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Przywrócili star¹ tradycjê
œwiêcenia pól

Sprzedam
Fiata Ducato
Maxi 3.0, 160 KM, 3,5 t,
L4H6, rok prod. 2008,
bogato wyposa¿ony.

Tel. 602-507-454
Opieka nocna pod lup¹

Niektórzy
lekarze s¹
tylko na
papierze,
a NFZ nic
z tym nie robi

Kradzie¿ „w bia³y dzieñ”
14 czerwca br. oko³o godz.
12.30 policjanci z £obza, poruszaj¹c siê radiowozem na drodze
Przemys³aw - Be³czna zauwa¿yli
mê¿czyznê, który na poboczu drogi usi³owa³ podnieœæ przewrócony
motorower.
Wymieniony zachowywa³ siê w
sposób nerwowy. W zwi¹zku z powy¿szym dokonali legitymowania i

CMYK

ustalili, ¿e by³ to 59.letni Stanis³aw
B., mieszkaniec pobliskiej wsi.
Podczas kontroli ujawniono, ¿e posiada przy sobie worek jutowy z
zawartoœci¹ kabla podziemnej linii
telekomunikacyjnej. Nastêpnie
ustalono, ¿e kabel ten zosta³ wykopany z ziemi w odleg³oœci oko³o 10
metrów od miejsca legitymowania,
a jego wartoœæ z³omowa wynios³a
280 z³. Kable zosta³y wyciête z nie-

czynnej linii telekomunikacyjnej,
bêd¹cej w³asnoœci¹ Telekomunikacji Polskiej S.A. Mê¿czyznê zatrzymano jako podejrzanego o przestêpstwo kradzie¿y i przedstawiono mu
zarzuty. Ponadto policjanci ustalili,
¿e w skupie z³omu w £obzie ww.
sprzeda³ wczeœniej podobny kabel
za sumê 510 z³. Za przestêpstwo
kradzie¿y grozi kara pozbawienia
wolnoœci od 3 miesiêcy do lat 5.
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Opieka nocna pod lup¹

Niektórzy lekarze s¹ tylko na papierze,
a NFZ nic z tym nie robi
(£OBEZ). Pracownicy
starostwa od miesiêcy
kontrolowali pracê
lekarzy specjalistów
oraz sposób dzia³ania
opieki nocnej w £obzie.
Wyniki s¹ druzgocz¹ce –
lekarze nie przestrzegaj¹
dni i godzin pracy.
Pacjenci pozostaj¹ bez opieki medycznej, a jeœli ju¿ trafi¹ na lekarza, to
czêsto nie otrzymuj¹ pomocy, bo lekarzowi nie chce siê udaæ z wizyt¹ domow¹. Prace za nich wykonuje pogotowie ratunkowe, a my p³acimy lekarzom za ich „niechcenie”.
Dy¿ur podstawowej opieki nocnej
dla mieszkañców powiatu ³obeskiego
w £obzie, przy ul. Waryñskiego 1 (stacja pogotowia ratunkowego) udziela
Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Ana-Lek.
„W funkcjonowaniu nocnej opieki zdrowotnej na terenie naszego powiatu wystêpuj¹ pewne nieprawid³owoœci, polegaj¹ce na nieprzestrzeganiu czasu pe³nienia dy¿urów (zdarza
siê, ¿e po godzinie 6.00 nie ma ju¿
lekarza) oraz niechêci wyje¿d¿ania z
wizytami domowymi do pacjentów.
Zg³oszenia takie kierowane s¹ nastêpnie do pogotowia ratunkowego, które
je realizuje. Czêsto realizowane zg³oszenia wg opinii pracowników nie
kwalifikowa³y siê do interwencji pogotowia ratunkowego” - czytamy w
informacji o s³u¿bie zdrowia dyrektora Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wies³awa Ma³ego.
Podczas sesji Rady Powiatu podjêto temat nocnej opieki oraz specjalistki w powiecie. Rozpocz¹³ go dyrektor Wydzia³u Wies³aw Ma³y. Z jego
s³ów wynika³o, ¿e informacja na temat
s³u¿by zdrowia w powiecie ³obeskim
zosta³a sporz¹dzona na bazie informacji pozyskanej z Narodowego Funduszu Zdrowia na temat kontraktów zawieranych przez specjalistkê na terenie powiatu, a tak¿e na bazie spostrze¿eñ pracowników wydzia³u, którzy
kontrolowali wszystkie przychodnie i
rozmawiali z osobami oczekuj¹cymi
na lekarzy.
- Tych informacji nie mo¿na uzyskaæ z internetu, poniewa¿ nie s¹ publicznie udostêpniane. Podj¹³em siê
tego zadania w tym roku. By³a to praca
tytaniczna, bo wszystko trzeba by³o
jeszcze skonfrontowaæ z rzeczywistoœci¹, wyci¹gn¹æ nieprawid³owoœci,
które wynik³y, a nie powinny byæ, ze
wzglêdu na to, ¿e kontrakty s¹ zawarte
inaczej, a inaczej realizacja tego kontraktu wygl¹da. Rozmawialiœmy z

ludŸmi, którzy w przychodniach oczekiwali na przyjêcia. Specjalistyka,
nocna opieka jest podstawow¹ opiek¹,
ale bezpoœrednio kontrolowana przez
NFZ, podstawowa dzienna natomiast
przez gminy – ona tak Ÿle w naszym
powiecie nie wygl¹da. Oczekiwania
do specjalistów nie odbiegaj¹ od œredniej wojewódzkiej, œmiem twierdziæ,
¿e s¹ krótsze – powiedzia³ W. Ma³y.
Z t¹ informacj¹ zgodzi³ siê radny
Ryszard Sola, który uzna³, ¿e to co
pisz¹ pracownicy wydzia³u starostwa
to œwiête s³owa.
- Jeœli chodzi o obecnoœæ lekarzy
na dy¿urach, to powiedzmy sobie
szczerze, czêsto ich nie ma. Nie ma,
wyjechali, pojechali wczeœniej i coœ z
tym trzeba zrobiæ. Mówiê to na podstawie osobistych obserwacji. Poszukiwa³em lekarza w chwili krytycznej,
a lekarza na dy¿urze nie by³o – powiedzia³ radny.
Poprosi³ o to, by skorzystaæ z faktu, i¿ na sali s¹ mieszkañcy powiatu,
aby wypowiedzieli siê w tej kwestii. O
g³os poprosi³a Zofia Krupa, jednak
rozpoczê³a dyskusjê na temat szpitala
w Resku, co mia³o byæ nastêpnym
punktem w obradach. Po chwili powrócono do tematu opieki medycznej.
G³os ponownie zabra³ Wies³aw Ma³y,
który wyjaœni³, ¿e wydzia³ zwraca³ siê
do podmiotów z proœb¹ o wyjaœnienie,
dlaczego te nieprawid³owoœci powsta³y, ale do chwili obecnej nie otrzymali odpowiedzi. O sprawie zosta³ powiadomiony równie¿ NFZ.
Wicestarosta Jan Zdanowicz poinformowa³ zebranych, ¿e w NFZ by³a
delegacja z powiatu ³obeskiego i rozmawia³a na ten temat z dyrektorem
Funduszu.
- Byliœmy na pocz¹tku roku w Narodowym Funduszu Zdrowia, by³ z
nami przewodnicz¹cy Rady Powiatowej Marek Kubacki. Przedstawiliœmy
sytuacjê, rozmawialiœmy z dyrektorem o tym problemie. Pod koniec roku
te¿ sprawdzaliœmy, jak funkcjonuj¹
nasze zak³ady opieki specjalistycznej.
Mówiliœmy o tym, ¿e jeœli ktoœ chce siê
zarejestrowaæ, to nie ma tak, ¿e pacjenci s¹ przyjmowani trzy razy w tygodniu i co najmniej raz przed po³udniem i po po³udniu. Niestety jest
praktykowane to w ten sposób, ¿e pacjenci s¹ przyjmowani jednego dnia
od rana do póŸnych godzin wieczornych. Jeœli przychodzi siê rano o ósmej
i ma siê bli¿ej nieokreœlony termin na
popo³udnie i mam czekaæ 8 czy 9 godzin, to nie mogê siê z tym pogodziæ.
A na nowy termin uzyskiwa³em odpowiedŸ tak¹, ¿e nie wiadomo, jaki termin i jaki lekarz bêdzie przyjmowa³.
Pracownicy naszego wydzia³u kilka razy przeszli siê, by sprawdziæ.
Oczywiœcie informacje o godzinach
przyjêæ lekarze pisz¹, czyli ten waru-

nek jest spe³niony. Natomiast ten, aby
przyjmowali pacjentów trzy razy w tygodniu, abyœmy mieli ci¹g³oœæ leczenia, to zapewniaj¹ nam nasi miejscowi lekarze specjaliœci, natomiast przyjezdni - niestety nie. Pisaliœmy do Narodowego Funduszu Zdrowia, bo kontrakty s¹ podpisywane pomiêdzy Narodowym Funduszem a lekarzami.
Robimy wszystko co w naszej mocy,
spotykaj¹c siê i pisz¹c pisma – powiedzia³ wicestarosta.
Wies³aw Ma³y doda³, ¿e efekt jest
taki, ¿e starostwo otrzyma³o odpowiedŸ, i¿ zostanie przeprowadzona
kontrola. Zgodnie z obietnic¹ tak siê
sta³o i... ¿adne wnioski nie zosta³y wyci¹gniête.
- Chodzi³o o gabinet okulistyczny
– przyje¿d¿anie raz na dwa tygodnie,
zapisywanie na nastêpny miesi¹c itd.
Z podobnym zarzutem wychodziliœmy
do rehabilitacji i opieki nocnej, skoñczy³o siê na tym samym. My mo¿emy
monitorowaæ, mo¿emy pisaæ, na zasadzie uprzejmie donoszê i wtedy byæ
mo¿e Fundusz podejmie jakieœ dzia³ania, ale tylko on mo¿e podj¹æ, poniewa¿ to on kontraktuje, on wie, na jakich warunkach. Obawiam siê, ¿e
nasze dzia³ania mog¹ mieæ taki wp³yw
na funkcjonowanie opieki zdrowotnej, jak na funkcjonowanie poci¹gów,
czy przejazd poci¹gów przez stacjê
£obez, gdzie o tym decyduje Urz¹d
Marsza³kowski, bez wzglêdu na to,
czy bêdziemy chcieli to on i tak pojedzie albo nie pojedzie. Nie mamy na to
wp³ywu albo doprowadzimy do tego,
¿e wskutek natarczywych naszych
pism i ¿¹dañ pozbêdziemy siê specjalistów z naszego terenu – stwierdzi³
dyrektor.
Wicestarosta Jan Zdanowicz zauwa¿y³, ¿e tak naprawdê do wydzia³u
w starostwie oficjalnie nie wp³ynê³a
¿adna skarga. Wszelkie dzia³ania podejmowane s¹ na bazie w³asnych obserwacji i rozmów z ludŸmi. Zastanawia³ siê te¿, dlaczego ludzie nie pisz¹
skarg do starostwa, by mia³o argumenty w walce z zaistnia³¹ sytuacj¹. Byæ
mo¿e po prostu dlatego, ¿e nie jest to
takie oczywiste. Ludzie zazwyczaj
pisz¹ bezpoœrednio skargi do NFZ,
b¹dŸ przychodz¹ do redakcji.
Kazimierz Chojnacki zwróci³
uwagê, ¿e byæ mo¿e lekarze specjaliœci maj¹ zbyt ma³o punktów kontraktowych, poprosi³ wiêc starostê, by wyst¹piæ do NFZ, aby tych punktów kontraktowych dla specjalistów œwiadcz¹cych us³ugi specjalistyczne dodaæ.
Na tym dyskusja na temat opieki
specjalistycznej i nocnej w naszym
powiecie zakoñczy³a siê, gdy¿ radny
Zbigniew Pa³ubiak nie bacz¹c na to,
¿e dyskusja tyczy tego tematu, znowu
rozpocz¹³ dyskusjê o szpitalu. Dyrektor szpitala odpowiedzia³ mu, ¿e lu-

dzie chcieliby lepszej opieki, nie p³ac¹c wy¿szych sk³adek.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w £obzie Kazimierz Chojnacki zwróci³ uwagê na punkty i s³usznie. Zadziwiaj¹ce jednak, ¿e nikt nie powiedzia³
g³oœno, w czym naprawdê tkwi problem. Nie jest tak, ¿e punktów na powiat ³obeski jest za ma³o. Punkty s¹
podzielone pomiêdzy lekarzy specjalistów przyje¿d¿aj¹cych do £obza i
bêd¹cych z £obza. Lekarze specjaliœci
z £obza przyjmuj¹ pacjentów zgodnie
z kontraktem i z powodzeniem mogliby przyj¹æ wiêcej i szybciej gdyby...
mieli wiêcej punktów. Z kolei niektórzy z doje¿d¿aj¹cych, zamiast trzy
razy w tygodniu s¹ raz na jakiœ czas,
tworz¹c sztuczn¹ kolejkê. Skoro ci lekarze nie maj¹ czasu na pobyt trzy razy
w tygodniu w £obzie, to zwyczajnie
byæ mo¿e maj¹ tych punktów za du¿o
i nad tym problemem NFZ powinien
pochyliæ siê i podzieliæ punkty zgodnie z ich zaanga¿owaniem. Jakby nie
by³o za ich pobyt p³acimy z w³asnych
sk³adek, a skoro ich nie ma, to w ten
sposób oszukuj¹ nie tylko nas, ale i
NFZ.
Magdalena Mucha
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Po¿ar w Prusinowie
17 czerwca o godz. 1.05 stra¿acy zostali wezwani do po¿aru mieszkania w Prusinowie. Do akcji wyruszy³y trzy samochody z oœmioma
stra¿akami.
Na miejscu okaza³o siê, ¿e pali
siê tapczan i czêœæ pod³ogi. Do uga-
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szenia po¿aru wystarczy³o 200 litrów wody. Po tej czynnoœci stra¿acy oddymili mieszkanie, podali
równie¿ tlen osobie, która w³asnym
sumptem stara³a siê ugasiæ ogieñ.
Przyczyn¹ po¿aru by³ pozostawiony papieros.
(o)

Obchody powrotu
do Ojczyzny
(£OBEZ). Dzisiaj, 19 czerwca,
Zarz¹d Ko³a Zwi¹zku Sybiraków
w £obzie organizuje obchody 66
rocznicy powrotu z zes³ania do Ojczyzny.

nie odznaczeñ i medali oraz z³o¿enie
wi¹zanek.
Po czêœci oficjalnej uczestnicy
przejd¹ do sali gimnastycznej Zespo³u
Szkó³
Gimnazjalnych.
Uczniowie tradycyjnie ju¿ przygotowali monta¿ s³owno-muzyczny,
który zaprezentuj¹ w dniu obchodów. Dla Sybiraków wyst¹pi równie¿ chór „Uœmiech”. Nie zabraknie
oczywiœcie poczêstunku.
MM

Nabór na asystenta
rodziny

Uroczystoœæ rozpocznie siê
Msz¹ œw. w koœciele o godz. 11.00.
Po niej uczestnicy obchodów
przejd¹ na plac Sybiraków, gdzie
odbêdzie siê apel zmar³ych, wrêcze-

(RESKO) Burmistrz Reska 12
czerwca wyda³ og³oszenie o naborze na wolne stanowisko urzêdnicze – asystent rodziny.

Opinie w sprawie stadionu

Wymagane jest, aby kandydat
posiada³ wykszta³cenie wy¿sze na
kierunku pedagogika, psychologia,
socjologia, nauki o rodzinie, praca
socjalna, lub wykszta³cenie wy¿sze
na dowolnym kierunku, uzupe³nione szkoleniem z zakresu pracy z
dzieæmi lub rodzin¹ i udokumentuje
co najmniej roczny sta¿ pracy z
dzieæmi lub rodzin¹ lub studiami
podyplomowymi obejmuj¹cymi zakres programowy szkolenia i udo-

kumentuje co najmniej roczny sta¿
pracy z dzieæmi lub rodzin¹. Dodatkowo wymagane jest prawo jazdy.
Dokumenty nale¿y sk³adaæ do
25 czerwca 2012 roku.
(op)

Zmar³ Lucjan
Ku³akowski
(£OBEZ) 15 czerwca zmar³ Lucjan Ku³akowski, polonista, wieloletni wice i dyrektor Liceum w
£obzie. Mia³ 71 lat. Zosta³ pochowany na cmentarzu w £obzie. (r)

Gospodarstwo Rolne o pow. 1200 ha, okolice £obza,
dobrze prosperuj¹ce

zatrudni
ZARZ¥DCÊ GOSPODARSTWA ROLNEGO
na dobrych warunkach pracy.
Wymagania:
- wykszta³cenie wy¿sze rolnicze
- doœwiadczenie w prowadzeniu wielkoobszarowego
gospodarstwa rolnego
- umiejêtnoœæ zarz¹dzania ludŸmi
- komunikatywnoœæ i bardzo dobra organizacja pracy

Kontakt: tel. 602-299-789.

(£OBEZ). Burmistrz £obza
wyda³ obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego: zagospodarowanie obiektów sportowych
przy ul. Siewnej w £obzie.
Burmistrz £obza zawiadomi³ o
wszczêciu postêpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: zagospodarowanie obiektów sportowych przy ul. Siewnej w £obzie, polegaj¹ce na budowie boiska do pi³ki
no¿nej wraz z aren¹ lekkoatletyczn¹ i
trybunami, boiska treningowego do pi³ki no¿nej, zespo³u boisk (boisko do
pi³ki no¿nej i boisko do koszykówki),
boiska wielofunkcyjnego, kortu tenisowego, boiska do pi³ki pla¿owej, skateparku wraz z niezbêdnymi obiektami i

infrastruktur¹ techniczn¹ obs³uguj¹cymi obiekty sportowe. Mo¿liwoœæ sk³adania uwag i wniosków istnieje w terminie 21 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomoœci czyli
od poniedzia³ku 18 czerwca 2012 r.
Uwagi i wnioski nale¿y sk³adaæ w
Urzêdzie Miejskim w £obzie przy ul.
Niepodleg³oœci 13 w pok. nr 8.
op

US£UGI
ELEKTRYCZNE
Marek Tymoszczuk
tel. 691 014 733
 remonty instalacji
 pomiary elektryczne
wymiany zabezpieczeñ
uziomy, odgromy

Plantacja borówki amerykañskiej
w Siwkowicach

zatrudni zbieraczy
w miesi¹cach lipiec - sierpieñ.
Tel. 515-144-186.
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CIS bêdzie mia³
now¹ siedzibê
(£OBEZ). CIS z³o¿y³o wniosek do Zarz¹du Powiatu z informacj¹, ¿e zamierza opuœciæ obiekt
przy ul. Bema, bowiem zamierza
kupiæ nowy obiekt, spe³niaj¹cy
oczekiwania stowarzyszenia.
W zwi¹zku z tym, i¿ CIS zamierza rozszerzyæ swoj¹ dzia³alnoœæ na
kolejne cztery powiaty, potrzebny
jest obiekt kubaturowo wiêkszy, ni¿
ten, który jest przy ul. Bema. Istotne
dla stowarzyszenia jest równie¿
posiadanie tytu³u w³asnoœci. W
zwi¹zku z tym CIS proponuje, aby
starostwo zwróci³o czêœæ poniesionych nak³adów, które ponios³o na
remont obiektu. Zarz¹d Powiatu zatwierdzi³ wniosek, uzgadniaj¹c, ¿e
starostwo odda stowarzyszeniu 200
tys. z³.
Kilka lat temu, nim CIS zdecydowa³o siê na kupno obiektu znaj-

duj¹cego siê na terenie by³ego Provimi, zamierza³o wybudowaæ
obiekt przy pa³acyku przy ul. Bema.
- Zarz¹d zaakceptowa³ wniosek,
przygotowa³ projekt podzia³u, taki
projekt podzia³u podlega zatwierdzeniu przez burmistrza £obza. W
zwi¹zku z tym starostwo zwróci³o
siê do burmistrza £obza o podzia³
dzia³ki. Burmistrz odmówi³. Procedowaliœmy siê przed organami odwo³awczymi. Dopiero w tym roku,
w kwietniu, zosta³a wydana pozytywna decyzja, ale w tym czasie
zmieni³y siê okolicznoœci. W zwi¹zku z planami zakupu biurowca przez
CIS ta sprawa sta³a siê bezprzedmiotowa. Zarz¹d Powiatu zdecydowa³ wyst¹piæ do burmistrza £obza o
umorzenie postêpowania w sprawie
podzia³u – powiedzia³ starosta ³obeski Ryszard Brodziñski podczas sesj
Rady Powiatu.
MM

Podziêkowanie

KONKURS
FOTOGRAFICZNY
ROZSTRZYGNIÊTY

(£OSOŒNICA gm. Resko) W
kwietniu radny Dariusz Mo¿ejko
og³osi³ konkurs fotograficzny dla
mieszkañców so³ectw £osoœnica
oraz Siwkowice.
Tematem konkursu pt. „Pstrykaæ
ka¿dy mo¿e” by³a „DZIKA PRZYRODA WIOSN¥”. To nowa inicjatywa na terenie tych so³ectw, lecz
pomimo obaw organizatora pomys³
cieszy³ siê doœæ du¿ym zainteresowaniem mieszkañców. W wyznaczonym terminie prace z³o¿y³o 6
osób. Wszystkie zdjêcia by³y zgodne z tematyk¹ konkursu, a pomys³owoœæ uczestników mile zaskoczy³a
organizatora, w zwi¹zku z czym

Uczniowie klasy Ia Szko³y Podstawowej w Resku serdecznie dziêkuj¹ Dyrekcji Firmy Produkcyjno
Us³ugowej Imoprojekt Jadwiga
Kar³owska Van Bergen, która bezp³atnie w dniu 14.06.2012 r. zapewni³a swoim busem przejazd uczniom
do Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarnoœæ.
Dziêkujemy tak¿e radnemu RP w
£obzie panu Andrzejowi Gradusowi za zaanga¿owanie w organizacjê
wycieczki.
Jest nam niezmiernie mi³o, ¿e
dziêki przedstawicielowi lotniska
pani Marcie Ko³odziej, asystentce
zarz¹du lotniska, dzieci zwiedzi³y
terminal pasa¿erski, salê odlotow¹,

przechodzi³y przez kontrolê bezpieczeñstwa. Obejrza³y najwiêkszy
na Pomorzu Zachodnim wóz lotniskowej stra¿y po¿arnej. Podziwia³y
tak¿e kaplicê. Dziêki wycieczce
dzieci pozna³y coraz bardziej popularny sposób podró¿owania. Na
koniec wycieczki odby³ siê konkurs
dla najaktywniejszego uczestnika,
który otrzyma³ koszulkê linii lotniczej Eurolot.
Z Portu Lotniczego dzieci odjecha³y do McDonald's, gdzie otrzyma³y s³odki poczêstunek. Dziêki
pomocy wielu osób uczniowie doznali niezapomnianych, ciekawych
prze¿yæ i wra¿eñ.
Wychowawca kl. Ia
M. Muszyñska

tygodnik ³obeski 19.6.2012 r.

wybór najlepszych zdjêæ by³ bardzo
trudny. Zwyciê¿czyni¹ konkursu
zosta³a Kinga Skrzypa z £osoœnicy,
która za najlepsze zdjêcia otrzyma³a cyfrow¹ ramkê do zdjêæ. Pozostali uczestnicy równie¿ zostali nagrodzeni. Ka¿dy z nich otrzyma³ pendrive'a oraz pami¹tkowy kubek.
Wszystkie zdjêcia przedstawiono w formie wystawy na pikniku
sportowym zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka na boisku w £osoœnicy, gdzie równie¿ odby³o siê wrêczenie nagród uczestnikom. To
pierwsza i mamy nadziejê nie ostatnia inicjatywa radnego Dariusza
Mo¿ejki dla mieszkañców. Czekamy na kolejne pomys³y.
(o)

tygodnik ³obeski 19.6.2012 r.
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Oœwiadczenia maj¹tkowe radnych
Rady Miejskiej w Wêgorzynie
Barbara Górniak – rolnik, prowadzi gospodarstwo rolno – sadowe
o powierzchni 7,7943 ha (w³asnoœæ)
plus 6,45 ha (dzier¿awa), z tego tytu³u osi¹gnê³a w ubieg³ym roku przychód w wysokoœci 12.000 z³. Radna
zgromadzi³a 20.000 z³ oszczêdnoœci
w ubr. Osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 37.772 z³ z tytu³u zatrudnienia w
Inspekcji Ochrony Roœlin i Nasiennictwa w Karlinie. Z tytu³u umowy
zlecenie z Zachodniopomorskim
Oœrodkiem Doradztwa Rolniczego w
Barzkowicach osi¹gnê³a dochód w
wysokoœci 288 z³. Dieta radnej – 150
z³. Posiada samochód osobowy Peugeot 206, 1999 rok.
£ukasz Nowacki – zatrudniony
w OREW Radowo Wielkie na stanowisku wychowawca–terapeuta. Posiada mieszkanie o pow. 49,80 mkw.
i wartoœci 32.000 z³. Z tytu³u zatrudnienia w ubieg³ym roku
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
36.270 z³; umowa o dzie³o z klubem
LKS Sparta Wêgorzyno – 3.760 z³;
umowa zlecenie z WSZS Szczecin
– 192 z³; dieta radnego – 3.150 z³.
Posiada na wspó³w³asnoœæ samochód osobowy Peugeot 406, z 1999
roku, wartoœæ 11.000 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne – kredyt studencki
w banku PKO - 30.000 z³.
Ryszard Acman – rencista, zgromadzi³ w poprzednim roku 1.000 z³
oszczêdnoœci. Posiada na w³asnoœæ
dom o powierzchni 91 mkw. i wartoœci 100.000 z³. Ma tak¿e u¿ytek rolny
o powierzchni 0,6532 ha i wartoœci
30.000 z³ oraz pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 37 mkw. i wartoœci 25.000 z³. W ubieg³ym roku
osi¹gn¹³ dochody: renta chorobowa –
20.906 z³; dieta radnego – 3.300 z³.
Mariusz Zieliñski – prowadzi
gospodarstwo rolne o powierzchni
329,1991 ha, z tego tytu³u w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 397.641 z³. Zgromadzi³ w poprzednim roku 401.532 z³. Posiada
mieszkanie o pow. 62,67 mkw. i wartoœci 62.670 z³. Dieta radnego – 3.450
z³. Posiada samochód Nissan Terrano
II, 2003 r. (wspó³w³asnoœæ maj¹tkowa). Ma tak¿e kultywator œcierniskowy z siewnikiem poplonów – KOS
4.0, 2011 rok produkcji. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt obrotowy na
wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i dzia³ach specjalnych produkcji rolnej, w której wyst¹pi³y szkody spowodowane przez
suszê. Kredyt udzielony na okres od
07.12.2011 r. do 20.10.2015 rok w
kwocie 156.000 z³.

Marcin Szostakiewicz – pracownik administracyjno-biurowy w
firmie „Micha³ów” Marek Michalczyszyn. Oszczêdnoœci - 1.932 z³. Z
tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³ dochód
15.465 z³; dieta radnego – 3.850 z³.
Posiada samochód Mercedes Benz
E320 z 2000 r. (wspó³w³aœciciel).

Andrzej Raj – dró¿nik obchodowy, posiada na w³asnoœæ mieszkanie
o pow. 67 mkw. i wartoœci 100.000 z³.
Z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 32.365 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt hipoteczny zaci¹gniêty w 2007 roku na remont
mieszkania w wysokoœci 50.000 z³.

Krzysztof GwóŸdŸ – prowadzi
w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ –
us³ugi budowlane, z tego tytu³u
osi¹gn¹³ dochód 11.510 z³. Zgromadzi³ w poprzednim roku œrodki pieniê¿ne w wysokoœci 4.098 z³, ponadto posiada obligacje skarbowe o wartoœci 22.700 z³. Posiada 1/6 domu
(w³asnoœæ – wspólnoœæ maj¹tkowa) o
pow. 80 mkw. i wartoœci 150.000 z³.
Posiada te¿ mieszkanie o pow. 49,5
mkw. i wartoœci 216.000 z³. Osi¹gn¹³
w poprzednim roku dochody: z ZUS
Szczecin – 3.265 z³; Centrum Kszta³cenia Zawodowego Trzebiatów –
1.638 z³; dieta radnego 2.850 z³. Posiada samochód Peugeot 307, 2003
rok. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt
hipoteczny 51.020 z³ na zakup mieszkania wobec PKO BP S.A. Stan zad³u¿enia 45.972 z³, sp³ata do
10.06.2020 r.

Maria S³awska – dy¿urna ruchu
w PLK ZLK Szczecin, nie zgromadzi³a oszczêdnoœci w ubr. Posiada
mieszkanie o pow. 84 mkw. i wartoœci
100.000 z³. Osi¹gnê³a w ubieg³ym
roku wynagrodzenie ze stosunku pracy w wysokoœci 44.587 z³ brutto; dieta radnej – 4.350 z³; dzia³alnoœæ wykonywana osobiœcie – 1.025 z³.

Janusz Sadurek – zgromadzi³ w
roku ubieg³ym œrodki pieniê¿ne w
wysokoœci 29.022 z³. Posiada dom o
powierzchni 107 mkw. i wartoœci
350.000 z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Osi¹gn¹³ w 2011 roku nastêpuj¹ce dochody: emerytura brutto –
31.543 z³; dieta radnego 3.750 z³.
Jan Szymko – leœniczy, zgromadzi³ w poprzednim roku œrodki pieniê¿ne w wysokoœci 28.000 z³. Posiada dom o powierzchni 40 mkw. i
wartoœci 50.000 z³ (ma³¿eñska
wspolnoœæ0 oraz mieszkanie funkcyjne o pow. 120 mkw. Prowadzi
gospodarstwo rolne o pow. 12,28 ha i
wartoœci 60.000 z³. Z tytu³u zatrudnienia w Nadleœnictwie £obez
osi¹gn¹³ dochód 107.082 z³; dieta
radnego – 12.160 z³. Posiada samochód Nissan Terrano z 2000 roku. Zobowi¹zania pieniê¿ne: po¿yczka zaci¹gniêta w nadleœnictwie £obez na
zakup auta w wysokoœci 15.000 z³, zad³u¿enie z koñcem ubieg³ego roku
wynosi³o 5.468 z³, okres sp³aty 5 lat.
Hieronim Cierpisz – rolnik, w
ubieg³ym roku zgromadzi³ na rachunku bie¿¹cym 15.739 z³ oszczêdnoœci.
Posiada dom o pow. 90 mkw. i wartoœci 109.000 z³. Prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 17 ha i wartoœci
250.000 z³. Posiada ci¹gnik C360,
kombajn i samochód Ford Fiesta.

Kamila Madajczyk – specjalista
w Agencji Nieruchomoœci Rolnych w
Szczecinie,
nie
zgromadzi³a
oszczêdnoœci. Osi¹gnê³a dochód z tytu³u zatrudnienia w wysokoœci
37.754 z³; dieta radnej 3.300 z³.

Jadwiga Kamiñska – sprz¹taczka w Szkole Podstawowej w Runowie
Pomorskim, nie zgromadzi³a w poprzednim roku œrodków pieniê¿nych.
Posiada na wspó³w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni 75,84 mkw. i wartoœci 65.000 z³. Osi¹gnê³a wynagrodzenie ze stosunku pracy w wysokoœci 21.529 z³; dieta radnej – 5.250 z³;
komisja rozwi¹zywania problemów
alkoholowych – 1.344 z³. Posiada
samochód osobowy Honda Stream,
2004 rok produkcji.
Barbara Pietrusz – prowadzi
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ – handel
artyku³ami spo¿ywczymi i przemys³owymi, z tego tytu³u osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 5.542 z³. Zgromadzi³a 20.000 z³ oszczêdnoœci w poprzednim roku. Posiada mieszkanie o
powierzchni 87,9 mkw. i wartoœci
100.000 z³. Emerytura za ubieg³y rok
wynios³a 20.112 z³; dieta radnej –
3.450 z³.

Runê³a œciana domu
- prosz¹ o pomoc
Napisa³ do nas pan Pawe³ Dom¿a³ z Wytoku, w gm. P³oty, z
proœb¹ o pomoc. Napisa³: „Piszê w
imieniu moich Rodziców i rodzeñstwa, w pi¹tek (15 czerwca) wydarzy³a siê wielka katastrofa budowlana w moim rodzinnym domu, zawali³a siê œciana szczytowa budynku,
przysypa³a mojego brata 18-letniego, cudem uszed³ z ¿yciem. Rodzice
s¹ zrozpaczeni i za³amani, jedna
strona budynku mo¿e w ka¿dej
chwili run¹æ pozbawiaj¹c rodzinê
ca³ego dobytku i jedynego domu do
mieszkania. Rodzice nie chc¹ prosiæ
nikogo o pomoc, wiêc ja postanowi³em w ich imieniu poprosiæ i B£AGAÆ o pomoc Redakcjê. Wiem ¿e
sami nie poradz¹ sobie z tym
wszystkim, ja jestem najstarszym
synem i postanowi³em napisaæ tego
meila do Pañstwa o pomoc. Jesteœmy liczn¹ rodzin¹ i ubog¹, radzimy
sobie wszyscy jak umiemy, wspieramy siê, bardzo wszyscy to prze¿ywamy.
Stra¿acy zabezpieczyli plandek¹ i belkami œciany, ¿eby dalej siê
to wszystko nie zawali³o, ale nie
wiem jak to d³ugo siê wszystko
utrzyma. Trzeba to wszystko jak
najszybciej odbudowaæ, wiem ¿e to
s¹ ogromne koszty, na które moich

rodziców nie staæ i nie poradz¹ sobie bez pomocy dobrych ludzi.
W poniedzia³ek siostra Agnieszka z tat¹ jad¹ do Gminy w P³otach
prosiæ o jak¹kolwiek pomoc, mam
nadziejê, ¿e ktoœ tam nam pomo¿e,
ale nadzieje s¹ nik³e, na pewno powiedz¹, ¿e nie maj¹ pieniêdzy na
takie cele i odejdziemy z kwitkiem.
Jeszcze raz B£AGAM O POMOC!!! Kontakt: Pawe³ Dom¿a³,
tel. 505839771, podajê nr tel. bezpoœrednio do rodziców, Barbara
Dom¿a³ tel. 913841696, kom.
782083850”.
Ten apel dostaliœmy wczoraj.
Puszczamy w obieg z nadziej¹ na
reakcjê dobrych ludzi. Za tydzieñ
napiszemy, jak to wygl¹da na miejscu.
Kazimierz Rynkiewicz
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P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760

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

WIZYTÓWKI
WYDRUKI PRAC DYPLOMOWYCH, BINDOWANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349
CMYK

Biuro reklamy

Tygodnika £obeskiego
Tel. 504 042 532

tygodnik ³obeski 19.6.2012 r.

Z ¯YCIA POWIATU

Jeden radny
z jednego okrêgu

Radni gminy na ostatniej sesji
Rady Miejskiej 6 czerwca podjêli
uchwa³ê w sprawie podzia³u gminy
na okrêgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu. W myœl nowej uchwa³y w gminie
bêdzie 15 okrêgów wyborczych.
Po zmianach w ka¿dym okrêgu bêdzie wybierany tylko jeden
radny.
Okrêg nr 1 to czêœæ miasta Resko
obejmuj¹ca ulice: Leœna, Aleja Wolnoœci i Zachodnia.
Okrêg nr 2 to czêœæ miasta obejmuj¹ca ulice: Boles³awa Prusa: blok
z nr: 12, 14, 16, 18; blok z nr: 17, 19,
21, 23; nr 25; blok z nr: 20, 22, 24, 26;
blok z nr: 27, 29, 31, 33; nr: 27A-27F;
blok z nr: 28, 30, 32, 34; blok z nr: 35,
37, 39, 41, 43; blok z nr: 45, 47, 49,
51, 53; blok z nr: 55, 57, 59, 61, 63;
¯eromskiego: blok z nr: 11, 13, 15;
blok z nr: 17, 19, 21, 23 i 25.
Okrêg nr 3 to czêœæ miasta Resko
obejmuj¹ca ulice: Szpitalna, Browarna, Kolejowa, Polna, Mariana Buczka, J. Narodowej nr od 9-30, ¯eromskiego nr 1-6 i nr 43-45; Boles³awa
Prusa bloki z nr: 1, 3, 5, 7, 9 i 11.
Okrêg nr 4 to czêœæ miasta Resko
obejmuj¹ca ulice: D¹browszczaków,
M³yñska, Nadrzeczna, W¹ska, Ogrodowa i Okrzei.
Okrêg nr 5 to czêœæ miasta Resko
obejmuj¹ca ulice: Jednoœci Narodowej nr 1-8 i 31-33A-C, Parkowa,
Rynek, H. Sawickiej, Koœcielna, Bohaterów Monte Casino i Sportowa;
Okrêg nr 6 to czêœæ miasta Resko
obejmuj¹ca ulice: Sucharskiego,
Górna, Dzier¿ona, Chopina, Dworcowa, Gdañska, Œl¹ska, Kielecka,
Olsztyñska i Jana Kiliñskiego.
Okrêg nr 7 to czêœæ miasta Resko
obejmuj¹ca ulice: Wojska Polskiego
nr 26-66E, Zielona, Stodólna, Ko³obrzeska, Koœciuszki, Bohaterów
Warszawy, Krótka, Krzywa, 1 Maja,
Szczeciñska i Œrodkowa.
Okrêg nr 8 to czêœæ miasta Resko
obejmuj¹ca ulice: Wojska Polskiego
nr1-25a i 67-75, Krakowska, Poznañska, Mickiewicza i Kopernika.
Okrêg nr 9 obejmuje so³ectwo
£osoœnica i Siwkowice.
Okrêg nr 10 zosta³ stworzony dla
czêœci so³ectwa Starogard obejmuj¹c¹ miejscowoœæ Starogard.
Okrêg nr 11 zosta³ stworzony dla
czêœci so³ectwa Starogard obejmu-

Przychodnia do
zagospodarowania
(£OBEZ). Przychodnia w
£obzie zosta³a wydzier¿awiona
od starostwa w Stargardzie
Szczeciñskim przez szpital gryficki z opcj¹ wykupu, z myœl¹, ¿e
pozostan¹ tam lekarze ³obescy. Ci
jednak wybrali lokal po by³ej Biedronce. Pozosta³o pytanie - co
dalej z obiektem „starej przychodni”.

(RESKO) Podczas nastêpnych wyborów samorz¹dowych w
gminie Resko obowi¹zywaæ bêd¹
inne okrêgi wyborcze, ni¿ te funkcjonuj¹ce dotychczas.

j¹c¹ m. Mo³stowo, Krosino i Sosnowo oraz so³ectwo Przemys³aw.
Okrêg nr 12 obejmuje so³ectwo
Iglice i Gardzin.
Okrêg nr 13 to so³ectwa £abuñ
Wielki, Policko i Komorowo.
Okrêg nr 14 zosta³ stworzony dla
so³ectw Lubieñ Dolny i Prusim.
Okrêg nr 15 obejmuje so³ectwa
£ugowina i £agiewniki.
PJ
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Goœciem czerwcowej sesji Rady
Powiatu by³ dyrektor SP ZOZ w
Gryficach Jacek Pietryka, który
wyjaœni³, ¿e bêdzie próbowa³ otworzyæ tutaj sta³¹ opiekê zdrowotn¹; o
tym w jakim stopniu opiekê specjalistyczn¹ ma zdecydowaæ konkurs.
- Dokumenty w zakresie remontu ju¿ s¹ z³o¿one. Chcia³bym tutaj
rzeczywiœcie zrobiæ ambulatoryjn¹

opiekê specjalistyczn¹ po³¹czon¹ z
podstawow¹ opiek¹ zdrowotn¹, ale
tak¿e z rozszerzon¹ diagnostyk¹
obrazow¹ i punktem laboratoryjnym b¹dŸ, jeœli bêdzie to rozwija³o
siê z tzw. badaniem natychmiastowym - i gabinety zabiegowe. Projekt jest pierwszym etapem - dostosowanie obiektu do konkursu roku
2013 – powiedzia³ dyrektor Jacek
Pietryka.
MM

Bonin - miejsce cudownych
spotkañ!
14 czerwca odby³ siê kolejny
wypad uczniów klasy 4a i 2b Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie do
Bonina.
Co prawda wyjazd planowany
by³ na Dzieñ Dziecka, lecz niesprzyjaj¹ca pogoda uniemo¿liwi³a wówczas zabawê. Tym razem dopisa³a
pogoda i humor! Niesamowicie goœcinna Rada So³ecka z Bonina powita³a nas… ciastem i herbatk¹! Na
³owisku czeka³a te¿ muzyka, ognisko, plac zabaw, dla ka¿dego coœ
mi³ego. Ch³opcy oddali siê oczywiœcie grze w pi³kê no¿n¹! A propos!
W Boninie jest najprawdziwsza
strefa kibica!!! Zapraszamy fanów
futbolu! Dzieciaki gra³y w gumê,

korzysta³y z huœtawek, tañczy³y,
nawet piaskownica mia³a powodzenie. Kulminacj¹ programu by³a gawêda Mateusza Andryszaka z 2b o
hobby wêdkarskim, po³¹czona z
prezentacj¹ sprzêtu i zanêty. Ulubionym momentem dla wszystkich
jest oczywiœcie pieczenie kie³basek
na ognisku. Szkoda, ¿e czas tak
szybko mija³!
Wielkie podziêkowania za serdeczn¹ goœcinê pañstwu: Monice
Zwierzchowskiej, Gra¿ynie i Miros³awowi Tylom, Paw³owi Michalewskiemu i Anicie Szulc sk³adaj¹
wychowawczynie: Ma³gorzata Janczura i Ewa Górny. Jeszcze nigdzie
nie przyjmowano nas z tak¹ radoœci¹!
Ewa Górny

Str
Str.. 8

NASZE TRADYCJE

tygodnik ³obeski 19.6.2012 r.

Niech Bogu bêd¹ dziêki i ludziom
10 czerwca br., w Sielsku
(gm. Wêgorzyno) mia³o
miejsce wznowienie
tradycji œwiêcenia pól.
Po ponad 50 latach
przerwy tradycja ta
znów o¿y³a w Sielsku
z ca³ym swoim piêknem
i dostojeñstwem.
Po Mszy œwiêtej z
koœcio³a parafialnego
pod wezwaniem œw.
Jana Chrzciciela
w Sielsku wyruszy³a
procesja, której
przewodniczy³ proboszcz
parafii ks. Henryk
Melerski.
Na pocz¹tku procesji ministrant
niós³ krzy¿, za krzy¿em miejscowi
gospodarze i m³odzie¿ ze sztandarami, dalej ksi¹dz i licznie zgromadzeni wierni. Nad bezpieczeñstwem
procesji czuwali stra¿acy z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Sielsku i
policja z Wêgorzyna. By³a ³adna
letnia pogoda, niebo trochê zachmurzone, lekki wiaterek, w sam
raz na procesjê, a by³o którêdy iœæ.
Procesja sprzed koœcio³a z pieœni¹
„Serdeczna Matko” ruszy³a w stronê kolonii, w kierunku Mielna. W
oznaczonym miejscu ks. Henryk
Melerski zatrzyma³ siê i przy œpiewie ptaków, szumie drzew i wyk³oszonego ju¿ zbo¿a poœwiêci³ pola.
Modlitwa w czasie œwiêcenia pól.
W imiê Ojca i Syna i Ducha
Œwiêtego. Amen.
Bóg, który jest godny podziwu

we wszystkich swoich dzie³ach,
niech bêdzie z wami wszystkimi. I z
Duchem twoim.
B³ogos³awmy Boga, który swoj¹
wszechmoc¹ stworzy³ ziemiê, a
swoj¹ opatrznoœci¹ j¹ ubogaci³. Da³
j¹ ludziom do uprawy i czerpania z
niej owoców koniecznych do podtrzymania ¿ycia.
Sk³adaj¹c Bogu dziêki za Jego
hojnoœæ, uczmy siê tak¿e, zgodnie
ze s³owami Ewangelii, szukaæ najpierw królestwa Boga i Jego sprawiedliwoœci. Wtedy bowiem
wszystko, czego potrzebujemy do
¿ycia, bêdzie nam dodane.
CZYTANIE S£OWA BO¯EGO
(Pwt 32,10c-14)
Bracia i siostry, pos³uchajcie
s³ów Ksiêgi Powtórzonego Prawa.
Bóg opiekowa³ siê swoim ludem
i poucza³ go, strzeg³ jak Ÿrenicy oka.
Jak orze³, co gniazdo swoje o¿ywia,
nad pisklêtami swoimi kr¹¿y, rozwija swe skrzyd³a i bierze je, na sobie
samym je nosi - tak Pan sam go prowadzi³, nie by³o z nim boga obcego.
Na wy¿yny œwiata go wyprowadzi³
i ¿ywi³ bogactwami pola. Pozwoli³
mu miód wysysaæ ze ska³y i oliwê z
najtwardszej opoki. Œmietanê od
krów, a mleko od owiec jeœæ wraz z
³ojem baranków, baranów, synów
Baszanu, i koz³ów razem z najczystsz¹ pszenic¹. Krew pi³eœ winogron - mocne wino.
PSALM RESPONSORYJNY
(Ps 65[64], 10.11-12.13-14 (R.: por,
6)
Refren: Ty nas wys³uchasz,
Bo¿e nasz i Zbawco.
Nawiedzi³eœ i nawodni³eœ ziemiê, wzbogaci³eœ j¹ obficie.
Strumieñ Bo¿y wezbra³ wodami, przygotowa³eœ im zbo¿e i tak

uprawi³eœ ziemiê.
Nawodni³eœ jej bruzdy, wyrówna³eœ jej skiby, spulchni³eœ j¹ deszczami i pob³ogos³awi³eœ plonom.
Rok uwieñczy³eœ swoimi dobrami, tam, gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaje.
Stepowe pastwiska s¹ pe³ne
rosy, a wzgórza przepasane weselem.
£¹ki siê stroj¹ trzodami, doliny
okrywaj¹ siê zbo¿em, razem œpiewaj¹ i wznosz¹ okrzyki radoœci.
EWANGELIA (Mt 6,25-34)
S³owa Ewangelii wed³ug
œw. Mateusza.
Jezus powiedzia³ do swoich
uczniów: Nie troszczcie siê zbytnio
o swoje ¿ycie, o to, co macie jeœæ i
piæ, ani o swoje cia³o, czym siê
macie przyodziaæ. Czy¿ ¿ycie nie

znaczy wiêcej ni¿ pokarm, a cia³o
wiêcej ni¿ odzienie? Przypatrzcie
siê ptakom w powietrzu: nie siej¹ ani
¿n¹ i nie zbieraj¹ do spichrzów, a
Ojciec wasz niebieski je ¿ywi. Czy¿
wy nie jesteœcie wa¿niejsi ni¿ one?
Kto z was przy ca³ej swej trosce
mo¿e choæby jedn¹ chwilê do³o¿yæ
do wieku swego ¿ycia? A o odzienie
czemu siê zbytnio troszczycie?
Przypatrzcie siê liliom na polu, jak
rosn¹: nie pracuj¹ ani przêd¹. A
powiadam wam: nawet Salomon w
ca³ym swoim przepychu nie by³ tak
ubrany jak jedna z nich. Jeœli wiêc
ziele na polu, które dziœ jest, a jutro
do pieca bêdzie wrzucone, Bóg tak
przyodziewa, to czy¿ nie tym bardziej was, ma³ej wiary? Nie troszczcie siê wiêc zbytnio i nie mówcie: co
bêdziemy jeœæ? co bêdziemy piæ?
czym bêdziemy siê przyodziewaæ?
Bo o to wszystko poganie zabiegaj¹.
Przecie¿ Ojciec wasz niebieski wie,
¿e tego wszystkiego potrzebujecie.
Starajcie siê naprzód o królestwo
Boga i o Jego sprawiedliwoœæ, a to
wszystko bêdzie wam dodane. Nie
troszczcie siê wiêc zbytnio o jutro,
bo jutrzejszy dzieñ sam o siebie
troszczyæ siê bêdzie. Dosyæ ma
dzieñ swojej biedy.
PROŒBY
Bóg, troskliwy Ojciec, ³askawie
spogl¹da na wszystkie swoje dzieci.
Karmi je i otacza opiek¹, b³ogos³awi ziemiê, aby przynosi³a owoce
konieczne do podtrzymania ludzkiego ¿ycia. Z dzieciêc¹ pokor¹
wo³ajmy do Niego - Wys³uchaj nas,
Panie.
Ty przez usta œwiêtego Paw³a
Aposto³a nazwa³eœ nas swoj¹
uprawn¹ rol¹, spraw, abyœmy we
wszystkich sprawach wype³niali
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Twoj¹ wolê i zawsze byli z Tob¹
zjednoczeni. Ty nas pouczy³eœ, ¿e
Chrystus jest winnym krzewem, a
my Jego latoroœlami - spraw, abyœmy trwaj¹c w Twoim Synu, przynosili owoc obfity.
Ty b³ogos³awisz ziemiê i nape³niasz j¹ obfitoœci¹ plonów - swoim
b³ogos³awieñstwem spraw, aby nasze pola wyda³y po¿ywienie, którego potrzebujemy.
Ty rozmna¿asz pszenicê i dajesz
nam j¹ na chleb codzienny i jako dar
do sprawowania Eucharystii - daj
nam rosê z nieba i u¿yŸniaj ziemiê,
aby wyda³a obfite plony.
Ty ¿ywisz ptaki powietrzne i
odziewasz lilie polne - naucz nas nie
troszczyæ siê zbytnio o po¿ywienie
i ubranie, ale szukaæ najpierw Twojego królestwa i jego sprawiedliwoœci.
MODLITWA
B£OGOS£AWIEÑSTWA
Bo¿e, Ty na pocz¹tku œwiata w
swojej opatrznoœci nakaza³eœ, aby
ziemia wyda³a roœliny zielone, rodz¹ce wszelkie owoce. Ty dajesz
nasienie siewcy i chleba dostarczasz
na po¿ywienie. Spraw, prosimy,
niech ta ziemia, wielorako ubogacona Twoj¹ hojnoœci¹ i uprawiana
prac¹ r¹k ludzkich; rodzi obfite
owoce. Niech Twój lud obdarzony
dobrami, które od Ciebie pochodz¹,
chwali Ciebie teraz i na wieki. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

SIELSKO

ZAKOÑCZENIE OBRZÊDU
Bóg, który jest Ÿród³em wszelkiego dobra, niech was b³ogos³awi i
zapewni obfite owoce waszej pracy,
abyœcie siê radowali z Jego darów i
zawsze Go chwalili. Amen.
Nastêpnie procesja ruszy³a z
powrotem przez wieœ, na koloniê od
strony Siedlic, odmawiaj¹c pod
przewodnictwem ksiêdza litaniê do
Wszystkich Œwiêtych. Podczas procesji zmieniali siê nios¹cy sztandary. Czêœæ osób by³a do tego celu
wyznaczona, inni spontanicznie
podczas procesji zmieniali nios¹cych sztandary, co stanowi³o dodatkowo o piêknie tej wspólnej modlitwy i wspólnego trudu.
Od kolonii, od strony Siedlic,
procesja ze œpiewem religijnych
pieœni cofnê³a siê z powrotem id¹c
przez wieœ za tablicê miejscowoœci
Sielsko, gdzie sztandary przejê³a
m³odzie¿ z gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie. Przejmuj¹c
sztandary m³odzie¿ (ch³opcy i
dziewczêta) za³o¿yli wianuszki
uplecione z wyk³oszonego tegorocznego zbo¿a i kwiatów polnych.
Przejêcie sztandarów przez m³odzie¿ mia³o symboliczny charakter
przekazania tej tradycji nastêpnemu
pokoleniu. Przechodz¹c ko³o przydro¿nego krzy¿a zaœpiewano pieœñ
„Bo¿e Œwiêty Abrahama”, któr¹ to
pieœni¹ proszono Boga o deszcz.
Wydrukowane na kartkach by³y trzy

zwrotki tej pieœni, bo tyle znalaz³am
w œpiewnikach i jakie¿ by³o moje
zdziwienie, gdy starsze panie z pamiêci zaœpiewa³y dwie dodatkowe,
nieznane mi, zwrotki tej starej przepiêknej pieœni religijnej.
Ostatnie poœwiêcenie pól odby³o siê za cmentarzem, z widokiem na
koloniê od strony Chwarstna. Na
zakoñczenie procesji ks. Henryk
Melerski powiedzia³, ¿e dobrze siê
sta³o, i¿ ostatni przystanek œwiêcenia pól znajduje siê za cmentarzem,
bo tutaj w³aœnie pochowani s¹ ludzie, którzy zwyczaj œwiêcenia pól
przywieŸli ze sob¹, tutaj siê osiedlaj¹c. Po modlitwie za zmar³ych ks.
proboszcz podziêkowa³ wszystkim
za liczny udzia³ w procesji.
Przystêpuj¹c do wznowienia
tradycji œwiêcenia pól by³am pewna, ¿e trzeba to zrobiæ i nic poza tym.
Osób, które zwyczaj ten pamiêta³y,
by³o niewielu, chêtnych do realizacji tego pomys³u jeszcze mniej. I nic
by z tego pomys³u nie by³o, gdyby
nie kazanie ks. proboszcza podczas
Mszy œwiêtej oraz zaanga¿owana
modlitewna postawa uczestników
procesji. W swoich wspomnieniach
kuropatniczanie mówili, ¿e œwiêcenie pól to by³a wielka uroczystoœæ,
w której uczestniczy³a ca³a wioska.
Teraz tak¿e ja mogê powiedzieæ, to
by³a piêkna uroczystoœæ, w której
licznie uczestniczy³a wspólnota parafialna z Sielska i osoby spoza Siel-

Str
Str.. 9

ska. I o to w³aœnie chodzi, by to, co
dobre i szlachetne, z przesz³oœci
przenosiæ do teraŸniejszoœci.
W imieniu w³asnym, Zarz¹du
Stowarzyszenia Kresowian „Kuropatniki”, dziêkujê wszystkim, którzy pomogli przygotowaæ i uczestniczyli w tej uroczystoœci, a szczególnie ks. Henrykowi Melerskiemu
proboszczowi parafii Sielsko, pani
Annie Kamiñskiej nauczycielce z
gimnazjum w Wêgorzynie, panom z
OSP w Sielsku, policji z Wêgorzyna, Starostwu Powiatowemu w
£obzie za udostêpnienie nag³oœnienia oraz redakcji Tygodnika £obeskiego za wsparcie i ¿yczliwoœæ jak¹
mi okazali.
Reaktywowanie œwiêcenia pól w
Sielsku jest czêœci¹ realizowanego
projektu „Zbieranie wspomnieñ
by³ych i obecnych mieszkañców
Kuropatnik oraz organizacja zjazdu
powrót do korzeni”.
Barbara Górniak
Foto: Pawe³ Bajowski
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Jezioro w Starej Dobrzycy gotowe
do sezonu
(GMINA RESKO) W
marcu gmina Resko
og³osi³a przetarg na
zagospodarowanie
terenów rekreacyjnych
miejscowoœci
letniskowej Stara
Dobrzyca wraz z
remontem pomostu
oraz budynku stanicy
przy jeziorze Dobrzyca.
Zmiany mia³y byæ
zauwa¿alne, gmina nie
oszczêdza³a pieniêdzy
i przeznaczy³a na ten cel
oko³o 310.000 z³.
Nie dalej jak 10 km na pó³nocny
wschód od Reska le¿y Stara Dobrzyca. Wieœ ulokowana zosta³a nad
malowniczym jeziorem Dobrzyca.
To tutaj mieszkañcy gminy Resko,
ale te¿ powiatu i regionu, wypoczywaj¹, korzystaj¹ z k¹pieli i ³owi¹
ryby. Dziœ turystów jest jednak
mniej, zmotoryzowane spo³eczeñstwo czêsto zamiast wypoczynku
nad jeziorem wybiera wyjazd nad
morze, a do tego nie jest daleko bo
nieca³e 100 kilometrów, ale to
wkrótce mo¿e ulec zmianie. Wokó³
jeziora zosta³a wytyczona trasa spacerowa. Mo¿na tu równie¿ rozbiæ
namiot i korzystaæ z k¹pieli nie tylko s³onecznych. Raj dla siebie
znajd¹ tu mi³oœnicy spacerów, k¹pieli, opalania 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 i nie tylko – mo¿na tu spotkaæ np.
mieszkañców Szczecina, którzy
doceniaj¹ piêkno tego cichego i
piêknego miejsca.
Pomost na jeziorze oraz budynek stanicy wymaga³y remontu. Tereny wokó³ jeziora by³y zaniedbane,
a pozosta³a infrastruktura tak¿e nie
by³a w najlepszym stanie. Choæ
obecnie gminne jednostki samorz¹dowe borykaj¹ siê z problemami finansowymi, to w Resku zadbano o
lokalnych mieszkañców i zainwestowano w miejsce wypoczynkowe.
Nad jezioro wybraliœmy siê 13
czerwca – dwa dni przed planowanym zakoñczeniem prac. Ze Starogardu do Starej Dobrzycy jest oko³o
6 km. Drogê t¹ samochodem pokonuje siê niezbyt przyjemnie, kieruj¹cy napotykaj¹ odcinki ³adnej nawierzchni asfaltowej, przeplatanej z
drog¹ w bardzo z³ym stanie. To nic
– wszystko nam zrekompensuje
wypoczynek nad jeziorem. Dla rowerzystów trasa ta jest wyœmienita,
mnóstwo cienia, a po bokach drogi
piêkne lasy.
Na pocz¹tku wsi skrêcamy w
prawo, miêdzy domki letniskowe.
Piaszczysta droga prowadzi nas do
mniejszej pla¿y. To tutaj usytuowane jest pole namiotowe. Prace jeszcze trwaj¹ – przykrêcane s¹ ostatnie
œruby, pracownicy wierc¹ jeszcze
dziury, by zamontowaæ oœwietlenie,
a malarze koñcz¹ malowaæ pomost.
Trwa modernizacja, kilka rzeczy
jest jeszcze do zrobienia. Jednak
miejsce to ju¿ bardzo siê zmieni³o,
teraz pole namiotowe okala solidne

ogrodzenie. Pomost zosta³ naprawiony, a konstrukcja wygl¹da bardzo solidnie. Do zrobienia pozosta³o miejsca ogniskowe i oœwietlenie.
Wyznaczon¹ i ³adnie wykoszon¹
œcie¿k¹ udajemy siê w stronê drugiej
pla¿y, tej ze stanic¹. Pierwsze co
mo¿na zauwa¿yæ, to piaszczyste boisko do pi³ki siatkowej (wymiary 16
x 8 m) – sportowcy na pewno siê
uciesz¹, ju¿ mo¿na sobie wyobraziæ
te zaciêcie toczone mecze w blasku
s³oñca. Najm³odszych wczasowiczów na pewno ucieszy nowy plac
zabaw (karuzela koszyczkowa, zestaw wielofunkcyjny wie¿owy - zawieraj¹cy dwie du¿e wie¿e z daszkami, schody, pomost, zje¿d¿alnie
ze stali kwasoodpornej, œciankê
wspinaczkow¹, kratê z ³añcucha,
huœtawka zwyk³a, podwójna, huœtawka wa¿ka podwójna z rury oraz
piaskownica).
Wra¿enie robi tak¿e budynek stanicy – jest jak nowy. Nad jeziorem
powstaj¹ te¿ miejsca ogniskowe,
bêdzie te¿ wiele ³awek oraz sto³ów,

³¹cznie bêdzie 20 ³awek plus 2 nowe
³awki przed budynkiem stanicy. W
pobli¿u miejsc ogniskowych zamontowane zostan¹ tak¿e dwie wiaty
drewniane z bali (altany).
Planowana odnowa terenów rekreacyjnych nad jeziorem w Starej
Dobrzycy z pewnoœci¹ zadowoli
mieszkañców tej wypoczynkowej
miejscowoœci, dotar³y bowiem do
naszej redakcji g³osy niezadowolenia tamtejszych mieszkañców. Ludzie narzekali, i¿ tereny s¹ zaniedbane i zniszczone. Byli te¿ tacy,
którzy twierdzili, ¿e og³oszony
przetarg to tylko przys³owiowa
„œciema”, inni mówili, ¿e to niepotrzebne wydawanie pieniêdzy.
Jezioro w Starej Dobrzycy z
pewnoœci¹ jest gotowe do sezonu,
zadbano o tereny wokó³ jeziora,
wczasowicze na pewno doceni¹
zmiany, jakie tu zasz³y. Ponad
300.000 z³ nie wydano na marne, a
miejsce to sta³o siê teraz wizytówk¹
turystyczn¹ gminy Resko. Na pewno ka¿dy mi³o spêdzi czas nad tym
jeziorem.
Piotr Jachym

Umorzyli nale¿noœci GZRKiOR
(RESKO) Na ostatniej sesji
Rady Miejskiej w Resku podjêto
uchwa³ê w sprawie umorzenia nale¿noœci pieniê¿nych maj¹cych
charakter cywilnoprawny.
Radni poprzez podjêcie uchwa³y wyrazili zgodê burmistrzowi Reska na umorzenie nale¿noœci maj¹cych charakter cywilno prawny,
powsta³y z tytu³u naliczenia op³aty
w zwi¹zku ze sprzeda¿¹ prawa u¿ytkowania wieczystego, przed up³ywem 10 lat, przez Gminny Zwi¹zek

Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych w Resku w wysokoœci
25.250 z³.
Burmistrz Reska uprawniony jest
do do umorzenia przedmiotowej nale¿noœci, po uzyskaniu zgody Rady
Miejskiej, w zwi¹zku z tym, ¿e kwota
nale¿noœci, o której umorzenie zwróci³ siê Zwi¹zek, wynosi 25.250 z³, a
zatem przekracza dziesiêciokrotnoœæ minimalnego wynagrodzenia
za pracê, zarz¹dzonego przez Radê
Ministrów na rok 2012.
PJ
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WÊGORZYNO

Umorzenia i raty w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO) Podajemy
wykazy osób i firm, którym burmistrz umorzy³a, roz³o¿y³a na raty
lub w inny sposób udzieli³a pomocy publicznej.
Wykaz najemców lokali mieszkalnych, którym w zakresie op³at
udzielono odroczeñ lub roz³o¿ono
na raty zaleg³oœci w 2011 roku:
UMORZENIA:
Strycharczyk Magdalena - wa¿ny interes d³u¿nika 4.000 z³
UGODY zaleg³oœci roz³o¿one
na raty:
Zdanowicz Feliks - 36 rat, Kalisiak Luba – 5, Grabowska Irena – 36,
Sadowski Marian – 9,
Uliasz Renata – 36, Walter Teresa – 14, Jankowski Grzegorz – 36,
Szproch Stanis³aw – 28,
Janowska Stefania – 4, Sosnowska Barbara – 36, Tobiasz Irena – 18,
Suchowiecki Damian – 36,
Stopczyñski W³adys³aw, Stopczyñski Jan, Lekki Robert – 12,
Rozmiarek Barbara – 12, Wereszczyñska Iwona – 36, Gajda Dorota –
36.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej, którym w zakresie
podatków lub op³at udzielono ulg,
odroczeñ, umorzeñ lub roz³o¿ono
sp³atê na raty w kwocie przewy¿szaj¹cej 500 z³, wraz ze wskazaniem wysokoœci umorzonych kwot
i przyczyn umorzenia w 2011r.
Adam Terefeñko - ulga z tytu³u
objêcia gruntów w trwa³e zagospodarowanie,
Agata G¹siorek - ulga z tytu³u
nabycia gruntów,
Andrzej Pasiak - ulga z tytu³u
objêcia gruntów w trwa³e zagospodarowanie,
Kazimierz Poprawa - ulga z tytu³u nabycia gruntów
Arkadiusz Smaga - ulga z tytu³u
objêcia gruntów w trwa³e zagospodarowanie
Andrzej Leœniewicz - zwolnienie i ulga z tytu³u nabycia gruntów
Stanis³aw i Irena Poliñscy zwolnienie i ulga z tytu³u nabycia
gruntów,
Ryszard Matera - zwolnienie i
ulga z tytu³u objêcia gruntów w trwa³e zagospodarowanie,
Magdalena D¿ugaj - zwolnienie
i ulga z tytu³u objêcia gruntów w
trwa³e zagospodarowanie,
Krzysztof Niezabitowski - zwolnienie i ulga z tytu³u objêcia gruntów
w trwa³e zagospodarowanie
Zbigniew Adamów - zwolnienie
i ulga z tytu³u objêcia gruntów w
trwale zagospodarowanie
Józef i Maria Kolasa - zwolnie-

nie i ulga z tytu³u nabycia gruntów,
Jan Jêdrzejczyk - zwolnienie i
ulga z tytu³u nabycia gruntów,
H.Konrad Chmurski - zwolnienie i ulga z tytu³u nabycia gruntów,
Grzegorz Kawka - zwolnienie i
ulga z tytu³u nabycia gruntów,
Grzegorz Burzyñski zwolnienie
i ulga z tytu³u nabycia gruntów,,
Janusz Bundz i Jolanta Promiñska-Bundz - zwolnienie i ulga z tytu³u nabycia gruntów,
Miros³aw Chmurski - zwolnienie
i ulga z tytu³u nabycia gruntów,
Ma³gorzata Chmurska - zwolnienie i ulga z tytu³u objêcia gruntów w
trwa³e zagospodarowanie,
Apostolis Dikos i Aleksandros
Dikos zwolnienie i ulga z tytu³u nabycia gruntów,
Andrzej Krz¹czkowski - zwolnienie i ulga z tytu³u objêcia gruntów
w trwa³e zagospodarowanie,
Ryszard Dobrucki i Anna Dobrucka zwolnienie i ulga z tytu³u
nabycia gruntów,
Marek Elwart i Paulina Górska
Elwart - zwolnienie i ulga z tytu³u
nabycia gruntów,
Guenther Krotsch i Katarzyna
Krotsch - zwolnienie i uiga z tytu³u
nabycia gruntów,
Robert Kornecki i Barbara Kornecka- zwolnienie i ulga z tytu³u
nabycia gruntów,
Dorota Wojdak-Cha³ka - zwolnienie i ulga z tytu³u objêcia gruntów
w trwa³e zagospodarowanie.
Tomasz Kordas - zwolnienie i
ulga z tytu³u nabycia gruntów,
Krzysztof Nowak - zwolnienie i
ulga z tytu³u nabycia gruntów,
S³awomir Pas³awski i Iwona Pas³awska - zwolnienie i ulga z tytu³u
nabycia gruntów,
Magdalena Skrzypczak zwolnienie i ulga z tytu³u nabycia gruntów,
Witold Skrzypczak zwolnienie i
ulga z tytu³u nabycia gruntów,
Jakub Smoroñ zwolnienie i ulga
z tytu³u nabycia gruntów,
Jan Zbierski i Ewa Zbierska
zwolnienie i ulga z tytu³u nabycia
gruntów,
Alicja KuŸmiñska odroczenie
zaleg³oœci podatkowych wraz z odsetkami za zw³okê oraz roz³o¿enie na
raty zaleg³oœci podatkowych wraz z
odsetkami za zw³okê,
Stanis³aw Karolak roz³o¿enie na
raty zaleg³oœci podatkowych wraz z
odsetkami za zw³okê,
Jan Genda roz³o¿enie na raty
zaleg³oœci podatkowych.
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy
publicznej w 2011 roku: (Podstawa prawna: art. 37 ust. I. piet. 2
litera g ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 ze
zmianami:
Krzysztof Nowak, Przedsiêbiorstwo PHU „Agromarket” sp. z o.o.,
Tomasz Kordas, Magdalena Skrzypczak, Witold Skrzypczak, Andrzej
Leœniewicz, Marek Elwart i Paulina
Górska Elwart, Jakub Smoroñ,
Grzegorz Burzyñski, Grzegorz
Kawka, Apostolis Dikos i Aleksandros Dikos, Ryszard Dobrucki i
Anna Dobrucka, Andrzej Burzyñski, Alicja KuŸmiñska, Lucyna
Strojna, Danuta Sibera, Ryszard
Tulig³owicz, Mariusz Zieliñski, Jan
Wyciszkiewicz, Micha³ Staruch, Irena Kudliñska, Ryszard Kusz, Daniel
Poliñski, Henryk Ignaciuk, Ryszard
Poliñski, Stanis³aw Chilakowski,
Andrzej Sak, Bogus³awa Witkowska, Robert Grabarz, Rafa³ JóŸwiak,
Andrzej Mrozik, Stanis³aw Wasiak,
Wies³aw Lisowski, El¿bieta Cieloszyk, Ma³gorzata Milewska, Ryszard Piêtrz¹, Roman Bia³oskórski,
Rafa³ Milewski, Dariusz Hajkowicz,
Zbigniew Adamów, Stanis³aw Rokosz, Krzysztof Niezabitowski, Andrzej Pasiak, Jacek Pupiec, Walenty
Bronowicki, Jan Mazuro, Ryszard
Dobrucki, Micha³ Cieloszyk, Stanis³aw Kowalski, Agnieszka Truchlewska, Henryk Madejski, Zbigniew P³aszczyk, Grzegorz Kawka,
Jaros³aw Perka, Zbigniew Honke,
Miros³aw Ustyjanczuk, Wies³aw
Koziarski, Witold Turek, Waldemar
Filipiak, Stanis³aw Szumi³o, Tomasz Stok³osa, Jolanta Olechnowicz, Jan Adamów, Halina Kluczka,
Tadeusz Saczyñski, Franciszek KuŸ-

miñski, Andrzej Jagie³ka, Dariusz
Rudnicki, Andrzej Szymczyk, Jaros³aw Kowalczyk, Magdalena D¿ugaj, Henryk Kuchciak, Andrzej
Krz¹czkowski, Kazimierz Czerwiñski, Lucyna Zachacz, Jan Sobuœ,
Roman Wojnarowski, Janina Barczak, Irena £ada, Leszek Kowalski,
Joanna Zbróg, Józef Drozdowski,
Ryszard Matera, Andrzej Marcinów,
Józef Rokosz, Miros³aw K³osiñski,
Wiktor Gostyñski, Anna Tymoszczuk – Chukwu, Edward Markowski, Edward Skrzypiñski, Arkadiusz
Smaga, Bartosz Smaga, Bogdan
Smaga, Emil Fiszer, Eugeniusz Gdyra, Jan Bas, Andrzej Organka, Teresa
Grad, Elwira Moroz, Rafa³ Cieloszyk, Jolanta £adziak, Hieronim
Cierpisz, Marcin Organka, Stanis³aw Ociepa, Kazimierz Gawlik,
Maciej Tracz, Kazimierz Mazuro,
Wies³aw Œremski, „DIAGRO” Sp. z
o.o., Franciszek Makarec, Eugeniusz Burzyñski, Jan Bia³kowski,
Stanis³aw Fiszer, Jan Jurcan, Tadeusz Przysiê¿ny, Aleksander Sa³dak,
Zdzis³aw Borowiec, W³adys³aw Kapuœciñski, Jan Buchwa³, Czes³aw
Wojtala, Edward Lewiñski, Miros³aw Chmurski, Nowak Krzysztof,
Bundz Janusz, Szewczuk Irena,
Drozdowski Krzysztof, Mantur Damian, Wasiak Jan, Madejski Jacek,
Burzyñski Eugeniusz, Bajowska
Maria, Kardaœ Krzysztof, Powi³ajtis
Maria, Biedny Daniel, Nazar Stanis³aw, Nowak Zbigniew, Idziaszek Gonzales Alicja, Król Mariusz, Dudek Marian, Gminna Spó³dzielnia
„Samopomoc Ch³opska”.
(r)

Dziêkujê wszystkim po raz wtóry
Oportuniœci mówili – nie! Ja powiedzia³em - tak! Jestem z tego dumny.
Nie z siebie jestem dumny – z mieszkañców Sielska.
Moi drodzy przyjaciele, koledzy, s¹siedzi i wspó³mieszkañcy nadal
sceptycznie nastawieni do mojego pomys³u.
Moi drodzy – to, co dzisiaj, 11 czerwca 2012 roku o godz. 16.30 zobaczy³em, to by³o dla mnie szokiem – szokiem w pozytywnym znaczeniu.
Zrozumia³em, ¿e mój optymizm udziela siê moim wspó³mieszkañcom.
Dziêkujê wam moi drodzy za pracê, ciê¿k¹ pracê, za czas na ni¹ poœwiêcony za wk³ad finansowy, bo sprzêt i jego eksploatacja kosztuje. Dziêkujê
wam moi drodzy za wszystko, co robicie dla SIELSKA, dla NAS, dla
NASZEJ WSPÓLNOTY. Szczególne podziêkowanie kierujê do pana Kazimierza Poprawy, organizatora prac przy realizacji projektu „Sadzawka”.
Gdyby nie Pan Kaziu mia³bym na pewno du¿e problemy.
Dziêkujê wszystkim po raz wtóry, a sceptyków zapraszam do wspó³pracy i do dyskusji – warto czy te¿ nie.
Czyn spo³eczny – kiedyœ, praca kolektywna – obecnie – dla nas forma
okreœlenia nie ma znaczenia, my chcemy, aby SIELSKO kwit³o jak w latach
50-60 ubieg³ego wieku.
Jesteœcie wielcy, wielcy sercem i czynem.
Dziêki waszej pomocy nasza kraina SIELSKO na nowo rozkwita.
Mówi¹c to nie mam na myœli naszego Stowarzyszenia – ono nadal jest
skromne i biedne, ale jego cz³onkowie maj¹ Wielkie Serca.
Prezes Stowarzyszenia „Nasza Kraina Sielsko”
Mieczys³aw Kotwicki
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OG£OSZENIA DROBNE

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

tygodnik ³obeski 19.6.2012 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA

INNE

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Wydzier¿awiê wyposa¿on¹ chlewnie, chów w cyklu zamkniêtym, obok
do remontu dom na wyroby miêsne
i mieszkania, z opcj¹ kupna. Tel.
504 209 551

Monta¿ ogrodzeñ betonowych, farmerskich i innych. Tel. 695 085 470

Zamieniê mieszkanie 78 mkw. (4
pokojowe ) w bloku w Grabowie (7
km od £obza) na 2 pokojowe w
£obzie. Mieszkanie bardzo przestronne, s³oneczne, zadbane, do
zamieszkania od zaraz. Oferta
obejmuje równie¿ piwnicê, gara¿ i
dzia³kê uprawn¹. Kontakt tel. 725
368 381.
Sprzedam mieszkanie o powierzchni 36 mkw., 2 pokoje z aneksem
kuchennym, na osiedlu Wichrowe
Wzgórza w Resku. Lokal po remoncie w dobrym stanie. Niskie koszty
utrzymania. Ogrzewanie indywidualne gazowe. Cena 88 tys. z³. Tel.
507 026 364 lub 510 044 550.
Wynajmê dom 130 mkw. Cena do
uzgodnienia tel. 791 743 525, 533
419 679.
Do wynajêcia kawalerka w £obzie.
Tel. 788 175 595.
Resko. Sprzedam mieszkanie w
bloku na II piêtrze, 58 mkw. + gara¿.
W³asnoœæ - ksiêga wieczysta. Trzy
pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, indywidualne ogrzewanie gazowe.
Cena wraz z gara¿em 145 tys. z³.
Tel. 606 705 547 lub 609 537 410.

Powiat gryficki

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Odst¹piê dzia³kê ogrodnicz¹ na
Woj. Polskiego, ogrodzon¹ z dostêpem do Regi. Tel. 880 085 176
P³yty drogowe 3 x 1,5 kupiê;
Owczarski niemieckie po rodzicach
rodowodowych sprzedam. Tel. 503
177 347. Ursus C330 kupiê.
£obez. Sprzedam u¿ywane drewniane okna i drzwi. Tel. 601 429 991
Kupiê rower m³odzie¿owy w dobrym
stanie. Tel. 783 102 708

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
Tel. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO.
U nas najtaniej.

Sprzedam w Gryficach mieszkanie dwupoziomowe, 4 pokojowe o pow. 77 mkw., wyposa¿one w CO, CW, gaz, po remoncie. Kontakt tel. 691 493 973.

Powiat drawski
Sprzedam kawalerkê 25 mkw. w
Drawsku Pom. ul. Z³ocieniecka,
cena 85 tys. z³. Tel. 663 768 423.

Dzia³ki budowlane: - £obez - ceny
ju¿ od 15 z³ za 1 mkw. - Zajezierze
2129 mkw. - 43 000 z³. - Tucze nad
j.Woœwin 2700 mkw - 45 000 z³. Tel.
600 265 547.

Powiat gryficki
Pobierowo. Wydzier¿awiê dzia³kê
(z domkiem camp.) 150 m od morza, 50 m od g³. deptaku. Idealna
pod dzia³alnoœæ, domki, wypo¿yczalnia, namioty. Tel. 605938249.
0,69 ha ziemi w Zaleszczycach
sprzedam. Tel. 784 255 065

Powiat drawski
Sprzedam dzia³ki rekreacyjno budowlane nad jeziorem Siecino z dostêpem do jeziora: 1500,
3000 mkw. Cena z 1 mkw. 25 z³.
Tel. 606 588 872

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

Region
Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. „TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125.
Koszenie i rozdrabnianie traw, prasowanie siana. Tel. 661 194 854 lub
94 363 1258

BIZNES
Powiat gryficki
Niechorze. Sprzedam 2 budynki
pensjonatowe, dzia³ka 700 mkw.,
deptak, 150 m od morza, 16 pokoi
(wyposa¿one), parking. Z przodu 2
lokale
gastron-handl.
Tel.
605938249.

Reklama w Tygodniku £obeskim
tel. 512 138 349

Wynajmê kawalerkê, tel. 913843158.
Sprzedam mieszkanie o powierzchni 67 mkw., 4 km od Reska, zadbane
po remoncie, ogrzewanie w³asne
gazowe, 4 pokoje, ³azienka, wc
osobno , du¿y balkon, w bardzo
spokojnej miejscowoœci - zachêcam. Cena do uzgodnienia. Tel. 91
395 10 38 lub 663 657 218

Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547.

Powiat œwidwiñski

PRACA

Region
Zatrudniê kierowcê kat. C + E na
trasie Polska Norwegia. Tel. 607
585 561

Daj¹c og³oszenie do TTygodnika
ygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i Wieœciach œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ. £obez, ul. S³owackiego 6
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 19.6.2012 r.

12 czerwca stra¿acy z OSP Wêgorzyno zostali wezwani do pal¹cej
siê trawy w Winnikach. Spaleniu
uleg³o 0,05 ha. W akcji uczestniczy³o 5 stra¿aków, czas akcji – 47 minut. Przyczyn¹ by³o podpalenie.
12 czerwca po¿arnicy zostali
wezwani do Strzmieli, gdzie przy
drodze wojewódzkiej znajdowa³o
siê niebezpiecznie pochylone drzewo. Do akcji usuniêcia nad³amanej
sosny wyruszy³o czterech stra¿aków z JRG £obez samochodem
po¿arniczym GBA 2,5/24. Akcja
trwa³a 12 minut.

16 czerwca stra¿acy z JRG
£obez zostali wezwani do powalonego konaru na ul. Koœciuszki w
£obzie. W akcji uczestniczy³o
³¹cznie siedmiu stra¿aków, którzy
przybyli na miejsce dwoma samochodami, a akcja trwa³a 42 minuty.
W tym samym dniu o godz.
17.45 do u³amanej ga³êzi tarasuj¹cej drogê w Sosnowie zostali wezwani stra¿acy z OSP Resko. Szeœciu po¿arników powróci³o do bazy
po 49 minutach.

13 czerwca stra¿acy z OSP Dobra zostali wezwani na pomoc do
nieprzytomnego mê¿czyzny znajduj¹cego siê w mieszkaniu przy ul.
Zielonej. W akcji ratowniczej
uczestniczy³o szeœciu stra¿aków,
którzy po przybyciu na miejsce
udro¿nili mê¿czyŸnie drogi oddechowe. Czas akcji wynosi³ 47 minut.

17 czerwca o godz. 13.55 w
£obzie stra¿acy otrzymali informacjê, ¿e na chodniku w pobli¿u koœcio³a na ul. Browarnej le¿y kobieta, pogotowie ma przyjechaæ za kilka minut, a konieczna jest natychmiastowa pomoc. Do akcji wyruszy³o czterech stra¿aków z JRG
£obez. Kobiecie podano tlen i zabezpieczono przed utrat¹ ciep³a do
czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego.

15 czerwca w £obzie przy ul.
Obroñców Stalingradu pali³ siê pieñ
drzewa. Do akcji gaœniczej wyjecha³a jednostka z £obza samochodem GBA 2,5/24. Do gaszenia pnia
u¿yto 500 litrów wody, akcjê zakoñczono po 25 minutach.

17 czerwca ochotnicy z OSP
Resko wyruszyli do £agiewnik powiadomieni o pal¹cej siê trawie i
œció³ce. Na miejscu przy u¿yciu 300
litrów wody, ³opat i t³umic ugaszono
pal¹c¹ siê trawê. Szeœciu stra¿aków
uczestniczy³o w akcji 55 minut.

Zapiski z pamiêci (cz. 7)
IV Hyclowskie, koŸlaki i osy
Trafiliœmy tam rowerami gdzieœ
pod koniec lata. Przyjechaliœmy siê
wyk¹paæ. Z uwiêzionej w wiszarze
mchów, ¿urawin i jagód tratwy fajnie skaka³o siê do g³êbokiej wody.
Woda by³a niezbyt ciep³a, ale w
takim wieku, w jakim my wtedy
byliœmy, nikt siê tym faktem nie
przejmowa³. Œmiechu i dowcipków
by³o co niemiara. Po k¹pieli przyst¹piliœmy do grzybobrania. Wokó³
jeziorka zbieraliœmy prawdziwki i
koŸlaki. Któryœ z ch³opaków wypatrzy³ na wiszarze bardzo jasne koŸlaki. Ostro¿nie, zaopatrzeni w d³ugie kije, trzymane równolegle do
pod³o¿a jako zabezpieczenie na
wypadek, gdyby siê wiszar rozst¹pi³, drobnymi, ostro¿nymi krokami
posuwaliœmy siê od grzyba do grzyba. W czasie tego nietypowego
grzybobrania naraz poczu³em jedno
uk¹szenie osy, zaraz drugie i nastêpne. Normalnie to bym puœci³ siê w
d³ug¹ i niech mnie goni¹. A tu ka¿dy
krok mo¿e byæ ostatnim i nie ma
mowy o ucieczce. Powoli, krok za
krokiem, skierowa³em siê w kierunku twardszego gruntu, a po dotarciu

do niego kilkoma skokami by³em
ju¿ poza ich zasiêgiem. Normalnie
osy nie atakuj¹ bez przyczyny. I teraz te¿ tak by³o. Osy mia³y gniazdo
w kêpie wy¿szego wiszaru, obok
którego przechodzi³em. Powoli
przechodz¹c zatopi³em na kilkanaœcie sekund moje niewinne napastniczki. Co mi da³y, to moje. Do koñca ¿ycia je zapamiêtam, tak jak te
stare dêby, których ju¿ nie ma.
Ja³owce
Nic szczególnego w ja³owcach
nie ma, poza tym, ¿e s¹ pod ochron¹.
Podobno ze wzglêdu na ich rzadkoœæ wystêpowania. W naszych lasach sosnowych ja³owców jest w
bród. Ale moje ja³owce, które spotka³em za IV Hyclowskim s¹ niepowtarzalne. Rosn¹ doœæ d³ugim szpalerem na skraju starego lasu. Ich
dodatkowym atutem jest ich wyj¹tkowa wysokoœæ. Przeciêtne ja³owce
z naszych lasów maj¹ ok. 1,5 m wysokoœci plus minus 1m. Te natomiast
mia³y ponad 5-6 m wysokoœci. Ich
pnie mia³y spor¹ gruboœæ i mia³y
mnóstwo jagód na ga³êziach. Po powrocie z tej wycieczki postanowi-

Okradli mieszkanie
13 czerwca z niezamkniêtego
mieszkania mieszkañcy £obza Piotr
D. i Kacper K. dokonali kradzie¿y:
pralki, kuchenki gazowej, komputera
stacjonarnego, kina domowego, telewizora kineskopowego i urz¹dzenia
wielofunkcyjnego HP. £¹czna wartoœæ strat zosta³a wyceniona na oko³o
3.200 z³, na szkodê mieszkañca
£obza Szymona S. Sprawcy zostali
zatrzymani przez policjantów z wydzia³u kryminalnego. Mienie odzyskano w ca³oœci. Sprawcy po czynnoœciach zostali zwolnieni. O wysokoœci kary zdecyduje s¹d. Za kradzie¿
grodzi pozbawieni wolnoœci od 3
miesiêcy do 5 lat.
Pod wp³ywem na rowerze
13 czerwca o 18.15 w Resku Gra¿yna K. kierowa³a rowerem znajduj¹c
siê w stanie nietrzeŸwoœci, mia³a 0,77
mg alkoholu w wydychanym powietrzu (1,4 promila).
NietrzeŸwy za kó³kiem
14 czerwca o godz. 19.30 Rafa³ £.,
w £obzie na ul. Przedmiejskiej kierowa³ samochodem marki Ford znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci 0,40
mg. Jednoczeœnie naruszy³ zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
wydany przez s¹d w Œwidwinie.

³em, ¿e wybiorê siê tam ponownie
po owoce. Z tych owoców chcia³em
zrobiæ wino, a potem odpêdziæ
prawdziwy gin, taki jaki pili prawdziwi kowboje w westernach. Niestety, pomimo godzinnego poszukiwania nie trafi³em tam ponownie.
•róde³ko
Mijaj¹c Hycla i id¹c w stronê
Bonina, ca³y czas prosto, wchodzimy drog¹ na skarpê i idziemy dalej
drog¹, do œcie¿ki przecinaj¹cej tê
drogê. U podnó¿a skarpy, kilka metrów od p³yn¹cego tam strumyka
znajduje siê Ÿróde³ko. Mo¿na je nazwaæ nawet Ÿród³em. Ma ono umocniony k³od¹ drewnian¹ brzeg i ujœcie
krótkim strumyczkiem do w³aœciwego strumyka. Œrednica tego Ÿród³a wynosi ponad metr. Jego wygl¹d
fascynuje wszystkich, którzy dotarli do tego miejsca. By³em tam wielokrotnie i zaobserwowa³em, ¿e intensywnoœæ wyp³ywu wody jest prawie jednakowa, bez wzglêdu na
porê roku i intensywnoœæ opadów.
Wspania³y jest widok kot³uj¹cej siê
wody z drobinami piasku. Mo¿na w
ni¹ potrzeæ jak w telewizor, dopatruj¹c siê w tym k³êbowisku ró¿nych
obrazów. Woda z tego Ÿróde³ka jest
zimna i smaczna. Sporo osób jeŸdzi
do niego po wodê. Przyje¿d¿aj¹
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NietrzeŸwy rowerzysta
14 czerwca Mariusz M., lat 38, w
miejscowoœci Policko, gm. Resko,
kierowa³ rowerem maj¹c 0,92 mg, naruszy³ tym samym zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów wydany przez
S¹d Rejonowy w £obzie.
Kamieniem w szybê
15 czerwca o godz. 4.20 przy ul.
Obroñców Stalingradu w £obzie dosz³o do zniszczenia mienia w salonie
fryzjerskim. Nieustalony sprawca
przy u¿yciu kamienia wybi³ szybê
podwójnie zespolon¹, powoduj¹c
straty w wysokoœci 1.200 z³, dzia³aj¹c
na szkodê Krzysztofa P.
Okrad³ gara¿
Od 15 maja do 15 czerwca w Poradzu, gm. £obez, sprawca z niezamkniêtego gara¿u dokona³ kradzie¿y
czterech felg aluminiowych 15 cali
wraz z zamontowanymi oponami,
straty w kwocie 400 z³ na szkodê
mieszkañca Poradza.
NietrzeŸwy rowerzysta
16 maja na drodze Wiewiecko BrzeŸniak Artur J. kierowa³ rowerem,
maj¹c 1,27 mg alkoholu, czyli 2,54
promila, naruszy³ zakaz kierowania
rowerami na³o¿ony przez S¹d Rejonowy w £obzie.

nawet ludzie spoza £obza. Gdy by³em tam pierwszy raz z ch³opakami
z ulicy, to badaliœmy kijem jego g³êbokoœæ. W okolicy tej jest drugie,
mniej znane i mniejsze Ÿróde³ko.
Znajduje siê na koñcu strumyczka
wpadaj¹cego do tego samego strumienia, ale na wysokoœci IV Hyclowskiego, na lewo od drogi, za
mostkiem. Intensywnoœæ jego wyp³ywu jest du¿o mniejsza, tak¿e
œrednica. Porównywalna jest natomiast g³êbokoœæ obu Ÿróde³ - oko³o
1,5 m.
M³ode dziki
Wracaj¹c z Hyclowskiego byliœmy œwiadkami ciekawego spotkania z m³odymi dzikami. Podczas
wchodzenia strom¹ leœn¹ drog¹,
prowadz¹c¹ starym sosnowym lasem, a znajduj¹c¹ siê za jeziorkiem,
us³yszeliœmy cichy kwik i tupot. Na
nasze spotkanie wybieg³y trzy ma³e,
ok. 10-kg dziczki. Stanê³y jak wryte
na samym szczycie wzgórza, a my
stanêliœmy jak wryci trochê ni¿ej od
nich, ale nie wiêcej ni¿ 5 m. Naraz
dziki zrobi³y gwa³towny zwrot do
ty³u. Zniknê³y b³yskawicznie. My za
nimi. Wbiegliœmy na górkê, a po
dzikach ani œladu, pomimo, ¿e w wysokim lesie, bez gêstego poszycia,
widok by³ rozleg³y.
WP
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Polacy, nic siê nie sta³o... Polacy, nic siê nie sta³o...

Gdzie te cuda panie Smuda?
Napompowany balon pêk³, zostaliœmy oszukani, chwila rozrywki
za miliardy z³otych. Po 8 dniach imprezy nas ju¿ tam nie ma, s¹ za to
Grecy i Czesi, wiêc Euro bêdzie wygl¹da³o inaczej, to ju¿ nie bêd¹ te
same emocje. Ponownie próbuje siê
nam wmówiæ: „Polacy nic siê nie
sta³o”, a sta³o siê i to wiele z³ego.
Dru¿yna mia³a wyjœæ z grupy, cel nie
zosta³ osi¹gniêty, a s³owa, ¿e nic siê
nie sta³o, tak czêsto w naszym kraju
s¹ powtarzane przy niepowodzeniach, a¿ wkrótce stan¹ siê naszym
hymnem narodowym.
W nowoczesnej rzeczywistoœci
cywilizowanego œwiata, gdzie nie
ma ju¿ raczej miejsca na romantyczne zrywy narodowowyzwoleñcze
czy harde grupy oporu walcz¹ce o
swoje prawa, kibice staj¹ siê bodaj
najbardziej kontrowersyjn¹ i wzbudzaj¹c¹ emocjê kast¹ spo³eczn¹.
Wielu z nas da³o siê porwaæ narodowej euforii, wieszano flagi na samochodach i w oknach domów, malowano twarze, wszêdzie bia³o czerwone barwy, wszêdzie bia³o czerwone serca. To zdumiewaj¹ce. Kibice
pokazali solidarnoœæ. W dniu meczu
da³o siê wyczuæ napiêt¹ atmosferê,
nawet w ma³ym £obzie, gdzie nie
by³o zorganizowanej strefy kibica,
miasto i tak pustosza³o. Powietrze z
ka¿d¹ minut¹ gêstnia³o. Dotychczas
zagraniczne media przeœciga³y siê w
zachwytach nad polskimi kibicami.
Tak, najlepszym zawodnikiem Polski by³a w³aœnie wspania³a publicznoœæ! Jeœli kibice w takim nastroju
wytrzymaj¹ do fina³u w Kijowie,
poka¿¹, ¿e s¹ najlepsi na œwiecie.
Nasi kibice s¹ zespo³em, który obecnie oceniaj¹ setki milionów ludzi na
ca³ym œwiecie.
Odpadliœmy z turnieju, du¿a fala
krytyki spad³a na trenera Franciszka
Smudê. W ¿yciu wiele zale¿y od naszych decyzji. Nasz los to algorytm ka¿dy wybór ma konsekwencje.
Smuda nikogo nie s³ucha³, ¿adnych
podszeptów dziennikarzy czy trenerów, próbowa³ udowodniæ, ¿e
wszystko wie najlepiej, by³ uparty,
robi³ co chcia³. Suma jego decyzji =
koniec Euro.
Nikt nie wmówi mi, ¿e mamy
z³ych pi³karzy, ¿e s¹ gorsi od Czechów, Greków a nawet Rosjan.
Mamy 4 pi³karzy klasy œwiatowej
(Szczêsny, Piszczek, B³aszczykowski i Lewandowski). Kilku kolejnych
ma papiery, aby takimi pi³karzami
byæ. Naszych pi³karzy wreszcie doceniaj¹ za granic¹. Smuda mia³ dru¿ynê, aby spokojnie z tej grupy

wyjœæ. Po losowaniu fina³ów Mistrzostw Europy zapanowa³a radoœæ,
¿e nie trafiliœmy do ¿adnej „grupy
œmierci”, ba, trafiliœmy do naj³atwiejszej grupy. Wszyscy rywale byli
do ogrania, kibice ju¿ planowali
æwieræfina³ z Niemcami. Jak piêknie
by³oby wygraæ z nimi w takim momencie, u siebie, upokorzyæ ich, póŸniej walka o medale... Stop, a¿ tu
nagle... Nie wygraliœmy ¿adnego
meczu, ba, zajêliœmy ostatnie miejsce, w najs³abszej grupie! Jeœli coœ
graliœmy, to maksimum pó³ meczu,
wiêc udaæ siê nie mog³o. Oczekiwania by³y ogromne, a zderzenie z rzeczywistoœci¹ bolesne.
Przegrani byliœmy ju¿ od samego
pocz¹tku: „remis biorê w ciemno”,
„marzy³em aby nie przegraæ z Rosj¹”
– to s³owa naszego trenera – a mo¿e
ju¿ by³ego trenera. Ten minimalizm
to takie Polskie podejœcie. Co to za
przekaz, jak to musia³o dzia³aæ na
psychikê pi³karzy. Dlaczego nie graliœmy o 3 punkty, o zwyciêstwo, dlaczego marzeniem naszego trenera
nie by³a wygrana z Rosj¹? Franciszek Smuda modli³ siê o remisy. Dlaczego po tych remisach panowa³a
taka euforia. Pierwszy raz w ostatnim grupowym meczu zale¿eliœmy
od siebie. Wystarczy³o wygraæ. Najbli¿ej wygranej byliœmy jednak podczas dwóch pierwszych meczów – z
Grecj¹ i Rosj¹. Dru¿yna dobrze sobie
radzi³a, jednak gra³a bez trenera,
albo gorzej – z trenerem, który tylko
przeszkadza³, podejmowa³ z³e decyzje, ka¿dy to widzia³. Po obronionym
rzucie karnym przez Przemys³awa
Tytonia, a¿ prosi³o siê o zmiany w
ofensywie, Grecy byli s³abi, wystarczy³o strzeliæ im drugiego gola, daæ
trochê œwie¿ej krwi w ofensywie.
Smuda o zmianach zapomnia³, a
mo¿e myœla³, ¿e 3 zmiany s¹ na ca³y
turniej? Mecz o wszystko z Rosj¹,
wyszed³ nam najlepiej. Jednak pokaza³ bardzo wa¿n¹ rzecz - w tej dru¿ynie nie by³o czegoœ takiego, jak taktyka. Ta dru¿yna nie mia³a ¿adnego
pomys³u na grê. Przez dwa i pó³ roku
byliœmy oszukiwani, ¿e jest pomys³,
wizja, dru¿yna i dobra atmosfera, ¿e
bêdziemy graæ ³adnie i ofensywnie.
Nic nie by³o. Dodatkowo fizycznie
byliœmy najgorzej przygotowan¹
dru¿yn¹ w tym turnieju. Smuda liczy³ na naszych trzech zawodników
z Dortmundu, na prawe skrzyd³o, ¿e
zbuduj¹ jak¹œ akcjê, ¿e strzel¹ kilka
goli. Tak siê nie da, przeciwnicy o
tym wiedzieli, ka¿dy wiedzia³ ju¿
przed turniejem, jak bêdziemy graæ,
wystarczy³o dobrze pokryæ tych pi³karzy i Polski nie ma, nikt inny nie
by³ w stanie poci¹gn¹æ gry. Na mecz

z Rosj¹ wyszliœmy tylko z trzema
ofensywnymi zawodnikami, czterema obroñcami i trzema defensywnymi pomocnikami. Po tak d³ugich
przygotowaniach nie mieliœmy w³asnej taktyki, trener po jednym meczu
o stawkê zupe³nie zmieni³ ustawienie. Spanikowa³. Uda³o siê strzeliæ
gola, by³ to przeb³ysk geniuszu naszego pi³karza, indywidualna akcja.
Jednak Rosja by³a w tym meczu s³aba, gorsza od nas, znów trener nie
wspomóg³ pi³karzy, a zmiana Obraniaka w ostatniej minucie spotkania
by³a pokazem niekompetencji naszego trenera. Zmieni³ go na niskiego Bro¿ka, rzut wolny, ka¿dy zaciska
kciuki – to bêdzie ta akcja – wygramy, nie, nie, nie – zmiana wprowadza
w nasze szeregi nerwy, nie wszed³ te¿
na boisko 2 metrowy zawodnik, który dostawi tylko g³owê i umieœci pi³kê w siatce, takich nie mamy. Smuda
ukrad³ nam cenne sekundy, modli³
siê o remis, gra³ na czas! Remis zosta³ og³oszony przez wszystkich sukcesem, w kraju zapanowala euforia.
Sytuacja w grupie by³a dobra dla
naszej dru¿yny, zale¿eliœmy tylko od
siebie. Awans by³ na wyci¹gniêcie
rêki. Jednak taktyka na Czechy to
totalne nieporozumienie, przecie¿
my musieliœmy strzeliæ bramkê. W
sk³adzie nie mieliœmy jednak kreatywnych pi³karzy, a¿ ¿al by³o Roberta Lewandowskiego, który nie
dosta³ chyba ani jednej prostopad³ej
pi³ki. Na odczepnego trener wys³a³ w
drugiej po³owie do boju Kamila Grosickiego, pupila kibiców, tak aby siê
odczepili, dosta³ tylko jedn¹ pi³kê, a
trener po pora¿ce mia³ na kogo zgoniæ winê. ¯ycie jest bardzo przewrotne, có¿ za ironia losu – to po stracie
pi³ki przez Rafa³a Murawskiego (pupil F. Smudy, jego ulubieniec), Czesi
strzelili zwyciêskiego gola.
Smuda liczy³ tylko na to, ¿e jakoœ
siê uda. Jakoœ strzelimy gola, a potem siê zabarykadujemy. Nie mia³
¿adnych wariantów awaryjnych,
¿adnego pomys³u na wygrywanie.
Na Euro nie mo¿na graæ na „jakoœ to
bêdzie”. Mia³ naprawdê zdoln¹ grupê pi³karzy, której jednak nie potrafi³
poprowadziæ do zwyciêstw.
Czujê pustkê, choæ przecie¿ to
dopiero pó³metek mistrzostw. Ludzie œci¹gaj¹ chor¹giewki z samochodów, a mnie nie chce siê ogl¹daæ
¿adnego meczu. Jest mi cholernie
przykro, czujê siê oszukany, Smuda
mnie nabra³, nabra³ nas wszystkich.
Klasy nie pokaza³ tak¿e po pora¿ce.
Nie przeprosi³ kibiców, a pierwsze
co zrobi³, to podziêkowa³ Polskiemu
Zwi¹zkowi Pi³ki No¿nej – w sumie

to nie wiem, czy mu siê dziwiæ, kto
by nie dziêkowa³ za takie wyp³aty,
Smuda to przecie¿ prosty cz³owiek,
który nawet po polsku niezbyt dobrze mówi, mo¿e wiêc za du¿o od
niego wymagaliœmy. W dalszych wywiadach jeszcze bardziej zaszokowa³ – stwierdzi³, i¿ jeœli jeszcze raz
mia³by przygotowywaæ ten zespó³ do
Euro, to nic by nie zmieni³, powiedzia³, i¿ robotê wykona³ dobrze.
Wszystko to, to brak klasy, trener
Holandii po blama¿u na Euro, gdzie
dru¿yna Oranje nie wygra³a ¿adnego
meczu i odpad³a z rozgrywek, wzi¹³
winê na siebie, przeprosi³, zachowa³
siê jak facet, pokaza³, ¿e ma jaja.
Nasz trener potrafi³ nawet zgoniæ
winê na pi³karzy – przeb¹kiwa³ coœ o
zbyt du¿ej presji, ¿e pi³karze jej nie
wytrzymali, jeœli ktoœ nie poradzi³
sobie z presj¹ to tylko i wy³¹cznie
Franciszek Smuda, ten turniej go
wyraŸnie przerós³.
Start w Euro dostaliœmy od losu.
Szansê zmarnowaliœmy. Co bêdzie
dalej? W kraju rozgorza³a dyskusja
kto zast¹pi Franciszka Smudê na stanowisku selekcjonera. Nasi pi³karze
graj¹ w coraz mocniejszych klubach
zagranicznych, przez co pracuj¹ z
prawdziwymi mistrzami w fachu trenerskim. Pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e najlepszym rozwi¹zaniem by³by trener
zagraniczny, z klas¹, z umiejêtnoœciami, trener któremu nasi pi³karze
zaufaj¹. Przed nami kwalifikacje do
Mistrzostw Œwiata, które odbêd¹ siê
za dwa lata w Brazylii. Mamy wielu
m³odych uzdolnionych pi³karzy, którzy pozwalaj¹ nam optymistycznie
myœleæ o przysz³oœci. Nasz naród
przepe³niony jest pasj¹ do pi³ki no¿nej, nie mniej, ni¿ Anglia czy Brazylia. Wszystkim kibicom ¿yczê jeszcze wielu emocji podczas trwaj¹cych
mistrzostw, na pewno mecze bêd¹
sta³y na coraz wy¿szym poziomie.
Dwóch faworytów do medalu na tym
turnieju ju¿ nie ma (Holandia, Rosja). Kto siêgnie po z³oto? Hiszpania? Niemcy? A mo¿e powtórzy siê
historia z 2004 roku, kiedy pi³karski
kopciuszek - Grecja - siêgn¹³ po Mistrzostwo Europy. Fina³ ju¿ 1 lipca.
Piotr Jachym
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AWANS RADOWII DO REGIONALNEJ
KLASY OKRÊGOWEJ

Rozgrywki w A klasie grupie 2
dobieg³y koñca. Triumfatorem w
sezonie 2011/2012 okaza³a siê
dru¿yna Radowii Radowo Ma³e.
Podopieczni trenera Mariusza
Poniewiery awans do Regionalnej
Klasy Okrêgowej wywalczyli ju¿ po
19 kolejkach. Promocja do wy¿szej
ligi cieszy tym bardziej, ¿e w tym
roku, a dok³adnie 8 czerwca, przypada 30-lecie istnienia klubu z Radowa Ma³ego.
Pi³karze Radowii w rozegranych XXII kolejkach odnieœli 17
zwyciêstw, ponieœli jedn¹ pora¿kê
na boisku w Wierzbiêcinie oraz zanotowali cztery remisy. Autorstwem
zawodników Radowii jest równie¿
najwy¿sze zwyciêstwo w zakoñczonym sezonie. W IX kolejce na boisku w Radowie Ma³ym pokonali
Zenit Koszewo 19:1. W przekroju
ca³ego sezonu Radowia by³a najrówniej graj¹cym zespo³em i zas³u¿enie wywalczy³a awans, chocia¿
nie wiadomo jak by to siê zakoñczy³o, gdyby nie k³opoty organizacyjne
Olimpii Nowogard, która na pó³metku rozgrywek mia³a tyle samo
punktów co Radowia.
Na boisko w barwach Radowii w
tym sezonie wybieg³o a¿ 27 zawodników. Najlepszym strzelcem okaza³ siê Mariusz Smykowski, który

zdoby³ 23 bramki. Zawodnicy, którzy wywalczyli w sezonie 2011/
2012 awans do Klasy Okrêgowej (w
nawiasach liczba zdobytych bramek):
Bojanowicz Mateusz, Borejszo
Remigiusz (4), Brona £ukasz (2),
Chojnacki Arkadiusz, Gêbka Karol,
Grzejdak Marcin, Grzywacz Marcin (2), Iwachniuk Kamil (4), Ja³owiec Szymon, Kacprzak Kamil,
Kaczmarek Jaros³aw (12), Kulczyñ-

ski £ukasz (2), Kostka Pawe³, Machalski Norbert, Machalski Rados³aw (4), Marczak Bartosz, Pilichowski Emil (4), Rylling Mateusz
(8), Samal Pawe³ (6), Smykowski
Mariusz (23), Stosio Marcin (1),
Swarcewicz Marek (1), Talarowski
Jacek (6), Tomaszkiewicz Marcin
(2), Wojnarowski Pawe³, Zielonka
Rafa³, Zych Mariusz. Trener Mariusz Poniewiera. Kierownik Grzegorz WoŸniak.
PJ

Wyniki uzyskane przez zespó³w sezonie 2011/2012
Orkan Dalewo - Radowia Radowo Ma³e
D¹brovia Stara D¹browa - Radowia Radowo Ma³e
Olimpia Nowogard - Radowia Radowo Ma³e
Radowia Radowo Ma³e - Unia Stargard
Rolpol Chlebowo - Radowia Radowo Ma³e
Radowia Radowo Ma³e - D¹b Dêbice
Zorza Tychowo - Radowia Radowo Ma³e
Radowia Radowo Ma³e - Zenit Koszewo
Pomorzanin Kr¹piel - Radowia Radowo Ma³e
Radowia Radowo Ma³e - Orze³ Grzêdzice
Radowia Radowo Ma³e - WODR Barzkowice
Radowia Radowo Ma³e - Orkan Dalewo
Radowia Radowo Ma³e - D¹brovia Stara D¹browa
WODR Barzkowice - Radowia Radowo Ma³e
Radowia Radowo Ma³e - Olimpia Nowogard
Unia Stargard - Radowia Radowo Ma³e
Radowia Radowo Ma³e - Rolpol Chlebowo
D¹b Dêbice - Radowia Radowo Ma³e
Radowia Radowo Ma³e - Zorza Tychowo
Zenit Koszewo - Radowia Radowo Ma³e
Radowia Radowo Ma³e - Pomorzanin Kr¹piel
Orze³ Grzêdzice - Radowia Radowo Ma³e

0:3
1:1
4:0
5:1
0:4
1:0
0:2
19 : 1
1:4
3:3
2:1
6:2
5:0
0:2
2:2
1:4
3:1
1:4
4:2
1:3
5:1
3:3

DALP 2012
po pierwszej
rundzie
(DOBRA) Ruszy³y rozgrywki
Doberskiej Amatorskiej Ligi Pi³karskiej. Oto wyniki po pierwszej
rundzie z 9.06.2012 r.
Flap Jack - FC Obojêtnie 0:1, Blokersi Dobropole - No To W Plecy
3:1, Dobermani - SKS Bród 2:3,
Desperados - Wandalia 4:1, Farmer
Dobropole - Promil Tucze 1:3, Wandalia - Flap Jack 3:3, FC Obojêtnie
- Blokersi Dobropole 0:9, No To W
Plecy - Dobermani 1:7; Farmer
Dobropole, SKS Bród, Promil Tucze, Desperados - PAUZA.
1. Blokersi Dobropole
2. Desperados
3. Promil Tucze
4. SKS Bród
5. Dobermani
6. FC Obojêtnie
7. Flap Jack
8. Wandalia Dream Team
9.Farmer Dobropole
10.No To W Plecy

2 6 22/1
1 3 4/1
1 3 3/1
1 3 3/2
2 3 9/4
2 3 1/9
2 1 3/4
2 1 4/7
1 0 1/3
2 0 2/20
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Reprezentacja Powiatu na Fina³y Ogólnopolskie
„Czwartków Lekkoatletycznych”
Zakoñczy³y siê XVII Powiatowe „Czwartki lekkoatletyczne”. Impreza mia³a charakter cykliczny i
trwa³a przez ca³y rok szkolny 2011/
2012. Na stadionie miejskim w
£obzie i stadionie tartanowym przy
gimnazjum w Resku rywalizowali
ze sob¹ uczniowie klas IV, V, VI z
12 szkó³ podstawowych - z Reska,
£osoœnicy, £abunia Wielkiego, Starogardu, Wojtaszyc, Siedlic, Wêgorzyna, Runowa Pomorskiego,
Be³cznej, nr 1 i nr 2 z £obza oraz
UKS „Arbod” z Dobrej.
Organizatorzy pierwszego kroku lekkoatletycznego maj¹ pe³n¹ satysfakcjê z realizacji za³o¿onych
celów jakimi s¹ wzrost zainteresowania dzieci „królow¹ sportu” oraz
wykorzystanie wolnego czasu po
zajêciach lekcyjnych na ruch, zabawê i wspó³zawodnictwo. £¹cznie w
zmaganiach na bie¿ni i skoczni w 11
mitingach wystartowa³o 296 dziewczynek i ch³opców.
Wa¿ne jest tak¿e wy³onienie talentów sportowych. Komisja sê-

dziowska sporz¹dzi³a klasyfikacjê
Grand Prix i ustali³a sk³ad reprezentacji Powiatu £obeskiego na XVII
Ogólnopolskie Fina³y „Czwartków
lekkoatletycznych”.
Wœród kadrowiczów powiatu
najwiêcej zawodników rekrutuje siê
ze Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie i Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim z gminy Wêgorzyno - 17 uczniów oraz z gminy
Resko - 13 uczniów.
Fina³y „Czwartków lekkoatletycznych” z udzia³em oko³o 3500
zawodników z ca³ej Polski odbêd¹
siê w dniach 22-24 czerwca 2012 r.
na stadionie AZS w £odzi.
Kierownikiem 40-osobowej
ekipy ³obeskiej jest p. Kazimierz
Mikul.
¯yczymy naszym najm³odszym
lekkoatletom wielu mi³ych wra¿eñ
sportowych oraz sukcesów medalowych.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Dzieñ Gimnazjalisty
W Gimnazjum w Resku
odby³y siê 1 czerwca
2012 r. zawody
i konkursy z okazji
Dnia Dziecka.
W pi¹tek, 1 czerwca 2012 r. nasze Gimnazjum w Resku zamieni³o
siê w szko³ê marzeñ. Z okazji Dnia
Dziecka przez trzy pierwsze godziny odbywa³y siê konkursy: karaoke,
minimistrzostwa w koszykówce i
wyœcigi rzêdów.
Przed rozpoczêciem zawodów
uczniowie wys³uchali wicedyrektor
p. Agaty Popielarz, która przedstawi³a plan dnia i ¿yczy³a wszystkiego
najlepszego z okazji naszego œwiêta
oraz powodzenia rywalizacji miêdzyklasowej. Po sprawdzeniu obecnoœci podzieliliœmy siê i poszczególne poziomy klas rozpoczê³y zajêcia.
Klasy I i II uda³y siê do hali,
gdzie pod okiem p. Sarneckiej, p.
Majewskiego i p. Romana Gojlika
odby³y siê zawody sportowe. Podczas zabawnych wyœcigów rzêdów
zdarza³y siê weso³e przypadki nagradzane salwami œmiechu. Natomiast mecze koszykówki by³y zupe³nie powa¿ne i zaciête, bo ka¿da

klasa chcia³a wygraæ. Atmosferê
podgrzewa³ szalony wrêcz doping z
trybun.
Tymczasem klasy III spêdzi³y
godzinê na forum, prezentuj¹c zdolnoœci wokalne. W konkursie karaoke znalaz³y siê najwiêksze hity
ostatnich lat, w trakcie ich wykonywania, niestety, trochê fa³szowaliœmy. Ale tylko trochê, co zreszt¹
by³o doœæ zabawne. Wystêpy zakoñczy³o wspólne odœpiewanie hymnu
Euro 2012 i zjedzenie lodów ufundowanych przez Radê Rodziców.
Podczas kolejnych lekcji poziomy klas zamienia³y siê miejscami,
wiêc zawody przebiega³y sprawnie
i zakoñczy³y siê w wyznaczonym
czasie. Pani Paulina Sarnecka i
przewodnicz¹ca
Samorz¹du
Uczniowskiego - Natasza Czura
og³osi³y wyniki rywalizacji. Okaza³o siê , ¿e w tym dniu bezkonkurencyjne by³y klasy: IId, IIIa i IIc.
Nie pozostaje mi nic innego, jak
pogratulowaæ zwyciêzcom, podziêkowaæ nauczycielom i Radzie Samorz¹du Uczniowskiego za ciekawy i weso³y dzieñ i ¿yczyæ nam, gimnazjalistom, takiej radoœci przez
ca³y rok!
Oskar Grocholski, kl. II d, Gimnazjum im. K. Górskiego w Resku

Gmina Wêgorzyno
Witkowska Aleksandra
Ziêba Julia
Olas Paulina
Stasiak Sylwia
Perdek Patrycja
Kulczyñska Klaudia
Stasiak Dawid
Wróblewski Micha³
Stasiak Aron
Wójcik Adam
Paraszczak Micha³
Nicewicz Natalia
Parada Daria
S³omiñski Dawid
Moroz Maciej
Antonowicz Patryk
Ernst Dominik

SP Wêgorzyno
SP Wêgorzyno
SP Wêgorzyno
SP Wêgorzyno
SP Wêgorzyno
SP Wêgorzyno
SP Wêgorzyno
SP Wêgorzyno
SP Wêgorzyno
SP Wêgorzyno
SP Wêgorzyno
SP Runowo Pom.
SP Runowo Pom.
SP Runowo Pom.
SP Runowo Pom.
SP Runowo Pom.
SP Runowo Pom.

60 m
60 m
rzut pi³eczk¹ palantow¹
rzut pi³eczk¹ palantow¹
600 m
rzut pi³eczk¹ palantow¹
skok w dal
skok w dal
rzut pi³eczk¹ palantow¹
1000 m
skok w dal
60 m
300 m
60 m
300 m
1000 m
rzut pi³eczk¹ palantow¹

Gmina £obez
Gunera Kacper
Latocha Grzegorz
£azarek Sandra

SP Be³czna
SP Be³czna
SP nr 2 £obez

rzut pi³eczk¹ palantow¹
bieg na 300 m
skok w dal

Gmina Dobra
Sadowska Milena
Awgul Ad¿elika
Bakalarczyk Wiktoria
Stolarczyk Justyna
Czy¿ak Weronika
Kubacka Milena
Kasicki Rafa³

UKS Arbod Dobra
UKS Arbod Dobra
UKS Arbod Dobra
UKS Arbod Dobra
UKS Arbod Dobra
UKS Arbod Dobra
SP Wojtaszyce

600 m
300 m
600 m
600 m
600 m
pi³eczka palantowa
bieg na 60 m

Gmina Resko
Szawdenis Anna
Frej Zuzanna
Wójtowicz Dominika
Wawrzyniak Natalia
Wasiak Mateusz
Kubieñ Samuel
Bodys Jakub
Wid³ak Patryk
Korgul Maja
D¹browska Wiktoria
Malatyñska Katarzyna
Puch Karolina
Ryszkiewicz Jakub

SP Resko
SP Resko
SP Resko
SP Resko
SP Resko
SP Resko
SP £osoœnica
SP £osoœnica
SP £abuñ Wielki
SP £abuñ Wielki
SP £abuñ Wielki
SP £abuñ Wielki
SP Starogard

skok w dal
skok w dal
skok w dal
60 m
60 m
skok w dal
skok w dal
rzut pi³eczk¹ palantow¹
300 m
skok w dal
skok w dal
skok w dal
bieg na 1000 m

Rezerwa:
£unkiewicz Szymon
Stopyra Bart³omiej
Pieloch Vanessa
Lipa Wiktoria

SP Wêgorzyno
SP Wêgorzyno
SP Wêgorzyno
SP Resko

W kosza graj¹ reprezentacje Ic i Id.
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DRUKARNIA
Oferujemy druk:

Ukrad³ tablet
17 czerwca w godzinach od 17.00
do 4.00 w £obzie przy ul. Niepodleg³oœci nieznany sprawca dokona³

kradzie¿y tabletu, wartoœæ wyceniona
przez pokrzywdzonego wynosi 580 z³,
dodatkowo dokonano kradzie¿y portfela z zawartoœci¹ 20 z³, dowodu osobistego oraz kart bankomatowych na
szkodê Adama K., mieszkañca £obza.

ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730
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Liga pi³ki pla¿owej
ju¿ od soboty
(£OBEZ). Ju¿ w przysz³¹ sobotê o godzinie 10.00 rozpoczn¹ siê
Otwarte Mistrzostwa w Pi³ce Siatkowej Pla¿owej dla mieszkañców
Gminy i Miasta £obez organizowane przez Miêdzyszkolny Klub Sportowy „OLIMP” £obez. Otwarta liga
trwaæ bêdzie do ostatniego tygodnia
sierpnia. Wówczas zwyciêzcy
otrzymaj¹ nagrody w postaci sprzêtu sportowego ufundowane przez
Urz¹d Miejski w £obzie.
Co trzeba zrobiæ, aby wzi¹æ
udzia³ w otwartej lidze pi³ki pla¿owej? Wystarczy skontaktowaæ siê z
jednym z organizatorów do pi¹tku
w³¹cznie, a s¹ nimi: Rafa³ Szyliñski
oraz Marcin Æwik³a – tel.: 502 124
806.
Rozgrywki trwaæ bêd¹ na boisku

przyszkolnym przy Zespole Szkó³ w
soboty i niedziele w czerwcu oraz w
sierpniu. Do tego celu bêdzie równie¿ wykorzystane w póŸniejszym
terminie boisko na stadionie miejskim, natomiast podczas niesprzyjaj¹cej aury – na hali sportowo-widowiskowej w £obzie.
Liga pi³ki pla¿owej bêdzie zorganizowana w systemie rozgrywek
ligowych, w której graæ bêd¹ zespo³y dwuosobowe mêskie i ¿eñskie,
lub mieszane. Zastosowany bêdzie
podzia³ na kategorie wiekowe dzieci i m³odzie¿y oraz doros³ych. Mecze bêd¹ odbywa³y siê w weekendy
w czerwcu i w sierpniu. Posumowaniem bêdzie otwarty turniej o mistrzostwo gminy i miasta £obza w
pi³ce pla¿owej.
MM

Rozpoczêli projekt „Sadzawka”
(SIELSKO). Ju¿ rozpoczê³y
siê prace zwi¹zane
z oczyszczeniem
i zagospodarowaniem
niewielkiego oczka wodnego
znajduj¹cego siê w tej wsi.
Ju¿ do przesz³oœci nale¿y
obraz zaroœniêtego
szuwarami i chaszczami
stawku
przy drodze.
I Komunia
Œw .Mateusza
W poniedzia³ek grupa mieszkañców przyst¹pi³a do prac.
Wprawdzie chêtnych nie brakowa³o, ale nie by³o te¿ m³odych ludzi.
Czy¿by nie zale¿a³o im na estetyce,
a mo¿e czekaj¹, a¿ starsi za nich coœ
zrobi¹?
Ci, którzy przyszli, nie ogl¹dali
siê jednak na innych, z werw¹ przyst¹pili do pracy, przynosz¹c w³asny
sprzêt i poœwiêcaj¹c swój prywatny
czas, a wszystko po to, aby w przysz³oœci mieæ uroczy zak¹tek ciesz¹cy oczy i s³u¿¹cy do wypoczynku.
Czêœæ prac bêdzie sfinansowane z
projektu. Jednak w zwi¹zku z tym,
¿e procedury trwa³y 1,5 roku, to i
ceny zmieni³y siê. Stowarzyszenie”

Nasza Kraina Sielsko”, które napisa³o projekt, musi mieæ te¿ wk³ad
w³asny, dlatego te¿ poszukuj¹ sponsorów, którzy pomogliby sfinalizowaæ projekt. Jak twierdzi prezes stowarzyszenia Mieczys³aw Kotwicki,
wa¿na jest ka¿da z³otówka. Prawda

te¿ jest taka, ¿e im wiêcej prac
mieszkañcy wykonaj¹ sami, tym
³atwiej i szybciej bêdzie dokoñczyæ
zamierzenia. A warto, bowiem projekt gospodarowania jest interesuj¹cy. Obejmuje bowiem nie tylko
oczyszczenie oczka wodnego, ale

zagospodarowanie terenu przy nim.
W miejscu, gdzie obecnie roœnie trawa, ma powstaæ aleja spacerowa,
przy niej ³awki oraz nasadzenia
ozdobnych krzewów oraz kwiatów.
Granice ma okreœlaæ ¿ywop³ot.
Zdjêcia: Mieczys³awa Kotwicka

