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Powiatowe i gminne
œwiêto plonów

Szpital w Resku
zmienia oblicze
Apteka Centrum Zdrowia zatrudni technika
farmacji. Miejsce pracy: Œwidwin, Resko.
Aplikacjê proszê przesy³aæ na adres
r.bujnowski@aptekacentrumzdrowia.pl
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Obchodzili Z³ote Gody

(£OBEZ).19 wrzeœnia w
Urzêdu Miejskiego w £obzie, jubileusz 50. lecia po¿ycia ma³¿eñskiego „Z³ote Gody” obchodzili:
Pañstwo Marianna i Pawe³ Michniewiczowie z £obza oraz Pañstwo Helena i Edmund Straszakowie z £obza.
Uroczystoœæ prowadzi³a kierownik USC Magdalena Kowalec, a
medale wrêczy³ burmistrz Ryszard
Sola. W uroczystoœci uczestniczy³
równie¿ z ramienia Rady Miejskiej
jej przewodnicz¹cy Kazimierz
Chojnacki, kierownik Wydzia³u
Spraw Obywatelskich Bogdan
Skólmowski, zastêpca Kierownika
Urzêdu Cywilnego Joanna Kardaœ a
tak¿e cz³onkowie rodzin jubilatów.
- Drodzy jubilaci! Jest wiele jubileuszów godnych œwiêtowania i
godnych obchodzenia, ale ten po¿ycia 50. lecia ma³¿eñskiego jest jubileuszem szczególnym. Jest nam
wszystkim bardzo mi³o uczestniczyæ w tej uroczystoœci. Minê³o 50
lat, odk¹d zwi¹zaliœcie siê wêz³em
ma³¿eñskim, przyrzekaj¹c sobie
nawzajem dozgonn¹ mi³oœæ i wiarê,
szacunek i przyjaŸñ, przeszliœcie z
sob¹ wiele dni, w których by³o wiele
œwi¹t, wiele uroczystoœci, ale pewnie równie¿ nie brakowa³o w nim
trosk i zmartwieñ, które razem
mimo wszystko Pañstwo przezwy-

ciê¿yliœcie. Uczucie obecnoœci drugiego cz³owieka – to Was ³¹czy³o i
dawa³o si³ê i wiarê. Ka¿dy dzieñ
Waszego ¿ycia drodzy Pañstwo, to
równie¿ bogata i piêkna karta historii Waszych rodzin, Waszych dzieci,
wnuków, ale równie¿ wa¿ne chwile
naszej gminy, poniewa¿ tutaj pañstwo ju¿ tyle lat mieszkaj¹, pracowali i wychowywali swoje dzieci.
Teraz mo¿ecie Pañstwo podsumowaæ swoje 50.lecie, swoje po¿ycie ma³¿eñskie, swoje wysi³ki i powiedzieæ tutaj nam wszystkim, ¿e nie
posz³y one na marne, ¿e daliœcie dla
siebie wiele, dla dobra rodziny oraz
naszej Ojczyzny – powiedzia³a kierownik USC Magdalena Kowalec.
Po tych s³owach jubilaci z³o¿yli
wypowiedzieli s³owa przyrzeczenia
w ramach odnowienia œlubów: „W
dniu naszych z³otych godów wyra¿am mojej ¿onie/mê¿owi serdeczne
podziêkowanie za okazan¹ mi mi³oœæ, przywi¹zanie i opiekê. Przyrzekam, ¿e uczyniê wszystko, aby
nasze ma³¿eñstwo by³o nadal szczêœliwe”.
Burmistrz Ryszard Sola z³o¿y³
jubilatom ¿yczenia i wrêczy³ medale przyznane przez prezydenta RP
za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
- Jest mi bardzo mi³o, ¿e mogê
dzisiaj, wspólnie z Pañstwem œwiêtowaæ Wasz jubileusz. Znam Pañ-

stwa od wielu lat. Jesteœcie mi osobami bliskimi i znajomymi, nie
ukrywam, ¿e i rodzin¹. Chcê Pañstwu serdecznie pogratulowaæ w
imieniu w³asnym, w imieniu wszystkich nas tu zebranych, tego wspania³ego jubileuszu. Prze¿yliœcie Pañstwo wspólnie 50 lat. Na pewno by³y
to chwile piêkne, na pewno by³o
du¿o dobrych, wspania³ych rzeczy,
których jesteœcie uczestnikami,
œwiadkami, na pewno te¿ by³y chwile trudne, troski, zmartwienia, choroby, ale uda³o wam siê szczêœliwie je
przezwyciê¿yæ. Na pewno wychowaliœcie dzieci, mo¿ecie poszczyciæ
siê wnukami, mo¿e prawnukami. Na
pewno czeka Was jeszcze wiele
wspólnych piêknych lat ¿ycia, a ja
Pañstwu ¿yczê, ¿ebyœcie kolejne lata
prze¿yli równie wspaniale, ¿eby
zdrowie dopisywa³o i ¿ebyœcie pañstwo wzajemnie siê sob¹ opiekowali.
¯yczê Pañstwu to, co najlepsze na
kolejne 50 lat – powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
Po czêœci uroczystej goœcie zostali zaproszeni do sto³u, na którym
czeka³ ju¿ poczêstunek. Nie zabrak³o równie¿ piêknego tortu wykonanego specjalnie na tê szczególn¹
uroczystoœæ. Œwietnoœci tego dnia
dope³ni³ wystêp znanych w £obzie
sympatycznych i utalentowanych
„Jedyneczek”.
MM
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Przychodnia
do remontu

Potr¹cony na pasach
(£OBEZ) 18.09.2012 r. oko³o
godz. 20.00 w £obzie na ul. Niepodleg³oœci w rejonie skrzy¿owania z
ul. Konopnickiej mieszkaniec Wêgorzyna, kieruj¹c samochodem osobowym Peugeot z przyczepk¹ samochodow¹, nie ust¹pi³ pierwszeñstwa znajduj¹cemu siê na przejœciu

NietrzeŸwy kieruj¹cy

(£OBEZ). Wszyscy, którzy
znaj¹ obiekt przychodni przy ul.
Sikorskiego w tym mieœcie wiedz¹,
¿e budynek wymaga wielomilionowych nak³adów inwestycyjnych,
koniecznych do tego, aby spe³nia³
normy. Obecnie chorzy pacjenci
musz¹ o w³asnych si³ach pokonywaæ schody. Czêsto zdarza siê wiêc,
¿e potrzebuj¹cy pomocy specjalisty
s¹ wnoszeni przez najbli¿szych
cz³onków rodziny.
Dzier¿awc¹ przygodni jest
obecnie SPZZOZ Gryfice, który ju¿
poczyni³ starania, aby móc przeprowadziæ konieczne inwestycje. Zosta³ z³o¿ony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
na termomodernizacjê obiektu.
Obecnie placówka jest na 39 miejscu na liœcie rankingowej przedsiêwziêæ wstêpnie zakwalifikowanych. SPZZOZ Gryfice, jeœli otrzyma dofinansowanie, zamierza zakoñczyæ zadanie do koñca wrzeœnia
przysz³ego roku.
W przychodni przy ul. Sikorskiego planowana jest termomodernizacja, wraz z wymian¹ stolarki
okiennej oraz Ÿród³a ciep³a, wymian¹ dachu, na którym zostan¹ za³o¿one kolektory s³oneczne. Praw-

Zatrudniê kierowcê
C+E w przewozach
miêdzynarodowych
Doœwiadczenie pó³ roku.

Tel. 502 744 122,
515 230 253.
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dopodobnie przychodnia zostanie
pod³¹czona do £obeskiej Energetyki Cieplnej.
- By spe³niæ wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia odnoœnie dostêpu osób niepe³nosprawnych, w
przysz³ym roku bêdzie winda.
Mamy obecnie przygotowywany
projekt, bêdzie to winda zewnêtrzna, na œcianie od strony cmentarza.
Winda bêdzie zje¿d¿a³a do piwnicy
i na najwy¿sz¹ kondygnacjê na poddaszu. Na nowy trzyletni kolejny
okres kontraktowania bêdziemy
startowali do NFZ na us³ugi zdrowotne, pocz¹wszy od POZ, po specjalistykê, rehabilitacjê. Dodatkowo chcemy wykorzystaæ fakt, ¿e
£obez po³o¿ony jest w centrum województwa i umiejscowiæ tu dwie
funkcje, które s¹ przeznaczone w
planie medycznego zabezpieczenia
województwa. Obiekt jest du¿y, a
chcielibyœmy umieœciæ tam jak najwiêcej funkcji medycznych dla
mieszkañców powiatu ³obeskiego,
ale nie tylko – powiedzia³ pe³nomocnik dyrektora SPZZOZ Gryfice
Artur Mackiewicz.
Ca³kowity koszt termomodernizacji ma wynieœæ 2,1 miliona z³.
MM

14.09.2012 r. o godz. 19.05 na
drodze Siedlice – Mieszewo mieszkaniec gminy Wêgorzyno kierowa³
motorowerem znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci, wyra¿onym wynikami 1,53 mg/l,1,22 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu, przy czym
jednoczeœnie naruszy³ s¹dowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym wydany przez s¹d w £obzie.

Kradzie¿ z w³amaniem
W okresie od 12 do 15.09.2012
r. w £obzie przy ul. Bema, na terenie
ogródków dzia³kowych nieznany
sprawca po uprzednim odgiêciu
dolnej zasuwy w lewym skrzydle
drzwi altany dosta³ siê do wnêtrza,
sk¹d dokona³ kradzie¿y sekatorów
ogrodniczych, podkaszarki elektrycznej i krzese³ka sk³adanego
czym dzia³a³ na szkodê mieszkanki
£obza.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
15.09.2012 r. o godz. 21.35 w
Radowie Ma³ym mieszkaniec gminy kierowa³ motorowerem, znajdu-

dla pieszych mieszkañcowi £obza
Stanis³awowi S. W wyniku zdarzenia poszkodowany dozna³ obra¿eñ
cia³a w postaci z³amania drugiego
krêgu lêdŸwiowego, st³uczenia potylicy, rany ³okcia i zosta³ przewieziony do szpitala w Drawsku Pomorskim.
(kp)

j¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿onej wynikiem 1,36 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu.

Kolizja drogowa
15.09.2012r. o godz. 4.25 na
drodze W-151 Stare Wêgorzyno –
Storkowo mieszkaniec Œwinoujœcia, kieruj¹c samochodem marki
Honda, najprawdopodobniej z
przemêczenia zasn¹³ za kierownic¹,
zjecha³ do przydro¿nego rowu i
uderzy³ w drzewo. W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uleg³ pojazd,
kieruj¹cy natomiast zosta³ przewieziony do szpitala w Drawsku Pomorskim na obserwacjê.
(kp)

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
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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

CMYK
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GMINA DOBRA

B³¹dkowo - pere³ka w powiecie
(B£¥DKOWO gm.
Dobra). Mieszkañcy tej
miejscowoœci mog¹ byæ
z siebie dumni. Po
latach starañ otrzymali
palmê pierwszeñstwa w
konkursie na „Aktywn¹
i Ekologiczn¹ Wieœ
Powiatu £obeskiego”.
B³¹dkowo, po³o¿one w gminie
Dobra, w poprzednich latach trzy
razy z rzêdu zdobywa³o II miejsce.
Jest to jedna z tych miejscowoœci, do
której zawsze mi³o zagl¹da siê nie
tylko ze wzglêdu na wygl¹d wsi, ale
i goœcinnoœæ jej mieszkañców.
Mieszkañcy B³¹dkowa ju¿ dwa
lata temu oczyœcili przep³ywaj¹c¹
têdy strugê Dobra. Od tamtego czasu systematycznie kosz¹ trawê, pielêgnuj¹ zarówno sam kana³, jak i
jego otoczenie, w tym sporych rozmiarów klomb, który równie¿ wykonali we w³asnym zakresie. Na
klombach kwitn¹ dalie, raduj¹c
oczy kszta³tem kwiatów i kolorami.
Mieszkañcy B³¹dkowa znani s¹
równie¿ ze swojej goœcinnoœci. W
œwietlicy, któr¹ sami remontowali,

wspólnie przygotowuj¹ wymyœlne
dania, a te pozostaj¹ goœciom na d³ugo w pamiêci, ze wzglêdu na wspania³e smaki, a czasem i wymyœlne
przyrz¹dzenie i udekorowanie.
Godny pochwa³y jest fakt, i¿
mieszkañcy wspólnie dbaj¹ o swoj¹
miejscowoœæ. I jeœli nawet znajdzie
siê tu ktoœ, kto nie przyczyni³ siê w
sposób czynny do doprowadzenia
wsi do tak piêknego stanu, to nie ma
nikogo, kto niszczy³by pracê innych.
Dowodem na to s¹ choæby piêkne kwiaty, które pod rêk¹ mieszkañców kwitn¹ i rozwijaj¹ siê
wspaniale, kosze na œmieci wykonane s¹ z pomalowanych opon, do
których w³o¿ono worki na œmieci.
Obok stoj¹ ³aweczki ustawione na
chodniku wzd³u¿ ca³ej wsi. Po drugiej stronie drogi oczy raduj¹ figurki wykonane przez jednego z
mieszkañców B³¹dkowa. Do jednej
z nich podczas Euro ktoœ doda³ pi³kê i tak ju¿ zosta³o.
W³aœciwie mieszkañcom trudno
ju¿ cokolwiek wymyœlaæ dla upiêkszenia wsi, by nie by³o przesytu.
Coroczne dodawanie kolejnych elementów przynios³o wspania³y efekt.
Równoczeœnie nale¿y pamiêtaæ, ¿e
wci¹¿ walcz¹ o odbudowê koœcio³a,

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
zapra sza mieszkañców Gmin do wziêcia
udzia³u w cyklu szkoleñ pod nazw¹:

PODSTAWY KSIÊGOWOŒCI DLA
ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH
Szkolenia s¹ elementem Projektu: "Centrum Wspierania Inicjatyw Wiejskich szans¹ wzmocnienia potencja³u organizacji pozarz¹dowych Powiatu
£obeskiego"
ZAGADNIENIA:
1. Organizacja rachunkowoœci oraz prowadzenia ksi¹g rachunkowych
organizacji pozarz¹dowych, z uwzglêdnieniem ewidencji projektów,
2. Dokumenty stosowane w praktyce organizacji pozarz¹dowych zgodnie
z ustaw¹ o rachunkowoœci,
3. Dokumentacja i rozliczanie wynagrodzeñ. Obowi¹zki wobec ZUS i
Urzêdu Skarbowego,
4. Sprawozdawczoœæ obowi¹zuj¹ca w organizacjach pozarz¹dowych.
Uczestnicy: cz³onkowie rad so³eckich, organizacji pozarz¹dowych, osoby
fizyczne - grupa 12 osób w ka¿dej gminie
Terminy szkoleñ:
- Gmina £obez - 16 -18.10.2012 godz. 15:00 - 19:30, Szko³a Podstawowa
nr 1, £obez
- Gmina Resko - 23-25.10.2012 godz. 15:00 - 19:30, Urz¹d Gminy Resko,
- Gmina Wêgorzyno - 2-4.10.2012 godz. 15:00 - 19:30, Urz¹d Gminy
Wêgorzyno,
- Gmina Dobra - 25-27.09.2012 godz. 15:00 - 19:30, Urz¹d Gminy Dobra,
- Gmina Radowo Ma³e - 9-11.10.2012 godz. 15:00 - 19:30, Gminny Oœrodek Kultury, Radowo Ma³e
Zg³oszenia przyjmuje: Organizator - Lokalna Grupa Dzia³ania Centrum
Inicjatyw Wiejskich, £obez, ul. Niepodleg³oœci 13 tel. 91 5737329, 505416207

na który cel ludzie wp³acili swoje
datki. Ci, którzy nie chc¹ czekaæ,
albo zw¹tpili w powodzenie, mogli
swoj¹ czêœæ wybraæ.
- Naszym najwiêkszym walorem
jest plac zabaw, miejsce wypoczynkowe i nasza œwietlica, gdzie spotykamy siê, wspólnie przebywamy,
staramy siê spêdzaæ tu jak najwiêcej
czasu. Organizujemy sobie tu dzieñ
kobiet, dzieñ babci, ferie zimowe
itd., ale ¿eby coœ robiæ, musz¹ byæ
ludzie. Tutaj wszyscy staraj¹ siê ju¿
od wiosny. Nasadzamy drzewa,
georginie. Zdarza³o siê, ¿e jeœli m³ody ch³opak kosi³, to niechc¹cy wykasza³ nam kwiaty. W tym roku wpadliœmy na pomys³, by wykorzystaæ
opony i w ka¿d¹ oponê sadziliœmy
kwiaty. Dziêki temu wyros³y nam
olbrzymie kwiaty, tym bardziej, ¿e
by³y nawo¿one. Od kwiatów mamy
pana, on siê nimi zajmuje. Ka¿dy,
kto mieszka w pobli¿u, dba o kwiaty
i otoczenie, a gdy tylko zaczyna siê
jesieñ, to w czynie spo³ecznym zbieramy liœcie – powiedzia³a so³tys
B³¹dkowa Anna Jarczewska.
W B³¹dkowie wszyscy zas³uguj¹ na prezent od Miko³aja – bez
wzglêdu na wiek. Tradycyjnie ju¿
od szeœciu lat Miko³aj w asyœcie
rady so³eckiej idzie od domu do

domu, gdzie œpiewane s¹ kolêdy i
wrêczane prezenty. Tam, gdzie nie
ma dzieci, wrêczane s¹ skromniejsze paczki, tam gdzie jeszcze istnieje wiara w Miko³aja – paczki s¹
bogatsze.
Co ciekawe, B³¹dkowo ma zaledwie 2,5 tys. z³ funduszu so³eckiego, a organizowane s¹ tu zabawy
bardzo czêsto, pocz¹wszy od zabawy noworocznej. Okazuje siê, ze
b³¹dkowianie maj¹ sponsorów, ale i
sami sk³adaj¹ siê, aby móc zorganizowaæ zabawê czy spotkanie dla siebie, b¹dŸ swoich dzieci. Bardzo
du¿o rzeczy mieszkañcy wykonuj¹
we w³asnym zakresie, czêsto spotykaj¹ siê w œwietlicy, gdzie maj¹ w
pe³ni wyposa¿ona kuchniê. Tam
przynosz¹ w³asne produkty i wspólnie tworz¹ wspania³e dania i robi¹
pyszne, domowe wypieki.
Ca³y czas nasze nak³ady i praca
skierowana jest z jednej strony na
wygl¹d wsi z drugiej na integracjê i
organizowanie wspólnego wypoczynku.
W œwietlicy znajduj¹ siê urz¹dzenia do æwiczeñ, ale i stó³ tenisowy, przed ruinami koœcio³a z kolei
tablica informacyjna. M³odzie¿ pomalowa³a nawet kamienie, aby swoimi weso³ymi kolorami radowa³a
oczy.
MM
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Gminne i powiatowe œwiêto plonów

(POWIAT). Hitem
tegorocznych do¿ynek
powiatowych by³o
stoisko gminy Radowo
Ma³e. Mieszkañcy tej
gminy przywieŸli ze sob¹
zwierzêta hodowlane.
Najwiêksz¹ atrakcj¹
cieszy³a siê mangalica
– wêgierska œwinia
pastwiskowa o
kêdzierzawej sierœci.
Starostami do¿ynek
byli Anna Wiœniewska
i Pawe³ Marek.
Do¿ynki powiatowe by³y okazj¹
nie tylko do zaprezentowania siê
poszczególnych gmin, ale i przyznania nagród, a tych by³o wiele.
Trudno dzisiaj stwierdziæ kto z
organizatorów ma uk³ady „na górze”, ale fakt pozostaje faktem, ¿e
pogoda podczas do¿ynek powiatowych, organizowanych wspólnie z
gmin¹ £obez, dopisa³a wyœmienicie.
Po mszy œwiêtej przez miasto
przeszed³ korowód z wieñcami, a
weso³a muzyka, jaka rozbrzmiewa³a
podczas przemarszu, s³yszana by³a
w ca³ym mieœcie. Ciê¿kie wieñce i
ozdoby do¿ynkowe musia³y byæ niesione przez kilka osób, ostro¿nie,
aby nie zniszczyæ pracy wielu osób.
Wszak na starym boisku mia³y zostaæ poddane ocenie. Niezmiernie
trudne by³o to zadanie, bowiem ci,
którzy je wykonywali, wykazali siê
nie tylko umiejêtnoœciami, wiedz¹,

ale i niezwyk³¹ pomys³owoœci¹. W
tym roku po raz pierwszy podzielono wieñce do¿ynkowe na dwie kategorie: ozdoby i wieñce w³aœnie. Dokonano tego podzia³u, bowiem poczêto odchodziæ od tradycyjnych
form i prezentowaæ piêkne prace, ale
zbyt dalekie od tradycji.
Przyk³adem mo¿e byæ misternie
wykonana atrapa koœcio³a w Sielsku,
przez mieszkañców tej miejscowoœci. Jest ona tak dok³adna, ¿e nie
sposób przejœæ obok niej obojêtnie,
bowiem nie tylko z zewn¹trz, gdzie
umieszczono dwa rzêdy miniaturowych ³aweczek, ze sklepienia zwisaj¹ ¿yrandole, jest oœwietlenie wnêtrza, miniaturowa ikona nad o³tarzem, a w oknach – witra¿e. Fascynowa³ tak¿e orze³ z k³osów wykonany przez mieszkañców Lubienia
Dolnego, gospodyni - przez mieszkañców gminy Dobra, stajenka przez mieszkañców Sienna i wiele
innych, których nie sposób tu wymieniæ. Ozdobiono nawet kosy i grabie. Pomys³owoœæ nie zna granic,
tote¿ niezwykle trudne zadanie mieli
jurorzy, którym przysz³o wybraæ te
najpiêkniejsze, bo wszystkie, zarówno ozdoby, jak i wieñce wymaga³y zebrania odpowiednich k³osów
i elementów dekoracyjnych, znajomoœci i umiejêtnoœci wykonywania
oraz poœwiêcenia na to w³asnego
czasu. Wszystkie wieñce i ozdoby
by³y niepowtarzalne i zwyczajnie –
wspania³e.
Tradycyjnie ju¿ poszczególne
gminy przygotowa³y stoiska, w których prezentowa³y do¿ynkowe plony. I tutaj by³o widaæ ogrom pracy w
przygotowaniu stoisk, poszczególne
gminy przeœciga³y siê w pomys³o-

woœci, zarówno w samej prezentacji,
jak i wystawianych produktach. Nie
zabrak³o wiêc ciast domowych, miodów, chleba, wêdlin i domowych nalewek. Przy tym wszystkim stoiska
zdobi³y jesienne zbiory, ³¹cznie z
ziemniakami.
Przedstawiciele gmin pragnêli
zwróciæ na siebie uwagê, wiêc na
przyk³ad gmina £obez przed swoim
stoiskiem umieœci³a œciête zbo¿e i
cepy, z czego chêtnie skorzystali
mieszkañcy, próbuj¹c swoich si³ w
m³óceniu za pomoc¹ nieu¿ywanych
ju¿ od dawna narzêdzi. Okaza³o siê,

¿e nie³atwa to sztuka i w niektórych
wypadkach o ma³o nie skoñczy³o siê
samookaleczeniem. Dopiero mieszkaniec gminy Radowo Ma³e przyby³
na ratunek i zaprezentowa³, w jaki
sposób nale¿y cepami m³óciæ. Po tej
prezentacji ju¿ nikt nie odwa¿y³ siê
wzi¹æ cepów do rêki. Skromne stoisko mia³a gmina Wêgorzyno, za to
gmina zaprezentowa³a siê w inny
sposób – na scenie, niezwykle
¿ywym, radosnym i niezmiernie ciekawym przedstawieniem wykonanym przez uczniów Gimnazjum Or³a
Bia³ego w Wêgorzynie.
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Bogate i pomys³owe by³y stoiska
Reska i Dobrej, z pewnoœci¹ nie
mo¿na by³o przejœæ obok nich obojêtnie, nie brakowa³o nie tylko plonów, przetworów, ale i ozdób, a wewn¹trz - uœmiechniêtych ludzi.
Mieszkañcy Radowa Ma³ego
poszli jeszcze dalej. Przebrali siê w
stroje ch³opskie, prezentuj¹c dary
ziemi. Obok postawili parnik z ziemniakami, który sta³ siê niezwyk³¹
atrakcj¹, chêtnych do poczêstowania
siê gor¹cymi ziemniakami w mundurkach, prosto z parnika, nie brakowa³o. Obok w zagródce na przysmaki czeka³a przyjaŸnie nastawiona na
pieszczoty wêgierska œwinia pastwiskowa, a jej loki zachwyca³y ka¿dego, kto przechodzi³ obok. W kolejnych zagródkach na przysmaki przygotowane przez radowian czeka³y
osio³ki, kózka, owieczka i krówka.
Ci¹gle podkarmiane, szczególnie
przez dzieci, po po³udniu ju¿ tylko
chyba z grzecznoœci czêstowa³y siê
kolejnymi przysmakami, wybieraj¹c jednak co lepsze k¹ski.
Z pewnoœci¹, ci, którzy przybyli
na do¿ynki, nie mogli narzekaæ na
nudê. Atrakcji nie brakowa³o zarówno dla doros³ych, jak i dla dzieci. Te
mog³y wyszaleæ siê w weso³ym miasteczku.
Równoczeœnie pod scen¹ i na
niej ci¹gle coœ siê dzia³o, a to koncerty poszczególnych zespo³ów, a to
konkursy pomiêdzy gminami, ¿ywo
dopingowane przez przedstawicieli
i sympatyków poszczególnych
gmin.
W miêdzygminnym turnieju wygra³a gmina Resko, która okaza³a siê
najlepsza w zbieraniu ziemniaków
na czas. Mieszkañcy £obza, którzy
zdobyli drugie miejsce, byli nie do
pokonania w konkurencji piramida
ze snopków. W noszeniu wody w tyle
pozosta³a jedynie gmina Dobra, gdy
pozostali zdobyli identyczn¹ iloœæ
punktów. Najsilniejsi mieszkañcy
okazali siê byæ w gminie Radowo
Ma³e, zespó³ sk³adaj¹cy siê zarówno
z kobiet, jak i mê¿czyzn na swoj¹
stronê potrafi³ przeci¹gn¹æ za pomoc¹ liny nawet stra¿aków z gminy
Wêgorzyno.
Do¿ynki powiatowe to równie¿
czas wyboru Aktywnej i Ekologicznej Wsi Powiatu £obeskiego. W tym
celu niedawno komisja sk³adaj¹ca
siê z przedstawicieli starostwa oraz
tygodników lokalnych tradycyjnie
ju¿ ocenia³a wsie, które wystartowa³y w konkursie. Trzeba przyznaæ, ¿e
zadanie wytypowania najpiêkniejszej i najbardziej ekologicznej wsi
jest niezwykle trudne, bowiem ka¿da ze startuj¹cych ma ca³y arsena³
atutów. Ka¿da z nich jest niezwykle
estetyczn¹ wsi¹, w której widaæ prace wykonane nie tylko przez gminê,
ale przede wszystkim przez mieszkañców. Ka¿da wieœ mog³a zdobyæ
55 punktów, oceniany by³ nie tylko
wygl¹d wsi, ale i wykonane zadania
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na rzecz ochrony œrodowiska, zaanga¿owanie mieszkañców na rzecz
rozwoju i wygl¹du wsi, sposób prezentacji, promocja, itp. Ró¿nice pomiêdzy poszczególnymi miejscami
w niektórych wypadkach to kwestia
zaledwie kilku punktów, przy
oœmioosobowym sk³adzie komisji.
To naprawdê niewiele. Z tego te¿
powodu w tym roku po raz pierwszy
przyznano dwa równorzêdne drugie
miejsca, ale tak naprawdê to mieszkañcom ka¿dej z 15. miejscowoœci
wytypowanych do konkursu nale¿¹
siê ogromne brawa za ich wk³ad i poœwiêcenie w wygl¹d swoich wiosek.
W³aœnie dlatego ka¿da wieœ otrzyma³a tabliczki z napisem – Szanuj
zieleñ. Mieszkañcy tych miejscowoœci ju¿ to wiedz¹, tabliczki wiêc s¹
bardziej dla odwiedzaj¹cych. Ju¿
samo wytypowanie do konkursu jest
niezmiernym wyró¿nieniem, pamiêtaj¹c, ¿e niemal po³owa mieszkañców mieszka na wsiach, a w powiecie ³obeskim jest 152 wsi, osad, kolonii i przysió³ków.
Przewodnicz¹cym komisji by³
wicestarosta Jan Zdanowicz: I miejsce w tej konkurencji zajê³o B³¹dkowo, II miejsce ex aequo: Karwowo i
Sielsko, III – Przemys³aw.
- Z ka¿dej gminy po trzy so³ectwa zosta³y wytypowane, to ju¿ jest
wielkie wyró¿nienie, wielka nagroda, ¿e spoœród tak du¿ej iloœci so³ectw wasze zosta³y ocenione przez
waszych gospodarzy – najlepiej. 15
so³ectw – ocenialiœmy ich aktywnoœæ i ekologiczne dzia³ania na rzecz
ca³ego so³ectwa. Kiedyœ w nazwie
tego konkursu by³o jeszcze piêkna
wieœ, ale teraz przez to, ¿e oni s¹ tak
aktywni i ekologiczni, wprowadzaj¹

ró¿ne innowacje ekologiczne, te
wsie, so³ectwa, staj¹ siê same z siebie – piêkne. Komisji by³o trudno
oceniæ. Kochani so³tysi, gratulujê
wam wszystkim. Chcielibyœmy
wszystkie miejscowoœci obdarowaæ
pierwszym miejscem. To, co widzieliœmy w Przemys³awiu, to uk³on i
szacunek dla was – dla pani so³tys i
dla mê¿a. S¹ nieroz³¹czni. Naprawdê. Od pocz¹tku bior¹ udzia³ w tym
konkursie. To co tam zrobili, rzeczywiœcie upiêkszy³o tê wieœ, ale tam
jest jeszcze jednak dla naszego powiatu ciekawa inicjatywa. Pustostany, które zosta³y po czasach PGR-u
zostan¹ zasiedlone. Chcia³bym
wszystkim pogratulowaæ, naprawdê
jesteœcie wspaniali, mam nadziejê,
¿e w przysz³ym roku te¿ weŸmiecie
udzia³ w tym konkursie – powiedzia³
wicestarosta.
B³¹dkowo dodatkowo dosta³o
tablicê z napisem „B³¹dkowo. Aktywna i ekologiczna wieœ powiatu
³obeskiego 2012”.
So³ectwa, które wziê³y udzia³ w
konkursie: B³¹dkowo, Bienice, Dobropole – z gminy Dobra, Karwowo,
Zajezierze, Niegrzebie – gmina
£obez, Rogowo, Radowo Wielki,
Karnice – gm. Radowo Ma³e, £ugawina, £osoœnica, Przemys³aw – gm.
Resko. Winniki, Sielsko, Mieszewo
– gm. Wêgorzyno.
W konkursie na najpiêkniejsze
stoisko gminne V miejsce zajê³a
gmina Wêgorzyno, IV miejsce –
gmina Resko, III miejsce gmina
£obez, II miejsce gmina Dobra, I
miejsce – gmina Radowo Ma³e.
Gminne stoiska przygotowywa³y so³ectwa.
W konkurencji wieñce do¿ynko-
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we III miejsce otrzyma³o so³ectwo
Wiewiecko, gmina Wêgorzyno, II
miejsce – so³ectwo Gostomin, gmina Radowo Ma³e, I miejsce so³ectwo
Ro¿nowo, gmina £obez.
W kategorii ozdoby do¿ynkowe
– III miejsce zajê³o so³ectwo Lubieñ
Dolny, gmina Resko, II miejsce –
so³ectwo Karwowo, gmina £obez, I
miejsce – so³ectwo Grzêzno, gmina
Dobra. Nagrody dodatkowe przygotowane przez £obeski Dom Kultury
otrzymali reprezentanci wszystkich
so³ectw.
Szczególn¹ ozdobê przygotowa³a gmina Wiek z Niemiec i gmina
£obez. Nagrodê dodatkow¹ w imieniu wykonuj¹cych odebra³ burmistrz £obza.
- Chcia³abym podziêkowaæ za
wykonanie dwóch szczególnych
ozdób – wykonanych przez so³ectwo
Sielsko z gminy Wêgorzyno i przez
so³ectwo Radowo Wielkie z gminy
Radowo Ma³e. To wyj¹tkowe okazy,
szczególnie z so³ectwa Sielsko, a
wiem, ¿e w³o¿yli w wykonanie mnóstwo pracy w swoje ozdoby. Cz³onek
zarz¹du, Józef Drozdowski, na najbli¿szym spotkaniu wiejskim przeka¿e nagrodê pieniê¿n¹, któr¹ ufundowa³ dla Sielska – powiedzia³a burmistrz Dobrej Barbara Wilczek.
Burmistrz £obza Ryszard Sola w
serdecznych i ciep³ych s³owach podziêkowa³ wszystkim, którzy przyczynili siê do wykonania wieñców i
ozdób do¿ynkowych.
Po czêœciach artystycznych i
konkursach przyszed³ czas na zabawê pod gwiazdami do póŸnych godzin, w tym nie przeszkodzi³ nawet
ch³ód wieczoru, bo có¿ on, skoro w
¿y³ach gor¹ca krew?
MM
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Szpital w Resku zmienia oblicze
(RESKO). W reskim
szpitalu trwaj¹
intensywne prace
termomoedernizacyjne.
To kolejna ju¿ z licznych
inwestycji wykonanych
w tej placówce
lecznictwa zamkniêtego.
W miniony pi¹tek odby³a siê tu
konferencja prasowa, podczas której pe³nomocnik dyrektora SPZZOZ w Gryficach Artur Mackiewicz
zaprezentowa³ postêp prac w szpitalu. Przypomnia³ dotychczasowe inwestycje oraz przedstawi³ plany na
najbli¿sz¹ przysz³oœæ. Na spotkaniu
obecny by³ wicestarosta Jan Zdanowicz oraz dyrektor Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wies³aw Ma³y.
Nie³atwe zadanie mia³ przed
sob¹ pe³nomocnik Artur Mackiewicz, bowiem odk¹d szpital w Resku sta³ siê oddzia³em zamiejscowym SPZZOZ w Gryficach, czyli od
pocz¹tku ubieg³ego roku, wci¹¿
trwaj¹ intensywne prace na ró¿nych
p³aszczyznach. Rozmowa rozpoczê³a siê od zaprezentowania 30
³ó¿ek dla Zak³adu OpiekuñczoLeczniczego, pozyskanych z aukcji
szpitala w Danii. Pieni¹dze na ³ó¿ka
zosta³y wygospodarowane z w³asnego bud¿etu szpitala. Koszt nowego ³ó¿ka to oko³o 20 tys. z³ za
sztukê, wiêc przy zakupie 30 musia³by wydaæ na ten cel ponad pó³
miliona z³. Dziêki aukcji uda³o siê je
pozyskaæ du¿o taniej. £ó¿ka s¹
znacznym odci¹¿eniem dla pielê-

gniarek, ale i ulg¹ dla samych pacjentów, bowiem sterowane s¹ przy
pomocy pilota; pacjent sam mo¿e
ustawiæ ³ó¿ko w wygodnej dla siebie pozycji. £ó¿ka u³atwiaj¹ równie¿ rehabilitacjê, co w tym wypadku jest niezmiernie istotne. Na tej
wymianie skorzysta³o PCPR w
£obzie, a tym samym mieszkañcy
powiatu, bowiem szpital przekaza³

tej placówce 10 ³ó¿ek w dobrym
stanie. Bêd¹ one pomocne dla chorych przebywaj¹cych w domu.
Pierwsze prace modernizacyjne, po wejœciu Gryfic, rozpoczê³y
siê wewn¹trz obiektu. Zmiany s¹
znacz¹ce i odczuwalne zarówno dla
personelu, jak i pacjentów. Przyk³adowo laboratorium zajmowa³o prawie ca³e piêtro, a w tej chwili s¹ dwa
urz¹dzenia, które robi¹ du¿o wiêcej
badañ, ni¿ panie tu pracuj¹ce by³y w
stanie wykonaæ rêcznie.
Jednak nie tylko ³ó¿ka i laboratorium s¹ powodem do dumy dla
dyrekcji szpitala. Otó¿ w tej chwili
trwaj¹ remonty ociepleniowe
obiektów mieszcz¹cych siê na terenie szpitala, a na g³ównym obiekcie
równoczeœnie wymieniane jest pokrycie dachowe.
- Jest to wszystko tak skalkulowane, aby w d³u¿szym czasie poniesione koszty zwróci³y siê. Wszystkie budynki, które by³y ogrzewane,
zosta³y poddane termomodernizacji. Nie by³ ogrzewany budynek
magazynowy oraz budynek tlenowni, w zwi¹zku z tym nie mo¿na by³o
poddaæ ich termomodernizacji.
Wymieniamy Ÿród³o ciep³a na dwa
piece gazowe. Kot³y olejowe pozostaj¹ jako rezerwowe. W tym miesi¹cu nitka gazowa bêdzie podci¹gniêta do du¿ego obiektu. W ma³ym
budynku kot³ownia zostanie wymieniona z wêglowej na gazow¹.

Zamontujemy kolektory s³oneczne
do grzania wody. Ju¿ na pocz¹tku
wymieniliœmy wszystkie okna na
plastikowe, teraz trwa wymiana pokrycia dachowego. W ramach termomodernizacji nast¹pi wymiana
instalacji grzewczej i sieci cieplnych, z kot³owni ogrzewane s¹ bowiem jeszcze dwa budynki. Do projektu uda³o do³o¿yæ siê jeszcze wymianê oœwietlenia budynku wewn¹trz na energooszczêdne – powiedzia³ Artur Mackiewicz.
G³ówna nitka gazowa nie by³a
doprowadzona do szpitala, poniewa¿ nigdy nie by³o tu kot³owni gazowej. Zosta³o wiêc doprowadzone
przy³¹cze niskiego ciœnienia do
ma³ego budynku. Zostanie jeszcze
doprowadzone œrednie ciœnienie,
które w stacji redukcyjnej przy kot³owni zostanie ograniczone do niskiego ciœnienia i st¹d dopiero zostanie doprowadzone do kot³owni.
Zakres zadañ wdra¿anych przez
gryfick¹ placówkê lecznictwa zamkniêtego ju¿ dawno przekroczy³
gwarantowan¹ w umowie kwotê na
zadania inwestycyjne w Resku.
Przypominamy, ¿e w umowie ze starostwem by³a mowa o kosztach w
wysokoœci 700 tys. z³ na wykonanie
koniecznych remontów. Kwota ta
zosta³a przekroczona ju¿ w trzech
kwarta³ach pierwszego roku. Tylko
na wyposa¿enie szpitala w Resku
przeznaczono ponad milion z³otych. Samo uruchomienie obiektu,
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doprowadzenie do takiego stanu,
aby NFZ nie mia³ zastrze¿eñ, jak
funkcjonuje obiekt, kosztowa³o kilkaset tysiêcy z³.
Termomodertniazja realizowana jest w ramach systemu zielonych
inwestycji. Ca³kowity koszt inwestycji wynosi 2.759.680 z³. Termomodernizacja ma zostaæ zakoñczona w przysz³ym roku.
PrzyjaŸniej dla
niepe³nosprawnych
W Resku ma byæ przebudowany
ci¹g ³azienek, w ramach likwidacji
barier architektonicznych dla osób
niepe³nosprawnych. W tej chwili
kabiny prysznicowe s¹ za ma³e.
Osoba na wózku nie jest w stanie
sama wjechaæ do kabiny. Na obiekcie administracyjnym z kolei ma
zostaæ zamontowana winda.
Co z dawnym oddzia³em
dzieciêcym?
Termomodernizacji zosta³ poddany obiekt by³ego oddzia³u dzieciêcego. Czy w zwi¹zku z tym szpital gryficki ma plany na prowadzenie tam dzia³alnoœci leczniczej?
- Rozmawiamy z Narodowym
Funduszem Zdrowia, ¿eby móc prowadziæ tam dzia³alnoœæ. Jako jedyni
w województwie, mamy tutaj dwa
miejsca dla wentylowanych mechanicznie, czyli pod respiratorem.
Nigdzie wiêcej, w ¿adnym ZOLU-u
nie ma takich pacjentów i rozwa¿amy, czy NFZ nie chcia³by otworzyæ
takiego oddzia³u u nas. Wtedy ten
budynek by³by do dyspozycji. W tej
chwili koszt pacjenta, który przebywa na oddziale intensywnej terapii
to oko³o 2-3 tys. z³ dziennie. W
ZOL-u koszt jest du¿o mniejszy.
Dlatego dyrektor Jacek Pietryka
rozmawia na ten temat z Narodowym Funduszem Zdrowia. Gdyby
plany powiod³y siê, by³oby to miejsce od podstaw wybudowane pod
k¹tem tych pacjentów - doda³ Artur
Mackiwicz.
- Je¿eli nie uda siê to zamierze-

nie, przedstawiciele szpitala bêd¹
szukaæ innej mo¿liwoœci wykorzystania budynku.
Po co internet
szerokopasmowy
Kolejn¹ inwestycj¹, jaka zostanie wdro¿ona w reskim szpitalu, jest
internet szerokopasmowy. W planach jest w³¹czenie siê do œwiat³owodu Naukowej i Akademickiej
Sieci Komputerowej PIONIER,
który przebiega przez £ugowinê.
Do sieci zostan¹ pod³¹czone samorz¹dy w Resku, P³otach oraz Gryficach, a tak¿e szpital Gryfice i kolejne dwa szpitale, z którymi SPZZOZ
wspó³pracuje, czyli szpital w Koszalinie i szpital w Goleniowie. Dla
zobrazowania prêdkoœci internetu
szerokopasmowego wystarczy podaæ, ¿e najszybszy internet, jaki oferowany jest w £obzie, to 10 Mbitów,
szybkoœæ po pod³¹czeniu do internetu szerokopasmowego jest tysi¹c
razy wiêksza.
- Inwestycja realizowana jest z
du¿¹ perspektyw¹, poniewa¿ pocz¹wszy od wymiany informacji,
np. na temat wyników badañ laboratoryjnych, diagnostyki urazowej,
rentgena, rezonansu, tomografu,

danych pacjenta, to za parê, a mo¿e
parenaœcie lat, bêd¹ ju¿ takie mo¿liwoœci, ¿e operator robota operacyjnego bêdzie np. w Australii i stamt¹d bêdzie sterowa³ robotem i wykonywa³ operacjê. Z tego powodu bardzo wa¿na jest stabilnoœæ ³¹cza i
ma³a iloœæ zgubionych informacji.
Tlen z powietrza
Kolejna innowacja, która ma nast¹piæ w reskim szpitalu, to pozyskiwanie tlenu z powietrza za pomoc¹
koncentratora tlenu. Zawartoœæ tlenu
w powietrzu wynosi 21 proc., a w
zwi¹zku z tym, ¿e w szpitalu tlen jest
konieczny, to s¹ ju¿ przymiarki ekonomiczne i techniczne, by w budynku tlenowni zakupiæ i zainstalowaæ
takie urz¹dzenie. Ze wstêpnych obliczeñ wynika, ¿e zakup urz¹dzenia,
przy obecnym zu¿yciu tlenu, powinien zwróciæ siê ju¿ po trzech latach.
Gdyby inwestycja okaza³a siê trafna,
wówczas przymiarki do takiej instalacji mia³yby miejsce w Gryficach,
na o wiele wiêkszym obiekcie, gdzie
zu¿ycie tlenu jest zdecydowanie
wiêksze ni¿ w Resku.
Czy by³o warto?
O sytuacji w Resku i dzia³aniach
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podejmowanych przez gryfick¹ dyrekcjê pozytywnie wypowiada siê
wicestarosta Jan Zdanowicz.
- Wewn¹trz jest kolosalna ró¿nica, ale to ju¿ zadzia³o siê oko³o
dwóch lat temu. Kiedy wszed³ SPZZOZ Gryfice na ten teren, to rozpocz¹³ remont od wewn¹trz. Mia³em ju¿ skalê porównawcz¹, ale to,
co wczoraj zobaczy³em, razem z
panem dyrektorem Wies³awem
Ma³ym, ten postêp prac na zewn¹trz... Najwiêksze zas³ugi s¹ ze
strony SPZZOZ Gryfice i ze strony
przedsiêbiorczych panów jak pan
Artur Mackiewicz oraz dyrektor
Jacek Pietryka. My natomiast jesteœmy dumni z tego, ¿e mogliœmy
podpisaæ tê umowê i wydzier¿awiæ
obiekty, które nadal s¹ nasz¹ w³asnoœci¹, na okres 20 lat. Jestem
przekonany, a by³em w komisji
przetargowej ponad dwa lata temu,
o s³usznoœci swojej decyzji – powiedzia³ wicestarosta.
Jak dalej wyjaœnia wicestarosta
Jan Zdanowicz, konsekwencj¹ d³ugofalowego myœlenia i dzia³ania
by³o wniesienie aneksu do umowy,
który w pewnym sensie zabezpiecza
du¿e, wielomilionowe inwestycje
dzier¿awcy, tak aby wk³ad finansowy mia³ szansê zwróciæ siê inwestorowi. Tym samym Powiat nie bêdzie
móg³ sprzedaæ ani wydzier¿awiæ
obiektu innemu podmiotowi.
- Jeœli ktoœ chce inwestowaæ, gdy
nie jest w³aœcicielem obiektu, musi
mieæ zapewnienia, tym bardziej, ¿e
dyrektor mówi³, i¿ planuje, celem
poszerzenia dzia³alnoœci leczniczej
w Resku, przeniesienie oddzia³ów z
Gryfic. Pamiêtaæ te¿ nale¿y, ¿e
prócz inwestycji widocznych, trwaj¹cych na powierzchni, s¹ jeszcze
poczynione inwestycje w ziemi.
Mieszkañcy Reska doskonale pamiêtaj¹ problem zwi¹zany ze szpitalnymi œciekami, które by³y odprowadzane do Regi. Obecnie szpital
pod³¹czony jest do kanalizacji miejskiej – doda³ wicestarosta.
MM
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Do¿ynki Gminne w Ginawie
Uros³o nam ¿ytko
i pszeniczka z³ota.
I Jêczmieñ w¹saty,
a¿ zbieraæ ochota.
Okres do¿ynek to czas podsumowania cyklu produkcyjnego rolników, ich osi¹gniêæ i strat.
Miasto nie orze, nie sieje, ale
ceni i podziwia pracê rolnika i potrafi razem czciæ œwiêto plonów do¿ynki.
W tym roku do¿ynki gminne w
gminie Wêgorzyno postanowiono
zorganizowaæ w so³ectwie Wiewiecko - Ginawa. Wieœ Ginawa, to
typowa ulicówka o licznej i zwartej
zabudowie. £atwiej tu zastosowaæ
dekoracyjne rozwi¹zania do¿ynkowe, ni¿ w Wiewiecku, gdzie budynki rozmieszczone s¹ na rozleg³ym
terenie. St¹d wynika, ¿e Gienawa to
trafny wybór.
Przed œwiêtem plonów zaproponowano so³ectwom udzia³ w konkursach do¿ynkowych. Najwa¿niejsze z nich to:
1. Ozdobiæ teren miejscowoœci i
estetycznie przedstawiæ pomys³y
twórcze mieszkañców.
2. Zaprezentowaæ stoisko do¿ynkowe, jego walory estetyczne i
pokazaæ ró¿norodnoœæ przedstawianych eksponatów.
3. Tradycyjne przedstawienie
wieñców do¿ynkowych.

Oceny konkurencji dokonywa³a
niezale¿na komisja. Jej zadania
okreœla³ regulamin.
Do ww. zadañ przyst¹pi³y so³ectwa: Sielsko, Mieszewo, Cieszyno,
Winniki, BrzeŸniak i Wiewiecko Ginawa. Do pozosta³ych konkurencji do³¹czy³y Przytoñ i Zwierzynek.
Oceniaj¹c dekoracje wsi zg³oszonych do oceny, to bardzo ciekawie zaprezentowa³o siê so³ectwo
Wiewiecko - Ginawa, a du¿y wk³ad
pracy i ciekawe rozwi¹zania da³o siê
zauwa¿yæ w Mieszewie. Zmasowanym pokazem w jednym punkcie
przy koœciele zaprezentowa³y siê
BrzeŸniak i Cieszyno.
Po kompletnym podsumowaniu
do¿ynkowego konkursu, trzecie
miejsce zajmuje so³ectwo Przytoñ;
drugie - BrzeŸniak, a pierwsze miejsce so³ectwo Wiewiecko - Ginawa.
So³tys zwyciêskiego so³ectwa,
pani Danuta Margol, to osoba o du¿ym zainteresowaniu i zdolnoœciach
plastycznych. Na tej ziemi wyros³a,
tu pozna³a ka¿d¹ niemal trawkê. Po
zdobyciu wykszta³cenia i poznaniu
œrodowiska potrafi uruchomiæ wyobraŸniê i wykorzystaæ materia³
znajduj¹cy siê w otoczeniu do swojej twórczoœci. Poza tym potrafi
pokierowaæ zainteresowaniami
spo³eczeñstwa w tym œrodowisku.
Zbigniew Kêdra zbike@onet.eu
Foto: Bogus³aw Szy³owicz

Kot so³tysa Ginawy. Foto: Jadwiga Honke.

Z ¯YCIA POWIATU
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Akcja „Sprz¹tanie œwiata”

Szko³a podstawowa w Siedlicach w akcji

(SIEDLICE) Szko³a podstawowa w Siedlicach, podobnie jak
w latach ubieg³ych, uczestniczy³a
w akcji „Sprz¹tanie Œwiata”, która odby³a siê 14 wrzeœnia br.
Uczniowie szko³y rozpoczêli
dzieñ uroczystym apelem, zorganizowanym przez klasy IV i V. Po
apelu uczniowie wraz z nauczycie-

lami rozpoczêli sprz¹tanie wyznaczonych terenów. Rejony, które zosta³y posprz¹tanie to miêdzy innymi
rejony Siedlic, Rekowa i Borkowa.
Uczniowie podczas sprz¹tania u¿ywali rêkawic ochronnych, a œmieci
by³y zbierane do foliowych worków, które przygotowa³ dla nas
Urz¹d Gminy w Radowie Ma³ym.
Akcja „Sprz¹tanie œwiata”, przebie-

ga³a bardzo sprawnie, uczniowie
zebrali 15 worków z odpadami,
wœród których przewagê stanowi³y
papier, puszki i plastik. Po powrocie z wyznaczonych terenów na
wszystkich czeka³ ciep³y poczêstunek.
Grono pedagogiczne Szko³y
Podstawowej w Siedlicach uwa¿a,
¿e „Sprz¹tanie œwiata” konsoliduje

Akcja „Sprz¹tanie œwiata”

Szko³a Podstawowa w Resku
te¿ sprz¹ta³a
(RESKO) „Kocham, lubiê, szanujê…, nie
œmiecê” - pod takim has³em przebiega³a ogólnopolska akcja, od 19 lat, tradycyjnie - w trzeci
weekend wrzeœnia.
Organizatorem akcji w Szkole Podstawowej w
Resku by³a p. Ada Korzonek-Buczma, nauczyciel
matematyki i przyrody. Urz¹d Miejski zasponsorowa³ worki i rêkawice, Nadleœnictwo - kie³baski, chleb
i drewno na ognisko, mi³y akcent po ciê¿kiej pracy.
Przed wyruszeniem w teren wszyscy uczniowie
zostali zapoznani z procedurami postêpowania w
razie wypadków i zagro¿eñ podczas sortowania odpadów oraz zbierania ostrych przedmiotów. Akcja
przebiega³a w dwóch etapach: uczniowie kl. I - III
sprz¹tali teren wokó³ szko³y i placu zabaw w parku
miejskim, a uczniowie kl. IV - VI kierowali siê w
stronê dzikiej pla¿y.
Po zakoñczonej akcji wys³ane zosta³o sprawozdanie do Fundacji „Nasza Ziemia”, która przys³a³a
ulotki i plakaty. Ogó³em zebrano 1060 kg œmieci.
Sprz¹tanie œwiata to nasza wspólna lekcja ekologii, wiêc „pos³uchaj dobrej rady i segreguj odpady.
I od dzisiaj swych œmieci nie wyrzucaj jak leci! Osobno plastik, osobno szk³o, osobno papier. ZAPAMIÊTAJ TO”.
(szk)

ludzi, uczy odpowiedzialnoœci i samodzielnego dzia³ania. Pobudza
inicjatywê i pomys³owoœæ. Rodzi
zdrow¹ rywalizacjê w s³usznej sprawie. Mamy wielk¹ nadziejê, ¿e tego
typu akcje zaowocuj¹ chêci¹ codziennego dbania o œrodowisko i
udowodni¹, ¿e s¹ niezwykle po¿ytecznym narzêdziem w procesie
edukacji m³odego pokolenia. (szk)
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
US£UGI
Powiat gryficki
Sala w Pogorzelicy do wynajêcia na wesela. Mo¿liwoœæ zakwaterowania. Atrakcyjne ceny.
Kontakt tel. 502 412 274.

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

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

PRACA
Powiat ³obeski
Firma BONO FUR FARM w Wo³kowie zatrudni mê¿czyzn na sezon
2012 na miesi¹ce paŸdziernik, listopad, grudzieñ. Tel. 601 182 250

Region
Zatrudniê mechanika samochodów
ciê¿arowych z doœwiadczeniem
Nowogard, tel. 601 470 260.

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

tygodnik ³obeski 25.9.2012 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w Dobrej .
Tel. 535 390 288
Wynajmê mieszkanie w £obzie. Tel.
880 085 176
Sprzedam mieszkanie £agiewniki
gm. Resko, 50 mkw. z wyposa¿eniem. Komfortowe. Tel. 518 869 898
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.

Powiat drawski
Drawsko Pom. Szukam mieszkania
2-pokojowego na okres minimum
roku. Tel. 505 495 753
Wynajmê kawalerkê lub mieszkanie dwupokojowe w Budowie lub
Z³ocieñcu. Mieszkanie powinno
mieæ podstawowe umeblowanie i
wyposa¿enie w sprzêt AGD. Tel.
660 571 888
Sprzedam kawalerkê 25 mkw. w
Drawsku Pom. ul. Z³ocieniecka,
Cena 75 tys. z³. Tel. 663 768 423

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie w Gryficach,
2 pokoje, 47 mkw. Tel. 608 168 430

Sprzedam kontener handlowy o
pow. 20 mkw. Runowo Pom. Tel. 519
131 533
Sprzedam dom z gara¿em w Resku,
180 mkw., dzia³ka 600 mkw. Cena
do negocjacji. Tel. 667 808 758
Wynajmê dom wolno stoj¹cy w Strzmielach nr 14. Posesja ogrodzona
Tel. 509 000 920

Powiat œwidwiñski
Wynajmê lokal pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ + toaleta; 24 mkw. Œwidwin 3 Marca, 1 tys. z³, po remoncie.
Tel. 607 129 519

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

Powiat gryficki
Kupiê gospodarstwo lub grunt
rolny. Tel. 664 944 635
Gryfice - wynajmê lokal u¿ytkowy,
ul. Pocztowa 1, tel. 518-531-553.

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

Sprzedam rower górski - miejski z
wyposa¿eniem. Tel. 798 532 506
Sprzedam drewno z rozbiórki. Tel.
604 070 416
Sprzedam gruz ceglasty na podniesienie terenu / utwardzenie drogi.
Tel. 604 070 416
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
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Wynajmê w Gryficach pokój z
³azienk¹, osobne wejœcie. Tel. 501
278 866
Wynajmê mieszkanie w Gryficach,
2 pokoje, 47 mkw. Tel. 608 168 430
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.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam 2 pokoje 40 mkw. w bloku, po kapitalnym remoncie, w S³awoborzu. Tel. 500 308 446

Region
Sprzedam 1/4 czêœæ domu 98
mkw. z dzia³k¹ 260 mkw. i pomieszczeniami na dzia³alnoœæ
handlow¹ 33 mkw. w Œwinoujœciu. Cena 520 tys. z³. Tel. 694
166 540

MIESZKANA SPRZEDA¯
Ma³e Wêgorzynko - 8pokoi o pow.200mkw , dzia³ka 9246mkw
- CENA 390.000 z³
Mielno gm Wêgorzyno - dom o pow. 120mkw , dzia³ka 2655mkw
- CENA 105.000 z³
Wêgorzyno - bliŸniak o pow. 54,48mkw , udzia³ w dzia³ce
- CENA 155.000 z³
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw , dzia³ka 213 mkw
- 185.000 z³
Runowo - dom wolno stoj¹cy o pow. 80 mkw , dzia³ka 6100 mkw
- CENA 120.000 z³
£obez - parter domu o pow. 128,5mkw , dzia³ka 790mkw
- CENA 250.000 z³
£obez ul. Czcibora - stan surowy zamkniêty, pow. 153mkw , dzia³ka 617mkw - CENA 325.000 z³
£obez - stan surowy zamkniêty, pow. 120mkw , dzia³ka 999mkw
- CENA 288.000 z³
£obez(okolica) - gospodarstwo rolne 3500mkw , dom 169mkw + hale - CENA 380.000 z³
£obez(okolica) - bliŸniak o pow. 56,5mkw
- CENA 80.000 z³
£obez (okolica) - 3 pokoje,pow. 97,04mkw , dzia³ka 1998mkw
- CENA 145.000 z³
£obez - stan surowy otwarty, pow. 400 mkw , dzia³ka 754 mkw
- CENA 260.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 64,6mkw dzia³ka 287m, centrum
- CENA 200.000 z³
£obez -wysoki standard 7 pokoi, pow. 220mkw , dzia³ka 1140mkw
- CENA 550.000 z³
£obez - bliŸniak, 4 pokoje, pow. 120mkw , dzia³ka 621mkw
- CENA 290.000 z³
£obez - bliŸniak, 5 pokoi, pow. 110mkw , dzia³ka 367mkw
- CENA 265.000 z³
£obez - 6 pokoi, pow. 107mkw , dzia³ka 370mkw , centrum
- CENA 275.000 z³
£obez - 5 pokoi, pow. 96mkw , dzia³ka 554mkw
- CENA 325.000 z³
£obez - bliŸniak, 4 pokoje, pow. 93,51mkw ,dzia³ka 560mkw
- CENA 329. 000 z³
Œwidwin - 4 pokoje, pow. 210mkw , dzia³ka 511mkw
- CENA 450.000 z³
Œwidwin - 6 pokoi, pow. 270 mkw , dzia³ka 758 mkw
- CENA 650.000 z³
Œwidwin (okolica) - 2 pokoje o pow. 61,43mkw , dzia³ka 700mkw
- CENA 107.000 z³
Resko - 4 pokoje, pow. 70 mkw , dzia³ka 1077 mkw
- CENA 175.000 z³
Resko - bliŸniak o pow. 80mkw , dzia³ka 1242mkw
- CENA 250.000 z³
Resko - bliŸniak o pow.161,5mkw , dzia³ka 576mkw
- CENA 300.000 z³
Chociwel - bliŸniak, 4 pokoje, pow. 86mkw , dzia³ka 663mkw
- CENA 280.000 z³
B³¹dkowo - 2 pokoje, 110mkw , dzia³ka 1000mkw
- CENA 159.000 z³
Dobra - 3 pokoje, pow. 73mkw , dzia³ka 324mkw
- CENA 160.000 z³
Brze¿no - nad jeziorem 5 pokoi, pow. 127mkw , dzia³ka 1031mkw
- CENA 400.000 z³
Wêgorzyno - 3 pokoje, pow. 90 mkw , dzia³ka 1142 mkw
- CENA 330.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - 5 pokoi, pow. 241 mkw , dzia³ka 1035 mkw
- CENA 300.000 z³

NietrzeŸwy kieruj¹cy
15.09.2012 roku o g. 22.15 w
miejscowoœci Dobra na ul. Armii
Krajowej mieszkaniec powiatu
³obeskiego kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cej siê
zawartoœci¹ 0,73 mg/l, 0,77 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
16.09.2012r. oko³o godz. 00.01
w Radowie Ma³ym, mieszkaniec
powiatu ³obeskiego kierowa³ samochodem Opel, znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cej siê zawartoœci¹ 0,36 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.

Naruszenie zakazu
s¹dowego
W dniu 16.09.2012r. o godz.
9.40 w £obzie na ul. Segala, mieszkaniec £obza kierowa³ rowerem
wbrew s¹dowemu zakazowi kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi i rowerami wydanemu
przez SR £obez.

Naruszenie zakazu
s¹dowego
16.09.2012r. o godz. 12.50 w
£obzie na ul. Waryñskiego mieszkaniec £obza kierowa³ rowerem
wbrew s¹dowemu zakazowi kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi i rowerami wydanemu
przez SR £obez.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
16.09.2012r. o godz. 17.27 na

ROLNICTWO

drodze Gardno-Wêgorzyno mieszkaniec powiatu lubiñskiego kierowa³ motorowerem, znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cej
siê zawartoœci¹ 1.46 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu.

Kieruj¹cy w stanie
po spo¿yciu
17.09.2012 r. oko³o godz. 7:20
w £obzie na ul. Waryñskiego,
mieszkaniec miejscowoœci Œwidwin kierowa³ samochodem VW,
znajduj¹c siê w stanie po spo¿yciu
alkoholu (0,25 mg/l).

Kolizja drogowa
17.09.2012r. o godz. 15.25 w
£obzie na ul. Niepodleg³oœci
mieszkaniec £obza kieruj¹cy pojazdem marki KIA wraz z przyczepk¹ nie zachowa³ nale¿ytej
ostro¿noœci podczas manewru cofanie, w wyniku czego uderzy³ ty³em przyczepki w ty³ prawid³owo
zaparkowanego pojazdu marki
Fiat powoduj¹c w nim uszkodzenia.

NietrzeŸwy rowerzysta
17.09.2012 r. o godz. 16.40 w
Runowie Pom. na ul. Wêgrzyñskiej
mieszkaniec powiatu ³obeskiego
kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym
wynikami 1.21 mg/l, 1.17 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Naruszenia zakazu
W dniu 17.09.2012r. o godz.
17:05 w Runowie mieszkaniec gminy Wêgorzyno kierowa³ rowerem
wbrew zakazowi prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów orzeczonemu przez
SR £obez.

Kolizja drogowa
17.09.2012r. oko³o godz.
17:50 w Wêgorzynie na ul. Nowy
Œwiat n/n kieruj¹c pojazdem ciê¿arowym z naczep¹, najecha³ na
prawid³owo zaparkowany pojazd
Nissan, nale¿¹cy do mieszkanki
miejscowoœci Wêgorzyno, powoduj¹c jego uszkodzenie, po czym
odjecha³ z miejsca kolizji.

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO
tel. 512 138 349
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Naruszenia zakazu
17.09.2012r. o godz. 22:05 w
Wêgorzynie na ul. Po³udniowej
mieszkanka gminy Wêgorzyno kierowa³a rowerem wbrew zakazowi
prowadzenia rowerów, orzeczonemu przez SR £obez.

Kolizja drogowa

Kradzie¿

18.09.2012r. oko³o godz. 15:15
w £obzie na ul. Œwietoborzec n/n
osoba kieruj¹c samochodem VW
Passat z nieustalonych przyczyn
uderzy³ w bok wyprzedzaj¹cego go
pojazdu m-ki Daewoo, kierowanego przez mieszkankê miejscowoœci
Wêgorzyno, po czym oddali³ siê z
miejsca zdarzenia.

W okresie 08/19.09.2012 r. w
godz. 08.00 – 20.00 w Sarnikierzu gm. Wêgorzyno, na terenie
nieu¿ytków rolnych, nn sprawca
po uprzednim wyciêciu 32 szt.
drzew gatunku olcha, brzoza, jarzêbina dokona³ kradzie¿y drewna, powoduj¹c straty w kwocie
600 z³ na szkodê mieszkañca
£obza.

NietrzeŸwy rowerzysta
18.09.2012 r. o godz. 19.20 na
drodze £obez- Œwidwin mieszkaniec powiatu ³obeskiego kierowa³
rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem
1.31 mg/l, 1.29 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.

Kolizja
W dniu 18 wrzeœnia 2012 r. o
godz. 9.20 na drodze K-20 Winniki
– Chociwel, n/n kieruj¹cy pojazdem
dostawczym /bdb/ podczas manewru wymijania z pojazdem m-ki Star
przekroczy³ oœ jezdni, w wyniku
czego dosz³o do uszkodzenia lewego lusterka zewnêtrznego pojazdu
m-ki Star. Z

Kradzie¿ przewodów
telekomunikacyjnych
W okresie pomiêdzy godz.
20.00 17 wrzeœnia 2012 r. a godz.
9.00 18 wrzeœnia 2012 r. w rejonie drogi nr 151 Wêgorzyno –
£obez n/n sprawca dokona³ wyciêcia 160 mb przewodu telekomunikacyjnego typu XZTKMXpwn 15x4x0,8 oraz przewodu
typu XZTKMXpwn 10x4x0,8 o
³¹cznej wartoœci 2.000 z³, pomiêdzy s³upami nr 29/6 a 29/4, a nastêpnie zabra³ w/w przewody w
celu przyw³aszczenia dzia³aj¹c
na szkodê TP S.A.

Kradzie¿ (art.119§1 kw)

Kieruj¹cy w stanie po
spo¿yciu
19.09.2012 r oko³o godz. 16.50
w Wêgorzynie na ul. Grunwaldzkiej, mieszkaniec miejscowoœci
Wêgorzyno kierowa³ rowerem,
znajduj¹c siê w stanie po spo¿yciu
alkoholu - 0,17 mg/l.

Kradzie¿ z w³amaniem
W okresie 14/19.09.2012 r. w
godz. 16.00 – 17.00 w Resku przy
ul. W. Polskiego, nn sprawca po
uprzednim wy³amaniu zamka w
drzwiach pasa¿era samochodu
VW Polo, dokona³ kradzie¿y radioodtwarzacza kasetowego marki SONY, gaœnicy, lewarka i kluczy narzêdziowych powoduj¹c
straty w kwocie 250 z³ na szkodê
mieszkañca miejscowoœci Resko.

Naruszenie zakazu
19.09.2012 r oko³o godz. 16:35
w Wêgorzynie na ul. Runowskiej,
mieszkaniec gminy Wêgorzyno
kierowa³ rowerem wbrew zakazowi orzeczonemu przez SR w
£obzie.

Naruszenie zakazu
19.09.2012 r oko³o godz. 22.30
w Wêgorzynie na ul. 3 Maja, mieszkanka gminy Wêgorzyno kierowa³a
rowerem wbrew zakazowi orzeczonemu przez SR w £obzie.

19.09.2012 r. w godz. 10.30 –
13.00 w Szkole Podstawowej Nr 2 w
£obzie, nn sprawca z kieszeni pozostawionego swetra dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego marki
Sony Ericsson, powoduj¹c straty w
kwocie 200,- z³ na szkodê mieszkanki £obza.

20.09.2012. oko³o godz. 06.40
na drodze nr 151 Stare Wêgorzyno
– Storkowo mieszkaniec miejscowoœci Wêgorzyno kieruj¹c samochodem Nissan Premiera uderzy³ w
przebiegaj¹c¹ przez jezdnie sarnê
uszkadzaj¹c auto.

Kradzie¿ z w³amaniem

Kradzie¿

15/19.09.2012 r. w godz. 11:.00
– 10.00 w Lesiêcinie gm. Wêgorzyno, nn sprawca po uprzednim wypchniêciu otworu w drzwiach
warsztatu, dokona³ kradzie¿y kabli
aluminiowych i miedzianych instalacji elektrycznej, maski i b³otników
przednich samochodu Mercedes
ML oraz wybi³ szybê w zaparkowanym samochodzie VW T4, powoduj¹c straty w kwocie 3.200,- z³ na
szkodê mieszkañca miejscowoœci
Wêgorzyno.

Kolizja

19.09.2012r. oko³o godz.
11.00 w Winnikach, dwie nn kobiety narodowoœci romskiej wykorzystuj¹c nieuwagê pokrzywdzonych, dokona³y kradzie¿y 5
szt. z³otych medalików z wizerunkiem Matki Boskiej, z³otego ³añcuszka, jednego kompletu z³otych
kolczyków w kszta³cie liœcia nieustalonej wartoœci oraz pieniêdzy
w kwocie 1000 z³ dzia³aj¹c na
szkodê mieszkañców gminy Wêgorzyno.
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IV liga
zachodniopomorska
– 7. kolejka
Vineta Wolin - Astra Ustronie Morskie 0:0, Kluczevia Stargard - Ba³tyk Koszalin 1:5, Rasel Dygowo Wiekowianka Wiekowo 1:1, Leœnik/Rossa Manowo - Arkonia
Szczecin 5:1, Hutnik Szczecin Gryf Kamieñ Pomorski 3:2, Orze³
Wa³cz - K³os Pe³czyce 0:4, Ina Goleniów - Lech Czaplinek 0:1, Sarmata Dobra - Stal Szczecin 1:2.
1. Leœnik/Rossa Manowo 19 18:7
2. Stal Szczecin
16 17:10
3. Ba³tyk Koszalin
15 22:5
4. Sarmata Dobra
13 16:8
5. K³os Pe³czyce
12 12:10
6. Hutnik Szczecin
12 11:9
7. Rasel Dygowo
12 11:10
8. Gryf Kamieñ Pom.
12 15:7
9. Vineta Wolin
11 12:8
10. Arkonia Szczecin
9 12:15
11. Astra Ustronie M.
8 15:10
12. Wiekowianka Wiekowo 7 7:12
13. Kluczevia Stargard 6 9:16
14. Lech Czaplinek
6 3:10
15. Orze³ Wa³cz
1 2:30
16. Ina Goleniów
0 7:22

Klasa Okrêgowa
- gr. Szczecin P³n.
- 7. kolejka
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - GKS
Mierzyn 2:0, Promieñ Mosty - Pomorzanin Przybiernów 0:3, Radowia Radowo Ma³e - Wicher Brojce
3:1, Œwiatowid £obez - B³êkitni II
Stargard 3:2, Sparta Wêgorzyno Tanowia Tanowo 2:0, Masovia
Maszewo - Flota II Œwinoujœcie 0:2,
Kasta Szczecin-Majowe - Chemik II
Police 3:4, Jeziorak Szczecin - Iskra
Golczewo 6:3
1. Flota II Œwinoujœcie 17 23:5
2. Pomorzanin Przyb.
16 22:9
3. Jeziorak Szczecin
16 21:8
4. Sparta Wêgorzyno
14 16:10
5. Iskra Golczewo
13 23:11
6. GKS Mierzyn
13 20:17
7. B³êkitni II Stargard
10 14:15
8. Wicher Brojce
9 12:12
9. Wybrze¿e Rewalskie 9 9:9
10. Tanowia Tanowo
9 11:15
11. Promieñ Mosty
8 14:19
12. Œwiatowid £obez
7 13:21
13. Radowia Radowo Ma³e 7 5:16
14. Chemik II Police
6 9:16
15. Kasta Szczecin
4 11:24
16. Masovia Maszewo 1 6:22

A klasa Szczecin gr. 1
- 4. kolejka
Sowianka Sowno – Pionier ¯arnowo 2:2, Ba³tyk Gostyñ – Jantar
Dziwnów 3:6, Fala Miêdzyzdroje –

SPORT

Wyniki i tabele
Korona Stuchowo 1:0, Sparta Gryfice – Orze³ Prusinowo 3:1, Bizon
Cerkwica – Orze³ £o¿nica 2:2, B³êkitni Trzyg³ów – Mewa Resko 4:3.
1. Pionier ¯arnowo
2. Sparta Gryfice
3. Fala Miêdzyzdroje
4. B³êkitni Trzyg³ów
5. Korona Stuchowo
6. Mewa Resko
7. Jantar Dziwnów
8. Orze³ £o¿nica
9. Sowianka Sowno
10. Ba³tyk Gostyñ
11. Bizon Cerkwica
12. Orze³ Prusinowo

10 27:8
9 13:10
9 4:2
9 11:13
6 10:6
6 10:10
6 13:14
4 7:6
4 8:8
3 7:15
2 3:15
1 2:8

B klasa Szczecin gr. 1
- 4. kolejka
Gardominka/Polonia II Mechowo –
Jastrz¹b £osoœnica 3:2, Znicz Wysoka Kamieñska – Prawobrze¿e
Œwinoujœcie 1:0, Zieloni Wyszobór
– Zalew Stepnica 3:1, Pomorzanin II
Przybiernów – Huragan Wierzchos³aw 0:1, Ba³tyk Miêdzywodzie –
Pomorzanin II Nowogard 0:8.
1. Pomorzanin II Now. 12 20:3
2. Zalew Stepnica
9 19:9
3. Pomorzanin II Przyb. 9 8:5
4. Ba³tyk Miêdzywodzie 6 6:18
5. Znicz Wysoka Kam.
6 6:6
6. Prawobrze¿e Œwin.
6 11:9
7. Jastrz¹b £osoœnica
3 9:10
8. Zieloni Wyszobór
3 6:9
9. Huragan Wierzchos³aw 3 7:13
10. Gardominka Mechowo 3 9:19

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

18 32:6
14 19:8
13 27:11
12 25:19
12 14:12
10 25:15
10 14:12
9 19:23
6 12:23
6 7:18
5 16:14
4 12:33
3 13:28
0 7:20
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Chcesz zdobyæ nowe
doœwiadczenia?
Zg³oœ siê do nas
(£OBEZ). Wszyscy chêtni,
którzy chcieliby spróbowaæ w³asnych si³ w kwestowaniu albo w
komentowaniu meczów mog¹
sprawdziæ siê, zg³aszaj¹c siê do
Klubu Œwiatowid.
Kwestowanie na rzecz Klubu
pozwoli Œwiatowidowi przetrwaæ
trudne chwile, a chêtnym - poznaæ

spore grono wspania³ych m³odych
ludzi. Komentatorzy sportowi z kolei bêd¹ mogli zdobyæ nowe doœwiadczenia, korzystaj¹c z pomocy
starszych i bardziej doœwiadczonych mi³oœników sportu. W tym celu
musieliby zorganizowaæ sobie jedynie trzy godziny w co drug¹ sobotê. Chêtni mog¹ zg³aszaæ siê pod
numerem telefonu: 602615438. M

Granie w planie
IV liga zachodniopomorska – 8. kolejka
29.09.12 (sobota)
Astra Ustronie Morskie - Kluczevia Stargard
Wiekowianka Wiekowo - Orze³ Wa³cz
Arkonia Szczecin - Vineta Wolin
Stal Szczecin - Gryf Kamieñ Pomorski
15.00 Lech Czaplinek - Hutnik Szczecin
16.00 K³os Pe³czyce - Leœnik/Rossa Manowo
16.00 Sarmata Dobra - Rasel Dygowo
17.00 Ba³tyk Koszalin - Ina Goleniów

Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n. – 8. kolejka
29.09.12 (sobota)
Tanowia Tanowo – Radowia Radowo Ma³e
GKS Mierzyn – Jeziorak Szczecin
Flota II Œwinoujœcie – Wybrze¿e Rewalskie
Pomorzanin Przybiernów – Kasta Szczecin
15.00 Wicher Brojce – Promieñ Mosty
15.45 Œwiatowid £obez – Sparta Wêgorzyno
30.09.12 (niedziela)
16.00 Chemik II Police – Masovia Maszewo
17.00 B³êkitni II Stargard – Iskra Golczewo

A klasa Szczecin gr. 1 – 5. kolejka
29.09.12 (sobota)
Orze³ Prusinowo - Sowianka Sowno
Jantar Dziwnów - Fala Miêdzyzdroje
Mewa Resko - Bizon Cerkwica
14.30 Pionier ¯arnowo - Ba³tyk Gostyñ
15.00 Korona Stuchowo - B³êkitni Trzyg³ów
16.00 Orze³ £o¿nica - Sparta Gryfice

B klasa Szczecin gr. 1 – 5. kolejka
29.09.12 (sobota)
Jastrz¹b £osoœnica - Ba³tyk Miêdzywodzie
16.00 Huragan Wierzchos³aw - Gardominka/Polonia II Mechowo
16.00 Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Zieloni Wyszobór
16.00 Zalew Stepnica - Pomorzanin II Przybiernów
30.09.12 (niedziela)
14.00 Pomorzanin II Nowogard - Znicz Wysoka Kamieñska

I klasa juniorów - gr. 1 Szczecin – 7. kolejka
29.09.12 (sobota)
Sarmata Dobra - Œwiatowid £obez
Sparta Gryfice - Fala Miêdzyzdroje
Masovia Maszewo - Jantar Dziwnów
Mewa Resko - Ina Goleniów
Polonia P³oty - Gryf Kamieñ Pomorski
Pomorzanin Nowogard - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
Rega Trzebiatów - Vineta Wolin
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Trzy zwyciêstwa i trzy pora¿ki
naszych zespo³ów
Tê kolejkê mo¿na uznaæ
za bardzo udan¹,
przynajmniej dla dru¿yn
klasy okrêgowej.
Wszystkie trzy zespo³y
okrêgówki: Sparta
Wêgorzyno, Œwiatowid
£obez i Radowia
Radowo Ma³e wygra³y
swoje mecze, ale dla
odmiany przegra³y ekipy
Sarmaty Dobra, Mewy
Resko i Jastrzêbia
£osoœnica.
IV liga
Sarmata Dobra – Stal Szczecin
1:2 (1:1)
Po tym meczu posypa³y siê gromy na sêdziego, za sêdziowanie
oczywiœcie, ale co siê sta³o, to siê nie
odstanie. Stal zarobi³a trzy punkty i
jest wiceliderem. A wszystko wskazywa³o na to, ¿e remis 1:1 z pierwszej po³owy, po golu wyrównuj¹cym Damiana Mosi¹dza, utrzyma
siê do koñca, bo minê³a ju¿ 90. minuta, ale sêdzia doliczy³, i to sporo,
bo Stal strzeli³a zwyciêsk¹ bramkê
w... 95 minucie meczu. To zdarza siê
rzadko, ale trzeba to prze³kn¹æ i graæ
dalej. Najlepiej wiosn¹ wygraæ ze
Stal¹ w Szczecinie. To by³aby sportowa zemsta.

Klasa okrêgowa
Sparta Wêgorzyno – Tanowia
Tanowo 2:0
Sparta po nieudanej inauguracji, przegranej z Iskr¹ Golczewo
na w³asnym boisku, chyba bardziej przez zaskoczenie ze strony

beniaminka, otrz¹snê³a siê i wygrywa mecz po meczu. Przywioz³a dwa zwyciêstwa z meczów
wyjazdowych, z Mierzyna i Polic,
i przy jednym remisie z Flot¹,
obecnym liderem, Sparta zajmuje
wysokie 4 miejsce. W sobotê wêgorzynianie potwierdzili dobr¹
passê wygrywaj¹c z Tanowi¹ 2:0
(1:0), po bramkach Krzysztofa
Œmierzchalskiego i Jaros³awa
Kiernickiego.
Œwiatowid £obez – B³êkitni II
Stargard Szczeciñski 3:2 (1:2)
Œwiatowid wreszcie wygra³ na
w³asnym boisku. Po równie s³abym
pocz¹tku powoli ciu³a punkty i
mo¿e z meczu na mecz bêdzie lepiej. Pojedynek z B³êkitnymi to
prawdziwy horror pi³karski; Œwiatowid bez Petery i kilku innych podstawowych graczy, deszczyk i œliska
murawa, 5 ¿ó³tych kartek dla stargardzian, no i wreszcie wynik... z
0:2 na 3:2, po bramkach Micha³a
Bia³eckiego, Mateusza Ostaszewskiego i £ukasza Niko³ajczyka. A w
sobotê derby ze Spart¹, o 15.45.
Zapowiada siê obustronna walka o
ka¿dy metr boiska. Gratka dla kibiców.

Ciekawe derby
w Wêgorzynie
Do ciekawego pojedynku dojdzie w Wêgorzynie, gdzie tutejsza

Klasa B

B³êkitni Trzyg³ów – Mewa Resko 4:3 (2:0)
Mewa gra w kratkê; dwa mecze u
siebie wygrane, dwa na wyjazdach
przegrane. To za s³abo, by marzyæ o
powrocie do okrêgówki. Tym bardziej, ¿e Mewie doszed³ groŸny rywal
w tej walce o powrót – zdegradowana
z okrêgówki Sparta Gryfice. Mecz w
Trzyg³owie zadziwiaj¹cy, przy stanie
4:0 Mewa zaczyna strzelaæ i ³apie
kontakt ju¿ na 4:3, ale zabrak³o czasu
na bramkê remisow¹. Strzelali dla
Mewy: Martin Fabisiak i dwa trafienia zaliczy³ £ukasz Grygiel.

Gardominka/Polonia II Mechowo – Jastrz¹b £osoœnica 3:2
Nasz powiatowy Jastrz¹b, tak
jak Mewa, utkn¹³ w klasie B i na
razie nie ma widoków na wydobycie
siê z tej klasy. Nie po takich przegranych, jak z Gardomink¹. W tej klasie, po rozwi¹zaniu siê Olimpii i
zmianie na drug¹ dru¿ynê Pomorzanina Nowogard, to raczej ten zespó³
ma najwiêksze szanse na awans,
zdobywaj¹c we wszystkich meczach komplet punktów. Mówi siê
trudno i gra siê dalej.
KAR

Wróciliœmy z medalami

„Arbod” z Dobrej na XVI
Sztachetce w P³otach

Radowia Radowo Ma³e – Wicher Brojce 3:1 (1:0)
Równie¿ Radowia chyba otrz¹snê³a siê po pierwszych wystêpach
po powrocie do klasy okrêgowej.
Dostali w koœæ i to mocno, przegrywaj¹c wysoko kilka pierwszych
spotkañ, ale z meczu na mecz jest
coraz lepiej. To ju¿ drugie zwyciêstwo i byæ mo¿e prze³amanie z³ej
passy. Wygrana z Wichrem po
dwóch bramkach Mateusza Ryllinga i Kamila Kacprzaka w doliczonym czasie.

III runda Pucharu Polski

(POWIAT £OBESKI) W
œrodê, 26 wrzeœnia br. rozegrana
zostanie trzecia runda Pucharu
Polski na szczeblu okrêgu ZZPN.

Klasa A

Sparta (KO) podejmowaæ bêdzie
Sarmatê z Dobrej (IV liga). Mecz
rozpocznie siê o godz. 16.15.
W tym samym dniu o tej samej
godzinie rozpocznie siê mecz w
Resku, gdzie Mewa zagra z Piastem
Chociwel.
KAR

(DOBRA-P£OTY) Bardzo
udany start zanotowali lekkoatleci UKS „Arbod” z Dobrej na trasach XVI Biegów Ulicznych
„SZTACHETKA P£OTY”, które
odby³y siê 22 wrzeœnia br.
Zawody zgromadzi³y liczn¹ obsadê zawodników z klubów i szkó³
województwa zachodniopomorskiego. Biegi rozgrywane by³y na
dystansach od 400 do 1050 m. Zawodnicy naszego klubu byli widoczni na trasach zawodów. Zdobyli 4 medale (z³oty, 2 srebrne i br¹zowy), a ponadto trzy zawodniczki
zasta³y nagrodzone za miejsca 4 - 6
na podium.

W kategorii m³odziczek wygra³a Milena Sadowska, a medal br¹zowy zdoby³a Kinga Borysiak. Medale srebrne zdobyli: Ryszard Rzepecki w biegu juniorów m³odszych oraz
Oliwer Ku³ak (klasy I-II sp.). Wyró¿nione zosta³y: Julita Grenda (4
miejsce, kl. I-II), Justyna Stolarczyk
(6 miejsce, kl. V-VI), Patrycja Florczak (4 miejsce, juniorki m³odsze).
Wœród goœci tegorocznych biegów mo¿na by³o zobaczyæ pani¹
Ew¹ Dursk¹ - z³ot¹ medalistkê w
pchniêciu kul¹ na paraolimpiadzie
w Londynie 2012. Du¿e brawa dla
naszych zawodników za ich wystêp
w P³otach.
Janusz £ukomski, prezes
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Powiatowe i gminne do¿ynki
2012 w £obzie

Galeria tygodnika
Maja i Natalka

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

Wêgorzyno. Do¿ynki gminne
w Ginawie

Foto: Bogus³aw Szy³owicz

