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Kulturalna wizytówka Wêgorzyna, ale i powiatu

Chór Kantylena œpiewa ju¿ 20 lat

(WÊGORZYNO) Gdy na pocz¹tku lat 90. ubieg³ego wieku
otworzy³a siê nowa przestrzeñ dla
spo³ecznych dzia³añ, w Wêgorzynie
mieszkañcy wykorzystali ten czas i
utworzyli chór Kantylena. Z radoœci
chcieli œpiewaæ i œpiewali. PóŸniej
radoœæ opad³a, a dzia³ania spo³eczne stawa³y siê coraz trudniejsze i...
jakby niechciane. Przysz³a szara
codziennoœæ, która powali³a niejednego spo³ecznika, niejedn¹ inicjatywê i stowarzyszenie. Chór Kantylena nie tylko przetrwa³, ale obchodz¹c w minion¹ sobotê swoje 20lecie pokaza³ siê w znakomitej formie.
Chór swój jubileusz rozpocz¹³
msz¹ w wêgorzyñskim koœciele, z
którym zwi¹zany jest od pocz¹tku.
Do obchodów zaprosi³ chór z Iñska,
z którym na przemian œpiewali pieœni podczas mszy. Po jej zakoñczeniu chór zaprosi³ wszystkich na
œwiêtowanie rocznicy do sali szko³y
podstawowej.
Przy takiej okazji nie mog³o siê
obyæ bez prezentów. Z³o¿yli je burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska, starosta Ryszard Brodziñski,
zaprzyjaŸnieni chórzyœci z Iñska na
rêce pani Krystyny Blacharskiej,
prezes Stowarzyszenia Chóru Kantylena. Na widowni zasiedli znajomi i przyjaciele; byli cz³onkowie
chóru, byli dyrygenci – Zbigniew
Kêdra i Albert Moroz, proboszcz
wêgorzyñskiej parafii Karol Wójciak, proboszcz parafii w Runowie
Pomorskim Kazimierz Sa³ternik, a z
Pyrzyc przyjecha³ proboszcz Leszek Konieczny, pos³uguj¹cy przed
laty w tutejszej parafii.

Na zdjêciu górnym: dyryguje
senior Zbigniew Kêdra, dyrygent
Igor Cieniawski œpiewa ze swoim
chórem. Na zdjêciu obok: wrêczenie kwiatów dla by³ych chórzystów.
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Przyszed³ czas na œpiewanie.
Batutê przej¹³ dyrygent Igor Cieniawski, prowadz¹cy chór przez
ostatnie lata. Do Wêgorzyna przyjecha³ z Ukrainy, po ukoñczeniu studiów muzycznych, a tutaj osiad³ za
spraw¹ ¿ony, która œpiewa w chórze.
W tym œpiewaniu s³ychaæ by³o rêkê
mistrza.
Kantylena zaœpiewa³a pieœni
patriotyczne i religijne. Szczególnie
przejmuj¹co zabrzmia³ utwór Golgota z parti¹ g³osow¹ Antoniego
Moroza w tle. Pan Antoni, jak przysta³o na za³o¿yciela chóru, nadal
niañczy to swoje dorastaj¹ce
„dziecko”. I chocia¿ wszystkim
przyby³o 20 lat, to gdy œpiewaj¹,
staj¹ siê m³odsi i nadal czuj¹ s¹ potrzebni. A i mog¹ byæ przyk³adem
dla innych.
PóŸniej wyst¹pi³ goœcinnie chór

z Iñska, na scenê zostali zaproszni
byli chórzyœci i dyrygenci, którym
wrêczono kwiaty, a na zakoñczenie
wszyscy razem zaœpiewali. I to by³o
piêkne.
Na scenie wyst¹pili: dyrygent –
Igor Cieniawski oraz Renata Cieniawska, El¿bieta Waszczyk, El¿bieta Guzik, Józefa Anop, Jadwiga
Pokrywka, Wanda Janowska, El¿bieta Ornatowska, Genowefa Tadla,
Kazimiera Weso³owska, Walentyna
Poznañska, Wanda Opatowska, Regina Sawczak, Lucyna Kurko, Barbara Brzeziñska, Barbara Siemieniec, Sabina W³odarz, Stefania Taube, Halina Kucza, Krystyna Blacharska, Czes³awa Wawszczyk,
Czes³aw Tomaszewski, Antoni Moroz, Józef Nowak, Zenon Rudnicki.
¯yczymy „Kantylenie” nastêpnego takiego jubileuszu.
KAR
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Listy kandydatów do Rady Nadzorczej

Sesja Rady Miejskiej w £obzie

Wybory w „Jutrzence” Kredyt i obligacje
W Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” odbywa siê
Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. Zostanie wybrany nowy sk³ad Rady
Nadzorczej. Jak wynika z listy
kandydatów, do Rady nie kandyduje jej obecny przewodnicz¹cy Zbigniew Pude³ko.
Do Rady Nadzorczej SM Jutrzenka zostanie wybranych 12
cz³onków, spoœród 30. zg³oszonych
kandydatów. Dwa miejsca w Radzie
Nadzorczej obejm¹ kandydaci z
Reska i jedno miejsce kandydat z
Wêgorzyna. £obez podzielono na
trzy rejony, z ka¿dego z tych rejonów zostanie wy³onionych 3 przedstawicieli.
Zgodnie z zapisem statutu Spó³dzielni, Walne Zgromadzenie zosta³o podzielone na trzy czêœci. Obrady pierwszej czêœci Walnego Zgromadzenia odby³y siê wczoraj, 20
bm. w Wêgorzynie o godz. 17.00 w
sali Urzêdu Miejskiego. Druga
czêœæ obrad odbêdzie siê dzisiaj, 21
bm. w £obzie o godz. 17.00 w £obeskim Domu Kultury.
Obrady trzeciej czêœci Walnego
odbêd¹ siê 28 bm. w Resku o godz.
17.00 w Centrum Kultury.

Us³ugi PO£O¯NICZE
pomoc po porodzie, pielêgnacja noworodka itp.

Agata Wydra
tel. 694-182-478

US£UGI
TRANSPORTOWE
do 6 ton
tel. 888-812-888

CENNIK
P£YTY OSB 3
ROGOZINA 7A.
TEL 602-131-760
TEL/FAX 91-38-74-806
Gruboœæ p³yty cena z vat za szt
6 mm
33 z³
8 mm
35,5 z³
10 mm
44,7 z³
12 mm
51,6 z³
15 mm
62,4 z³
18 mm
75,7 z³
22 mm
91,3 z³
25 mm
103,5 z³
Podbitka
30.30 z³/mkw

Lista kandydatów do Rady Nadzorczej z Reska: Eugeniusz Czura,
Grzegorz Grodzholski, Robert jaskulski, Anna Kuligowska. Spoœród
nich cz³onkowie wybior¹ dwóch
przedstawicieli.
W Wêgorzynie zg³oszono tylko
dwóch kandydatów: Tadeusza Karpowicza i Marka Paszkowskiego.
Do Rady wejdzie jeden z nich.
W £obzie w trzech rejonach
cz³onkowie wybior¹ po trzech
przedstawicieli. Listy kandydatów
w poszczególnych rejonach:
Rejon I: Jolanta Jasiñska, Barbara Koleœnikow, Krystyna S³aby,
Edmund Smulski, Stanis³aw Siwiecki, Zdzis³aw Szklarski, Helena
Szwemmer, Zdzis³aw Urbañski,
Danuta Wojtowicz, Stanis³awa Zaorska.
Rejon II: Jan Demko, Ireneusz
Kabat, Joanna Kardaœ, Piotr Laszuk, Wincenty Nowik, El¿bieta
Szadziewska, Leokadia W³odarz.
Rejon III: Jan Ceholnyk, Bogdan Górecki, Ilewicz Krzysztof, Jerzy Mechliñski, Bogdan Pude³ko,
Andrzej Zdzieszyñski, Helena ¯uk.

Jedz ryby
(WÊGORZYNO). Stowarzyszenie „Sieja” pozyska³o 178 tys. z³
na lata 2011-2014. Cz³onkiem stowarzyszenia jest równie¿ gmina
Wêgorzyno. Sporo œrodki zostan¹
wiêc przeznaczone na akcjê promocyjn¹ „Jedz ryby, b¹dŸ zdrów”. MM

Wydzier¿awiê
pomieszczenia sklepowe
w Wêgorzynie
przy ulicy Runowskiej
(przy ruchliwej trasie
Wêgorzyno - Nowogard).

Dogodny parking. Warunki
dzier¿awy do uzgodnienia.
tel. 91 3971072 lub 602-210-238

28 czerwca o godz. 10. w sali
Urzêdu Miejskiego w £obzie odbêdzie siê sesja Rady Miejskiej.
Na pocz¹tku zostanie przedstawiony wniosek Komisji Rewizyjnej
w sprawie absolutorium dla Burmistrza £obza.
Radni na sesji bêd¹ g³osowaæ
nad nastêpuj¹cymi uchwa³ami: w
sprawie zmian bud¿etu; w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy £obez na lata
2011-2020; w sprawie zaci¹gniêcia
d³ugoterminowego kredytu bankowego; w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminê £obez oraz
okreœlenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; w sprawie powo³ania Zespo³u Opiniodawczego
do opracowania i przedstawienia
Radzie Miejskiej w £obzie opinii o
zg³oszonych kandydatach na ³awników; w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminê £obez; w

sprawie wyra¿enia opinii o projekcie uchwa³y Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego w sprawie
likwidacji Portowego SPZOZ w
Szczecinie; w sprawie dotacji na dofinansowanie inwestycji zwi¹zanych z przy³¹czeniem nieruchomoœci do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy; w sprawie
dotacji na dofinansowanie inwestycji zwi¹zanych z budow¹ przydomowych oczyszczalni œcieków na
terenie gminy; w sprawie okreœlenia
zasad przyznawania dotacji na dofinansowanie inwestycji zwi¹zanych
z usuwaniem materia³ów budowlanych zawieraj¹cych azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych
i innych na terenie gminy.
Burmistrz przedstawi informacjê o swojej pracy, a na zakoñczenie
zostan¹ rozpatrzone wnioski wniesionych do Rady oraz udzielone odpowiedzi na interpelacje, wnioski i
zapytania radnych oraz mieszkañców.
(r)

Wêgorzyno dn. 20.06.2011 r.

OŒWIADCZENIE
W ostatnim okresie docieraj¹ do mnie niepokoj¹ce informacje na
temat dziwnych telefonów oraz SMS-ów, jakie otrzymuj¹ mieszkañcy
gminy Wêgorzyno oraz kontrahenci i osoby, z którymi wspó³pracujê. W
obu rodzajach po³¹czeñ, ktoœ podaje siê za burmistrza Wêgorzyna lub za
zastêpcê burmistrza. Ponadto osoba ta wydaje ró¿nego typu polecenia do
wykonania u¿ywaj¹c nawet wulgarnych s³ów. Takie dzia³ania s¹ NIEDOPUSZCZALNYM NADU¯YCIEM!
W zwi¹zku z powy¿szym oœwiadczam, ¿e w Wêgorzynie zastêpcy
burmistrza NIE MA! – tak, jak to zapowiada³am jeszcze w swoim programie wyborczym. Oœwiadczam równie¿, ¿e nie jestem autorem ani
SMS-ów, ani te¿ takich rozmów telefonicznych. Nie biorê tak¿e odpowiedzialnoœci za treœci i konsekwencje jakie te po³¹czenia telefoniczne
mog¹ wywo³ywaæ.
Dodatkowo informujê, ¿e rozwa¿am mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosku do
organów œcigania w celu wyjaœnienia sprawy.
Z powa¿aniem
Monika KuŸmiñska Burmistrz Wêgorzyna
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Miss Tygodnika £obeskiego 2011
W ramach Dni £obza, które odbêd¹ siê w
dniach 1- 3 lipca 2011r. zostanie wybrana Miss
Ziemi £obeskiej. Konkurs cieszy siê du¿ym zainteresowaniem, w tym roku o miano najpiêkniejszej mieszkanki powiatu walczy 15 dziecz¹t.
Dodatkowo nasza redakcja og³asza konkurs
na Miss Tygodnika £obeskiego 2011. Laureatkê
wybiar¹ nasi Czytelnicy g³osuj¹c na kuponach zamieszczonych w gazecie. Nale¿y podaæ imiê i
nazwisko kandydatki na miss. G³osowaæ mo¿e
ka¿dy. Redakcja ufunduje atrakcyjn¹ nagrodê dla
zwyciê¿czyni oraz trzech g³osuj¹cych. G³osy nale¿y dostarczyæ do naszej redakcji do 1 lipca do
godz. 15.00; kupon mo¿na przesy³aæ poczt¹ na
adres naszej redakcji w £obzie lub dostarczyæ
osobiœcie; £obez, ul. S³owackiego 6.

Kasia Bojanowska

Sylwia Drzewiecka.

Natalia Plis

Magda Wiœniewska

Kamila Banasczyk.

Joanna Wiœniewska

El¿bieta Sowiñska

Beata Jurczenko

Kamila Brugger.

Weronika Malczak

Dorota Wasilewska
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Mieszkañcy zad³u¿eni
na prawie pó³ miliona

Kinga Kreller.

Paulina Choiñska

Paulina Zykubek.

Ewelina Choiñska

(£OBEZ). Mieszkañcy lokali
mieszkalnych maj¹ d³ug wobec gminy w wysokoœci 470.700 z³.
Ponad 470 tys. z³, to d³ug, który
maj¹ mieszkañcy 322 lokali mieszkalnych. 1 listopada 2008 roku, gdy
gmina przejmowa³a zarz¹dzanie
mieszkaniami lokatorzy byli winni
gminie 379.600 z³.
W poniedzia³ek mia³a miejsce komisja bud¿etowa, podczas której rozpatrywano kwestiê zad³u¿enia. W
czynszach za lokale wliczona jest
op³ata za wywóz nieczystoœci i op³aty
za wodê. Jeœli w³aœciciel mieszkania
prywatnego nie zap³aci za wodê, to
Wodoci¹gi maj¹ prawo i korzystaj¹ z
tego, podobnie jak Energetyka – odci¹æ wodê.
Nikt nikogo nie pyta o przyczyny braku wp³aty.
Inaczej jest z lokatorami komunalnymi. S¹ tacy,
którzy maj¹ zad³u¿enie wynosz¹ce nawet 20 tys.
z³. Na taki d³ug pracuj¹ ju¿ przynajmniej 10 lat,
jednak wodê bie¿¹c¹ z kranu maj¹. Jak to siê
dzieje? Gmina z naszych podatków p³aci za nich
za media i nalicza zad³u¿enie lokatorom.
Analizuj¹c ka¿dy przypadek zad³u¿enia wobec gminy, okazuje siê ¿e niewielkie s¹ szanse na
to, by czêœæ mieszkañców kiedykolwiek swoje
d³ugi uregulowa³a. Z drugiej strony maj¹ szansê
wykupiæ lokale za niewielk¹ kwotê poprzez zasiedzenie. Wówczas jako w³aœciciele mog¹
mieszkanie sprzedaæ, pokryæ d³ugi i jeszcze na
tym zarobiæ. Dlatego radni podczas komisji apelowali, by urzêdnicy zwracali szczególn¹ uwagê
na to, aby do takich sytuacji nie dosz³o.
Problemem jest te¿ co zrobiæ z tymi, którzy
nie p³ac¹, mimo sk³adanych wielokrotnie deklaracji. Jeœli prywatny w³aœciciel domu nie zap³aci
podatków w terminie, urzêdnicy wiêkszych skrupu³ów nie maj¹ – przesy³aj¹ ostrze¿enie, ¿e jeœli

w krótkim terminie op³ata nie zostanie uiszczona,
sprawa trafi do s¹du.
Jak wynika³o z analizy s¹ i tacy lokatorzy,
którzy staraj¹ siê zad³u¿enie sp³aciæ. Rekordzista
ma roz³o¿one raty zad³u¿enia na 114 miesiêcy.
Zarówno urzêdnicy, jak i radni zostali pozostawieni przed dylematem, w jaki sposób œci¹gn¹æ zad³u¿enie i ukaraæ niep³ac¹cego. Bo jeœli
nawet gmina bêdzie chcia³a przeprowadziæ eksmisjê z lokalu komunalnego, musi daæ lokal socjalny, a ten musi spe³niaæ œciœle okreœlone kryteria. Wychodzi na to, ¿e za karê przyjdzie oddaæ
d³u¿nikowi do zamieszkania œwie¿o wyremontowany lokal.
Kolejnym problemem, z jakim musz¹ zderzaæ
siê zarówno urzêdnicy, jak i mieszkañcy to zmiana ustawy, zgodnie z któr¹ jedynym kryterium,
zgodnie z którym przyznawane s¹ lokale komunalne, jest kryterium dochodowe. Oznacza to, ¿e
ci, których staæ by³oby na op³acanie czynszu –
mieszkañ nie otrzymaj¹ ze wzglêdu na zbyt du¿e
dochody, a ci których nie staæ na czynsz – lokale
otrzymaj¹.
MM
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KOSTKA
GRANITOWA
SZARA I KOLOROWA
PIASKOWIEC
Tel. 502 770 750
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PPHU INTER ARIMAR
posiadamy w sprzeda¿y

wiêŸby dachowe
³aty, listwy, kontr³aty
Arkadiusz Œwirski
£obez, ul. Podgórna 23
tel. 91 397 08 12, 608 287 839

DRUKARNIA
w £obzie
poleca
us³ugi
poligraficzne
Ul.
S³owackiego 6,
tel.
91 39 73 730.

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349
TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Czy prokuratura zostanie w £obzie?
(£OBEZ). Nasz Rz¹d
szuka oszczêdnoœci
w ka¿dej dziedzinie.
Niedawno pisaliœmy
o zagro¿eniu istnienia posterunku
Policji w Dobrej.
Dzisiaj przyszed³
czas na Prokuraturê
Rejonow¹ w £obzie.
Jednym z zastrze¿eñ jest brak
miejsca, zbyt ma³o pomieszczeñ, ale
i zbyt wysokie koszty utrzymania.
Ostateczna decyzja ma zapaœæ pod
koniec roku, do tego czasu nasi samorz¹dowcy musz¹ znaleŸæ rozwi¹zanie tego problemu.
Jak zapewniaj¹ nasi samorz¹dowcy, przysz³oœæ ³obeskiej prokuratury jest dla nich niezmiernie istotna i ju¿ od pewnego czasu podejmowane s¹ ró¿nego rodzaju dzia³ania.
Jak wynika ze s³ów burmistrza
£obza Ryszarda Soli, ju¿ pod koniec
roku ubieg³ego zosta³y podjête
pierwsze kroki w sprawie poszerzenia przestrzeni dla Prokuratury Rejonowej w £obzie. Sprawa nabra³a
tempa w pierwszym kwartale br. W
minionym roku w gabinecie burmistrza pojawili siê przedstawiciele
prokuratury wraz z Andrzejem Œwierzyñskim reprezentuj¹cym Prokuratora Okrêgowego. W zwi¹zku z tym,
¿e Prokuratura Rejonowa w £obzie
zamierza siê rozwijaæ, zaproponowano przejêcie pomieszczenia na
parterze.
- Chc¹c dzia³aæ przy otwartej kurtynie przedstawi³em sytuacjê reprezentantom LOK, by nie zaskoczyæ
ich nag³ym wypowiedzeniem dzier¿awy. Zale¿y mi na tym, by Prokuratura Rejonowa w £obzie funkcjonowa³a. LOK ma czas do koñca roku na
znalezienie pomieszczeñ na dzia³alnoœæ biurow¹. Ze swojej strony
wskaza³em ró¿ne interesuj¹ce loka-

lizacje. Jeszcze maj¹ sporo czasu, na
wybranie najlepszej oferty. W tym
roku mia³em ponowne spotkanie z
prokuratorem. Ze swojej strony
przekaza³em pismo do Prokuratury
Okrêgowej w Szczecinie z informacj¹, ¿e od przysz³ego roku Prokuratura Rejonowa w £obzie bêdzie
mia³a do dyspozycji ca³y obiekt. Na
Prokuraturze Rejonowej w £obzie
zale¿y zarówno mnie, jak i staroœcie
³obeskiemu. Pan starosta zadeklarowa³, ¿e ze swojej strony równie¿ pomo¿e. Dla mnie jest to o tyle wa¿ne,
¿e lokalizacja prokuratury w £obzie
zapewnia dobr¹ pracê policji, s¹du i
dostêpnoœæ mieszkañców do niej.
Staram siê zachowaæ drogê s³u¿bow¹. Jeœli bêdê mia³ upowa¿nienie
pani Prokurator Rejonowej do rozmów z Prokuratur¹ Okrêgow¹, to
wówczas mogê dzia³aæ w jej imieniu.
Z drugiej strony trudno mówiæ w tej
chwili o zamiarze likwidacji. Raczej
jest to jeszcze w sferze rozpatrywania – wyjaœni³ burmistrz £obza Ryszard Sola.
W tej kwestii równie¿ starosta
³obeski Ryszard Brodziñski nie pozostaje bierny. Ma ju¿ za sob¹ rozmowy zarówno z burmistrzem
£obza, jak i Prokuratorem Okrêgowym w Szczecinie. Do takiego spotkania dosz³o w pi¹tek. Okazuje siê,
¿e w naszym województwie analizowane s¹ likwidacje dwóch prokuratur: ³obeskiej i pyrzyckiej. Analizie
poddaje siê zasady funkcjonalnoœci.
Argumentem, który czyni nasz¹ jednostkê s³ab¹, jest zbyt ma³a powierzchnia.
- Prokurator Okrêgowy stwierdzi³, ¿e gdyby pojawi³y siê mo¿liwoœci lepszej lokalizacji, to jest gotów
walczyæ o istnienie Prokuratury Rejonowej w £obzie. Czy zaproponowane pomieszczenie przez burmistrza £obza bêdzie wystarczaj¹ce,
trudno mi powiedzieæ. W tej materii
bêdzie musia³ wypowiedzieæ siê
Prokurator Okrêgowy. Myœlê, ¿e w
lipcu bêdziemy dalej rozmawiaæ.
Powiat nie mo¿e zaproponowaæ ¿adnej siedziby, albowiem nie mamy
¿adnych pomieszczeñ. Pad³a propo-

zycja wynajêcia, ale prokuratura nie
pójdzie na propozycjê mno¿enia kolejnych kosztów. Dla nas jest to
szczególnie wa¿ne. S¹ ponoszone
nak³ady inwestycyjne w S¹dzie. S¹d
modernizuje siê, a wiêc przysz³oœæ
istnienia jest tu niezachwiana, a likwidacja Prokuratury Rejonowej
powoduje ju¿ os³abienie oœrodka. W
zwi¹zku z tym musimy uczyniæ
wszystko, co mo¿emy, ¿eby nie dopuœciæ do tego, by Prokuratura Rejonowa w £obzie przesta³a funkcjonowaæ – powiedzia³ starosta Ryszard
Brodziñski.
Jakie skutki dla mieszkañców
powiatu mia³aby likwidacja Prokuratury Rejonowej w £obzie? Po
pierwsze – koszty; Policja z dokumentacj¹ bêdzie musia³a jeŸdziæ do
Gryfic, b¹dŸ Stargardu, gdzie znajduj¹ siê najbli¿sze prokuratury. Tak
samo mieszkañcy bêd¹ musieli pokrywaæ koszty dojazdu. To jednak
nie wszystko. Jeœli bowiem nasz
Rz¹d zaoszczêdzi na pokrywaniu
kosztów funkcjonowania prokuratury, to z drugiej strony bêdzie musia³

do³o¿yæ policji pieni¹dze na pokrycie kosztów przejazdów. Dodatkowo
jako spo³eczeñstwo bêdziemy musieli pokryæ koszty utrzymania tych,
którzy strac¹ pracê. Rodzi siê wiêc
pytanie, czy takie dzia³anie rzeczywiœcie przyniesie oszczêdnoœci i czy
nie jest dzia³aniem krótkowzrocznym?
Okazuje siê, ¿e problem kubatury to jedno i jak wynika ze s³ów burmistrza – jest to problem do rozwi¹zania. Inny, to koszty utrzymania
obiektu. W tym wypadku pojawia siê
pytanie, co nale¿a³oby uczyniæ, by te
koszty zmniejszyæ i czy miasto, jako
w³aœciciel obiektu, zgodzi siê na nie.
Bo w³aœciwie rozwi¹zania s¹ trzy:
przekazaæ obiekt na rzecz Prokuratura Okrêgowego, zmniejszyæ czynsz
dzier¿awny – wszak po zwiêkszeniu
powierzchni zwiêksz¹ siê koszty
albo nie robiæ nic, co mo¿e zagroziæ
likwidacj¹ placówki.
Starostwo, jako w³aœciciel drogi,
przy której znajduje siê Prokuratura,
oferuje wykonanie parkingu przed
obiektem.
MM

Telekonferencja z ministrem

Og³oszenie
W zwi¹zku z licznymi kradzie¿ami i dewastacj¹
mienia cmentarnego Burmistrz Reska podj¹³
decyzjê o zamkniêciu bram wjazdowych
na Cmentarze Komunalne Gminy Resko.
Jednoczeœnie informujê, ¿e istnieje mo¿liwoœæ
wjazdu na w/w Cmentarze po jego uprzednim
uzgodnieniu z Zarz¹dc¹ Cmentarzy Komunalnych
Panem Krzysztofem Œliwiñskim tel. 606 714 926.

(WÊGORZYNO) Jak nas poinformowa³ Urz¹d Miejski w Wêgorzynie,
w najbli¿sz¹ œrodê o godzinie 9.00 w ogólnopolskich mediach bêdzie transmitowana na ¿ywo telekonferencja pomiêdzy Gmin¹ Wêgorzyno a Kancelari¹ Prezesa Rady Ministrów RP.
Minister Bartosz Ar³ukowicz, który kilka dni temu spotka³ siê ju¿ z
w³adzami Wêgorzyna, a przy okazji i z m³odzie¿¹ (na zdjêciu) bêdzie rozmawiaæ z burmistrz Monik¹ KuŸmiñsk¹, przedstawicielami m³odzie¿y i seniorami na tematy: powstania wolontariatu, powo³ania M³odzie¿owej Rady
Miejskiej i powo³ania Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
(r)
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Sp³onê³o by³e przedszkole w Resku Cudowne

dzieci?

16 czerwca w Resku,
w godzinach
popo³udniowych w
ogniu stan¹³ budynek
po by³ym przedszkolu.
Znajduje siê on obok
osiedla bloków
mieszkalnych,
przy ulicy 1 Maja.
O godzinie 17.16 stra¿acy odebrali zg³oszenie o po¿arze. Do akcji
ugaszenia budynku wyruszy³y oddzia³ OSP Resko – 2 wozy stra¿ackie, OSP £osoœnica, OSP Siedlice i
JRG £obez. £¹cznie w akcji bra³o
udzia³ 21. stra¿aków. Ca³a operacja
gaszenia obiektu trwa³a 4 godziny i
50 minut. Jednak o godzinie 22.58
stra¿acy z Reska ponownie pojawili
siê na miejscu, by dogasiæ po¿ar.
Przypuszczalna przyczyn¹ po¿aru
jest podpalenie.
O obiekcie i zagro¿eniu jakie
niesie pisaliœmy ca³kiem niedawno.
Mieszkañcy zg³aszali wiele razy
ró¿ne wnioski na temat usuniêcia,
zburzenia lub jakiegoœ zagospodarowania obiektu. Budynek w ¿aden
sposób nie by³ zabezpieczony, woko³o rosn¹ wysokie drzewa zas³a-

(RESKO). Ptaszki æwierkaj¹,
¿e zakusy na likwidacjê
szkó³ wiejskich w tej gminie
s¹ wci¹¿ aktualne. Aktualne
s¹ równie¿ wyniki
sprawdzianu w klasach VI.

niaj¹ce ca³y budynek, wiêc nigdy
nie by³o widaæ, co tam siê dzieje. Do
œrodka te¿ mo¿na by³o wejœæ ca³kiem swobodnie.
Mieszkanki pobliskich bloków
tak opisuj¹ ca³¹ sytuacjê:
- Stra¿ musia³a jeŸdziæ po wodê
do Regi, poniewa¿ hydranty na osiedlu nie dzia³aj¹. Z jednej strony to i
my siê cieszymy, ¿e ten budynek
sp³on¹³, teraz nikt tam nie bêdzie
chodzi³ i mo¿e pozosta³oœci wreszcie sprz¹tn¹ i zagospodaruj¹ ten teren. W te ruiny ze zwyk³ej nudy
chodzi³o du¿o m³odzie¿y i dzieci
dobrze, ¿e nie dosz³o do ¿adnej katastrofy. By³o bardzo du¿o dymu i
ognia. Ponoæ rano ju¿ w tym miejscu pali³ siê jakiœ fotel, jednak wtedy zagasi³ go jeden z mieszkañców,

który to zauwa¿y³. Prawd¹ jest, ¿e
budynek ten nie pierwszy raz siê
pali.
Podczas, ogl¹dania tego miejsca i robienia zdjêæ spotkaliœmy
dwóch m³odych ch³opaków, którzy
przechadzali siê po pozost³oœciach
budynku.
- Nie wierzê, ¿e to siê tak samo
spali³o, ktoœ musia³ to podpaliæ. powiedzia³jeden z nich.
Jeszcze 24.10.2008 i 19.01.2009
r. przeprowadzano przetargi w sprawie sprzeda¿y budynku po by³ym
przedszkolu. Cena wywo³awcza wynosi³a 373.600 z³. Jednak chêtnych
nie znaleziono. Mo¿e odstrasza³a
cena. Teraz mieszkañców bardzo
ciekawi, co z resztkami po budynku
zrobi gmina.
PJ

Najlepsze osi¹gnê³a £osoœnica,
zdobywaj¹c 27 punktów, £abuñ Ma³y
- 26,5 pkt., szko³a w Starogardzie 24,25 pkt. A najni¿sze wyniki nauczania mia³a SP w Resku, zdobywaj¹c
22,36 punktów. Tradycyjnie ju¿ te¿
najwiêcej reprezentantów sportowych do Warszawy wys³a³a £osoœnica, za ni¹ £abuñ Ma³y, a najmniej, bo
jedno dziecko – SP w Resku.
Wygl¹da na to, ¿e zdaniem samorz¹dowców i niektórych radnych wysokie wyniki sprawdzianu, to nie zas³uga nauczycieli i systemu nauczania
w danych placówkach, a przekonanie,
¿e w danych okolicach rodzi siê zwyczajnie wiêcej cudownych dzieci.
Dzieci te nawet boiska nie potrzebuj¹,
by byæ równie¿ lepszym sportowcem
od tych, którzy maj¹ Orliki. Wystarczy
wiêc przenieœæ dzieci z wiosek do
miasta i ju¿ wyniki sprawdzianu w
Resku wzrosn¹.
MM

So³tys Radowa Wielkiego: mamy œwietlicê parafialn¹,
której nikt nie chce doinwestowaæ
Kontynuujemy nasz¹ seriê
wywiadów z so³tysami wsi w naszym powiecie. Tym razem rozmowa z so³tysem Radowa Wielkiego Stanis³awem Adamskim.
Jakie prace s¹ prowadzone na
wsi? Co zosta³o ju¿ zrobione?
- Obecnie robimy na wsi taki
ma³y kompleks sportowo-rekreacyjny. Powstanie boisko do pi³ki
no¿nej, do siatkówki i plac zabaw,
który jest ju¿ zamówiony, bêdzie
tam karuzela, huœtawki i zje¿d¿alnia
dla dzieci. Boisko do koszykówki
mamy ju¿, wiêc mo¿e je tylko odnowimy. W³aœnie wyrównujemy ziemiê, zbieramy kamienie, kupiliœmy
ju¿ trawê, któr¹ myœlê, ¿e lada dzieñ
posiejemy. Chcielibyœmy ju¿ otworzyæ ten nasz kompleks pod koniec
lipca. Wszystko zostanie ogrodzone, dzieci bêd¹ bezpieczne. Pieniêdzy so³eckich mamy 14 tysiêcy z³otych i wiêkszoœæ zostanie przeznaczona w³aœnie na te inwestycjê. W
so³ectwie s¹ dwie wioski, jednak dogadujemy siê i w zesz³ym roku w³aœnie najpierw w Wo³kowie zrobiliœmy podobne rzeczy.

- Jakie plany ma wioska na przysz³oœæ, jakieœ inwestycje, mo¿e imprezy?
- Co do imprez to chcielibyœmy
zrobiæ fajne otwarcie tego kompleksu sportowego. Ognisko, kie³baski,
muzyka, mo¿e zaprosimy stra¿ po¿arn¹, plany s¹ fajne. U nas w Radowie Wielkim nie ma œwietlicy wiejskiej, jest tylko parafialna. A jej nie
chce nikt doinwestowywaæ. Byæ
mo¿e w przysz³ym roku uda siê
otworzyæ œwietlicê wiejsk¹. ZnaleŸliœmy ju¿ budynek na tê œwietlicê,
by³aby to nasza remiza, budynek
by³ej stra¿y po¿arnej. Byœmy go
rozbudowali i wysz³aby fajna du¿a,
œwietlica, bo w tej chwili ten budynek jest za ma³y. Wójt nam ju¿ obieca³, ¿e znajd¹ siê na to pieni¹dze w
bud¿ecie w przysz³ym roku. Co do
Wo³kowa to tam chce zrobiæ chodnik, ale trzeba poczekaæ, a¿ gmina
przejmie od Agencji Rolnej drogi.
Planujemy te¿ zrobiæ w obu wioskach altanki, w Radowie wiêksz¹,
bo tu jest wiêcej ludzi, a w Wo³kowie trochê mniejsz¹, tak ¿eby mo¿na by³o sobie przyjœæ i posiedzieæ
przy stoliku.

- Z jakimi problemami boryka
siê obecnie wioska?
- Nie mamy wiêkszych problemów, mieszkañcy s¹ raczej zgodni
czy w jednej, czy w drugiej wsi. Nie
ma chuligañstwa czy czegoœ w tym
stylu. Ja jako so³tys te¿ nie mogê

narzekaæ. Dobrze nam siê wspó³praca uk³ada czy z gmin¹, czy z
mieszkañcami, nawet swoich ma³ych sponsorów mamy. Spo³ecznie
du¿o sami robimy, ludzie chêtnie
przychodz¹ i pomagaj¹, dzieci i
m³odzie¿ tak¿e.
PJ
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Karol Modrzejewski - opowieœci o historii, £obzie i ¿yciu (cz. 4)

Pierwsze lata w £obzie
- Zajmowaliœmy ca³y dom, ale
tato musia³ wyremontowaæ pó³
domu. Nie by³o tam okien, œciana
by³a z pruskiego muru, to znaczy
ko³ki poowijane by³y s³om¹, oblepione glin¹ i otynkowane. Widaæ
by³o belki. Wszystko by³o zmursza³e. Do tego domu chcia³ siê przeprowadziæ ojciec ze wzglêdu na to, ¿e
blisko by³a szko³a. Siostra chodzi³a
do „Jedynki”, a liceum by³o tu¿
obok, na ul. Koœciuszki, gdzie obecnie mieœci siê Gimnazjum. Gdy
przeprowadziliœmy siê tam, to msze
odbywa³y siê jeszcze w obecnej sali
gimnastycznej. Nieprzebrane t³umy
by³y na mszach, szczególnie w okresach œwi¹tecznych takich jak Wielkanoc i Bo¿e Narodzenie. Koœció³ek by³ ma³y, a w œrodku du¿y drewniany o³tarz. Pamiêtam, ¿e pierwsze
msze odprawia³ ksi¹dz Pochwa³a.
Z okolicznych wiosek ludzie
zje¿d¿ali furmankami, bryczkami,
kto czym mia³ – ca³e rodziny. T³um
z jednej strony siêga³ ul. Koœciuszki
za lipk¹ nawet, która jeszcze stoi na
ul. Koœciuszki obok domu Basów na
rogu. Z drugiej strony t³um siêga³ a¿
do strumyka, który obecnie jest w
krêgach pod ziemi¹. Wówczas jeszcze p³yn¹³ na wierzchu, by³ nad nim
mostek. Do Regi wpada³ na wysokoœci gara¿y na promenadzie. A¿ do
tego miejsca stali wierni. Ten strumyk przep³ywa³ a¿ od stadionu.
Wtedy by³y tam ³¹ki. P³yn¹³ przez
miasto, po drodze by³y mostki.
Pomimo kryzysu, szczególnie
ludzie z Kresów przywozili do proboszcza na plebaniê po³ówki tuszy,
miód, ziemniaki, to by³o powszechne. Plebania by³a tam, gdzie jest.
Wszêdzie by³y gruzy
Obecny koœció³ by³ zniszczony.
Najwiêcej cegie³ na odbudowê koœcio³a w gruzach wyczyœci³ mój ojciec. Pamiêtam jak przyszed³ ks.
Faron i organista Madej. Ksi¹dz
Faron zapyta³: „Panie Modrzejewski, co siê nale¿y, pan najwiêcej
ceg³y da³ na odbudowê koœcio³a”.
Ojciec odpar³: „Mój koœció³ na
wschodzie zosta³ spalony, wiêc ja to
traktujê jako wk³ad w odbudowê
koœcio³a, który bêdzie koœcio³em
moim i moich dzieci”.
Wszêdzie gdzie s¹ bloki, to by³y
gruzy. By³a wtedy firma, niejedna
zreszt¹, która skupowa³a ceg³ê na
odbudowê Warszawy. Z £obza wyjecha³o setki wagonów oczyszczonej ceg³y. Znikne³y z mapy miasta
czêœci ulic, np. Wêgorzyñskiej.
By³y tam zdewastowane domy, ale
mury dobre, wszystko zosta³o wywiezione na odbudowê Warszawy.

W tym domu Karol Modrzejewski spêdzi³ najlepsze chwile swojego dzieciñstwa

S¹ ³obeziacy, którzy jeszcze pamiêtaj¹ tê ulicê. Bardzo du¿o ludzi
uczestniczy³o w odzysku cegie³, ale
bez przesady. Mój tato potrafi³ po
pracy i latem w czasie urlopu ca³y
czas byæ na gruzach i oczyszczaæ
ceg³y. Jako 5-6 ch³opiec nosi³em
ojcu butelkê kawy i chleb na kolacjê.
Pamiêtam, ¿e czyœci³ do ciemnej
nocy. To wszystko na koœció³. Ojciec przez jakiœ czas tak robi³, z
wielkim zaciêciem. Ludzie zwi¹zani z w³adz¹, milicjanci, pracownicy
Urzêdu Bezpieczeñstwa czynili
ojcu z³oœliwe uwagi, ¿e po¿a³uje
tego, ¿e zamiast wolny czas poœwiêciæ rodzinie, domowi, to tak robi, ¿e
nie bêdzie to docenione, no i chyba
mieli racjê. To nie by³y pogró¿ki, po
prostu takie ludzkie uwagi, ¿eby nie
przesadza³. Ale to nie tylko on pracowa³, masa ludzi.
W £obzie by³ tylko jeden samochód ciê¿arowy. Mistrzowie budowlañcy uwa¿ali odbudowê koœcio³a za sprawê honoru. Byli oczywiœcie fachowcy sprowadzeni, którym proboszcz musia³ zap³aciæ, ale
wiêkszoœæ pracowa³a w tzw. czynie
spo³ecznym. Bardzo du¿o ludzi
przywozi³o ró¿nego rodzaju materia³y, narzêdzia, maszyny. Ksi¹dz
Faron by³ œwietnym organizatorem,
nie by³o przerw. Wszystko by³o w
miarê mo¿liwoœci wykonywane.
Nikt nie musia³ nikogo do niczego
namawiaæ. Ludzie uk³adali ceg³y na
przyczepy.
£obez by³ niewielkim miastem.
By³o du¿o ludzi z Kresów: z Wilna,

ze Lwowa, niezbyt wiele z Wo³ynia.
Dopiero za rz¹dów Gomu³ki ludzie
z okolicznych wsi z Akcji Wis³a
przyszli do miasta. Proporcje narodowoœciowe zosta³y wtedy zwichniête, przede wszystkim w milicji,
Urzêdzie Bezpieczeñstwa.
Wieczorne rozmowy Polaków
Spo³eczeñstwo by³o bierne,
mo¿e zastraszone. Ludzie, którzy
prze¿yli ludobójstwo na Wschodzie, swoje niezadowolenie, niechêæ do w³adz wyra¿ali tylko w wieczornych rozmowach Polaków. Oficjalnie nikt nie sprzeciwia³ siê. Jedyny wypadek, jaki pamiêtam to w
koœciele podczas rekolekcji zakonnik poruszy³ kwestiê ludobójstwa na
Wschodzie. Poza tym nie by³o o tym
mowy przez 60 lat, jak pamiêtam, a
do koœcio³a by³em prowadzany od 5.
roku ¿ycia.
By³y akcenty polityczne w kazaniach, historyczne tematy, ale przez
60 lat mojego uczestniczenia w
mszach ¿aden ksi¹dz proboszcz nie
poruszy³ tego tematu. Wrêcz przeciwnie. By³y proboszcz informowa³
wiernych o wystêpie zespo³u ukraiñskiego ze Lwowa, o imprezie organizowanej przez Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce na proœbê przewodnicz¹cego, który potrafi³ w przyp³ywie szczeroœci powiedzieæ, ¿e Polakom siê deportacje na Sybir nale¿a³y, ¿e oficerom polskim nale¿a³ siê
Katyñ za 20. rok, ¿e - reasumuj¹c po co Polacy pchali siê na Wschód.
W cerkwi prawos³awnej by³

ksi¹dz Kuczyñski. Mówi³ do mnie,
¿e nie jest polskim patriot¹, ale by³
na Syberii, nie prze¿y³ tego na Wo³yniu, bo pochodzi³ z Wo³ynia. Powiedzia³, ¿e ogrom zbrodni by³ zastraszaj¹cy, ¿e gestapo, NKWD w
porównaniu z tym co by³o na Wo³yniu, to byli przedszkolacy – to s³owa
ks. Kuczyñskiego. Powiedzia³ mi
tak osobiœcie. Ksi¹dz by³ bardzo
porz¹dnym cz³owiekiem. Pomaga³
ka¿demu, kto potrzebowa³ pomocy
i komu tylko móg³ - we wszystkim.
Pomaga³ pracownikom GS. By³ pracownikiem WZGS a potem GS w
£obzie. Pomaga³ i broni³ ludzi. Bez
przesady stwierdziæ mo¿na, ¿e na
uroczystoœciach pogrzebowych,
gdy zmar³, to po³owa miasta by³a
bez wzglêdu na wyznanie, na stosunek do religii, takim by³ uczciwym,
serdecznym, przyjacielskim cz³owiekiem. Sam nieraz zazna³em od
niego pomocy i bardzo go ceni³em.
Tak, jak ksi¹dz Kuczyñski zas³u¿y³
siê dla mieszkañców £obza, szczególnie dla tych, co potrzebowali
pomocy, to ¿aden niestety, stwierdziæ trzeba, ¿aden z proboszczów i
w dziesi¹tej czêœci nie anga¿owa³
siê tak. Nie pomóg³ jak ksi¹dz Kuczyñski. Bardzo du¿o spraw konfliktowych pomiêdzy wyznawcami
prawos³awia godzi³. By³ mediatorem w konfliktach, bo ró¿ne sprawy
mia³y miejsce, s¹siedzkie konflikty,
jak to bywa, rodzinne. Jak s³ysza³em
nawet potrafi³ swoj¹ mediacj¹ godziæ ma³¿eñstwa. Tak ¿e nie sposób
przes¹dziæ jego zas³ug. Cdn. MM
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Sieæ i drogi
w przysz³ym roku
(ŒWIÊTOBORZEC). Podczas zawodów na terenie Stada
Ogierów mieszkañcy narzekali na
wszechobecny kurz. Brak nawierzchni na drodze i upa³ okaza³y siê byæ niezwykle uci¹¿liwy. W
ubieg³ym roku pisaliœmy o planach zwi¹zanych z drogami w tej
czêœci miasta. Czy szanse na realizacjê zadania s¹ aktualne?
O odpowiedŸ na to pytanie spytaliœmy gospodarza gminy – burmistrza Ryszarda Solê. Jak siê okazuje
gmina ca³y czas jest w trakcie przejmowania trzech dzia³ek, znajduj¹cych siê w starej czêœci Œwiêtoborca. Równoczeœnie gmina przejmuje
infrastrukturê podziemn¹.
Oko³o 3 tygodnie temu z burmistrzem spotkali siê w tej sprawie:
zastêpca dyrektora Agencji Nieruchomoœci Rolnych w Szczecinie
Krzysztof Fidosz, by³ administrator
z Nowogardu pan Jacek Krauze.
Wówczas zosta³a uzgodniona œcie¿ka postêpowania odnoœnie przejmowania nieruchomoœci.
Obecnie trwa procedura przejmowania dwóch dróg oraz dzia³ki
gruntowej, na której w przysz³oœci
ma powstaæ droga. Ca³a procedura
trwa ju¿ bardzo d³ugo. G³ównym
powodem przed³u¿ania siê przejmowania dróg jest infrastruktura
znajduj¹ca siê pod nimi. Otó¿ w
roku ubieg³ym burmistrz £obza
otrzyma³ jedynie fragmentaryczn¹
dokumentacjê sieci. Nie zgodzi³ siê
przej¹æ dróg, póki na mapy nie zostan¹ naniesione wszystkie rury le¿¹ce pod drogami.
- Zrobiliœmy ocenê stanu technicznego kanalizacji, zrobiona jest
inwentaryzacja sieci wodoci¹gowej, mamy zinwentaryzowany stan
sieci kanalizacyjnej. Wiemy, ¿e obie
te instalacje bêd¹ wymaga³y modernizacji. To wymaga oczywiœcie du¿ych nak³adów. Przys³uguje nam
jednak prawo z³o¿enia wniosku o
dofinansowanie do Agencji Nieruchomoœci Rolnych. W gestii dyrektora w Szczecinie jest dofinansowanie na poziomie do 300 tys. z³, jeœli

natomiast kwota jest wy¿sza, to
równie¿ jest mo¿liwoœæ otrzymania
dotacji, ale o tym decyduje ju¿ prezes w Warszawie. Jest pozytywna
opinia dyrektora, który poprze nasz
wniosek. Dyrektor zna sytuacjê,
jaka panuje w Œwiêtoborcu. By³ tutaj, wiêc wie o czym rozmawiamy i
o co siê do niego zwracamy. Przy
jego przychylnoœci nasz wniosek
ma realne szanse na dofinansowanie
– powiedzia³ burmistrz £obza.
OpóŸnienie wynika³o równie¿ z
faktu, i¿ magistrat nie do koñca
wiedzia³, które czêœci sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej nale¿¹
do prywatnego przedsiêbiorcy, a
które do Agencji. Wiadomo by³o
oczywiœcie, ¿e ujêcie wody nale¿y
do w³aœciciela Stada, jednak ju¿
by³y w¹tpliwoœci co do samej sieci.
Na dok³adnie okreœlenie granicy
magistrat musia³ czekaæ, podobnie
jak na oznaczenie na mapie przebiegu sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
Na razie, po przejêciu i modernizacji sieci Œwiêtoborzec bêdzie
zasilany z dotychczasowego ujêcia
wody w przysz³oœci z nowej sieci
wodoci¹gowej, któr¹ gmina planuje
wybudowaæ ul. Wêgorzyñsk¹.
- Wchodz¹c z modernizacj¹ ulic,
bêdziemy modernizowali sieæ i od
razu j¹ porz¹dkowali. W tej chwili
jest tam pajêczyna. Wodê doprowadzimy do granicy dzia³ek poszczególnych wspólnot. Wniosek o dofinansowanie jest ju¿ w Agencji. Prosi³em dyrektora, aby odpowiedŸ trafi³a do nas na prze³omie wrzeœnia paŸdziernika, abyœmy wiedzieli na
czym stoimy. Wiemy przecie¿, ¿e
realizacja modernizacji poszczególnych ulic bêdzie odbywa³a siê
dopiero w przysz³ym roku. Muszê
wiêc swoje 20 proc. wk³adu w³asnego zawrzeæ w przysz³orocznym bud¿ecie – doda³ burmistrz.
O ile wniosek zostanie rozpatrzony w miarê szybko i pozytywnie, to ju¿ w przysz³ym roku mieszkañcy Œwiêtoborca doczekaj¹ siê
nie tylko nowej sieci ale i polbrukowych dróg.
MM

Magazyn zapad³ siê
(KRAŒNIK-GM. WÊGORZYNO). Mieszkañcy tej miejscowoœci tak d³ugo czekali na rozebranie magazynu po by³ym pegeerze, a¿ w koñcu doczekali siê.
Czego nie zrobili ludzie, zrobi³a natura. Magazyn zapad³ siê do œrodka
z wielkim hukiem. Teraz swoj¹ piêkn¹ architektur¹ zdobi wieœ i dba o wysoki
poziom ciœnienia wœród mieszkañców. Kolejna pere³ka w naszym powiecie,
gro¿¹c¹ nieszczêœciem. Mo¿e ktoœ kiedyœ to posprz¹ta.
MM
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Podziemne
niespodzianki w mieœcie

(£OBEZ). Na ul. Koœcielnej w
tym mieœcie, po d³ugim przestoju,
w czwartek i pi¹tek k³adziono asfalt. Jak siê okazuje opóŸnienia
wynika³y m.in.z faktu, i¿ pod miastem znajduje siê wiele elementów, o których istnieniu nikt nie
wiedzia³.
Ze s³ów burmistrza Ryszarda
Soli wynika, ¿e podczas prac na tej
ulicy wykonawca natrafia³ na wci¹¿
nowe niespodzianki. A to natrafiano
na jak¹œ star¹ sieæ, o której istnieniu
nikt nie wiedzia³, a to poszczególne
fragmenty jezdni zarywaj¹ siê. Pod
czêœci¹ jezdni, która wczeœniej by³a
przykryta asfaltem jest t³uczeñ, pod
inn¹ by³ ¿u¿el. Wynika z tego, ¿e
poprzedni wykonawca zastosowa³
tu spor¹ oszczêdnoœæ na materiale.
Okazuje siê, ¿e ul. Koœcielna nie
jest jedyn¹, która przysporzy³a wykonawcom k³opotów. Na wiele podobnych niespodzianek natrafiali
wykonawcy ró¿nych zadañ inwestycyjnych w starej czêœci miasta.
£obez nie posiada dok³adnych planów sieci wodoci¹gowych, przynajmniej w starej czêœci, ale nie tylko.
Do koñca bowiem nie wiadomo, co
kryje siê pod ziemi¹.
- Wiemy, ¿e pod jezdniami i
chodnikami znajduj¹ siê ró¿nego
rodzaju rury, które s¹ nieczynne,
stare, niedro¿ne, które zast¹piono
innymi, a nie do koñca by³o to zin-

wentaryzowane, naniesione na
mapê. Przeprowadzano ró¿nego rodzaju inwestycje w ró¿nych latach.
Nie chodzi mi o to, by na kogoœ zrzucaæ winê. Po prostu tak kiedyœ dzia³ano, ¿e wykonywano coœ, a póŸniej
zapominano nanieœæ to na mapê.
Napotykamy na ró¿nego rodzaju
niespodzianki pod ziemi¹, o czym
nie wiedzieliœmy, czego nie przewidzia³ projektant. S¹ to np. stare fundamenty ró¿nych budowli, budynków, bunkry. Przyk³adowo za blokiem przy pl. 3 Marca rozwalaliœmy
betonowy bunkier, z którym nie
mo¿na by³o sobie poradziæ. W Ro¿nowie, podczas budowy œwietlicy,
okaza³o siê, ¿e na czêœci wykopów
pojawi³y siê jakieœ czêœciowe betonowe fundamenty. Te niespodzianki
powoduj¹, ¿e tracimy czas, pieni¹dze, pojawiaj¹ siê dodatkowe roboty, trzeba œci¹gaæ dodatkowy sprzêt,
projektanta, ewentualnie ludzi nadzoruj¹cych budowê – powiedzia³
burmistrz Ryszard Sola.
Jakby nie by³o, pomijaj¹c wszelkie niespodzianki podziemne,
mieszkañcy ul. Koœcielnej zwracaj¹
uwagê na to, co jest na ziemi. Uwa¿aj¹, ¿e po³o¿ona jest jedynie cienka warstwa asfaltu. Sam asfalt nie
jest doci¹gniêty do domów, ani gara¿u. Brakuje te¿ krawê¿ników.
Pozostaje nadzieja, ¿e to nie jest
jeszcze wykoñczona droga. MM
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Oœwiadczenia maj¹tkowe radnych
z Wêgorzyna. SprawdŸ ile zarabiaj¹
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Wêgorzynie Jan Mazuro
zgromadzi³ w roku ubieg³ym na
swoim koncie 79.500 z³ oszczêdnoœci w walucie polskiej (ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa). Posiada
dom o pow. 106 m kw i wartoœci
150.000 z³ (wspó³w³asnoœæ ustawowa). Ma gospodarstwo rolno hodowlane o powierzchni 353 ha
(dzier¿awa) z tego tytu³u w minionym roku uzyska³ dochód w wysokoœci 90.000 z³. Posiada dzia³kê siedliskow¹ zabudowan¹ budynkiem
mieszkalnym i dwoma budynkami
gospodarczymi o powierzchni 0,17
ha (ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa). Jest cz³onkiem Rady Nadzorczej w Bank Spó³dzielczy Goleniów
od 2000 r. i z tego tytu³u osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 4.451 z³ w
roku ubieg³ym. W kole ³owieckim
„G³owan” zarobi³ 24.206 z³; inspekcja weterynaryjna – 351 z³; diety
radnego – 4.700 z³; dochodu ¿ony w
ubieg³ym roku wynios³y 43.060 z³.
Barbara Pietrusz w ubieg³ym
roku zgromadzi³a oszczêdnoœci na
swoim koncie w wysokoœci 15 tys.
z³. Posiada na wspó³w³asnoœæ ?
domu dwurodzinnego o powierzchni 87.9 m kw i wartoœci 50 tys. z³.
Prowadzi wraz z innymi osobami
dzia³alnoœæ gospodarczo handlow¹
art. spo¿ywczymi i przemys³owymi.
Z tego tytu³u w ubieg³ym roku osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
10.476,77 z³. Emerytura radnej w
ubieg³ym roku wynios³a 19.461,66
z³. Z tytu³u pe³nienia obowi¹zków
spo³ecznych i obywatelskich dochód wyniós³ 750 z³.
Jadwiga Kamiñska w ubieg³ym roku na wspó³w³asnoœæ uzyska³a oszczêdnoœci w wysokoœci
1.000 z³. Posiada na wspó³w³asnoœæ
mieszkanie o wartoœci 60.000 z³ i
powierzchni 75,84 m kw. Posiada na
wspó³w³asnoœæ 255/1000 udzia³ów
w dzia³ce obwód Po³chowo o wartoœci 3.500 z³. Dochody (wspó³w³asnoœæ), jakie osi¹gnê³a radna: z komisji alkoholowej – 1.400 z³;dieta
radnej 5.500 z³; wynagrodzenie
wynikaj¹ce z zatrudnienia w szkole
Podstawowej w Runowie Pomorskim jako sprz¹taczka wynios³o
20.792,60 z³.
Kamila Madajczyk nie uzbiera³a na swoim koncie oszczêdnoœci
w roku ubieg³ym. Dieta radnej wynios³a 790 z³; alimenty na dwoje
dzieci 480 z³; Z tytu³u zatrudnienia

w ANR OT Szczecin JGZ Nowogard ZSA £obez jako referent do
spraw rozliczeñ i ds. kancelaryjnych
osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
33.132,43 z³.
Maria S³awska, dy¿urna ruchu
w PKP PLK Szczecin, posiada
mieszkanie w³asnoœciowe o wartoœci 100 tys. z³ i powierzchni 84 m kw.
Wynagrodzenie radnej ze stosunku
pracy wynios³o 42.728,93 z³ brutto.
Dieta so³tysa – 960 z³; dieta radnej
– 150 z³.
Andrzej Raj, zatrudniony na
stanowisku dró¿nika obchodowego
w Zak³adzie Linii Kolejowych w
Szczecinie, posiada mieszkanie na
w³asnoœæ o wartoœci 100 tys. z³ i
powierzchni 51,60 m kwadratowych. Posiada tak¿e w dzier¿awie
gospodarstwo rolne o powierzchni
2 ha. Z tytu³u tej dzier¿awy w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 17.000 z³. Z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³ dochód o wysokoœci
29.275,20 z³; Dochód ¿ony radnego
w ubieg³ym roku wyniós³ 27.823,05
z³. Radny zaci¹gn¹³ kredyt hipoteczny w wysokoœci 50 tys. z³.
Heronim Cierpisz, zgromadzi³
w roku ubieg³ym oszczêdnoœci na
swoim koncie w wysokoœci 30.000
z³. Posiada dom o powierzchni 90 m
kw i wartoœci 109.524 z³ (w³asnoœæ,
maj¹tek odrêbny). Posiada tak¿e
gospodarstwo rolne o powierzchni
17 ha i wartoœci 250 tys. z³. W sk³ad
jego gospodarstwa wchodzi stodo³a, obora, wiata i gara¿ (w³asnoœæ
odrêbna). Ma 1 udzia³ w Zak³adzie
Spirytusowym w Iñsku. Podsiada
107 akcji w PPZ Nowamyl SA
£obez. Jest cz³onkiem Rady Nadzorczej GS Wêgorzyno, a tak¿e radnym Rady Miasta i Gminy Wêgorzyno. Radny nie poda³ w swoim
oœwiadczeniu maj¹tkowym ¿adnych dochodów ani przychodów za
rok ubieg³y. Posiada ci¹gnik Ursus
C360 z 1986 r. o wartoœci 10 tys. z³;
kombajn ziemniaczany o wartoœci
10 tys. z³; samochód osobowy Ford
Fiesta z 2006 r. o wartoœci 15 tys. z³.
Jan Szymko zgromadzi³ w roku
ubieg³ym na swoim koncie oszczêdnoœci w wysokoœci 20 tys. z³. Posiada dom o wartoœci 40 tys. z³ i pow.
40 m kw (wspólnoœæ ma³¿eñska).
Posiada mieszkanie funkcyjne o
pow 120 m kw. Ma gospodarstwo
rolne o powierzchni 12,28 ha
(wspólnoœæ ma³¿eñska – 6,38 ha;

dzier¿awa 5,90 ha) o wartoœci 50
tys. z³. Dochód osi¹gniêty z tytu³u
zatrudnienia w
N-ctwie £obez i K£ Jeleñ £obez
wyniós³ 102.753,04 z³; diety radnego wynios³y 9.492 z³. Jest w³aœcicielem Nissana Terrano z roku 2000.
Zaci¹gn¹³ po¿yczkê w N-ctwie
£obez, w wysokoœci 15 tys. z³ na
okres sp³aty 5 lat, zad³u¿enie to z
koñcem ubieg³ego roku wynosi³o
6.672,89 z³.
Janusz Sadurek – posiada dom
o powierzchni 107 m kw i wartoœci
350 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Radny ma dzia³kê siedliskow¹
– 540 m kw zabudowan¹ domem
mieszkalnym jw. i bud. gosp. - 17,50
m kw, plus 52 m kw dzier¿awa na
uprawy warzywne (wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñska), o ³¹cznej wartoœci 50
tys. z³. Emerytura brutto radnego za
2010 rok wynios³a 30.523,20 z³;
dieta radnego – 750 z³otych.
Krzysztof GwóŸdŸ posiada obligacje skarbowe (wspólnoœæ maj¹tkowa) o wartoœci 42.077,90 z³,
zgromadzi³ te¿ 3.392,78 z³ oszczêdnoœci na swoim koncie. Posiada
dom o powierzchni 80 m kw i wartoœci 150 tys. z³ (1/6 w³asnoœci –
wspólnoœæ maj¹tkowa) a tak¿e
mieszkanie o powierzchni 49,5 m
kw i wartoœci 216 tys. z³ (spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu
– wspólnoœæ maj¹tkowa). Pod domem mieszkalnym posiada tak¿e
dzia³kê o pow. 0,1227 ha w udziale
1/6 w³asnoœæ – wspólnoœæ maj¹tkowa o wartoœci: ca³a dzia³ka - 18.405
z³; 1/6 w³asnoœci – 3.067 z³. Radny
prowadzi us³ugi remontowo – budowlane i uzyska³ z nich w roku
ubieg³ym: przychód – 22.292,08 z³;
dochód - 13.169,63 z³. Z tytu³u
umowy o dzie³o z LKS Sparta
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 2.992
z³; z tytu³u umowy o dzie³o z CKZ
Trzebiatów dochód: 2.861,23 z³.
Dieta radnego – 750 z³. Wynagrodzenie wspó³ma³¿onki – 71.296,01
z³. Radny sprzeda³ samochód osobowy Opel Vectra, z czego uzyska³
dochód w wysokoœci 24.000 z³.
Posiada samochód osobowy Peugeot 307 z 2003 roku, o wartoœci 18
tys. z³ (wspólnoœæ maj¹tkowa). Radny zaci¹gn¹³ kredyt hipoteczny na
kwotê 51.020,41 z³ na zakup mieszkania w PKO BP s¹ Warszawa, sp³ata do 10.06.2020 r.
Marcin Szostakiewicz zgromadzi³ w poprzednim roku oszczêdno-

œci w wysokoœci 1.600 z³. Z tytu³u
zatrudnienia w „Micha³ów” Marek
Michalczyszyn jako pracownik administracyjno biurowy osi¹gn¹³ dochód w roku ubieg³ym, w wysokoœci
14.505,00 z³; dieta radnego wynios³a 2.850 z³.
Mariusz Zieliñski posiada
mieszkanie o powierzchni 120,52 m
kw o wartoœci 130.000 z³. Posiada
tak¿e gospodarstwo rolne o powierzchni 330,1523 ha (grunty
orne, lasy, budynki i budowle) –
dzier¿awa. Z tego tytu³u w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 330.000 z³. Radny tak¿e posiada inne nieruchomoœci o powierzchni 69,3409 ha i wartoœci 69
tys. z³. Naby³ od Agencji Nieruchomoœci Rolnej, nieruchomoœæ po³o¿on¹ w obrêbie Przytoñ, zabudowan¹ dwoma budynkami, wartoœæ
ustalona w przetargu nieograniczonym w dniu 20.10.2010 r – 36.310 z³
(w³asnoœæ maj¹tkowa). Posiada
Nissana Terrano II rok produkcji
2003. Zaci¹gn¹³ kredyt preferencyjny z linii KL02 z dop³atami ARiMR
na kwotê 145 tys. z³.
Ryszard Acman, rencista – posiada na w³asnoœæ dom o wartoœci
100.000 z³ i powierzchni 91 m kw.
Ma u¿ytek rolny o powierzchni
0,6532 ha i wartoœci 30 tys. z³. Posiada te¿ inne nieruchomoœci o wartoœci 25.000 z³ i powierzchni 37 m
kw. Renta radnego wynios³a 20.230
z³, a dieta radnego 750 z³.
Tadeusz S³omiñski, emeryt, posiada dom o powierzchni 98 m kw i
wartoœci 100.000 z³ oraz mieszkanie o wartoœci 10.000 z³ i powierzchni 58 m kw. Dieta so³tysa w
ubieg³y roku wynios³a 1.200 z³.
Zaci¹gn¹³ kredyt na remont mieszkania w wysokoœci 15.000 z³.
£ukasz Nowacki, terapeuta zatrudniony w OREW w Radowie
Wielki. Jest w³aœcicielem mieszkania o powierzchni 49,80 m kw i
wartoœci 32.000 z³. Z tytu³u pracy w
OREW dochód wyniós³ 2.257,80 z³;
z tytu³u umowy zlecenie z UM WWMIE (instruktor – orlik) zarobi³
5.135,00 z³; z tytu³u umowy zlecenie z WSZS w SZ-NIE (instruktor
orlik) zarobi³ 4.800 z³. Dieta radnego za rok ubieg³y wynios³a 750 z³.
Posiada samochód Peugeot 406 z
1999 r (wspó³w³aœciciel) o wartoœci
12 tys. z³. Zaci¹gn¹³ kredyt studencki w banku PKO na kwotê 30 tys. z³.
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Ocieplaj¹
Urz¹d
w Radowie
Ma³ym

Termomodernizacja Urzêdu
Gminy w Radowie Ma³ym bêdzie
wykonana w ramach projektu:
„Termomodernizacja obiektów
u¿ytecznoœci publicznej w gminach powiatu ³obeskiego”. Do
przetargu
nieograniczonego
przyst¹pi³y 4 firmy, na wykonawcê wybrano ofertê firmy z Nowogardu.
Zakres robót obejmuje: ocieplenie stropodachu wentylowanego
granulatem z we³ny mineralnej metod¹ wdmuchiwania z pokryciem
dachu p³askiego pap¹ termozgrzewaln¹, wymianê obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych,
tak¿e naprawê kominów wentylacyjnych, demonta¿em i monta¿em
instalacji odgromowej; wymiana
starych drzwi zewnêtrznych ze starych stalowych na nowe PCV - 4
sztuk; wymiana okien drewnianych
na PCV - 13 szt oraz starych PCV na
nowe PCV 32 sztuki; ocieplenie
œcian zewnêtrznych styropianem;
ocieplenie œcian zewnêtrznych przy
gruncie styropianem; modernizacja
instalacji c.o. - kompleksowa wymiana instalacji (38 grzejników, 38
zaworów termostatycznych), monta¿ izolacji na poziomach, hermetyzacja, regulacja.
Termomodernizacjê wykona
Nowogardzkie Centrum Budowlane Norbert Durys i Edward Witkowski. Wybrana oferta by³a najtañsza
spoœród z³o¿onych i otrzyma³a najwy¿sz¹ iloœæ punktów. Jedynym
kryterium oceny by³a „cena”. Firma
wykona roboty za kwotê 266.385 z³.
Po³owa tej kwoty zostanie dofinansowana z pieniêdzy zewnêtrznych.
Pozosta³e firmy by³y z Polic, Koszalina i Drawska Pomorskiego.
Prace rozpoczêto pod koniec
maja, a ich zakoñczenie planuje siê
na 15 wrzeœnia br.
PJ

INFORMACJE - OG£OSZENIE
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OG£OSZENIE
Burmistrz Wêgorzyna og³asza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne kierownicze stanowisko urzêdnicze
– Kierownik Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Remontów.
I. Kandydaci winni spe³niaæ nastêpuj¹ce kryteria :
Wymagania niezbêdne:
na wolne stanowisko urzêdnicze poza obywatelami polskimi mog¹ siê ubiegaæ obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych pañstw, którym na podstawie umów miêdzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przys³uguje
prawo do podjêcia zatrudnienia, posiadaj¹cy znajomoœæ jêzyka polskiego potwierdzona dokumentem okreœlonym w przepisach o s³u¿bie cywilnej
wykszta³cenie wy¿sze o specjalnoœci budownictwo lub architektura,
stan zdrowia pozwalaj¹cy na zatrudnienie na danym stanowisku,
nie by³ prawomocnie skazany za umyœlne przestêpstwo lub umyœlne przestêpstwo skarbowe,
posiada pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzysta z pe³ni praw publicznych
cieszy siê nieposzlakowana opini¹,
posiada co najmniej trzyletni sta¿ pracy.
Wymagania dodatkowe:
znajomoœæ przepisów ustawy Prawo budowlane,
ustawy o drogach publicznych,
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawy Prawo zamówieñ publicznych,
znajomoœæ przepisów w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie oraz
drogi publiczne i ich usytuowanie,
znajomoœæ przepisów ustawy Kodeks postêpowania administracyjnego,
umiejêtnoœæ odczytywania map sytuacyjno - wysokoœciowych, ewidencji gruntów,
umiejêtnoœæ czytania i analizowania dokumentacji technicznej,
znajomoœæ obs³ugi komputera w zakresie /Microsoft Word, Microsoft Excel/,
umiejêtnoœæ sporz¹dzania kosztorysów,
posiadanie prawa jazdy kat. „B”,
Predyspozycje osobowoœciowe:
umiejêtnoœæ i doœwiadczenie pracy w zespole, wysoka kultura osobista, gotowoœæ do podnoszenia kwalifikacji,
zdecydowanie i samodzielnoœæ w dzia³aniu,
umiejêtnoœæ kierowania zespo³em,
umiejêtnoœæ obs³ugi komputera,
dyspozycyjnoœæ, kreatywnoœæ i terminowoœæ,
poczucie odpowiedzialnoœci.
II. Zakres wykonywanych zadañ na stanowisku :
Prowadzenie procesu inwestycji gminnych poprzez:
zlecenie wykonania projektów budowlanych oraz kosztorysowanie,
uzyskiwanie pozwoleñ na budowê,
udzia³ w odbiorach realizowanych inwestycji,
uzyskiwanie pozwoleñ na u¿ytkowanie,
przygotowywanie warunków technicznych do przeprowadzania przetargu na realizacjê zadania,
sporz¹dzanie przyjêcia œrodka trwa³ego.
Sporz¹dzanie zestawieñ rzeczowych do wniosków o pozyskanie funduszy na finansowanie inwestycji i rozliczanie
inwestycji.
Wspó³praca z administracj¹ samorz¹dow¹ i pañstwow¹ w zakresie inwestycji.
Koordynowanie wydawania decyzji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy.
III. Kandydaci winni z³o¿yæ nastêpuj¹ce dokumenty:
list motywacyjny,
¿yciorys zawodowy – CV,
kserokopie œwiadectw pracy i innych dokumentów potwierdzaj¹cych sta¿ pracy,
kserokopie dyplomów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie i dodatkowe kwalifikacje, w tym dokumentu prawa jazdy,
kserokopie zaœwiadczeñ o ukoñczonych kursach, szkoleniach,
orygina³ kwestionariusza osobowego, *)
oœwiadczenie o stanie zdrowia,
oœwiadczenie o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*)
oœwiadczenie o niekaralnoœci ,
oœwiadczenie o pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych i korzystaniu z pe³ni praw publicznych.
IV. Informacje dodatkowe:
Osoby podejmuj¹ce po raz pierwszy pracê na stanowisku urzêdniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzêdniczym
w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U.Nr 223,
poz.1458) zobowi¹zane s¹ do odbycia s³u¿by przygotowawczej, trwaj¹cej nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce i uzyskaæ pozytywny
wynik egzaminu koñcz¹cego s³u¿bê przygotowawcz¹.
V. Wymagane dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Wydzia³u
Infrastruktury Komunalnej i Remontów” nale¿y z³o¿yæ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie ul. Rynek 1 w sekretariacie Urzêdu (pok.21 - I piêtro) lub przes³aæ listem poleconym na adres: Urz¹d Miejski, Ul. Rynek 1, 73-155 Wêgorzyno
w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. do godziny 14.00
Nie ma mo¿liwoœci przyjmowania dokumentów drog¹ elektroniczn¹. Aplikacje, które wp³yn¹ po terminie podanym w
og³oszeniu nie bêd¹ rozpatrywane. Kandydaci spe³niaj¹cy wymogi formalne zostan¹ powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Uwaga: *) kwestionariusz i oœwiadczenie dostêpne na stronie internetowej http://www.bip.wegorzyno.pl/ oraz w pok.
Nr 1 (parter).
Burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam tanio mieszkanie 3 pokojowe w Radowie Ma³ym. Tel. 602
301 017
Sprzedam lub zamieniê w £obzie
mieszkanie 2 pokojowe 54 mkw. na
kawalerkê. Tel. 796 389 600
Sprzedam mieszkanie w Karwowie
2 pokoje, kuchnia, gara¿. Tel. 914
220 607
Sprzedam w £obzie mieszkanie 4
pokojowe na ul. Orzeszkowej 4.
Du¿y balkon, przestronna piwnica,
bezkonfliktowe s¹siedztwo. Tel. 91
397 5637, 692 070 387
Sprzedam: 3-pokojowe mieszkanie
w³asnoœciowe, bezczynszowe, na
parterze domu dwurodzinnego,
przy ul. M. Konopnickiej. Pow. 61
mkw., du¿a piwnica, ogród, pom.
gospodarcze, gaz, okna PCV, panele. Cena 205 tys. Tel. 508 263 111.
Resko - sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 93 mkw., dzia³ka 831 mkw.,
cena 134.000 z³. Tel. 888 169 572

US£UGI
Powiat ³obeski
Studnie wiercone (do 20 m). Koszt
z rurami i filtrami 250,- z³ brutto / za
1 mb. Do koñca czerwca bie¿¹cego
roku. Tel. 501 546 814.

NIERUCHOMOŒCI

INNE
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PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

PRACA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Wynajmê piekarniê po³¹czon¹ wraz
ze sklepem spo¿ywczym, w miejscowoœci Dobra (k. Nowogardu).
Obiekt z pe³nym wyposa¿eniem,
bie¿¹c¹ produkcj¹. S¹ równie¿ do
„przejêcia" dobrzy pracownicy oraz
kontrahenci. tel. kom. 887467309,
stacjonarny: 913920334.

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

Poszukujê pracy jakiejkolwiek . Tel.
695 685 403

Tanie meble „KA - MAR" ul. Bema
(przy SCMB). Nowoczesne meble
u¿ywane dobrej jakoœci. Atrakcyjne
ceny. Zapraszamy

Zatrudniê kierowcê kat. C+E, PL UE, kontakt Rafa³ 607 790 680

Podnajmê lokal u¿ytkowy w £obzie
okolice centrum. Tel 505 184 497
Dorowo gm. Resko. Dom w zabudowie bliŸniaczej, ogród, sad, cena
150 tys. z³. Tel. 600 265 547
Zajezierze dzia³ka budowlana
uzbrojona, pow. 2129 mkw., cena
80 tys. z³. Tel. 600 265 547
Pilnie sprzedam w Dobrej k. Nowogardu 1/2 domu o pow. 100 mkw. i
gara¿ 42 mkw., powierzchnia dzia³ki 750 mkw. Tel. 668 431 301
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat œwidwiñski
Po³czyn-Zdrój - hala o powierzchni
1000 mkw. mo¿liwoœæ wydzier¿awienia lub sprzeda¿. Tel 694 821 461
Dzia³ka Po³czyn-Zdrój, 1086 mkw.
Tel. 600 565 719.

Plantacja borówki amerykañskiej w
Siwkowicach zatrudni zbieraczy w
lipcu - sierpniu. Tel. 515 144 186.

Powiat gryficki
Sprzedam rower elektryczny nowy.
Tel. 798 654 602, 91 384 2775

Powiat drawski
Sprzedam: 1) kocio³ grzewczy
(piec) UKS-N ROK wraz z regulatorem temperatury kot³a. Pow. grzewcza do 80 mkw. Cena 1500 z³; 2)
zbiornik na olej opa³owy 1000 l +
piec olejowy do naprawy. Cena 500
z³. Tel. 667 919 719.

Powiat ³obeski

Region
MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Fiata 126p. Tel 724 915 868
Kupiê zarejestrowan¹ przyczepkê
samochodow¹. Tel. 603 720 382

ROLNICTWO
M³ode kury nioski 20-tygodniowe, pocz¹tek noœnoœci. Gosp.
drobiarskie, ¯abowo 13, tel. 9139-10-666.

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

Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214, 91397 9109
Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

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

Daj¹c og³oszenie
drobne
do Tygodnika
£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.
£obez,
ul. S³owackiego 6.
tel. 91 39 73 730

Mieszkania na sprzeda¿
Okazja resko - 1 pokój, pow 31,15 mkw
- cena 45.000 z³
£obez ul. H. Sawickiej - kawalerka, 38 mkw
- cena 116.000 z³
£obez ul. Obroñców Staliningradu - 3 pokoje, pow. 53,37 mkw
- cena 190.000 z³
£obez - 2 pokoje, pow. 55,59 mkw
- cena 115.000 z³
£obez - 2 pokoje, pow. 42,8 mkw
- cena 110.000 z³ nowa cena!!!
£obez - 4 pokoje, pow. 67,7 mkw
- cena 163.000 z³
£obez - 4 pokoje, pow. 56 mkw
- cena 154.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
- cena 175.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 58,5 mkw
- cena 165.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 57,85 mkw
- cena 139.000 z³
£obez (okolica) - 3 pokoje, pow. 111,6 mkw
- cena 150.000 z³
Resko - 2 pokoje, pow. 46 mkw
- cena 95.000 z³ nowa cena!!!
Resko - 3 pokoje, pow. 59,40 mkw
- cena 189.000 z³
Resko - dwa mieszkania cena jednego, 4 pokoje, pow. 54 mkw
- cena 130.000 z³
Nowogard - 1,2,3 pokoje, stan deweloperski
- cena 3024 z³/ mkw brutto
Nowogard - 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
- cena 180.000 z³
Radowo Ma³e - 4 pokoje, pow. 80 mkw
- cena 175.000 z³
Radowo Ma³e - 4 pokoje, pow. 80 mkw
- cena 105.000 z³
Radowo Ma³e - 3 pokoje, pow. 67,8 mkw
- cena 185.000 z³
Radowo Ma³e - 3 pokoje, pow. 67,9 mkw
- cena 180.000 z³
Dobra (okolica) - 3 pokoje, pow. 67,9 mkw
- cena 89.900 z³
Chociwel - 2 pokoje, pow. 58,9 mkw
- cena 154.500 z³
Domy na sprzeda¿
£obez ul. Niepodleg³oœci - parter domu, 3 pokoje, pow. 136 mkw , dzia³ka 1421 mkw - cena 295.000 z³
£obez ul. Kopernika - 5 pokoi, pow. 98 mkw , dzia³ka 485 mkw
- cena 320.000 z³
£obez ul. Murarska - 3 pokoje, pow. 64,6 mkw , dzia³ka 287 mkw
- cena 240.000 z³
£obez - 5 pokoi, pow. 200 mkw , dzia³ka 332 mkw
- cena 450.000 z³
£obez - okolica, 3 pokoje, pow. 70 mkw , dzia³ka 1ha
- cena 195.000 z³
£obez - stan surowy zamkniêty, 5 pokoi, pow. 144,81 mkw
- cena 288.000 z³
£obez - piêtro domu, 2 pokoje, pow. 82 mkw , dzia³ka 114 mkw
- cena 195.000 z³
Dobra - 5 pokoi, pow. 100 mkw , dzia³ka 733 mkw
- cena 239.000 z³
Resko ( okolica) - 4 pokoje, pow 180 mkw , dzia³ka 5639 mkw
- cena 405.000 z³
Œwidwin - kamienica do remontu - centrum miasta, pow. 500 mkw
- cena 309.000 z³
Œwidwin - do wykoñczenia, 3 pokoje + salon, pow. 158 mkw , dzia³ka 1000 mkw - cena 460.000 z³
Œwidwin (okolica) - stan surowy otwarty, pow. 128 mkw , dzia³ka 1500 mkw
- cena 175.000 z³
Œwidwin (okolica) - dom wolno stoj¹cy o pow. 184 mkw , dzia³ka 2400 mkw
- cena 185.000 z³
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IV liga 30 kolejka
Victoria Przec³aw - Gryf Kamieñ Pomorski 2:0, Vineta Wolin - Ina Goleniów 2:0, Kluczevia Stargard - Drawa
Drawsko Pom. 2:4, Odra Chojna Astra Ustronie Morskie 1:0, Lech
Czaplinek - Hutnik Szczecin 0:2,
Darzbór Szczecinek - Piast Chociwel
1:3, Sarmata Dobra - Ba³tyk Koszalin
2:2, Leœnik/Rossa Manowo pauzuowa³.

SPORT

tygodnik ³obeski 21.6.2011 r.

Remis z III ligowcem!
Dziêkujemy ci kapitanie!

1. Ba³tyk Koszalin
68 85:31
2. Drawa Drawsko Pom. 64 84:33
3. Gryf Kamieñ Pom. 61 67:38
4. Vineta Wolin
50 54:36
5. Ina Goleniów
50 52:40
6. Astra Ustronie M. 48 68:54
7. Leœnik Rossa Manowo 43 44:36
8. Sarmata Dobra
43 43:47
9. Hutnik Szczecin
42 57:59
10. Lech Czaplinek
40 50:50
11. Victoria Przec³aw 37 37:59
12. Kluczevia Stargard 37 49:56
13. Odra Chojna
33 36:67
14. Piast Chociwel
27 35:49
15. Darzbór Szczecinek 26 41:72
16. Wybrze¿e Rewalskie 4 14:89

Klasa okrêgowa
30 kolejka
Chemik II Police - Sparta Wêgorzyno
0:1, Jeziorak Szczecin - Orze³ £o¿nica 2:0, B³êkitni II Stargard - Ina Iñsko
5:1, GKS Mierzyn - Promieñ Mosty
1:1, Korona Stuchowo - Ehrle Dobra
Szczeciñska 2:2, Kasta Szczecin-Majowe - Flota II Œwinoujœcie 5:2, D¹brovia Stara D¹browa - Œwiatowid £obez
0:9, Wicher Brojce pauzuowa³.

Swoim dobrym wystêpem zespó³ Sarmaty Dobra po¿egna³ mijaj¹cy sezon rozgrywek IV ligi. Na
goœcinnym boisku w Resku po bardzo emocjonuj¹cej grze zremisowa³
2:2 z aktualnym liderem, ju¿ III ligowcem, Ba³tykiem Koszalin.

1. Ehrle Dobra Szcz. 65 77:28
2. Œwiatowid £obez
59 75:35
3. Jeziorak Szczecin
58 65:30
4. B³êkitni II Stargard 53 72:54
5. Ina Iñsko
47 52:38
6. Kasta Szczecin Majowe 44 71:52
7. Promieñ Mosty
43 68:59
8. Sparta Wêgorzyno 43 47:49
9. Wicher Brojce
42 63:66
10. GKS Mierzyn
41 49:46
11. Flota II Œwinoujœcie 40 51:64
12. Chemik II Police 37 53:59
13. Orze³ £o¿nica
35 48:59
14. Korona Stuchowo 31 41:68
15. D¹brovia Stara D¹b. 10 27:107
16. Rega II Trzebiatów 0 27:72

Obydwa zespo³y postawi³y na
ofensywn¹ grê, co sprawi³o, ¿e zgromadzeni kibice byli œwiadkami
emocjonuj¹cego widowiska, ze
zmiennoœci¹ akcji, mnóstwem oddanych strza³ów na bramkê i czterema piêknymi bramkami. I chocia¿
najwa¿niejsze rozstrzygniêcia w lidze ju¿ zapad³y wczeœniej, to obie
dru¿yny potraktowa³y ten mecz bardzo presti¿owo, przez co gra by³a
bardzo zaciêta i dochodzi³o do spiêæ
miêdzy zawodnikami. I chocia¿ sêdzia pokaza³ zawodnikom a¿ 5 ¿ó³tych kartek, to nie wynika³y one z
brutalnoœci czy z³oœliwoœci, a bardziej z przewinieñ taktycznych.
Tak¹ kartkê otrzyma³ m.in. Jaros³aw
Jaszczuk, gdy przytrzyma³ za ko-

Klasa A gr. 1 22 kolejka

Klasa A gr. 2 22 kolejka

Sowianka Sowno - Ba³tyk Miêdzywodzie 0:2, Ba³tyk Gostyñ - Bizon Cerkwica 1:1, Pomorzanin Przybiernów Iskra Golczewo 6:0, Orze³ Prusinowo
- Mewa Resko 1:0, Fala Miêdzyzdroje
- Pionier ¯arnowo 3:2, Jantar Dziwnów - B³êkitni Trzyg³ów 6:2.

D¹b Dêbice - Orze³ Grzêdzice 1:0,
WODR Barzkowice - Orze³ Pêzino
0:1, Radowia Radowo Ma³e - Pomorzanin Kr¹piel 5:2, Olimpia Nowogard - Vitkowia Witkowo 3:1, Unia
Stargard – Zenit Koszewo 2:0, Rolpol
Chlebowo - Zorza Tychowo 2:0.

1. Iskra Golczewo
50 56:24
2. Pomorzanin Przyb. 47 59:28
3. Mewa Resko
39 49:23
4. Jantar Dziwnów
38 53:35
5. Fala Miêdzyzdroje 34 45:32
6. Bizon Cerkwica
34 43:37
7. Sowianka Sowno
30 29:36
8. Ba³tyk Miêdzywodzie 26 33:51
9. Orze³ Prusinowo
22 35:72
10. Ba³tyk Gostyñ
20 28:49
11. B³êkitni Trzyg³ów 16 32:48
12. Pionier ¯arnowo 13 40:67

1. Orze³ Pêzino
55 58:25
2. Olimpia Nowogard 48 61:31
3. Radovia Radowo M. 45 56:29
4. Zorza Tychowo
39 47:39
5. Rolpol Chlebowo
37 42:28
6. D¹b Dêbice
31 38:36
7. Unia Stargard
27 40:59
8. WODR Barzkowice 25 41:44
9. Zenit Koszewo
20 36:49
10. Pomorzanin Kr¹piel20 31:53
11. Orze³ Grzêdzice
16 27:51
12. Vitkowia Witkowo 13 26:59

szulkê wyprzedzaj¹cego go zawodnika Ba³tyku. Dla Jarka, wieloletniego zawodnika i kapitana Sarmaty, by³ to 50. mecz z rzêdu rozegrany
w pe³nym wymiarze czasowym, a
zarazem ostatni (tak wynika z jego
zapowiedzi) rozegrany w barwach
seniorskich Sarmaty. W imieniu
wiêkszoœci kibiców, którzy przez
lata podziwiali Twoj¹ pracê dla dobra Sarmaty chcia³bym g³oœno powiedzieæ: Dziêkujemy Ci Kapitanie!
Pierwsz¹ bramkê po sk³adnym
szybkim kontrataku zdobyli goœcie
w 11 min. meczu. Wyrównanie dla
Sarmaty pad³o w 30 min., kiedy to
Wojciech Bonifrowski strzelaj¹c na
bramkê trafi³ w obroñcê Ba³tyku i
nieomal go nie znokautowa³, a odbit¹ pi³kê przej¹³ Rados³aw Cytowicz i z ok. 16 m odda³ strza³, po
którym pi³ka odbi³a siê od s³upka i
wpad³a do siatki. Wynik 1:1 utrzyma³ siê do przerwy.
Po przerwie ju¿ w 46 min., po
piêknej akcji w wykonaniu kilku
zawodników Sarmaty, Piotr Grochulski zagra³ precyzyjnie do £ukasza Olechnowicza, który znakomitym strza³em z woleja w „d³ugi róg”
ponownie pokona³ bramkarza Ba³tyku. Jako, ¿e mecz by³ bardzo ¿ywy
i akcje zmienia³y siê jak w kalejdoskopie, ju¿ w 54 min. napastnik
Ba³tyku Romañczyk wykorzysta³
niezdecydowanie obroñców Sarmaty i strzelaj¹c z bliskiej odleg³oœci
nie da³ szans dobrze broni¹cemu w
tym meczu Grzegorzowi Buczmie.
Mimo starañ i sytuacji bramkowych
obu zespo³ów, wynik 2:2 utrzyma³
siê do koñca. Osi¹gniêty remis z III
ligowcem jest niew¹tpliwym sukcesem zespo³u z Dobrej.
O zaciêtej walce w meczu mo¿e
œwiadczyæ fakt z 17 minuty, gdy w
polu karnym Sarmaty zderzyli siê

g³owami Piotr Grochulski i kapitan
Ba³tyku Maciej Stañczyk. Obaj doznali rozciêcia skóry na g³owach,
Piotr Grochulski po obanda¿owaniu
g³owy powróci³ na plac gry, natomiast zawodnik Ba³tyku zakoñczy³
mecz i trafi³ na pogotowie, gdzie
dy¿urny lekarz za³o¿y³ mu na ranê
kilka szwów. I chocia¿ zderzenie
wygl¹da³o bardzo groŸnie, to wynika³o z typowej walki o pi³kê i nie
by³o w nim z³oœliwoœci.
Sarmata Dobra 2:2 (1:1) Ba³tyk Koszalin
Strzelcy bramek: dla Sarmaty:
Rados³aw Cytowicz 30', £ukasz
Olechnowicz 46', dla Ba³tyku: Mateusz Wiœniewski 11', Konrad Romañczyk 54'.
Sk³ady:
Sarmata: Grzegorz Buczma,
Kamil Pacelt, Jaros³aw Jaszczuk,
Maciej Garliñski, Pawe³ Za³êcki,
£ukasz Olechnowicz, Piotr Grochulski, Wojciech GuŸniczak (84'
Wojciech Kliœ), Damian Padziñski,
Rados³aw Cytowicz (84' Mateusz
Dzierbicki), Wojciech Bonifrowski.
Ba³tyk: Maciej Dulewicz,
£ukasz Miklasiñski (60' Mateusz
Zalewski), Maciej Stañczyk (17'
Tomasz Sêk), Rafa³ Za³oga, Mateusz Czaja, Kamil Chicewicz, Pawe³
Rakowski, £ukasz Szymañski (46'
Tomasz Rokicki), Damian Kupisz,
Konrad Romañczyk (60' Marcin
Chy³a), Mateusz Wiœniewski.
Sêdzia g³ówny: S³awomir Pawlik, asystenci: Kamil Szyd³owski,
£ukasz Owczarek.
Zó³te kartki: Jaszczuk, Olechnowicz (Sarmata), Romañczyk, Za³oga, Chy³a (Ba³tyk).
estan
galeria na www.sarmatadobra.com
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Awans Œwiatowida! Nowa p³yta boiska
18.06 br. Œwiatowid rozegra³
mecz z D¹brovi¹ Stara D¹browa.
Mia³ byæ to mecz o wszystko.
Oczekiwania i nadzieje by³y
ogromne.
Jak siê szybko okaza³o D¹brovia
nie by³a równym rywalem dla Œwiatowida i da³a sobie strzeliæ 9 goli.
Go³ym okiem by³o widaæ ró¿nicê
klas pomiêdzy zespo³ami. Œwiatowid w piêknym stylu przypieczêtowa³ wiêc awans. Wszyscy zgromadzeni kibice byli zachwyceni. Na
stadionie zgromadzi³o siê oko³o 100
kibiców, z czego ponad po³owa by³a
z £obza. Tak wiêc nasi pi³karze w
najwa¿niejszej czêœci sezonu nie
zawiedli, za to nale¿¹ im siê wielkie
gratulacje.

Wiemy ju¿ te¿, ¿e nie zagramy w
V lidze, ale to tylko zmiana nazwy.
Od nowego sezonu wchodz¹ w¿ycie
zmiany dotycz¹ce ujednolicenia
nazw lig. I tak nasz Œwiatowid w
przysz³ym sezonie zagra w „lidze
okrêgowej szczeciñskiej”.
Sk³ad Œwiatowida w meczu z
D¹brovi¹: Tchurz (Deuter) Petera,
Mosi¹dz, Popielewski, Kêsy, Side³,
Samal (k.), Ostaszewski (Brona),
NiedŸwiecki, Skibiñski, Dudek
(Mosi¹dz).
Strzelcy bramek: 0-1 Dudek, 02 – NiedŸwiedzki, 0-3 – Skibiñski,
0-4 – Samal, 0-5 – Skibiñski, 0-6 –
Skibiñski, 0-7 – Skibiñski, 0-8 – samobójcza, 0-9 – Brona.
PJ

Sparta mi³ym akcentem
zakoñczy³a rozgrywki
CHEMIK II - SPARTA WÊGORZYNO 0:1 (0:0)
Sparta: Cio³ek Grzegorz - Jarzyna Ryszard, Nowak Grzegorz, Jeziorski Rafa³, Nadkierniczny Zbigniew, Nadkierniczny Andrzej (Gonera Kamil), Noryca Przemys³aw,
Œmierzchalski Krzysztof, Konieczny Jaros³aw, Damian Szubert, Dzikiewicz Robert.
Bramki: Krzysztof Œmierzchalski 52'.
Sêdziowa³: Maciej Buryta.
Rezerwy Chemika Police podejmowa³y wêgorzyñsk¹ Spartê w
ostatnim akordzie sezonu 2010/11.
Pocz¹tkowe minuty by³y doœæ wyrównane. Dwóch kontrowersyjnych
sytuacji w polu karnym Sparty nie
odgwizda³ s³aby ogólnie w ca³ym
meczu sêdzia Buryta. Po drugiej zaœ
stronie blisko zdobycia bramki by³
Damian Szubert. W 23 minucie niewiele brakuje Œmierzchalskiemu,
którego uprzedzi³ na przedpolu dobrze broni¹cy bramkarz Chemika.
Chwilê póŸniej zbyt lekko uderza na
bramkê Andrzej Nadkierniczny. W
40 min. dobre doœrodkowanie na
d³u¿szy s³upek w wykonaniu Norycy nie zostaje zamienione chocia¿by na strza³.
Po przerwie podopieczni Ryszarda Jarzyny byli stron¹ zdecydowanie dominuj¹c¹. Przewaga wypracowana m.in. w postaci sta³ych
elementów gry przynosi efekt w 52
minucie, kiedy to po doœrodkowaniu Damiana Szuberta bramkarz
Chemika przegrywa pojedynek ze
Œmierzchalskim, w efekcie czego
zawodnik Sparty zdobywa bramkê.
W kolejnych minutach gospodarze

na stadionie w Dobrej

nieco odwa¿niej próbowali atakowaæ, chc¹c doprowadziæ do remisu,
jednak Grzegorz Cio³ek udanie i
bezb³êdnie interweniowa³. To jednak Spartanie mieli wiêcej dogodnych okazji do podwy¿szenia wyniku. Na bramkê rywala uderza³ Noryca, dwukrotnie Koniczny i Dzikiewicz. Chemik odpowiada³ strza³ami albo z dystansu albo ze sta³ych
elementów gry, jednak Cio³ka nie
udawa³o siê pokonaæ. Skromne
zwyciêstwo ale jak¿e wa¿ne dla zespo³u udaje siê utrzymaæ do koñca.
Sparta Wêgorzyno koñczy sezon na
ósmym miejscu w tabeli.

Remont p³yty boiska na stadionie miejskim w Dobrej rozpoczêto jeszcze pod koniec 2010 r.
Jednak ze wzglêdu na trudne
warunki pogodowe niemo¿liwym
by³o dokoñczenie prac i projektu
modernizacji w ubieg³ym roku nie
uda³o siê wykonaæ. Po konsultacjach z generalnym wykonawc¹,
zdecydowano, ¿e prace zwi¹zane
z dokoñczeniem remontu stadionu miejskiego zostan¹ wykonane
w roku bie¿¹cym.
Prace na nowo ruszy³y w kwietniu br. Remont prowadzony by³ w
ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój
wsi”.
W myœl podpisanego aneksu do
umowy, wykonawca przyst¹pi do
koñcowego wyprofilowania i zagêszczenia warstwy gruntu rodzimego, przygotuje warstwê wegetacyjn¹, rozœcieli i wyprofiluje warstwê wegetacyjn¹, roz³o¿y gotow¹
darñ oraz wykona pielêgnacjê do
czasu odbioru ostatecznego.
Po remoncie nawierzchni, p³yta

TKKF „B³yskawica” £obez
zaprasza na wêdrówki turystyczne
1. WDRÓWKA TURYSTYKI ROWEROWEJ
Czwartek, 23 czerwca 2011 r. cel: imprez rekreacyjna nad jeziorem w
Zajezierzu; zbiórka: £obez, przy fontannie, godz. 15.00;
trasa: £obez – Niegrzebia – Suliszewice –Zagórzyce – Zajezierze –
£obez; dystans – 25 km.
W Zajezierzu czeka na nas ognisko i przek¹ska (impreza zaczyna siê o
godz. 17:00). Imprezê integracyjn¹ organizuje so³ectwo Zajezierze.
2. WÊDRÓWKA TURYSTYKI PIESZEJ I NORDIC WALKING
pi¹tek, 24 czerwca 2011r. cel: Noc Œwiêtojañska w Prusinowie, na polu
namiotowym Anielkowo; zbiórka: £obez, zbieg ulic Bocznej i Przemys³owej (betonówka w kierunku £ob¿an), godz. 16.00; trasa: £obez – £ob¿any
– Prusinowo; dystans do Prusinowa – oko³o 7 km.
Na Anielkowie czeka na nas przek¹ska i dobra zabawa do póŸnej nocy.
Noc Œwiêtojañska to: rekonstrukcja-przedstawianie, puszczanie wianków, tañce, ognisko, konkursy, m.in. sprawnoœæ rozpalania ognia (impreza
zaczyna siê o godz. 18:00). Noc Œwiêtojañsk¹ organizuje so³ectwo Prusinowo przy pomocy £obeskiego Domu Kultury.
Informacje: Adam Kogut, tel. 607881467, adamku@vp.pl

bêdzie ma wymiary czynne 105 x 64
mb, spe³niaj¹c tym samy wymagania UEFA w zakresie standaryzacji
nawierzchni boisk pi³karskich.
£¹czny koszt remontu opiewa na
kwotê 423.500 z³, natomiast dofinansowanie, które otrzyma³a gmina
Dobra wynosi 268.373 z³. Inwestycjê odebrano 14 czerwca.
PJ

Po¿egnanie
V ligi
- Nie ma to jednak nic wspólnego
z jej rozwi¹zywaniem, czy reorganizacj¹ rozgrywek. Dokonamy jedynie
zmiany w nazewnictwie.
Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej stoi
na stanowisku, aby we wszystkich lokalnych zwi¹zkach rozgrywki toczy³y
siê wed³ug takiego samego nazewnictwa - mówi Jacek Siebert, przewodnicz¹cy Wydzia³u Gier i Ewidencji
ZZPN.
Tylko z Ma³opolskim ZPN i ZZPN
funkcjonuje jeszcze nazwa „pi¹ta”
liga. W pozosta³ych zwi¹zkach ni¿sza
od czwartej ligi jest klasa okrêgowa, a
nie pi¹ta liga.
- Zostaliœmy zobligowani do tego,
¿eby ujednoliciæ nazwy lig z obowi¹zuj¹cymi w Polsce od dawna. Od nastêpnego sezonu pi¹ta liga przyjmie
wiêc nazwê „liga okrêgowa szczeciñska”. Z kolei pi¹ta liga koszaliñska
nazywaæ siê bêdzie „liga okrêgowa
koszaliñska” - dodaje Siebert.
Na tym nie koniec jednak zmian w
nazewnictwie.
- Okrêgówka bêdzie sk³ada³a siê z
dwóch poziomów, zarówno w ZZPN i
KOZPN. Dotychczasowa klasa okrêgowa grupa I przyjmie nazwê: „klasy
okrêgowej pó³noc”, a klasa okrêgowa
grupa II: „klasy okrêgowej po³udnie”
- koñczy przewodnicz¹cy Wydzia³u
Gier i Ewidencji ZZPN.
Zmiany bêd¹ dotyczy³y wy³¹cznie
nazewnictwa. Wszystkie pozosta³e
kwestie, a wiêc przede wszystkim zasady spadków i awansów pomiêdzy
tymi ligami nie ulegn¹ zmianie.
•ród³o: www.zzpn.pl
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GMINA RESKO

Niech ¿yje bal!
11 czerwca 2011 r. przyszli absolwenci Gimnazjum w Resku
wraz ze swoimi wychowawcami
oraz zaproszonymi nauczycielami prze¿yli niesamowity, jedyny i
niepowtarzalny bal gimnazjalny,
do którego przygotowania trwa³y
oko³o miesi¹ca.
Uczniowie wraz z goœæmi, rodzicami i przyjació³mi przybyli do
hali sportowej przy ul. Prusa, aby
podziwiaæ tradycyjnego poloneza.
Trema onieœmiela³a, ale i pomog³a!
Pokaz poloneza spotka³ siê z gor¹cym przyjêciem. Trud w³o¿ony w
przygotowania przez p. Romana
Gojlika przyniós³ dobry efekt.
Po udanym polonezie uczniowie w piêknych strojach wraz z nauczycielami i opiekunami udali siê
do Centrum Kultury w Resku. Tam
czeka³ na nas dj Kacper Moroz oraz
pe³no smako³yków. Nie obesz³o siê
bez piêknych zdjêæ. DJ œwietnie
prowadzi³ imprezê od pocz¹tku do
koñca. Po ciê¿kich bojach wy³oniono Miss i Mistera balu 2011;
wygrali: Karolina Majchrzak i
Mateusz Wiêckowski – uczniowie
III d.
Oko³o godziny 22. osoby wybrane z klasy puszcza³y lampiony
szczêœcia! Widok by³ niesamowity. Bal by³ jak najbardziej udany, a
kto nie by³, niech ¿a³uje. Cieszê siê,
¿e mogliœmy wszyscy razem w ostatnich tygodniach tak wspaniale cieszyæ siê swoim towarzystwem. Za-

pewne ka¿dy z tego cudownego wieczoru zapamiêta wiele. Te wszystkie
wspania³oœci przygotowali nasi kochani Rodzice, którym chcemy serdecznie podziêkowaæ. Nie tylko za
piêkny bal, ale równie¿ za to, ¿e
czuwaj¹ nad nami, z mi³oœci¹ wspieraj¹ nasze wysi³ki w trudnych latach nauki. Szczególne podziêkowania za wzorow¹ organizacjê balu
sk³adamy pañstwu KuŸmiñskim,
którzy poœwiêcili swój czas i mnóstwo serca.
W imieniu trzecioklasistów
Julita Ogórek,
III e, Gimnazjum w Resku

Moralitet o zdrowiu i Internecie
Centrum Kultury w Resku zaprosi³o 15 czerwca
dzieci ze Szko³y Podstawowej w Resku na spektakl
w wykonaniu artystów z Profilaktyczno-Edukacyjnego Teatru dla Dzieci i M³odzie¿y MORALITET z
Krakowa.
Dla dzieci z klas III-IV przygotowano przedstawienie „Œwiêto zdrowia”. Aktorzy w zabawny sposób przekazali dzieciom, jak wa¿ne jest zdrowe od¿ywianie,
jedzenie owoców i warzyw zawieraj¹cych mnóstwo
witamin oraz sport i gimnastyka. Artyœci zaprosili dzieci do wspólnej zabawy.
Dzieci z kl. V-VI obejrza³y przedstawienie pt. „Zalogowany”. Treœci, choæ przedstawione w zabawny
sposób, by³y powa¿ne. Tematem by³ Internet. Dziêki
niemu mo¿emy siê uczyæ, poznawaæ nowych ludzi,
podró¿owaæ. Niestety, u¿ytkownicy, a przede wszystkim m³odzi ludzie, nie zdaj¹ sobie sprawy, jak bardzo
trzeba byæ ostro¿nym w korzystaniu z tego dobrodziejstwa techniki. W „sieci” czyhaj¹ na nich nie tylko wirusy i hakerzy, ale tak¿e zagro¿enia g³êbsze, socjologiczne i psychologiczne. Œwiadomoœæ tego i odpowiedzialne zachowanie minimalizuje ryzyko zagro¿eñ, a
spektakle takie na pewno s¹ cenn¹ wskazówk¹ dla dzieci i m³odzie¿y.
(o)

tygodnik ³obeski 21.6.2011 r.
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DZIEÑ DZIECKA
DZIEÑ DZIECKA
W LUBIENIU DOLNYM W GARDZINIE
4 czerwca 2011 r. w
Lubieniu Dolnym odby³a
siê impreza plenerowa z
okazji Dnia Dziecka. Imprezê przygotowa³a opiekunka œwietlicy p. Renata Romaszko we wspó³pracy z pani¹ so³tys
Iwon¹ Wawrzyniak.
Do udzia³u w licznych zabawach i konkursach na weso³o chêtnych nie brakowa³o. Zwyciêzcy otrzymali wspania³e nagrody ufundowane przez
Centrum Kultury i wszyscy zostali
poczêstowani ciastem upieczonym
osobiœcie przez pani¹ œwietliczankê
i panis so³tys. Na zakoñczenie roz-

Dzieñ Dziecka, zorganizowany 2 czerwca br. przez opiekunkê
œwietlicy w Gardzinie pani¹ Anetê Szeligê, przy pomocy rodziców
dzieci, rozpocz¹³ siê od rozpalenia
wspólnego ogniska i upieczenia
kie³basek.

palono ognisko i upieczono kie³baski. Serdeczne podziêkowania w
imieniu dzieci i organizatorek dla
pani A. Muchy, J. Romaszko i K.
Romaszko za pomoc w zorganizowaniu imprezy.
CK

Po smacznym poczêstunku,
dzieci i m³odzie¿ rozpoczê³y zabawê bior¹c udzia³ w konkurencjach
sportowych. A tych by³o bez liku:
bieg w workach na czas, bieg z przeszkodami na czas, mecz pi³ki siatkowej, bieg dwóch osób ze zwi¹zanymi nogami, krêcenie hula hop na
czas, rzucanie lotek do tarczy.
Po rozgrywkach zwyciêzcy

W³amanie w Bienicach
i kradzie¿ w Reku

Poranna kolizja
Uszkodzi³ elewacjê sklepu
W niedzielê, 12 czerwca, policjanci z Wêgorzyna zatrzymali
Marcina L., mieszkañca Runowa
Pomorskiego, który uszkodzi³ elewacjê budynku sklepu. Sprawca
uderza³ w œcianê rêkoma oraz kopa³
nogami. Zosta³ zatrzymany i przes³uchany w tej sprawie. Straty wynosz¹ ponad 250 z³.

NietrzeŸwi kieruj¹cy
W poniedzia³ek, 13 czerwca,
policjanci patroluj¹cy powiat zatrzymali trzech nietrzeŸwych kieruj¹cych rowerami i pojazdem.
Rowerzystów zatrzymali mundurowi na drodze Zagórzyce - Ro¿nowo oraz w B³¹dkowie.
Natomiast nietrzeŸwy kieruj¹cy
samochodem marki Opel zosta³ zatrzymany w Runowie Pomorskim. Zbigniew D. jecha³ autem z
wynikiem 1,03 mg/l w wydychanym
powietrzu.
We wtorek policjanci zatrzymali tak¿e trzech nietrzeŸwych kierowców. O godz. 11.20 na drodze
Lesiêcin - Wêgorzyno S³awomir K.
kierowa³ pojazdem marki Ford z
wynikiem 0,59 mg/l. W Resku
Krzysztof I. jecha³ rowerem z wynikiem 0,74 mg/l.
W Dobrej natomiast po godzinie
23. policjanci zatrzymali nieletniego Kamila J., mieszkañca Nowogardu, który kierowa³ w stanie nietrzeŸwym. Wynik badania w tym przypadku to 0,33 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

W dniu 14 czerwca br. o godz.
6.10 w Wêgorzynie, na skrzy¿owaniu ulic Runowska i Grunwaldzka,
kieruj¹ca samochodem marki Honda nie ust¹pi³a pierwszeñstwa przejazdu jad¹cemu motorowerem. W
wyniku zderzenia dosz³o do uszkodzenia obu pojazdów.

Grozi³ w s¹dzie
Policjanci z £obza zatrzymali w
S¹dzie Rejonowym w £obzie Mariana L. z Wêgorzyna, który podczas rozprawy s¹dowej grozi³
œwiadkowi. Sprawca przyszed³ do
s¹du pod wp³ywem alkoholu, jego
zachowanie by³o niew³aœciwe oraz
stwarza³o zagro¿enie dla innych
osób. Sprawca zosta³ osadzony w
policyjnym areszcie. Odpowie za
groŸby karalne.

Kolizja w £obzie i Resku
W dniu 15 czerwca zdarzy³y siê
dwie kolizje drogowe. O godz. 10.00
w £obzie na ulicy Niepodleg³oœci,
przy sklepie Tesco, kieruj¹cy motorowerem Andrzej K. na prostym odcinku drogi nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci od poprzedzaj¹cego
go pojazdu marki VW Golf, kierowanego przez mieszkankê £obza i uderzy³ w jego ty³. Kieruj¹ca samochodem zatrzyma³a siê bowiem przed
przejœciem dla pieszych.
Druga kolizja mia³a miejsce w Resku oko³o godz. 12.40. Na ul. W. Polskiego kieruj¹cy samochodem marki
Opel Frontera Ÿle zabezpieczy³ z³om,
który spad³ na samochód Opel Astra
nale¿¹cy do mieszkañca Warszawy.

W nocy z 14 na 15 czerwca w
Bienicach nie ustalony sprawca
w³ama³ siê do budynku jednorodzinnego, wy³amuj¹c wczeœniej
okno. Sprawca skrad³ odkurzacz
przemys³owy Hitachi, rolkê miedzi
oraz szlifierkê k¹tow¹ marki Makita. Straty wynosz¹ 6.500 z³.
Te¿ w œrodê, w Resku, przy ul.
Szpitalnej, z pomieszczenia szatni
w szpitalu nieznany sprawca skrad³
z otwartej szafki ubraniowej torebkê damsk¹ z portfelem, kart¹ bankomatow¹ i dokumentami.

Mia³ przy sobie narkotyki
Policjanci z Wydzia³u Kryminalnego z £obza zatrzymali rano na
ul. Segala w £obzie Piotra F., który
posiada³ przy sobie susz roœlinny w
postaci marihuany w iloœci 0,54 g.
Ten m³ody cz³owiek zosta³ zatrzymany przez policjantów i przes³uchany w tej sprawie. Za posiadanie
œrodków odurzaj¹cych zgodnie z
obowi¹zuj¹c¹ Ustaw¹ grozi kara
pozbawienia wolnoœci do 3 lat.

Weekendowe kolizje
W czasie minionego weekendu
na drogach powiatu dosz³o do
trzech kolizji.
W pi¹tek, 17 czerwca, oko³o
godz. 14.00, w Resku na ul. Jednoœci Narodowej kieruj¹cy samochodem marki Fiat Ducato mieszkaniec
P³otów w czasie wycofywania na
parkingu nie zauwa¿y³ stoj¹cego
samochodu marki Mitsubishi i uderzy³ w niego.
Po godzinie 17.00 na drodze
£obez - Wêgorzyno kieruj¹cy samochodem marki VW Transporter
mieszkaniec £obza nie zachowa³
bezpiecznej odleg³oœci i uderzy³ w

otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali s³odkie nagrody
pocieszenia. Dzieñ Dziecka min¹³ w
atmosferze sportowej rywalizacji,
œmiechu i dobrej zabawy.
poprzedzaj¹cy go pojazdu marki
VW Golf.
W niedzielê, 19 czerwca w po³udnie, na drodze Zajezierze - £obez
na samochód marki Audi, kierowany przez mieszkañca Z³ocieñca, z
przydro¿nego drzewa spad³a ga³¹Ÿ,
która wybi³a przedni¹ szybê.

NietrzeŸwi rowerzyœci
Przez weekend policjanci z powiatu zatrzymali piêciu nietrzeŸwych rowerzystów. W pi¹tek w
£obzie, na ulicy Spokojnej, Piotr M.
kierowa³ rowerem z wynikiem 0,43
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. W sobotê, 18 czerwca, policjanci zatrzymali dwóch nietrzeŸwych rowerzystów; w £obzie na ul.
Koœcielnej Henryka G. i w Starogardzie Ireneusza Z.
W niedzielê mundurowi z Wêgorzyna zatrzymali w Ginawie Dariusza K., który jecha³ rowerem z wynikiem 1,30 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Wieczorem w
Dobropolu policjanci zatrzymali
Andrzeja W., który takie jecha³ rowerem w stanie nietrzeŸwym.

Pijany kierowca
w nie swoim aucie
W nocy z soboty na niedzielê, z
18 na 19 czerwca, Rados³aw G. z
jednej z wiosek na terenie gminy
Dobra zabra³ auto nale¿¹ce do mieszkañca tej samej wsi. Sprawca wsiad³
do tego samochodu bêd¹c pod wp³ywem alkoholu. Na trasie Dobra Tucze z nieustalonych na chwilê
obecn¹ przyczyn zjecha³ na pobocze
uszkadzaj¹c pojazd. Kierowca zosta³
odwieziony do szpitala. Tam pobrano mu krew na zawartoœæ alkoholu. Teraz sprawca odpowie za krótkotrwa³e u¿ycie pojazdu i kierowanie
pod wp³ywem alkoholu.
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