj¹cych na wysokim lub œrednim poziomie jest
wiele rodzin biednych, w tym czêsto
wielodzietnych, niewydolnych finansowo i wychowawczo. Wydaje
siê, ¿e przyszed³ czas, aby szczególnie dzieciom z takich rodzin udzieliæ pomocy” - napisali w apelu do
mieszkañców inicjatorzy. Tworz¹
wspólnotê, która chce sama rozwi¹zywaæ swoje problemy.
Zastanawiam siê, kto i do kogo
móg³by w £obzie wystosowaæ podobny apel...
Pozostaje za papie¿em powtarzaæ: Niech zst¹pi Duch Twój i odmieni oblicze ziemi, tej ziemi, ³obeskiej.
KAR

Sybiracy zapraszaj¹
Zarz¹d Ko³a Zwi¹zku Sybiraków w £obzie serdecznie zaprasza
Cz³onków i Sympatyków na spotkanie przy Krzy¿u Sybiraka, które
odbêdzie siê na cmentarzu w £obzie
w dniu 13 kwietnia 2011 r. o godz.
12.00, upamiêtniaj¹ce 71 rocznicê
drugiej deportacji Polaków na Sybir
w 1940 r.
Zarz¹d Ko³a

muj¹ca proœba o przebaczenie za
grzech niepope³niony, ale mo¿liwy...
PóŸniej odbywa³o siê czuwanie
modlitewne do godziny 21.37 –
godziny œmierci papie¿a, zakoñczone Apelem Jasnogórskim. Przy koœciele pod krzy¿em pali³o siê kilkanaœcie zniczów.
KAR
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GroŸny wypadek
motocyklisty
Wczoraj po po³udniu
dosz³o do groŸnego
wypadku drogowego z
udzia³em motocyklisty.
W czwartek po po³udniu na drodze £obez – Resko dosz³o do groŸnego wypadku drogowego z udzia³em m³odego motocyklisty. Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci
zastali inne s³u¿by ratunkowe, które
udziela³y pomocy m³odemu motocykliœcie. Ze wstêpnych ustaleñ
wynika, ¿e 22 letni mieszaniec
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£obza jad¹c od strony Reska w kierunku £obza motocyklem marki
Kawasami straci³ panowanie nad
motocyklem i uderzy³ w przydro¿ne
drzewo. Kieruj¹cy zosta³ odwieziony do szpitala z obra¿eniami wewnêtrznymi. Bêd¹cy na miejscu
wypadku w³aœciciel motocykla
stwierdzi³, ¿e pozwoli³ koledze
przejechaæ siê nowo zakupionym
pojazdem. Prowadzone w tej sprawie dochodzenie wyjaœni teraz
przyczyn tego wypadku. Prawdopodobnie nadmierna prêdkoœæ mog³a
byæ przyczyna tego zdarzenia.

Chc¹ kosiæ ju¿ w kwietniu

Przetarg na koszenie trawy w Resku
Jeszcze do jutra mo¿na sk³adaæ oferty w przetargu, jaki og³osi³ burmistrz
Reska na koszenie w³asnym sprzêtem traw na terenie miasta. £¹czna powierzchnia do koszenia wynosi ponad 10 hektarów (m.in. place zabaw, boiska, pobocza dróg). Koszenia bêd¹ odbywaæ siê raz – dwa razy w miesi¹cu.
Zamawiaj¹cy planuje zawrzeæ umowê w tym miesi¹cu i jeszcze w kwietniu
zleciæ pierwsze koszenie. Informacji udziela podinspektor £ukasz Sobis, tel.
91 39 51 503, wew. 37. Oferty mo¿na sk³adaæ w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Resku, pok. nr 13 do dnia 06.04.2011r. do godz. 10.00.
(r)

Adamus Zak³ad Mechaniczny - Narzêdzia Precyzyjne
Oddzia³ Stare Wêgorzynko 8, 73-155 Wêgorzyno
tel. (91) 39 70 016
e-maill: tablice@adamus.com.pl

poszukuje do pracy pracowników
w nastêpuj¹cych zawodach:
- tokarz
- frezer
- szlifierz
- dr¹¿acz
- œlusarz narzêdziowy
Zainteresowani winni z³o¿yæ CV – poczt¹, e-maillem lub
osobiœcie w biurze Zak³adu - Stare Wêgorzynko 8.
Warunki pracy i p³acy zostan¹ przedstawione podczas
rozmów kwalifikacyjnych.

Ile kosztowa³y
obchody?
(WÊGORZYNO). Wci¹¿ nie
ma rozliczenia obchodów 550.lecia
Wêgorzyna. Przypominamy, ¿e
trwa³y one od marca do paŸdziernika ubieg³ego roku.

Firma zatrudni
od zaraz
- Kierowców kat. CE
- Mechanika samochodowego
- Spawaczy
- Betoniarzy
- Oraz pracowników bez zawodu

Tel. kontaktowy 509 288 381

- W tej chwili dysponujê tylko
rozliczeniem Lata z Wêgorzem,
które odbywa³o siê w dniach od 23
do 25 lipca. Te trzy dni kosztowa³y
gminê oko³o 120 tys. z³, a to tylko
trzy dni z obchodów, z ca³ego roku
– poinformowa³a podczas sesji
Rady Miejskiej burmistrz Monika
KuŸmiñska.
MM

Wype³niê
wnioski o
dop³aty unijne
dla rolników
513 358 102
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Skatowa³a
kole¿ankê, bo nie
spodoba³ jej siê
wpis w Internecie
(RESKO). W minion¹
œrodê dosz³o w tym
mieœcie do tragicznego
w skutkach pobicia.
Justyna Biñczyk,
mieszkanka gminy
Resko, jest w stanie
œpi¹czki
farmakologicznej ze
st³uczeniem mózgu.
Do zdarzenia mia³o dojœæ na
skraju parku, poza terenem Gimnazjum. Oficjalnie nieznane s¹ jeszcze przyczyny tak dramatycznego
zdarzenia, jednak nieoficjalnie
mówi siê o zemœcie napastniczki –
Darii £., za obra¿aj¹ce wpisy na
portalu spo³ecznoœciowym. Bójce
mia³a przygl¹daæ siê m³odsza kole-

¿anka. Wszystkie dziewczyny
uczêszcza³y do reskiego gimnazjum. Gdy Justyna upad³a, Daria £.
kopnê³a le¿¹c¹ w g³owê, po czym
dziewczyny odesz³y z miejsca zdarzenia.
S¹d w trybie pilnym zadecydowa³ o umieszczeniu napastniczki na
trzy miesi¹ce w schronisku dla nieletnich. Akta sprawy trafi³y ju¿ do
s¹du.
- Stan Justyny powoli poprawia
siê, ale nadal przebywa na oddziale intensywnej terapii. To s¹ bardzo ciê¿kie obra¿enia. Mamy
œwiadomoœæ, ¿e proces leczenia
potrwa oko³o tygodnia, a nawet
d³u¿ej. Na szczêœcie badania nie
wykaza³y dodatkowych uszkodzeñ cia³a, poza tymi, jakie zosta³y zdiagnozowane od razu – powiedzia³ zastêpca dyrektora ds.
Lecznictwa w szpitalu w Gryficach Rajmund Rajewski.
MM
Resko, 1 kwietnia 2011 r.

OœwiadczenieRady Pedagogicznej
Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego
w Resku, dotycz¹ce pobicia uczennicy
naszej szko³y
Tragiczne zdarzenie w dniu 30.03.2011r. z udzia³em uczennic
naszej szko³y, w wyniku, którego dosz³o do pobicia jednej z nich, mia³o
miejsce poza terenem szko³y i nie w drodze do szko³y.
Uczennice nie przysz³y na obowi¹zkowe lekcje, które rozpoczyna³y siê o godzinie 8.00.
Do pracowników szko³y nie dociera³y ¿adne sygna³y, ¿e miêdzy
uczennicami narasta konflikt zakoñczony tak drastycznym fina³em.
Szko³a podejmie kolejne dzia³ania, które zwróc¹ uwagê uczniów
i ich rodziców na Ÿród³a i konsekwencje konfliktów rówieœniczych
oraz agresywnych zachowañ m³odzie¿y.
Przewodnicz¹cy Rady Pedagogicznej
Adam Szatkowski Dyrektor Szko³y

Na ³uku drogi wpad³ do rowu
W sobotê, 2 kwietnia 2011 r.,
oko³o godz. 10.35, na drodze Wêgorzyno - Winniki dosz³o do wypadku drogowego. Na miejscu zdarzenia by³y wszystkie s³u¿by ratunkowe. Ruchu pojazdów odbywa³ siê
wahad³owo.
Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e
kieruj¹cy samochodem marki Toyo-

ta Yaris mieszkaniec Szczecina
prawdopodobnie z powodu nadmiernej prêdkoœci na ³uku drogi zjecha³ na pobocze, dachowa³, a nastêpnie wpad³ do rowu. Pasa¿erka
Toyoty z podejrzeniem st³uczenia
krêgos³upa zosta³a przewieziona do
szpitala. Policyjne dochodzenie
wyjaœni przyczyny tego wypadku.
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UWAGA KRESOWIACY
I SYBIRACY
Na zaproszenie Stowarzyszenia Kresowian „Kuropatniki” przybêdzie do nas ks. Andrzej Reminec, proboszcz Parafii Brze¿any, w sk³ad
której wchodzi równie¿ koœció³ filialny w Kuropatnikach.
Program pobytu Ksiêdza przedstawia siê nastêpuj¹co:
Pi¹tek - 8 kwietnia - koœció³ parafialny w £obzie:
godz. 15:00 Droga Krzy¿owa z Sybirakami i Kresowiakami.
godz. 18:00 Msza œw. i po Mszy Droga Krzy¿owa.
Sobota - 9 kwietnia:
godz. 16:30 Msza œw. w Sielsku.
godz. 18:00 Msza œw. w Sanktuarium w Resku.
Od niedzieli – 10 kwietnia rozpoczêcie Rekolekcji Wielkopostnych
w Wêgorzynie.
Ksi¹dz Goœæ bêdzie prowadzi³ zbiórkê na rzecz odbudowy koœcio³a w
Kuropatnikach. Koœció³ ten przez 50 lat s³u¿y³ jako magazyn dla tamtejszego ko³chozu a niedawno zwrócony zosta³ miejscowym katolikom.
Ksi¹dz Andrzej, wspierany przez nasze Stowarzyszenie kontynuuje trud
ratowania œwi¹tyni przed ca³kowit¹ dewastacj¹.
Do³ó¿my swojej ofiarnoœci w tym dziele ratowania piêknej œwi¹tyni,
która bêdzie pomnikiem œwiadcz¹cym, ¿e kiedyœ tam na Kresach by³a
Polska.
Zarz¹d Stowarzyszenia „Kuropatniki”

Kolejarze to jest nacja sama dla siebie

Przejazd koniecznie
do remontu
(RUNOWO POMORSKIE).
W tej miejscowoœci ma zostaæ wyremontowana droga. Problem w
tym, ¿e znajduj¹cy siê tu przejazd
kolejowy jest w fatalnym stanie.
Czy uda namówiæ siê PKP do zmiany tego stanu rzeczy?
W sesji Rady Miejskiej w Wêgorzynie bra³ udzia³ wicemarsza³ek
województwa zachodniopomorskiego Wojciech Dro¿d¿. Na jego
rêce radny powiatowy Józef Drozdrowski z³o¿y³ proœbê o wsparcie w
rozmowach z PKP na ten temat.
- Przejazd kolejowy jest w³asnoœci¹ Kolei, ale jest w ci¹gu drogi
powiatowej. Pani burmistrz z tego,
co mi wiadomo, poczyni³a niezw³ocznie stosowne kroki. By³a nawet w Szczecinie, rozmawia³a z dyrekcj¹ Kolei. Pan starosta niezw³ocznie wyst¹pi³ z pismem, bo
przejazd kolejowy Runowo Pomorskie jest w fatalnym stanie. Proœba do
pana marsza³ka, by nacisn¹æ przedstawicieli Kolei, aby przejazd by³
wykonany jak najszybciej – powiedzia³.
Okaza³o siê, ¿e problem przejazdów kolejowych jest znany wicemarsza³kowi.
- Problem przejazdów kolejowych jest mniej wiêcej równomiernie roz³o¿ony w ca³ym województwie pod wzglêdem geograficznym.
Kolejarze to jest nacja sama dla siebie mo¿na powiedzieæ, samo siê wywi¹zuj¹ca, wiêc wszelkie negocjacje

z Kolejami s¹ bardzo trudne. Niemniej proponujemy, aby w ramach
bezpieczeñstwa w ruchu kolejowym
przeprowadziæ analizê najbardziej
potrzebnych remontów w zakresie
dróg wojewódzkich, powiatowych i
gminnych – tam gdzie ze wzglêdów
na bezpieczeñstwo przejazdu s¹ najpilniejsze potrzeby. Tak¹ analizê
Urz¹d Marsza³kowski w bie¿¹cym
roku dokona i jej wyniki przeka¿emy
PKP z proœb¹ o priorytetowanie zadañ i przebudowê. To jedyne co
mo¿emy zrobiæ. Próbowaliœmy kiedyœ wejœæ w partnerstwo pomiêdzy
PKP a Urzêdem Marsza³kowskim,
chodzi³o o przejazd niestrze¿ony
pod Bia³ogardem, gdzie wielokrotnie dochodzi³o do œmiertelnych wypadków. Chcieliœmy wspó³pracowaæ
w zakresie przebudowy. Niestety
dwa lata negocjacji spe³z³y na niczym, bo gdy my ju¿ byliœmy gotowi,
¿eby sprawê rozwi¹zaæ, oni nie mieli
œrodków na wk³ad w³asny. Ruchy w
tym momencie poczynimy, je¿eli tylko zosta³ zg³oszony przez pani¹ burmistrz, poddany zostanie analizie,
przygotowana zostanie dokumentacja techniczna i ten przejazd w analizie uwzglêdnimy – powiedzia³ wicemarsza³ek.
Burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska doda³a, ¿e by³a na spotkaniu samorz¹dowców z prezesem
PKP i zg³osi³a postulat, aby wyremontowaæ zarówno przejazd, jak i
perony na terenie gminy.
MM
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Lepiej pomyœleæ, a nie r¹baæ mandaty
(£OBEZ). Czy Stra¿
Miejska powinna karaæ
za z³e parkowanie, kto
odpowiedzialny jest za
tak¹ iloœæ znaków
w mieœcie i gminie
i dlaczego nie ma
parkingów – to czêœæ
tematów, nad jakimi
dyskutowano podczas
posiedzenia rajców
w minionym tygodniu.
Dyskusjê na temat dzia³alnoœci
Stra¿y Miejskiej w gminie £obez
rozpocz¹³ radny Janusz Skrobiñski.
– Stra¿ Miejska nie cieszy siê
dobr¹ opini¹ w mieœcie, a nawet
bardzo s³ab¹, a to dlatego, ¿e jest to
instytucja, która kompletnie nie
wspó³pracuje ze spo³eczeñstwem.
Takie s¹ sygna³y. M³ody stra¿nik
miejski nie jest do koñca zorientowany co do swoich obowi¹zków.
Np. sprzedaje mandat na drodze,
która jest w³asnoœci¹ wspólnoty
mieszkaniowej, równie dobrze
móg³by sprzedaæ na podwórku.
Mandaty, to naj³atwiejszy sposób na
zbieranie pieniêdzy. W tym mieœcie
brakuje parkingów. Samochodów
jest taka masa, ¿e nie ma gdzie parkowaæ wieczorem. Wystarczy stan¹æ w jakimœ wolnym miejscu, gdzie
jest to niezgodne z przepisem, a na
drugi dzieñ z samego rana jest ju¿
stra¿nik miejski i „wali mandatem”,
bo tak jest najszybciej. Ja nie spotka³em siê z inicjatyw¹ tak¹, ¿eby
stra¿ miejska zastanowi³a siê nad
tym, jak problem rozwi¹zaæ. Nie –
stra¿ miejska ³aduje mandaty. To
jest sposób. Uwa¿am, ¿e powinni
skupiæ siê na tym, by ze spo³eczeñstwem dzia³aæ, bo nie bêd¹ mieli
powa¿ania wœród ludzi, gdy bêd¹
ich tylko t³uc. Chodzi o to, by ludzi
pouczaæ albo pomagaæ rozwi¹zywaæ problem. Tak jest na zachodzie.
Swój szacunek s³u¿by mundurowe
zdobywaj¹ dlatego, ¿e wspó³dzia³aj¹ ze spo³eczeñstwem. U nas taki
szacunek posiada stra¿ po¿arna.
Chcia³bym, ¿eby wizerunek naszej
stra¿y, stra¿nicy miejscy postarali
siê zmieniæ, bo to my wybraliœmy
was do tego, abyœcie tutaj pracowali
i my wymagamy od was tego, abyœcie ze spo³eczeñstwem wspó³pracowali. Gdzie trzeba przy³o¿yæ, to
trzeba, ale tam gdzie trzeba porozmawiaæ, to te¿ trzeba, a nie za ka¿dym razem niech ludzie p³ac¹, a jak
nie zap³ac¹, to do s¹du grodzkiego.
Tak nie mo¿na, bo ludzie nie parkuj¹
tak dlatego, ¿e tak chc¹, tylko par-

kuj¹ dlatego, ¿e nie maj¹ gdzie zaparkowaæ. Tego pod uwagê nie bierzemy. Wystarczy³oby usun¹æ jeden
znak i zwiêkszy³aby siê iloœæ parkingów, bo mamy teren zabudowany.
Lepiej panowie pomyœleæ, jak zrobiæ wiêkszy parking, albo wyznaczyæ miejsce na nowy, ¿eby by³o
gdzie zaparkowaæ samochód, a nie
r¹baæ mandaty – powiedzia³.
Komendant Stra¿y Miejskiej J.
Ratajski wyt³umaczy³, ¿e strefê zamieszkania wyraŸnie reguluj¹ przepisy prawo o ruchu drogowym. A to
oznacza, ¿e mo¿na parkowaæ, tylko
i wy³¹cznie w miejscu do tego wyznaczonym.
- Je¿eli ju¿ ktoœ otrzyma³ mandat, to mo¿na wnieœæ za¿alenie do
prokuratury na dzia³alnoœæ stra¿y
czy danego stra¿nika – powiedzia³.
Doda³ te¿, ¿e radni powinni zg³aszaæ o takich problemach do w³aœciwych instytucji. Jak t³umaczy³ –
gmina jest w³aœciwa do tego, aby tu
zg³aszaæ, by powstawa³o coraz wiêcej parkingów w strefie zamieszkania. Wnioski odnoœnie ul. Mickiewicza nale¿y kierowaæ do Zarz¹du
Dróg Powiatowych.
Radny Janusz Skrobiñski zauwa¿y³, ¿e stra¿nicy sami powinni
udaæ siê do odpowiednich instytucji
i monitowaæ problem.
- Mo¿na udaæ siê ze stra¿y miejskiej i powiedzieæ – cz³owieku, tam
wci¹¿ dawane s¹ mandaty, bo ty
za³o¿y³eœ znak. Jeszcze nie widzia³am, by podszed³ stra¿nik miejski i
powiedzia³ – nie parkuj, bo ci wr¹biê mandat. Nie. Jest wypisywane i
wrzucane za wycieraczkê. Funkcjonujecie i zarabiacie dziêki temu, ¿e
was powo³a³o spo³eczeñstwo, czyli

rada, a my reprezentujemy spo³eczeñstwo i mo¿e równie dobrze
stra¿ miejsk¹ odwo³aæ. Wy tylko
œcigacie spo³eczeñstwo i nastawiacie siê na to. Nie idziecie z biegiem
czasu, z nowoczesnoœci¹ – doda³
radny.
Radny Piotr Æwik³a zauwa¿y³,
¿e stra¿nicy miejscy wzorem policjantów z prewencji powinni chodziæ do szkó³ i przedszkoli, by wychowywaæ do najm³odszego.
Mieszkanka £obza Zofia Krupa
z kolei zwróci³a uwagê, ¿e praprzyczyn¹ braku miejsc parkingowych
jest zasadnoœæ stosowania znaków.
- Jest ich pe³no na lewo i prawo.
W zasadzie przy drogach czasami
jest wiêcej znaków, ni¿ samochodów, które tamtêdy przeje¿d¿aj¹.
Myœlê, ¿e to jest Ÿród³o. Je¿eli stra¿nik ma w strefie znak, ¿e nie wolno
parkowaæ, to on musi to egzekwowaæ. I tu nale¿a³oby dociec, dlaczego on tam stoi, kto go postawi³ i
dlaczego? Prywatnie uwa¿am, ¿e za
du¿o jest wszelkich ograniczeñ.
Generalnie pañstwo zaczyna dzia³aæ w ten sposób, by za mordê tego
obywatela pod ka¿dym aspektem
trzymaæ. Tu nie wolno pojechaæ,
tam nie wolno skrêciæ, tu nie wolno
postawiæ jakiejœ budki, tu nie wolno
zahandlowaæ jajkiem na ulicy – generalnie o to mi chodzi. Za ma³o jest
miejsc parkingowych – powiedzia³a.
Podobnego zdania by³a radna
Wies³awa Romejko, która w pierwszych s³owach podziêkowa³a stra¿nikom miejskim za szybk¹ interwencjê w sprawie œmieci przy ul.
Rzecznej, a nastêpnie przypomnia³a, ¿e prawo jest prawem.

- Policja musi przestrzegaæ prawa tak samo, jak i stra¿ miejska
powinna przestrzegaæ prawa. Czy
mamy zgodê na ³amanie prawa, je¿eli chodzi o jazdê? Czy mamy prawo na ³amanie prawa, je¿eli chodzi
o przepisy? Oni s¹ po to, ¿eby egzekwowaæ prawo. Po to s¹ powo³ani.
Je¿eli stra¿nik miejski mandatuje,
to równie¿ dlatego, ¿e ci mieszkañcy nie przestrzegaj¹ prawa. Je¿eli
jest za ma³o miejsc parkingowych,
to równie¿ pana udzia³ jest panie
radny, aby ich by³o wiêcej – podsumowa³a.
Radny J. Skrobiñski zapewni³,
¿e nie namawia stra¿y miejskiej do
³amania prawa, ale chcia³by, aby
stra¿nicy pewne sprawy nag³aœniali
i monitorowali, jak równie¿ interweniowali tam, gdzie niepotrzebnie
stawiane s¹ znaki. Poda³ przy tym
przyk³ad ul. Mickiewicza. Przypomnia³, ¿e gdy mo¿na tam by³o parkowaæ, wówczas ruch na tej ulicy
by³ spokojniejszy. Dzisiaj, gdy nie
wolno parkowaæ w ci¹gu drogi, samochody je¿d¿¹ bardzo szybko, a
ludzie boj¹ siê przechodziæ przez
ulicê. W szczególnoœci zwróci³
uwagê na niebezpieczeñstwo, jakie
grozi najm³odszym.
W dyskusjê w³¹czy³ siê radny
Bogdan Górecki, który wyjaœni³, ¿e
to w³aœnie na wniosek radnych poprzedniej kadencji z okrêgu nr 1,
czyli tego, z którego jest radny J.
Skrobiñski, znak zakazuj¹cy parkowanie zosta³ postawiony. Tym samym wyjaœni³, ¿e to radni maj¹
znaczny wp³yw na to, gdzie w tym
mieœcie stoj¹ znaki i kto w du¿ej
mierze odpowiedzialny jest za
zwiêkszaj¹c¹ siê iloœæ zakazów. MM
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W³aœcicieli domów gnêbi siê
(£OBEZ). Na w³aœcicieli
domków jednorodzinnych na³o¿ono obowi¹zek, by po zimie
sprz¹tali piach z chodników.
Problem w tym, ¿e nim przyjad¹
s³u¿by, po sprz¹taniu nie ma
œladu.
Problem ten podczas sesji rady
miejskiej poruszy³a radna Maria
Pokomeda.
- Piach musimy zmieœæ i ktoœ ma
przyjechaæ, zebraæ go i wywieŸæ.
Od nas wymaga siê. My ten piach
sprz¹tnêliœmy, usypaliœmy piêkne
kupki. Dzisiaj z tych kupek nie ma
nic, bo samochody elegancko je rozjeŸdzi³y. Mo¿e by tak Stra¿ Miejska
równie¿ wyegzekwowa³a od tego,
kto ma te kupki z piachem sprz¹tn¹æ,

a nie tylko od nas. W przepisie jest
wyraŸnie napisane, ¿e my nie sprz¹tamy tego piachu. My go mamy
zmieœæ. Na mojej ulicy ten piach
fruwa. Chcia³abym, aby prawo dzia³a³o równie¿ w drug¹ stronê, nie tylko do obywatela, od którego wymaga siê, ale równie¿ od instytucji,
które s¹ zobowi¹zane do utrzymania porz¹dku - powiedzia³a.
Jak wyjaœni³ komendant Stra¿y
Miejskiej J. Ratajski piach ma zostaæ uprz¹tniêty do œwi¹t. Takie
otrzyma³ zapewnienie od Zarz¹du
Dróg Powiatowych.
Te wymianê pogl¹dów mieszkanka £obza Zofia Krupa podsumowa³a jednym zdaniem: „w³aœcicieli
domków naprawdê gnêbi siê”.
MM

Podstrefa ekonomiczna
w £obzie
(£OBEZ). Jest zgoda zarz¹du
Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na to,
aby czêœæ terenów przy ul. Drawskiej obj¹æ specjaln¹ podstref¹.
Teraz rajcy miejscy bêd¹ musieli
podj¹æ uchwa³ê, zgodnie z któr¹
teren ten zostanie w³¹czony do
SSE.
Tempo, w jakim £obez zdo³a³
wdro¿yæ zamiar w czyn, jest imponuj¹ce. Zaledwie w lutym rozpoczêto starania, a ju¿ jest zgoda zarz¹du
i Marsza³ka województwa. W kolejce o w³¹czenie siê do strefy czeka 11
gmin. Nie oznacza to jednak, ¿e
sprawa jest zamkniêta. Nim zakoñczy siê ca³a procedura, wraz ze
zgod¹ Ministra, mo¿e up³yn¹æ kilka
miesiêcy.
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- To jednak wcale nie zwalnia nas
z obowi¹zku podejmowania kolejnych dzia³añ. Ju¿ musimy rozpocz¹æ kampaniê promocyjn¹, dokoñczyæ stronê internetow¹, dotrzeæ do
inwestorów, którzy chcieliby za³o¿yæ swoj¹ dzia³alnoœæ w naszej podstrefie – powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
Jak wyjaœni³ burmistrz £obza
podstrefa to nie tylko ulgi dla inwestorów, ale i uczestnictwo we wspólnym poszukiwaniu firm, które
chcia³yby otworzyæ swoj¹ dzia³alnoœæ w³aœnie tutaj.
Nie znaczy to ¿e ca³y teren zostanie w³¹czony do strefy. Na pocz¹tek
bêdzie to oko³o 15-20 ha. Jeœli zabraknie miejsca, wówczas bêd¹
w³¹czane kolejne czêœci.
MM

Czy mieszkañcy zap³ac¹ za czyjeœ niedbalstwo?

Goleniów
operatorem sieci
(WÊGORZYNO). Podczas
sesji Rady Miejskiej
radni dopytywali o los
niezap³aconej faktury
przez gminê na rzecz
Wodoci¹gów
Zachodniopomorskich
z Goleniowa. Chodzi o
kwotê 24.777,11 z³, jaka
mia³a byæ zap³acona
firmie w roku ubieg³ym.
W zwi¹zku z tym radni
wyrazili obawê, ¿e za
„czyjeœ niedbalstwo”
koszty ponios¹
mieszkañcy: Chwarstna,
BrzeŸniaka, Mieszewa
i Sielska.
– Czy któryœ z urzêdników,
który te sprawy zaniedba³, zosta³
ukarany? Czy wyci¹gniêto wobec
niego konsekwencje? - dopytywa³
radny J. Sadurek.
W odpowiedzi us³ysza³, ¿e faktura nie zosta³a zap³acona, a firma
nie przysy³a monitów.
– Firma przedstawiaj¹c kalkulacje na nowe taryfy, nie wiedzia³a,
¿e ta kwota nie jest zap³acona. Ta
faktura nie jest nawet ujêta w kalkulacji. Kalkulacje robi siê na podstawie danych ksiêgowych roku poprzedniego zakoñczonego, czyli na
podstawie 2009 roku – wyjaœni³a
burmistrz Monika KuŸmiñska.
Byæ mo¿e za tê fakturê nie za-

p³ac¹ jedynie mieszkañcy Chwarstna, BrzeŸniaka, Mieszewa i Sielska,
ale wszyscy mieszkañcy gminy, jeœli firma uzna, ¿e zaleg³oœæ nale¿y
umieœciæ w kolejnych taryfach, bowiem przetarg na dzier¿awê i eksploatacjê nieruchomoœci oraz
obiektów i urz¹dzeñ wodoci¹gowo
kanalizacyjnych s³u¿¹cych do zbiorowego zaopatrzenia ludnoœci w
wodê i zbiorowego odprowadzenia
œcieków stanowi¹cych w³asnoœæ
Gminy Wêgorzyno na czas nie oznaczony wygra³a w³aœnie firma z Goleniowa.
W przetargu wystartowa³y trzy
firmy: z Nowogardu, Goleniowa i
£obza. Oferta firmy z Nowogardu
zosta³a odrzucona ze wzglêdu na
brak aktualnej polisy OC.
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji z Goleniowa Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Wojska Polskiego
£obez
czynsz dzier¿awny 8.988,74 z³
Czynsz dzier¿awny 12.000 z³
Cena wody brutto 2,51 z³/
m.szeœc
Cena wody brutto
2,32 z³/m.szeœc.
Cena œcieków brutto 4,27 z³/
m.szeœc.
Cena œcieków brutto
4,59 z³/m.szeœc.
Wysokoœæ op³aty abonamentowej 3,46 z³/m-c
Wy s o k o œ æ
op³aty abonamentowej 4,32 z³/m-c
Iloœæ otrzymanych punktów
95,22 Iloœæ otrzymanych punktów
91,94
MM

Podziêkowanie
Serdeczne podziêkowania
chórowi „Uœmiech”,
M³odzie¿owej Orkiestrze Dêtej
oraz wszystkim,
którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

Stanis³awa Rybaka
sk³ada ¿ona z rodzin¹.
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Droga 151 do remontu, ale nie w mieœcie
(WÊGORZYNO). Wicemarsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Dro¿d¿
przekaza³ mieszkañcom Wêgorzyna dwie wiadomoœci: bêdzie
remontowana droga do Iñska, ale
nie bêdzie remontu drogi w mieœcie.
- Je¿eli chodzi o drogê 151 na
odcinku pomiêdzy Wêgorzynem a
Iñskiem, to jest ona obecnie w fazie
uzgadniania procedury przetargowej. W pierwszym etapie bêdziemy
tê drogê przebudowywaæ i rekonstruowaæ od granicy miasta Wêgorzyno w stronê Storkowa. Czekamy
na stosowne porozumienie z Urzêdem Miasta i Gminy Wêgorzyno, bo
nie jest wielk¹ tajemnic¹, ¿e Wojewódzki Wieloletni Program Przebudowy Dróg, zapisany w Wieloletniej Prognozie Finansowej boryka
siê z pewnymi problemami natury
finansowej. Kiedy by³ prognozowany w latach 2007-8, nie mieliœmy
jeszcze do czynienia z kryzysem finansów publicznych. Na poziomie
gminy te dochody na pewno te¿ spad³y. Na poziomie województwa jest
to ponad 20 proc. dochodów mniej.
Musimy wiêc szukaæ rozwi¹zañ,

które pozwol¹ zrealizowaæ wieloletni program inwestycyjny na
wiêkszoœci przynajmniej zamierzonych celów. Bardzo d³ugo trwa³a
batalia o remont drogi pomiêdzy
Iñskiem a Wêgorzynem. W pewnym
momencie znalaz³ siê ten odcinek na
przysz³¹ perspektywê – po roku
2014, ale bardzo rzeczowy i konkretny lobbing zarówno pana starosty ³obeskiego jak i pani burmistrz
spowodowa³, ¿e bêdziemy tê drogê
robiæ, chocia¿ bêdziemy p³akaæ i
p³aciæ za tê drogê. Tak naprawdê
oko³o 200 milionów z³ brakuje w
województwie na program dróg
wojewódzkich – powiedzia³ wicemarsza³ek.
Burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska wyjaœni³a, ¿e w planach
remontu jest tylko odcinek od skrzy¿owania z drog¹ na Podlipce w kierunku Iñska. W mieœcie bêdzie remontowany jedynie najgorszy odcinek drogi, do którego zakwalifikowano ul. Jagielloñsk¹ od przejazdu
kolejowego do rogatek miasta w
kierunku £obza.
- Do tej pory nie widzia³am planów tej inwestycji, bo nie jest nasza.
Próbowa³am trzykrotnie ju¿ umó-

Wicemarsza³ek Wojciech Dro¿d¿: bêdzie remontowana
droga do Iñska, ale nie bêdzie remontu drogi w mieœcie.
wiæ siê z marsza³kiem, niestety nie
mia³ mo¿liwoœci, by w tym temacie
mnie przyj¹æ. Mam ju¿ ustalon¹
wizytê w zarz¹dzie dróg krajowych
i autostrad w Koszalinie i bêdê dalej
ten temat pilnowaæ – wyjaœni³a burmistrz.
Radna Pietrusz zapyta³a z kolei,
czy prawd¹ jest, ¿e poprzednia bur-

mistrz doprowadzi³a do wstêpnych
ustaleñ z Zarz¹dem Dróg, jak to by³o
przedstawione w informacji. Dopytywa³a czy s¹ na ten temat notatki,
uzgodnienia itp.
Burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska odpar³a, ¿e w Urzêdzie
nie ma ¿adnych dokumentów potwierdzaj¹cych te informacje. MM
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UWAGA ROLNICY!
Przedsiêbiorstwo Przemys³u Ziemniaczanego
„Nowamyl” S.A. rozpoczê³o podpisywanie umów
z plantatorami ziemniaków na rok gospodarczy
2011/2012. W bie¿¹cym roku warunki cenowe
skupu ziemniaka skrobiowego s¹ nastêpuj¹ce:
1. Cena podstawowa 1,00 z³/kg + VAT dostarczonej skrobi do Zak³adu, p³atna w ci¹gu 14 dni,
2. Dop³ata dodatkowa 0,12 z³/kg skrobi dostarczonej do zak³adu
+ VAT, p³atna w dwóch ratach do 30.04.2012 r. oraz do 30.09.2012 r. po
spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków:
- wyprodukowanie skrobi ziemniaczanej przez PPZ „Nowamyl” S.A.
minimum w 80% przyznanej kwoty produkcyjnej tj. 10.500 ton,
- wykonanie przez Plantatora minimum w 90% zakontraktowanego
ekwiwalentu skrobi,
- uzyskanie przez PPZ „Nowamyl” S.A. œredniej ceny ze sprzeda¿y
skrobi ziemniaczanej powy¿ej 2,6 tys. z³ za tonê, w okresie od 01.09.2011r.
do 31.08.2012 r.
3. Dop³ata transportowa zale¿na od odleg³oœci producenta ziemniaków od Zak³adu:
Od 0 do 20 km – 0,04 z³/kg skrobi dostarczonej do zak³adu + VAT,
Od 21 do 40 km – 0,06 z³/kg skrobi dostarczonej do zak³adu + VAT,
Od 41 do 60 km – 0,08 z³/kg skrobi dostarczonej do zak³adu + VAT,
Od 61 do 80 km – 0,10 z³/kg skrobi dostarczonej do zak³adu + VAT,
81 km i powy¿ej – 0,12 z³/kg skrobi dostarczonej do zak³adu + VAT.
Ponadto ARR dop³aci do 1 tony ziemniaków o skrobiowoœci 18,5%
dop³atê zwi¹zan¹ z produkcj¹ w wysokoœci 51,95 z³ oraz dop³atê niezwi¹zan¹ z produkcj¹ ok. 440 z³/ha posadzonych ziemniaków skrobiowych (dop³atê niezwi¹zan¹ otrzymaj¹ plantatorzy, którzy w 2008 r.
posiadali umowê kontraktacji).
Spó³ka nasza, wzorem lat ubieg³ych, zaopatruje plantatorów w sadzeniaki i œrodki ochrony roœlin. Proponujemy plantatorom bardzo
korzystne warunki rozliczenia za zakupione œrodki do produkcji w
formie kredytowej do wysokoœci 2500 z³/ha posadzonych ziemniaków
skrobiowych.
Pracownicy PPZ „Nowamyl” S.A. pomagaæ bêd¹ w wype³nianiu
wniosków:
- do zakupionych sadzeniaków kwalifikowanych zgodnie z „Warunkami uzyskania dop³aty z tytu³u zu¿ytego do siewu lub sadzenia materia³u siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany”,
- o p³atnoœæ kompensacyjn¹ po zakoñczeniu skupu ziemniaków.
Ze strony Przedsiêbiorstwa Przemys³u Ziemniaczanego „Nowamyl”
S.A. bezpoœrednio wspó³pracuj¹ z plantatorami, podpisuj¹ umowy kontraktacji, pomagaj¹ w prowadzeniu kart technologicznych gospodarstw
oraz s³u¿¹ fachow¹ pomoc¹ specjaliœci ds. kontraktacji i skupu:
W³odzimierz Wiatr i Boles³aw ¯y³a – Rejon Nowogard,
Marian £epik – Rejon £obez,
Kierownik Dzia³u Kontraktacji W³odzimierz Wiœniewski – Rejon
Œwidwin.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspó³pracy.
£obez dnia 04.04.2011 r.
ZARZ¥D SPÓ£KI
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So³tysi wybrani
(£OBEZ-gmina). W marcu
odby³ siê wybory so³eckie. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Chojnacki pogratulowa³
nowym so³tysom oraz podziêkowa³ tym, którzy przestali pe³niæ te
funkcje w swoich miejscowoœciach.
Zmiana nast¹pi³a w czterech so³ectwach. W Karwowie na miejsce
Agaty Kostki zosta³a wybrana Jadwiga Malinkiwicz, w Mesznem
Halina Gliszczyñska zakoñczy³a
swoj¹ dzia³alnoœæ w to miejsce zosta³ wybrany Stanis³aw Suchodolski. W Unimu dotychczas funkcje
so³tysa pe³ni³a Barbara Andryszak,
obecnie funkcjê tê pe³ni Zdzis³aw
Zielonka. W Zajezierzu zakoñczy³
swoj¹ dzia³alnoœæ jako so³tys Stanis³aw Tarnicki, a w jego miejsce
wesz³a Alicja Diak.
Odchodz¹cym so³tysom przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Chojnacki wrêczy³ wi¹zanki
kwiatów, podziêkowania z³o¿yli
równie¿ burmistrzowie. Wi¹zanki
kwiatów przygotowali równie¿ so³tysi w swoim imieniu. So³tys Bonina Waldemar Zakrzewski w imieniu
so³tysów przywita³ równie¿ nowo
wybranych.
Wyniki wyborów w so³ectwach:
So³ectwo Be³czna: so³tys - Barbara Kordyl, cz³onkowie Rady So³eckiej: Mariola Jêdrzejczak, Ewa
Zwierzchowska, Alicja Galczak,
Dorota Kielan, Andrzej Kordyl.
So³ectwo Bonin: so³tys - Waldemar Zakrzewski, cz³onkowie Rady
So³eckiej: Anna Malinowska, El¿bieta Duszyñska, S³awomir Pers,
Jolanta Iskra, Roksana Bartos.
So³ectwo Dobieszewo: so³tys Stanis³aw Polny, cz³onkowie Rady
So³eckiej: Bo¿ena Korniluk, Mariola Pasek, Stanis³aw Nazar,
Bronis³aw Kwiatkowski.
So³ectwo Dalno: so³tys – Gra¿yna M¹draszek, cz³onkowie Rady
So³eckiej:
Agata Pi³at, Artur
Dzwonnik, Beata Dziewit, Michalina Albiniak, Patryk Dorosz.
So³ectwo Grabowo: so³tys Anna Sulejewska, cz³onkowie Rady
So³eckiej: Gra¿yna Pawlaczyk,
Ma³gorzata Lew, El¿bieta Bu³acz,
Ryszard Bas, Ryszard Sulejewski.
So³ectwo Karwowo: so³tys – Jadwiga Malinkiewicz, cz³onkowie
Rady So³eckiej: Marek Kogut, Jerzy
Kokot, Ma³gorzata Kopczyñska, Kazimiera Brugger, Bo¿ena Zarecka.
So³ectwo Klêpnica: so³tys –
Stanis³awa Bobko, cz³onkowie
Rady So³eckiej: Czes³awa Gajewska, Adam Kubacki, Anna Bobko.
So³ectwo £ob¿any: so³tysGrzegorz Piotrowicz, cz³onkowie
Rady So³eckiej: Jerzy Kudaj, Ma³-

gorzata Dobrzañska, Wioletta Rafalczyk.
So³ectwo Meszne: so³tys- Stanis³aw Suchodolski, cz³onkowie
Rady So³eckiej: Ewa Górny, Jolanta
Mosler, Ewa Domañska, Ewa Gliszczyñska.
So³ectwa Niegrzebia: so³tysAlicja M¹draszek, cz³onkowie
Rady So³eckiej: Danuta Markowska, Honorata Sikorska, Helena
Maciejewska, Krzysztof M¹draszek.
So³ectwo Poradz: so³tys- Helena Olejnik, cz³onkowie Rady So³eckiej: Henryk Franaszek, Marian
Gryczak, Jadwiga Majda, Joanna
Janicka.
So³ectwo Prusinowo: so³tys Stanis³aw Gêsicki, cz³onkowie
Rady So³eckiej: Józef Turkowski,
Bo¿ena Giermakowska, Zbigniew
Grzyœka, Dominika Turkowska.
So³ectwo Ro¿nowo £obeskie:
so³tys – Waldemar Lisik, cz³onkowie Rady So³eckiej: Ryszard S³adkiewicz, Zofia Suchodolska, Bo¿ena S³adkiewicz.
So³ectwo Rynowo: so³tys – Maciej Walkowiak, cz³onkowie Rady
So³eckiej: £ukasz Kapcio, Tomasz
B³a¿ewicz, Andrzej Krajewski.
So³ectwo Suliszewice: so³tys –
Lech Urbañski, cz³onkowie Rady
So³eckiej: Agnieszka Piszcz, Jerzy
Konstanty, Grzegorz Bu³gajewski,
Arkadiusz Piszcz, Krzysztof Karolkowski.
So³ectwo Tarnowo: so³tys – Ryszard Wojewódka, cz³onkowie Rady
So³eckiej: Henryk Konstanty, Agata
Bia³ek, Wies³awa Wojewódka.
So³ectwo Unimie: so³tys – Zdzis³aw Zielonka, cz³onkowie Rady
So³eckiej: Marta Kasprzykowska,
Czes³awa Zielonka, Ireneusz Grabowski, Barbara Andryszak.
So³ectwo Worowo: so³tys – Stanis³aw Majchrzak, cz³onkowie
Rady So³eckiej: Lucyna Majchrzak,
Miros³aw Urbañski, Janina Malon,
Danuta Majchrzak.
So³ectwo Wysiedle: so³tys –
Antoni Ku¿el, cz³onkowie Rady
So³eckiej: Micha³ Ku¿el, Ma³gorzata Wojdecka, Iwona Jasiñska,
Gra¿yna Ignacenko, Marta Kleczkowska.
So³ectwo Zagórzyce: so³tys –
Stanis³aw Ochman, cz³onkowie
Rady So³eckiej: Kazimierz Szczepañski, Ireneusz Latawiec, Marzena
Kwaœniak, Jadwiga Kap³an, Andrzej Zarzecki.
So³ectwo Zajezierze: so³tys –
Alicja Diak, cz³onkowie Rady So³eckiej: Krzysztof Œwiergol, £ukasz
Oleksiuk, Agnieszka Osieczko,
Marian Miko³ajewski, Karolina
Tarnicka.
MM
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Odzyskane ¿ycie Marka Downara
31.letni letni Marek
Downar jest
mieszkañcem £obza.
Pod koniec grudnia
ubieg³ego roku nie
dawano mu szans na
¿ycie. Obawiano siê, ¿e
wykoñczony chorobami,
bez szans na
wyleczenie, nie prze¿yje
œwi¹t. Dziœ Marek
samodzielnie chodzi
po zakupy, funkcjonuje i
cieszy siê ¿yciem. Cud?
Zamiast wyrostka – rak trzustki
W salonie, gdzie usiedliœmy, by
porozmawiaæ, na stole le¿y pe³na
dokumentacja chorobowa Marka.
Gruba teczka wyników badañ i wypisów ze szpitali i kliniki szczeciñskiej. W karcie informacyjnej Oddzia³u Klinicznego Chirurgii Hepatobiliarnej w Szczecinie z dnia
09.09.2009 czytamy: choroba Recklinghausena, guz g³owy trzustki na
wi¹zad³o w¹trobowo-dwunastnicze. Przerzuty do wêz³ów ch³onnych. Olbrzymia torbiel krwotoczna jamy brzusznej.
Dowiadujê siê, ¿e Marek by³
pacjentem niemal wszystkich okolicznych szpitali – po kilka razy. W
szczeciñskiej klinice równie¿, i to w
ci¹gu jednego roku.
- W 2008 roku w grudniu Marek
by³ na stole operacyjnym w Nowogardzie. Zosta³ tam skierowany na
wyciêcie wyrostka. Okaza³o siê, ¿e
diagnoza by³a mylna. Dopiero w
Resku, przy drugiej operacji, zobaczyli, ¿e jest guz. Wówczas mia³ 29
lat. Leczono go ró¿nymi sposobami.
PóŸniej usuniêto mu czêœæ ¿o³¹dka,
zaklamrowano dwunastnicê. Niewiele to pomog³o, bo okaza³o siê, ¿e
guz by³ tak du¿y, ¿e zablokowa³
przep³yw p³ynów.
W Szczecinie by³ przygotowywany do usuniêcia guza. Po otwarciu okaza³o siê, ¿e jest to niemo¿liwe. By³y przerzuty. Docent, który
operowa³ Marka, by³ przera¿ony.
Dziwi³ siê, jak ten cz³owiek funkcjonuje. Usuniêto mu tylko potê¿ny
torbiel. Nie dawano mu ¿adnej szansy ¿ycia ani na gastrologii, ani na
chirurgii hepatobilarnej – powiedzia³ p. Antoni Downar, ojciec Marka.
Rodzice Marka opowiadaj¹ tragiczne chwile o tym, jak tracili nadziejê i odzyskiwali j¹. Opowieœæ
rwie siê, ¿ywe wspomnienia nieodleg³ych chwil œciskaj¹ jeszcze zbyt
mocno za gard³o, ³zy zbyt d³awi¹, by

móc opowiadaæ o tym spokojnie.
Przy stole jest puste miejsce. Marka
nie ma z nami. Nikt nie wspomina co
siê z nim dzieje w tej chwili. Z kuchni jedynie s³ychaæ delikatne odg³osy krz¹tania. Zastanawiam siê,
gdzie jest bohater tej opowieœci.
Mo¿e œpi? Mo¿e jest w szpitalu?
Mam w pamiêci informacjê, ¿e trzy
miesi¹ce wczeœniej ten dziœ 31.letni
mê¿czyzna wa¿y³ zaledwie 44 kg.
To potê¿ne wycieñczenie organizmu. Musi up³yn¹æ zapewne du¿o
czasu, by nabra³ si³. Nie chcê pytaæ
o to rodziców Marka. Czekam cierpliwe, a¿ sami powiedz¹. Pozwalam
toczyæ siê rozmowie swobodnie, w
miarê swobodnie, zwa¿aj¹c na towarzysz¹ce emocje i nie do koñca
wyp³akany ból.
Siedz¹cy z nami przy stole Ryszard ¯urowski, bioenergoterapeuta z £obza, wykorzysta³ ciszê, jaka
zapanowa³a na chwilê. Emocje jednak daj¹ coraz bardziej znaæ o sobie.
- Zadzwoni³ do mnie ojciec Marka. Powiedzia³, by spróbowaæ, bo
Markowi lekarze nie daj¹ ¿adnych
szans. Powiedzia³em, ¿e ludzie czasami robi¹ wszystko, ¿eby mieæ spokojne sumienie; wykorzystali
wszystkie mo¿liwoœci. Marek by³
ju¿ w tak ciê¿kim stanie, ¿e nie by³o
mo¿liwoœci, aby przywieŸæ go do
mnie. Mia³ problemy ze wstawaniem, z pójœciem do toalety. Nie
przyjmowa³ ju¿ pokarmu. To by³o
przed Wigili¹. Cera nie by³a szara,
ale czarna, nie wiem jak to okreœliæ.
Sama waga mówi za siebie. Nie by³o
tkanki miêœniowej – powiedzia³ bioenergoterapeuta.
Gdy inni ludzie zasiadali do sto³ów wigilijnych, w domu Marka
panowa³a atmosfera ciszy. Rodzice
zmieniali siê przy jego ³ó¿ku, czuwaj¹c i modl¹c siê. Oczekiwali na
najgorsze i pragnêli byæ przy nim,
gdy nadejdzie czas ostatniego po¿egnania.
Okaza³o siê jednak, ¿e œmieræ nie
poda³a Markowi d³oni i nie przeprowadzi³a go na drug¹ stronê. Odesz³a,
pozostawiaj¹ Marka w spokoju.
Zacz¹³ wstawaæ z ³ó¿ka, samodzielnie chodziæ do ³azienki. Wczeœniejsze ci¹g³e wymioty skoñczy³y
siê. Po œwiêtach do Marka pan
¯urowski przyjecha³ po raz drugi.
£obzianin nabiera³ si³, a siny
kolor skóry odchodzi³.
- Minê³y dwa - trzy tygodnie po
mojej trzeciej wizycie u Marka.
Pañstwo Downarowie nie dzwonili.
Nie wiedzia³em co dzieje siê u ich
syna. Przypadkowo spotka³em znajomego mieszkaj¹cego w pobli¿u
pañstwa Downarów i spyta³em o
Marka. A on odpar³, ¿e widzia³ go,

jak szed³ po bu³ki do sklepu.
Marek jest niesamowity. Niezmiernie kulturalny, emanuje z niego tyle dobra, pokory, tak jakby
równoczeœnie chcia³ podziêkowaæ i
przeprosiæ za to, ¿e ¿yje. Takich
ludzi nie spotyka siê codziennie –
doda³ R. ¯urowski.
- On mnie ca³y czas przeprasza³.
Martwi³ siê, ¿e robi nam przykroœæ
swoj¹ chorob¹, ¿e sprawia nam tyle
problemów... Bêd¹c bardzo chorym, myœla³ o prezentach pod choinkê, a my nie wiedzieliœmy czy prze¿yje Wigiliê... - wspomina p. Halina.
Z kuchni wychodzi szczup³y
mê¿czyzna. Niesie fili¿ankê z kaw¹.
Stawia j¹ przede mn¹. Uœmiecha siê.
Wychodzi ponownie do kuchni, ceremonia powtarza siê. Przynosi te¿
dla siebie. Ka¿demu nak³ada po
kawa³ku ciasta. Zajmuje puste krzes³o. Przez chwilê przys³uchuje siê
rozmowie. Uœmiech nie znika z jego
twarzy, uœmiechaj¹ siê te¿ jego oczy.
Rzeczywiœcie jest niesamowity myœlê pomiêdzy jednym a drugim
³ykiem kawy. Ma w sobie ogromny
spokój i dobro. Z niejakim za¿enowaniem siêga po drugi kawa³ek ciasta. Jego mama wyjaœnia, ¿e jest
³asuchem – uwielbia wypieki. Atmosfera niezauwa¿alnie zmienia
siê, tak jak szary dzieñ, gdy wyjdzie
s³oñce. Spokój Marka zaczyna dzia³aæ na wszystkich. Wracamy do rozmowy. Przebiega ju¿ inaczej, bez
kamienia w gardle. Marek w³¹cza
siê do rozmowy, od czasu do czasu
dopowiadaj¹c, przypominaj¹c zdarzenia, ale nie mówi o sobie, o tym
co czu³, ca³y czas mówi o innych.
- Jeszcze przed operacj¹ doktor,
która mnie prowadzi³a, pop³aka³a
siê – Spyta³em, dlaczego p³acze...
Nie odpowiedzia³a - mówi.
- Przysz³a siê po¿egnaæ z Mar-

kiem i nie by³a w stanie. Rozp³aka³a
siê. Ju¿ wiedzia³am, ¿e jest beznadziejnie. Czekaliœmy przed sal¹
operacyjn¹, ale w³aœciwie byliœmy
ju¿ przygotowani na najgorsze. Gdy
skoñczy³a siê operacja, wysz³a doktor, która go operowa³a i wrêcz rzuci³a mi siê na szyjê. Nie mog³a oderwaæ siê. Nie wiedzia³am co siê
dzieje. Myœla³am, ¿e ju¿ jest po
Marku. Powiedzia³a, ¿e tam w œrodku jest wszystko do wyrzucenia.
Ona to widzia³a, by³a przy operacji.
W tym momencie terapia zosta³a
zakoñczona. Nie ma na to leku. Przy
stanie zapalnym trzustki stosowana
jest jedynie g³odówka. A tu? Pada³a
propozycja chemioterapii. Jednak
Marek by³ tak s³aby, ¿e nie zdecydowaliœmy siê na takie rozwi¹zanie.
Zabraliœmy go do domu. Guz nadal
jest, pozwala mu jednak ¿yæ. Marek
za¿ywa kreon, ale ¿yje. Najwa¿niejsze, ¿e jest– powiedzia³a p. Halina.
Dwa miesi¹ce po operacji Marek pojawi³ siê w klinie w Szczecinie. Na jego widok, doktor, która go
operowa³a, mia³a wykrzykn¹æ: „To
ty jeszcze ¿yjesz?”. To pytanie, bêd¹ce wynikiem ogromnego zaskoczenia, ale i szczêœcia, ¿e odpowiedŸ jest jednoznaczna, obrazuje,
w jakim stanie wypisywano Marka
do domu.
To kolejny przypadek, w którym
choroba przezwyciê¿y³a mo¿liwoœci medycyny konwencjonalnej. W
takim momencie mo¿na jedynie liczyæ na cud. Ten wydarzy³ siê. Czy
jest to zas³uga bioenergoterapeuty?
On sam mówi, ¿e to dziêki Bogu, a
on jest tylko narzêdziem. Mo¿e te¿
dziêki samemu Markowi, w którym
jest niezmiernie wiele pokory.
To z kolei zapewne sprawi³o, ¿e
tak du¿o osób modli³o siê za Marka
zarówno przed operacj¹, jak i modli
teraz.
MM
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Swój kawa³eczek placka, po cichutku
k³ad³am pod poduszk¹ z myœl¹,
¿e wszyscy umr¹, a ja jeszcze bêdê ¿yæ.
Wspomnienia Wiktorii Downar Wilkockiej

Sielskie dzieciñstwo
w Mikuliczach
Urodzi³am siê w 1930 r. na Rubie¿ach – w kraju Mickiewicza i Radziwi³³ów, na Wy¿ynie Nowogródzkiej. Dzieciñstwo, jak u Mickiewicza
– by³o sielskie i anielskie a m³odoœæ
górna i chmurna.
Rodzina nasza sk³ada³a siê z
dziewiêciu osób: dziadkowie, rodzice, brat ojca, ja i troje rodzeñstwa.
Nasz nowo wybudowany drewniany
dom trochê przypomina³ piastowskie czasy. Sk³ada³ siê z jednej izby
i kuchni. W kuchni by³ piec chlebowy, na którym w zimie spali dziadek
z babci¹, du¿a ³awa i jedno krzes³o.
Od pieca a¿ do okna zwisa³y d³ugie wianki ogromnej cebuli i czosnku. Na specjalnym drewnianym
przyrz¹dzie, obok pieca by³y umocowane drewniane ³y¿ki.
Dziewiêciohektarowe gospodarstwo musia³o wy¿ywiæ i ubraæ ca³¹
rodzinê.
Wieczorami, przy lampie £ukasiewicza, mama przêd³a lnian¹ k¹dziel na ko³owrotku, a babcia we³nian¹ – na wrzecionie. Tka³y lniane
p³ótno w kilku gatunkach i dzianinê
we³nian¹. Wyroby te wystarcza³y na
poœciel i przyodziewek dla ca³ej rodziny. Z jednej strony domu by³y zabudowania gospodarcze, z drugiej,
w pobli¿u granicy – sad, ni¿ej brzeziny i rzeka Perekul.
Tu¿ za rzek¹ by³y wojskowe koszary, koœció³, bo¿nica ¿ydowska i
pocz¹tek miasteczka – Rubie¿ewicze. W naszym sadzie ros³y wysokie
grusze, jab³onie, wiœnie i œliwy.
Raz na tydzieñ mama piek³a
chleb. By³ smaczny i nigdy nie czerstwia³. W tym chlebowym piecu gotowano wszystkie posi³ki. Œniadanie
by³o litewskie: ch³opska jajecznica i
stos blinów. Rano te¿ do gor¹cego

pieca wstawiano w du¿ym garnku
posi³ek na obiad. By³ to przewa¿nie
kapuœniak i osobno duszone ziemniaki lub barszcz ukraiñski. Na kolacjê jedliœmy œwie¿o ugotowane
ziemniaki z zsiad³ym mlekiem lub
zupê mleczn¹. Potrawy by³y œwie¿e,
smaczne – wszyscy byli zdrowi i
syci. W domy by³ samowar, choæ
herbatê gotowano rzadko. Piliœmy
œwie¿e mleko, winny, zimny ¿urek
lub sok brzozowy prosto z podstawionego do brzozy koryta.
W ch³odnej sieni by³ drewniany
kubielec pe³en smacznej s³oniny,
drugi – solonej wo³owiny. By³o te¿
zawsze kilka wêdzonych szynek.
W stodole na ¿erdzi pod sufitem
wisia³y smaczne, suche kie³basy.
Rodzina nigdy nie by³a g³odna.
W czasie postu, ca³ymi tygodniami jad³o siê zimny, ¿ytni ¿urek z kartoflami w mundurkach, chleb i œledzie.
W domu panowa³ patriarchat. Na
honorowym miejscu w k¹cie, przy
stole siedzia³ dziadek. Raz w roku w
dzieñ wigilijny ustêpowa³ to miejsce
garnkowi z kuti¹.
Zbo¿e ¿êto sierpem lub koszono
kos¹, m³ócono w stodole a od 1937 r.
na podwórku – koñmi, które chodzi³y w kieracie.
Inwentarz ¿ywy sk³ada³ siê z:
koby³ki Kasztanki, dwóch krów,
owiec, œwiñ i kur. By³ wóz drabiniasty na co dzieñ i powozy œwi¹teczne.
Do dziadka przychodzili s¹siedzi. Dziadek bra³ do rêki kantyczkê i
œpiewali nabo¿ne pieœni.
Miejscowoœæ by³a piêkna i górzysta. Dom odwiedzali turyœci i czêsto ¿ebracy. Wszyscy otrzymali poczêstunek, mo¿na powiedzieæ œmia³o „brama na oœcie¿ otwarta goœcinnie przechodniów zaprasza”. Ludzie
z tamtych czasów mówili: „Goœæ w
dom, Bóg w dom”.
Dom by³ otwarty dla wszystkich.
Przechodniów czêstowano kwasem
chlebowym, sokiem brzozowym a
g³odnym podawano posi³ek.
Ludzie obawiali siê komuœ wyrz¹dziæ krzywdê, poniewa¿ wierzyli,
¿e „kto pod kim do³ki kopie, ten w nie
wpadnie”. Wiedzieli, ¿e „na z³odzieju czapka gore”, to nigdy nikomu nic
nie ginê³o.
Lekarzem przewa¿nie by³a matka natura a wszystkie ³¹ki i pastwiska, wszystkie lasy i góry – aptekami. Ludzie byli silni i zdrowi.

Uczêszcza³am do trzeciej klasy
powszechnej w Rubie¿ewiczach.
Sowieci „wyzwalaj¹”
I oto 17 wrzeœnia 1939 roku o
œwicie obudzili nas, uciekaj¹cy w
stronê granicy ¿o³nierze z koszar.
Na wpó³ ubrany porucznik poleci³ ojcu sprawdziæ, jakie to przyby³o
wojsko i sk¹d.
Do obory, gdzie mama doi³a krowy, przyszed³ polski ¿o³nierz z
proœb¹ o cywilne ubranie. Otrzyma³
je, lecz w chwilê póŸniej wpadli ¿o³nierze Armii Czerwonej z broni¹. Na
szczêœcie polski mundur ju¿ by³
przykryty s³om¹; zobaczyli w donicy
mleko, krowy i wyszli.
Stra¿nica i koszary zosta³y zdobyte poprzez zlikwidowanie stra¿ników na warcie i zaskoczenie.
Kilku ¿o³nierzy ratowa³o siê
ucieczk¹ z koszar do pobliskiego,
zalesionego cmentarza, lecz dosiêg³y ich sowieckie kule. Przez trzy
doby Armia Czerwona czwórkami i z
broni¹ maszerowa³a przez nasze Mikulicze do Rubie¿ewicz, tak ¿e rodzice nie mogli siê przedostaæ na
swoje pole. Czêstowali tabak¹ i mówili, ¿e nas oswobodzili.
Jednak¿e, gdy w Rubie¿ewiczach zobaczyli dobrze zaopatrzone,
przewa¿nie ¿ydowskie sklepy – powiedzieli:
„My dumali szto Ameryka za
oceanem a Ameryka by³a tolko za
Prowo³okoj.”
¯ydzi za³o¿yli na rêkawy czerwone opaski i mówili: „Wasze ulice,
a nasze kamienice”. Trwa³o to krótko. Przyszli Niemcy, kazali im kopaæ
du¿y dó³ i potem ich jakoœ zakopali,
¿e przez trzy doby rusza³a siê ziemia.
Wiem to z otrzymanych listów, poniewa¿ by³am ju¿ na Syberii.
13 kwietnia
W dniu 13. kwietnia 1940 roku
obudzi³ nas stukot do drzwi i krzyk:
„Otwieraj!”. Pod drzwiami sta³o
dwóch uzbrojonych czerwonoarmistów a pod wierzb¹ jednokonna furmanka.
Polecili nam wstaæ z ³ó¿ek,
wsi¹œæ do wozu i jechaæ 30 km. na
dworzec kolejowy do Sto³pców. Powiedzieli nam, ¿e wszystko otrzymamy i nie nale¿y nic zabieraæ. Zreszt¹
dla jednego konika by³o za du¿o baga¿u ¿ywego i rodzice szli na piechotê tu¿ za wozem.

Ze Sto³pców do Pietropaw³owska jechaliœmy 3 tygodnie w zaryglowanych od zewn¹trz bydlêcych wagonach wraz z innymi rodzinami.
By³y to rodziny poprzednio
aresztowanych i deportowanych w
wiêkszoœci kobiety i dzieci. W Pietropaw³owsku za³adowano nas na samochody ciê¿arowe i odwieziono w
g³¹b Kazachstanu, do odleg³ej o 250
km Kreszczenki. Za kwaterê w ziemiance trzeba by³o p³aciæ ubraniem,
a na to nie byliœmy przygotowani.
Z tego powodu, ju¿ w drugim
roku pobytu, wybudowaliœmy
w³asn¹ ziemiankê. Tam urodzili siê
moi dwaj bracia i zmar³ dziadek.
Ojciec zosta³ powo³any do wojska polskiego. W ko³chozie nie by³o
ju¿ ani jednego mê¿czyzny. Wszyscy
byli na froncie. £any stepowe uprawia³y kobiety i dzieci, a pszenica
by³a odwo¿ona na front.
Ciê¿ki los spotka³ moj¹ mamê,
jako oœmioosobowej rodziny w ziemiance. Nadszed³ czas, ¿e nie mieliœmy ani jednego ziemniaka i ani ziarenka zbo¿a.
Ratunkiem dla nas by³a rzeka
Iszym, w której czêsto da³o siê z³owiæ szczupaka, lub lina i ugotowaæ z
tego zupê.
W zimie na stepie m³ócono ze
stogów pszenicê i wczesn¹ wiosn¹.
Na bosaka bieg³am tam w wysokiej
trawie szukaæ rozsypanego ziarna.
Trzeba by³o to wyp³ukaæ, wysuszyæ,
przepuœciæ przez ¿arno i upiec z tego
placek.
Swój kawa³eczek placka, po cichutku k³ad³am pod poduszk¹ z
myœl¹, ¿e wszyscy umr¹, a ja jeszcze
bêdê ¿yæ.
Jednak¿e g³ód by³ silniejszy. Po
kilku minutach, z wielkim apetytem zjada³am schowan¹, swoj¹
porcjê i na rzuconej na ziemi s³omie, pomimo otaczaj¹cego robactwa w postaci wszy, pche³, karaluchów, kleszczy i ca³ych chmar komarów twardo usypia³am. M³odsze dzieci, pod kierownictwem
brygadiera kobiety chodzi³y co
dzieñ boso daleko w pole wyrywaæ
z pszenicy chwasty. M³odzie¿ starsza wykonywa³a wszelkie zlecone
prace polowe jak: oranie, koszenie, sk³adowanie i inne.
Ka¿d¹ pracê wykonywa³o siê z
piosenk¹ na ustach. By³y to ulubione
czastuszki lub kantaty o Stalinie.
W porze obiadowej na stepie
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wszyscy d¹¿yli do ma³ej chatki zwanej kulstanem i spo¿ywali wspólny
posi³ek sk³adaj¹cy siê z porcji chleba
i miseczki klusek lub pszennej kaszki na wodzie zwanej zaka³ot¹. Na
œniadanie i kolacjê by³a tylko zaka³ota lub kluski.
Wszystkie kobiety i dziewczêta
pracowa³y boso i bez ¿adnej bielizny.
Najgorsze by³y pocz¹tki, póŸniej
na stopach ukszta³towa³y siê naturalne zelówki i nikt nie odczuwa³ zimna. Czêsto boso biega³am po œniegu
i nigdy nie mia³am nawet kataru. To
by³ naturalny masa¿ stóp i hartowanie organizmu.
Pod kierownictwem jednego
brygadiera kobiety, pracowali: Kirgizi, Niemcy, Polacy, Ukraiñcy i
Rosjanie.
Ludzie ci nawzajem sobie pomagali i dlatego mogli przetrwaæ niedolê. Pod swój dach przyjêli ka¿dego
w³óczêgê i podzielili siê po¿ywieniem, które mieli. Podczas œwi¹t lub
wizyt pili bimber, jedli piero¿ki z
czeremch¹, marchwi¹ lub burakami,
œpiewali i tañczyli.
Raz na tydzieñ korzystali z ³aŸni,
a kto tylko móg³, k¹pa³ siê i p³ywa³ w
rzece.
Jak ptak lepi gniazdo, tak ka¿da
kobieta potrafi³a oblepiæ wewn¹trz i
na zewn¹trz swoj¹ ziemiankê. Chlebowy piec by³ malowany w kolorach,
a ziemia – pod³oga by³a raz na tydzieñ pêdzlowana krowim ³ajnem z
glin¹. W ten sposób likwidowa³o siê
kurz i paso¿yty.
W Kazachstanie nie by³o lasów i
piece chlebowe by³y ogrzewane krowim suchym obornikiem. Kto nie
mia³ krowy, to nie mia³ szans na przetrwanie.
Kiedy dla nas nadesz³a pomoc w
postaci odzie¿y, bodaj¿e z Anglii, to
w pierwszym rzêdzie kupiliœmy krowê, chocia¿ na naszych po³atanych
ciuchach by³y nowe ³aty.
Prac¹ na drutach i kultur¹ Polki
szybko zdoby³y przewagê nad tubylcami i one do Polek zwraca³y siê per
ciocia.
W chwilach niebezpiecznych ci
ludzie potrafili zachowaæ milczenie
tak jakby znali jogê i wiedzieli, ¿e
ma³y jêzyczek ognia mo¿e podpaliæ
du¿y las i spowodowaæ po¿ar.
Je¿eli moja mama by³a chora, to
natychmiast przysz³y s¹siadki z piero¿kami lub naleœnikami.
Prosi³y mego dziadka, aby siê
modli³ w intencji zmar³ych, lub nadejœcia lepszych czasów. Przynosi³y
chleb lub mleko. Kiedy by³am chora
na tyfus, odwiedza³ mnie codziennie
lekarz i bezp³atnie przynosi³ leki.
Kiedy przygalopowa³ jeŸdziec z
wiadomoœci¹ zakoñczenia wojny,
zwyciêstwem - wszyscy p³akali z
radoœci. Gdy czerwcu 1946 roku odje¿d¿aliœmy do Polski, to pop³ynê³y
³zy szczêœcia i rozpaczy za tymi, którzy tam zostali.
Po powrocie do kraju Sybiracy
go³ymi rêkoma odgruzowywali miasta i pracowali, nie pytaj¹c za ile.
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Czy nieporozumienia na linii
gmina - starostwo zablokuj¹
inwestycje?
(£OBEZ). Podczas sesji Rady
Miejskiej w £obzie burmistrz
Ryszard Sola poinformowa³ zebranych, ¿e starosta ³obeski blokuje inwestycje w gminie. Poda³
przyk³ady. Starosta jest innego
zdania. Win¹ obarcza gminy.
Ze s³ów burmistrza gminy Ryszarda Soli wynika³o, ¿e do maj¹cego powstaæ zak³adu produkuj¹cego
pelety ze s³omy w Worowie nie
mo¿na wybudowaæ dodatkowej infrastruktury energetycznej, a to za
przyczyn¹ starosty ³obeskiego. Zak³ad zamierza zatrudniæ nawet kilkadziesi¹t osób. Problem polega na
tym, ¿e kabel nale¿y przeprowadziæ
przez drogê nale¿¹c¹ do Skarbu
Pañstwa. Starosta mia³ zawiesiæ
decyzjê, albowiem obecnie toczy
siê postêpowanie w sprawie drogi
pomiêdzy gmin¹ a starostwem. Kolejn¹ kwesti¹, która ma blokowaæ
inwestycje, jest brak zgody starosty
na budowê zjazdu z drogi Skarbu
Pañstwa na dzia³kê prywatn¹, na
której ma powstaæ budynek mieszkalny. Kolejna sprawa, to brak zgody starostwa na postawienie oœwietlenia w Karwowie na dzia³ce nale¿¹cej do Skarbu Pañstwa. Starostwo
nie wyra¿a te¿ gody na to aby na
kolejnej dzia³ce nale¿¹cej do Skarbu Pañstwa mia³a powstaæ infrastruktura pod budowê elektrowni
wiatrowej Resko.
W³odarz gminy poinformowa³
równie¿, ¿e stara³ siê przekonaæ starostê ³obeskiego na ró¿ne sposoby.
Nie uda³o siê. Otrzyma³ odpowiedŸ,
¿e jeœli gmina przejmie dzia³ki, to
sama bêdzie wydawaæ zgody. Zauwa¿y³, ¿e co innego jest przejmowanie dróg, a co innego – blokowanie inwestycji. Radni nie ukrywali
wzburzenia. Uznano to za sabota¿.
Burmistrz zapowiedzia³ pisanie
skarg nawet do Wojewody, a radni spotkanie z przewodnicz¹cym Rady
Powiatu i zarz¹dem. Radni obawiali
siê, ¿e blokada ze strony starostwa
znacz¹co zawa¿y na decydowaniu
siê przysz³ych inwestorów do inwestowania w tej gminie.
A jak to wygl¹da z drugiej
strony?
Jak wyjaœni³ starosta Ryszard
Brodziñski, ju¿ w 1990 roku powo³ano komisje komunalizacyjne. Ich
zadaniem by³o sporz¹dzanie wykazu maj¹tku Skarbu Pañstwa, który
jest niezbêdny do realizacji zadañ
publicznych w tym tak¿e dróg. Na

ka¿dej kategorii dróg ci¹¿¹ obowi¹zki zarz¹dców. W zawieszeniu
pozosta³y drogi Skarbu Pañstwa. Na
ogó³ s¹ to drogi lokalne. Z istoty
rzeczy te drogi nie spe³niaj¹ kryteriów wy¿szego rzêdu ni¿ gminne.
Co to znaczy drogi Skarbu Pañstwa?
W³aœcicielem jest Skarb Pañstwa.

Pieczê nad nimi sprawuje starostwo, przy czym starostwo nie jest
zarz¹dc¹ drogi. By te drogi sta³y siê
publicznymi, gmina musi wyst¹piæ
z wnioskiem o komunalizacjê, tym
samym nadaæ jej kategoriê dróg
gminnych. W wielu sytuacjach gminy nie wziê³y na siebie tego obowi¹zku, bo nie chc¹ k³opotów.
- Ja sam, gdy by³em burmistrzem, czyni³em tak samo. W tej
sytuacji trudno mówiæ, ¿e winê za
stan drogi, za dysponowanie drog¹
ponosi ktoœ inny ni¿ wójt czy burmistrz. Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e
winny jest starosta, dlatego ¿e burmistrz uchyli³ siê od wziêcia odpowiedzialnoœci za to mienie. Postawmy sobie pytanie. Czy premier Tusk,
jako dysponent dróg krajowych ma
zajmowaæ siê drog¹ w Sarnikierzu
np.? Po to jest podzia³, by ka¿dy w
swoim zakresie ponosi³ konsekwencje i zaspokaja³ potrzeby spo³eczne.
Te drogi kwalifikuj¹ siê do dróg
gminnych. Gmina powinna je przej¹æ. A gmina uchyla siê od wziêcia
odpowiedzialnoœci. Jednym prostym ruchem mo¿na to zrobiæ. Sk³ada wniosek do Wojewody i Wojewoda wydaje decyzjê komunalizacyjn¹. Teraz jest tak, ¿e my przygotowujemy wniosek do Wojewody o
skomunalizowanie, a gmina skar¿y
te decyzje, nie chce tego przyj¹æ,
wykorzystuj¹c kruczki prawne.
Przez 20 lat nie zosta³a uregulowana sprawa tych dróg. Dzisiaj dyskutowaæ na ten temat, to za póŸno.
Niech burmistrz przejmuje tê drogê
i ni¹ zarz¹dza. Do tego zmierza inicjatywa ustawodawcy, reforma kraju, ¿ebyœmy dbali o zaspokojenie

potrzeb lokalnych w zakresie
ustaw¹ przewidzianych. Takich
dróg jest du¿o na terenie powiatu –
powiedzia³ starosta Ryszard Brodziñski.
Co mówi¹ dokumenty?
W 2008 roku wiceburmistrz
£obza domaga³ siê podjêcia dzia³añ
zapewniaj¹cych utrzymania zimowego dróg Skarbu Pañstwa w
cztrech miejscowoœciach. Równie¿
w 2008 roku burmistrz £obza postanowieniem skierowa³ pismo mieszkañca Dalna w sprawie przywrócenia funkcji drogi do starosty ³obeskiego. Samorz¹dowe Kolegium
Odwo³awcze postanowienie uniewa¿ni³o. W piœmie czytamy m.in.:
„Dzia³ka gruntu (…) po³o¿ona w
obrêbie Dalno jest dzia³k¹ drogow¹,
lecz nie drog¹ powiatow¹ (…). Termin przekazania wojewodom spisów inwentaryzacyjnych up³yn¹³ z
dniem 31 grudnia 2005 r. Gmina z
obowi¹zku siê nie wywi¹za³a. (…)
Mamy wiêc do czynienia z naruszeniem prawa przy podjêciu kwestionowanego postanowienia z dnia 12
wrzeœnia 2008 r.. Jest to przy tym
naruszenie ra¿¹ce, o którym mowa
w art. 156 par.1 pkt 2 kpa.”
O co chodzi?
Tyle sesja, wyjaœnienia i postanowienie SKO. Gminy mia³y 20 lat
na przejêcie. Nie przejmowa³y dróg
i nie przejmuj¹, aczkolwiek jest to
ich obowi¹zek. Unikanie odpowiedzialnoœci i niewywi¹zywanie siê z
obowi¹zku, dziœ odbija siê czkawk¹
wszystkim. Oczywiœcie to nie
urzêdnicy cierpi¹, ani nie osoby,
które sprawuj¹ funkcje burmistrzów
i starostów, ale zwykli mieszkañcy i
inwestorzy, którzy w sytuacjach
krytycznych odsy³ani s¹ od Annasza
do Kajfasza. Nie ma co biæ piany,
tylko przej¹æ drogi i nimi zarz¹dzaæ,
a na razie z powiatem porozumieæ
siê w kwestii, kiedy to nast¹pi –
mo¿e bêdzie odwil¿. Oby nie za
kolejne 20 lat, bo za ten czas to nie
bêdzie ju¿ czego naprawiaæ i czym
zarz¹dzaæ, a ¿aden inwestor nie bêdzie tak d³ugo czeka³.
MM
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Mandat za wypuszczanie psa wynosi nawet do 500 z³.

Co z tymi psami
(£OBEZ). W³aœciciele
psów musz¹ mieæ siê
coraz bardziej na
bacznoœci. W ramach
akcji stra¿nicy miejscy
bêd¹ patrolowaæ miasto
nawet wczesnym
rankiem. Szczególnie
bêd¹ zwracaæ uwagê na
to, kto i gdzie
wyprowadza swoje pupile
i czy po nich sprz¹ta.
Mandat za wypuszczanie
psa luzem albo
nieposprz¹tanie po nim
mo¿e nas kosztowaæ
nawet do 500 z³.
Podczas sesji Rady Miejskiej
radna Wies³awa Romejko zapyta³a,
jak egzekwowana jest uchwa³a o
psach.
Okazuje siê, ¿e bardzo czêsto
psy wyprowadzane s¹ przez dzieci,
a te ukaraæ nie mo¿na. Czêsto jest
te¿ tak, ¿e ludzie pieska wypuszczaj¹ luzem i nie wiadomo kto jest
jego w³aœcicielem.
Radny Lech Urbañski, po raz
kolejny zaapelowa³, aby stra¿ miejska uda³a siê do Suliszewic, aby tam
zrobiæ porz¹dek. Jak na razie apeluje tak od roku przynajmniej – bez
skutku, a psy tamtejsze robi¹, co
chc¹.
Radny Marcin Æwik³a zaapelowa³ o miejsce, gdzie mo¿na by³oby
wyprowadzaæ psy.
– Tak ³atwo zgodziliœmy siê na
to, by karaæ ludzi mandatami za
za³atwianie siê piesków nie tam,
gdzie trzeba. Chcia³bym zapytaæ siê
wprost pana burmistrza o to, gdzie
w £obzie maj¹ siê pieski za³atwiaæ?
W parku nie mamy tzw. toalety dla
psów, a wiem, ¿e takie instalacje
istniej¹ – powiedzia³.
Po tych s³owach czêœæ so³tysów
nie ukrywa³a zdziwienia, czêœæ zaczê³a siê œmiaæ, pad³y te¿ komentarze, ¿e „bez przesady, toalety dla
psów im siê zachciewa”.
- Bêdziemy karaæ ludzi za to, ¿e
wyszli z psem, który nie daj Bo¿e,
chce siê za³atwiæ? Ale nie ma miejsca, gdzie ten pies ma to zrobiæ. No
pewnie – niech posprz¹ta, tak, tylko
toalety dla psów w £obzie nie ma –
powiedzia³.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
odpar³, ¿e nie chodzi o to czy miejsce jest, czy go nie ma.
- Chodzi o to, ¿e pies jak jest do
parku wyprowadzany, to niech w³a-

Na zdjêciu efekt polowania psów
œciciel po nim posprz¹ta – chodzi
tylko o to. My nie zabraniamy wprowadzania psów do parku, tylko trzeba po nim posprz¹taæ. Zakazujemy
na plac zabaw, bo tam s¹ przepisy
sanitarne, a na pozosta³e miejsca nie
– powiedzia³.
Teoretycznie mo¿na by uznaæ,
¿e rozmowa o pieskach i ich potrzebach jest drobnostk¹. W praktyce
ma³o osób wczesnym rankiem biegnie ze swoim psem do parku, aby
tam jego pupil móg³ za³atwiæ swoj¹
potrzebê. Nawet gdyby mia³ taki
zamiar, to niekoniecznie musi zd¹¿yæ. Nie chodzi ju¿ nawet o toaletê
dla psów, ale wyznaczenie miejsca i
ogrodzenie go nawet siatk¹, w którym mo¿na psa wypuœciæ. I koniecznie – by dostawiæ tam kosz na œmieci. Bo to nie problem posprz¹taæ po
piesku w parku, gdzie s¹ kosze na
œmieci. Problem pojawia siê tu¿ za
centrum, gdzie tych koszy nie ma.
Przyk³ad – pies za³atwia siê za rondem na ul. Rapackiego. W³aœciciel
sprz¹ta po nim i w jednej rêce trzyma psa na smyczy, a w drugiej, o ile
jest wolna, niesie psi¹ kupê. Niesie
tak przez kilkaset metrów o ile
mieszka gdzieœ w okolicy skrzy¿owania z ul. Drawsk¹. Jeœli przy Szosie Œwidwiñskiej, to dzie³o swojego
czworonoga zanosi do domu – z
tego prostego wzglêdu, ¿e po drodze
nie ma ¿adnego kosza. Jeœli jednak
drug¹ rêkê ma zajêt¹, to pozostaje
mu w³o¿yæ psi¹ kupê w kieszeñ, w
innym wypadku mo¿e pozbyæ siê
po³owy wyp³aty. Jeœli nadal tym

wszystkim, którzy œmiali siê z pomys³u radnego jest weso³o, proponujê przejœæ siê kilka razy z psi¹
kup¹ w kieszeni albo w torebce. Jeœli
nie posprz¹taj¹, pozbêd¹ siê 500 z³.
To ju¿ nie jest œmieszne. Wiceburmistrz mówi, ¿e nie zabrania siê
wypuszczania psów do parku. Z
praktyki wiadomo, ¿e gdy cz³owiek
zobaczy du¿ego psa, biegaj¹cego
swobodnie, nawet w kagañcu to
najczêœciej parali¿uje go strach.
Jeœli taki pies lekko tylko potr¹ci
dziecko i to upadnie, to kto bêdzie
odpowiada³? W³aœciciel. Niektórzy
mówili, ¿e jeœli pies jest dobrze u³o¿ony, to pos³ucha w³aœciciela. Pies
jest psem. Zawsze istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e jeden raz nie pos³ucha, wybiegnie z parku prosto na
ulicê, zaatakuje innego psa, zareaguje agresywnie. Odpowiada w³aœciciel.
Trudno te¿ wymagaæ by starsza
osoba mieszkaj¹ca w blokowisku
bieg³a wczesnym rankiem do parku.
Raczej nie pobiegnie. Najczêœciej
puszcza luzem – za to mandat do 500
z³. W pobli¿u blokowisk terenu zielonego najczêœciej jest jak na lekarstwo. Jeœli ju¿ jest, to znajduj¹ siê
tam place zabaw, ewentualnie teren
rekreacyjny. Za za³atwienie siê pieska na terenie placu zabaw – mandat
do 500 z³.
Pozostaj¹ chodniki i ulice.
Najbardziej z pomys³u œmiali siê
so³tysi. Teoretycznie na wsiach psy
maj¹ swoje podwórka, na których
powinny przebywaæ. W praktyce

przez niejedn¹ wieœ strach przejœæ,
bo psy biegaj¹ po ulicach. Za to te¿
p³¹ci siê mandat – do 500 z³.
Radny Urbañski od roku monituje, aby zaj¹æ siê psami w Suliszewicach. Z naszej strony podpowiadamy, ¿e to s¹ dwa psy – jeden du¿y,
drugi mniejszy. Codziennie rano
wracaj¹ do domu, albo domów?
Sk¹d? Czêsto mo¿na je zauwa¿yæ
pomiêdzy ul. Wojcersk¹ w £obzie a
Wysiedlem oraz na polach i lasach
pomiêdzy, a tak¿e w pobli¿u Rynowa. Co robi¹ nocami w lasach i na
polach?
W sobotê w lesie by³a zagryziona sarna przez psy. Ktoœ powie –
przypadek. By³by, gdyby psy nie
by³y notorycznie wypuszczane w
ka¿d¹ noc, monitowane i nikt na to
nie reagowa³.
To nie s¹ jedyne psy, które puszczane s¹ luzem. Wielokrotnie goni¹
za zwierzyn¹. W³aœciciel czêsto zapewnia, ¿e pies jest ³agodny i nie
zapoluje. Byæ mo¿e, tylko ¿e sarna
biega szybko, ale krótko. Potem nie
wytrzymuje serce. £atwo j¹ zagoniæ. Pies nie musi jej nawet dotkn¹æ.
Pytanie radnego by³o jak najbardziej zasadne – gdzie na terenie
gminy mo¿na wypuœciæ psa? W parku – owszem o ile jest w kagañcu i
raczej jest to ma³y pies. Do parków
jednak niektórzy maj¹ daleko. Pomijam w³aœcicieli domków, bo oni
raczej nie maj¹ tego problemu –
maj¹ podwórka. Na ³¹kach i w lesie
nie wolno – o czym niektórzy na
sesji nie wiedzieli. Gdzie wiêc? MM
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DRUKARNIA
w £obzie
poleca
us³ugi
poligraficzne
Ul.
S³owackiego 6,
tel.
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„M£ODZI AKTYWIŒCI PREZYDENCJI”
W GIMNAZJUM W RESKU
Program „M³odzi Aktywiœci
Prezydencji”, zwi¹zany z Prezydencj¹ Polski w Radzie Unii Europejskiej skierowany jest przede
wszystkim do wszystkich gimnazjalistów, nauczycieli, samorz¹dów
uczniowskich.
Uczniowie Gimnazjum w Resku
przyst¹pili do programu CEO, w
ramach którego bêd¹ prowadziæ
gimnazjalny projekt edukacyjny
dotycz¹cy udzia³u Polski w sprawowaniu w³adzy w UE. Do jego realizacji przygotowuj¹ ich krótkie kursy e-learningowe, publikacje oraz
sta³e wsparcie mentorów i animatorów.
W ramach „M³odzi Aktywiœci
Prezydencji” uczniowie bêd¹ podejmowaæ projektowe dzia³ania,
których celem mo¿e byæ miêdzy
innymi:
> zaanga¿owanie spo³ecznoœci
szkolnej w debatê na temat Prezydencji i jej znaczenia,
> informowanie o Prezydencji i

funkcjonowaniu instytucji UE,
> badanie œwiadomoœci uczniów
na temat polskiego cz³onkostwa w
UE i Prezydencji.
W ramach projektu, odby³o siê
spotkanie z p. Robertem Bart³omiejskim - zastêpc¹ dyrektora Regionalnego Centrum Informacji
Europejskiej w Szczecinie. By³a to
lekcja europejska na temat 5. lat
uczestnictwa w UE oraz polskiej
prezydencji. P. Bart³omiejski opowiedzia³ uczniom klas trzecich i
uczestnikom projektu CEO o plusach i minusach naszego cz³onkostwa w UE. Nastêpnie zaprezentowa³ prezentacjê multimedialn¹ na
temat zadañ stoj¹cych przed Polsk¹
w ramach prezydencji.
Zajêcia przebieg³y niezwykle
sprawnie, prowadz¹cy wykaza³ siê
du¿¹ wiedz¹ merytoryczn¹, a m³odzie¿ mia³a okazjê dowiedzieæ siê
wielu informacji wprost „u Ÿród³a”,
osoby zajmuj¹cej siê na co dzieñ
problematyk¹ unijn¹.
A. Popielarz

Œwiatowy Dzieñ
Zdrowia 2011 r.
„Œwiatowy Dzieñ Zdrowia” zosta³ ustanowiony przez Pierwsze
Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej
Organizacji Zdrowia w roku 1948.
Obchodzony jest od roku 1950 w
dniu 7 kwietnia, w rocznicê powstania Œwiatowej Organizacji Zdrowia.
Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej pal¹ce i
zaniedbane problemy zdrowia œwiatowego.
Œwiatowy Dzieñ Zdrowia odbywa siê co roku pod innym has³em.
Inicjuje on Miesi¹c Zdrowia oraz
rok dzia³añ realizowanych pod tym
samym has³em.
W roku 2011 Œwiatowy Dzieñ
Zdrowia obchodzony jest pod has³em „Odpornoœæ na antybiotyki i
jej globalne rozprzestrzenianie”.
Jest on inauguracj¹ ogólnoœwiatowej kampanii WHO na rzecz zabezpieczenia tych leków dla przysz³ych
pokoleñ. Opornoœæ czynników wywo³uj¹cych chorobê na dzia³anie
antybiotyków znacznie spada ze
wzglêdu na coraz czêœciej stosowan¹ antybiotykoterapiê. W zwi¹zku z tym WHO apeluje o stosowanie
antybiotyków w œciœle okreœlonych

i uzasadnionych przypadkach. Zapewni to skutecznoœæ ich dzia³ania i
os³abi opornoœæ czynników chorobotwórczych na dzia³anie tego rodzaju leków. Tym samym antybiotyki stan¹ siê bardziej skuteczne w
procesie leczenia.
Szacuje siê, ¿e w pañstwach Unii
Europejskiej co roku umiera 25 000
ludzi z powodu infekcji wywo³anych bakteriami opornymi na antybiotyki. G³ówn¹ przyczyn¹ opornoœci bakterii na antybiotyk jest ich
nadu¿ywanie i niew³aœciwe stosowanie. Pojawienie siê coraz wiêkszej liczby bakterii antybiotykoodpornych stanowi powa¿ne zagro¿enie dla zdrowia publicznego.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w £obzie

DRUKARNIA w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 913973730

W TYM TYGODNIU POLECAMY
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
£obez - 3 pokoje, pow 58 mkw
- cena 154.500 z³
£obez - 4 pokoje, pow. 56 mkw
- cena 154.000 z³
£obez - 2 pokoje, pow. 86 mkw, bezczynszowe
- cena 250.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
- cena 180.000 z³
Wêgorzyno - 2 pokoje, pow. 46 mkw
- cena 129.000 z³
Wêgorzyno - 3 pokoje, pow. 63 mkw
- cena 143.000 z³
Resko - 2 pokoje, pow. 46 mkw
- cena 110.000 z³
Resko - 3 pokoje, pow. 93 mkw
- cena 144.000 z³
P³oty - 2 pokoje, pow. 54 mkw
- cena 145.000 z³
Nowogard - 3 pokoje, pow. 62 mkw
- cena 195.000 z³
DOMY NA SPRZEDA¯
£obez - parter domu, 2 pokoje, pow.82 mkw, dzai³ka 114 mkw - cena 223.000 z³
£obez - 4 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 560 mkw
- cena 350.000 z³
£obez - 5 pokoi, pow. 96 mkw, dzia³ka 554 mkw
- cena 450.000 z³
£obez - okolica, 3 pokoje, pow. 75 mkw, dzia³ka 1ha - cena 205.000 z³
Dobra - 3 pokoje, pow. 73 mkw, dzia³ka 324 mkw
- cena 180.000 z³
Dobra - okolica, 2 pokoje, pow. 80 mkw, dzia³ka 1000 mkw - cena 170.000 z³
DZIA£KI NA SPRZEDA¯
£obez - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1011 mkw
- cena 78.000 z³
£obez - dzia³ka o pow. 10008 mkw
- cena 69.000 z³
Radowo Ma³e - okolica, pow. 3484 mkw
- cena 48.000 z³
Resko - okolica, pow. 3003 mkw
- cena 45.000 z³
Resko - dzia³ka budowlana, pow. 382 mkw
- cena 70.000 z³
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Kupiê mieszkanie w £obzie do 50
mkw., parter lub I piêtro. Tel. 724 294
111
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
110 mkw. + suterena mieszkalna,
sad 47 mkw., dzia³ka, gara¿ – w³asnoœæ prywatna, £obez ul. Niepodleg³oœci 64, ogrzewanie gazowe i
piecowe. Tel. 91 397 4448, 661 432
005
Sprzedam w £obzie mieszkanie 4 pokojowe , III piêtro,Oœ. Orzeszkowej. Cena 160 tys. z³. Tel. 91 397
5637, 692 070 387
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2 pokoje, o pow. 48 mkw., IV
piêtro, przy ul. Murarskiej w £obzie.
Tel. 91 397 4819
Zamieniê mieszkanie 4 pokojowe o
pow. 56,23 mkw. na mieszkanie 2
pokojowe na parterze lub I piêtrze w
£obzie. Tel. 798 677 976
Mieszkanie w Radowie Ma³ym, 3
pokoje, po remoncie, w pe³ni wyposa¿one ( RTV, meble, AGD), gara¿
sprzedam. Wchodzisz – mieszkasz. Tel. 602 301 017.
Sprzedam mieszkanie w bloku przy
ul. Wybickiego w £obzie, II piêtro, 3
pokoje, 86 mkw., z w³asnym ogrzewaniem gazowym, niski czynsz. Tel.
609 593 801
Resko sprzedam mieszkanie 93
mkw., dzia³ka 831 mkw., 3 pokoje,
cena 139.000 z³. Tel. 888 169 572.
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe w £obzie, 65 mkw., 3 pokoje,
w³asne co, ma³y ogródek na grila +
wiata. Tel. 783 792 696
£obez ul. Browarna sprzedam
mieszkanie 55 mkw., 3 pokoje.
Cena 150 tys. z³. Tel. 600 265 547
£obez ul. Ogrodowa sprzedam bardzo ³adne mieszkanie dwupoziomowe 101 mkw. Cena 240 tys. z³.
Tel. 600 265 547

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

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Opony ma³o u¿ywane Dunlop Sport
195/65/15 letnie, przebieg 15.000
km, cena: 500 z³/komplet, £obez.
Tel. 501 894 828

US£UGI
Powiat ³obeski
Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
VIDEO-FOTO. Tel. 691 793 005.
www.supi.co
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat œwidwiñski

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

ROLNICTWO
Powiat gryficki
Karpia narybek sprzedam. Tel. 503
177 347
Kurki nioski odchowane powy¿ej 7
tygodnia - sprzeda¿ od 21 marca,
Gospodarstwo Drobiarskie ¯abowo
13. tel. 91 3910 666

Region
Gorczycê, faceliê sprzedam. Tel.
502 853 573

INNE
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Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

Wynajmê lub sprzedam lokal pod
dzia³alnoœæ us³ugowo-handlow¹ z
wyposa¿eniem po sklepie spo¿ywczym w £obzie ul. Chrobrego 2 z
mo¿liwoœci¹ wynajêcia mieszkania
na piêtrze. Tel. 516 078 456.

Sprzeda¿ drewna opa³owego, ciête
w klocki. Dowóz na terenie £obza
gratis. Tel. 695 284 904
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.

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

Region

NAUKA

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
MONTA¯ - DOWÓZ GRATIS.
TEL. 598 334 536, 605 286
058, 661 953 331. PRODUCENT GO-STAL PRZECHLEWO. U nas najtaniej.

Powiat drawski

Windykacje. Bezpoœrednio.
Wykup d³ugów.
Tel. 515-291-074
Topolê k³ody 26 m3 sprzedam. Tel.
502 853 573
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

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

PRACA

Region

Zatrudniê kierowcê kat. C+E, jazda
3 na 1 tydzieñ. Tel. kont. Artur 609
493 989
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Zawodnicy UKS „ ARBOD” na podium
w Radowie
W dniu 1.04.2011 r. na trasach
prze³ajowych w Radowie odby³y siê
Mistrzostwa Powiatu w indywidualnych biegach prze³ajowych.
Zawodnicy naszego klubu startowali na dystansach od 800 do
2000 m, zdobywaj¹c 5 medali, uzyskuj¹c tym samym awans do fina³ów wojewódzkich w Policach.
W biegu dziewcz¹t na dystansie
800 m szkó³ podstawowych zwyciê¿y³a Milena Sadowska przed
King¹ Borysiak; w biegach gimnazjalnych dziewcz¹t na dystansach
1200 m oraz 2000 m medale zdoby³y: Dagmara Szymanek - br¹z oraz
Patrycja Florczak - medal srebrny.
Medal br¹zowy zdoby³ równie¿
Ryszard Rzepecki w biegu gimnazjalistów na dystansie 1500 m.
Przed zawodnikami naszego klubu
rozpocz¹³ siê czas startów i przygotowañ do najwa¿niejszych zawodów.
Prezes UKS „ARBOD”
Janusz £ukomski

Jedynkowe „Szachowe pierwszaki”
5 marca 2011 roku odby³ siê w
£obzie VII Memoria³ Szachowy
im Gabriela Bieñkowskiego. Na
turniej licznie przybyli uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 1 w
£obzie. W zawodach wziê³o
udzia³ 18 szachistów (w tym 11
„SZACHOWYCH”
PIERWSZAKÓW!).
„Szachowe pierwszaki” to najm³odsi uczestnicy turnieju szachowego. Okazali siê odwa¿nymi i
œwietnie graj¹cymi adeptami królewskiej gry.
Najm³odszym zawodnikiem
turnieju by³ Kamil Krupa, który
jednoczeœnie okaza³ siê najlepszym
szachist¹ w kategorii klas „0”. Gratulujemy bardzo udanego startu.
Najlepszym zawodnikiem naszej szko³y w kategorii klas I – III
by³ rewelacyjnie graj¹cy Jakub Jaremko. Zas³u¿enie zaj¹³ drugie
miejsce w swojej kategorii wiekowej. Jan £ukasik wywalczy³ miejsce
pi¹te.
I miejsce w kategorii dziewcz¹t
zajê³a piêknie graj¹ca Amelia Kuziemska, jej kole¿anka z klasy szachowej, Aleksandra Musielska ,
uplasowa³a siê na trzecim miejscu.
Kornelia Pawlak to czwarta zawod-

niczka tej kategorii wiekowej. Miejsce pi¹te zajê³a Magdalena Pieœlak,
a szóste Zofia Magdalan.
Uczniowie naszej szko³y
uczêszczaj¹cy do klas starszych
spisali siê równie dobrze. Micha³
Magdalan zaj¹³ znakomite drugie
miejsce w kategorii klas IV – VI, a
Kamil Loba by³ trzecim zawodnikiem tej grupy wiekowej. Oskar
Danowski zaj¹³ czwarte, a Marceli
Œniadecki pi¹te miejsce.
Wœród dziewcz¹t z klas IV – VI
œwietnie graj¹ca Ma³gorzata Pastwa
uplasowa³a siê na drugim, a Klaudia
Urbañska na trzecim miejscu.
Udzia³ szachistów naszej szko³y
w VII Memoriale Szachowym im.
Gabriela Bieñkowskiego nale¿y zaliczyæ do bardzo udanych.
Reprezentacja naszej szko³y w
sk³adzie: Marcel Bu³gajewski, Kamil Loba ,Micha³ Magdalan i Ma³gorzata Pastwa , zajê³a VII miejsce
w Dru¿ynowych Mistrzostwach
Województwa Szkó³ Podstawowych w Szachach. Ich trenerem jest
pan Jakub Zieniuk. Trzeba nadmieniæ, ¿e ca³a reprezentacja to uczniowie klasy czwartej. Jednym s³owem
szachowe ¿ycie w popularnej „ Jedynce” kwitnie.
Tak intensywna praca z szachi-

Kamil Krupa, Adrian Sysak, Norbert Krakus

stami w Szkole Podstawowej nr 1 w
£obzie jest mo¿liwa dziêki projektowi „W DRODZE DO WIEDZY
I SUKCESU” wspó³finansowanego
ze œrodków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego oraz du¿emu zaanga¿owaniu nauczycieli Ma³gorzaty

Zieniuk, Krystynie Soli i Jakubowi
Zieniuk
W maju odbêd¹ siê mistrzostwa
naszej szko³y w szachach organizowane z okazji obchodów roku Marii
Sk³odowskiej - Curii, patronki naszej szko³y. Powodzenia w grze!
Ma³gorzata Zieniuk
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IV liga
Hutnik Szczecin – Vineta Wolin 1:5,
Victoria Przec³aw – Darzbór Szczecinek 0:1, Piast Chociwel – Kluczevia
Stargard 1:0, Drawa Drawsko Pom. Gryf Kamieñ Pom. 1:1, Ina Goleniów –
Leœnik Rossa Manowo 1:1, Sarmata
Dobra – Lech Czaplinek 1:1. Mecz
Ba³tyk Koszalin – Odra Chojna zosta³
prze³o¿ony. Astra Ustronie Morskie
pauzowa³a.
1. Ba³tyk Koszalin
41 52:22
2. Gryf Kamieñ Pom.
39 50:29
3. Drawa Drawsko Pom.
38 52:22
4. Ina Goleniów
34 39:24
5. Leœnik Rossa Manowo 31 34:24
6. Astra Ustronie M.
30 41:37
7. Sarmata Dobra
29 30:29
8. Vineta Wolin
28 34:28
9. Hutnik Szczecin
28 38:38
10. Kluczevia Stargard
26 32:33
11. Odra Chojna
24 28:38
12. Lech Czaplinek
22 31:32
13. Darzbór Szczecinek
22 36:49
14. Victoria Przec³aw
21 25:31
15. Piast Chociwel
15 21:32
16. Wybrze¿e Rewalskie
4 14:89

Po po³ówce szczêœcia
W niedzielnym meczu
o mistrzostwo IV ligi
zachodniopomorskiej
Sarmata Dobra
gospodarz meczu,
zagra³ z Lechem
Czaplinek, goœcinnie
na boisku w Chociwlu.
Mecz mia³ doœæ niecodzienny
przebieg w pierwszej po³owie
mimo, i¿ to zespó³ z Dobrej osi¹gn¹³
doœæ zdecydowan¹ przewagê,
szczêœciem móg³ siê cieszyæ zespó³
z Czaplinka, gdy¿ doœrodkowanie z
rzutu wolnego w 13' wykorzysta³
Tomasz Tomczak i strza³em g³ow¹
uzyska³ prowadzenie dla goœci. Zupe³nie odmienny przebieg mia³a
druga po³owa spotkania, podczas
której to zespó³ z Czaplinka wypracowa³ sobie wiêcej sytuacji do strzelenia bramek, jednak brak skutecznoœci napastników sprawi³a, ¿e po
strzale Emiliana Kamiñskiego w 57'
to zespó³ Sarmaty móg³ siê cieszyæ
z koñcowego rezultatu. Zespó³ Lecha Czaplinek plasuj¹cy siê aktualnie na 12 miejscu w ligowej tabeli na
boisku w Chociwlu w pojedynku z
Sarmat¹ okaza³ siê bardzo wymagaj¹cym rywalem. Podobaæ siê mog³o
u goœci zdecydowanie i szybkoœæ
przeprowadzanych akcji. Minusem
by³o to, ¿e te akcje nie mia³y skutecznego wykoñczenia bramkowego.
Wywalczony remis przez Sarmatê
pozwoli³ na utrzymanie wysokiej
siódmej pozycji w ligowej tabeli.
Sarmata Dobra 1:1 (0:1) Lech
Czaplinek
Bramki: dla Sarmaty Emilian
Kamiñski (57'), dla Lecha Tomasz
Tomczak (13').
SARMATA: Sebastian Marciniak, Maciej Garliñski, Jaros³aw
Jaszczuk, Kamil Pacelt (52' Jakub
Durkowski), Wojciech Dorsz, Wojciech Bonifrowski, Damian Dzierbicki, Emilian Kamiñski (80'
£ukasz Olechnowicz), Zdzis³aw
Szw¹der (70' Wojciech Kliœ), Damian Padziñski, Pawe³ Za³êcki
LECH: Tomasz Tkacz, Tomasz
Ryba, Adrian Pietrzela, Pawe³ Kibitlewski, Tomasz Wyrzykowski, Damian Lewandowski (46' Marcin
Tomczak), Grzegorz Ryba (83' Mariusz Borkowski), Damian Suska,
Norbert Halamus (75' Maciej Górniak), Bart³omiej WoŸniak, Tomasz
Tomczak
Sêdzia g³ówny: Dawid B³aszczak, sêdziowie asystenci: Tomasz
Wilkanowski i Tomasz Winiarczyk
Estan
Zdjêcia na www.sarmatadobra.com

IV liga
Granie
19 kolejka (9.04 sobota)
14.00 Gryf Kamieñ Pom. - Astra Ustronie Morskie
15.00 Leœnik Rossa Manowo – Drawa Drawsko Pom.
15.00 Lech Czaplinek – Darzbór Szczecinek
16.00 Ina Goleniów – Victoria Przec³aw
16.00 Vineta Wolin – Piast Chociwel
16.00 Odra Chojna – Sarmata Dobra
17.00 Kluczevia Stargard – Ba³tyk Koszalin
Pauzuje Hutnik Szczecin

w planie

Klasa okrêgowa
19 kolejka (9.04 sobota)
16.00 Kasta Szczecin – Korona Stuchowo
16.00 Sparta Wêgorzyno – Jeziorak Szczecin
16.00 Orze³ £o¿nica – Promieñ Mosty
16.00 GKS Mierzyn – D¹brovia St. D¹browa
17.30 B³êkitni II Stargard - Ehrle Dobra Szcz.
10.04 niedziela
13.30 Ina Iñsko – Wicher Brojce
17.00 Chemik II Police – Flota II Œwinoujœcie
Pauzuje Œwiatowid £obez
Klasa A gr. 1
13 kolejka 10.04 niedziela
14.00 Ba³tyk Miêdzywodzie – Iskra Golczewo
14.00 Ba³tyk Gostyñ – Mewa Resko
14.30 Orze³ Prusinowo – B³êkitni Trzyg³ów
15.00 Pomorzanin Przybiernów – Pionier ¯arnowo
15.00 Fala Miêdzyzdroje – Jantar Dziwnów
15.30 Bizon Cerkwica – Sowianka Sowno
Klasa A gr. 2
13 kolejka 9.04 sobota
13.00 Orze³ Pêzino – D¹b Dêbice
15.00 Radovia Radowo Ma³e – Zenit Koszewo
16.00 Olimpia Nowogard – Zorza Tychowo
10.04 niedziela
14.00 WODR Barzkowice – Vitkowia Witkowo
14.30 Orze³ Grzêdzice – Pomorzanin Kr¹piel
16.00 Unia Stargard – Rolpol Chlebowo
Klasa B gr. 1
10 kolejka 9.04 sobota
11.00 Prawobrze¿e Œwinoujœcie – Znicz Wysoka Kamieñska
15.00 Zalew Stepnica – Jastrz¹b £osoœnica
15.00 Komarex Komarowo – Zieloni Wyszobór
10.04 niedziela
15.00 Huragan Wierzchos³aw – Zryw Kretlewo
16.00 OKS Goleniów – Gardominka Polonia II Mechowo

Klasa okrêgowa
Promieñ Mosty – B³êkitni II Stargard
7:0, Ehrle Dobra Szcz. - Chemik II
Police 2:0, Wicher Brojce – Orze³
£o¿nica 3:1, Œwiatowid £obez – GKS
Mierzyn 2:2, Sparta Wêgorzyno – Ina
Iñsko 0:1, D¹brovia Stara D¹browa –
Korona Stuchowo 3:4, Kasta Szczecin
– Jeziorak Szczecin 1:2. Pauzowa³a
Flota II Œwinoujœcie.
1. Jeziorak Szczecin
45 50:15
2. Œwiatowid £obez
40 49:23
3. Ehrle Dobra Szcz.
38 42:17
4. B³êkitni II Stargard
38 52:25
5. Ina Iñsko
34 42:23
6. Wicher Brojce
30 45:43
7. Promieñ Mosty
29 42:33
8. Sparta Wêgorzyno
29 33:32
9. Chemik II Police
26 34:32
10. Flota II Œwinoujœcie
24 28:41
11. GKS Mierzyn
22 26:33
12. Kasta Szczecin
22 34:32
13. Korona Stuchowo
21 23:40
14. Orze³ £o¿nica
20 26:42
15. D¹brovia Stara D¹b.
7 15:58
16. Rega II Trzebiatów
0 27:72
Klasa A gr. 1
Pionier ¯arnowo – Orze³ Prusinowo
2:2, Mewa Resko – Pomorzanin Przybiernów 0:3, Sowianka Sowno – Jantar
Dziwnów 2:0, Iskra Golczewo – Ba³tyk
Gostyñ 4:1, B³êkitni Trzyg³ów – Fala
Miêdzyzdroje 1:1, Bizon Cerkwica –
Ba³tyk Miêdzywodzie 2:3.
1. Iskra Golczewo
29 36:7
2. Pomorzanin Przybiernów 24 28:18
3. Mewa Resko
23 30:15
4. Fala Miêdzyzdroje
19 23:11
5. Ba³tyk Miêdzywodzie
18 20:21
6. Bizon Cerkwica
17 27:17
7. Sowianka Sowno
17 13:18
8. Jantar Dziwnów
15 24:24
9. Ba³tyk Gostyñ
11 12:30
10. Orze³ Prusinowo
10 17:42
11. B³êkitni Trzyg³ów
9 19:30
12. Pionier ¯arnowo
8 26:42
Klasa A gr. 2
Vitkowia Witkowo – Radowia Radowo
Ma³e 1:2, D¹b Dêbice – Rolpol Chlebowo 1:2, Zorza Tychowo – Unia Stargard
6:1, Orze³ Pêzino – Orze³ Grzêzice 0:1,
Zenit Koszewo – Olimpia Nowogard
1:5, Pomorzanin Kr¹piel – WODR
Barzkowice 0:0.
1. Olimpia Nowogard
28 40:18
2. Radovia Radowo M.
28 32:12
3. Orze³ Pêzino
28 30:15
4. Zorza Tychowo
25 34:20
5. Rolpol Chlebowo
20 18:10
6. WODR Barzkowice
20 31:21
7. D¹b Dêbice
12 16:27
8. Pomorzanin Kr¹piel
10 18:30
9. Unia Stargard
9 14:31
10. Vitkowia Witkowo
9 16:29
11. Orze³ Grzêdzice
9 12:31
12. Zenit Koszewo
7 15:32
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Coraz wiêcej „Truchtaczy”
To pewnie zas³uga piêknej s³onecznej pogody jaka by³a w ubieg³¹
niedzielê. Na polanie stawi³o siê
kilku nowych biegaczy i jedna biegaczka. Liczba uczestników niedzielnego „Truchtania dla zdrowia”
ci¹gle roœnie i to jest bardzo pozytywne zjawisko.
Czwarty z kolei trening biegowy
zorganizowany przez £obeski Klub
Biegacza Trucht z myœl¹ o pocz¹tkuj¹cych trwa³ nieco ponad 30 minut. Spokojnym truchtem pokonaliœmy odcinek 5 km biegn¹c po Œcie¿ce Ekologicznej i mijaj¹c licznych
spacerowiczów, których do wyjœcia
z domu zachêci³a piêkna pogoda,
termometry pokazywa³y w niedzielê ponad 20 stopni w cieniu. Potem
bardziej rozbiegani uczestnicy pobiegli przez przystañ kajakow¹ nad
jezioro Che³m i z powrotem do
£obza, to by³o kolejne 10 km. Serdecznie zapraszamy na kolejne bieganie, które odbêdzie siê 10 kwietnia o godzinie 16:00, tradycyjnie na
polanie za cmentarzem. Szczegó³y
jak zawsze na stronie klubu:
www.trucht.republika.pl
M.H.

Wiosenny bezpieczny przedszkolak

Policjanci z £obza
zawitali do najm³odszej
grupy przedszkolaków

Z wizyt¹ w Oœrodku
Rehabilitacyjnym
w Radowie Wielkim

Asystent ds. nieletnich z
£obza odwiedzi³a ostatnio wychowanków z Oœrodka rehabilitacyjno- edukacyjno- wychowawczego w Radowie Wielkim.

Policjanci z £obza w pierwszym wiosennym tygodniu odwiedzili przedszkolaków z najm³odszej grupy.
Biedronki to grupa integracyjna,
w której s¹ dzieci o ró¿nym stopniu
sprawnoœci. Policjanci przeprowadzili z maluchami pogadankê na temat bezpiecznego zachowania na
drodze, t³umacz¹c jak nale¿y siê
zachowywaæ podczas wiosennego

spaceru z rodzicami czy te¿ wychowawcami.
Nie by³a to jednak teoretyczna
pogadanka. Dzieci mia³y przygotowane na dywanie pasy, sygnalizacje
œwietln¹ i pokazywa³y jak nale¿y
postêpowaæ przechodz¹c przez ulice. 3 latki œwietnie radzi³y sobie z
tym zadaniem. Ka¿de dziecko
otrzyma³o odblaski oraz naklejki z
radami Sponge Boba.

Tematem tego spotkania by³o
bezpieczeñstwo w ruchu drogowym
i innych sferach ¿ycia dzieci z lekkim, œrednim upoœledzeniem ruchowym i umys³owym. M³odzi wychowankowi oœrodka byli œwietnie
przygotowani do pogadanki. Przygotowali pasy, rower w pe³ni wyposa¿ony we wszystkie elementy, znaki drogowe, obrazki pokazuj¹ce
niew³aœciwe i pozytywne zachowania w ró¿nych sferach ¿ycia.
Policjantka omówi³a na pocz¹t-

ku zasady bezpiecznego zachowania siê na drodze. Kolejnym etapem
spotkania by³o zwrócenie uwagi na
w³aœciwe wyposa¿enie roweru i
ubiór rowerzysty. Dzieci uczestniczy³y w scenkach dotycz¹cych spotkania osoby obcej proponuj¹cej
przeja¿d¿kê, prezenty, dzwoni¹cej
do domu.
Na koniec wychowankowie dowiedzieli jak nale¿y zachowaæ siê w
przypadku ataku psa i jak nale¿y
prawid³owo wzywaæ pomoc s³u¿b
ratunkowych.
By³o to bardzo mile spotkanie.
Dzieci zadawa³y ciekawe pytania
dotycz¹ce pracy policjanta, zadañ
podejmowanych przez mundurowych
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Weekendowe kolizje i
wypadek drogowy
W ostatni weekend na drogach
powiatu ³obeskiego dosz³o do
dwóch kolizji i wypadku drogowego. Pierwsza z kolizji mia³a miejsce
w £obzie na ulicy Segala, gdzie kieruj¹cy samochodem marki Ford
uderzy³ w jad¹cego na rowerze Henryka T. Rowerzysta zosta³ przewieziony do szpitala i po opatrzeniu
zwolniony do domu.
Natomiast w niedzielê 3 kwietnia 2011 r. oko³o godz. 12.00 na
skrzy¿owaniu drogi W -148 z drog¹
do miejscowoœci Przyborze kieruj¹cy samochodem marki Peugeot
mieszkaniec £obza zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu i uderzy³ w prawid³owo skrêcaj¹cy do miejscowoœci Przyborze VW Transporter, kierowany przez mieszkankê £obza.
Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

W³amania
1 kwietnia 2011 r. oko³o godz.
21.35 na trasie Wêgorzyno - Wiewiecko Mariusz J lat 35 usi³owa³
skraœæ 300 metrów napowietrznej
linii telekomunikacyjnej. Zamierzonego celu jednak nie osi¹gn¹³ gdy¿
zosta³ zatrzymany przez patrol policji i osadzony do wyjaœnienia w tej
sprawie.
W Resku natomiast przy ul.
Dworcowej nieustalony na chwilê

SPORT - INFORMACJE

obecn¹ sprawca w³ama³ siê do hurtowni budowlanej wyrywaj¹c skobel z k³ódk¹ zabezpieczaj¹c¹ drzwi.
Ze œrodka sprawca skrad³ ostrza³kê,
pi³ê motorow¹ Stila oraz wiadro z
miedzianymi rurami. Z drugiego
niezabezpieczonego pomieszczenia sprawca dodatkowo skrad³ zagêszczarkê marki honda. £¹czna
suma strat wynosi 3.200 z³.

Piratuj¹ przez
Be³czn¹

NietrzeŸwi na drogach
powiatu
Policjanci dbaj¹cy o bezpieczeñstwo na drogach powiatu w
ostatnich dniach ujawnili czterech
nietrzeŸwych kieruj¹cych. 2 kwietnia 2011 r. o godz. 19.10w K¹kolewicach Grzegorz J. kierowa³ rowerem z wynikiem 0,94 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu. Po godzinie 22.00 w Runowie Pomorskim policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego samochodem marki Opel. Kierowca
Henryk M. by³ nietrzeŸwy. Badanie
wykaza³o 0,49 mg/l. Tego samego
dnia o godz. 23.00 policjanci z
£obza zatrzymali na ulicy Niepodleg³oœci £ukasza F, który tak¿e kierowa³ rowerem z wynikiem 1,06
mg/l alkoholu z wydychanym powietrzu. W niedzielê 4 kwietnia
2011 r. o godz. 1.20 w £obzie przy
ul. Mickiewicza mundurowi zatrzymali kieruj¹cego samochodem marki Audi Stanis³awa J., który jecha³
samochodem po spo¿yciu alkoholu.

Zajêcia pozalekcyjne
w Posterunku
Do policjantów pe³ni¹cych s³u¿bê w Posterunku Policji w Dobrej
zawitali uczniowie ze
szko³y podstawowej.
Policjantów z Dobrej odwiedzili uczniowie ze Szko³y Podstawowej, którzy w ramach
zajêæ pozalekcyjnych
poznaj¹ ró¿ne zawody,
ich specyfikê i ró¿norodnoœæ.
Mundurowi opowiedzieli dzieciom o swojej pracy,
czym siê zajmuj¹ na co dzieñ. By³a
to dobra okazja to przypomnienia
informacji na temat bezpiecznego
zachowania siê w ró¿nych sytuacjach.
Uczniowie zwiedzili posterunek, zadawali ciekawe pytania. Mie-
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(BE£CZNA). W tej miejscowoœci przejœcie przez ulicê, to niez³a
sztuka. Kierowcy przeje¿d¿aj¹cy
przez Be³czn¹ w najwy¿szym powa¿aniu maj¹ znaki ograniczaj¹ce
prêdkoœæ oraz informuj¹ce o dzieciach w szkole. Zapewne niektórzy
nawet nie zauwa¿aj¹, ¿e minêli teren
zabudowany.
– Na szczêœcie dziêki dyscyplinie uczniów, nauczycieli i rodziców, nie dochodzi do wypadków.
Nagminnie widzê jedn¹ rzecz.
Dziecko ma³e wychodz¹ce ze szko³y, bardzo zdyscyplinowane, stoi na
pasach i czeka a¿ jaœnie pan kierowca, niekoniecznie z naszego powiatu, przepuœci to ma³e dziecko. Czy
nie by³oby sensowne poprawiæ bezpieczeñstwo przy szko³ach i wyposa¿yæ drogi np. w urz¹dzenia, jakie
s¹ wkomponowane przy S¹dzie
Rejonowym w £obzie, albo w œwiat³a? Patrzê od pewnego czasu i groza mnie przechodzi. Jakie jest zachowanie nas – kierowców. To jest
¿enuj¹ce, przez Be³czn¹ jest ograniczenie prêdkoœci do 40 km/h, ma³o

kto tak jedzie, je¿d¿¹ tam samochody ciê¿arowe. Jest tam potê¿na zastoina wody, nikt nic z bym nie robi.
Zarz¹d Dróg Wojewódzkich postawi³ tam tylko tablice – nic wiêcej.
Nie wiem czy nie chc¹, czy nie
mog¹. Myœlê, ¿e zapewnienie bezpieczeñstwa dzieciom w drodze do
szkó³ jest bardzo wa¿ne i by³oby na
rêkê nam wszystkim. Nie o same
znaki chodzi, bo tych kierowcy nie
przestrzegaj¹ – mówi³ na ten temat
podczas sesji Rady Miejskiej w
£obzie Bogdan Górecki.
Kwestia bezpieczeñstwa dzieci
w drodze do szkó³ podnoszona jest
bardzo czêsto. Du¿o na ten temat
mówi siê, dyskutuje. Najczêœciej
jedynym efektem jest postawienie
znaków, albo policji na nogi. A przecie¿ nie o to chodzi, by policjanci z
drogówki ca³ymi dniami stali przy
szko³ach i nak³adali mandaty. Mo¿e
warto czasami pomyœleæ i zdj¹æ
nogê z gazu, a zarz¹dcy dróg – mo¿e
znaleŸliby trochê pieniêdzy na zainstalowanie urz¹dzeñ zwiêkszaj¹cych bezpieczeñstwo dzieci. MM

Oddaj krew
z motocyklistami

li tak¿e okazjê poznaæ na czy polega
daktyloskopia. Sami spróbowali
odcisn¹æ swoje d³onie.
Dzielnicowy na koniec spotkania ¿yczy³ ma³ym odkrywcom samych bezpiecznych chwil i zapowiedzia³, ¿e zapewne to nie ostatnie
ich spotkanie z policjantami.

(£OBEZ). Ju¿ 16 kwietnia w
Zespole Szkó³ w £obzie odbêdzie
siê akcja Motoserce skierowana do
wszystkich, którzy chc¹ oddaæ
krew. Organizatorem na naszym terenie jest £obeski Klub Motocyklowy „Wilk” im. Krzysztofa Daniela.
16 kwietnia w ca³ej Polsce odbêdzie siê jednoczesna zbiórka krwi
dla dzieci. Pomys³odawc¹ i organizatorem akcji s¹ motocykliœci zrzeszeni w Kongresie Polskich Klubów
Motocyklowych. Wspó³organizatorem akcji jest Polski Czerwony
Krzy¿.

W £obzie akcjê organizuje
£obeski Klub Motocyklowy „Wilk”
z pomoc¹ zarz¹du rejonowego PCK
w tym mieœcie. Punkt poboru krwi
tym razem bêdzie mieœci³ siê w Zespole Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki w
£obzie. Rozpoczêcie akcji zaplanowano na godz. 10.00 i potrwa. Swój
przyjazd do £obza potwierdzili motocykliœci z Choszczna i Œwidwina.
Oczywiœcie nie zabraknie gospodarzy, czyli ³obeskiego „Wilka”.
Festyn dla dzieci przewidziano
na 3 lipca, tradycyjnie na starym
boisku.
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Krzy¿ówka nr 14

Galeria tygodnika
Chrzest Œw. Hani

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

HUMOR
NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 12 brzmia³o:

„Nowy Papie¿ a jaki koœció³”
Nagrodê wylosowa³a pani Teresa Syjczak z £obza.

Gratulujemy.

Jasiu szepcze tacie na ucho:
- Jak dasz mi dziesiêæ z³otych, to powiem Ci, co mówi mamie
pan listonosz jak jesteœ w pracy.
Ojciec wyjmuje 10 z³ i daje synowi.
- I co, Jasiu? Co mówi?
- Mówi: "Dzieñ dobry. Poczta dla pani".
***
Przychodzi Jasio do domu z zakrwawionym nosem mama siê
pyta:
- Co siê sta³o?
- W szkole czarodziej wyjmowa³ mi z nosa pieni¹dze.
- To czemu ci krew z nosa leci?
- Bo koledzy po szkole szukali wiêcej!

