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Wypadek na obwodnicy
Storkowa - zginê³o
dziecko
Oko³o godziny 16.00
na skrzy¿owaniu drogi
wojewódzkiej 151 w
miejscowoœci Storkowo
dosz³o do tragicznego
wypadku.

CMYK

Ludzie wody
nie maj¹, bo
do sieci nikt
nie chce siê
przyznaæ

Str
Str.. 2

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 11.9.2012 r.

Rozpatrzyli skargê na kierownika OPS
(WÊGORZYNO) Podczas
ostatniej sesji radni rozpatrzyli
skargê z³o¿on¹ przez p. Bo¿enê
Suchowieck¹ na dzia³anie kierownika Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, w sprawie sposobu prowadzenia postêpowania w zakresie przyznania œwiadczeñ.
Pani Suchowiecka w skardze
z³o¿onej do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego napisa³a, ¿e
kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Wêgorzynie straszy³a i
stosowa³a szanta¿ wobec pana Suchowieckiego.
W dniu 13 sierpnia 2012 roku do
Urzêdu Miejskiego wp³ynê³a skarga
p. Bo¿eny Suchowieckiej przekazana przez Samorz¹dowe Kolegium
Odwo³awcze w Szczecina. 21 sierpnia 2012 roku przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej przekaza³ skargê p.
Bo¿eny Suchowieckiej do Komisji
Rewizyjnej.
Dnia 17 maja 2012 r. pani Bo¿ena Suchowiecka odwo³a³a siê bezpoœrednio do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Szczecinie od decyzji OPS z dnia 11 maja
2012 r., przyznaj¹cej pomoc w formie zasi³ku celowego na zakup posi³ku lub ¿ywnoœci w ramach programu „Pomoc pañstwa w zakresie
do¿ywiania” w kwocie 250 z³. Pomoc zosta³a przyznana na wniosek z
dnia 30.04.2012 r. i wyp³acona dnia
15.05.2012 r.
Odwo³anie zosta³o przekazane
przez SKO do Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Wêgorzynie dnia 21
maja 2012 r. W zwi¹zku z tym p.
Jagie³ka postanowi³a ponownie rozpoznaæ wniosek z dnia 30.04.2012
r. i uwzglêdniaj¹c potrzeby wniesio-

ne w podaniu i ustalone w wywiadzie œrodowiskowym przyznano
dodatkow¹ pomoc ze œrodków
otrzymanych na wyp³aty zasi³ków w
czerwcu tj. zasi³ek celowy na energiê w kwocie 80 z³ i na obuwie w
kwocie 50 z³, z terminem wyp³aty
15.06.2012 r. Z uwagi na to, ¿e pomoc rodzinie zosta³a udzielona w
dniu 15.06.2012 r. kierownik OPS
poprosi³a pana Suchowieckiego o
rozmowê w siedzibie OPS, celem
wycofania odwo³ania, wniesionego
przez ¿onê. Zosta³ on zapoznany
tak¿e z wielkoœci¹ udzielanej pomocy rodzinie i poinformowany o sposobie za³atwienia sprawy zwi¹zanej
z odwo³aniem. Pan Suchowiecki
obieca³ porozmawiaæ z ¿on¹.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu 23 sierpnia 2012 roku zapozna³a siê ze skarg¹ p. Bo¿eny Suchowieckiej oraz wyjaœnieniami kierownika OPS w Wêgorzynie – p.

Haliny Jagie³ki, a tak¿e z przedstawion¹ dokumentacj¹. Po wnikliwej
analizie, komisja stwierdzi³a, ¿e w
skardze pani Suchowieckiej opisywane s¹ zdarzenia, które wed³ug
pani Jagie³ki nie mia³y miejsca.
Wobec tego zasz³a w¹tpliwoœæ co do
autentycznoœci zdarzeñ zawartych
w skardze. Ponadto komisja stwierdzi³a, ¿e w piœmie pani Suchowieckiej znajduj¹ siê stwierdzenia nosz¹ce miano szanta¿u wzglêdem
pani Jagie³ki, cyt. „wiedzieli, ¿e ich
opieprzê”. Po wyjaœnieniach kierownika OPS, Komisja Rewizyjna
stwierdzi³a, i¿ pomoc przyznawana
pañstwu Suchowieckim jest znaczna i przekracza œredni¹ kwotê pomocy na osobê w rodzinie, udzielanej w gminie Wêgorzyno. OPS
podj¹³ kroki, aby pomóc rodzinie
przez aktywizacjê bezrobotnych
rodziców, co wi¹¿e siê bezpoœrednio ze zwiêkszeniem dochodów. Z
przekazanego pisma z SKO w

Droga nie tylko we wsi?
(MO£DAWIN). O drogê w tej
miejscowoœæ i so³tys wraz z mieszkañcami walczy³ od lat. Niejednokrotnie
porusza³ ten temat podczas sesji.
Dopiero w³adza czwartej kadencji
us³ysza³a g³os z rubie¿y powiatu i postanowi³a wyremontowaæ drogê. W tym wypadku przejezdna droga to szansa na nowego
przewoŸnika busem, a to z kolei na lepsze
po³¹czenie mieszkañców z oœrodkami, w
których mog¹ znaleŸæ pracê.
Niedawno pisaliœmy, ¿e zostanie
prze³o¿ona droga w Maliñcu. Dosz³o do
nieporozumienia, zwi¹zanego z nazw¹
zadania. Oczywiœcie kwestia dotyczy
Mo³dawina. Ju¿ niebawem pracownicy
wejd¹ do tej miejscowoœci, aby prze³o¿yæ kamienny bruk i wykonaæ drogê

zgodnie ze sztuk¹, a wiêc z odpowiednim odwodnieniem itp.
Pierwotnie w planach by³o wykonanie drogi z Mo³dawina do skrzy¿owania drogi z Reskiem, jednak ze wzglêdu
na fakt, i¿ oferty cenowe firm przekracza³y przeznaczone na ten cel pieni¹dze, zrezygnowano z takiej formy remontu drogi. Starostwo Powiatowe na
ten cel przeznaczy³o z w³asnego bud¿etu 280 tys. z³ i te pieni¹dze pozostaj¹ w
gestii dyrektora Zarz¹du Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na realizacjê
zadania.
Najwy¿sze koszty przy zleceniu
remontu drogi to koszty osobowe, dojazdu, ale i te zwi¹zane z prowadzeniem
firmy. Wszystkie te koszty odpadaj¹
przy nowym zamierzeniu, odnoœnie

sposobu wykonania remontu. Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie przeszkoli³ w
tym zakresie grupê bezrobotnych, która
w ramach prac interwencyjnych wykonana drogê w Mo³dawinie. Pieni¹dze ze
Starostwa Powiatowego w £obzie zostan¹ przeznaczone tylko na zakup
materia³ów i tylko na tê drogê. Dyrektor
Zarz¹du Dróg Powiatowych Wies³aw
Bernacki zapewnia, ¿e droga przez wieœ
bêdzie wykonana w tym roku. Jeœli czas
i warunki atmosferyczne oraz finanse
pozwol¹ na to, zostan¹ równie¿ poprawione najgorsze odcinki drogi wiod¹cej do skrzy¿owania – w lesie. Jeœli ZDP
w £obzie nie zd¹¿y z prze³o¿eniem
najbardziej zniszczonych odcinków
drogi w tym roku, ekipa drogowców
powróci tu na wiosnê.
MM

Szczecinie wynika, ¿e kierownik
OPS nie udzieli³a w terminie odpowiedzi, niemniej jednak 16.08.2012
roku odpowiedŸ zosta³a wys³ana
wraz z aktami sprawy, czyli pani
kierownik naprawi³a wczeœniejsze
zaniechanie.
Maj¹c na uwadze powy¿sze
Komisja Rewizyjna uzna³a skargê
za niezasadn¹.
PJ
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Wypadek na
obwodnicy Storkowa

Oko³o godziny 16.00
na skrzy¿owaniu drogi
wojewódzkiej 151 w
miejscowoœci Storkowo
dosz³o do tragicznego
wypadku.
32-letni kierowca Forda wyje¿d¿aj¹c z drogi podporz¹dkowanej w kierunku Iñska najprawdopodobniej nie ust¹pi³ pierwszeñstwa
przejazdu nadje¿d¿aj¹cej z jego lewej strony ciê¿arówce marki Mercedes.
W wyniku zderzenia pojazdów
na miejscu poniós³ œmieræ 11-letni
pasa¿er, a kierowca z 17-letnim
pasa¿erem w stanie ciê¿kim przetransportowani
zostali
œmig³owcami do szpitala w Szczecinie.
Hospitalizowana zosta³a równie¿
21-letnia pasa¿erka busa, która do-
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zna³a obra¿eñ niezagra¿aj¹cych jej
¿yciu. 37-letni kierowca samochodu ciê¿arowego by³ trzeŸwy.
Dzieci by³y mieszkañcami gminy Iñsko. Wypadek zdarzy³ siê podczas ich powrotu do domu ze szko³y
w Radowie Ma³ym.
Na miejscu zdarzeñ stargardzcy
policjanci pod nadzorem prokuratorów przeprowadzili szereg czynnoœci, które podczas dalszego postêpowania umo¿liwi¹ sprecyzowaæ
wszystkie przyczyny i okolicznoœci
tragedii. Mundurowi zabezpieczyli
równie¿ miejsce zdarzenia, a w
przypadku wypadku drogowego
zorganizowali objazdy i kierowali
ruchem.
W dzia³aniach bra³y udzia³: 1
zastêp z OSP Wêgorzyno, 2 zastêpy
z JRG £obez, 3 radiowozy policji, 3
karetki Pogotowia Ratunkowego
oraz 2 œmig³owce LPR ze Szczecina
i Poznania.
PJ

Nowy wymiar godzin nauczania
dla dyrektorów szkó³
(RESKO). W ostatnim dniu
sierpnia radni miejscy ustalili nowy
wymiar godzin nauczania dla dyrektorów szkó³.
Dyrektorzy szkó³ podstawowych
i przedszkola do szeœciu oddzia³ów
w³¹cznie maj¹ przydzielonych tygodniowo 11 godzin obowi¹zkowego
wymiaru zajêæ. Dyrektorzy szkó³
podstawowych i przedszkola od 7 do
11 oddzia³ów maj¹ przydzielone 4
godziny, od 12 do 20 oddzia³ów równie¿ 4 godziny, z kolei dyrektorzy
szkó³ podstawowych i przedszkola
gdzie jest powy¿ej 21 oddzia³ów, nie
maj¹ godzin.
Dyrektorzy gimnazjum i zespo³u
szkó³ do dziewiêciu oddzia³ów
w³¹cznie maj¹ przydzielonych tygodniowo 9 godzin obowi¹zkowego
wymiaru nauczania, od 10 do 16 oddzia³ów – 5 godzin, natomiast tam
gdzie jest 17 i wiêcej oddzia³ów dyrektorzy nie maj¹ przydzielonego
obowi¹zkowego wymiaru zajêæ.
Wszystkim wicedyrektorom z kolei
przyznano po 5 godzin.

Z kolei pedagogom, psychologom, logopedom, doradcom zawodowym, a tak¿e innym nauczycielom
prowadz¹cym zajêcia specjalistyczne
np. gimnastyka korekcyjna maj¹ po
25 godzin. Nauczycielom wspomagaj¹cym przyznano po 20 godzin.
Uchwala podlega og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa i wejdzie w ¿ycie po 14 dniach od
og³oszenia.
op

Us³ugi instalacyjno

budowlane
Instalacje gazowe, hydrauliczne
i elektryczne
- Projekty i orzeczenia tech.
hydrauliczne
- Drobne roboty budowlane
- Prowadzenie robót
hydraulicznych zewnêtrznych
-

Andrzej Kowalczyk £obez,
ul. Kopernika 8,

tel. 693 638 995

PRZEZWAJANIE SILNIKÓW
ELEKTRYCZNYCH DO 100 KW.
NAPRAWA I REGENERACJA POMP G£ÊBINOWYCH.
PRACE CH£ODNICZE I KLIMATYZACYJNE.
ZAK£AD ELEKTROMECHANICZNY, NOWOGARD,
UL. BOH. WARSZAWY 32, tel. 601-577-724
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Gminne do¿ynki w Starogardzie

Gospodarzem
tegorocznych do¿ynek
w gminie Resko by³o
so³ectwo Starogard.
Przy wyj¹tkowo sprzyjaj¹cej
piêknej pogodzie 1. wrzeœnia, na
boisku szkolnym w Starogardzie,
Centrum Kultury w Resku, przy
wspó³pracy so³ectwa Starogard, a
przede wszystkim so³tysa pana Jacka Jankowskiego, zorganizowa³o
po raz kolejny do¿ynkow¹ imprezê
plenerow¹.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê tradycyjnym korowodem do¿ynkowym, który poprowadzi³ ksi¹dz proboszcz doktor Tadeusz Uszkiewicz,
ksi¹dz proboszcz Grzegorz Chmiel,
w³odarze gminy: burmistrz Arkadiusz Czerwiñski, sekretarz Gminy
Danuta Mielcarek, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej El¿bieta Korgul i radny Pawe³ Gradus, a tak¿e
staroœcina i starosta do¿ynek pani
Kamila Koœciuk i pan Pawe³ Adamiak.

W korowodzie uczestniczyli
przedstawiciele rad powiatowych i
gminnych, rolnicy i mieszkañcy wsi,
delegacje so³eckie z misternie wykonanymi wieñcami do¿ynkowymi.
Polow¹ Mszê œwiêt¹ koncelebrowali ksi¹dz doktor Tadeusz Uszkiewicz oraz proboszcz parafii Starogard Grzegorz Chmiel. Po uroczystej mszy ksiê¿a, burmistrz i radni
podzielili siê pachn¹cymi bochnami
chleba z uczestnikami mszy.
Po g³ównych, oficjalnych uroczystoœciach, uczestnicy do¿ynek
mogli podziwiaæ piêkne wieñce i
stoiska promocyjne, przygotowane
przez poszczególne so³ectwa,
skosztowaæ produktów przygotowanych specjalnie na do¿ynki przez
mieszkañców so³ectw, obejrzeæ nowoczesne maszyny rolnicze oraz
zregenerowaæ si³y w ogródkach gastronomicznych. Nie zabrak³o
atrakcji dla najm³odszych: strzelnica, dmuchana zje¿d¿alnia, gokarty
oraz zabawy z „Alladynem i Jasmin¹”, „wilkiem” i „zaj¹cem”. Doroœli bawili siê z „Jagn¹ i Antkiem”,

a na scenie swój dorobek artystyczny prezentowa³ zespó³ „Suliszewianki”, który obok sceny postawi³
„Chatê tradycji ludowych”, przypominaj¹c o starych zwyczajach i tradycjach ludowych, przedmiotach
codziennego u¿ytku, wyrobach rêkodzie³a, strojach i haftów.
W trakcie uroczystoœci przepiêkne wieñce i stoiska zosta³y ocenione przez dwie odrêbne komisje.
Oceniono wieñce Gminy Resko,
DPS-u, so³ectw: £agiewniki, £osoœnica, Komorowo, Lubieñ Dolny,
Przemys³aw, Starogard, i wybrano
spoœród nich najpiêkniejsze, które
zdoby³y nagrody: I - so³ectwo £osoœnica, II - so³ectwo Lubieñ Dolny,
III - so³ectwo Starogard.
Za najpiêkniejsze i najbogatsze
stoisko nagrody otrzyma³y so³ectwa: I - Starogard, II - £osoœnica, III
- Siwkowice, IV - Komorowo i
£agiewniki.
W Turnieju So³eckim, najwa¿niejszym punkcie programu, stanê³y w szranki czteroosobowe dru¿yny piêciu so³ectw z so³tysami na
czele. Startowali w konkurencjach:
rzut beretem z antenk¹ na wid³y,
bieg na czas z wod¹, rzut lotkami do
baloników, rzut ziemniakami do
wiader, bieg na nartach. Podczas
zawodów nie oby³o siê bez upad-

ków, potkniêæ, okrzyków zawodu,
radoœci, a przede wszystkim dopingu. Najwiêksz¹ iloœæ punktów zdoby³o so³ectwo £agiewniki – so³tys
pani Ewa Grabarczyk (21 pkt.), nastêpnie so³ectwo £osoœnica- so³tys
Kamila Koœciuk (17 pkt.), Lubieñ
Dolny so³tys pani Iwona Wawrzyniak (16 pkt.), Starogard - so³tys pan
Jacek Jankowski (15 pkt.) i Komorowo - so³tys pan Robert Bodych (12
pkt.).
Rozbawieni po zawodach widzowie bawili siê przy muzyce dynamicznego zespo³u disco-polo
„Demonic”, który po kilkukrotnym
bisowaniu odda³ scenê we w³adanie
zespo³owi, który poprowadzi³ tradycyjn¹ zabawê pod gwiazdami do
wczesnego rana.
Centrum Kultury w Resku serdecznie dziêkuje tym wszystkim,
którzy udzielili pomocyi wsparcia w
organizacji do¿ynek: so³tysowi Starogardu panu Jackowi Jankowskiemu, pani Renacie Kulik, panu Markowi Wierzbowskiemu – radnym
gminnym, dyrektor Szko³y Podstawowej w Starogardzie pani Wioletcie Pieñczakowskiej, OSP w Resku
oraz wszystkim so³tysom i mieszkañcom, rolnikom gminy, dziêki
obecnoœci których odby³a siê tak
piêkna uroczystoœæ.
CK
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Ludzie wody nie maj¹, bo do sieci nikt
nie chce siê przyznaæ
(DALNO, gm. £obez).
W miniony pi¹tek
mieszkañcy Dalna,
Trzeszczyny i Przyborza
znów nie mieli wody.
Tym razem powodem
by³ remont sieci
wodoci¹gowej pomiêdzy
Dalnem a Trzeszczyn¹.
W pi¹tek, 7 wrzeœnia, wymieniane by³y dwie opaski na rurach, których nieszczelnoœæ by³a powodem
wycieków wody. S³ynne jeziorko na
prywatnym polu ju¿ zosta³o zlikwidowane. Jednak to nie koniec prac
na sieci. £¹cznie na tym odcinku
konieczna jest wymiana szeœciu
opasek. Nastêpne wymieniane bêd¹
w tym tygodniu, a to wi¹¿e siê ponownie z odciêciem dostawy wody
dla mieszkañców. W sumie tylko
wymina dwóch opasek to koszt rzêdu 2,5 tys. z³, ³¹cznie z robocizn¹ i
prac¹ koparki. Tym razem jednak w
remoncie sieci partycypuje Gmina –
ze swoich pieniêdzy zakupi³a cztery
sztuki opasek, ka¿da z nich kosztuje
oko³o 350-400 z³. Pozosta³y koszt
pokrywa spó³dzielnia w Dalnie. Czy
s³usznie?
Wszelkimi awariami na sieci
zajmowa³a siê spó³dzielnia p³ac¹c
za nie z kieszeni mieszkañców.
Wszelkie monity do gminy koñczy³y siê informacj¹, ¿e sieæ nale¿y do
spó³dzielni. Postanowiliœmy to
sprawdziæ.
Wys³aliœmy zapytanie w tej
sprawie do Agencji Nieruchomoœci
Rolnych w Szczecinie, z proœb¹ o
odpowiedŸ, komu Agencja przekaza³a sieæ. Dotychczas bowiem pre-

zes spó³dzielni Miros³aw Pawlusiñski zapewnia³, ¿e wprawdzie Agencja zwraca³a siê do niego z propozycj¹ jej przejêcia, jednak on nie
zgadza³ siê na to, nie maj¹c planów
geodezyjnych. Zaproponowa³ równie¿ Agencji, aby w zamian za przejêcie wymieni³a star¹ sieæ, b¹dŸ
przekaza³a na ten cel fundusze. Zamiast tego Agencja przekaza³a sieæ
gminie, informuj¹c o tym jedynie
prezesa.
W gminie z kolei spotkaliœmy siê
z zapewnieniami, ¿e sieæ gminna nie
jest i nie ma w urzêdzie na to ¿adnych dokumentów potwierdzaj¹cych jej przejêcie.
Z Agencji Nieruchomoœci Rolnych otrzymaliœmy krótk¹, ale jednoznaczn¹ odpowiedŸ: „Sieci wodoci¹gowe zosta³y przekazane
jako œrodek trwa³y w 2000 roku
na rzecz Gminy £obez decyzj¹ na
mocy umowy o wspó³dzia³aniu w
zakresie rozdysponowania niektórych sk³adników maj¹tkowych ZWRSP.”
To jednak nie koniec niespodzianek.
W dniu 25 listopada 2005 w
Po³czynie Zdroju odby³o siê uroczyste przekazanie do u¿ytkowania
wodoci¹gów i kanalizacji wykonanych w ramach projektu „Zwiêkszenie potencja³u turystycznego gmin

Pojezierza Drawskiego” wspó³finansowanego z funduszu Unii Europejskiej PHARE SSG 2002.
W ramach projektu którego realizacja rozpoczê³a siê jesieni¹ roku
2004 zbudowano 19,5 km sieci kanalizacyjnej oraz 14,5 km sieci wodoci¹gowej w 6 gminach Pojezierza
Drawskiego.
W gminie £obez wykonano wodoci¹g £obez-Bonin-Budziszcze,
kanalizacje sanitarna wraz z przy³¹czami w miejscowoœci Be³czna oraz
wodoci¹g Trzeszczyna - Dalno Przyborze. £¹cznie zbudowano
2045 mb kanalizacji 10276 mb wodoci¹gu i jedn¹ przepompowniê.
Dla pewnoœci zacytujemy informacjê przedstawion¹ przez burmistrza Ryszarda Solê w informatorze
Urzêdu Miejskiego „Wieœci z ³obeskiego ratusza”, nr 6 z dnia 7 marca
2007 r., w którym burmistrz zda³
relacjê z Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Pojezierza Drawskiego. Wyliczaj¹c

sterta, straty wstêpnie oszacowano na
ok. 600 tys. z³. Zg³oszenie o po¿arze
mia³o miejsce o godz. 22.17.
Stra¿acy na Monte Casino
3 wrzeœnia o godz. 11.34 do przewróconego drzewa na ul. Monte Casino w Resku zostali wezwani po¿arnicy z OSP Resko.

5 wrzeœnia o godz. 19.23 stra¿
po¿arna z £obza wyjecha³a do posesji
na ul. Szosa Œwidwiñska, by wypompowaæ wodê z piwnicy. Przyczyn¹
zalania okaza³a siê pêkniêta rura.

Sadza w kominie
4 wrzeœnia o godz 11.23 stra¿ po¿arna zosta³a wezwana do po¿aru w
Mieszewie. Po przyjeŸdzie na miejsce
okaza³o siê, ¿e zadymienie jest wynikiem zapalenia siê sadzy w kominie.

Po¿ar w Starogardzie
6 wrzeœnia do Starogardu przyby³o ³¹cznie 6 samochodów gaœniczych
i jeden operacyjny. Pali³a siê sterta w
pobli¿u zabudowañ mieszkalnych, co
grozi³o rozprzestrzenieniem siê po¿aru. Na miejscu by³y dwie jednostki
JRG z £obza. Spaleniu uleg³a cala

Pompowali wodê

Stra¿acy do przypalonego
garnka
7 wrzeœnia o godz. 19.01 w stra¿y
po¿arnej zg³oszono zadymienie w
mieszkaniu w przy ul. Kolejowej
£obzie. Po przybyciu na miejsce okaza³o siê, ¿e przyczyn¹ by³ pozostawiony na palniku garnek z ¿ywnoœci¹.
Po¿ar drewna
8 wrzeœnia o godz. 21.51 stra¿acy
zostali wezwani do BrzeŸniaka, tym
razem pali³a siê sk³adowana sterta
drewna. Do akcji wyruszyli ochotnicy

zadania stowarzyszenia napisano:
„przygotowanie i koordynacja
udzia³u miast i gmin stowarzyszonych w du¿ych programach finansowanych ze œrodków PAOW oraz
PHARE 2002, z których to m.in.
dofinansowano budowê wodoci¹gów: £obez - Bonin - Budziszcze i
Trzeszczyna - Dalno - Przyborze
oraz zmodernizowano kanalizacjê
sanitarn¹ z przy³¹czami w Be³cznej.
£¹czna wartoœæ ww. zadañ to
1.681.515 z³, w tym udzia³ œrodków
PHARE: 920.888 z³, a udzia³ gminy
760.627 z³”.
Pytamy wiêc, jak to siê sta³o, ¿e
wydano pieni¹dze na wodoci¹g
Trzeszczyna - Dalno - Przyborze, a
wodoci¹gu nowego nie ma? Jest stary, który psuje siê co kilka miesiêcy
i ludzie s¹ przez to pozbawiani
wody.
Trzeba przypomnieæ, ¿e zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie dostawa
i odbiór œcieków nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy i to gmina powinna
ten problem rozwi¹zaæ. MM, KAR

z Wêgorzyna. Ogieñ ugaszono, straty
oszacowano na oko³o 100 z³.
Spali³a siê altanka
8/9 wrzeœnia w Dobrej o godz.
00.48 zg³oszono po¿ar altanki. Do
akcji wyruszy³y dwa samochody z
OSP Dobra, altanka uleg³a spaleniu.
Przypuszczaln¹ przyczyn¹ zdarzenia
by³o podpalenie.
Pomogli pogotowiu
10 wrzeœnia o godz. 11.45 stra¿acy
z JRG £obez pomagali pogotowiu ratunkowemu w przeniesieniu chorego
mieszkañca z mieszkania przy ul. Kiliñskiego. Do mieszkania prowadz¹
w¹skie i krête schody.
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Plac zabaw - rzecz skomplikowana?
(£OBEZ). Podczas sesji
Rady Miejskiej w £obzie
spor¹ czêœæ obrad
poœwiêcono placowi
zabaw w parku przy
ul. Niepodleg³oœci.
Teoretycznie wszyscy
byli zgodni co do
koniecznoœci
postawienia nowych
urz¹dzeñ, zdania
podzieli³y siê jednak
o Ÿród³o finansowania.
W projekcie uchwa³y pieni¹dze
na budowê placu zabaw dla dzieci
pochodziæ mia³y z dzia³u sport. Z
tego powodu radny Janusz Skrobiñski wyrazi³ swój sprzeciw, albowiem uwa¿a, ¿e zapis „dotacje sportowe” jest jednoznaczny. Pieni¹dze
powinny byæ przeznaczone stricte
na kulturê fizyczn¹, a nie na inwestycje zwi¹zane ze sportem. Uzna³,
¿e nale¿y poszukaæ pieni¹dz gdzie
indziej, zapewniaj¹c, ¿e konieczn¹
kwotê z pewnoœci¹ znajdzie siê.
Wyst¹pienie radnego Janusza
Skrobiñskiego odnosi³o siê do postrzegania wydatków na sport œciœle
zgodnie ze znaczeniem tego s³owa –
czyli na „æwiczenia i gry maj¹ce na
celu rozwijanie sprawnoœci fizycznej i d¹¿enie we wspó³zawodnictwie do uzyskania jak najlepszych
wyników”, a w tym mieœci³oby siê
równie¿ do¿ywianie sportowców.
Gmina z kolei dzia³ ten traktuje luŸno i mieœci siê w tym znaczeniu nie
tylko rozwój kultury fizycznej, ale i
wszelkie inwestycje maj¹ce na celu
poprawê kultury fizycznej – w tym
w³aœnie boiska, place zabaw, itd.
- Zosta³o nieca³e 40 tys. z³ na
dotacjach sportowych. To nie jest
tylko sport. Sport jest szeroko rozumiany, dlatego mówimy o dota-

cjach. Podczas wakacji zosta³y wykonane dwa boiska, na których prowadzone bêd¹ zajêcia sportowe.
Dla mnie to jest typowy sport, to
trzeba zrobiæ i dobrze, bo jest boisko do pi³ki pla¿owej i do pi³ki
no¿nej, za³o¿one zosta³y bramki,
siateczki, ³awki – bardzo ³adnie tam
wygl¹da. Sami mówiliœmy, aby pieni¹dze, które nie zosta³y przydzielone, zosta³y rozdysponowane. Zasadnym by by³o, gdy mamy, by postawiæ trochê placów zabaw, trochê
nam zostaje z dotacji kanalizacyjnych i dodaæ trochê z tego. S¹ to
zajêcia ruchowe tylko dla maluchów. Dla nich wprost nie mo¿na
zapisaæ w bud¿ecie, bo nie ma takiej
mo¿liwoœci. To by³a nasza propozycja, jeœli pañstwo stwierdzicie, ¿e
siê nie zgadzacie, to jest pañstwa
decyzja, to pañstwo przyjmujecie
uchwa³ê, choæ ja uwa¿am, ¿e jest to
zasadne, a tutaj proszê nie ³¹czyæ
dotacji z wy¿ywieniem dzieci, bo to
s¹ dwie ró¿ne rzeczy. Je¿eli trzeba
bêdzie znaleŸæ, a bêdzie taka mo¿liwoœæ, to tak¹ kwotê na pewno znajdzie siê w bud¿ecie. Jest zasadne
zrobienie tego placu – argumentowa³ wiceburmistrz I. Kabat.
Na pytanie radnej Wies³awy
Romejko, czy w tej chwili jakiekolwiek kluby sportowe zwróci³y siê z
proœb¹ o dotacje, uczestnicy sesji
us³yszeli odpowiedŸ, ¿e nie. Nie
by³o to satysfakcjonuj¹ce dla radnego J. Skrobiñskiego, albowiem rok
jeszcze nie skoñczy³ siê i w ka¿dej
chwili którykolwiek klub sportowy
o tak¹ dotacjê mo¿e siê zwróciæ.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej uzna³, ¿e jeœli jakikolwiek klub
sportowy zwróci siê o ma³¹ dotacjê,
to pieni¹dze w bud¿ecie gminy
znajd¹ siê, mo¿na zrobiæ przesuniêcia w bud¿ecie, chocia¿by na paŸdziernikowej sesji.
Budowy placu broni³a równie¿
radna Maria Pokomeda, która nie
ukrywa³a, ¿e od pewnego czasu za-

biega³a o wymianê urz¹dzeñ.
- Mam nadziejê, ¿e jednak
uchwalimy te pieni¹dze na plac zabaw, który jest w œrodku miasta i jest
ju¿ w stanie strasznego zniszczenia.
Poza tym mam nadziejê, ¿e uchwalimy te pieni¹dze i nie bêd¹ jak zawsze tylko huœtawki i zje¿d¿alnie,
ale dzieci dostan¹ drabinki-paj¹ki,
które bêd¹ fantastycznie usprawniaæ nasze dzieci, byæ mo¿e jak¹œ
œciankê ze ska³kami, która równie¿
pozwoli, ¿eby dzieci æwiczy³y. Tak
jak pan burmistrz powiedzia³ –
gdzie dzieci zaczynaj¹ sport, jak nie
na placu zabaw? Gdzie w wieku 23 lat uczyæ dziecka odwagi, ruchu,
sportu jak nie na placu zabaw? Nie
widzê tu, ¿eby nie by³o zwi¹zku
pomiêdzy sportem a wydatkami –
argumentowa³a radna.
W dyskusjê w³¹czy³a siê równie¿
mieszkanka £obza Zofia Krupa.
- Przemawiam w tej chwili jako
babcia czterech wnuków. Jestem,
ale to bardzo za tym, nie tylko, ¿eby
by³ plac zabaw jakiœ tam, tylko ¿eby
by³ pe³en „wypas”. Wszystko, co
mo¿na tym dzieciom zapewniæ, w
ramach œrodków, jakie gmina posiada, ¿eby wszystko dla ma³ych dzieci
by³o. Jest to bezcenna sprawa. Sama

tam chodzê z wnukami. Jest to bezcenna sprawa – plac zabaw dla ma³ych dzieci ze wszystkim. Bardzo
wiele ludzi nie ma siê gdzie z tym
dzieckiem udaæ, ¿eby by³o na powietrzu i ¿eby pohasa³o, pochodzi³o, szczególnie te wszystkie zrêcznoœciowe przyrz¹dy, jest to bezcenne panie burmistrzu. Jako babcia
wielodzietnej rodziny, mama, bardzo jestem za i bardzo dziêkujê, ¿e
pañstwo o tym pomyœleliœcie i jako
radni i jako w³adza gminy – powiedzia³a.
Dyskusja przed³u¿a³a siê i poruszano wiele w¹tków, a wszystko
rozbi³o siê o kwestiê rozumienia, na
co przeznaczone s¹ pieni¹dze w
danym dziale i sk¹d wzi¹æ je na sfinansowanie placów zabaw. Warto
mo¿e wiêc doprecyzowaæ zagadnienia, aby oszczêdziæ czasu na dyskusje. W tym wypadku bowiem nikt
nie powiedzia³, ¿e jest przeciw nowym urz¹dzeniom. Radny J. Skrobiñski, co podkreœla³ wielokrotnie,
by³ przeciw zabieraniu pieniêdzy na
ten cel z dzia³u sport.
Uchwa³a przesz³a przy jednym
g³osie przeciw (J. Skrobiñski) i
dwóch wstrzymuj¹cych siê (H.
Stankiewicz i T. Sikora).
MM
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Gmina powinna po równo wszystkim pomagaæ

Dla sportowców obiady,
a dla matematyków co?
(£OBEZ). Podczas sesji Rady
Miejskiej w £obzie Tadeusz Sikora zaproponowa³, ¿e skoro w Gimnazjum zosta³a otwarta klasa o
rozszerzonym programie wychowania fizycznego w zakresie pi³ki
no¿nej, to nale¿a³oby pomyœleæ o
darmowym do¿ywianiu m³odych
sportowców.
- Sam zadeklarowa³em pani dyrektor, ¿e jako wolontariusz pomogê w prowadzeniu tych zajêæ. Na
pierwszych, które ju¿ siê odby³y,
by³em. Zauwa¿y³em jeden problem.
Dzieci zahacza³y o jak¹œ tam Biedronkê czy inny sklep, aby jak¹œ
bu³kê kupiæ czy cokolwiek. Te dzieci bêd¹ pracowa³y bardzo ciê¿ko.
Poza wtorkiem i czwartkiem, gdy
bêd¹ mia³y po dwie godziny zajêæ
pi³ki no¿nej, w pozosta³e dni bêd¹
mia³y treningi te¿ dwugodzinne. Do
tego dojdzie jeszcze mecz, to bêdzie
bardzo ciê¿ki tydzieñ. W zwi¹zku z
powy¿szym wnioskujê za tym, aby
zastanowiæ siê nad wykupieniem w
sto³ówce szkolnej obiadów dla tych
dzieci. Myœlê, ¿e my, radni, na pewno ten problem widzimy, panowie
burmistrzowie te¿, ale warto o tym
powiedzieæ, aby by³a akceptacja
spo³eczna tych wszystkich dzia³añ –
powiedzia³ radny.
Okaza³o siê jednak, ¿e nie wszyscy ten problem widz¹ tak, jak
chcia³by radny. Jako pierwszy g³os
zabra³ wiceburmistrz I. Kabat, który zauwa¿y³, ¿e gmina typuje na
obiady przez opiekê spo³eczn¹.
- Ponad 600 obiadów przygotowujemy, finansujemy wiêcej ni¿
po³owê. Je¿eli rodzice dzieci z³o¿¹
wniosek do opieki spo³ecznej i
wyka¿¹ dochód, przypuszczam, ¿e
wiêkszoœæ z nich, a mo¿e wszyscy,
kwalifikuj¹ siê, nie ma przeszkód,
¿eby taki obiad dosta³y w szkole powiedzia³.
T. Sikora odpar³, ¿e mimo
wszystko wnioskuje, aby nie pomin¹æ ¿adnego z tych dzieci.
- Chcia³bym aby to by³a nasza
fajna oferta szko³y, która tworzy
klasy, niech to bêdzie dodatkowy
plus naszego dzia³ania. Jestem za
tym, abyœmy w konkurencji spróbowali wygraæ z innymi szko³ami sportowymi. Nie jest to szko³a sportowa,
jest jakaœ tam namiastka i myœlê, ¿e
to jest dobre dzia³anie, ¿ebyœmy nie
pomijali w tym wszystkim i to jest ta
rzecz, któr¹ oferujemy. Mo¿emy te¿
oferowaæ inne rzeczy, bo wiem, ¿e w
klasach sportowych z prawdziwego

zdarzenia jest jeszcze ubiór z dresem itd. My mamy tylko klasy z rozszerzonym programem wychowania fizycznego. To by³oby tym plusem, który przyci¹gnie dzieci do
pierwszej klasy. To jest bardzo ciê¿ka praca, te dzieci fizycznie ca³y
czas bêd¹ pracowaæ. Nie wszystkie
dzieci s¹ w stanie to wytrzymaæ –
powiedzia³.
Z poprzedniej wypowiedzi radnego wynika³o jednak, ¿e klasa ma
rozszerzony profil, ale w w¹skim
zakresie – pi³ki no¿nej, a nie sportu
w ogólnym znaczeniu. Tu warto
by³oby byæ bardziej precyzyjnym,
by nie dosz³o do nieporozumienia,
gdy ktoœ bêdzie chcia³ uprawiaæ biatlon albo siatkówkê.
Innego zdania by³a Maria Pokomeda, która zwróci³a uwagê, by nie
iœæ zbyt daleko z pomoc¹.
- Tak jak pan burmistrz sugeruje,
¿e ci co wymagaj¹ ze wzglêdu na
niskie dochody – tak. Niektórym
mo¿e by to uw³acza³o, gdyby dzieci
mia³y fundowane obiady, bo s¹ nieŸle sytuowani. Czêsto rodzice, którzy wysy³aj¹ dzieci do takiej klasy
profilowanej musz¹ liczyæ siê z tym,
¿e trzeba te dwie kanapki wiêcej w
plecak w³o¿yæ, bo gdy zaczniemy
iœæ takim torem i zaczniemy sportowców dokarmiaæ, to kupmy matematykom ksi¹¿ki, polonistom np.
tomy wierszy. Nie mo¿emy rozpieszczaæ jednych grup, kosztem
drugich. Ka¿dy, jeœli ma talent muzyczny, to go rozwija, jeœli matematyczny to go rozwija, a jeœli sportowy – to rozwija, a gmina powinna po
równo wszystkim pomagaæ - argumentowa³a radna.
Radny Janusz Skrobiñski uzna³,
¿e dzieci, które uprawiaj¹ sport,
wk³adaj¹ wysi³ek fizyczny, spalaj¹
du¿o wiêcej energii, dlatego w klasach sportowych czy szko³ach sportowych dzieci s¹ do¿ywiane. Inne

zwyczajnie takiego wysi³ku nie ponosz¹. Mo¿e dlatego radna M. Pokomeda zaproponowala, aby pozosta³ych nie do¿ywiaæ, a wspomóc w
inny sposób?
- Ja uwa¿am, ¿e to jest taka drobna sprawa, ¿e nie wiem po co my tu
w ogóle dyskutujemy, do³ó¿my 1
tys. z³ do OPS-u, niech kupi¹ tym
dzieciakom obiady i koniec tematu.
Szkoda na ten temat dyskutowaæ
zakoñczy³ radny J. Skrobiñski.
Przy okazji dyskusji na temat
do¿ywiania sportowców radna W.
Romejko zaproponowa³a, aby dyrektorzy szkó³ zastanowili siê nad
tym, by pomyœleæ o stworzeniu klasy muzycznej.
- Mamy dom kultury, który
kszta³ci nasz¹ m³odzie¿ gry na ró¿nych instrumentach i myœlê, ¿e nale¿a³oby siê zastanowiæ nad tym, by
ten zal¹¿ek powsta³ w szko³ach, poniewa¿ s¹ dzieci, które nie s¹ utalen-

Sygna³y czytelników
(£OBEZ) Na naszej stronie internetowej – www.tygodniklobeski.xwp.pl - pojawi³ siê poni¿szy
wpis mieszkañca £obza. Przekazujemy go odpowiednim instytucjom do wiadomoœci.
Bezprawie na placu 3 Marca.
Pijañstwo, krzyki ca³¹ noc. Sklep
monopolowy ca³odobowy w bloku
mieszkalnym. Ko³o Regi naprzeciw

ulicy Bocznej te¿ raj dla pijaków.
Gdzie jest policja, ¿adnego patrolu
na placu 3 Marca w godzinach nocnych. Po 22. drugiej „teksas”, pijañstwo, krzyki.
Burmistrz milczy, a ludzie nie
mog¹ spaæ. Stra¿ Miejska pilnuje
czy nie wyjdzie piesek i nie zrobi
siku. Ale pijaka mo¿e lepiej obejœæ
dooko³a. Wstyd mi, jak w³adze miasta udaj¹, ¿e nie ma problemu.

towane sportowo, ale s¹ utalentowane muzycznie. Je¿eli rodziców nie
staæ na edukacjê w domu kultury, to
mo¿e zacznijmy od szkó³ podstawowych i wysup³ajmy osobê, która jest
w tym kierunku wykszta³cona – powiedzia³a.
Okaza³o siê, ¿e z tak¹ propozycj¹ do szkó³ ma wyst¹piæ nieobecny na sesji dyrektor £DK.
Pomys³ radnego Sikory pad³
jako propozycja, a nie wniosek formalny. Wnioskowa³, ale nie za wykupieniem obiadów, ale zastanowieniem siê nad tym, tote¿ zastanawiano siê. Zabrak³o zdecydowanego „sk³adam wniosek”. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz
Chojnacki, przy braku zdecydowanej postawy radnego w tej kwestii
nie podda³ wiêc pomys³u pod g³osowanie, pozostawiaj¹c odnalezienie
„z³otego œrodka” burmistrzowi.
MM

Kolizja na K-20
(WÊGORZ YNO) 9 bm. oko³o
godz. 12., na drodze K-20 Wêgorzyno – Winniki, Krzysztof S., lat 28, z
Drawska Pom., kieruj¹c VW Passatem, nie zachowa³ w³aœciwego odstêpu od poprzedzaj¹cego go auta Kia
Sportage, kierowanego przez Wojciecha Z., lat 68, z Przytoni, który wykona³ manewr hamowania, a kieruj¹cy Passatem nie zd¹¿y³ wyhamowaæ
i najecha³ na ty³ jego samochodu, powoduj¹c uszkodzenie pojazdów.

Str
Str.. 9

HISTORIA

tygodnik ³obeski 11.9.2012 r.

Zagl¹daj¹c w przesz³oœæ.
Lata powojenne w £obzie w dokumentach (cz. 5)
Po wojnie na terenie powiatu
³obeskiego wiele osób posiada³o
broñ paln¹ pozosta³¹ po dzia³aniach
wojennych. Ówczesna w³adza
wprawdzie apelowa³a o dobrowolne oddawanie broni, ale apele nie na
wszystkich dzia³a³y jednakowo. W
ramach konfiskaty broni zdalnej do
u¿ytku w rêkach MO i UB do stycznia 1946 roku znalaz³o siê 37 karabinów, 5 pistoletów maszynowych,
3 rewolwery, 5 sztuk broni myœliwskiej oraz kilkadziesi¹t tysiêcy
sztuk ró¿nego rodzaju amunicji.
Aresztowano 23 osoby za nielegalne gromadzenie i posiadanie broni.
Jak wspominaj¹ starsi mieszkañcy £obza, czêœæ osób pozbywa³o siê broni, wyrzucaj¹c j¹ do
szamb, sk¹d z oczywistych powodów nikt ju¿ jej nie wyci¹ga³.
Nagminne by³y równie¿ kradzie¿e, najbardziej uci¹¿liwe jednak, szczególnie dla ca³ego spo³eczeñstwa, by³y te, które dotyczy³y
zak³adów. Najwiêcej tego typu zjawisk wyst¹pi³o w 1948 roku, kiedy
to w powiecie zanotowano istn¹
plagê kradzie¿y skórzanych pasów
transmisyjnych z m³ynów, gorzelni
itp. oraz przewodów miedzianych z
linii telefonicznych.
16 wrzeœnia 1948 roku œciêto
s³upy telefoniczne na przestrzeni 1
kilometra i skradziono przewody
czynnej linii telefonicznej Resko¯erzyno-Radzin. W listopadzie z
kolei w m³ynie Pañstwowych Zak³adach Zbo¿owych w Wêgorzynie
por¿niêto i w wiêkszoœci skradziono dziewiêæ skórzanych pasów
transmisyjnych. Zapotrzebowanie
na tego typu materia³y by³y w zak³a-

dach szewskich i rymarskich, jednak w oczywisty sposób uniemo¿liwia³y produkcjê tam, sk¹d je skradziono.
Równoczeœnie w tym czasie
MO narzeka³a na niedostateczne
wyposa¿enie, skoro milicjanci w
tamtym okresie nie mieli nawet trzewików, czasami chodzili w drewniakach. W pierwszych miesi¹cach
nie p³acono milicjantom ¿adnego
wynagrodzenia, a czas pracy by³
nieograniczony. Wszystko robili z
mi³oœci do ojczyzny i ustroju.
W pierwszym roku dzia³ania
MO, czyli od koñca 1944 roku do
po³owy 1945 roku, milicjanci chodzili w mundurach wojskowych armii Wojska Polskiego ze wschodu.
Ale nie wszyscy milicjanci werbowani byli z WP. Dla cywili mundurów nie by³o, nie by³o te¿ dla tych,
którzy byli werbowani z innych formacji. Z tego powodu czêœæ milicjantów chodzi³o w ubraniach cywilnych, niektórzy w niekompletnych mundurach niemieckich. Dla
odznaczenia siê stosowano wyró¿niki w formie trójk¹ta w barwie bia³o-czerwonej na ko³nierzu, niektórzy stosowali opaski bia³o-czerwone z napisem MO, noszone na lewym ramieniu. Napis wyszywano
albo zwyczajnie malowano farb¹
olejn¹.
W 1945 roku wprowadzono
zmiany w umundurowaniu i œcis³e
okreœlono, jak ma wygl¹daæ. Mundury by³y w kolorze khaki, okreœlono równie¿ oznaczenie dla MO, które mia³o byæ noszone na ko³nierzach
oraz tarczê z napisem na lewym ramieniu.

Panu Grzegorzowi Piotrowicz
wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci

matki
sk³adaj¹ Burmistrz £obza,
Radni Rady Miejskiej oraz
pracownicy Urzêdu Miejskiego
w £obzie

Có¿ z tego, skoro mundurów
brakowa³o, a milicjanci czêsto pod
pozorem rewizji, zwyczajnie zabierali buty i odzie¿. Tak dzia³o siê w
ca³ym kraju tu¿ po wojnie.
Czasy powojenne by³y bardzo
niespokojne. W ca³ym kraju dochod³o do aktów przemocy na ró¿nym
tle. Dochodzi³o do nich tak¿e na terenie powiatu ³obeskiego.
W tym okresie na terenie ówczesnego powiatu ³obeskiego dosz³o
do 12 napadów z broni¹ w rêku. Od
lutego 1947 roku do grudnia 1948
roku mia³y miejsce kolejne cztery
tego typu napady. Podczas nich 11
osób straci³o ¿ycie, w tym 5 ofiar napadów i 6 osób stawiaj¹cych w
obronie rabowanych – czterech ¿o³nierzy polskich i radzieckich oraz
dwie osoby cywilne. Zginêli oni 15
grudnia 1945 roku podczas obrony
podró¿nych w poci¹gu na trasie
miêdzy Runowem a £obzem. Bandyci byli przebrani w mundury
stra¿ników Ochrony Kolei. Piêciu z
nich funkcjonariusze MO i SB zatrzymali i aresztowali, bandyci zostali os¹dzeni.
Wszyscy aresztowani uczestniczyli w 12 napadach ³¹cznie, 18

osób to byli ludzie w wiêkszoœci
karani ju¿ za przestêpstwa kryminalne lub zdemoralizowani warunkami okupacyjnymi, byli wœród
nich równie¿ maruderzy i dezerterzy wojskowi. Celem napaœci by³y
korzyœci materialne. W niektórych
wypadkach bandyci pozorowali istnienie zbrojnego podziemia politycznego w powiecie.
„Dotyczy to np. „bandy Szumilewicza”., która przez kilka tygodni
w 1946 roku terroryzowa³a ludnoœæ
w okolicach P³ot napadami rabunkowymi. Piêcioosobow¹ grupê
aresztowano tu¿ przed referendum.
Œledztwo nie wykaza³o ¿adnych
politycznych powi¹zañ, choæ twierdzili, ze dzia³aliu z ramienia podziemia. Inna kilkuosobowa grupa
ubrana w niekompletne mundury
wojskowe i ró¿norodnie uzbrojona
oraz dysponuj¹ca poniemieckim
autem ciê¿arowym w marcu 1946
roku dokona³a napadu na rodzinê
m³ynarza w Lisowie, rabuj¹c 20 tys.
z³ i 100 kg cukru. W zamian pozostawili m³ynarzowi pokwitowanie
w postaci œwistka papieru z podpisem „kapitan Armii Krajowej Zawadzki”. Cdn.
MM

Panu Bogdanowi Góreckiemu
wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci

matki
sk³adaj¹ Burmistrz £obza,
Radni Rady Miejskiej oraz
pracownicy Urzêdu Miejskiego
w £obzie

Sk³adamy serdeczne podziêkowania
przyjacio³om, znajomym i wszystkim,
którzy uczestniczyli w pogrzebie

œp. Ireny Góreckiej
Synowie z rodzinami
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W Wêgorzynie brakuje chodników
(WÊGORZYNO) Podczas
ostatniej sesji Rady
Miejskiej radni po raz
kolejny poruszyli temat
niewystarczaj¹cej iloœci
chodników w
Wêgorzynie. Uwa¿aj¹, ¿e
niektóre rodziny traktuje
siê jak ludzi innej
kategorii.
Radny Sadurek zwróci³ uwagê
na to, ¿e na koñcu ul. Podgórnej i
Drawskiej nie ma chodników, a
znajduj¹ siê tam domostwa. Ponadto w rodzinach tam mieszkaj¹cych
s¹ tak¿e dzieci, które musz¹ chodziæ
drog¹, przez co nara¿one s¹ na niebezpieczeñstwo.
- Mówi¹c kolokwialnie bêdê
namolny. Chcê przypomnieæ o starych sprawach. Na koñcu ul. Podgórnej mieszkaj¹ trzy rodziny. Traktuje siê ich tak, jakby to byli ludzie
innej kategorii poniewa¿ nie ma tam
ani ¿adnej œcie¿ki, ani chodnika.
Nale¿a³oby coœ tam zrobiæ. Równie¿
na koñcu ul. Drawskiej, bodaj¿e tak¿e s¹ trzy posesje, do których nie siêga ¿aden chodnik. Nigdy tam go nie
by³o i dalej nie ma. Wszystko jedno
ile jest tam rodzin, nawet gdyby to
by³a tylko jedna rodzina to nale¿a³oby tam zrobiæ chodnik. S¹ tam ma³e
dzieci, które chodz¹ do szko³y.

Z kolei radna Barbara Pietrusz
poruszy³a temat m.in. chodnika przy
ul. Grunwaldzkiej.
- Ja równie¿ mam te same pytania i interpelacje. Ale bêdê je powtarza³a do znudzenia, a¿ do wykonania. Pierwsza sprawa to chodnik na
ul. Grunwaldzkiej. Mieszkañcy
chodz¹cy do koœcio³a nazywaj¹ go
ju¿ chodnikiem pokuty. Kiedy bêdzie chodnik w koñcu zrobiony?
Minê³y wakacje, zaczyna siê ju¿
jesieñ. Druga sprawa dotyczy równie¿ chodnika, tym razem na ul.
Matejki. Chodzi o zejœcie do ul.
Jagielloñskiej. Nigdy go nie by³o,

ale najwy¿sza pora aby coœ z tym
zrobiæ. Nastêpna sprawa to chodnik
na ul. Koœciuszki po stronie lewej.
Kolejne pytanie dotyczy zmiany
bud¿etu. Mianowicie sprawa ul.
Kopernika. Pani Burmistrz nie wy³uska³a nawet kilku groszy na projekt na t¹ ulicê.
Pod nieobecnoœæ burmistrz na
pytania i interpelacje radnych odpowiada³a sekretarz gminy Marta Banasik.
- Mieliœmy spotkanie z dyrektorem Zarz¹du Dróg z rejonu Koszalina. Chodziliœmy wraz z nim

po ulicy Podgórnej i o chodniku
wspominaliœmy. Dostaliœmy ze
strony dyrektora zapewnienie, ¿e
zaproponuje do projektu bud¿etu
na przysz³y rok ujêcie tego chodnika. Jaki bêdzie efekt nie wiemy.
Nie przypominam sobie, aby
wczeœniej by³a interpelacja dotycz¹ca ulicy Drawskiej. Na pewno
przeœlemy interpelacjê do odpowiedniego zarz¹du dróg. Natomiast jeœli chodzi o chodnik na
ulicy Grunwaldzkiej uzyskaliœmy
obietnicê, ¿e zostanie on zrobiony
w przysz³ym roku – wyjaœnia³a
sekretarz gminy.
PJ

Spotkania w so³ectwach
(Gmina Wêgorzyno)
Podano harmonogram
zebrañ wiejskich w
okresie od 9 do 27
wrzeœnia 2012 r.
Trzebawie – 09.09.2012 r.
(niedziela), godz. 12.00; miejsce
zebrania – koœció³; udzia³ radnych
– Cierpisz Heronim, Madajczyk
Kamila.
Zwierzynek - 11.09.2012 r.
(wtorek), godz. 17.00; miejsce zebrania – œwietlica wiejska; udzia³
radnych – Jan Szymko, Barbara
Górniak.
Mielno - 11.09.2012 r. (wtorek),
godz. 19.00; miejsce zebrania –
œwietlica wiejska; udzia³ radnych –
Jan Szymko, Barbara Górniak.
Wêgorzynko - 12.09.2012 r.
(œroda), godz. 17.00; miejsce zebrania – autokar (postój w Starym
Wêgorzynku); udzia³ radnych –

Heronim Cierpisz, Kamila Madajczyk.
Po³chowo - 12.09.2012 r.
(œroda), godz. 18.30; miejsce zebrania – œwietlica wiejska; udzia³ radnych – Maria S³awska, Jadwiga
Kamiñska, Andrzej Raj.
BrzeŸniak - 13.09.2012 r.
(czwartek), godz. 17.00; miejsce
zebrania – koœció³; udzia³ radnych –
Jan Mazuro, Mariusz Zieliñski.
Przytoñ - 13.09.2012 r. (czwartek), godz. 19.00; miejsce zebrania
– œwietlica wiejska; udzia³ radnych
– Jan Mazuro, Mariusz Zieliñski.
Runowo
Pomorskie
14.09.2012 r. (pi¹tek), godz. 17.00;
miejsce zebrania – œwietlica wiejska; udzia³ radnych – Maria S³awska, Jadwiga Kamiñska, Andrzej
Raj.
Chwarstno - 14.09.2012 r. (pi¹tek), godz. 19.00; miejsce zebrania
– œwietlica wiejska; udzia³ radnych
– Heronim Cierpisz, Kamila Madajczyk.

Gardno - 17.09.2012 r. (poniedzia³ek), godz. 17.00; miejsce
zebrania – przystanek autobusowy; udzia³ radnych – Maria S³awska, Jadwiga Kamiñska, Andrzej
Raj.
Winniki - 18.09.2012 r. (wtorek), godz. 17.00; miejsce zebrania
– œwietlica u Ojców Cystersów;
udzia³ radnych – Heronim Cierpisz,
Kamila Madajczyk.
Cieszyno - 18.09.2012 r. (wtorek), godz. 19.00; miejsce zebrania
– punkt przedszkolny; udzia³ radnych – Heronim Cierpisz, Kamila
Madajczyk.
Runowo - 19.09.2012 r. (œroda),
godz. 18.00; miejsce zebrania – plebania; udzia³ radnych – Maria S³awska, Jadwiga Kamiñska, Andrzej
Raj.
Lesiêcin - 20.09.2012 r. (czwartek), godz. 17.00; miejsce zebrania
– biblioteka w K¹kolewicach;
udzia³ radnych – Maria S³awska,
Jadwiga Kamiñska, Andrzej Raj.

Kraœnik - 20.09.2012 r. (czwartek), godz. 19.00; miejsce zebrania
– œwietlica wiejska; udzia³ radnych
– Maria S³awska, Jadwiga Kamiñska, Andrzej Raj.
Mieszewo - 24.09.2012 r. (poniedzia³ek), godz. 17.00; miejsce
zebrania – œwietlica wiejska; udzia³
radnych – Jan Szymko, Barbara
Górniak.
Wiewiecko - 25.09.2012 r.
(wtorek), godz. 17.00; miejsce zebrania – œwietlica ANR SP Ginawa;
udzia³ radnych – Jan Mazuro, Mariusz Zieliñski.
Sielsko - 26.09.2012 r. (œroda),
godz. 17.00; miejsce zebrania –
œwietlica wiejska po termomodernizacji; udzia³ radnych – Jan Szymko,
Barbara Górniak.
Siernikierz - 27.09.2012 r.
(czwartek), godz. 17.00; miejsce
zebrania – autokar (postój w Podlipcach); udzia³ radnych – Heronim
Cierpisz, Kamila Madajczyk. (r)

tygodnik ³obeski 11.9.2012 r.

INFORMACJE

Bawili siê na
festynie w Poradzu

jonowy w £obzie zastosowa³ wobec
niego œrodek zapobiegawczy w postaci
dozoru policyjnego.
Kolejne nielegalne konopie
(RADOWO MA£) 3.09.2012 r. w
Radzimiu (gm. Radowo Ma³e), Przemys³aw B., lat 24, wbrew przepisom
ustawy uprawia³ konopie indyjskie inne
ni¿ w³ókniste.
NietrzeŸwa kieruj¹ca
(WÊGORZYNO) 3.09.2012 r. o
godz. 3.45 na ul. Po³udniowej, Agnieszka K., lat 29, z Wêgorzyna, kierowa³a
Citroenem w stanie nietrzeŸwoœci.
Kradzie¿ z mieszkania
(RESKO) W okresie miêdzy godz.
16.30 a godz. 17.00 dnia 3.09.2012 r. w
Resku przy ul. Prusa nieznany sprawca,
wykorzystuj¹c otwarte drzwi balkonowe, dosta³ siê do mieszkania, sk¹d zabra³
portfel z pieniêdzmi w kwocie 700 z³,
dowód osobisty i kartê bankomatow¹,
dzia³aj¹c na szkodê El¿biety B. z Reska.

Podczas minionego weekendu
odby³a siê ju¿ ostatnia tego roku
impreza plenerowa w Poradzu
(gmina £obez).
Mieszkañcy zaczêli siê bawiæ od
godziny 17.00. By³ grill, napoje,
ciasta i inne smako³yki. Ka¿dy móg³
znaleŸæ coœ dla siebie. Pani opiekuj¹ca siê œwietlic¹ wiejsk¹ zorganizowa³a wiele gier i zabaw dla dzieci.
Te bardzo chêtnie stawa³y do rywalizacji. Ka¿dy chcia³ wygraæ, ale nie
brakowa³o równie¿ œmiechu i dobrej
zabawy, bo o to w tym w³aœnie chodzi³o. Ku uciesze najm³odszych, za
udzia³ w zabawie przewidziano nagrody, by³y to artyku³y szkolne.
Udzia³ w festynie wziêli tak¿e funkcjonariusze z Powiatowej Komendy
Policji w £obzie. Samochód poli-

cyjny wœród dzieci i m³odzie¿y
wzbudzi³ wielkie zainteresowanie.
Ka¿dy móg³ do niego wsi¹œæ i udaæ
siê z policjantami na ma³¹ przeje¿d¿ê.
Wraz z up³ywaj¹cymi godzinami do zabawy zaczê³o do³¹czaæ coraz wiêcej osób doros³ych. Dla starszej spo³ecznoœci wsi by³a tak¿e
przewidziana zabawa. Tañczono i
bawiono siê do póŸnych godzin nocnych.
Organizatorzy imprezy bardzo
dziêkuj¹ za finansowe wsparcie
panu Rudzkiemu i panu Paw³owi
Markowi. Podziêkowania s¹ tak¿e
kierowane do wszystkich mieszkañców wsi Poradz, za wsparcie, za
pomoc w organizacji zabawy jak i za
œwietn¹ zabawê.
PJ
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Kradzie¿ z w³amaniem
(WÊGORZYNO) W nocy z 3 na 4
bm. w godz. 23. - 6.45 w Wêgorzynie,
przy ul. 3 Maja, nieznany sprawca, po
uprzednim wybiciu szyby wystawowej i
rozgiêciu krat kiosku spo¿ywczego, dokona³ kradzie¿y chipsów, bananów i pomidorów wartoœci 121,80 z³, czym dzia³a³ na szkodê Anny K. z Wêgorzyna.
Jecha³ z zakazem
(MIESZEWO) 4 bm. o godz. 17.25
w Mieszewie Jan M. ze Zwierzynka
kierowa³ rowerem wbrew s¹dowemu
zakazowi kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi i rowerowymi
wydanemu przez s¹d w £obzie.
Ukrad³ portfel
(£OBEZ) 4 bm. oko³o godz. 13.45 w
£obzie, na ul. Konopnickiej, z pokoju
Poradni Psychologicznej, nieznany
sprawca przyw³aszczy³ sobie portfel z
pieniêdzmi w wysokoœci 30 z³ oraz dokumenty - dowód osobisty, prawo jazdy,
dowód rejestracyjny i kartê bankomatow¹ powoduj¹c straty w wysokoœci 130
z³ na szkodê Aleksandry G. z Chociwla.
Jeleñ na drodze
(MIESZEWO) 5 bm. oko³o godz.
12.50 na drodze Su³kowo - Mieszewo
kieruj¹cy samochodem VW Passat Janusz K. z Mieszewa uderzy³ w przebiegaj¹cego przez jezdniê jelenia, uszkadzaj¹c pojazd.
Ukrad³ telefon
(£OBEZ) 18.08.2012 r. o g. 9.00 do
godz.. 9.00 dnia 21.08.2012 r. w £obzie
nieznany sprawca ukrad³ telefon Galax
SIII wartoœci 3000 z³ dzia³aj¹c na szkodê Zbigniewa Z. z £obza.
Usi³owa³ w³amaæ siê do kiosku
(£OBEZ) 7 bm. oko³o godz. 2.30 w
£obzie, na ul. Niepodleg³oœci, Dariusz
S., lat 26, (zam. K.) usi³owa³ w³amaæ siê
do kiosku przemys³owego; przeci¹³
no¿ycami jedn¹ z k³ódek zabezpieczaj¹cych kratê drzwi wejœciowych, a nastêpnie usi³owa³ przeci¹æ drug¹ k³ódkê,
lecz zosta³ sp³oszony przez przechodniów. Sprawca zosta³ zatrzymany. Jeszcze w tym samym dniu Prokurator Re-

Z³omiarz?
W nocy z 6 na 7.09.2012 r. w godz.
15.00 – 7.20 w Resku, przy ul. W. Polskiego, z niezabezpieczonego budynku
gospodarczego nieznany sprawca
ukrad³ metalowy zbiornik na wodê.
Straty w kwocie 240 z³ na szkodê DPS
w Resku.
Ukrad³ aparat
(DOBRA) W okresie 3-6.09.2012 r.
w godz. 13.00 – 18.50 w Dobrej, przy
ul. A. Krajowej, Mateusz C. z Dobrej
dokona³ kradzie¿y aparatu fotograficznego Kodak z dwoma kartami pamiêci
o ³¹cznej wartoœci 900 z³. Sprawca zosta³ zatrzymany, a aparat odzyskany.
Dzik na jezdni
(WINNIKI) 7 bm.. oko³o godz.
21.40 na drodze Winniki - Wêgorzyno
Marek K. z gm. Radowo Ma³e, kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym Man
wraz z naczep¹, uderzy³ w przebiegaj¹cego przez jezdniê dzika, uszkadzaj¹c
pojazd.
Ukrad rower
(£OBEZ) W dniach z 5 na 7 bm. w
godz. 19.30-13.00 w £obzie, przy ul.
Budowlanej, nieznany sprawca ukrad³
rower, wartoœci 150 z³, dzia³aj¹c na
szkodê Elwiry T. z £obza.
Wci¹³ liniê napowietrzn¹
(BE£CZNA) W nocy z 7 na 8 bm. w
godz. 23.00-12.00 w rejonie miejscowoœci Be³czna - Naæmierz nieznany sprawca wyci¹³ i ukrad³ 260 mb napowietrznej
linii telekomunikacyjnej, wartoœci 900
z³, dzia³aj¹c na szkodê TP SA.
NietrzeŸwy rowerzysta
(£OBEZ) 8 bm. o godz. 16.45 w
£obzie, na ul. H. Sawickiej, Bogdan F.
z Wysiedla kierowa³ rowerem w stanie
nietrzeŸwoœci (0.65 mg/l).
Uderzy³a w ty³ Audi
(WÊGORZYNO) 8 bm. oko³o
godz. 18.00, na drodze K20, Kamila G.
ze Z³ocieñca, kieruj¹c samochodem
Renault 19 nie zachowa³a ostro¿noœci,
wskutek czego uderzy³a w ty³ Audi 80,
kierowanego przez Jerzego S. z Runowa Pom., który si³¹ uderzenia najecha³
na ty³ przyczepki podczepionej do samochodu VW Sharan, kierowanego
przez Grzegorza K. z Po³czyna-Zdroju.
Okrad³ wysypisko
(KOMOROWO) W nocy z 7 na 8
bm. w godz. 15.10-7.30 w Komorowie,
na terenie wysypiska œmieci, nieznany
sprawca po uprzednim wyrwaniu blach
ze œciany baraku gospodarczego ukrad³
dwa arkusze blachy aluminiowej, taczkê, 10 litrów oleju hydraulicznego, nie
ustalonej wartoœci, dzia³aj¹c na szkodê
Celowego Zwi¹zku Gmin w Nowogardzie.
NietrzeŸwy rowerzysta
(WÊGORZYNO) 8 bm. oko³o
godz. 23.40 w Wêgorzynie, na ul.
Drawskiej, Tomasz O. z Wêgorzyna
kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci (0,65 mg/l).

Str
Str.. 12

OG£OSZENIA DROBNE

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

NIERUCHOMOŒCI

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Sala w Pogorzelicy do wynajêcia na wesela. Mo¿liwoœæ zakwaterowania. Atrakcyjne ceny.
Kontakt tel. 502 412 274.
Transport materia³ów i towarów
1,5 tony: przeprowadzki, Renault
Master, plandeka, wymiary skrzyni 410x207x205. Wypo¿yczalnia i
wynajem przyczepy towarowej i
lawety. Tel. 698 611 622

Borkowo Wlk. gospodarstwo z domem i budynkami gospodarczymi
dzia³ka 1 ha 115000. Tel. 660 206
833
Sprzedam kontener handlowy
o pow. 20 mkw. Runowo Pom. Tel.
519 131 533
Wynajmê lokal u¿ytkowy 50 mkw. w
centrum £obza na biuro, sklep,
us³ugi. Tel. 691 305 860.

Powiat œwidwiñski

Zwierzynek po³owa domu do remontu z dzia³k¹ 14 ar 53.000; tel.
725 899 426

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

7.12 ha obr. Mieszewo na dop³aty,
KRUS cena 12500 za ha. Tel. 889
133 882

Powiat drawski
Docieplanie budynków, profesjonalne pryskanie œcian,
wylewki betonowe. Moja strona: www. zacieraniebetonu.yoyo.pl Tel. 791 074 833

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

Powiat ³obeski
RTV – naprawa: TV – ró¿ne + inne
elektron. £obez ul. Cicha 3, tel. 604
845 753

PRACA

Region

Nowogard-£obez solidny dom na
wsi z dzia³k¹ 1,30 ha bud.gospod.
100 mkw 265 tys. tel. 783 534 677

Powiat œwidwiñski
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy w centrum Œwidwina 24 mkw. Atrakcyjna
cena. Tel. 666 228 260

Powiat drawski
Sprzedam dom w Drawsku
Pom. 126 mkw. z du¿¹
dzia³k¹. Tel. 607 798 595

ROLNICTWO

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

MIESZKANIA

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie £agiewniki
gm. Resko, 50 mkw. z wyposa¿eniem. Komfortowe. Tel. 518 869 898
Resko okol. na wsi mieszkanie
do zamieszkania, 69 mkw., 3
pok.zZ dzia³k¹ i gara¿em. Okazja
59.000; tel. 501 307 666

Powiat drawski
Sprzedam kawalerkê 25 mkw. w
Drawsku Pom. ul. Z³ocieniecka,
Cena 75 tys. z³. Tel. 663 768 423

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie w Gryficach o pow. 77 mkw. dwupoziomowe: I poziom – pokój dzienny,
jadalnia, kuchnia, ³azienka, p.pokój, balkon; II poziom – dwie sypialnie, ³azienka, hol. Cena do
uzgodnienia. Tel. 601 968 557
Gryfice. Wynajmê mieszkanie. Tel.
601 578 262
Do wynajêcia dwupokojowe mieszkanie w Gryficach. Tel. 697464758

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sadzonki truskawek wczesna odmiana „honey” odporna na pleœñ i
gnicie. 1 szt. 90 gr. zamówienia od
100 sztuk. Tel. 603 434 068
Sprzedam ziemniaki jadalne Wineta 50 z³ za 100 kg; ziemniaki niesortowane 35 z³ za 100 kg. Tel. 91 397
6423

Powiat gryficki
Przyjmê gruz.
Tel. 509-125-634.

Region
Okna PCV z demonta¿u Tel. 601
220 617
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Box handlowy oraz lokal biurowy do
wynajêcia w centrum Drawska Pom.
Tel. 602-460-233

Powiat gryficki
Kupiê gospodarstwo lub grunt
rolny. Tel. 664 944 635

Zatrudniê kierowcê kat. C+E, transporty liniowe, tel. 607 585 561
Zatrudniê mechanika do aut ciê¿arowych w Nowogardzie, tel. 607 585
561
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Dorowo k/Reska samodzielna solidna po³owa domu 110 mkw. 3 pok.
25 ar dzia³ki, spokój cisza, 110 tys.
tel. 502 103 432
Chomino wieœ w otoczeniu lasów,
blisko do morza, atrakcyjna dzia³ka
5000 mkw. przy lesie pod budownictwo przy drodze pr¹d, woda cena 12
z³ mkw, tel. 501 307 666

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ z
warunkami zabudowy 15 arów,
Gryfice, obrêb Borzyszewo, powstaj¹ce osiedle domków jednorodzinnych. Cena do uzgodnienia. Tel.698 611 622

DZIA£KI NA SPRZEDA¯
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 570mkw
- CENA 68.000 z³
£OBEZ - dzia³ka o pow. 902mkw
- CENA 55.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1011mkw
- CENA 78.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war.zabudowy o pow. 532mkw
- CENA 58.000 z³
RADOWO MA£E - dzia³ka o pow. 841mkw , wydane warunki zabudowy - CENA 20.000 z³
£OBEZ - dzia³ka o pow. 6042 mkw
- CENA 181.000 z³
£OBEZ (okolica) - dzia³ka o pow. 5,47 ha
- CENA 330.000 z³
£OBEZ(okolica) - dzia³ka budowlana o pow. 2900mkw
- CENA 130.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - dzia³ka budowlana o pow.4994mkw
- CENA 129.000 z³
WÊGORZYNO - dzia³ka o pow. 2038mkw
- CENA 120.000 z³
WÊGORZYNO - dzia³ka budowlana o pow. 1183mkw
- CENA 45.000 z³ OKAZJA!!!
WÊGORYNO - dzia³ka w centrum o pow. 528mkw
- CENA 93.000 z³
CIESZYNO - dzia³ka rolna, media do pod³¹czenia, pow. 2600mkw
- CENA 50.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - dzia³ka budowlana o pow. 1400mkw
- CENA 70.000 z³
ZAGOZD - dzia³ka o pow. 1ha, pod obs³ugê turystyczn¹
- CENA 257.500 z³
CHOCIWEL - dzia³ka o pow. 5000mkw
- CENA 70.000 z³ NOWA CENA
RYDZEWO - dzia³ka z dostêpem do jeziora o pow.11388mkw
- CENA 510.000 z³
IÑSKO - idzia³ka nad jeziorem o pow. 2651mkw
- CENA 109.000 z³
RESKO - kompleks dzia³ek budowlanych o pow. 3001 - 4442mkw
- CENA 11z³/mkw
RESKO - dzia³ka budowlana, pow. 382mkw
- CENA 45.000 z³ NOWA CENA
£ABUÑ MA£Y - dzia³ka o pow. 6000mkw
- CENA 120.000 z³
£ABUÑ MA£Y - mo¿liwoœæ zabudowy pow. 3003mkw
- CENA 25.000 z³ NOWA CENA
BE£CZNA - dzia³ka budowlana o pow. 3399mkw
- CENA 25.000 z³
CIESZYNO - dzia³ka rolna o pow. 46800mkw
- CENA 79.000 z³
RADOWO MA£E - 4 dzia³ki, pow. od 867 - 1143mkw , warunki zabudowy - CENA 34.000 z³
RADOWO MA£E (okolica) - pow. 3484mkw
- CENA 48.000 z³
ŒWIDWIN (okolice) - dzia³ka budowlana 2900 mkw z projektem domu - CENA 130.000 z³
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Piêæ lat pracy na dwie i pó³ sekundy!
(£OBEZ) W ostatnim wydaniu tygodnika
informowaliœmy o sukcesie Marcina
Grynkiewicza w Mistrzostwach Polski
w Lekkiej Atletyce w Radomiu. Jak d³ugo
trzeba pracowaæ, by osi¹gaæ wyniki w tej
dziedzinie, pokazujemy na przyk³adzie
wczeœniejszych doniesieñ.

MIESZKANIA

Region
Do wynajêcia kawalerka w Szczecinie – Pomorzany ( blok, co, gaz,
³azienka, umeblowane). Tel. 604
845 753 £obez
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w Szczecinie, Centrum ul. Langiewicza. Tel. 608 657 665

Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe bez czynszowe 57 mkw., 4 pokoje, kuchnia, ³azienka. £obez Œwiêtoborzec. Cena 140 tys. z³ – do uzgodnienia. Tel. 607 715 411, 781 294
957

MATRYMONIALNE
Powiat ³obeski
Poznam pani¹ w wieku oko³o 55 lat
w celu matrymonialnym, Tel. 502
653 495

NAUKA
Powiat gryficki
Korepetycje z matematyki w Gryficach. Kontakt 692 352 768

BIZNES
Powiat ³obeski
Sprzedam komplet maszyn do
produkcji stolarki PCV firmy
SCHUERING (rok prod.
1999) w idealnym stanie wraz
z wyposa¿eniem: sto³y, podajniku, elektronarzêdzia.
£obez, tel: 603 390 317

Otó¿ przegl¹da³em kilka dni
temu rocznik Tygodnika £obeskiego z 2007 roku i natrafi³em na artyku³ opublikowany w czerwcu tamtego roku, a wiêc 5 lat temu.
W artykule pod tytu³em „Zszed³
poni¿ej 50 sekund – znakomity
wynik Marcina Grynkiewicza” informowaliœmy: „Nasz gimnazjalista
Marcin Grynkiewicz wygra³ Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej pokonuj¹c
barierê 50 sekund. Nie uda³o to siê
¿adnemu z jego konkurentów. Marcin startowa³ w miniony weekend w
XXII Ogólnopolskich Igrzyskach
LZS M³odzie¿y Szkolnej w LA w
Zamoœciu. Nasz gimnazjalista trenuje w LKS Pomorze Stargard Szcz.
i ten klub reprezentowa³.
W swojej kategorii – juniora
m³odszego – Marcin bieg³ na 400
metrów. Zaj¹³ pierwsze miejsce z

czasem 49,23 sek. Drugi za nim
Wojciech Askuntowicz z GLKS
Olsza Olszana przybieg³ z czasem
50.04 sek. W tym biegu startowa³o
18 najlepszych zawodników z ca³ego kraju”.
Z ciekawoœci porówna³em wynik ówczesny – 49,23, z obecnym –
46,96, osi¹gniêtym na Mistrzostwach Polski w Radomiu w dniach
1-2 wrzeœnia br. Ró¿nica wynosi
2,27 sek. Minê³o 5 lat. Marcin przez
5 lat ciê¿ko harowa³, by poprawiæ
swój wynik zaledwie o 2,27 sek. To
daje œrednio 0,45 sekundy na rok
ciê¿kiej pracy! To pokazuje, czym
jest lekkoatletyka, jakie s¹ granice
ludzkiej wytrzyma³oœci, ale te¿
ludzkiego uporu. Wielu jego kolegów nie poprawiaj¹c swoich czasów, zniechêci³o siê i zaniecha³o
biegania. On zapewne te¿ mia³
chwile kryzysu, gdy wydawa³o siê,
¿e pomimo treningów nie poprawia
czasu, ale chyba te¿ zrozumia³, ¿e w
tej dyscyplinie walczy siê w³aœnie o
u³amki sekund i dopiero z tych setnych sekundy ciu³a siê ostateczny
wynik, który staje siê sukcesem.
Niech przyk³ad Marcina, m³odzie¿owego mistrza Polski i wicemistrza m³odzie¿owców Europy w
sztafecie 4x400 m, pos³u¿y wszystkim pocz¹tkuj¹cym sportowcom za
wzór uporu na drodze do osi¹gania
sportowych celów.
KAR

Medale zawodników „ARBODU”
w Barzkowicach
W Barzkowicach odby³y siê
7.09.2012 r. Jesienne Biegi Prze³ajowe organizowane w ramach
Targów Rolnych-AGRO Pomerania 2012.
W zawodach wziê³a udzia³ 7osobowa grupa lekkoatletów UKS
„ARBOD”. Ich wystêp by³ bardzo
udany, wszyscy zawodnicy zajêli
miejsca na podium. Ze z³otymi medalami wrócili: Milena Sadowska,
Kinga Borysiak, Wiktoria Bakalarczyk i Ryszard Rzepecki; srebrne
medale zdoby³y Weronika Czy¿ak i
Patrycja Florczak; na miejscu
czwartym uplasowa³a siê Joanna
Jarz¹bek. Ca³y zespó³ wyró¿nia³ siê
swoj¹ postaw¹ na trudnych i wyczerpuj¹cych trasach w Barzkowicach. Do koñca wrzeœnia naszych
zawodników czeka wiele startów na
stadionach i trasach biegów ulicznych oraz prze³ajowych.
Janusz £ukomski, prezes
UKS „ARBOD”
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IV liga
zachodniopomorska
– V kolejka
Leœnik/Rossa Manowo - Ba³tyk
Koszalin 0 - 0, Vineta Wolin - Lech
Czaplinek 4 - 1, Wiekowianka Wiekowo - Stal Szczecin 0 - 2, Orze³
Wa³cz - Astra Ustronie Morskie 0 7, Sarmata Dobra - K³os Pe³czyce
7 - 1, Rasel Dygowo - Arkonia
Szczecin 2 - 1, Kluczevia Stargard Gryf Kamieñ Pomorski 0 - 1, Ina
Goleniów - Hutnik Szczecin 1 - 2
1. Leœnik/Rossa Manowo 13 8:3
2. Stal Szczecin
12 15:9
3. Rasel Dygowo
11 10:7
4. Sarmata Dobra
10 12:5
5. Vineta Wolin
10 12:6
6. Ba³tyk Koszalin
9 15:4
7. Gryf Kamieñ Pom.
9 9:3
8. Hutnik Szczecin
8 8:7
9. Astra Ustronie M.
7 12:5
10. Wiekowianka Wiekowo 6 5:8
11. K³os Pe³czyce
6 6:10
12. Arkonia Szczecin
6 9:9
13. Kluczevia Stargard
3 7:11
14. Lech Czaplinek
3 2:9
15. Orze³ Wa³cz
1 1:24
16. Ina Goleniów
0 6:17

Klasa Okrêgowa - gr.
Szczecin P³n – V kolejka
Promieñ Mosty - Flota II Œwinoujœcie 3 - 3, Tanowia Tanowo - B³êkitni II Stargard 3 - 2, Sparta Wêgorzyno - Pomorzanin Przybiernów
2 - 0, Radowia Radowo Ma³e - Chemik II Police 2 - 0, Masovia Maszewo - Iskra Golczewo 1 - 1, Œwiatowid £obez - Wicher Brojce 1 - 1,
Kasta Szczecin-Majowe - GKS
Mierzyn 3 - 4, Wybrze¿e Rewalskie
Rewal - Jeziorak Szczecin 0 - 2.
1. Jeziorak Szczecin
13 14:2
2. Pomorzanin Przybiernów 12 19:9
3. Flota II Œwinoujœcie 11 15:5
4. Iskra Golczewo
10 18:5
5. Sparta Wêgorzyno
10 11:7
6. GKS Mierzyn
10 15:12
7. Wicher Brojce
8 8:6
8. Promieñ Mosty
8 13:13
9. B³êkitni II Stargard
7 9:11
10. Wybrze¿e Rewalskie 6 7:7
11. Tanowia Tanowo
6 9:12
12. Kasta Szczecin
4 8:14
13. Œwiatowid £obez
4 9:17
14. Radowia Radowo M. 3 2:15
15. Masovia Maszewo
1 3:15
16. Chemik II Police
0 2:12

A klasa Szczecin gr. 1
– II kolejka
Ba³tyk Gostyñ - Korona Stuchowo
0 - 3, Fala Miêdzyzdroje - Orze³
£o¿nica 1 - 0, Bizon Cerkwica Pionier ¯arnowo 1 - 10, Jantar

SPORT

Wyniki i tabele
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Granie w planie
IV liga zachodniopomorska – VI kolejka

Dziwnów - Mewa Resko 4 - 1, Sparta Gryfice - Sowianka Sowno 3 - 2,
B³êkitni Trzyg³ów - Orze³ Prusinowo 3 - 1
1. Pionier ¯arnowo
2. Sparta Gryfice
3. Fala Miêdzyzdroje
4. Orze³ £o¿nica
5. Jantar Dziwnów
6. Mewa Resko
7. Sowianka Sowno
8. B³êkitni Trzyg³ów
9. Korona Stuchowo
10. Orze³ Prusinowo
11. Ba³tyk Gostyñ
12. Bizon Cerkwica

6 19:4
6 8:3
6 3:0
3 5:3
3 6:6
3 5:6
3 5:3
3 6:10
3 5:4
0 1:5
0 1:8
0 1:13

B klasa Szczecin gr. 1
– II kolejka
Huragan Wierzchos³aw - Pomorzanin II Nowogard 2 - 3, Znicz
Wysoka Kamieñska - Zieloni Wyszobór 2 - 0, Gardominka/Polonia
II Mechowo - Prawobrze¿e Œwinoujœcie 4 - 5, Pomorzanin II
Przybiernów - Jastrz¹b £osoœnica
2 - 1, Ba³tyk Miêdzywodzie - Zalew Stepnica 2-8
1. Zalew Stepnica
6 14:4
2. Prawobrze¿e Œw.
6 10:6
3. Pomorzanin II Now.
6 6:3
4. Pomorzanin II Prz.
6 4:2
5. Znicz Wysoka Kam.
3 3:2
6. Ba³tyk Miêdzywodzie 3 4:9
7. Jastrz¹b £osoœnica
0 2:5
8. Zieloni Wyszobór
0 1:4
9. Huragan Wierzchos³aw 0 4:8
10. Gardominka/Polonia II 0 6:11

I klasa juniorów - gr. 1
Szczecin – IV kolejka
Gryf Kamieñ Pomorski - Sarmata
Dobra 2 - 0, Fala Miêdzyzdroje Mewa Resko 1 - 4, Masovia Maszewo - Polonia P³oty 5 - 0, Ina Goleniów - Rega Trzebiatów 13 - 1,
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Sparta Gryfice 2 - 5, Jantar Dziwnów Pomorzanin Nowogard 3 - 2, Vineta Wolin - Œwiatowid £obez 1 - 4
1. Ina Goleniów
12 26:4
2. Jantar Dziwnów
12 12:7
3. Masovia Maszewo
10 13:4
4. Œwiatowid £obez
9 16:8
5. Mewa Resko
8 11:7
6. Sparta Gryfice
6 17:14
7. Wybrze¿e Rewalskie 6 14:18
8. Gryf Kamieñ Pom.
6 13:15
9. Pomorzanin Now.
5 12:8
10. Vineta Wolin
3 6:14
11. Polonia P³oty
3 4:14
12. Rega Trzebiatów
1 6:23
13. Sarmata Dobra
0 4:10
14. Fala Miêdzyzdroje
0 9:17

14.09.2012 r. - pi¹tek:
17.00 Astra Ustronie Morskie - Leœnik/Rossa Manowo
15.09.2012 r. - sobota:
Gryf Kamieñ Pomorski - Ina Goleniów
Arkonia Szczecin - Orze³ Wa³cz
Wiekowianka Wiekowo - Sarmata Dobra
11.00 Stal Szczecin - Hutnik Szczecin
16.00 Lech Czaplinek - Kluczevia Stargard
17.00 Ba³tyk Koszalin - Vineta Wolin
17.00 K³os Pe³czyce - Rasel Dygowo

Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n – VI kolejka
15.09.2012 r. - sobota:
GKS Mierzyn - Masovia Maszewo
Flota II Œwinoujœcie - Kasta Szczecin-Majowe
Pomorzanin Przybiernów - Radowia Radowo Ma³e
13.00 Wicher Brojce - Sparta Wêgorzyno
14.00 Tanowia Tanowo - Œwiatowid £obez
16.00 Iskra Golczewo - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
16.09.2012 r. - niedziela:
16.00 Chemik II Police - Promieñ Mosty
17.00 B³êkitni II Stargard - Jeziorak Szczecin

A klasa Szczecin gr. 1 – III kolejka
15.09.2012 r. - sobota:
Orze³ Prusinowo - Bizon Cerkwica
Mewa Resko - Fala Miêdzyzdroje
15.00 Pionier ¯arnowo - Sparta Gryfice
16.00 Orze³ £o¿nica - B³êkitni Trzyg³ów
16.00 Korona Stuchowo - Jantar Dziwnów
16.09.2012 r. - niedziela:
16.00 Sowianka Sowno - Ba³tyk Gostyñ

B klasa Szczecin gr. 1 – III kolejka
15.09.2012 r. - sobota:
Zalew Stepnica - Znicz Wysoka Kamieñska
Pomorzanin II Nowogard - Gardominka/Polonia II Mechowo
Jastrz¹b £osoœnica - Huragan Wierzchos³aw
16.00 Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Ba³tyk Miêdzywodzie
17.30 Zieloni Wyszobór - Pomorzanin II Przybiernów

I klasa juniorów - gr. 1 Szczecin – V kolejka
16:00 Œwiatowid £obez - Fala Miêdzyzdroje
15.09.2012 r. - sobota:
Sarmata Dobra - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
Rega Trzebiatów - Gryf Kamieñ Pomorski
Pomorzanin Nowogard - Ina Goleniów
Polonia P³oty - Jantar Dziwnów
Mewa Resko - Masovia Maszewo
17.00 Sparta Gryfice - Vineta Wolin

Sarmata zdobywc¹ Pucharu
„Fair play”
Klub Sarmata Dobra otrzyma³
kolejne wyró¿nienie. Po zdobyciu w
Plebiscycie Mediów przez Klub Kibiców Sarmaty „Dobermani” tytu³u
najlepszych kibiców roku 2010
województwa zachodniopomorskiego, tym razem laureatem zostali
pi³karze Sarmaty, którzy otrzymali
Puchar „Fair play” za najczyœciej
graj¹c¹ dru¿ynê IV ligi zachodniopomorskiej w sezonie 2011/2012.
Puchar, ufundowany przez Zachodniopomorski Zwi¹zek Pi³ki

No¿nej, wrêczy³ pi³karzom Sarmaty,
przed meczem z Astr¹ Ustronie Morskie, wiceprezes ZZPN Tadeusz
Leszczyñski w asyœcie prezesa Sarmaty Antoniego Kontowicza.O zdobycie tego trofeum przez ca³y sezon
trwa³a zaciêta rywalizacja, prawie
ca³y czas liderem by³a dru¿yna Energetyka Gryfino, ale dru¿yna Sarmaty
wygra³a tê rywalizacjê w ostatnich
kolejkach przys³owiowym „rzutem
na taœmê”. Trzecie miejsce zajê³a
dru¿yna Pogoni II Szczecin. estan

SPORT
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Dwa „hat tricki” m³odzie¿owców Sarmaty

Sarmata „wym³óci³” K³osa
Piêkna pogoda, stadion wype³niony kibicami przyby³ymi na
mecz i tegoroczne do¿ynki gminne, a tak¿e interesuj¹ca gra obu
dru¿yn - tak w skrócie mo¿na
opisaæ sobotni mecz Sarmaty Dobra z K³osem Pe³czyce.
Sarmata rozpocz¹³ mecz bardzo
zdecydowanie i ju¿ pierwsze akcje
przy wiêkszej precyzji zawodników
mog³y przynieœæ gospodarzom
efekt bramkowy. Jednak prze³omowy moment meczu nast¹pi³ w 9 minucie, gdy w polu karnym K³osa
Zdzis³aw Szw¹der zosta³ sfaulowany przez bramkarza Roberta Grze-

gorczyka. Sêdzia g³ówny Jaros³aw
Rynkiewicz bez wahania pokaza³
czerwona kartkê bramkarzowi K³osa i podyktowa³ rzut karny dla Sarmaty. Miejsce w bramce goœci zaj¹³
rezerwowy Robert Ro¿ek, który
wszed³ w miejsce graj¹cego w polu
Wies³awa Sitka. Wykonawc¹ rzutu
karnego by³ doœwiadczony Piotr
Grochulski i technicznym strza³em
nie da³ szans bramkarzowi. Wykluczenie z gry bramkarza i stracona
bramka podzia³a³y na tyle demobilizuj¹co na zespó³ K³osa, ¿e ju¿ w 16'
przegrywali oni 3:0. Jednak ten mocno niekorzystny wynik spowodowa³,
¿e zaczêli graæ coraz bardziej ofen-

Sparta Wêgorzyno - Pomorzanin Przybiernów 2:0 (1:0)

Trzy punkty Sparty
z liderem
W pi¹tej serii spotkañ wêgorzyñska Sparta, podejmowa³a beniaminka klasy okrêgowej i zarazem lidera po czterech kolejkach.
Pocz¹tek spotkania to lekka
przewaga przyjezdnych. W 8 minucie poprzeczka uratowa³a zespó³
gospodarzy, po strzale zawodnika
Pomorzanina. Minutê póŸniej w
polu karnym goœci faulowany by³
Piotr Kulczyñski. Do rzutu karnego
podszed³ Piotr Zdziarski, który
mocnym strza³em w œrodek bramki
nie pokona³ bramkarza, zaœ z dobitki nie skorzysta³ Jarek Kiernicki,
gdy¿ gór¹ równie¿ by³ golkiper
przyjezdnych.
W 24 min. Jaros³aw Kiernicki
otworzy³ wynik spotkania. Bramkê
zdoby³ œwietnym technicznym
strza³em z rzutu wolnego, wykonanego z ponad 20 metrów. Trzy minuty póŸniej zdobywca pierwszego
gola ponownie próbowa³ zaskoczyæ
bramkarza przyjezdnych ze sta³ego
elementu gry, jednak tym razem
bramkarz z Przybiernowa by³ na
posterunku. Podobnie by³o w 35 minucie, po strzale oddanym z okolic
naro¿nika boiska. W 37 minucie
groŸniejsz¹ akcjê lew¹ stron¹ przeprowadzili przyjezdni. Ostatecznie
strza³ oddany na bramkê Roberta
Pi³ata by³ niecelny. Z kolei w ostatniej minucie pierwszej po³owy
bramkarz Sparty wykaza³ siê udan¹
interwencj¹, po mocnym strzale zawodnika zespo³u goœci.
W drugiej po³owie podobnie jak
w pierwszej sytuacji klarownych do

zdobycia bramki by³o niewiele. W
51 Robert Pi³at dalekim wyrzutem
skierowa³ pi³kê do Kiernickiego,
który mimo asysty obroñcy odda³
celny strza³ na bramkê rywali. W 60
minucie Kamil Kulczyñski poradzi³
sobie z trzema zawodnikami w okolicach linii bocznej. Zagra³ nastêpnie wzd³u¿ linii pi¹tego metra, gdzie
niestety nikt nie zamyka³ akcji. W 65
min. bliski wpisania siê na listê
strzelców by³ Dawid Bidny, po dalekim podaniu Przemys³awa Norycy.
Od 70 minuty, goœcie grali w os³abieniu. To efekt drugiej ¿ó³tej kartki
dla jednego z obroñców. Piêæ minut
póŸniej na boisku pojawia siê Daniel Romañczyk, który wykorzystuje lukê w obronie i podaje w tempo
do wychodz¹cego na czyst¹ pozycjê
Kiernickiego. Ten ze stoickim spokojem min¹³ bramkarza i mimo
obecnoœci dwóch obroñców z ostrego k¹ta skierowa³ pi³kê do bramki.
W ostatniej akcji meczu, zmiennik
strzelca dwóch bramek, Krzysztof
Œmierzchalski, by³ bliski wpisania
siê na listê strzelców po strzale z
rzutu wolnego. Zabrak³o niewiele.
SPARTA: Robert Pi³at, Leszek
Radziejewski, Edward Tondrik,
Piotr Zdziarski (60' Przemys³aw
Noryca), Jaros³aw Konieczny,
£ukasz Bulik, Piotr Kulczyñski (75'
Daniel Romañczyk), Patryk ¯urawik (65' Dawid Bidny), Kamil Kulczyñski, Norbert Halamus, Jaros³aw Kiernicki (80' Krzysztof
Œmierzchalski).
Bramki: J. Kiernicki 24', 80'. M

sywnie i ju¿ w pierwszej po³owie co
najmniej dwie kapitalne interwencje
bramkarza Sarmaty Tomasza D¿egana uratowa³y gospodarzy przed
utrat¹ gola. Ofensywie goœci sprzyja³
tak¿e fakt, ¿e w 35' sk³ady personalne
dru¿yn wyrówna³y siê, gdy¿ czerwon¹ kartkê po faulu na przeciwniku
otrzyma³ pomocnik Sarmaty Emilian
Kamiñski.
Pocz¹tek drugiej po³owy to dalsza przewaga w polu pi³karzy z Pe³czyc i mimo i¿ od 60' grali w „dziewi¹tkê” po drugiej ¿ó³tej kartce i
wykluczeniu z gry Krzysztofa Wróblewskiego, to w 63' uda³o siê im
strzeliæ honorowa bramkê. Od 69'
do 76' nast¹pi³ pokaz skutecznoœci
m³odzie¿owców Sarmaty Damiana
Mosi¹dza i Zdzis³awa Szw¹dera,
którzy skutecznie wykañczali akcje
ofensywne swoich kolegów z dru¿yny. Damian Mosi¹dz (rocznik
1993), wychowanek Œwiatowida
£obez, pierwszy raz wyszed³ do gry
w wyjœciowym sk³adzie i swój debiut podkreœli³ strzeleniem trzech
bramek. Równie¿ trzy bramki strzeli³ wychowanek Sarmaty Zdzis³aw
Szw¹der (rocznik 1992), który od
dwóch lat jest podstawowym zawodnikiem, a który w ubieg³ym sezonie prze¿ywa³ lekki kryzys skutecznoœci.
Sarmata Dobra - K³os Pe³czyce 7:1 (3:0)

Strzelcy bramek: dla Sarmaty:
Zdzis³aw Szw¹der 3 (13', 74', 76'),
Damian Mosi¹dz 3 (16', 69', 71'),
Piotr Grochulski (11' k.), K³os w 63'.
Sarmata Dobra: Tomasz D¿egan (85' Micha³ Borowik), Piotr
Grochulski, Pawe³ Kowal, Wojciech Dorsz, Emilian Kamiñski,
Krzysztof Szkup (83' Adrian WoŸniak), Damian Padziñski (73' Wojciech Bonifrowski), Kamil Pacelt,
Zdzis³aw Szw¹der, Damian Dzierbicki, Damian Mosi¹dz (81' Seweryn Wrzesieñ); w rezerwie: Grzegorz Buczma, Piotr Klêczar.
K³os Pe³czyce: Robert Grzegorczyk, Tomasz Marjañski, Kamil
Marcinkowski, Jaros³aw Œwiderski,
Krzysztof Mazur (75' Micha³ Pasternak), Arkadiusz Piasecki (80'
Jacek Nieruchaj), Wies³aw Sitek
(11' Robert Ro¿ek), Krzysztof Wróblewski, Micha³ Wróblewski, Mariusz Szczêsny, Patryk Œlesiñski (46'
Patryk Maækowiak); w rezerwie:
Kamil Dydyna, Micha³ Szczêsny,
Tomasz Zwoliñski.
Zó³te kartki: Krzysztof Wróblewski (K³os) 2 (39' i 60')'. Czerwone kartki: Robert Grzegorczyk
(9'), Krzysztof Wróblewski (60' za
dwie ¿ó³te), obaj K³os, Emilian
Kamiñski (35') - Sarmata.
Sêdziowie; g³ówny - Jaros³aw
Rynkiewicz, asystenci: Wiktor Kucharzewski, Daniel Kwiecieñ. estan

Srebro i br¹z „Arbodu” na
Mistrzostwach Województwa

(SZCZECIN) Na stadionie im.
Wies³awa Maniaka w Szczecinie
odby³y siê 8 wrzeœnia 2012 r. Mistrzostwa Województwa M³odzików w lekkiej atletyce.
UKS "Arbod" z Dobrej reprezentowa³o czworo zawodników.
PrzywieŸli oni z tych zawodów 2
medale: Milena Sadowska - medal
srebrny w biegu na dystansie 1000

m (3.12,56 min.); Ryszard Rzepecki
- medal br¹zowy, równie¿ w biegu
na dystansie 1000 m (2.50,27 min.).
Wyniki zawodniczek, które biega³y
na dystansie 300 m; Kinga Borysiak
- 47,57 s., Patrycja Florczak - 49,43
s. Medale i osi¹gniête rezultaty s¹
du¿ym sukcesem zawodników oraz
klubu. Za tydzieñ dobrzanie wystartuj¹ w Poznaniu na zawodach makroregionu wielkopolskiego. (o)
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Witaj szko³o!

(RESKO) Rok szkolny 2012/
13 w Szkole Podstawowej w Resku tradycyjnie rozpoczêliœmy
Msz¹ œw. w Sanktuarium Maryjnym.
Dyrektor p. Wioletta DynarskaAdamowicz powita³a zebranych na
szkolnym boisku - uczniów, rodziców, nauczycieli. ¯yczy³a sukcesów
w kolejnym etapie edukacji, doda³a
otuchy pierwszakom. Do tych s³ów
do³¹czy³a siê przedstawicielka
Rady Rodziców p. Wies³awa Stelmach oraz obecny proboszcz parafii
w Resku ks. Miros³aw Socha. Trzecioklasiœci zadeklamowali wiersze i

zaœpiewali piosenki, informuj¹c, ¿e
naukê czas zacz¹æ.
Trzeciego wrzeœnia br. Szko³a
Podstawowa w Resku przejê³a oddzia³y kl. IV- VI w £abuniu Wielkim
i £osoœnicy, bêd¹ to szko³y filialne.
W zwi¹zku z tym powitaliœmy w
swoim gronie nowych nauczycieli,
s¹ to: p. Ewa Babec-Jarosz (nauczyciel logopeda), p. Miros³awa Rolikowska (n-l przyrody), p. Aneta
Kulesza (n-l wspomagaj¹cy - rewalidacja), p. Joanna Knap (n-l jêz.
polskiego i wychowania fizycznego), p. Ma³gorzata Konczewska (nl religii), p. Arkadiusz Majewski (nl wychowania fizycznego).
szk

Upamiêtni¹ 17 wrzeœnia
(£OBEZ). 17 wrzeœnia o godzinie 11.00 pod Krzy¿em Sybirackim na cmentarzu w £obzie
odbêdzie siê uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca napad ZSRR na Polskê.
Uroczystoœæ tradycyjnie ju¿ organizuj¹ Sybiracy, tradycyjnie nie
zabraknie uczniów ze Starogródka,
którzy przedstawi¹ krótki program
artystyczny nawi¹zuj¹cy do napaœci
wschodniego mocarstwa, a tak¿e do
zbrodni katyñskiej i wywózki na
Syberiê. W skromnej uroczystoœci
maj¹ równie¿ uczestniczyæ uczniowie ³obeskich szkó³.
MM

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

