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Skatowa³ dziewczynê
na polnej drodze
(GRZÊZNO, gm. DOBRA)
Pierwszy wiosenny
weekend wstrz¹sn¹³
mieszkañcami Grzêzna,
Dobrej i okolic. 25 letni
Micha³ bestialsko pobi³
18-letni¹ Klaudiê.
Kobieta trafi³a do
szpitala w Szczecinie, a
25-letni oprawca zosta³
zatrzymany. £zy, szok i
niedowierzanie wœród
mieszkañców.

W £obzie du¿e
podwy¿ki cen
za wodê i œcieki
Mog¹ nie odzyskaæ
dwóch milionów z³
List w sprawie emerytur
CMYK

Czytaj na str. 6

Zgin¹³ 17-letni
motocyklista

List do redakcji
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LISTY - OPINIE - POLEMIKI

Emerytury 67

Temat emerytur od d³u¿szego czasu nie schodzi z czo³ówek polskich mediów informacyjnych. I trudno siê dziwiæ, ¿e wywo³uje powszechne oburzenie, skoro dotyka
dra¿liwej sfery egzystencjalnej niemal ka¿dego Polaka.
Nikt z kandydatów do w³adz RP,
zw³aszcza ci, co tê w³adzê przejêli,
nawet nie wspomnia³ podczas kampanii wyborczych o dramatycznym
stanie funduszy emerytalnych i jakimœ szokowym projekcie reformy
dla seniorów. Rz¹d przez ponad cztery lata nic nie robi³ i nagle jakieœ
olœnienie - system siê wali (nie tylko),
wiêc i za emerytów czas siê zabraæ.
Obowi¹zkowy system emerytalny zosta³ wprowadzony, aby zabezpieczyæ ekonomicznie osoby w tzw.
wieku poprodukcyjnym. Warto przypomnieæ, ¿e prawo emerytalne jest
prawem nabytym, chronionym konstytucyjnie i ka¿da w³adza odpowiada bezpoœrednio za jego realizacjê.
Tymczasem okaza³o siê (choæ nieoficjalnie wiadomo by³o o tym od dawna), ¿e aktualny system emerytalny
nie „poradzi” sobie w obecnej i przysz³ej sytuacji gospodarczej i demograficznej. W dalszym ci¹gu w mediach króluje propaganda sukcesów
w³adzy, jesteœmy zielon¹ wysp¹, której nie dotknê³y kryzysy, mamy jedne
z najlepszych parametrów ekonomicznych, a ¿e zarabiamy 3 - 5 razy
mniej? To nie szkodzi, przecie¿ kiedyœ (?) bêdziemy mieæ bardzo wysokie emerytury!
Polska siê starzeje, demografowie bij¹ na alarm, rodzi siê coraz
mniej dzieci. W roku 2010 wskaŸnik
dzietnoœci spad³ do poziomu 1,3 co
stawia Polskê na 209 miejscu na œwiecie (na 223 pañstwa). W 2007 roku na
1000 osób w wieku produkcyjnym
przypada³o 248 osób w wieku poprodukcyjnym. Wed³ug prognoz demograficznych w 2035 roku bêdzie ich
ju¿ 464. Gdyby na tej podstawie prognozowaæ przysz³¹ „gospodarkê”
emerytaln¹, to ka¿dy widzi, ¿e taka
gospodarka musi zbankrutowaæ. Ale
poza demografi¹ drugim super wa¿nym filarem kondycji kapita³u emerytalnego jest gospodarka narodowa,
czyli rynek pracy; stabilna, dochodowa praca, najlepiej dla ka¿dego.
Przecie¿ to tylko pracuj¹cy wytwarzaj¹ dobra, od których odprowadza
siê sk³adki do funduszu emerytalnego. Tymczasem mamy rzeszê bezrobotnych, którym zlikwidowano miejsca pracy; mamy rzeszê, zw³aszcza
m³odych, pracuj¹cych lub poszukuj¹cych pracy poza granicami kraju.
Warto jeszcze dodaæ, ¿e koszty pracy
w Polsce nale¿¹ do jednych z najwy¿szych w Europie, a bior¹ siê g³ównie
z wysokich i licznych podatków.
Rodzi siê wiêc pytanie - kto za to
wszystko odpowiada? Kto doprowa-

dzi³ do takiej degradacji rynku pracy,
a w konsekwencji do tak masowej
emigracji zarobkowej? OdpowiedŸ
przychodzi sama. Przecie¿ to rz¹d
prowadzi politykê bankow¹, fiskaln¹, to rz¹d tworzy warunki rozwoju gospodarczego itd. To rz¹d realizuje tzw. politykê prorodzinn¹ (a
przynajmniej powinien j¹ bezwzglêdnie realizowaæ ), która kszta³tuje póŸniej parametry demograficzne. Emigracja za prac¹, ujemny przyrost naturalny, du¿e realne bezrobocie i wiele jeszcze innych mankamentów, to proste nastêpstwa niezwykle
fatalnych rz¹dów obecnej koalicji. A
je¿eli dodamy do tego wszechobecn¹
w mediach promocjê feminizmu, relatywizmu moralnego, lekkiego stylu
i nachalnej antykoncepcji, to mamy
niemal pe³ny obraz destrukcji, która
jak wyja³owiona gleba na pewno nie
urodzi po¿¹danych plonów, czyli
m³odych Polaków nie przybêdzie.
Dziœ ci sami politycy, którzy
przez cztery lata nic nie zrobili, teraz
siê nagle opamiêtali i próbuj¹ coœ po
partyzancku zrobiæ, a to reformê
emerytaln¹, czy reformê zdrowotn¹,
podatkow¹, konkordatow¹ i szereg
innych. Czy to tak w rzeczywistoœci
wygl¹da realizacja obietnic wyborczych?
Rz¹dowa propozycja zmian systemu emerytalnego ogranicza³a siê
do wyd³u¿enia wieku emerytalnego.
Trudno coœ prostszego wymyœliæ!
Zrównanie i podwy¿szenie wieku dla
mê¿czyzn i kobiet do 67 lat, od którego przys³uguj¹ œwiadczenia emerytalne, w powszechnej opinii, w naszych polskich realiach spo³ecznych,
jest po prostu kuriozalne. Pracy nie
ma dla m³odych koñcz¹cych ró¿ne
szko³y (oko³o 30-40%), pracy nie ma
te¿ dla starszych - powy¿ej 50. lat. Ale
koalicja PO-PSL tym siê, jak widaæ,
nie przejmuje. Upad³a masa zak³adów pracy, na czele z takim gigantem,
jak stocznia szczeciñska i wiele innych, ledwo wi¹¿e bilans lub siê zad³u¿a. O powiecie ³obeskim lepiej nie
wspominaæ. A opieka zdrowotna i
stan zdrowia statystycznego Polaka?
O wypoczynku, jaki maj¹ inni Europejczycy, nie chce siê ju¿ nawet myœleæ. Mnóstwo ludzi pracuje na umowach „œmieciowych” lub na czarno,
bo mniejszy pracodawca na ogó³ nie
radzi sobie z obci¹¿eniami podatkowymi i ubezpieczeniowymi.
Co w tej sytuacji robi rz¹d RP?
Wiêkszoœæ ludzi odpowiada, ¿e nic,
no… mo¿e nie zupe³nie, bo ca³¹ poprzedni¹ kadencjê przecie¿ walczy³ z
wrogiem, czyli z opozycj¹. Teraz zabiera siê za wszystko, tylko jak widaæ,
nic z tego nie wychodzi, pomimo niesamowitego komfortu rz¹dzenia
(prezydent,
Rada
Ministrów,
KRRiTV, wiêkszoœæ mediów informacyjnych - wszystko w jednych rêkach). Minister finansów rozpaczli-

we szukanie pieniêdzy w pierwszej
kolejnoœci rozpoczyna wœród najs³abszych i najbiedniejszych, czyli
emerytów i rencistów. Tymczasem
ka¿dy obywatel ma prawo, a nawet
powinien zapytaæ o swoje pieni¹dze
œci¹gniête przymusowo przez ZUS. A
mo¿e ktoœ je roztrwoni³ i dlatego ich
nie ma? Przecie¿ ka¿dy emeryt w
okresie swego zatrudnienia p³aci³
wysokie podatki i sk³adki do ZUS-u i
przez to wypracowa³ sobie œwiadczenie emerytalne. Niech wiêc Rz¹d nie
zniewa¿a starych ludzi, ¿e nie ma kto
na nich pracowaæ, tylko zadba o to, by
mia³ kto. Zmuszaæ Polaków do normalnej pracy do 67 roku, a tym samym
wydatnie skracaæ im lata emerytalne,
czyli czêsto w ogóle ich nie wyp³acaæ,
bo wielu w takich warunkach po prostu nie doczeka do emerytury. Jak¿e
szczerze i wymownie brzmi¹ s³owa
ministra finansów: „przejœcie na
emeryturê musi byæ na tyle póŸne,
¿eby oczekiwana przeciêtna d³ugoœæ
¿ycia nie by³a bardzo d³uga”. Oto
jacy ludzie dziœ nami rz¹dz¹ i jak wygl¹da naprawdê „polityka mi³oœci i
szczêœcia”.
- Czy jest z tej sytuacji jakieœ
wyjœcie? Owszem, jest, ale nie widaæ,
aby móg³ to zrobiæ obecny rz¹d. Problem demograficzny na pewno umocni m¹dra polityka prorodzinna, oparta na niezawodnych tradycyjnych
wartoœciach moralnych oraz bezpiecznym wsparciu materialnym i
prawnym. Miejsca pracy w zdecydowanej mierze musi dostarczaæ rynek
krajowy i w oparciu o nasze surowce
energetyczne, jak wêgiel, gaz ³upkowy i bardzo zasobn¹ geotermiê. Nie
wolno zwijaæ gospodarki morskiej i
¿adnej innej, nawet gdyby to bardzo
nie podoba³o siê komisarzom z Brukseli. Za pomoc¹ obcych inwestycji
typu wiatraki, super-markety czy
elektrownie atomowe na pewno nie
odbudujemy zrujnowanego rynku
pracy i nie naprawimy demografii.
Projekt reformy emerytalnej opozycja (PiS) z³o¿y³a ju¿ w 2009 i ponowi³a w 2011, ale koalicja PO-PSL
odrzuci³a go jakby dla zasady. A s¹
tam: prawo do wyboru ubezpieczyciela, jego zmiany, prawo wyboru
procentu sk³adki do OFE i - co najwa¿niejsze - indywidualne prawo
decydowania o d³u¿szej pracy. Natomiast rz¹dowa propozycja, któr¹
mo¿na okreœliæ jako przymus pracy
do 67 roku ¿ycia i to bez ¿adnych
gwarancji, jest nie do przyjêcia.
Ka¿da demokratyczna w³adza
musi zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e
ponosi przed ca³ym narodem pe³n¹
odpowiedzialnoœæ za ca³okszta³t rz¹dzenia. Je¿eli tego nie potrafi, niech
nawet nie rozpoczyna kampanii wyborczej. Naród jako najwy¿szy trybun ma pe³ne prawo w³adzê lustrowaæ i rozliczaæ.
Bronis³aw Micek, £obez
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Anna
Sikora
w urzêdzie
miejskim
(£OBEZ) Po tym, jak Joanna
Pietrzyk odesz³a z Wydzia³u
Sportu i Turystyki, gdzie zajmowa³a siê promocj¹, burmistrz
og³osi³ konkurs na to stanowisko.
Przyst¹pi³o do niego 12 osób. Jak
wynika z protoko³u komisji konkursowej, 9 osób zosta³o odrzuconych,
gdy¿ nie spe³ania³o warunków formalnych. Jedna osoba nie zg³osi³a siê
na rozmowê. Pozosta³y wiêc dwie;
Anna Sikora i Agnieszka Wasilewska
z Cieszyna. Jak czytamy w protokole: „W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej p. Wasilewska stwierdzi³a, ¿e
nie potrafi udokumentowaæ dwóch
lat pracy wymaganych w og³oszeniu,
poniewa¿ nie posiada œwiadectw
pracy potwierdzaj¹cych pracê wskazan¹ w swojej ofercie”. Wybrano p.
Annê Sikorê. Uprzedzaj¹c pytania
informujemy, ¿e tak, to córka radnego Tadeusza Sikory.
KAR
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Jecha³ bez prawa jazdy

Zgin¹³ 17-letni motocyklista
(CHOCIWEL-DOBRA) Na
drodze Chociwel Dobra, m³ody mê¿czyzna
nie zapanowa³ nad
motocyklem marki
Yamaha 600, na ³uku
drogi uderzy³ w barierê
energoch³onn¹ i zgin¹³.
Do wypadku dosz³o w sobotê,
oko³o godziny 17., na drodze pomiêdzy miejscowoœciami Chociwel i
Bród. 17-letni szczecinianin, który
przyjecha³ do rodziny w gminie Dobra, zmar³ na skutek obra¿eñ cia³a.
Stargardzcy policjanci, pracuj¹c
na miejscu zdarzenia, zabezpieczyli œlady, które teraz pomog¹ ustaliæ
przyczyny i okolicznoœci tragicznego w skutkach wypadku. W czasie
czynnoœci funkcjonariusze ustalili
równie¿, ¿e mê¿czyzna nie posiada³
uprawnieñ do kierowania tego typu
pojazdami.
W miniony weekend na terenie
powiatu stargardzkiego nie by³o to
jedyne zdarzenie drogowe z udzia³em motocyklisty. W niedzielê oko³o godziny 16., na ulicy Krzywoustego w Stargardzie Szczeciñskim
kieruj¹cy samochodem osobowym
marki BMW nie zachowa³ bez-

P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760

Biuro reklamy

Tygodnika £obeskiego
Tel. 504 042 532

piecznej odleg³oœci od poprzedzaj¹cego pojazdu i wjecha³ w motocykl marki Honda Hornet. Na szczêœcie w tym przypadku kieruj¹cym
nic siê nie sta³o.
Wiêkszoœæ u¿ytkowników jednoœladów sezon motocyklowy uwa¿a ju¿ za rozpoczêty. Policja apeluje
o respektowanie przepisów i zasad
poruszania siê na drogach, a tak¿e o
zachowanie zdrowego rozs¹dku.
U¿ytkownikami tych pojazdów czêsto s¹ ludzie m³odzi, o ma³ym doœwiadczeniu w kierowaniu i brakiem wiedzy z zakresu przepisów
ruchu drogowego, gdy¿ czêœæ z nich
kieruje, nie posiadaj¹c do tego wy-

ZATRUDNIÊ
OD ZARAZ
kierownika wytwórni
elementów betonowych
tel. 509288387, 509288386

maganych uprawnieñ.
Takie osoby najczêœciej pope³-

niaj¹ wykroczenia polegaj¹ce na
przekraczaniu dozwolonej prêdkoœci oraz niestosowaniu siê do znaków, sygna³ów i poleceñ wydawanych przez policjantów. Wypadki
dotykaj¹ wszystkich grup uczestników ruchu drogowego, a zdecydowanie najbardziej nara¿eni s¹ niechronieni uczestniczy ruchu tacy jak
piesi, rowerzyœci i motocykliœci.
Motocyklista jad¹cy z prêdkoœci¹ 180 km/h przybywa w ci¹gu
jednej sekundy 50 metrów. W ci¹gu
piêciu sekund pokonuje æwieræ kilometra. Jazda z prêdkoœci¹ przekraczaj¹c¹ dozwolon¹, zawsze niesie
za sob¹ zagro¿enia, gdy¿ inni
uczestniczy ruchu maj¹ prawo spodziewaæ siê, ¿e pozostali przestrzegaj¹ prawa.
MM

FIRMA
ZATRUDNI

kierowcê ci¹gnika rolniczego
kierowcê kat. C + E
oraz innych pracowników

Tel. 91/ 397 19 51,
509-288-386, 509-288-407
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Powiêkszaj¹ tereny
ochronne lasów
(WÊGORZYNO). Radni
pozbyli siê 12 tysiêcy
podatku rocznie, w
zamian za ochronê
lasów przed zbyt
intensywn¹ wycink¹
drzew.
W zwi¹zku z nowym Planem
Urz¹dzania Lasów, Nadleœnictwo
£obez zwróci³o siê do radnych gminy o pozytywn¹ opiniê w kwestii
uznania nowych powierzchni leœnych za lasy ochronne.
Gmina Wêgorzyno jest najbardziej lesist¹ gmin¹ w powiecie ³obeskim. Tu znajduje siê te¿ najwiêcej
terenów ochronnych, bo a¿ po³owa
lasów, wchodz¹cych w sk³ad Nadleœnictwa £obez. Teren ochronny z
jednej strony to mniej agresywna
gospodarka leœna, z drugiej - mniejsze wp³ywy do kasy gminnej z tytu³u
podatku leœnego, bowiem za lasy
ochronne starsze ni¿ 40 lat Lasy
Pañstwowe p³ac¹ po³owê kwoty
podatku. Za lasy m³odsze podatku
nie p³aci siê wcale.
Uczestnicy sesji zwrócili uwagê
przedstawicielowi Nadleœnictwa,
¿e to „wpuœci³o” wilki do lasów. Zostali jednak uspokojeni, ¿e wilki w
naszych lasach s¹ tylko przechodz¹ce, a nie bytuj¹ce i prawdopodobieñstwo spotkania ich jest nik³e.
Podobnie by³o z ¿ubrami, które teoretycznie mia³y byæ w lasach wêgorzyñskich, a wyprowadzi³y siê w
stronê poligonu. Nap³yw zwierz¹t
do wêgorzyñskich lasów nastêpuje
wraz z dzia³aniami na poligonie.
Gdy ustaj¹ strza³y, zwierzêta wracaj¹ na swoje tereny, gdzie czuj¹ siê
zdecydowane swobodniej i bezpieczniej.

Radnych najbardziej interesowa³a kwestia dotycz¹ca sedna problemu, czyli na czym ma polegaæ
ochrona lasów.
Dopytywano, czy nie jest to
zwi¹zane z zakazem wejœcia do
lasu, ograniczeniami przy budowie
i naprawie dróg itp. Z wyjaœnieñ
wynika³o, ¿e ¿adnych ograniczeñ
nie bêdzie, albowiem ochrona dotyczy jedynie gospodarki leœnej, a to
oznacza, ¿e nie wolno wycinaæ ca³ych po³aci lasu. Przy lasach ochronnych wycinka polega na wybiórczym wycinaniu poszczególnych
drzew, w miejsce których sadzi siê
m³ode. Tym samym nie dochodzi do
wyp³ukiwania gleb i jej degradacji.
Z zapewnieñ przedstawiciela
Nadleœnictwa wynika³o, ¿e tego
typu ochrona lasów nie oznacza zakazu wstêpu do lasów. Pod tym
wzglêdem nic siê nie zmieni, podobnie jak z mo¿liwoœciami remontów
dróg. Nic nie zmieni siê równie¿ dla
rolników, co oznacza, ¿e bêd¹ mogli
uprawiaæ swoje ziemie na takich
samych zasadach jak dotychczas.
Obecnie Nadleœnictwo p³aci z
tytu³u podatku leœnego 130 tys. z³
rocznie, po zmianie wp³ywy maj¹
byæ o oko³o 12 tys. z³ mniejsze.
Radni miejscy wyrazili zgodê na
objêcie kolejnych terenów leœnych
ochron¹.
Przed podobn¹ uchwa³¹ zostan¹
postawieni radni z £obza. Podczas
komisji nie zgodzili siê na objêcie
ochron¹ szerszych po³aci lasów, byæ
mo¿e nie tylko ze wzglêdu na
zmniejszony podatek z tego tytu³u
(nieca³e 20 tys. z³ mniej), ale nie
by³o nikogo z Nadleœnictwa, kto
wyjaœni³by rajcom, na czym ma owa
ochrona lasów polegaæ. Do tematu
radni powróc¹ 28 marca podczas
sesji Rady Miejskiej.
MM

Za znêcanie nad rodzin¹ trafi³ za kraty

Z aresztu do aresztu
(RESKO) S¹d Rejonowy w
£obzie zastosowa³ œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesiêcy, wobec mieszkañca Resko
podejrzanego o kierowanie gróŸb
karalnych wobec cz³onków swojej rodziny.
Kilka dni temu Zak³ad Karny w
Nowogardzie opuœci³ mieszkaniec
Reska, który zosta³ aresztowany na
okres 3 miesiêcy z powodu znêcania

siê nad rodzin¹. Mê¿czyzna ten po
wyjœciu na wolnoœæ, po powrocie do
domu, od razu wszcz¹³ awanturê,
wyzywa³ swoj¹ rodzinê, grozi³ pozbawieniem ¿ycia i zrobieniem
krzywdy oraz uderzy³ ¿onê i syna.
Awanturnik by³ tak¿e agresywny
wobec interweniuj¹cych policjantów. Zosta³ zatrzymany w policyjnym areszcie. Po wytrzeŸwieniu
us³ysza³ kilka zarzutów, a ³obeski s¹d
ponownie zastosowa³ wobec tego
mê¿czyzny tymczasowy areszt. (kp)
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Firma czêsto przekopywa³a istniej¹c¹ infrastrukturê, powoduj¹c awarie w dostawie wody

Mog¹ nie odzyskaæ dwóch milionów z³
(WÊGORZYNO).
Burmistrz Wêgorzyna
Monika KuŸmiñska nie
kryje obaw, ¿e przez
b³êdy wykonane jeszcze
w poprzedniej kadencji,
Gmina mo¿e straciæ
dofinansowanie unijne.
Chodzi o zadanie „Budowa i
przebudowa sieci wodoci¹gowej i
kanalizacji sanitarnej w granicach
Aglomeracji Wêgorzyno – Etap I”,
na które ma podpisan¹ umowê z
Marsza³kiem Województwa Zachodniopomorskiego w ramach
PROW o przyznaniu pomocy w wysokoœci ponad 3 mln z³.
Przypomnijmy, ¿e pierwszy przetarg og³oszony na wy³onienie wykonawcy zadania zosta³ uniewa¿niony i
pod koniec paŸdziernika 2010 r. gmina Wêgorzyno og³osi³a drugi przetarg. Wystartowa³o 12 firm, jedna
oferta zosta³a odrzucona, natomiast
za najkorzystniejsz¹ uznano z³o¿on¹
przez Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe EKO-WARK ze Szczecina (nie startuj¹ce w I przetargu)
ofertê na ponad 4,7 miliona z³. Podwykonawc¹ zosta³a firma PUWiS z
Nowogardu.
8 grudnia 2010 roku podpisano
umowê z wykonawc¹, na dwa dni
przed zaprzysiê¿eniem nowej burmistrz. Po przetargu dofinansowanie
opiewa na kwotê ok. 2 mln z³.
Problem gminy polega na tym, ¿e
PROW kwestionuje ujêcie w przetargu wiêkszych pozycji przedmiaru
robót, ni¿ zawiera³ to kosztorys inwe-

storski, co mo¿e skutkowaæ utrat¹
b¹dŸ w najlepszym przypadku
zmniejszeniem dofinansowania dla
gminy, co dla zwyk³ego mieszkañca
oznacza, ¿e nie bêdzie 2 milionów w
kasie urzêdu na inne zadania gminne.
Mimo, ¿e burmistrz Stanis³aw
Konarski zawar³ umowê na projektowanie tego zadania, obejmuj¹cego
miejscowoœci Wêgorzyno, Runowo
Pom. i Po³chowo ³¹cznie, to poprzednia burmistrz Gra¿yna Karpowicz
podzieli³a umowê projektanta na dwa
etapy, tym samym odsuwaj¹c w czasie realizacjê sieci wod – kan dla
miejscowoœci Runowo Pomorskie i
Po³chowo.
W umowie by³o zapisane, ¿e projektant ma zaprojektowaæ przy³¹cza i
uzyskaæ wszystkie wymagane prawem pozwolenia czy zg³oszenia. Nie
zrobi³ tego, a pieni¹dze zosta³y wyp³acone. Projektant do tej pory bierze
udzia³ w realizacji inwestycji, koryguje b³êdy projektowe w ramach nadzoru autorskiego, robi dokumentacjê
powykonawcz¹.
W tamtej kadencji by³y podpisane umowy z wykonawc¹ i z in¿ynierem kontraktu, który mia³ pilnowaæ
inwestycji. Skutki s¹ takie, ¿e s¹ problemy z PROW-em, który analizuj¹c
dokumentacjê, stwierdzi³, ¿e obmiary i kwoty z przetargu s¹ du¿o wy¿sze,
ni¿ przewidywa³ z³o¿ony wniosek o
dofinansowanie. In¿ynier kontraktu
poprowadzi³ tak przetarg, ¿e dopuszcza³ szeroko wykopowe prace, choæ
wykop pod po³o¿enie rur mia³ byæ
w¹ski. Ponadto przy wykopach szerokich za³o¿y³ równie¿ koniecznoœæ
umocnienia œcian, czego siê w praktyce nie stosuje. Zwiêkszenia w niektórych pozycjach siêgaj¹ 100 proc.

Sesja w Resku w œrodê
(RESKO) 28 marca 2012 r. o
godz. 16.00 w Centrum Kultury w
Resku odbêdzie siê sesja Rady Miejskiej.
Na sesji zostanie przedstawiona
informacja burmistrza o podjêtych
dzia³aniach miêdzy sesjami, informacje o stanie gospodarki mieszkaniowej
w gminie, bezpieczeñstwie i skutecznoœci Policji w gminie w 2011 r., o
dzia³alnoœci Stra¿y Miejskiej i dzia³alnoœci OPS w ubr.
Nastêpnie radni przejd¹ do podejmowania uchwa³ w sprawach:
- zmiany w bud¿ecie; - zmiany
wieloletniej prognozy finansowej; zaci¹gniêcia po¿yczki; - zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania
œcieków; - przyjêcia planu rozwoju i
modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacji na lata 2012- 2015;

CMYK

- przyjêcia raportu z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i
narkomanii za rok 2011; - wyra¿enia
zgody na dokonanie darowizny nieruchomoœci; - przekszta³cenia Szko³y
Podstawowej w £osoœnicy; - przekszta³cenia Szko³y Podstawowej w
£abuniu Wielkim; - ustalenia planu
sieci oraz granic obwodów publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê; - ustalenia sieci
publicznych przedszkoli i oddzia³ów
przedszkolnych w szko³ach podstawowych prowadzonych przez Gminê
Resko oraz uzupe³nienia sieci publicznych przedszkoli i oddzia³ów
przedszkolnych w szko³ach podstawowych o inne formy wychowania
przedszkolnego; - rozwi¹zania Zespo³u Szkó³ w Resku;
Sesjê zakoñcz¹ wolne wnioski i
komunikaty.
PJ

PROW chce Gminie odebraæ dofinansowanie. Burmistrz KuŸmiñska jeŸdzi, wyjaœnia, zabiega o to, by Gmina
nie straci³a dofinansowania. Niestety
za wszystkie rozbie¿noœci pomiêdzy
wnioskiem o dofinansowanie a przetargiem, Gmina bêdzie musia³a zap³aciæ z w³asnego bud¿etu.
- Jesteœmy na etapie sk³adania
wyjaœnieñ, sprawdzania dokumentacji. Pewne rzeczy, które mnie niepokoi³y, sk³ada³am na radach budowy, w których sama bezpoœrednio
lub z pani¹ sekretarz uczestniczy³yœmy. Zg³asza³yœmy uwagi, ale niestety in¿ynier kontraktu nas nie popiera³. Dochodzi³o do tego, ¿e wyœmiewa³ nasze podejrzenia, podpowiada³ wykonawcy, z czym ma siê
do nas zwróciæ, aby gmina zap³aci³a
jeszcze wiêcej, ni¿ trzeba. Postanowi³am, ¿e muszê posi³kowaæ siê
osob¹ bezstronn¹. Podpisa³am umowê na rozliczenie rzeczowe i finansowe naszej inwestycji z firm¹, która na zlecenie zajmuje siê prowadzeniem inwestycji.
Dopiero po jej reakcji zosta³o potwierdzone to, co wczeœniej zg³asza³yœmy. Zatrudniona przez nas firma na
radzie budowy z uporem przedstawia³a ro¿ne wyliczenia techniczne i

in¿ynieryjne potwierdzaj¹c nasze
uwagi. Wówczas in¿ynier kontraktu
zmieni³ ton i sposób nadzorowania
inwestycji.
Umowa by³a podpisana 8 grudnia
2010 roku, dwa dni przed moim zaprzysiê¿eniem. Teraz muszê wszelkie si³y skupiæ na tym, aby nie utraciæ
dofinansowania i ¿eby rozliczyæ tê
inwestycjê najlepiej jak siê da – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.
Roboty ziemne rozpoczê³y siê w
wiosn¹ 2011 roku, prace mia³y zakoñczyæ siê z koñcem wrzeœnia.
Urz¹d Marsza³kowski podpisa³ z
gmin¹ aneks o przed³o¿eniu terminu,
dziêki czemu gmina mog³a wyd³u¿yæ
termin dla wykonawcy.
Jak mówi burmistrz Wêgorzyna,
podczas inwestycji dochodzi³o do
ró¿nych awarii. Firma, która wykopywa³a dó³, by po³o¿yæ sieci (ta sama,
która wczeœniej obs³ugiwa³a gminê w
dostarczaniu wody), czêsto przekopywa³a istniej¹c¹ infrastrukturê, powoduj¹c awarie w dostawie wody i
niedogodnoœci dla mieszkañców.
Obecnie trwaj¹ prace projektowe
nad II etapem kanalizacji obejmuj¹cym Runowo Pomorskie i Po³chowo.
MM
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Skatowa³ dziewczynê
na polnej drodze
(GRZÊZNO, gm. DOBRA)
Pierwszy wiosenny
weekend wstrz¹sn¹³
mieszkañcami Grzêzna,
Dobrej i okolic. 25 letni
Micha³ bestialsko pobi³
18-letni¹ Klaudiê.
Kobieta trafi³a do
szpitala w Szczecinie,
a 25-letni oprawca zosta³
zatrzymany. £zy, szok
i niedowierzanie wœród
mieszkañców.
W poniedzia³ek rano otrzymujemy telefon, ¿e w GrzêŸnie zosta³a
brutalnie pobita 18-letnia dziewczyna.
- Pobi³ j¹ jakiœ psychopata.
Dziewczyna jest w bardzo ciê¿kim
stanie, w œpi¹czce. - mówi nasz rozmówca.
- Jedziemy do Grzêzna – decyduje redaktor naczelny. - Trzeba
sprawdziæ, czy ten psychopata nie
terroryzowa³ wioski, bo czêsto takie
przypadki pokazuj¹ teraz w telewizji. Próbujemy skontaktowaæ siê z
so³tysem, ale ten mówi, ¿e jest zbyt
blisko tych wydarzeñ i nie chce rozmawiaæ. - To tragedia dla obu rodzin
– mówi i odk³ada s³uchawkê.
Grzêzno le¿y na po³udnie od Dobrej, w pobli¿u drogi do Dobropola.
To nawet spora wioska, typowo rolnicza, z pozosta³oœciami po PGRze.
Wko³o pola, we wsi widaæ rolników
szykuj¹cych siê do wiosennych prac
polowych.

Napotkani we wsi mieszkañcy s¹
wstrz¹œniêci ca³ym wydarzeniem.
Nie ukrywaj¹ emocji, ci¹gle nie
mog¹ poj¹æ, jak do tego mog³o dojœæ.
Z ich relacji wynika, ¿e niespe³na 18-letnia Klaudia G. wybra³a siê
na popo³udniow¹ przeja¿d¿kê rowerem. Mia³a problemy zdrowotne
i w ten sposób rehabilitowa³a siê.
Nie wiadomo, czy jeŸdzi³a t¹ tras¹
regularnie, ale tego dnia wyruszy³a
poln¹ drog¹ w kierunku Dobropola.
Tu¿ przed Dobropolem natknê³a siê
na swojego oprawcê.
Czy to by³ przypadek, ¿e tam
akurat siê znalaz³? Niektórzy
twierdz¹, ¿e czeka³ tam na ni¹. 25letniego Micha³a Sz., bo on napad³
na Klaudiê, mieszkañcy opisuj¹
jako ros³ego osi³ka, interesuj¹cego
siê motocyklami, nigdzie nie pracuj¹cego.
Dzisiaj jeszcze trudno powiedzieæ, co tak naprawdê zasz³o na
drodze, gdy¿ dziewczyna nie jest w
stanie z³o¿yæ relacji. Prokurator
czeka, a¿ bêdzie mog³a mówiæ. Jednak z relacji mieszkañców wynika,
¿e oprawca bi³ j¹ bez opamiêtania,
t³uk³ ko³kiem, a nastêpnie próbowa³
ofiarê utopiæ w przydro¿nym bagienku. Klaudia próbowa³a siê broniæ, co mo¿e jeszcze bardziej rozwœcieczy³o napastnika. W koñcu
podda³a siê i uda³a nieprzytomn¹.
Sprawca myœl¹c, ¿e dziewczyna nie
¿yje, zostawi³ j¹ przy drodze. Gdy
oddali³ siê, dziewczynie uda³o siê
dotrzeæ w pobli¿e pierwszych zabudowañ Dobropola. Tu zauwa¿y³y j¹
biegaj¹ce dzieci, które powiadomi³y doros³ych, a ci pogotowie. Skatowan¹ dziewczynê karetka zabra³a
do szpitala w Szczecinie.

T¹ drog¹ Klaudia wybra³a siê na przeja¿d¿kê
Jak siê dowiedzieliœmy, Klaudia
i Micha³ znali siê. Klaudia przyjaŸni³a siê z m³odsz¹ siostr¹ sprawcy,
odwiedza³a j¹ nawet w jej mieszkaniu. Zdarzenie to wstrz¹snê³o
mieszkañcami Grzêzna. Niektórzy
mówi¹c o tak brutalnym pobiciu, nie
potrafi¹ powstrzymaæ ³ez.
- Tragedia. M³oda, ³adna dziewczyna, ca³e ¿ycie przed ni¹. Podobno mia³a po³amane rêce i szczêkê.
Dziewczyna siê nacierpi. Odbi³o
mu! To potê¿ny, dobrze zbudowany
mê¿czyzna. Niektórzy mówi¹, ¿e
chcia³ j¹ zgwa³ciæ. To jest nie do
pomyœlenia. Tacy ludzie nie powinni byæ na wolnoœci – mówi wyraŸnie
przygnêbiona mieszkanka Grzêzna.
- Palma mu odbi³a! Zat³uc
skur***. Wiedzia³ co robi. Takim
ludziom nale¿y siê kara œmierci! mówi m³ody mê¿czyzna.

Przy tym bagienku dosz³o do napadu i pobicia

- Nie sprawia³ problemów, lubi³

czasem wypiæ piwo, nigdzie nie pracowa³, nie uczy³ siê, jednak nie
wygl¹da³ na nienormalnego, normalnie funkcjonowa³ wœród nas –
komentuje starszy mieszkaniec
Grzêzna.
Prokuratura Rejonowa w £obzie
podaje, i¿ nieznane s¹ jeszcze przyczyny bestialskiego pobicia 18-letniej mieszkanki Grzêzna. Wprawdzie 25-letni sprawca zosta³ zatrzymany, jednak jego wyjaœnieniom
prokuratura nie daje wiary.
Prokuratura na chwilê obecn¹
nie potwierdza pog³osek o tym, jakoby sprawca nie by³ w pe³ni w³adz
umys³owych, gdy¿ nie posiada ¿adnej dokumentacji medycznej na ten
temat.
Je¿eli chodzi o zdrowie Klaudii,
to brakuje jeszcze opinii bieg³ego
lekarza, jednak wiadomo ju¿, ¿e
m³oda kobieta ma z³aman¹ szczêkê;
wykluczono natomiast obra¿enia
mózgu.
PJ, KAR
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Policjantka czyta³a Dbaj¹ o obelisk
dzieciom

(WÊGORZYNO) Policjantka
z £obza odwiedzi³a dzieci z przedszkola w Wêgorzynie, którym
przeczyta³a bajkê o Misiu i jego
tacie.
Policjantka przypomnia³a dzieciom zasady bezpiecznego zachowania siê na drodze, na podwórku i
w domu. Zwróci³a szczególn¹ uwagê na postêpowanie wobec osoby
obcej, która mo¿e obiecywaæ ró¿ne
atrakcje albo wrêczaæ prezenty.
Dzieci dobrze wiedz¹, jak nale¿y

zachowaæ siê w takiej sytuacji i jak
prosiæ o pomoc. Ju¿ 4 latki znaj¹
tak¿e numery telefonów alarmowych i potrafi¹ wezwaæ pomoc
s³u¿b ratunkowych.
Na koniec policjantka przeczyta³a przedszkolakom bajkê o Misiu
i jego tacie. Opowiadanie dotyczy³o
bezpiecznego zachowania siê w basenie, zasad, jakie obowi¹zuj¹
wszystkich na p³ywalni. Historia ta
wskaza³a tak¿e w jaki sposób,
wspólnie z rodzin¹, mo¿na spêdzaæ
wolny czas.
(kp)

Nowa ods³ona Ursusa

Od marca ka¿dy rolnik mo¿e
zaopatrzyæ siê w now¹ przyczepê,
prasê lub owijarkê z logo Ursusa. To
absolutna nowoœæ, gdy¿ Ursus,kojarzy³ siê przede wszystkim z ci¹gnikami. Wszystkie maszyny Ursusa charakteryzuj¹ siê bardzo dobr¹
jakoœci¹ wykonania, niezawodnoœci¹ oraz wywa¿on¹ cen¹. Zastosowano w nich nowoczesne rozwi¹zania konstrukcyjne oraz najlepsze
materia³y.
Pod tym wzglêdem produkty
Ursus nie ustêpuj¹ ¿adnym œwiatowym markom.
Pod koniec zesz³ego roku ruszy³a w Lublinie produkcja nowego
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ci¹gnika Ursus o mocy 110 KM
wyposa¿onego w silnik Perkins z
zsynchronizowan¹ skrzyni¹ biegów
12/4 oraz 3 stopniowym reduktorem. Jednak podstawow¹ ofertê stanowi¹ Ursusy H o mocy od 70 do
100 KM z zsynchronizowan¹ skrzyni¹ biegów 12/12 z rewersem mechanicznym. Teraz oferta spó³ki
zosta³a uzupe³niona o ci¹gnik lekki
50 K2\M i ciê¿ki 140 KM. W najbli¿szych planach jest rozszerzenie
mocy do 160 KM.
Wiêcej informacji na temat wyrobów Ursus na stronie
www.ursus.com.pl

(BORKOWO
WIELKIE)
Obelisk - miejsce pochówku rosyjskiego pilota, ppor. Aleksandra Kolesnikowa, który zgin¹³ tu
w marcu 1945 roku, w pobli¿u
Borkowa Wielkiego, niejednokrotnie wzbudza³ kontrowersje.
Dziœ dbaj¹ o niego dzieci.
Wielu mieszkañców gminy Radowo Ma³e bulwersowa³ stan obelisku i miejsca pochówku pilota. Obelisk znajduje siê na terenie prywatnym i nie mo¿na go przenieœæ.

- Kiedyœ by³ w naszej miejscowoœci nawet jakiœ ambasador rosyjski, który spisywa³ i fotografowa³
obelisk. Rozmawialiœmy z nim na
temat przenosin szcz¹tków, jednak
us³yszeliœmy, ¿e jest to niemo¿liwe
– komentuje so³tys Borkowa Wielkiego.
Jak siê dowiedzieliœmy, o obelisk obecnie dbaj¹ dzieci ze szko³y
w Siedlicach. Miejsce pochówku
rosyjskiego pilota dziœ jest ³adnie
ogrodzone, s¹ tam te¿ kwiaty i znicze.
PJ
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Zadbaj¹ o tereny rekreacyjne w Starej
Dobrzycy
(GMINA RESKO)
Zakoñczy³ siê przetarg
na zagospodarowanie
terenów rekreacyjnych
miejscowoœci
letniskowej Stara
Dobrzyca wraz z
remontem pomostu
i budynku stanicy
przy jeziorze Dobrzyca.
Prace budowlane
maj¹ byæ wykonane
do 15 czerwca br.
Nie dalej jak 10 kilometrów na
pó³nocny wschód od Reska le¿y
Stara Dobrzyca. Wieœ ulokowana
zosta³a nad malowniczym jeziorem
Dobrzyckim. To tutaj mieszkañcy
gminy Resko ale i £obza wypoczywaj¹, korzystaj¹ z k¹pieli i ³owi¹
ryby. Dziœ turystów jest mniej, zmotoryzowane spo³eczeñstwo czêsto
zamiast wypoczynku nad jeziorem
wybiera wyjazd nad morze, a do
tego nie jest daleko bo nieca³e 100
kilometrów. Stara Dobrzyca jest
miejscem wypoczynku letniego dla
mieszkañców gminy, ale i ca³ego
powiatu ³obeskiego. Wokó³ jeziora
zosta³a wytyczona trasa spacerowa.
Mo¿na tu równie¿ rozbiæ namiot i
korzystaæ z k¹pieli. Raj dla siebie
znajd¹ tu nie tylko mi³oœnicy spacerów, k¹pieli i opalania, ale i wêdkowania. W jeziorze nie brakuje takich
ryb jak: leszcze, p³ocie, okonie,
szczupaki, ukleje, a w strumyczku
wyp³ywaj¹cym z jeziora mo¿na
spotkaæ pstr¹ga i klenia. Najwiêkszego, bo wa¿¹cego 5,75 kg, leszcza
na jeziorze wy³owi³ Stanis³aw

Adamcewicz. Nad jeziorem powsta³o wiele domków letniskowych, ich w³aœcicielami s¹ mieszkañcy naszego powiatu ale mo¿na tu
spotkaæ tak¿e mieszkañców Szczecina, którzy doceniaj¹ piêkno tego
cichego i piêknego miejsca.
Pomost na jeziorze i budynek
stanicy wymagaj¹ jednak remontu,
st¹d przetarg w gminie na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych
tej miejscowoœci letniskowej.
Remont stanicy ma obejmowaæ
pokrycie dachowe nad czêœci¹ noclegow¹; remont strychu, elewacji
budynku i sanitariatów.
Przetarg obejmuje tak¿e zagospodarowanie terenów rekreacyjnych: remont pomostu poprzez wymianê wszystkich elementów konstrukcji, pali drewnianych i pok³adu
pomostowego z desek. Remont
dwóch budynków toalety publicznej oraz oœwietlenia terenu.
Wokó³ ka¿dego miejsca ogniskowego maj¹ byæ zamontowane po
4 sztuki ³awek wolno stoj¹cych;
³¹cznie bêdzie 20 ³awek plus 2 dwie
nowe ³awki przed budynkiem stanicy. W pobli¿u miejsc ogniskowych
zamontowane zostan¹ tak¿e dwie
wiaty drewniane z bali (altany) o
powierzchni min. 8 mkw. Zostanie
tak¿e wyremontowane ogrodzenie
pola namiotowego.Dodatkowo nad
jeziorem zostan¹ zamontowane
„sto³y piwne” - 4 szt. i ma stan¹æ 12
nowych koszów na œmieci.
Projektanci zadbali tak¿e o aktywnych fizycznie – zostanie wyremontowany plac do gry w siatkow¹
pi³kê pla¿ow¹ (wymiary 16 m x 8 m).
Maluchy bêd¹ mog³y cieszyæ siê
z nowego placu zabaw (karuzela
koszyczkowa, zestaw wielofunk-

cyjny wie¿owy - zawieraj¹cy dwie
du¿e wie¿e z daszkami, schody,
pomost, zje¿d¿alnie ze stali kwasoodpornej, œciankê wspinaczkow¹,
kratê z ³añcucha, huœtawki oraz piaskownica).
Planowana odnowa terenów rekreacyjnych nad jeziorem w Starej
Dobrzycy z pewnoœci¹ zadowoli
mieszkañców tej wypoczynkowej
miejscowoœci, dotar³y bowiem do
naszej redakcji g³osy niezadowolenia mieszkañców z obecnego stanu
urz¹dzeñ nad jeziorem. - Pracownik, który zajmuje siê terenami nad
jeziorem, nic nie robi, czasami kosi
trawê gminn¹ kosiark¹ prywatne posesje. Tereny s¹ strasznie zaniedbane, sanitariaty wo³aj¹ o pomstê do
nieba, ogrodzenie jest totalnie
zniszczone, ktoœ powinien siê tym
wreszcie zaj¹æ - interweniowa³ w tej
sprawie jeden z mieszkañców Starej
Dobrzycy.

- Nasza gmina w Starej Dobrzycy robi wiêcej, ni¿ w innych wiejskich miejscowoœciach. Dziœ jeŸdzi
tam coraz mniej mieszkañców naszej gminy. Infrastruktura jest zniszczona. W 2010 roku wp³yn¹³ do Starostwa Powiatowego w £obzie projekt odnowy terenów rekreacyjnych
w Starej Dobrzycy i w tym roku
zostanie on zrealizowany. Bêdzie
wyremontowany pomost, stanica
oraz odnowiona ma³a architektura.
Pracownik, który dba latem o tereny
nad jeziorem jest konserwatorem w
gminie. Nie wierzê w plotki, ani
pomówienia, gdzie jest powiedziane, ¿e musimy kosiæ? Chcemy, ¿eby
by³o ³adnie, to kosimy, to nas przecie¿ kosztuje. Jeœli ktoœ ma zastrze¿enia w stosunku do naszego pracownika, niech z³o¿y skargê na piœmie, niech napisze do nas, wszystko na pewno sprawdzimy - zapewni³
nas burmistrz Reska Arkadiusz
Czerwiñski.
Piotr Jachym
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Du¿e podwy¿ki cen za wodê i œcieki
(£OBEZ). Tylko dwoje radnych
walczy³o o to, aby taryfy za wodê i
œcieki nie zosta³y radykalnie podniesione. Wiêkszoœæ nie mia³a przy
sobie nawet uzasadnienia wniosku
taryfowego. Przeciw nowym stawkom op³at za wodê by³o szeœciu radnych, piêciu za, pozostali wstrzymali siê. Nawet jeœli na sesji zag³osuj¹ podobnie, nowe stawki i tak
przejd¹, bo burmistrz nie widzia³
przeciwwskazañ.
Podczas komisji po³¹czonych
Rady Miejskiej w £obzie radni otrzymali nowe propozycje cen za wodê,
œcieki oraz op³aty abonamentowe.
Cena ma znacznie wzrosn¹æ. Obecnie
mieszkañcy gminy £obez za wodê
p³ac¹ 2,33 z³/m.szeœc. netto, po podwy¿ce ma wynieœæ – 2,51 z³. Za œcieki
cena wynosi 3,96 z³/m.szeœæ., po podwy¿ce – 4,26 z³.
Radny Henryk Stankiewicz rozpocz¹³ dyskusjê, informuj¹c, ¿e
wczeœniej by³a mowa o tym, aby jeden
z radnych uczestniczy³ w weryfikacji
taryf.
- Mia³em braæ w tym udzia³, ale
gdy zobaczy³em, ¿e nikt na temat
umowy ze spó³k¹ ani z porozumieniem miêdzy spó³ka a gmin¹ w ogóle
z nami nie dyskutuje, to stwierdzi³em,
po co mam w tym uczestniczyæ, skoro
wszystko jest ustalone z góry? PWiK
weŸmie sobie 80.258 z³ zysku rocznie. W przypadku spó³ki komunalnej
zysk ten by³by przeznaczony na infrastrukturê, na budowê wodoci¹gów.
Je¿eli by³aby spó³ka komunalna, musia³aby siê wyt³umaczyæ, co z tym zyskiem zrobi, a tu dajemy dla spó³ki
prywatnej 80 tys. z³. Niech robi¹ sobie z tym co chc¹, niech siê bogac¹
naszym kosztem – powiedzia³ H.
Stankiewicz, nawi¹zuj¹c do zesz³orocznej walki radnych o utworzenie
spó³ki komunalnej i przekazanie jej w
zarz¹dzanie sieæ wodoci¹gow¹.
Radny mia³ uwagi dotycz¹ce rozliczania wody. Poinformowa³, ¿e dokonuje siê je na podstawie wp³ywu z
op³at na konto na koniec roku za us³ugi roku 2011. Na koniec roku odczyt
wodomierzy nie zosta³ zrobiony.
Kolejna uwaga dotyczy³a iloœci
ton kokosu, jakie przedsiêbiorstwo
zamierza kupiæ w nastêpnym sezonie
grzewczym. W zwi¹zku z tym, ¿e
zima w tym roku by³a niezwykle
³agodna i firmie pozosta³o 21 ton zapasu, ta i tak tradycyjnie zamierza
dokupiæ 30 ton, mimo, i¿ œrednio spalane jest oko³o 32 tony. Radny uwa¿a,
¿e wystarczy³oby dokupiæ 15 ton, a i
tak powinien pozostaæ zapas.
Zwróci³ równie¿ uwagê na radykalny wzrost cen za przegl¹d hydroforni; dla porównania w planie na rok
2010 by³a op³ata 120 z³ za jedn¹ hydroforniê, ale ju¿ na ten nowy rok
taryfowy planuje siê 450 z³. Dopytywa³ równie¿ o wyjaœnienia, odnoœnie
pracy koparki na oczyszczalni przez

312 godzin i ci¹gnika przez 443,5
godziny.
Zwróci³ uwagê, ¿e na wnioskach
taryfowych w innych gminach
wszystko jest wyjaœnione na dwóchtrzech stronach z uzasadnieniem, natomiast ³obescy radni na dwóch stronach jest otrzymali wypis z ustawy i
brak wyjaœnienia, dlaczego woda i
œcieki dro¿ej¹.
- Uwa¿am, ¿e ten wniosek taryfowy nie spe³nia wymogów. Bêdê wnosi³ o odmowie zatwierdzenia taryf,
poniewa¿ jest on opracowany niezgodnie z ustaw¹. W kosztach zarz¹du wynagrodzenie roœnie o 8,6 proc.,
a powinno o 2,8 proc. - stwierdzi³
radny Henryk Stankiewicz.
Jest zapis, ¿e nie trzeba badaæ
dokumentów!
Radna Krystyna Bogucka dopytywa³a, dlaczego w tym roku wziêto
œredni¹ sprzeda¿ wody z trzech lat, a
nie jak dotychczas z piêciu. W odpowiedzi us³ysza³a, ¿e PWiK nie zgodzi³o siê na dotychczasow¹ praktykê i jak
zapewni³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat - powinniœmy cieszyæ siê w sumie,
¿e nie wziêto danych tylko z ostatniego roku, bo wówczas cena wody by³aby jeszcze wy¿sza. Dopytywa³a te¿,
na bazie jakiego przepisu podniesiono zu¿ycie materia³ów z 39.666 z³ z
roku poprzedniego do 78.830 z³.
Gdy radna wskaza³a na stronê i
punkt uzasadnienia wniosku taryfowego, nikt prócz bodaj¿e tylko radnego H. Stankiewicza nie zareagowa³.
Pozostali nie mogli, bo trudno stwierdziæ, czy owe uzasadnienie wniosków w ogóle mieli. Zwróci³a równie¿ uwagê, ¿e mimo, i¿ w roku ubieg³ym zosta³ przyjêty nowy protokó³
uzgodnieñ z firm¹, to nadal magistrat
pos³uguje siê starym, z roku 2009. To
ostatnie uznano za zwyk³¹ pomy³kê.
W nowym protokole jednak, jak radna zauwa¿y³a, nie wyegzekwowano
od spó³ki wgl¹du do dokumentacji rachunków strat i zysków za rok 2011.
- W tym dokumencie jest napisane, ¿e nie ma obowi¹zku badania
dokumentacji. W 2008 roku zysk w
spó³ce wynosi³ 23 tys. z³, w 2009 –
86.900, a w 2010 – 346 z³ netto, brutto
425 z³. Chcê zobaczyæ wynik w 2011
roku.
Jaka by³a potrzeba, abyœmy w protokole uzgodnieñ w kosztach ogólnozak³adowych mieli szeœæ etatów, choæ
by³o piêæ. Koszt bezpoœredni spó³ki w
2010 roku wynosi³ 1.102 tys. z³, w
2011 – 1500 tys. z³. Bardzo dobrze,
cieszê siê, ¿e spó³ka rozwija siê. Jeœli
tak, to niech przyjmie sobie urzêdnika do swojej dzia³alnoœci, a nie ¿ebyœmy my partycypowali, my i tak mamy
22,5 swoich etatów. Etat za 4 tys. z³ to
dodatkowe 60 tys. z³ w kosztach ogólnozak³adowych. Bêdê pilnowa³a
swoich rzeczy, po to jestem wybrana
przez ludzi i niech mi nikt nie mówi,
¿e nikt nie przeczyta³ wniosku, ¿e nikt

nie analizuje. Bo tak nie mo¿na – powiedzia³a radna K. Bogucka.
Radna zwróci³a równie¿ uwagê na
to, ¿e dane w ró¿nych dokumentach
nie s¹ ze sob¹ spójne, a niektóre z nich
nie s¹ podpisane. Doda³a, ¿e brakuje
danych na temat produkcji wody.
W odpowiedzi us³ysza³a od wiceburmistrza I. Kabata, ¿e produkcja do
taryf nie ma znaczenia, ma znaczenie
jedynie iloœæ sprzedanej wody.
- ¯eby wyprodukowaæ 500 a 600
m. szeœc. wody, to ile energii trzeba
zu¿yæ? - spyta³a radna K. Bogucka w
krótkiej ripoœcie, na któr¹ jednak nie
otrzyma³a odpowiedzi.
Wodomierze i abonamenty
W kwestii wodomierzy i abonamentów g³os zabra³o wiêcej radnych.
Najbardziej byli zbulwersowani faktem, i¿ op³ata abonamentowa za us³ugê odczytu wodomierza zosta³a ujednolicona. Obecnie nie bêdzie mia³o
znaczenia, czy inkasent odczytuje raz
w miesi¹cu, czy raz na dwa miesi¹ce
i czy odczyt dotyczy wodomierza
zwyk³ego, czy do wody bezpowrotnie
zu¿ytej – op³ata miesiêczna wynosiæ
ma 3,69 z³ netto.
Dla porównania op³ata za odczyt
wodomierza za wodê bezpowrotnie
zu¿yt¹ w ubieg³ym roku wynosi³a
3,16 z³ brutto. Ju¿ wówczas radni
podnosili bezsens wprowadzania ca³orocznej op³aty za wodê, z której
wolno korzystaæ jedynie przez pó³
roku. W tym roku zdania nie zmienili.
Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e op³ata w wysokoœci 1 z³ by³aby i tak wystarczaj¹ca,
jeœli ju¿ jest konieczna. Przypominamy, ¿e zosta³a ona wprowadzona w
roku ubieg³ym, a liczniki ludzie za³o¿yli, aby nie p³aciæ za œcieki, gdy podlewaj¹ ogródki i tym samym zaoszczêdziæ. Przy op³acie abonamentowej
oszczêdzaj¹ jedynie 57 gr na 1 metrze,
podczas podlewania ogródków, a w
konsekwencji trac¹, albowiem przez
nastêpne pó³ roku p³ac¹ jedynie za to,
¿e wodomierz maj¹.
- To jest absurd, abyœmy 12 razy
p³acili za odczyt, unikajmy absurdów,
bo ludzie siê z nas œmiej¹. Podejrzewam te¿, ¿e inkasenci nie zawsze
odczytuj¹ wodomierze – powiedzia³
radny Marcin Æwik³a.

Wiceburmistrz Kabat t³umaczy³,
¿e abonament to nie jest tylko odczyt.
Stawkê op³aty abonamentowej kalkuluje siê na podstawie kosztów utrzymania w gotowoœci urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych, odczytu wodomierza urz¹dzenia pomiarowego i rozliczenia nale¿noœci za
wodê i œcieki.
Sprzêt na sznurkach
Zwrócono równie¿ uwagê, ¿e
PWiK powinno mieæ stronê internetow¹.
- By³a rozmowa na ten temat, spó³ka jest tym zainteresowana, ale muszê
powiedzieæ, ¿e sprzêt, jakim spó³ka
dysponuje, jest „na sznurkach”. To
wszystko by³o opóŸniane, zakup
sprzêtu, wyra¿enie zgody, poniewa¿
poprzednia umowa by³a bardzo krótka, a sprzêt nie amortyzuje siê rok.
Teraz przy umowie wieloletniej mogliœmy tak¹ zgodê wydaæ, by zakupiæ
sprzêt, oprogramowanie, poniewa¿
oprogramowanie, podobnie jak w
urzêdzie, nie spe³nia ¿adnych wymogów. Oprogramowanie by³o stare,
DOS-owe, w tej chwili nast¹pi ju¿
wymiana sprzêtu i wymiana oprogramowania. Miejmy nadziejê, ¿e
³atwiej nam siê bêdzie pracowa³o i
³atwo nam bêdzie utrzymaæ jakiœ nadzór – wyjaœni³ wiceburmistrz I. Kabat.
Na uwagê radnej Marii Pokomedy, ¿e w zesz³ym roku zosta³y zakupione komputery, wiceburmistrz
Kabat odpar³, ¿e chodzi o oprogramowanie do wystawiania faktur, „dok³adnie o serwer, to jest taki du¿y
komputer”.
Za nowymi taryfami g³osowa³o
piêciu radnych, ci sami, którzy nie
odezwali siê s³owem podczas dyskusji na temat cen wody i œcieków. Przeciw zag³osowa³o szeœciu radnych:
Krystyna Bogucka, Maria Pokomeda,
Henryk Stankiwicz, Lech Urbañski,
Janusz Skrobiñski, Marcin Æwik³a.
Pozostali wstrzymali siê od g³osu.
G³osowanie radny J. Skrobiñski
podsumowa³ jednym zdaniem: „Piêciu za, szeœciu przeciw, uchwa³a przesz³a”, bo tak na dobr¹ sprawê wynik
g³osowania nie ma znaczenia, to tylko
opinia radnych, wszystko zale¿y i tak
od burmistrza.
MM
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Regulaminy spó³ki „Administrator”
(RESKO) Spó³ka
„Administrator”
przedstawi³a
mieszkañcom wspólnot
regulamin porz¹dku
domowego. Regulamin
ten to dwu stronicowy
dokument zawieraj¹cy
50 punktów. Jednak nie
wszystkim siê on
spodoba³.
„Warunkiem zgodnej egzystencji wszystkich mieszkañców jest
dba³oœæ o posesjê, wzajemna pomoc
i niezak³ócanie spokoju wspó³mieszkañców” - to dewiza, której
przyœwieca tworzony regulamin.
Jednak do naszej redakcji dotar³y
g³osy krytyczne mieszkañców, którzy uwa¿aj¹, ¿e ten regulamin narusza przepisy ogólne, wiêc nie mo¿na
go bêdzie egzekwowaæ.
O to, czy Policja mo¿e interweniowaæ podczas ³amania zapisów
takich regulaminów wewnêtrznych zapytaliœmy Komendê Powiatow¹ Policji w £obzie.
„Po zapoznaniu siê z regulaminem porz¹dku domowego - informujê, ¿e Policja w ramach swoich
uprawnieñ i kompetencji, zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami wynikaj¹cymi z Kodeksu Wykroczeñ,
Kodeksu Karnego i innych ustaw reaguje tylko w przypadku ³amania
prawa wynikaj¹cego z podanych
wy¿ej przepisów np; zak³ócanie ciszy nocnej, niszczenie mienia itd.
Przedstawiony regulamin nie jest
zatem wi¹¿¹cy dla podejmowania
przez Policjantów interwencji w
przypadku nie respektowania postanowieñ tego¿ regulaminu” – poin-

formowa³a st. asp. Anna Gembala,
oficer prasowy KPP.
O sens niektórych zapisów regulaminu zapytaliœmy prezesa spó³ki
zarz¹dzaj¹cej wspólnotami pana
Marka Mamzerowskiego.
- Sk¹d pomys³ na regulamin i
dlaczego jest on taki d³ugi?
- Same wspólnoty chcia³y, ¿eby
pewne rzeczy uj¹æ w regulaminie.
Wspólnoty w wielu miejscach naszego kraju takie regulaminy pouchwala³y, znalaz³em ich mnóstwo
w internecie. Czerpaliœmy pomys³y
z tych regulaminów, przede wszystkim jednak te punkty regulaminu
wziê³y siê z naszego wieloletniego
doœwiadczenia. Czêsto sami ludzie
przychodzili i mówili, ¿e chc¹
zmian w regulaminie, ¿e trzeba
wprowadziæ taki czy inny punkt.
Ma³o tego, w naszych budynkach
mieszkaj¹ ró¿ni ludzie i kulturalni i
ci mniej kulturalni, którzy czasami
zak³ócaj¹ porz¹dek domowy, niejednokrotnie wystêpuje interwencja
policji. Sami policjanci niejednokrotnie pytali o regulamin, pytali o
przyjête zasady we wspólnotach.
One zosta³y wniesione przez mieszkañców z ich w³asnych doœwiadczeñ ¿yciowych. Zdarza³y siê czasami nieporozumienia na podwórkach, pamiêtam dwie takie wspólnoty, gdzie stra¿nik miejski uczestniczy³ w spotkaniach, tam gdzie
mieszkañcy nie mogli siê porozumieæ, tam w³aœnie powstanie regulaminu by³o podpowiadane przez
samego stra¿nika i oczekiwane
przez mieszkañców. Regulamin reguluje jakoœ zasady z tego budynku.
Teraz mieszkañcy mówi¹, ¿e nie
wolno tego i tego, bo tak zosta³o to
ujête w regulaminie, a pewne rzeczy

Marek Mamzerowski, prezes
spó³ki „Administrator” w Resku,
zarz¹dzaj¹cej wspólnotami
mieszkaniowymi
wolno, poniewa¿ nie zakazuje tego
regulamin. Wielu ludzi naprawdê
opiera siê na naszym regulaminie.
Jeœli wspólnota któraœ nie ¿yczy
sobie regulaminu, to go nie wprowadzi. Ka¿da wspólnota mo¿e te¿ dostosowaæ sobie regulamin do w³asnych potrzeb. Nie wszystkie
wspólnoty maj¹ tarasy czy balkony,
wiêc punkty regulaminu dotycz¹ce
tych rzeczy niektórym wspólnotom
mog¹ byæ niepotrzebne. Szereg
przepisów w regulaminie jest wziêtych z innych ustaw, ale jest nam
³atwiej odwo³aæ siê do regulaminu
ni¿ wywiesiæ 20 ustaw i multum
kartek na tablicach og³oszeniowych
wspólnot.
- Regulamin ma pomagaæ ¿yæ
mieszkañcom?
- Tak, zdecydowanie. Nawet
dziœ spotka³em siê z opini¹ pozytywn¹ ta temat naszego nowego regulaminu. Np. w nowym regulaminie mamy punkt, który zabrania
wystawiania mebli, szafek i innego
sprzêtu na klatkê schodow¹, korytarze i przejœcia, a w jednej ze wspólnot jest taki cz³owiek, który zastawia korytarz, nie mo¿na dobrze
przejœæ, czy z wózkiem z dzieckiem.
Niezbyt wiemy, co mamy zrobiæ.
Rozmawialiœmy na ten temat z komendantem powiatowej stra¿y po¿arnej, czy mo¿emy zg³aszaæ problemy. Owszem ale tylko w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia, zdrowia,
problemów wspólnoty jednak nie
bêdzie rozwi¹zywa³, to oczywiste.
Nie mamy przepisów, które by regulowa³y ¿ycie wspólnoty, regulamin
obowi¹zuje tylko wtedy kiedy
wspólnota go uchwali.

- Co jeœli ktoœ bêdzie ³ama³ regulamin? Kto go bêdzie egzekwowa³?
- To tak jak zajmowanie czêœci
wspólnych nieruchomoœci. Mamy
teraz sytuacjê tego typu, ¿e jakaœ
pani zajmuje kawa³ podwórka, usypa³a stertê œmieci, nie wiadomo kto
ma to teraz sprz¹tn¹æ, mieszkañcy
tam suszyli pranie. Policja siê wieloma rzeczami z tego regulaminu
nie jest w stanie zaj¹æ, ten regulamin
ma niejako wype³niæ dziurê powsta³¹ miêdzy kodeksami karnymi,
kodeksami wykroczeñ prawnych
czy innymi rzeczami. On ma w³aœnie
wype³niæ czêœciowo tê dziurê. Na
przyk³ad punkt regulaminu mówi¹cy o trzepaniu dywanu do godziny
20.00. W niektórych regulaminach,
które mo¿na znaleŸæ w internecie,
jest godzina 18.00. Ten zapis te¿
powsta³ z uwag mieszkañców, którzy maj¹ ma³e dzieci. Wszystko
zale¿y od charakteru budynku. W
ma³ych podwórkach, zamkniêtych
murami, trzepanie bardzo siê roznosi. Jest to nieznoœne i ha³aœliwe,
wiêc utrudnia ¿ycie rodzicom, którzy maj¹ ma³e dzieci. Kto bêdzie
egzekwowa³ ³amanie regulaminu?
Artyku³ 16 punkt 1 ustawy o w³asnoœci lokali mówi o tym, ¿e je¿eli
w³aœciciel lokalu zalega d³ugotrwale z zap³at¹ nale¿nych od niego
op³at lub wykracza w sposób ra¿¹cy lub uporczywy przeciwko obowi¹zuj¹cemu porz¹dkowi domowemu albo przez swoje niew³aœciwe zachowanie czyni korzystanie z
innych lokali lub nieruchomoœci
wspólnej uci¹¿liwym, wspólnota
mieszkaniowa mo¿e w trybie procesu ¿¹daæ sprzeda¿y lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postêpowania cywilnego o egzekucji z nieruchomoœci.
Czyli ustawa o w³asnoœci lokali
odwo³uje siê do porz¹dku domowego. Jeœli nie ma takiego porz¹dku uchwalonego, to trudno siê do
tego przepisu odwo³aæ. Policja w
wielu interwencjach jest bezsilna,
ale z punktu cywilno-prawnego
dziêki ustawie o w³asnoœci lokali
mo¿emy egzekwowaæ ³amanie regulaminu. Wspólnota, jeœli ma
uci¹¿liwego obywatela, to mo¿e
wyst¹piæ do s¹du, ¿¹daj¹c nawet licytacji nieruchomoœci zgodnie z
przytoczonym artyku³em. Bywaj¹
naprawdê z³o¿one problemy we
wspólnotach. Tu przecie¿ nie chodzi o drobiazgi czy pojedyncze
przypadki. Na 60 wspólnot, którymi
administrujemy, w³aœciwie wszystkie wspólnoty maj¹ regulamin porz¹dku domowego – wyjaœnia³ prezes Marek Mamzerowski.
Piotr Jachym
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W Resku te¿ po¿egnali zimê „Zemsta” najlepiej smakuje
w teatrze

(RESKO) 21 marca br. Szko³a
Podstawowa w Resku powita³a wiosnê. G³ównymi ulicami miasta kroczy³y konie ze stadniny w Mo³dawinie, za nimi barwny korowód
uczniów kl. I-VI, pod opiek¹ nauczycieli. Ustawieni wzd³u¿ brzegu
Regi przy stanicy kajakowej, w rytmie radosnej piosenki, symbolicznym gestem utopienia ekologicznej

marzanny - po¿egnaliœmy siê z
zim¹. W radosnych nastrojach wróciliœmy do szko³y, gdzie czeka³y
gor¹ce kie³baski.
Serdecznie dziêkujemy Pañstwu
El¿biecie i Jackowi Sobczakom ze
stadniny w Mo³dawinie za przywiezienie koni, OSP, nauczycielom i innym pracownikom szko³y za pomoc
w organizacji.
(szk)

Konkurs recytatorski w szkole
w Siedlicach

W Szkole Podstawowej
w Siedlicach, 14 marca,
odby³ siê szkolny
konkurs recytatorski.
Komisja po wys³uchaniu wszystkich m³odych recytatorów przyzna³a
nagrody w trzech kategoriach:
1. Przedszkole i klasa „0”
2. Klasy I - III
3. Klasy IV - VI
Konkurs cieszy³ siê ogromnym
zainteresowaniem uczniów. Komisja
po przes³uchaniu uczestników i ocenie prac wy³oni³a laureatów.
Kategoria Przedszkole i klasa „0”
1. - Emanuel Juszczak z klasy „0”

2. - B³a¿ej Szestowicki z klasy „0”
3. - ex aequo Wiktoria Andrzejewska i Klaudia Sia³kowska z kl. „0”
Kategoria Klasy I - III
1. - Julia Gliszczyñska z klasy I
2. - ex aequo Sawana Chromik i
Wiktoria Siwiñska z klasy II
3. - Klaudia Dêbowska z klasy II
Kategoria Klasy IV - VI
1. - Aleksandra Merta z klasy IV
2. - Agnieszka Merta z klasy V
3. - ex aequo Kacper Rychlicki i
Anna Turzyñska z klasy V oraz
Szczepan Probola z klasy IV
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz s³odycze. Osob¹ odpowiedzialn¹ za przeprowadzenie konkursu by³a p. Ma³gorzata Zasada. (o)

Przekona³o siê o tym 42 gimnazjalistów, którzy 21 marca wraz z
opiekunami: Katarzyn¹ Staroñ, Barbar¹ Krzêæko i Jackiem Liwakiem
pojechali do Teatru Wspó³czesnego
w Szczecinie, na spektakl zrealizowany na podstawie komedii Aleksandra Fredry.
Choæ na pocz¹tku uczniowie
doœæ sceptycznie podchodzili do
wizyty w teatrze, po przedstawieniu
zmienili zdanie. Dlaczego? Mieli
mo¿liwoœæ zobaczyæ „Zemstê”, jakiej dot¹d nie widzieli. Dialogi i
monologi wypowiadane w rytmie
rap ze stale wystukiwan¹ na bêbnach melodi¹, aktorzy niemal we
wspó³czesnych strojach, udzia³ w

przedstawieniu ¿ywych zwierz¹t
(Wac³awowi zawsze towarzyszy³y
dwa psy) - to tylko niektóre nowatorskie pomys³y re¿yserki Anny
Augustynowicz.
Spektakl z pewnoœci¹ wzbudzi³
¿ywio³owe reakcje i móg³ siê podobaæ m³odym widzom. Mo¿e teraz
m³odzie¿ chêtniej weŸmie udzia³ w
wycieczce do teatru. Nie taki teatr
straszny, jak...
21 marca, czyli w Dzieñ Wagarowicza, nie zawsze trzeba poddawaæ siê tradycji wagarowania - poloniœci z Wêgorzyna i ich podopieczni udowodnili, ¿e taki dzieñ
mo¿na spêdziæ z wielk¹ korzyœci¹
dla wszystkich.
(o)
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
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MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

MOTORYZACJA

INNE

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam dom parterowy o pow.
100 mkw. plus dzia³ka 6 arów lub
zamieniê z dop³at¹ na mieszkanie w
centrum £obza na parterze lub I piêtrze. Tel. 91 397 0985.

Sprzedam Citroen ZX rok prod.
1995, 1400 cm3, ubezpieczony z
przegl¹dem. Cena 1500 z³. Tel. 661
884 201

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

Sprzedam ziemiê roln¹ 8,5 ha, Prusinowo gm. £obez. Tel. 790 279 798.

Sprzedam komplet opon zimowych
do Poloneza, stan bardzo dobry.
Tel. 504 042 532

MEBLE KA-MAR. Du¿y wybór mebli
u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy

Sprzedam mieszkanie M2 - kawalerka 28,58 mkw. w P³otach.
Blok z lat 80-tych. W³asnoœciowe spó³dzielcze, trzecie piêtro,
stan dobry, piwnica. Mieszkanie jest odœwie¿one. Cena do
negocjacji. Tel. 697 653 274
Pilnie sprzedam mieszkanie w Prusinowie, kawalerka na parterze 28
mkw., piwnica, budynek gospodarczy, tel. 604367650.
Sprzedam pilnie mieszkanie 2 pokojowe w Gryficach 47 mkw. TANIO. Tel. 608 168 430.

Powiat ³obeski
Kawalerka do wynajêcia na pl. 3
Marca. Tel. 880 301 179
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe w Wêgorzynie, 50 mkw. 2
pokoje, w³asne c.o. + gara¿, 2 pomieszczenia gospodarcze i ogród.
Cena 110.000 tys. z³ do negocjacji.
Tel. 509 415 618
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie. Powierzchnia 53 mkw. w bloku
na II piêtrze, 2 pokoje, plus piwnica.
Mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena 125 tys. z³. Tel. 663
248 859

Powiat drawski
Œwierczyna, s³oneczne, 3 pokojowe, gara¿, ogród. Tel. 607 530 288

Region
Sprzedam w³asnoœciowe mieszkanie w Nowogardzie, bezczynszowe,
3 pokoje, 58 mkw., 1 piêtro, œrodkowe. Wysoki standard: glazura, terakota, panele, okna PCV. Budynek
ocieplony, piwnica, domofon, w³asne ogrzewanie gazowe, tel. 605
522 340

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
£obez. Sprzedam ziemniaki jadalne
Wineta. 7,50 z³ za worek 15 kg. Tel
(rano i wieczorem): 913976423.

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka pomoc. Tel. 516 166
301.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 3500
mkw., Rogowo 10. Cena 37.000 z³
do uzgodnienia. Tel. 91 397 8451
Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397
5894. Cena do uzgodnienia.
Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547.
Dzia³ki budowlane: Od dzisiaj NI¯SZE CENY; - £obez - ceny od 15 z³
za 1 mkw. - Zajezierze 2129 mkw. cena 43 000 z³. - Tucze nad j.Woœwin 2700 mkw - cena 45 000 z³. Tel.
600 265 547.
NI¯SZA CENA! Wêgorzyno. Dom
200 mkw./610 mkw. 415.000 z³.
Tel. 600 265 547.

US£UGI
Gotówka pod zastaw samochodu
(tak¿e niezarejestrowanego w
Polsce) bez zaœwiadczeñ. Tel:
600450045

Powiat ³obeski
Monta¿ ogrodzeñ betonowych,farmerskich i innych. Tel. 695 085 470,
91 397 2575

OFERTA
INWESTYCYJNA

Sprzedam dom jednorodz. rok 2010
pryw. ew. turyst. 694084240.

Sprzedaz 3 lokali mieszkalnych,
przeznaczonych pod wynajem,
(umowy najmu d³ugoterminowe),
o ³¹cznej pow. 147,4 m2,
za cenê 177 000 z³ równ¹ 50%
wartoœci rynkowej lokali.
szczegó³y pod telefonem
600 265 547.

Gryfice, do wynajêcia tani lokal
u¿ytkowy 20 mkw. niedaleko centrum. Tel. 603 421 297.

Powiat œwidwiñski

Powiat gryficki

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Po³czynie Zdroju 1080 mkw.. Tel.
600 565 719
Sprzedam dzia³kê w pe³ni uzbrojon¹ 1000 mkw. Œwidwin Tel. 600
565 719

ROLNICTWO

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

Region
US£UGI METALURGICZNE
WYKONUJEMY ogrodzenia, balustrady, porêcze, schody, bramy
wjazdowe, automatyka do bram
oraz inne wyroby metalurgiczne
wraz z kowalstwem ozdobnym.
Krótkie terminy realizacji z mo¿liwoœci¹ monta¿u. Tel. 888 148 168
Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. „TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125.
Producent - Schody, kuchnie, garderoby. Meble drewno
lite. Tel. 603 050 449.
www.werde.pl

Zlecaj¹c og³oszenie drobne do naszej gazety uka¿e siê ono w tej samej
cenie tak¿e w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim
Tygodniku Pojezierza Drawskiego i Wieœciach Œwidwiñskich.
To niedrogo - sprawdŸ. £obez, ul. S³owackiego 6. Tel. 91 39 73 730.

W dniu 19 marca w £obzie w okolicach ulic Koœcielna - Bema zgubiono damskie okulary przeciws³oneczne (niezbêdne ze wzglêdów
leczniczych). Uczciwego znalazcê
proszê o zwrot do Redakcji ul. S³owackiego 6.
Sprzedam maszynê rotacyjn¹ do
trawy. Tel. 796 226 952
Sprzedam meble u¿ywane i sprzêt
AGD tanio. Tel. 790 279 798.
Sprzedam maszynê do tynków i
pod³ogi G4. Tel. 796 226 952
Sprzedam sukienkê œlubn¹ rozmiar
38/158 cm. Cena 700 z³. Tel. 660
488 102

Powiat gryficki
Sprzedam meble kuchenne, naro¿nik, stó³, taborety, kuchenka gazowa, zlewozmywak. Tel. 515 083 767

Region

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

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudniê pracownika do renowacji
maszyn przemys³owych. Zakres
prac: szlifowanie, szpachlowanie,
malowanie pistoletowe, dorabianie
brakuj¹cych czêœci. Tel. 506 135
335.

Powiat gryficki
Przyjmê do pracy w pawilonie handlowym w Pobierowie. Tel. 514 207
716.

Region

Opiekunki Niemcy. Tel. 666 096 761
Kierownika apteki oraz magistra
w Nowogardzie pilnie zatrudniê!
Tel. 783 744 001,
e-mail biuro@anmedica.pl
Zatrudniê doœwiadczonych murarzy 13-15z³/h Szczecin 502957301

Str
Str.. 14

PRZYSZ£A WIOSNA

tygodnik ³obeski 27.3.2012 r.

Powitanie wiosny w Boninie
Uczniowie klasy 2b i 4a Szko³y
Podstawowej nr 1 w £obzie otrzymali zaproszenie od Rady So³eckiej w Boninie, aby przywitaæ
wiosnê w³aœnie u nich. Dzieci i wychowawcy z wielkim entuzjazmem przyjêli zaproszenie i w
pierwszy wiosenny dzieñ wybrali
siê do Bonina.

Na przystanku czeka³a ju¿ silna
ekipa (czyli mieszkañcy Bonina),
aby przej¹æ nad goœæmi opiekê.
Pierwszym punktem programu by³o
oczywiœcie po¿egnanie zimy! W
tym celu udaliœmy siê nad rzeczkê,
barwny korowód prowadzi³ Marzannê, aby j¹ utopiæ! Po wypowiedzeniu magicznego zaklêcia Ma-

rzanna zniknê³a w wodzie! PóŸniej
grupa podzieli³a siê na klasy. 2b z
wychowawc¹ Ma³gorzat¹ Janczur¹
i Agnieszk¹ Buks¹ uda³y siê na „Hubertówkê”, gdzie czeka³a ju¿ pani
Magdalena Wilkoñ z kucykami Lol¹
i Sorent¹. Kolejka na przeja¿d¿kê
nie mia³a koñca! Zabawy przy ognisku umila³ £obeski Dom Kultury ze
sprzêtem nag³aœniaj¹cym, a g³ód
mo¿na by³o zaspokoiæ piek¹c kie³baskê przy ognisku. Pomoc¹ s³u¿yli
pañstwo Gra¿yna i Miros³aw Tylowie. W tym samym czasie uczniowie 4a z wychowawc¹ Ewa Górny
oraz pani¹ Monik¹ Zwierzchowsk¹
i Sylwi¹ Kaczmarek udali siê na
wiosenny spacer na ³owisko. Obserwowaliœmy symptomy budz¹cej siê
przyrody, piêkn¹ parê ³abêdzi na
stawie, dzikie kaczki. D³ugi spacer
wokó³ stawów rybnych i przez las

pobudzi³ apetyt, tote¿ gdy dotarliœmy na „Hubertówkê”, wszyscy z
apetytem zjedli kie³baski upieczone
przez siebie na ogniu. Po posi³ku
zaczê³y siê wspólne zabawy: jedni
grali w pi³kê, inni bawili siê przy
ognisku, korzystali z konnej jazdy.
¯al ogarn¹³ wszystkich, kiedy nadesz³a godzina powrotu do szko³y.
Dzieciom tak spodoba³o siê w Boninie, ¿e zapowiedzia³y, i¿ przyje¿d¿aj¹ tu na Dzieñ Dziecka!
Uczniowie i wychowawcy
pragn¹ podziêkowaæ panu so³tysowi Bonina Adamowi Szulcowi oraz
Radzie So³eckiej: Sylwii Kaczmarek, Monice Zwierzchowskiej,
Magdalenie Wilkoñ, Miros³awowi
Tylowi, Danielowi Michniewiczowi oraz pani Gra¿ynie Tyl i Anicie
Szulc za wspania³¹ organizacjê
imprezy.
Ewa Górny SP1

W Starogardzie po¿egnaliœmy zimê
Wiosna to bardzo piêkna pora
roku. Z okazji powitania jej
pierwszego dnia w Szkole Podstawowej w Starogardzie zosta³ zorganizowany apel i pochód.
We wtorek,20 marca, zabrzmia³y 2 dzwonki. To oznacza³o apel. Zebraliœmy siê wszyscy na korytarzu i
z ciekawoœci¹ czekaliœmy na to, co
przygotowali dla nas uczniowie z
klasy VI. Dziewczêta wprowadzi³y
nas w „wiosenny” nastrój i zaœpiewa³y piosenkê „Wiosna, ach to
ty…”. Ca³y budynek szko³y rozbrzmiewa³ g³oœnym œpiewem. Podczas apelu zosta³a wrêczona „Miot³a antywagarowicza”. Niestety,
moja klasa jej nie otrzyma³a. Miot³ê
za najwy¿sz¹ frekwencjê, tak jak w
zesz³ym roku, dosta³a klasa V.
Nastêpnie poszliœmy na pochód
wokó³ Starogardu. Wszyscy chêtnie
machali emblematami, jakie wczeœniej wykonali. By³y motyle, pszczó³ki, kwiaty i bociany. Na samym
przedzie maszerowa³ Adrian
Zwierzchowski z Marzann¹, któr¹
w³asnorêcznie przygotowa³. Ka¿dy

g³oœno i weso³o krzycza³ „¯egnaj
zimo, witaj wiosno”. Œpiewaliœmy
równie¿ piosenki o wioœnie. Bardzo
chcieliœmy, aby zza chmur wysz³o
s³oñce, gdy¿ by³o trochê pochmurno. Nie popsu³o nam to jednak dobrej zabawy.
Aby siê trochê rozgrzaæ, po pochodzie udaliœmy siê na boisko,
gdzie czeka³o na nas ognisko. Sma¿yliœmy kie³baski, które zafundowa³a nam Rada Rodziców.
Ten dzieñ bardzo mi siê podoba³.
Wszyscy byli bardzo uœmiechniêci,
a po powrocie do domu d³ugo opowiada³am, co siê tego dnia dzia³o w
Starogardzie. Moim zdaniem, wio-

sna to najpiêkniejsza pora roku i
mam nadziejê, ¿e nasze po¿egnanie

pochmurnej i nieprzyjemnej zimy siê
uda³o. Aleksandra Kozicka, klasa IV

tygodnik ³obeski 27.3.2012 r.
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Gimnazjaliœci z Wêgorzyna
na wycieczce w Brukseli
W dniach 15-18 marca
2012 roku odby³a siê
wycieczka do Bruksleli
(Belgia) i Efteling Parku
(Holandia). W podró¿
uda³o siê 57 uczniów
naszej szko³y pod
opiek¹ piêciu
wychowawców.
Zwiedzanie Brukseli zaczêliœmy od Atomium - modelu kryszta³u
¿elaza powiêkszonego 165 miliardów razy. Nastêpnie obejrzeliœmy
park miniatur Mini Europa, gdzie
postawiono modele najbardziej
znanych budowli i zabytków naszego kontynentu.
Potem widzieliœmy siedzibê
królewsk¹, Parlament Europejski,
rynek g³ówny z ratuszem, czyli
Grand Place oraz stare miasto z
symbolem Brukseli - Manneken Pis
tj. figurk¹-fontann¹, wykonan¹ z
br¹zu, przedstawiaj¹ nagiego, siusiaj¹cego ch³opca.

Du¿e wra¿enie wywar³y piêkne,
kolorowe witra¿e, które podziwialiœmy w Katedrze œw. Micha³a i œw.
Guduli, po³o¿onej na wzgórzu
Treurenberg.
Natomiast w Holandii gimnazjaliœci bawili siê w najwiêkszym

parku rozrywki Efteling, który znajduje siê w pobli¿u miasta Tilburg.
Zajmuje ponad 720 000 mkw. Posiada 36 atrakcji dla ludzi w ka¿dym
wieku: od teatrzyków, spokojnych
kolejek, a¿ po ogromne rollercoastery. Atrakcje to: Villa Volta, Py-

thon, Carnaval Festival, Joris en de
Draak, Bobbahn i Fata Morgana.
Wszyszcy wrócili pe³ni wra¿eñ i
ciekawych prze¿yæ.
CZEKAMY NA NASTÊPN¥
WYCIECZKÊ!!!
JAL

Na wagary do szko³y? Oczywiœcie!
Czas z³amaæ stary
stereotyp o wagarach!
Dlaczego nie
zrealizowaæ fajnych
zajêæ w szkole i
naprawdê dobrze siê
przy tym bawiæ?
Tak w³aœnie uczyniono w Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie, gdzie w pierwszy dzieñ wiosny zorganizowano X Sejmik
Uczniowski pod nazw¹ „ZnajdŸ
swoj¹ pasjê”.
Œwiêtuj¹c nadejœcie wiosny postanowiono poszukaæ pasji, jaka
drzemie w ka¿dym z nas.
Do szko³y zaproszono ciekawych ludzi, wykonuj¹cych swoje
zajêcia z pasj¹; goœciliœmy wiêc
przewodnicz¹c¹ GKRPA w Wêgorzynie J. Kamiñsk¹, M. Szestowick¹ wykonuj¹c¹ rêkodzie³o artystyczne, stra¿aków z OSP Wêgorzyno -M. £unkiewicza i M. Jaremê, kosmetyczkê K. Rzepkê, fotografa W. Cieplaka. Jeœli mamy szukaæ pasji w sobie, dobrze zobaczyæ
j¹ najpierw w kimœ, kim ju¿ ona zaw³adnê³a.

Uczniowie piêknie, wiosennie
udekorowali swoje sale. Najpiêkniejsz¹ okaza³a siê sala klasy 2b, nad
któr¹ opiekê sprawuje Barbara
Krzêæko. Gimnazjaliœci zaprezentowali medale, zdjêcia, rekwizyty,
albumy, gazetki œwiadcz¹ce o ich
pasjach sportowych, tanecznych,
kulinarnych, muzycznych.
Ka¿da klasa przygotowa³a palmê wielkanocn¹; tu najlepsi okazali

siê uczniowie z 1a pod kierunkiem
K. Staroñ. Uczniowie wyszukiwali
ciekawe has³a o wioœnie. Oto najlepsze z nich autorstwa klasy 3c i wychowawczyni J. Halamy: „Gdy nadchodzi wiosna, ka¿da buzia jest radosna”. Ponadto uczniowie urz¹dzili pokaz najciekawszych przebrañ wiosennych. Wybrano pani¹
wiosnê - D. Grucê z klasy 3c oraz D.
Jaremkê z klasy 3b!

Ca³a zabawa przenios³a siê
wreszcie barwnym pochodem przez
miasto na promenadê, gdzie przy
pieczeniu kie³basek podsumowano
ten weso³y dzieñ.
Wszystkim przedsiêwziêciom
towarzyszy³o wiele radoœci i chyba
niewielu pamiêta³o, ¿e by³ to Dzieñ
Wagarowicza, który jak siê okaza³o
mo¿na œwietnie spêdziæ w³aœnie w
szkole!
JAL
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Liga pi³karska
IV liga zachodniopomorska
Hutnik Szczecin - Orze³ Wa³cz 2-1, Ina
Goleniów - Pogoñ II Szczecin 1-4, Victoria Przec³aw - Kluczevia Stargard 02, Leœnik/Rossa Manowo - Vineta Wolin 4-3, Rega Trzebiatów - Lech Czaplinek 1-1, Gryf Kamieñ Pomorski - Sarmata Dobra 0-0, Energetyk Gryfino Stal Szczecin 3-0, S³awa S³awno - Astra
Ustronie Morskie 0-0.
1. Energetyk Gryfino
41 53:14
2. Pogoñ II Szczecin
38 59:22
3. Leœnik/Rossa Manowo
33 39:22
4. Kluczevia Stargard
33 31:22
5. Stal Szczecin
32 36:26
6. Vineta Wolin
27 30:24
7. Gryf Kamieñ Pomorski
27 26:28
8. Orze³ Wa³cz
27 29:30
9. Sarmata Dobra
23 27:37
10. Ina Goleniów
23 28:32
11. Astra Ustronie Morskie 23 23:26
12. Lech Czaplinek
19 15:33
13. Victoria Przec³aw
18 20:28
14. Hutnik Szczecin
17 27:35
15. S³awa S³awno
17 19:39
16. Rega Trzebiatów
5 12:56
Liga Okrêgowa Szczeciñska
Zorza Dobrzany - K³os Pe³czyce 3-1,
Polonia P³oty - Masovia Maszewo 3-2,
Stal Lipiany - Œwit Skolwin 3-1, Piast
Chociwel - Unia Dolice 1-1, Sêp Brzesko - Morzycko Moryñ 1-4, Odra Chojna - Arkonia Szczecin 0-2, Œwiatowid
£obez - Odrzanka Radziszewo 2-3,
Sokó³ Pyrzyce - Ehrle Dobra Szczeciñska 1-4.
1. K³os Pe³czyce
37 32:18
2. Œwit Skolwin
35 32:22
3. Morzycko Moryñ
35 34:25
4. Unia Dolice
31 32:17
5. Arkonia Szczecin
30 32:11
6. Stal Lipiany
30 37:28
7. Odra Chojna
27 35:30
8. Ehrle Dobra Szczeciñska 25 30:33
9. Zorza Dobrzany
25 26:24
10. Œwiatowid £obez
22 24:33
11. Odrzanka Radziszewo 21 33:37
12. Sokó³ Pyrzyce
20 21:35
13. Polonia P³oty
20 25:42
14. Masovia Maszewo
18 26:32
15. Piast Chociwel
16 16:28
16. Sêp Brzesko
16 24:44
Regionalna Klasa Okrêgowa - gr.
Szczecin P³n. - 18 kolejka
Vielgovia Szczecin - Sparta Wêgorzyno 0-8, Jeziorak Szczecin - Pomorzanin
Nowogard 1-2, Sparta Gryfice - Wicher
Brojce 1-2, Ina Iñsko - Wybrze¿e Rewalskie Rewal 1-1, Promieñ Mosty Kasta Szczecin-Majowe 3-1, GKS Mierzyn - Orze³ £o¿nica 4-1, Chemik II
Police - B³êkitni II Stargard 4-0, Flota
II Œwinoujœcie - Iskra Golczewo 5-2.
1. Ina Iñsko
43 36:16
2. Pomorzanin Nowogard
36 35:16
3. GKS Mierzyn
34 52:29
4. Iskra Golczewo
31 46:29
5. Jeziorak Szczecin
31 43:28
6. Wybrze¿e Rewalskie
29 45:34
7. Flota II Œwinoujœcie
26 47:44
8. B³êkitni II Stargard
25 54:38
9. Kasta Szczecin-Majowe 24 24:33
10. Chemik II Police
23 42:37
11. Wicher Brojce
22 31:40
12. Promieñ Mosty
20 36:39
13. Sparta Wêgorzyno
20 31:33

SPORT
Wyniki i tabele
14. Orze³ £o¿nica
15. Vielgovia Szczecin
16. Sparta Gryfice

18 17:36
14 22:60
10 18:67

A klasa Szczecin gr. I – 12 kolejka
Jantar Dziwnów - OKS Goleniów 3-1,
Korona Stuchowo - Sowianka Sowno 31, Fala Miêdzyzdroje - B³êkitni Trzyg³ów 3-0, Pomorzanin Przybiernów Bizon Cerkwica 7-0, Ba³tyk Gostyñ Ba³tyk Miêdzywodzie 2-2, Orze³ Prusinowo - Mewa Resko 1-4.
1. Pomorzanin Przybiernów
2. Fala Miêdzyzdroje
3. Korona Stuchowo
4. Jantar Dziwnów
5. Sowianka Sowno
6. Bizon Cerkwica
7. B³êkitni Trzyg³ów
8. Mewa Resko
9. Ba³tyk Gostyñ
10. OKS Goleniów
11. Orze³ Prusinowo
12. Ba³tyk Miêdzywodzie

33 67:3
28 28:13
27 42:22
23 25:19
17 27:24
17 26:25
17 20:21
16 27:20
11 20:36
9 11:33
5 14:43
4 11:59

A klasa Szczecin gr. II – 12 kolejka
Radowia Radowo Ma³e - Orkan Dalewo 6-2, Olimpia Nowogard - Pomorzanin Kr¹piel (postêp.), D¹brovia Stara
D¹browa - D¹b Dêbice 1-0, WODR
Barzkowice - Orze³ Grzêdzice 2-0,
Rolpol Chlebowo - Zorza Tychowo 0-2,
Unia Stargard - Zenit Koszewo 9-3.
1. Radowia Radowo Ma³e 29 50:14
2. Olimpia Nowogard
26 35:12
3. Orze³ Grzêdzice
20 25:13
4. D¹b Dêbice
18 25:18
5. Rolpol Chlebowo
17 21:22
6. Unia Stargard
17 38:32
7. D¹brovia Stara D¹browa 16 17:19
8. Zorza Tychowo
14 18:22
9. WODR Barzkowice
13 18:22
10. Orkan Dalewo
13 24:34
11. Pomorzanin Kr¹piel
13 19:21
12. Zenit Koszewo
1 13:74
B klasa Szczecin gr. I
1. Pionier ¯arnowo
24 29:11
2. Znicz Wysoka Kamieñska 19 19:12
3. Jastrz¹b £osoœnica
18 25:10
4. Pomorzanin II Nowogard 11 22:16
5. Gardominka/Polonia II
9 27:22
6. Zalew Stepnica
9 22:20
7. Huragan Wierzchos³aw
6 22:32
8. Zieloni Wyszobór
4 7:36
9. Prawobrze¿e Œwinoujœcie 3 12:26
B klasa Szczecin gr. II
1. Œwiatowid II £obez
2. Vitkowia Witkowo
3. Orkan II Suchañ
4. Iskra Pomieñ
5. Derby Ulikowo
6. Kluczevia II Stargard
7. Znicz Sulibórz
8. Ogniwo Dzwonowo
9. Saturn Szadzko
10. Piast Kolin

24 35:12
24 28:7
16 20:16
12 22:19
11 17:16
10 13:21
10 14:15
8 16:27
7 17:28
5 16:37

I klasa juniorów - gr. I
1. Ina Goleniów
2. Fala Miêdzyzdroje
3. Polonia P³oty
4. Sarmata Dobra
5. Œwiatowid £obez
6. Sparta Gryfice
7. Gryf Kamieñ Pomorski
8. Vineta Wolin
9. Rega Trzebiatów

22 48:3
17 18:8
16 24:17
13 16:20
12 21:17
9 22:23
6 13:38
6 12:23
4 11:36
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Zwyciêstwo Mewy
na inauguracjê
rundy wiosennej
ORZE£ Prusinowo - MEWA Resko 1:4
W niedzielê, 25 marca,
Mewa Resko
wyjazdowym meczem
z Or³em Prusinowo
rozpoczê³a rundê
wiosenn¹ w grupie
pierwszej A klasy.
W zimowej przerwie
nast¹pi³o kilka zmian
w dru¿ynie prowadzonej
przez Janusza
Skrobiñskiego.
Najwa¿niejsz¹ z nich by³o wycofanie z rozgrywek juniorów i w³¹czenie czêœci zawodników do
pierwszej dru¿yny. Nie pró¿nowano
tak¿e na rynku transferowym i dokonano kilku znacz¹cych wzmocnieñ.
Do klubu na zasadzie transferu definitywnego do³¹czy³o 7 zawodników. Liniê obrony wzmocnili Tomasz Side³ (Œwiatowid £obez),
Pawe³ Kowal (Kotwica Ko³obrzeg)
oraz Piotr Kulczewski (Jastrz¹b
£osoœnica). W pomocy o miejsce w
wyjœciowej jedenastce walczyæ
bêd¹ Denis Chodyna oraz Pawe³
Wojciechowski (obaj Œwiatowid), a
w ataku Dawid Dudek (Œwiatowid)
oraz Konrad Lewicki (Kotwica
Ko³obrzeg). Z klubu odeszli Ariel
Lewandowski, Marcin Czerwiñski,
Adrian Kowalski, £ukasz Roszak
(nie wznowili treningów), Daniel
Mi³oszewicz (Astra Ustronie Morskie) i Krzysztof G¹sior (Jastrz¹b
£osoœnica).
Mecze rundy wiosennej maj¹
przede wszystkim pozwoliæ trenerowi na zgranie zespo³u, którego
celem w przysz³ym sezonie bêdzie
awans do klasy okrêgowej.
Pojedynek z Or³em Prusinowo
mia³ byæ pierwszym krokiem do oddalenia siê na bezpieczn¹ odleg³oœæ
od strefy spadkowej i spokojne testowanie ró¿nych wariantów gry w
kolejnych meczach. Pierwsza po³owa spotkania rozgrywanego na
grz¹skim boisku nie wygl¹da³a jednak tak, jak oczekiwa³ tego trener.
Zawodnicy z Reska mimo tego, i¿
przewa¿ali, to nie potrafili zdobyæ
¿adnej bramki. Najlepsze sytuacje
marnowali £ukasz Grygiel (strza³ w
poprzeczkê), Dawid Dudek oraz
Szymon Deuter. Co gorsza w 32 mi-

nucie po serii b³êdów obroñców napastnik Or³a p³askim strza³em pokona³ Micha³a Andrusieczko. W przerwie spotkania trener przekaza³ zawodnikom kilka cennych wskazówek, które w drugiej po³owie mia³y
pomóc w odwróceniu losów spotkania. W 46 minucie Dawid Szko³uda
uderzy³ mocno zza pola karnego,
bramkarz odbi³ pi³kê przed siebie, a
Grygiel minimalnie przestrzeli³. W
55 minucie znów okazjê mia³ najlepszy strzelec rundy jesiennej, ale
bramkarz gospodarzy w sobie tylko
znany sposób uratowa³ dru¿ynê od
straty bramki. Trzy minuty póŸniej
próbowa³ Dawid Ryba, ale trafi³ tylko w poprzeczkê. Wreszcie w 60
minucie Mewa wyrówna³a. W polu
karnym faulem zatrzymany zosta³
szar¿uj¹cy Dudek. Do pi³ki podszed³ Szymon Deuter i pewnym
strza³em w lewy róg doprowadzi³ do
wyrównania. Dziesiêæ minut póŸniej goœcie wyszli na prowadzenie.
Akcjê prawym skrzyd³em przeprowadzi³ Denis Chodyna, poda³ do
niepilnowanego Dudka, a ten strza³em w okienko dope³ni³ formalnoœci. Po tej bramce gospodarze zawodów ca³kowicie oddali inicjatywê
Mewie. Po rzucie ro¿nym, wykonywanym przez Dawida Szko³udê, na
3:1 g³ow¹ podwy¿szy³ Pawe³ Wojciechowski. Chwilê póŸniej przewrotk¹ ³adny strza³ odda³ Dudek,
ale pi³ka minimalnie minê³a bramkê. Na kwadrans przed koñcem na
4:1 podwy¿szy³ Dudek i Mewa
mog³a cieszyæ siê z pierwszego wiosennego zwyciêstwa.
Cieszyæ mo¿e gra nowowprowadzonych zawodników oraz du¿e
wsparcie dla nich graczy „starego”
sk³adu. W grze widaæ ju¿ sporo pozytywów, ale istnieje te¿ kilka elementów wymagaj¹cych poprawy.
Przede wszystkim skutecznoœæ.
Mewa odda³a 24 strza³y na bramkê
Or³a i tylko 14 z nich lecia³o w œwiat³o bramki. Miejmy nadziejê, ¿e
kolejne spotkania pozwol¹ na jej
poprawê. Kolejny mecz z Fal¹ Miêdzyzroje w sobotê, 31 marca na stadionie w Resku.
Sk³ad Mewy: Andrusieczko Kulczewski, Side³, Waldon, Kowal
- Chodyna, Deuter Sz., Ryba, Szko³uda - Dudek, Grygiel.
Rezerwa: Gromek, Szczeœniak,
Lewicki, Wojciechowski, Pietrowski, Romaszko, Deuter M. (MR)
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Sarmata móg³ wygraæ, ale Gryf wci¹¿
dobrzanom nie le¿y
W minion¹ sobotê
Sarmata Dobra wybra³ siê do Kamienia
Pomorskiego na
mecz z miejscowym
Gryfem, rywalem,
który w dotychczasowych rozegranych
meczach naszej dru¿ynie wybitnie „nie
le¿a³”.
By³o to szóste starcie Sarmaty i
Gryfa w IV lidze i dotychczas piêciokrotnie gór¹ byli pi³karze z Kamienia Pomorskiego. Sobotni remis
i zdobyty jeden punkt prze³ama³ niechlubn¹ passê pora¿ek Sarmaty z

Gryfem i w tych okolicznoœciach
okaza³ siê niezwykle cenny. Jednak
mimo zdobytego jednego punktu na
"gor¹cym" terenie w Kamieniu Pomorskim, w ekipie Sarmaty wyczuwa³o siê pewien niedosyt; dru¿yna z
Dobrej przewa¿a³a, szczególnie w
pierwszej po³owie meczu, wypracowa³a wiêcej dogodnych sytuacji do
strzelenia bramek i powinna w tym
dniu swobodnie wygraæ. Po raz kolejny zawiod³a jednak skutecznoœæ.
Zdobyty punkt pozwoli³ awansowaæ Sarmacie w ligowej tabeli o
jedn¹ pozycjê. Przed Sarmat¹ kolejny trudny wyjazd, tym razem do
Astry Ustronie Morskie, dru¿yny,
która plasuje siê tylko dwie pozycje
ni¿ej w tabeli. Natomiast ju¿ 7
kwietnia w Dobrej prawdziwy wiosenny hit: do Dobrej zawita Pogoñ
II Szczecin, dru¿yna, która graj¹c
nawet tylko rezerwami jest w stanie
wygraæ z ka¿d¹ dru¿yn¹ IV ligi. W

jesiennym meczu w Szczecinie Sarmata przegra³ 0:5, a w sk³adzie Pogoni II (dla przypomnienia) zagra³o
wtedy kilku zawodników z I sk³adu:
Marcin Zomerski (72' Krystian
Rudnicki), Peter Hricko, B³a¿ej
Radler, Damian Kostkowski, Damian Adamczuk (55' Mateusz Sobolczyk), Kamil Konieczny, Przemys³aw Pietruszka, Adrian £uszkiewicz, £ukasz Wójcik, Donald Dering Djousse, Mateusz Trzebiatowski (65' £ukasz Zwoliñski).
W minionym tygodniu na p³ycie
boiska w Dobrej zosta³y przeprowadzone niezbêdne wiosenne prace
pielêgnacyjne i stan murawy jest
rewelacyjny. Kibiców ju¿ dzisiaj
zapraszamy na ten ciekawy i atrakcyjny mecz.
Gryf Kamieñ Pomorski - Sarmata Dobra 0:0
Sk³ady dru¿yn:

Gryf Kamieñ Pomorski: Ireneusz Benedyczak, Rados³aw Janus
(85' Andrzej Nowak), Adrian Kapczyñski, Jaros³aw Jarecki, Micha³
Bogusz (65' Przemys³aw D¹browski), Ryszard Król, Kacper Wittbrodt (53' Mariusz Kostur), Micha³
Geszka, Rafa³ Janus, Dawid Roszak, Szymon W³odarek (75' Adam
Walicki).
Sarmata Dobra: Tomasz D¿egan, Arkadiusz Paw³owski, Piotr
Grochulski, Damian Dzierbicki,
Mateusz Dzierbicki, Zdzis³aw
Szw¹der, Piotr Klêczar, Krzysztof
Szkup (76' Wojciech Bonifrowski),
Wojciech GuŸniczak, Rados³aw
Cytowicz (66' Emilian Kamiñski),
Damian Padziñski (90' Maciej Garliñski).
Sêdzia g³ówny: Janusz Rybarczyk, asystenci: Tomasz Kleparski,
Pawe³ Okunowicz.
estan

Granie w planie

IV liga zachodniopomorska – XIX kolejka
31.03.2012 r. - sobota:
Energetyk Gryfino - Gryf Kamieñ Pomorski
Vineta Wolin - Rega Trzebiatów
Pogoñ II Szczecin - S³awa S³awno
Astra Ustronie Morskie - Sarmata Dobra
11:00 Stal Szczecin - Leœnik/Rossa Manowo
12:00 Kluczevia Stargard - Hutnik Szczecin
15:00 Orze³ Wa³cz - Ina Goleniów
16:00 Lech Czaplinek - Victoria Przec³aw

Liga Okrêgowa Szczeciñska – XIX kolejka
31.03.2012 r. - sobota:
Arkonia Szczecin - Polonia P³oty
Unia Dolice - Stal Lipiany
Odrzanka Radziszewo - Ehrle Dobra Szczeciñska
11:00 Œwit Skolwin - Œwiatowid £obez
15:00 Odra Chojna - Sokó³ Pyrzyce
15:00 Masovia Maszewo - Sêp Brzesko
16:00 Morzycko Moryñ - Zorza Dobrzany
16:00 K³os Pe³czyce - Piast Chociwel

Regionalna Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n. - XIX
kolejka
31.03.2012 r. - sobota:
GKS Mierzyn - Chemik II Police
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Flota II Œwinoujœcie
Kasta Szczecin-Majowe - Vielgovia Szczecin
14:00 Iskra Golczewo - Sparta Gryfice
14:00 Wicher Brojce - Jeziorak Szczecin
15:00 Pomorzanin Nowogard - Promieñ Mosty
16:00 Orze³ £o¿nica - Ina Iñsko
16:00 Sparta Wêgorzyno - B³êkitni II Stargard

A klasa Szczecin gr. 1 – XIII kolejka:
31.03.2012 r. - sobota:
Ba³tyk Gostyñ - Jantar Dziwnów
Ba³tyk Miêdzywodzie - Pomorzanin Przybiernów
Bizon Cerkwica - Orze³ Prusinowo

14:00 Mewa Resko - Fala Miêdzyzdroje
01.04.2012 r. - niedziela:
14:00 Sowianka Sowno - OKS Goleniów
15:00 B³êkitni Trzyg³ów - Korona Stuchowo

A klasa Szczecin gr. 2 – XIII kolejka:
31.03.2012 r. - sobota:
Orkan Dalewo - WODR Barzkowice
Orze³ Grzêdzice - Olimpia Nowogard
Pomorzanin Kr¹piel - Unia Stargard
Zorza Tychowo - D¹b Dêbice
14:00 Radowia Radowo Ma³e - D¹brovia Stara D¹browa
01.04.2012 r. - niedziela:
15:00 Zenit Koszewo - Rolpol Chlebowo

B klasa Szczecin gr. 1 – X kolejka:
31.03.2012 r. - sobota:
Gardominka/Polonia II Mechowo - Zalew Stepnica
15:00 Jastrz¹b £osoœnica - Znicz Wysoka Kamieñska
15:00 Pionier ¯arnowo - Pomorzanin II Nowogard
01.04.2012 r. - niedziela:
14:00 Huragan Wierzchos³aw - Zieloni Wyszobór

B klasa Szczecin gr. 2 – X kolejka:
31.03.2012 r. - sobota:
Orkan II Suchañ - Kluczevia II Stargard
Ogniwo Dzwonowo - Znicz Sulibórz
11:00 Vitkowia Witkowo - Œwiatowid II £obez
01.04.2012 r. - niedziela:
15:00 Piast Kolin - Iskra Pomieñ
15:30 Derby Ulikowo - Saturn Szadzko

I klasa juniorów - gr. 1 Szczecin – X kolejka:
31.03.2012 r. - sobota:
Rega Trzebiatów - Œwiatowid £obez
Fala Miêdzyzdroje - Sparta Gryfice
Vineta Wolin - Ina Goleniów
Gryf Kamieñ Pomorski - Polonia P³oty
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Œwiatowid przegra³, ale walczy³
do koñca
ŒWIATOWID £obez – ODRZANKA Radziszewo 2:3 (1:2)
Œwiatowid: Micha³ Tchurz,
£ukasz Petera, Dawid Mosi¹dz,
Marcin Mosi¹dz, Micha³ Koba, Tomasz Rokosz, £ukasz Niko³ajczyk,
£ukasz Su³kowski, Mateusz Ostaszewski, Damian Mosi¹dz, Mateusz
Urbañski, Adrian Adamów, Kamil
£apuæ, Jacek Szabunia, Tomasz Górecki, Mieczys³aw Bojanowski,
Piotr Kulczyñski. Trener Dariusz
Kêsy.
Bramki dla Œwiatowida: P. Kulczyñski i £. Petera z karnego.
Œwiatowid wyst¹pi³ przed
w³asn¹ publicznoœci¹ w niewidzianym tu jeszcze nigdy sk³adzie, mo¿na by powiedzieæ – eksperymentalnym, gdyby nie realia, w jakich
przysz³o klubowi rozpoczynaæ rundê wiosenn¹ 2012. Te realia to jest
dopiero eksperyment, mo¿e nawet
na skalê krajow¹! Klub przyst¹pi³
do rozgrywek bez pieniêdzy z konkursu, gdy¿ jak wiadomo, burmistrz
nie udzieli³ mu dotacji. W tej sprawie mediacjê prowadzi³ nawet szef
ZZPN Jan Bednarek, ale bez efektów. By uœwiadomiæ sobie, w jak
trudnej sytuacji znalaz³ siê zespó³,
wystarczy przypomnieæ, ¿e wobec

widma wycofania dru¿yny z rozgrywek, z podstawowego sk³adu odesz³o do innych klubów wiêkszoœæ
pi³karzy. W ostatniej chwili Zarz¹d
klubu zdecydowa³, ¿e jednak dokoñczy rundê wiosenn¹ w V lidze
w³asnymi si³ami i œrodkami. Mog³o
to staæ siê dziêki pomocy finansowej zaoferowanej przez pani¹ Gra¿ynê Kar³owsk¹ i samego prezesa
Marcina Pietrzyka.
Trudno wiêc by³o oczekiwaæ, ¿e
zespó³ z³o¿ony w wiêkszoœci z niedawnych juniorów od razu bêdzie
wygrywaæ. Pierwszy mecz ligowy
Œwiatowid przegra³, ale kibice po
cichu liczyli, ¿e w £obzie da radê
Odrzance Radziszewo, tym bardziej, ¿e jesieni¹ wygra³ z ni¹ na
wyjeŸdzie. Jednak nie da³ rady. Zabrak³o zgrania, umiejêtnoœci i si³. Za
póŸno zawodnicy rozpoczêli w tym
sk³adzie przygotowania do rundy i
od razu nie da siê nadrobiæ tych
zaleg³oœci.
Œwiatowid szybko strzeli³ bramkê; popularny Piotr „Bolo” Kulczyñski, który pojawi³ siê w sk³adzie, w zamieszaniu strza³em przy
s³upku uzyska³ prowadzenie. Micha³ Tchórz w bramce broni karne-

go. To ogromny talent. Jednak nie
daje rady, gdy Odrzanka strzela dwa
gole. Drugi mo¿na z³o¿yæ na barki
sêdziego bocznego, który sygnalizuje spalonego; obrona na chwilê
staje, sêdzia g³ówny „puszcza” grê i
jest 1:2. W drugiej po³owie £ukasz
Petera strzela karnego za „rêkê” w
polu karnym i jest remis. Gdyby
zosta³ utrzymany, by³by to sprawiedliwy wynik. Jednak tu¿ przed zakoñczeniem meczu czubem wali
pi³kê jeden z napastników Odrzanki
i ta wpada do siatki obok zaskoczo-

nego Tchórza. Odrzanka tañczy taniec radoœci. Nasi schodz¹ zmêczeni i chyba trochê wœciekli, ¿e nie
„dowieŸli” remisu do koñcowego
gwizdka. Jednak, trzeba im to oddaæ
– walczyli do ostatniego tchu. Je¿eli
taka wola walki zostanie, to pora¿ki
mog¹ tych m³odych ludzi tylko zahartowaæ, a w ka¿dym nastêpnym
meczu bêd¹ nabieraæ umiejêtnoœci i
doœwiadczenia, wiêc trzeba zachowaæ optymizm i oddaæ szacunek, ¿e
podjêli walkê w tym klubie, pod
szyldem Œwiatowida.
KAR

Wêdrówki turystyczne

VII „POWITANIE WIOSNY”
£obez - Przytoñ. Niedziela, 18
marca 2012 r. Ju¿ po raz siódmy
odby³ siê rajd turystyki pieszej
pod has³em Powitanie wiosny.
Organizatorem wêdrówki jest
Klub Turystyki Pieszej dzia³aj¹cy
przy TKKF B³yskawica £obez. Trasa: £obez - Ÿród³o - Bonin - jezioro
Niwka - rzeka BrzeŸnicka Wêgorza
- Rogówko - Przytoñ. Dystans: 15
km. Wêdrowaliœmy drogami, dró¿kami, œcie¿kami, œcie¿ynami i na
prze³aj.
W trasê z £obza ruszy³o 44 piechurów, w tym dzieci i m³odzie¿.
Najm³odszym uczestnikiem rajdu
by³ 3,5 letni Robert Mitura, który
dzielnie radzi³ sobie na szlaku,
wspierany przez rower i tatê. S³owa
podziwu nale¿¹ siê te¿ 8-letniemu
Markowi Barczewskiemu, który
równie¿ mê¿nie znosi³ trudy trasy.
W Przytoniu spotkaliœmy siê z
grupami turystów pieszych i rowerowych przyby³ych z Drawska
Pom. Na chwilê zatrzymaliœmy siê,

by podziwiaæ przykoñski koœció³.
Wspólne ognisko odby³o siê na pla¿y nad Jeziorem Przytoñskim. Tutaj na wszystkich czeka³y kie³baski, smalec, ogórki, chleb i napoje.
PokaŸne ognisko przygotowa³ dla
nas so³tys Przytonia pan Jan Adamów. W imieniu braci turystycznej
serdecznie dziêkujemy. W spotkaniu ogniskowym goœci³a burmistrz
Wêgorzyna pani Monika KuŸmiñska.
Kolejnym tradycyjnym punktem imprezy jest topienie Marzanny. Tym razem kuk³ê przygotowa³
mors Roman z Iñska. I to on dost¹pi³
zaszczytu zepchniêcia zimy w odmêty niebytu. Marzanna tym razem
podda³a siê ³atwo i uleg³a g³êbokim
wodom Jeziora Przytoñskiego. Widaæ zima ju¿ nie wróci.
Zwyczajowo ju¿ podczas spotkania odby³a siê k¹piel morsów z
£obza, Drawska Pom. i Iñska. Jak
powiedzia³ jeden z morsów, to ju¿
jednak nie to. Najlepsz¹ frajdê daj¹
k¹piele, gdy woda jest cieplejsza ni¿

powietrze. To w³aœnie podczas morsowania Marzanna dokona³a ¿ywota.
Grupê ³obesk¹ prowadzili Adam
Kogut i El¿bieta Jankowska-Kogut.
Rajd zamyka³ nasz niezawodny kolega Zygmunt Chuchro.
Do £obza strudzeni turyœci wrócili autobusem, choæ kilku œmia³ków ruszy³a pieszo w drogê powrotn¹. Gratulujemy kondycji i
wytrwa³oœci.

Dziêkujemy panu Dariuszowi
Rutkowskiemu za dowiezienie prowiantu turystycznego nad jezioro.
Ze strony Drawska Pomorskiego rajd zosta³ zorganizowany przez
drawski Oddzia³ PTTK. Ognisko
TKKF B³yskawica dzia³a w oparciu
o dotacjê z Urzêdu Miejskiego w
£obzie.
Do zobaczenia na turystycznym
szlaku!!
Adam Kogut (adamku@vp.pl)
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A prowadz¹ nas
nadzieja, wiara,
z³oœæ
List do redakcji

Wiatr nam w oczy wieje,
a my idziemy dalej i iœæ bêdziemy. Niech nie myœl¹ co
niektórzy, ¿e siê poddamy.
Nie ukrywam, ¿e jest ciê¿ko,
ale s¹ jeszcze ludzie, którym
Œwiatowid le¿y na sercu.
Dziêkujê najbardziej pi³karzom, za ich grê, rozumiem, ¿e jest trudno, ale
ch³opcy staraj¹ siê, daj¹ z
siebie wszystko - doceniamy
to. A ci, którzy zamiast cieszyæ siê,
¿e Œwiatowid gra, przyszli nie kibicowaæ, a tylko po to, ¿eby szydziæ i
o zgrozo w szale z³oœci i niemocy, ¿e
nie zdo³ali temu przeszkodziæ, posunêli siê wrêcz do niegodnego zachowania niech zrozumiej¹, ¿e takie
ich zachowanie nie bêdzie przez
nikogo tolerowane, a wrêcz nas
jeszcze bardziej mobilizuje i
utwierdza w tym, ¿e idziemy w dobrym kierunku. Zaciskaj¹c piêœci,
ale z uœmiechem na ustach, wiar¹ w
zwyciêstwo bêdziemy szli do przodu.
A za Was wstydzimy siê - a¿ niewiara, ¿e jesteœmy z jednego miasta,
naszego £obza.
£obeziacy tacy nie s¹, nie maj¹
tyle nienawiœci - nie idŸcie t¹ drog¹.
Nie chcecie pomóc, nie pomagajcie, ale te¿ nie przeszkadzajcie,
nie ubli¿ajcie, to nie przystoi.
Mo¿e po czêœci moje zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ Œwiatowida
jest dla mnie samej d¹¿eniem do
spe³nienia swoich marzeñ o klubie,
który jest dum¹ naszego Miasta, ale

myœlê - spe³ni³abym zarazem marzenia wielu innych osób.
Zatrzymajcie siê, poczekajcie
na wyjaœnienie spornych kwestii
przez ludzi do tego upowa¿nionych,
nie wydawajcie wyroków, nie pos¹dzajcie i nie skazujcie nikogo.
Spójrzcie przez moment za siebie. Klub ten to nie tylko dzieñ dzisiejszy, ale szmat historii, do której
mamy we krwi szacunek. Klub ten
nie tylko dla mnie jest pomnikiem
Pamiêci i Wdziêcznoœci dla wielu
osób, których wœród nas ju¿ nie ma.
Nie zburzmy tego.
Do wiadomoœci tych, którzy nie
wiedz¹ - jesteœmy uparci, idziemy
do przodu, a którzy to wiedz¹ i
wierz¹ w nas, mog¹ pomóc przyjœciem na mecze Œwiatowida, kupnem cegie³ki jednej czy wielu, czym
stan¹ siê wspó³autorami naszego
sukcesu.
Ci, którzy nie traktuj¹ mnie jako
wroga Œwiatowida, a s¹ chêtni pomóc, doradziæ - zapraszam.
Myœlê, ¿e moje doœwiadczenie
¿yciowe, rozs¹dek, upór i d¹¿enie
do celu w po³¹czeniu z m³odym zapa³em panów Pietrzyka i Andrusieczki, ich dobrym kontaktem z
zawodnikami - pi³karzami, którzy z
kolei dysponuj¹ chêci¹ i wol¹ walki,
pozwoli nam utrzymaæ zespó³ do
momentu wyjaœnienia tej „niebywa³ej sytuacji”.
Czêœæ sukcesu osi¹gnêliœmy –
przecie¿ gramy, a zawsze znajd¹ siê
rycerze, którzy nas obroni¹,
Gra¿yna Kar³owska

8 Wiosenny Rajd Pieszy po Ziemi £obeskiej

„£O•NIC¥ DO WYSIEDLA”
Niedziela - 1 kwietnia 2012 r.
- zbiórka: godz. 9.00, £obez stacja kolejowa
- trasa: £obez - Ko³dr¹b - dolina £oŸnicy - Wysiedle centralne - hubertówka
Zagórzyce - Wysiedle pó³nocne (powrót inna drog¹) - £obez; - dystans: 16 km;
- zrzuta: 7 z³ (p³atne podczas zbiórki); cz³onkowie TKKF £obez (sk³adka 2012)
i niepe³noletni - 50%
- gwarantujemy - relaks full wypas: znaczek rajdowy (buton) dla ka¿dego
uczestnika; strawa dla ducha: dobra zabawa, niezapomniana atmosfera; strawa dla
cia³a: zupa, kie³basek, smalec, ciastek; z udzia³em turystów z Klubu Tatrzañskiego
Szczecin, Drawska i in. miast.
- wêdrówkê prowadz¹: Adam Kogut i El¿bieta Jankowska-Kogut
- informacje - Adam Kogut, tel. 607881467, adamku@vp.pl
- organizator: TKKF B³yskawica £obez - Klub Turystyki Pieszej (www.tkkflobez.pl)
- zakoñczenie - godz. 16:30
- Rajd odbêdzie siê bez wzglêdu na warunki pogodowe. Organizatorzy nie
zapewniaj¹ ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. Uczestnicy
bior¹ udzia³ w rajdzie na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Osoby nieletnie uczestnicz¹
w rajdzie tylko pod opiek¹ osoby doros³ej.
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Justyna Romej
trzecia w Polsce!

W minion¹ sobotê, dziêki piêknej wiosennej pogodzie, t³umy
szczecinian wyleg³y do Parku Kasprowicza i na B³onie, by kibicowaæ juniorom i juniorom m³odszym walcz¹cym o medale Mistrzostw Polski w Biegach Prze³ajowych.
Zawodnicy województwa zachodniopomorskiego spisali siê dobrze, zdobywaj¹c dwa br¹zowe
medale i kilka miejsc w pierwszej
dziesi¹tce. Mi³o nam donieœæ, ¿e
wœród medalistów na podium znalaz³a siê liderka ³obeskiego sportu
Justyna Romej, zawodniczka £KB
„Trucht” i uczennica klasy II Zespo³u Szkó³ w £obzie.
Br¹zowy medal Mistrzostw Polski Juniorek (18 - 19 lat) wywalczy³a dla naszego miasta i powiatu Justyna ROMEJ, która w biegu na
dystansie 2 km zajê³a III miejsce.
Brawo.
Bardzo dobrze spisali siê startuj¹cy od dwóch lat w barwach LKS
„Pomorze” Stargard Szczeciñski
inni nasi m³odzi biegacze z powiatu
³obeskiego: VIII miejsce wywalczy³
w biegu na 3000 m Krzysztof Kraus,
zamieszka³y w £obzie, a na XVIII
miejscu na dystansie 4000 m uplasowa³a siê mieszkanka Reska Ewelina Manel.
Po cichu wszyscy znawcy sportu
³obeskiego liczyli na kolejny sukces
Justyny Romej, podopiecznej trenera Piotra Kiedrowicza. Du¿y talent
Justyny, poparty ogromn¹ pasj¹
sportow¹ i prac¹ treningow¹, rozwi-

ja siê z roku na rok niemal wzorowo.
Warto przypomnieæ - w kategorii
m³odzików, jeszcze jako uczennica
naszego gimnazjum i cz³onkini
MKS „Olimp” by³a jedenast¹ zawodniczk¹ na Mistrzostwach Polski. Rok póŸniej, jako juniorka
m³odsza, zajê³a 6. lokatê w biegu na
800 m. Natomiast z kole¿ankami z
gimnazjum wywalczy³a w piêknym
stylu „br¹z” w sztafecie 400x300
x200x100 m w Fina³ach Ogólnopolskiej Gimnazjady w £odzi.
Rok 2011, zgodnie ze sportow¹
progresj¹, to ju¿ dla uczennicy liceum w £obzie pasmo sukcesów na
szczeblu krajowym, w tym: z³oty
medal i tytu³ mistrzyni Polski w
Mistrzostwach Polski w Biegach
Prze³ajowych w Bydgoszczy i pi¹te
miejsce w letnich Mistrzostwach
Polski w P³ocku w biegu na 800 m w
kat. do lat 17.
Br¹zowy medal Justyna Romej
wywalczony po dramatycznej walce na ostatnich finiszowych metrach
w Szczecinie, a odebrany z r¹k
Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego, to dobry prognostyk przed letnimi Mistrzostwami
Polski Juniorów, które w czerwcu
odbêd¹ siê w Bia³ymstoku. Pytana o
dalsze plany i marzenia Justyna powiedzia³a nam, ¿e jak ka¿demu
sportowcowi marzy siê jej start na
Igrzyskach Olimpijskich. Lecz takie bli¿sze i bardziej realne marzenia to zakwalifikowanie siê do reprezentacji Polski na przysz³oroczne Mistrzostwa Europy Juniorów.
Zdz. Bogdanowicz
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310 znaków
do wymiany!
Zezem

Foto: www.gs24.pl

„Russkaja Dusza”
w Resku

Zarz¹d Dróg Powiatowych w
roku 2012 planuje wymieniæ na terenie powiatu ³obeskiego ³¹cznie
310 znaków pionowych. W gminie
£obez - 60 szt, w gminie Wêgorzyno - 90 szt, w gminie Radowo Ma³e
- 30 szt, w gminie Resko - 100 szt i
w gminie Dobra - 30 szt.
Dlaczego? Jak nam powiedzia³
dyrektor ZDP Wies³aw Bernacki,
taki jest nakaz, czyli przepisy.
Z naszej strony - to g³upie przepisy i g³upie zamierzenie, bo znaki
s¹ w bardzo dobrym stanie i nie ma
¿adnego powodu, by je wymieniaæ.
To wyrzucone w b³oto nasze - podatników - pieni¹dze. Urzêdnikom nasze pieni¹dze s¹ obojêtne, jak i b³oto na wielu drogach. Wa¿ne s¹ przepisy. Ale te¿ chodzi o to, by cóœ robiæ, bo jak nie ma kasy na robienie
dróg, to przynajmniej trzeba robiæ
dobre wra¿enie, ¿e cóœ siê robi. A tak
na powa¿nie, to zwyk³a granda, bo
mo¿na te pieni¹dze spo¿ytkowaæ na
³atanie dziur w drogach, a nie stawiaæ znaki ograniczaj¹ce prêdkoœæ
jazdy po tych dziurach.
KAR

Niedawno europose³ S. Nitras pêdzi³
przez Szczecin 100 km/h. Nie zap³aci³
mandatu, bo ma ju¿ mandat poselski.
Trzy lata temu Nitras nie otrzyma³
mandatu za jazdê na wstecznym po
niemieckiej autostradzie. Wtedy
zas³oni³ siê paszportem
dyplomatycznym. Wczeœniej na Trasie
Zamkowej w Szczecinie rozbi³ auto
nale¿¹ce do samorz¹du województwa.
Poponujemy ZDP postawiæ taki znak.

Galeria tygodnika
Karolinka
(RESKO) Miniony tydzieñ w
Centrum Kultury w Resku sta³
pod znakiem muzyki.
W czwartek odby³ siê koncert
muzyczny dla najm³odszych, a w
sobotni wieczór doroœli mieszkañcy
naszej miejscowoœci, podczas kameralnego spotkania w sali widowiskowej Centrum, mieli ogromn¹
przyjemnoœæ wys³uchaæ ballad i romansów rosyjskich, w wykonaniu
toruñskiego zespo³u „Russkaja Dusza”. Duet Magdalena Cysewska i
Micha³ Hajduczenia w oryginalnym

jêzyku rosyjskim zaprezentowa³
wiele znanych pieœni rosyjskich, a
tak¿e bia³oruskich, przy dŸwiêkach
kontrabasu, akordeonu i skrzypiec.
Znane w wiêkszoœci utwory, w
tym Okud¿awy i Wysockiego, przenios³y publicznoœæ w duchow¹ podró¿ w g³¹b „rosyjskiej duszy”. Piêkna aran¿acja, przepiêkne g³osy wykonawców, rosyjskie stroje ludowe
pozostawi³y wœród publicznoœci
niezatarte wra¿enia.
Muzycy otrzymali gor¹ce brawa, bisuj¹c kilkakrotnie dla oczarowanej widowni.
CK

Bêd¹ gromadziæ
wspomnienia
(SIELSKO, gm. Wêgorzyno).
Stowarzyszenie Kresowian Kuropatniki podpisa³o z Urzêdem Marsza³kowskim umowê na dofinansowanie projektu „Zbieranie wspomnieñ by³ych i obecnych mieszkañców Kuropatnik oraz organizacja zjazdu Powrót do korzeni” w

kwocie ponad 7 tys. z³. Ca³y projekt
szacowany jest na kwotê ponad 10
tys. z³.
Stowarzyszenie jest w trakcie
poprawek nastêpnego projektu
„Wznowienie tradycji pieczenia
chleba” - tradycji wypieków w piecu chlebowym.
MM

Zdjêcie do Galerii Tygodnika mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w £obzie, www.fotopyrczak.pl

