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Po po¿arze cztery rodziny
straci³y dach nad g³ow¹
(DARGOMYŒL). 25
kwietnia o godzinie 15.53 do punktu alarmowego
w KP PSP £obez
wp³ynê³o zg³oszenie o po¿arze dachu domu parterowego w Dargomyœlu, w gminie Radowo Ma³e.
Mieszka³y w nim
cztery rodziny.

Od 8 lat so³tys prosi o za³atanie
dziury w drodze

CMYK

Reszczanin
zatankowa³
i nie zap³aci³
Pierwszych
sto bzów
posadzonych
Poszukujemy
osoby chêtnej
do przyuczenia
w zawodzie
dziennikarza
Redakcja Tygodnika £obeskiego poszukuje zarejestrowan¹ osobê bezrobotn¹ do przyuczenia na dziennikarza.
Wymagania: prawo jazdy
kat. B, obs³uga komputera, Internetu oraz urz¹dzeñ biurowych.
Dodatkowo: komunikatywnoœæ,
umiejêtnoœæ redagowania tekstów.
CV prosimy sk³adaæ w redakcji, £obez ul. J. S³owackiego 6.
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Wybraæ wolnoœæ
i obroniæ prawdê
Kazimierz Rynkiewicz

T

ymi s³owami prezydent
Lech Kaczyñski koñczy³
swoje napisane przemówienie, które mia³ wyg³osiæ w Katyniu. Nie wyg³osi³. Zgin¹³ wraz z rodz¹c¹ siê elit¹ wolnej Polski pod
Smoleñskiem.
Na chwilê prze³ama³ siê obraz
Polski i Polaków. Okaza³o siê, ¿e
¿yliœmy w mediokracji – obrazie
Polski wykreowanym przez media,
które brutalnie uprawiaj¹ politykê
dla w³asnych korzyœci i obcych nam
interesów. Polska dla nich to teren,
na którym rozgrywa siê ró¿ne gry.
Teren do zagospodarowania. Chce
go zagospodarowaæ Wschód i Zachód. Ró¿ne mafie i polityki, wywiady i cywilizacje. Znajduj¹ w
Polsce swoich wyznawców i popleczników. Za pieni¹dze i splendor
na salonach. Za poklepanie po plecach. St¹d w polityce polskiej stronnictwa rosyjskie i niemieckie.
Rosn¹ zastêpy stronnictwa unijnego. Polska to¿samoœæ rozrywana
jest na ró¿ne sposoby. Przeszkadza.
Pierwsza myœl, jaka przysz³a mi do
g³owy, gdy us³ysza³em, ¿e wszyscy
zginêli – wszystkim ta œmieræ jest na
rêkê. Wszystkim stronnictwom w
Polsce, bo zginêli prezes IPN i prezes NBP, i wszystkim na Wschodzie
i Zachodzie, bo prezydent Kaczyñski nie bêdzie ju¿ przeszkadza³. Nie
bêdzie ju¿ wierci³ dziury w pamiêci
o Katyñ, nie bêdzie mówi³ o równym
prawie ma³ych narodów i pañstw w
unii przy podejmowaniu decyzji
przez wielkich. By³ jak kamieñ na
drodze miêdzy Niemcami a Rosj¹.
Tak jak w 1939 roku – Polska te¿
wtedy im przeszkadza³a. Jak¿e siê
cieszyli Sowieci z hitlerowcami,
gdy spotkali siê na Bugu.Teraz musieli omin¹æ Polskê ruroci¹giem.
Jak¿e to niewygodne.
M³odzi ocknêli siê. Zobaczyli,
jak byli oszukiwani. Zw³aszcza
przez media. Tyle polsko brzmi¹cych tytu³ów prasowych z zagranicznymi w³aœcicielami. Mówi¹
nam, co mamy robiæ, jak myœleæ.
I nagle to poruszenie, przebicie
siê przez ten obraz medialny i polityczny g³osu zwyk³ych ludzi. I jak¿e
okazuje siê on niezwyk³y. Szczery,
zatroskany sprawami ojczyzny,
wra¿liwy, pe³en solidarnoœci z rodakami, wspó³czuj¹cy. Ludzie daj¹
coœ od siebie, bo chc¹ daæ, wyraziæ,

nieprzymuszani. Nikt im za to nie
zap³aci, nic z tego mieæ nie bêd¹, ot,
tak, po ludzku, po polsku w³aœnie.
Za chwilê ten g³os zniknie w tumulcie, jazgocie, interesach. One tylko na chwilê przycich³y, ale s¹. W
stronnictwach rosyjskich i niemieckich, w korzeniach komuny, których
nie wyrwano, a to w Polsce wielkie
stronnictwo, rosyjskie, dzisiaj mo¿e
ju¿ tylko kosmopolityczne w robieniu i zabezpieczaniu interesów, które
zrobili ojcowie i dziadkowie na krwi
polskich patriotów. Przecie¿ ¿yj¹ i
maj¹ siê dobrze ci, którzy wprowadzali tu komunizm i z niego ¿yli. Ci,
którzy wyrzucali ludzi z pracy za s³owo Katyñ, którzy awansowali najwiêkszych nieudaczników, byle byli
partyjni, którzy donosili w zak³adach
pracy, szko³ach, na ulicach, za srebrniki i awanse. Przecie¿ nie wyparowali, s¹ wœród nas. Dla nich prof.
Lech Kaczyñski, najlepiej wykszta³cony z dotychczasowych prezydentów, zawsze by³ g³upi i œmieszny.
Albo przeszkadza³, bo wtr¹ca³ siê w
te ich geszefty. Albo chcia³ pamiêtaæ
o tym, o czym oni chcieli zapomnieæ.
To przypominanie tak dra¿ni³o.
Jak choæby o Katyniu, gdy mia³
tam powiedzieæ: „Œwiat mia³ siê nigdy nie dowiedzieæ. Rodzinom ofiar
odebrano prawo do publicznej ¿a³oby, do op³akania i godnego upamiêtnienia najbli¿szych.
Po stronie k³amstwa stoi potêga
totalitarnego imperium, stoi aparat
w³adzy polskich komunistów. Ludzie mówi¹cy prawdê o Katyniu
p³ac¹ za to wysok¹ cenê. Tak¿e
uczniowie. W roku 1949 za wykrzyczan¹ na lekcji prawdê o Katyniu
dwudziestoletni uczeñ z Che³ma Józef Ba³ka wyrokiem wojskowego
s¹du trafia na trzy lata do wiêzienia.
S¹ jednak tak¿e „nieugiêci ludzie” i
– po czterech dekadach – totalitarny
Goliat zostaje pokonany. Prawda –
ta ostateczna broñ przeciw przemocy – zwyciê¿a. Tak jak k³amstwo katyñskie by³o fundamentem PRL, tak
prawda o Katyniu jest fundamentem
wolnej Rzeczpospolitej. To wielka
zas³uga Rodzin Katyñskich. Ich
walki o pamiêæ o swoich bliskich, a
wiêc tak¿e – o pamiêæ i to¿samoœæ
Polski.
Zas³uga
m³odzie¿y.
Uczniów takich jak Józef Ba³ka.
Zas³uga tych nauczycieli, którzy –
mimo zakazów – mówili dzieciom
prawdê. Zas³uga ksiê¿y, w tym ksiêdza pra³ata Zdzis³awa Peszkowskie-

go i zamordowanego w styczniu roku
1989 ksiêdza Stefana Niedzielaka –
inicjatora wzniesienia krzy¿a katyñskiego na cmentarzu pow¹zkowskim. Zas³uga drukarzy nielegalnych
wydawnictw. Zas³uga wielu niezale¿nych inicjatyw i „Solidarnoœci”.
Milionów rodziców opowiadaj¹cych swoim dzieciom prawdziw¹
historiê Polski”.
Gdzie s¹ ci wojskowi, którzy skazali Józefa Ba³ka na trzy lata wiêzienia? Co robi¹ wojskowi, którzy
wprowadzali stan wojenny w Polsce,
by utrzymaæ tu podleg³oœæ ZSRR?
Ilu nauczycieli mówi³o prawdê o Katyniu, o AK, o ¯o³nierzach Wyklêtych? Ilu mówi? Dlaczego w £obzie,
Gryficach, Drawsku nie ma nawet
ulicy Ofiar Katynia? Dlaczego w
Kaliszu Pomorskim liceum nazwano
imieniem ofiar zamachu 11 wrzeœnia
w Nowym Jorku, a nie imieniem ofiar
Katynia?Zapewne wymyœlili to nauczyciele. Polska inteligencja wychowana na „Szkle kontaktowym”?
Dlaczego w Po³czynie-Zdroju nie
zmieniono nazwy ulicy gen. Œwierczewskiego (i kilku innych), zdrajcy
i bolszewika, który z Rosjanami napada³ na Polskê w 1920 roku, a czego
od tamtejszych w³adz domaga³ siê
prezes IPN Janusz Kurtyka? Jedna z
mieszkanek dzwoni i mówi, ¿e to
wymiana tablic i piecz¹tek, a to kosztuje, a ona nie chce wydaæ tych paru
z³otówek i jej Œwierczewski nie przeszkadza. Tak powiedzia³a – nie przeszkadza, bo pracuje w Niemczech i
ma to w nosie. Zapewne podciera
ty³ki starym Niemcom, bo m³odzi
Niemcy nie chc¹ tego robiæ. Nie zastanawia siê, dlaczego tak jest.
„Tragedia Katynia i walka z
k³amstwem katyñskim to doœwiadczenie wa¿ne dla kolejnych pokoleñ
Polaków. To czêœæ naszej historii.
Naszej pamiêci i naszej to¿samoœci.
To jednak tak¿e czêœæ historii ca³ej
Europy, œwiata. To przes³anie dotycz¹ce ka¿dego cz³owieka i wszystkich
narodów. Dotycz¹ce i przesz³oœci, i
przysz³oœci ludzkiej cywilizacji.
Zbrodnia Katyñska ju¿ zawsze
bêdzie przypominaæ o groŸbie zniewolenia i zniszczenia ludzi i narodów. O sile k³amstwa. Bêdzie jednak tak¿e œwiadectwem tego, ¿e ludzie i narody potrafi¹ – nawet w
czasach najtrudniejszych – wybraæ
wolnoœæ i obroniæ prawdê”. - mia³
powiedzieæ prezydent Lech Kaczyñski w Katyniu. Nie powiedzia³.

Zgin¹³.
P³acz nad ofiarami Smoleñska
jest lamentem nad stanem Polski.
Coœmy zrobili z nasz¹ wolnoœci¹? A
có¿ to jest wolnoœæ i prawda – zapyta wielu z tych, którzy do niedawna
tê wolnoœæ i prawdê zamykali w wiêzieniach, skazywali na banicjê.
Wtedy wiedzieli. Myœlê, ¿e i dzisiaj
wiedz¹, ale tak jak wtedy, tak i dzisiaj, boj¹ siê i prawdy i wolnoœci. Ot,
parszywa lokajska mentalnoœæ.
Mam nadziejê, ¿e powoli odchodz¹ca na w³aœciwe miejsce – margines.
Ps. Ten tekst napisa³em trzy lata
temu. Postanowi³em go przypomnieæ w kontekœcie „rozegrania”
rz¹du i pañstwa polskiego przez
Rosjan ws. memorandum gazowego, skandalicznego wyroku s¹du
ws. Grudnia 70, trzeciej rocznicy
katastrofy pod Smoleñskiem, a tak¿e œwiêta Konstytucji 3 Maja.
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Po po¿arze cztery
rodziny straci³y
dach nad g³ow¹

(DARGOMYŒL). 25 kwietnia
o godzinie 15.53 do punktu alarmowego w KP PSP £obez wp³ynê³o zg³oszenie o po¿arze dachu
domu parterowego w Dargomyœlu, w gminie Radowo Ma³e.
Mieszka³y w nim cztery rodziny.
Gdy stra¿acy dotarli na miejsce,
pali³ siê ca³y dach. Osób poszkodowanych nie by³o, bo wszyscy
mieszkañcy zd¹¿yli opuœciæ budynek. Stra¿acy z pomieszczeñ wynieœli butle z gazem i ugasili po¿ar.
W akcji ratowniczo-gaœniczej brali
udzia³ stra¿acy z OSP Radowo
Ma³e – 1 samochód, OSP Dobra –
2 samochody, OSP Siedlice – 1
samochód, JRG £obez – 3 samochody.
Mieszkania nie nadaj¹ siê do
zamieszkania (co w dniu 26.04.
2013 r. potwierdzi³ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego).
Mieszkañcy noc spêdzili u znajomych i rodziny. Na miejsce przyby³
wójt Radowa Ma³ego, który zapewni³ mieszkañców o pomocy w
odbudowie.
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INFORMACJE - REKLAMA

Równoczeœnie na stronie Urzêdu Gminy w Radowie Ma³ym pojawi³ siê apel wójta Józefa Wypijewskiego z proœb¹ o udzielenie pomocy dla 4 rodzin poszkodowanych w
wyniku po¿aru.
W apelu czytamy: „Po¿ar strawi³
dorobek ca³ego ¿ycia rodzin. W jednej chwili zostali pozbawieni dachu
nad g³ow¹. Poszkodowani bêd¹
musieli odbudowaæ mieszkania
oraz dach. Dlatego gor¹co apelujê i
proszê wszystkich, którzy chc¹ i
maj¹ mo¿liwoœæ przyjœcia z pomoc¹
poszkodowanym zarówno w formie
rzeczowej jak i finansowej, aby nie
pozostali obojêtni na los dotkniêtych nieszczêœciem. Wsparcia w
formie rzeczowej mo¿na udzieliæ po
uprzednim skontaktowaniu siê z
kierownikiem Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Radowie Ma³ym pod
nr telefonu 913972102.
Pomoc finansow¹ mo¿na przekazaæ na specjalnie utworzony rachunek bankowy w Banku Spó³dzielczym w Goleniowie O/£obez
nr 229375 103826 002639 2 0000
030”.
op

Przecinali linie
telekomunikacyjne
(£OBEZ) W sumie 8 zarzutów
karalnego oddzia³ywania na
przedmioty us³yszeli dwaj mieszkañcy Kamienia Pomorskiego,
którzy pod koniec ubieg³ego roku
dokonywali uszkodzeñ linii telekomunikacyjnych na terenie
£obza i Kamienia Pomorskiego.
Funkcjonariusze Wydzia³u Kryminalnego zakoñczyli postêpowanie dotycz¹ce szeregu uszkodzeñ
linii telekomunikacyjnych na terenie powiatów ³obeskiego i kamieñskiego. Do zdarzeñ tych dosz³o w
okresie od wrzeœnia do grudnia
ubieg³ego roku. Sprawcy przyje¿d¿ali do naszego powiatu i przecinali przewody telekomunikacyjne, doprowadzaj¹c do zak³ócenia
dzia³ania linii. Prowadzone czynnoœci przez ³obeskich mundurowych
doprowadzi³ do ustalenia i zatrzy-

mania sprawców. Pocz¹tkowo us³yszeli oni jeden zarzut, jednak¿e dalsze czynnoœci pozwoli³y na przedstawienie dodatkowych 7 zarzutów
obu sprawcom. Do wszystkich czynów mê¿czyŸni przyznali siê i z³o¿yli wyjaœnienia. Straty, jakie spowodowali swoim dzia³aniem mieszkañcy Kamienia Pomorskiego, szacowane s¹ na kwotê oko³o 43 tys.
z³otych.
Teraz 34 i 28 latek bêd¹ oczekiwali na rozprawê w s¹dzie. Za czyn
ten grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Zatankowa³ i nie
zap³aci³
(WÊGORZYNO).
Zarzut
kradzie¿y us³ysza³ mê¿czyzna,
który w Wêgorzynie zatankowa³
paliwo i odjecha³.
W czwartek, w godzinach popo³udniowych, na stacjê benzynow¹ w
Wêgorzynie podjecha³ mê¿czyzna
samochodem marki Mitsubishi,
który zatankowa³ pojazd, dodatkowo nape³ni³ kanister paliwem, po
czym odjecha³, nie p³ac¹c za nie.
Mundurowi z ³obeskiej komendy zatrzymali mê¿czyznê, który nieuczciwie chcia³ nape³niæ sobie
zbiornik, nara¿aj¹c na straty stacjê
paliw. W sumie mê¿czyzna dokona³
kradzie¿ ponad 66 litrów benzyny.
24 latek, mieszkaniec Reska,
zosta³ zatrzymany i us³ysza³ zarzut

kradzie¿y, do którego przyzna³ siê i
z³o¿y³ wyjaœnienia. Mienie w czêœci
zosta³o odzyskane. Dodatkowo w
trakcie czynnoœci okaza³o siê, ¿e
samochód, którym porusza³ siê 24
latek, nie by³ dopuszczony do ruchu.
Za to wykroczenie dodatkowo zosta³ ukarany mandatem karnym.
Za ten czyn mieszkañcowi Reska grozi kara do 5 lat pozbawienia
wolnoœci.
(kp)
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Burmistrzowie
Ruiny zamku
z petycj¹ do pos³ów wizytówk¹ Dobrej

(WÊGORZYNO). 25 kwietnia
burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska spotka³a siê z burmistrzem Dobrzan Janem Proœciakiem w sprawie petycji do Pos³ów
i Senatorów Rzeczypospolitej
Polski, o poparcie wniesionego
przez Polskie Stronnictwo Ludowe projektu ustawy.
Projekt dotyczy wsparcia dla
gmin o szczególnych walorach
przyrodniczych i z tego wzglêdu o
ograniczonych mo¿liwoœciach rozwoju. Gminy województwa zachodniopomorskiego, które podpisuj¹
petycjê, uwa¿aj¹, ¿e powinny otrzymywaæ specjaln¹ subwencje bud¿etow¹, która pozwoli³aby wspomagaæ ich rozwój z wykorzystaniem
œrodków szczególnie na ochronê
œrodowiska.
Gminy, których znaczny obszar
obejmuj¹ tereny chronione, w tym

Natura 2000 i parki narodowe, maj¹
niezmiernie ograniczone mo¿liwoœci rozwoju. Czasami jedyn¹ alternatyw¹ pozostaje turystyka. Efektem jest wyludnianie siê takich obszarów i rosn¹ce bezrobocie.
Z tego te¿ wzglêdu politycy PSL
chcieliby, aby tego typu gminy
otrzymywa³y specjaln¹ subwencjê
bud¿etow¹, wspomagaj¹c¹ ich rozwój, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e skoro tereny chronione s¹ dobrem narodowym, to naród w zamian powinien wspomóc regiony objête
ochron¹ przyrody. Tym bardziej, ¿e
mieszkaj¹cy na tych terenach ludzie
nie mieli wp³ywu na odgórnie podejmowane decyzje odnoœnie wprowadzania ochrony, a tym samym
pozbawianie ich mo¿liwoœci rozwoju. Problem nie jest nowy, pytanie
tylko, czy pos³owie i senatorowie
zdo³aj¹ go zauwa¿yæ i podj¹æ konstruktywne decyzje.
MM

(DOBRA). Zdaniem internautów uczestnicz¹cych w sondzie
przeprowadzonej na stronie urzêdu miejskiego najlepsz¹ wizytówk¹ miasta s¹ ruiny zamku doberskiego. Takie zdanie podziela
39 proc. respondentów.
W kwietniu osoby korzystaj¹ce
z internetowych zasobów gminy
Dobra odpowiadali na pytanie „Jakie miejsce/wydarzenie jest najlepsz¹ wizytówk¹ gminy Dobra?”.
Pytanie to mia³a pomóc pracownikom magistratu w po³o¿eniu nacisku na promocjê miejsc wskazanych
przez mieszkañców gminy. Zdecydowanie wygra³y ruiny zamku w
Dobrej. Tutaj respondenci podeszli
do zagadnienia podobnie, jak i pracownicy magistratu, którzy ju¿ od
lat pracuj¹ nad tym, aby ruiny zabezpieczyæ i zagospodarowaæ je jako
m.in. miejsce widokowe.
Wydarzeniem, które uzyska³o

najwiêcej g³osów, bo 31 proc. zosta³
Jarmark Doberski, który w tym roku
zostanie zorganizowany ju¿ po raz
czternasty. Jarmark z roku na rok
gromadzi coraz szersz¹ publicznoœæ
i zachêca do przybycia niemiernie
szerokim i interesuj¹cym wachlarzem propozycji, poczynaj¹c od
muzyki wspó³czesnej poprzez walki œredniowiecznych rycerzy,
przedstawienia teatralne z udzia³em
dam dworu, wyroby rzemieœlników
o konkursie z kie³bas¹ dobersk¹ w
roli g³ównej nie wspominaj¹c. Nie
dziwi wiêc, ¿e w sondzie zdoby³
wysoka pozycjê.
Do zwiedzania koœcio³a œw. Klary zachêca³o 11 proc. respondentów, a w goœcinê do najstarszego
budynku „Taber” - 5 proc. Najmniej, bo 1 proc. respondentów
poleca³o zwiedzanie obiektu gimnazjum. Po 2 proc. zyska³y: rynek
miejski, stadion miejski i zaplecze
oraz jeziora: Dobre i Woœwin. MM

Burmistrz Wêgorzyna
informuje, ¿e zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami /Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651
z póŸn. zmian./ poda³ do publicznej wiadomoœci wykazy nieruchomoœci oznaczonych:
- nr 654/6 wraz z udz. 1/4 w dz. nr 654/9 w obr nr 3 m. Wêgorzyno
- nr 183/7 o pow. 0,0565 ha, nr 183/8 o pow. 0,0958 ha, nr 183/9
o pow. 0,0949 ha, nr 183/10 o pow. 0,0569 ha,nr 183/11 o pow. 0,0540
ha, nr 183/12 o pow. 0,0919 ha i nr 183/13 o pow. 0,0855 ha (droga
wewnêtrzna) w obr. nr 2 miasta Wêgorzyno,
- nr 136 o pow. 0,64 ha w obr. Runowo,
- nr 174/ o pow.0,2673 ha i nr 175/1 o pow.0,46 ha w obr. Po³chowo,
- nr 539 o pow. 0,0501 ha w obr. Mieszewo
przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze przetargu.
W/w wykaz zosta³y wywieszony na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska
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Place zabaw
do przegl¹du

(£OBEZ). Niezmiernym powodzeniem cieszy siê nowy plac
zabaw zlokalizowany w parku
przy ul. Niepodleg³oœci. Nie ma siê
co dziwiæ, albowiem zamontowano tutaj niestandardowe urz¹dzenia s³u¿¹ce nie tylko do zabawy,
ale i wspomagania rozwoju najm³odszych mieszkañców miasta.
Systematycznie rozbudowywany plac zabaw sta³ siê miejscem spotkañ dzieci i ich mam. Przy piêknej
pogodzie wszystkie urz¹dzenia s¹
wykorzystywane przez najm³odszych.
Podczas sesji Rady Miejskiej w
£obzie radny Henryk Stankiewicz

zaapelowa³ jednak, aby zaj¹æ siê
równie¿ stanem starszych placów
zabaw. Zwróci³ uwagê, ¿e na os.
Hanki Sawickiej kilka ³awek grozi
przewróceniem, albowiem nie s¹
przymocowane.
Sesja w £obzie odby³a w minion¹ œrodê. Na plac zabaw udaliœmy siê w poniedzia³ek. W piaskownicach znajdowa³ siê œwie¿y piach,
³awki zosta³y solidnie przymocowane i naprawione. Zabezpieczono
równie¿ pozosta³e urz¹dzenia i
miejsca pod nimi. Pozostaje pogratulowaæ i mieæ nadziejê, ¿e pozosta³e place zabaw w gminie równie¿
zostan¹ przejrzane i zabezpieczone
równie sprawnie i solidnie. MM

Wszystkim,
którzy wziêli udzia³
w ceremonii pogrzebowej

Œ.P.
Zofii Kwiatkowskiej
serdecznie dziêkujemy.
Rodzina
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Pierwszych sto bzów
posadzonych

(£OBEZ) Zapowiadana przez
nas akcja obsadzania £obza bzem
ruszy³a. Pierwszych sto sadzonek
zosta³o wkopanych na brzegu
Regi.
Pomys³ Lidii Lalak-Szawiel i
Czes³awa Szawiela, by nazwa
£obez kojarzy³a siê z bzem, zaczyna
nabieraæ kszta³tów. W pi¹tek po

po³udniu, na promenadzie, w okolicy mostku, spotka³o siê kilkunastu
mieszkañców gminy, którzy skrzyknêli siê, by rozpocz¹æ sadzenie lilaka. To prawid³owa nazwa dla potocznie okreœlanego bzem krzewu,
kwitn¹cego w maju. Ochotnicy posadzili sto sadzonek na lewym brzegu Regi. O dalszych dzia³aniach
bêdziemy informowaæ.
KAR
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Jak robiæ, ¿eby nie zrobiæ

Od 8 lat so³tys prosi o za³atanie dziury
w drodze
(£OBEZ). Sprawa
drogi w Ro¿nowie
by³a poruszana przez
nas wielokrotnie.
Od oœmiu lat so³tys niemal na
ka¿dej sesji prosi o za³atanie przynajmniej najwiêkszej dziury w drodze, a w okresie zimowym o odœnie¿anie. Droga jest Skarbu Pañstwa, a
tempo za³atwiania spraw mieszkañców Ro¿nowa nadaje siê do wpisu
do Ksiêgi Rekordów Guinnessa.
Dziura jak by³a tak jest, z tym ¿e
coraz wiêksza. Œnieg stopnia³, przysz³a kolejna wiosna.
So³tys Ro¿nowa apeluje za ka¿dym razem o naprawê przynajmniej
najwiêkszej dziury w drodze naprzeciw nowej œwietlicy. Zamiast
wiêc w jakiœ sposób rozwi¹zaæ sprawê tutaj, na ³obeskim podwórku,
odsuwa siê j¹ jak najdalej od siebie,
a dok³adnie rzecz ujmuj¹c, o ponad
600 km – do Warszawy. Kwestia
dotyczy kilkuset metrów drogi. Do
Ro¿nowa prowadzi droga powiatowa, w Ro¿nowie natomiast w³aœcicielem jest Skarb Pañstwa.
- To ju¿ jest wstyd. Sprawa toczy
siê w s¹dzie ju¿ 5 lat, o drodze mówiê 8 lat i nie ma ¿adnego odzewu.
Chcia³bym pañstwo radni, abyœcie
coœ z tym zrobili, albo w jedn¹ stronê albo w drug¹. Na dzisiaj uszczêœliwiliœcie mieszkañców tym, ¿e s¹
podniesione podatki, teraz wchodzi
podatek œmieciowy, a my dalej bêdziemy chodzili po tej drodze ochlapani. Porównujê nasz¹ wioskê tylko
z tymi, które s¹ wokó³, wszystko jest
jak nale¿y. A Ro¿nowo? Kanaliza?
Na samym koñcu, drogi nie ma, to
ju¿ wstyd – powiedzia³ so³tys Ro¿nowa Waldemar Lisik.
Na te s³owa i na zapytanie radnej
Krystyny Boguckiej, sk¹d tak d³ugi
termin, odpowiedzia³ wiceburmsitrz Ireneusz Kabat.
- To nie jest po naszej stronie, to
w Warszawie tak d³ugo trwa. To nie
po naszej stronie. My nie jesteœmy
w³aœcicielem, jest Skarbu Pañstwa i
nie jest okreœlone, kto powinien to
przej¹æ. Jest w Warszawie w sporze,
a nie u nas w £obzie – powiedzia³
wiceburmistrz.
Burmistrz doda³, ¿e innym rozwi¹zaniem mo¿e byæ zamiana dróg
i zapowiedzia³, ¿e wyst¹pi do Powiatu z propozycj¹, aby ten przej¹³
drogê w Ro¿nowie, a w zamian gmina przejmie np. ul. Podgórn¹.

W poniedzia³ek spytaliœmy starostê powiatu ³obeskiego Ryszarda
Brodziñskiego o tê kwestiê.
- O tej propozycji nic mi nie
wiadomo. Nie od dziœ mówiê, ¿e
takie rozwi¹zania s¹ sensowne, a na
dziœ powiem – dlaczego tylko Ro¿nowo? A Tarnowo? Worowo? Takich przyk³adów jest wiele, gdzie
mo¿na by³oby rozwi¹zaæ problem
dla spo³ecznoœci lokalnej. Gmina,
zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem,
nie powinna kwestionowaæ decyzji
wojewody o przekazanie na ich w³asnoœæ tych dróg. Natomiast mogê
powiedzieæ tyle – jako zarz¹d powiatu jesteœmy otwarci na rozmowy
co do zamiany dróg. Nie ma sensu,
aby na koñcu drogi powiatowej w
Tarnowie czy Ro¿nowie kilkaset
metrów by³o drog¹ gminn¹, tak jak
nie ma sensu, by ul. S³owackiego
by³a drog¹ powiatow¹. Przecie¿ to

mo¿na poregulowaæ, to nie jest problem. Tylko na dzisiaj jedynym gotowym do takiego rozwi¹zania jest
powiat, bo jest w³aœcicielem ul. S³owackiego, a z drugiej strony nie ma
partnera, bo droga w Ro¿nowie czy
Tarnowie jest nadal drog¹ Skarbu
Pañstwa, której gmina nie chce przej¹æ – powiedzia³ starosta powiatu
³obeskiego Ryszard Brodziñski.
Przypomnijmy, ¿e wojewoda
wyda³ decyzjê komunalizacyjn¹,
przyznaj¹c¹ tytu³ w³asnoœci gminie
£obez. Gmina to zakwestionowa³a i
sprawy s¹ w s¹dach. Na tym cierpi¹
ludzie. W wielu miejscowoœciach
jest tak, ¿e do danej miejscowoœci
prowadzi droga powiatowa, natomiast ju¿ w samej miejscowoœci
droga jest Skarbu Pañstwa. S¹ drogi
bardzo ró¿nie skonfigurowane, jest
zamieszanie w³asnoœciowe i samo-

rz¹dy powinny usi¹œæ i jako w³aœciciele porozmawiaæ o uregulowaniu
tych spraw, je¿eli jest to mo¿liwe.
Zastanawiaj¹ce, ¿e najwiêkszy z
tym problem jest w gminie £obez,
w innych nastêpowa³o przejmowanie dróg, b¹dŸ zamiany w³asnoœciowe.
- Nie mamy ¿adnych problemów w sprawach drogowych z
¿adn¹ gmin¹ poza £obzem. Zarówno tych Skarbu Pañstwa, jak i ulic
powiatowych w miastach, gdzie ze
wszystkimi gminami mamy porozumienie, a £obez odmawia –
doda³ starosta.
Problem drogi w Ro¿nowie nie
jest zindywidualizowany. Po transformacji takich „pere³ek” jest niezmiernie wiele we wszystkich gminach. Wszystko jednak zale¿y od
podejœcia w³adz lokalnych i priorytetów – czy wa¿niejsze jest dobro
mieszkañców, którzy p³ac¹ podatki
do gminy, czy to, po której stronie
stoi racja i kto bêdzie naprawia³
drogi. Przyk³ad oœciennych gmin
wskazuje na to, ¿e tego typu problemy mo¿na rozwi¹zaæ na w³asnym
podwórku, wystarczy chcieæ to zrobiæ i pójœæ na ustêpstwa bez anga¿owania s¹dów w stolicy.
Warto te¿ przypomnieæ, ¿e rok
temu starosta ³obeski goœci³ na sesji
Rady Miejskiej w £obzie. Wówczas
radni z Komisji Terenów Wiejskich
zaproponowali spotkanie staroœcie
w celu omówienia m.in. kwestii
dróg Skarbu Pañstwa. Starosta zgodzi³ siê, prosz¹c jedynie o wskazanie terminu spotkania. Min¹³ rok i
jak dotychczas nikt z radnych o spotkaniu nie wspomina.
MM

Odpowiedzialnoœæ prawna
nieletnich
24 kwietnia policjantka z Wydzia³u Prewencji uda³a siê z wizyt¹ do Szko³y Podstawowej w
Runowie Pomorskim. W spotkaniu uczestniczyli szóstoklasiœci.
Tematem przewodnim spotkania
by³a odpowiedzialnoœæ karna nieletnich oraz postêpowanie kontraktowe wobec nieletnich.
Policjantka w trakcie tego spotkania porusza³a tak¿e tematy z zakresu demoralizacji, zasad zacho-

wania siê na terenie szko³y i poza
ni¹. Stara³a siê tak¿e uœwiadomiæ
m³odzie¿y, jakie s¹ konsekwencje
pope³nienia czynu karalnego oraz
jakimi „narzêdziami prawnymi”
dysponuje S¹d Rodzinny wobec
sprawcy takiego czynu. Wyt³umaczy³a tak¿e, i¿ po przekroczeniu
13 roku ¿ycia nieletni ponosz¹ odpowiedzialnoœæ przed S¹dem Rodzinnym i Nieletnich za pope³nione czyny karalne.
Jednym z zagadnieniem spo-

tkania by³o omówienie „kontraktu” zawieranego pomiêdzy nieletnim, którego zachowanie jest
przejawem demoralizacji, a Policj¹. Wyjaœni³a, w jakich sytuacjach taki kontrakt mo¿e byæ zawarty i jakie s¹ przes³anki do jego
zerwania.
Mamy nadziejê, ¿e szóstoklasiœci wiele wynieœli z tej pogadanki i
nie dopuszcz¹ do sytuacji, w której
pojawi³aby siê potrzeba zawarcia
„kontraktu”.
(kp)
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OG£OSZENIE
Administracja Mienia Komunalnego w Dobrej ul. Traugutta 2, 72-210 Dobra

og³asza nabór na wolne stanowisko urzêdnicze:
referent ds. gospodarki odpadami na terenie gminy Dobra
1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):
Administracja Mienia Komunalnego w Dobrej, ul. Traugutta 2, 72-210 Dobra.
2. Wymiar czasu pracy: pe³ny etat.
3. Rodzaj umowy: umowa o pracê.
4. Okreœlenie stanowiska urzêdniczego: referent ds. gospodarki odpadami na terenie gminy Dobra.
5. Wymagania niezbêdne:
Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia nastêpuj¹ce wymagania:
1) posiada wykszta³cenie, co najmniej œrednie (preferowane wy¿sze),
2) posiada obywatelstwo polskie,
3) ma pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzysta z pe³ni praw publicznych,
4) nie by³a prawomocnie skazana za przestêpstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przeciwko dzia³alnoœci instytucji pañstwowych oraz samorz¹du terytorialnego, przeciwko wiarygodnoœci
dokumentów lub za przestêpstwo karno-skarbowe, a tak¿e nie by³a karana za przestêpstwo pope³nione umyœlnie,
5) posiada stan zdrowia pozwalaj¹cy podj¹æ zatrudnienie na stanowisku urzêdniczym.
6. Wymagania dodatkowe:
1)
znajomoœæ przepisów Kodeksu postêpowania administracyjnego,
2)
bieg³a znajomoœæ ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, ustawy
o odpadach, o opakowaniach i odpadach opakowanych, o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i
elektronicznym oraz aktualnych przepisów wykonawczych
3)
bieg³a znajomoœæ obs³ugi komputera oraz oprogramowania z rodziny Microsoft Office - Word/Excel,
4)
sumiennoœæ, rzetelnoœæ, komunikatywnoœæ, zachowanie tajemnicy s³u¿bowej.
7. Zakres zadañ wykonywanych na stanowisku obejmuje:
1) przyjmowania deklaracji o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) okreœlania, w drodze decyzji, wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie nie
z³o¿enia przez w³aœciciela nieruchomoœci deklaracji o wysokoœci tej op³aty, albo powstania uzasadnionych
w¹tpliwoœci, co do danych zawartych w z³o¿onej przez niego deklaracji, na zasadach okreœlonych w art. Ustawy
z dnia 13 wrzeœnia 1996r o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951),
3) okreœlania, w drodze decyzji, wysokoœci zaleg³oœci z tytu³u op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na podstawie art. 6P ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i 951),
4) zobowi¹zywania podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od w³aœcicieli nieruchomoœci, prowadz¹cych regionalne instalacje, do przetwarzania odpadów komunalnych
lub innych posiadaczy odpadów do okazania dokumentów sporz¹dzonych na potrzeby ewidencji odpadów.
8. Wykaz wymaganych dokumentów:
1) List motywacyjny,
2) ¯yciorys (CV),
3) Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegaj¹cych siê o zatrudnienie,
4) Kopie dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie,
5) Kopie dokumentów potwierdzaj¹cych sta¿ pracy - œwiadectwa pracy lub zaœwiadczenie od pracodawcy je¿eli
kandydat jest w stosunku pracy,
6) Kopie innych dokumentów o posiadanych certyfikatach, kwalifikacjach i umiejêtnoœciach,
7) Oœwiadczenie kandydata, ¿e kandydat nie by³ skazany prawomocnym wyrokiem s¹du za umyœlne
przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe,
8) Aktualne zaœwiadczenie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
urzêdniczym,
9) Oœwiadczenie o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji na stanowisko
ds. utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy Dobra w Administracja Mienia Komunalnego w Dobrej
o nastêpuj¹cej treœci: "Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych".
10) Oœwiadczenie o nastêpuj¹cej treœci: "Oœwiadczam, ¿e posiadam pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz
korzystam z pe³ni praw publicznych".
9. Sposób, miejsce i termin sk³adania dokumentów:
Kandydaci s¹ zobowi¹zani do:
1) Z³o¿enia dokumentów, wymienionych w punkcie 8, w zamkniêtej kopercie z podanym adresem do
korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzêdnicze
- referent ds. gospodarki odpadami na terenie gminy Dobra".
2) Oferty zawieraj¹ce wymagane dokumenty nale¿y dostarczyæ do siedziby Administracji Mienia
Komunalnego w Dobrej, ul. Traugutta, 72-210 Dobra, w terminie do dnia 10 maja 2013 roku do godz. 1400.
3) Nie ma mo¿liwoœci przyjmowania dokumentów drog¹ elektroniczn¹.
4) Dokumenty, które wp³yn¹ do AMK w Dobrej po wy¿ej okreœlonym terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
5) Kandydaci, którzy spe³ni¹ wymagania formalne zostan¹ telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
6) Informacja o wyniku naboru bêdzie umieszczona na stronie internetowej gminy Dobra:
www.bip.dobragmina.pl oraz na tablicy og³oszeñ Administracji Mienia Komunalnego w Dobrej.
7) Administracja Mienia Komunalnego w Dobrej zastrzega mo¿liwoœæ zatrudnienia wybranej osoby na czas
okreœlony, a nastêpnie na czas nieokreœlony.
Dobra, dn. 26.04.2013 r.

Kierownik AMK w Dobrej Marek Hatalski
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Mistrzowie
ortografii
na start

(DOBRA). 17 maja o godz.
16.00 w Bibliotece Publicznej odbêdzie siê ju¿ IX Konkurs Ortograficzny o puchar Gminnego
Mistrza Ortografii.
Do konkursu mog¹ zg³aszaæ siê
wszyscy, którzy lubi¹ ortografiê i
konkursowe zmagania.
Zapisy przyjmuje Biblioteka
Publiczna w Dobrej. Chêtni, niezapisani wczeœniej, bêd¹ równie¿ mile
widziani w dniu konkursu. Dla zwyciêzców przewidziano cenne nagrody.
op

NietrzeŸwy kieruj¹cy
18 kwietnia na drodze £obez Suliszewice mieszkaniec gminy
£obez kierowa³ rowerem w stanie
nietrzeŸwoœci 0,50 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
18 kwietnia w Runowie Pomorskiem na ul. Wêgrzyñskiej mieszkaniec gminy Wêgorzyno kierowa³
rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci (0,32 mg/l).

NietrzeŸwy kieruj¹cy
18 kwietnia w Wêgorzynie na ul.
Koœciuszki mieszkaniec gminy
Wêgorzyno kierowa³ rowerem w
stanie nietrzeŸwoœci (1,00 mg/l, alkoholu w wydychanym powietrzu).

Kolizja drogowa
19 kwietnia w £obzie na skrzy¿owaniu ul. Niepodleg³oœci z ul Segala, mieszkaniec gminy £obez,
kieruj¹c samochodem Opel, nie
ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu
kieruj¹cej samochodem Hyundai.

NietrzeŸwy rowerzysta
21 kwietnia w Starogardzie
£obeskim mieszkaniec gminy Resko kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê
w stanie nietrzeŸwoœci (0,98mg/l)
alkoholu w wydychanym powietrzu.
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OG£OSZENIE
Administracja Mienia Komunalnego w Dobrej ul. Traugutta 2, 72-210 Dobra

og³asza nabór na wolne stanowisko urzêdnicze:
referent ds. gospodarki odpadami na terenie gminy Dobra
1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):
Administracja Mienia Komunalnego w Dobrej, ul. Traugutta 2, 72-210 Dobra.
2. Wymiar czasu pracy: pe³ny etat.
3. Rodzaj umowy: umowa o pracê.
4. Okreœlenie stanowiska urzêdniczego: referent ds. gospodarki odpadami na terenie gminy Dobra.
5. Wymagania niezbêdne:
Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia nastêpuj¹ce wymagania:
1)
posiada wykszta³cenie, co najmniej œrednie (preferowane wy¿sze),
2)
posiada obywatelstwo polskie,
3)
ma pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzysta z pe³ni praw publicznych,
4)
nie by³a prawomocnie skazana za przestêpstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko dzia³alnoœci instytucji pañstwowych oraz samorz¹du terytorialnego,
przeciwko wiarygodnoœci dokumentów lub za przestêpstwo karno-skarbowe, a tak¿e nie by³a
karana za przestêpstwo pope³nione umyœlnie,
5)
posiada stan zdrowia pozwalaj¹cy podj¹æ zatrudnienie na stanowisku urzêdniczym.
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Same
œwiat³a
nie
wystarcz¹

6. Wymagania dodatkowe:
1)
znajomoœæ przepisów Kodeksu postêpowania administracyjnego,
2)
bieg³a znajomoœæ ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, ustawy
o odpadach, o opakowaniach i odpadach opakowanych, o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym
i elektronicznym oraz aktualnych przepisów wykonawczych
3)
bieg³a znajomoœæ obs³ugi komputera oraz oprogramowania z rodziny Microsoft Office - Word/Excel,
4)
sumiennoœæ, rzetelnoœæ, komunikatywnoœæ, zachowanie tajemnicy s³u¿bowej.
7. Zakres zadañ wykonywanych na stanowisku obejmuje:
1)
prowadzenie analitycznej ewidencji wp³at za odpady,
2)
realizowanie obowi¹zków sprawozdawczych, informacyjnych i edukacyjnych,
3)
egzekucja nale¿noœci z tytu³u op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4)
sprawdzanie utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym,
5)
realizacja zadañ wynikaj¹cych z regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy Dobra
oraz uchwa³ powi¹zanych,
8. Wykaz wymaganych dokumentów:
1)
List motywacyjny,
2)
¯yciorys (CV),
3)
Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegaj¹cych siê o zatrudnienie,
4)
Kopie dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie,
5)
Kopie dokumentów potwierdzaj¹cych sta¿ pracy - œwiadectwa pracy lub zaœwiadczenie od
pracodawcy je¿eli kandydat jest w stosunku pracy,
6)
Kopie innych dokumentów o posiadanych certyfikatach, kwalifikacjach i umiejêtnoœciach,
7)
Oœwiadczenie kandydata, ¿e kandydat nie by³ skazany prawomocnym wyrokiem s¹du za umyœlne
przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe,
8)
Aktualne zaœwiadczenie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku urzêdniczym,
9)
Oœwiadczenie o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji na
stanowisko ds. utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy Dobra w Administracja Mienia
Komunalnego w Dobrej o nastêpuj¹cej treœci: "Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych".
10)
Oœwiadczenie o nastêpuj¹cej treœci: "Oœwiadczam, ¿e posiadam pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci
prawnych oraz korzystam z pe³ni praw publicznych".
9. Sposób, miejsce i termin sk³adania dokumentów:
Kandydaci s¹ zobowi¹zani do:
1)
Z³o¿enia dokumentów, wymienionych w punkcie 8, w zamkniêtej kopercie z podanym adresem do
korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzêdnicze 2
- referent ds. gospodarki odpadami na terenie gminy Dobra".
2)
Oferty zawieraj¹ce wymagane dokumenty nale¿y dostarczyæ do siedziby Administracji Mienia
Komunalnego w Dobrej, ul. Traugutta, 72-210 Dobra, w terminie do dnia 10 maja 2013 roku do godz. 1400.
3)
Nie ma mo¿liwoœci przyjmowania dokumentów drog¹ elektroniczn¹.
4)
Dokumenty, które wp³yn¹ do AMK w Dobrej po wy¿ej okreœlonym terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
5)
Kandydaci, którzy spe³ni¹ wymagania formalne zostan¹ telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
6)
Informacja o wyniku naboru bêdzie umieszczona na stronie internetowej gminy Dobra:
www.bip.dobragmina.pl oraz na tablicy og³oszeñ Administracji Mienia Komunalnego w Dobrej.
7)
Administracja Mienia Komunalnego w Dobrej zastrzega mo¿liwoœæ zatrudnienia wybranej osoby na czas
okreœlony, a nastêpnie na czas nieokreœlony.
Dobra, dn. 26.04.2013 r.

Kierownik AMK w Dobrej Marek Hatalski

(£OBEZ). W minionym tygodniu pisaliœmy o koniecznoœci zamontowanie œwiate³ przy Szkole
Podstawowej nr 1. Okazuje siê, ¿e
nie jest to taka prosta sprawa i
same œwiat³a nie wystarcz¹.
Goszcz¹ca na sesji Rady Miejskiej w £obzie przedstawicielka
Zarz¹du Dróg Wojewódzkich wyjaœni³a zebranym, ¿e decyzja komisji
bezpieczeñstwa, w której udzia³
wziêli: Policja, przedstawiciele
Urzêdu Marsza³kowskiego, Zarz¹du Dróg Wojewódzkich oraz Urzêdu Miejskiego w £obzie by³a taka,
¿e aby rozwi¹zaæ problem, nale¿y
podejœæ do tego kompleksowo. Na
to zadanie musi byæ z³o¿ony projekt,
albowiem same œwiat³a nie wystarcz¹. Nale¿y tam zainstalowaæ
takie spowalniacze, jakie s¹ przy
wjeŸdzie do Be³cznej od strony pó³nocnej, po to, aby ograniczyæ ruch i
wyciszyæ. Dopiero wtedy mog¹ byæ
œwiat³a. Jak zapewni³a, jeœli bêd¹
tylko œwiat³a to i tak ka¿dy bêdzie
przebiega³, jak bêdzie chcia³, a samochody bêd¹ jeŸdzi³y tak, jak do
tej pory.
Jednak mimo wa¿noœci problemu, niebezpieczeñstwa w tym miejscu i decyzji komisji bezpieczeñstwa o koniecznoœci kompleksowego rozwi¹zania problemu – ZDW
zamierza w nastêpnym roku zaj¹æ
siê projektem, a w kolejnym - realizowaæ zadanie.
MM
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl

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

NIERUCHOMOŒCI

INNE

MIESZKANIA

MIESZKANIA

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Region

Wydzier¿awiê punkt gastronomiczny w Mrze¿ynie - centrum.
500676974.
Sprzedam gara¿ murowany przy ul.
Litewskiej w Gryficach. Cena do
uzgodnienia. Tel. 609 662 729.

Powiat ³obeski
Sprzedam 9 ha ziemi, gmina £obez.
Tel. 91 397 5894.
Sprzedam gospodarstwo rolno –
hodowlane, 38 ha, z zabudow¹.
Atrakcyjnie po³o¿one w powiecie
³obeskim. Tel. 602 507 454.
£obez, sprzedam pó³ bliŸniaka 110
mkw., piwnica, strych, gara¿. Cena
255 tys. z³. Tel. 695 985 67
Sprzedam gospodarstwo rolno-hodowlane 38 ha z zabudow¹. Atrakcyjnie po³o¿one w powiecie ³obeskim. Tel. 602-507-454.

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

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Kominki, wk³ady, budownictwo
techniczne i wykoñczeniowe. Tel.
661 025 368

MEBLE KA–MAR. Du¿y wybór mebli u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR). Tel. 721 766 576. Zapraszamy.
Nowe meble do biura kredytowego,
punktu kasowego sprzedam: kontuar, 2 biurka, 2 kontenerki, rega³, 4
krzes³a, 2 fotele obrotowe ze skóry
ekol. Meble by³y robione na wymiar.
Cena 3000 z³ do negocjacji. Zdjêcia
przeœlê na ¿yczenie. Kontakt: 501
894 828.

Powiat gryficki
Kursy ochrony w Trzebiatowie Pocz¹tek 10.05.2013. Tel.
668-151-221.

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
pow. 66,5 mkw., I piêtro, wewnêtrzne, w Klêpczewie gm. Œwidwin. W
cenie mieszkania gara¿. Tel 503
430 152, 505 186 865.

Powiat ³obeski
SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE! Pow. 53 mkw., w bloku
na II piêtrze, 2 pokojowe, kuchnia,
³azienka + piwnica. W³asnoœciowe
spó³dzielcze. Cena 105 tys. z³. Tel.
663 248 859.

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w Golczewie (63mkw.). Jasne, przestronne, balkon, du¿a piwnica. Dobra lokalizacja. Mo¿liwoœæ póŸniejszego dokupienia gara¿u. Atrakcyjna cena. Tel. 663 030 705, 663 033
095.

ROLNICTWO

Region

Sprzedam M5 (78 mkw.) po remoncie, Wêgorzyno os. 40 Lecia. Tel.
663 316 587.
Mam do wynajêcia kawalerkê w
£obzie. Tel. 880 301 179.

Drewno kominkowo-opa³owe. Tel.
726-873-444.

MOTORYZACJA

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
Tel. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej

Sprzedam BMW rok 2008, seria 1
i seria 3. Tel. 602-507-454.

PRACA
Powiat gryficki
Zatrudniê w ma³ym oœrodku wypoczynkowym w Pobierowie kucharkê
na sezon letni (maj - wrzesieñ).
Wymagamy ksi¹¿czke zdrowia i
doœwiadczenie. Kontakt tel. 601 79
40 49.
Zatrudniê kucharkê w pensjonacie
w Rewalu praca od zaraz tel. 607
683 604.

Cyklinowanie i lakierowanie parkietów i desek pod³ogowych. Tanio i
dobrze. Tel. 505 964 520

Region
Us³ugowo wykonam wszelkie prace
polowe. Nowy ci¹gnik 150 KM. Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Us³ugi
tartaczne z dojazdem do klienta.
Tel. 661 194 854 lub 943631258.
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

DZIA£KI NA SPRZDA¯
£OBEZ ul. Magazynowa - dzia³ka komercyjna z magazynami o pow. 6599mkw
£OBEZ - dzia³ka w centrum o pow. 1523mkw
£OBEZ- dzia³ka w centrum o pow. 40mkw
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 902 mkw
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 532 mkw
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 570 mkw
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 921 mkw lub 1000 mkw
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1011mkw
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 1044 mkw
£OBEZ (okolica) - dzia³ka o pow. 5,47 ha
ZAGOZD - dzia³ka o pow. 1 ha pod obs³ugê turystyczn¹
BE£CZNA - dzia³ka budowlana o pow. 3399mkw
RADOWO MA£E - dzia³ka o pow. 841mkw, wydane warunki zabudowy

- CENA 320.000 z³
- CENA 152.000 z³
- CENA 50.000 z³
- CENA 43.000 z³
- CENA 50.000 z³
- CENA 68.000 z³
- CENA 62.000 z³
- CENA 78.000 z³
- CENA 93.000 z³
- CENA 330.000 z³
- 200.000 z³
- CENA 25.000 z³
- CENA 12.000 z³
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XI Fina³ Miêdzypowiatowego Konkursu
Piosenki i Poezji Angielskiej za nami
9 kwietnia 2013 roku, w sali
œwidwiñskiego zamku odby³ siê
kolejny, ju¿ 11., fina³ Miêdzypowiatowego Konkursu Piosenki i
Poezji Angielskiej. Tegoroczny
konkurs zgromadzi³ 25 uczestników oraz ich opiekunów, reprezentowali oni szko³y gimnazjalne
i ponadgimnazjalne z powiatów
œwidwiñskiego i ³obeskiego.
Organizatorami konkursu s¹ nauczyciele z Zespo³u Szkó³ Rolniczych CKP w Œwidwinie oraz Œwidwiñski Oœrodek Kultury. Pomys³odawc¹ i koordynatorem imprezy jest
pani Magdalena Dembicka, nauczyciel jêzyka angielskiego w ZSR
CKP w Œwidwinie. Wychowankowie
pani Magdaleny z klasy IB Technikum ¯ywienia i Us³ug Gastronomicznych pe³nili funkcje konferansjerów i obs³ugi technicznej.
Na wstêpie prowadz¹cy przywitali goœci oraz podziêkowali sponsorom, dziêki którym tegoroczny
konkurs móg³ siê odbyæ.
Nastêpnie przedstawiono regulamin konkursu, zgodnie z którym
uczestnicy mogli zaprezentowaæ siê
w trzech kategoriach: piosenka gimnazjalna, piosenka ponadgimnazjalna oraz wiersz. W komisji oceniaj¹cej zasiedli nauczyciele jêzyka
angielskiego oraz dwie osoby oceniaj¹ce prezencjê i ogólne wra¿enie
artystyczne. Funkcjê sekretarza komisji pe³ni³a pani Magdalena Dembicka.
Jako pierwsza na scenie wyst¹pi³a Stella Litwin z Gimnazjum im.
Kazimierza Górskiego w Resku z
piosenk¹ „People help the people”.
Hubert Okonowicz z Gimnazjum w
S³awoborzu, z drugim numerem
startowym, zaprezentowa³ siê publicznoœci w wierszu „Spring” G.M.
Hopkinsa i zdoby³ gromkie brawa za
prawdziwie artystyczny wystêp.
Szczególnym uznaniem m³odych wykonawców w tym roku cieszy³a siê piosenka „People help the

people” Birdy, która zosta³a zaprezentowana trzykrotnie. Pojawi³y siê
tak¿e pere³ki takie jak „Spider's
web” Katy Melua w wykonaniu Patrycji Jaremko z Zespo³u Szkó³
Gimnazjalnych w £obzie czy „Sky
fall” Adele w wykonaniu Julii Borowskiej z Publicznego Gimnazjum w Œwidwinie. Nie zawiedli
tak¿e cz³onkowie zespo³u Blue
Ties z Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie. Ten rockowy zespó³ zaprezentowa³ w³asny utwór
„To err is human” i zdoby³ uznanie
publicznoœci.
Ostatnim wykonawc¹ w tegorocznym konkursie by³ Tomasz To³wiñski z Brze¿na, który zaprezentowa³ siê elegancko w utworze Rihanny „Stay” i zosta³ nagrodzony d³ugimi brawami. Poza konkursem wyst¹pili uczniowie Zespo³u Szkó³
Rolniczych w skeczach pt. „The
photographer” i „Sun of Jamaica”.
Laureatami XI Miêdzypowiatowego Konkursu Piosenki i Poezji
Angielskiej zostali:
kategoria I
- piosenka gimnazjalna
I m. - Patrycja Jaremko z Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie
II m. - Julia Borowska z Publicznego Gimnazjum w Œwidwinie
III m. - zespó³ Blue Ties z Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie
kategoria II
- piosenka ponadgimnazjalna
I m. - Ewa Drewiankowska z
ZSR CKP w Œwidwinie
II m. - Patrycja Kar³owska z
Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w
£obzie
III m. - Justyna Margiel z ZSR
CKP w Œwidwinie
kategoria III - wiersz
I miejsce (ex aequo) - Hubert
Okonowicz z Gimnazjum w S³awoborzu, Ewa Kossakowska z ZSR

CKP w Œwidwinie; II m. - Paula
Zatoñ z ZSR CKP w Œwidwinie; III
m. - Martyna Rudziñska z Gimnazjum w Œwidwinie.
Publicznoœæ przyzna³a trzy
nagrody dla ulubionych wykonawców. Zdobyli je:
Klaudia Rajecka i Ewa Drewiankowska z ZSR CKP w Œwidwinie

oraz zespó³ Blue Ties z Zespo³u
Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali upominki oraz zaproszenie do udzia³u w kolejnej edycji
MKPiPA. Do zobaczenia w goœcinnych murach Œwidwiñskiego Zamku wiosn¹ 2014 roku!
Anna Samulak

Zezowaty samorz¹d

W mieœcie zakazów
- zakaz obywatelski
(£OBEZ). Na drogach powiatowych w £obzie nie ma koszy na
œmieci, bowiem zarz¹dca dróg
powiatowych nie widzi potrzeby
ich stawiania. Mo¿na jednak zap³aciæ karê w wysokoœci 500 z³ do
kasy miejskiej, jeœli pies nabrudzi
na takiej drodze, a w³aœciciel nie
posprz¹ta po nim.
Gmina £obez zdaje siê nie zwa¿aæ na kwestiê poruszan¹ od lat, a
ostatnio przez radnego, który sprawi³ sobie pieska i naocznie sprawdzi³, ¿e nie ma gdzie wyrzuciæ psiej
kupy.
Gmina zdaje siê te¿ nie zwa¿aæ,
na fakt, i¿ nie mo¿na nak³adaæ na
obywateli niemo¿liwych do realizacji obowi¹zków. Takie zdanie ostatnio napisa³ gminie wojewoda, kwestionuj¹c w styczniu regulamin
œmieciowy. To zdanie jest prawdziwe wobec wszelkich nakazów i zakazów wprowadzanych w tym mieœcie, bez umo¿liwiania spe³niania
wymogów i bez wskazywania alternatyw.

Zakaz wstêpu
stra¿nikom
miejskim na drogi
powiatowe

Tym samym apelujemy – skoro
nie ma koszy na drogach powiatowych, a w³adze miejskie ³¹cznie z
rajcami uwielbiaj¹ wprowadzaæ zakazy, to mo¿e spo³eczeñstwo wprowadzi swój – zakaz wstêpu stra¿y
miejskiej na drogi powiatowe. Nie
jest to teren miejski, nie ma koszy,
nie ma mo¿liwoœci zrealizowania
uchwa³y, nie bêdzie wiêc z dróg
powiatowych wp³ywów do kasy
miejskiej.
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Szko³a Podstawowa w Resku

Miêdzyszkolny Konkurs Mitologiczny
„Znam mitologiê”
Staro¿ytna Grecja przez ca³e
wieki wywiera³a wp³yw na ludzkoœæ
i dziœ fascynuje nie tylko historyków. Uczniowie klas pi¹tych poznaj¹ bogów greckich, wyobra¿aj¹
ich sobie jako zazwyczaj piêkne i
nieœmiertelne istoty, chocia¿ nie
pozbawione wad.
25 kwietnia 2013 r. by³ dniem
szczególnym, gdy¿ bogowie olimpijscy obdarzyli nas, œmiertelników,
ogromn¹ ³ask¹. Pozwolili zbli¿yæ
siê do swojej siedziby - Olimpu i
poznaæ dok³adniej zwyczaje tam
panuj¹ce.
Nie pierwszy ju¿ raz Szko³ê
Podstawow¹ w Resku odwiedzili
bogowie i inni bohaterowie mitologii greckiej. W tym roku byli to Dionizos, Prometeusz, Demeter, Ares,
Posejdon, Artemida, Afrodyta i inni.
Uczniowie uczestniczyli w I
Miêdzyszkolnym Konkursie Mitologicznym pt. „Znam mitologiê”
pod patronatem Starosty Powiatowego w £obzie. Zaproszenie przyjêli uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Starogardzie: Aleksandra
Kozicka. Sandra Pilarska, Julian
Pude³ek z nauczycielem pani¹ Halin¹ Narolewsk¹.
Szko³ê Podstawow¹ w Be³cznej
reprezentowali: Ewelina Kiñska,
Grzegorz Latocha, Kacper Leszczyñski z opiekunem pani¹ Alicj¹
Mielczarek.
Ze Szko³y Podstawowej w Dobrej przyjechali: Mateusz Mijalski,
Mieszko Go³¹b, Martyna Heinrich,
Magdalena Parysiak i opiekun pani
Anna Pencarska.

Gospodarzy, Szko³ê Podstawow¹ w Resku reprezentowali:
Marita Romañczuk, Julia Szczepañska, Micha³ Klik, opiekun Anna
Bartkowiak.
Dzieci wykaza³y siê doskona³¹
wiedz¹ mitologiczn¹, uczniowie
startowali w ró¿nych konkurencjach, popisali siê umiejêtnoœciami
aktorskimi, wokalnymi. Wszyscy
wyst¹pili w strojach z epoki. Konkursowe zmagania przebiega³y w
mi³ej i serdecznej atmosferze przy
dŸwiêkach greckiej muzyki.
Uczniów ocenia³o jury w sk³adzie: p. Mariola S³odkowska -

przedstawiciel Urzêdu Miejskiego
w Resku, p. Joanna Knap oraz p.
Anna Pencarska. W rywalizacji
szko³y zajê³y nastêpuj¹ce miejsca:
I miejsce - SP Resko, II miejsce
- SP Dobra, III miejsce – Starogard,
IV miejsce - SP Be³czna.
Wszyscy uczniowie otrzymali
dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w £obzie i przekazane przez
dyrektor Wydzia³u Oœwiaty i Promocji p. Teresê £añ. Dodatkowo
ka¿dy zespó³ obdarowany zosta³
s³odkim rogiem obfitoœci.
Dziêkujemy sponsorom: panu

Burmistrzowi Resko Arkadiuszowi
Czerwiñskiemu za wsparcie finansowe, panu Oktawiuszowi Je¿owi
za ufundowanie s³odkiego poczêstunku. Dyrekcji, kole¿ankom i obs³udze dziêkujemy za wsparcie i
pomoc w organizacji spotkania.
Myœlimy, ¿e kolejna edycja konkursu bêdzie równie¿ udana. Do zobaczenia za rok.
Organizatorki: Anna Bartkowiak, nauczycielka j. polskiego i
Anna Miszczyszyn, nauczycielka
historii - Szko³a Podstawowa w
Resku.

Posprz¹taliœmy w Œwiêtoborcu
Z przyjemnoœci¹ donoszê, ¿e w dniu 27 kwietnia 2013 r., przy ul. Œwiêtoborzec w £obzie, mia³
miejsce czyn spo³eczny, zainicjowany przez tutejsz¹ m³odzie¿.
Ch³opcy w wieku 9 do 15 lat skrzyknêli siê, aby
uporz¹dkowaæ wejœcie do lasu, granicz¹ce z osiedlem
w Œwiêtoborcu. Przez zimê grasuj¹ce tam dziki odkry³y zwa³y œmieci ró¿nego asortymentu. Widok nie
zachêca³ do wycieczek do lasu. Przez 4 godziny przy
pomocy narzêdzi ogrodniczych wyczyszczono du¿¹
po³aæ ziemi. Odpady drewniane i liœcie spalono.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e najchêtniej pracowali najm³odsi ch³opcy.
W za³¹czeniu weso³a brygada, pozytywnie zakrêcona.
Teresa Maziarz
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Dzieñ Ziemi w szkole podstawowej w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO). 22 kwietnia
w naszej szkole dzieci z oddzia³ów
przedszkolnych i uczniowie z klas
I-III ubrani na zielono œwiêtowali
Dzieñ Ziemi.
Mi³o by³o goœciæ na uroczystoœci przedstawiciela Nadleœnictwa
£obez - pani¹ leœnik Anitê Gi³kê, inspektora do spraw ochrony œrodowiska w naszej gminie - pani¹ Janinê Mazuro, przedstawiciela Centrum Ogrodniczego w Wêgorzynie pani¹ Annê Macedoñsk¹ i dyrektora
naszej szko³y - pani¹ Lucynê
Wolsk¹.
Uczniowie z Ko³a Teatralnego
przygotowali dla wszystkich krótkie przedstawienie pt. „Dbajmy o
Ziemiê”, w trakcie którego dzieci z
oddzia³ów przedszkolnych segregowa³y œmieci. Po przedstawieniu
dzieci ze wszystkich oddzia³ów zerowych i klas I-III prezentowa³y
przygotowane transparenty i g³osi³y
has³a nawo³uj¹ce do ochrony Ziemi.
Chêtnie wykonywa³y te¿ zadania

polegaj¹ce na rozpoznawaniu odg³osów zwierz¹t, nazywaniu roœlin,
rozwi¹zywaniu zagadek przyrodniczych i uk³adaniu obrazków z puzzli. Z przyjemnoœci¹ wys³ucha³y
pogadanek przygotowanych przez
naszych goœci. Na laureatów Szkolnego Konkursu Przyrodniczego dla
klas 0-III czeka³a uroczysta chwila.
Pani leœnik wrêczy³a zwyciêzcom
nagrody ufundowane przez Nadleœnictwo £obez.
Nagrody.
Klasy 0-I - konkurs plastyczny:
I miejsce - Kuffel Fabian, II miejsce
- Stacewicz Mateusz, III miejsce Macedoñski Mateusz.
Klasy II -konkurs wiedzy przyrodniczej: I miejsce - Banaœ Filip, II
miejsce - Sa³dak Maciej, III miejsce
- Olczak Wiktoria.
Klasy III -konkurs wiedzy przyrodniczej: I miejsce - Pieróg Agata,
II miejsce - Wikiera Mateusz, III
miejsce - Pieróg Karol
GRATULUJEMY!
Du¿¹ atrakcj¹ by³o wspólne

Œwiatowy Dzieñ Ziemi

œpiewanie piosenki pt. „Ziemia, wyspa zielona”, która poderwa³a
wszystkich do interpretacji ruchowej.
Na zakoñczenie uroczystoœci
uczniowie z klasy 2a oraz oddzia³u
0a posadzili roœliny, które teraz
piêknie zdobi¹ wejœcie do naszej
szko³y. Pozostali uczniowie pod

opiek¹ wychowawców uczestniczyli w marszu, obwieszczaj¹c mieszkañcom Wêgorzyna, jak wa¿na jest
ochrona naszej planety.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ Nadleœnictwu £obez za ufundowanie nagród, a tak¿e pani Macedoñskiej za podarowanie roœlin
ozdobnych.
(szk)

G³os so³tysa £ob¿an na sesji w £obzie

Nim dojdzie
do tragedii
(DALNO). Wyjazd autobusu
na skrzy¿owanie drogi wiod¹cej z
tej miejscowoœci, z drog¹ £obez Radowo, grozi wypadkiem.
Wszystko przez to, ¿e zwyczajnie
d³u¿sze autobusy nie mieszcz¹ siê
na swoim pasie.

(RESKO) „Idea obchodów Dnia
Ziemi zrodzi³a siê w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy obchodzono
go w 1970 r., w Polsce dopiero od
1991 roku. Wszyscy ludzie - przyjaciele Ziemi - robi¹ coœ, aby sta³a siê
ona piêkniejsza, zdrowsza i bezpieczniejsza dla wszystkich.”
W dniu 22.IV.2013r. w Przedszkolu Miejskim im. Kubusia Puchatka w Resku odby³o siê uroczyste spotkanie pod has³em: „Kochamy nasz¹
Ziemiê - bo na niej ¿yjemy”.
Choæ cz³owiek wie coraz wiêcej o
œwiecie, jego dzia³alnoœæ wp³ywa niekorzystnie na œrodowisko naturalne.
Œcieki z zak³adów pracy i naszych domów zatruwaj¹ wode w rzekach i je-

ziorach. Wysypiska œmieci powoduj¹
ska¿enie gleby. W zatrutym œrodowisku choruj¹ ludzie, gin¹ roœliny i
zwierzêta.
Celem tego wyj¹tkowego spotkania by³a edukacja proekologiczna,
uswiadamiaj¹ca ju¿ najm³odszym
mieszkañcom zielonego globu, jak
wa¿na jest ochrona otaczaj¹cej ich
przyrody. W programie artystycznym
udzia³ wziê³y grupy starsze i zaproszeni goœcie - dzieci z kl. IIIa Szko³y
Podstawowej pod opiek¹ n-la p. Renaty Gajdzis z przedstawieniem pt.
„Jak na Œl¹sku energiê oszczêdzano”.
Dzieci z grupy „Tygrysków” wraz
z nauczycielem pragn¹ podziêkowaæ
p. R.Gajdzis oraz Dyrekcji Szko³y za
wspó³pracê.
K. Kaczor

Z apelem o zapewnienie bezpieczeñstwa na tym skrzy¿owaniu wyst¹pi³ do przedstawiciela dróg wojewódzkich so³tys £ob¿an Grzegorz Piotrowicz.
- Mam proœbê w imieniu kierowców autobusów szkolnych do dyrektor Zarz¹du Dróg Wojewódzkich. Autobusy maj¹ olbrzymi problem przy skrêcie w prawo. Krótkie
autobusy mieszcz¹ siê na asfalcie,
d³ugi autobus musi jeŸdziæ po lewym poboczu. Wszystkie samochody jad¹ce od strony £obza wchodz¹
w zakrêt doœæ szybko i tam mo¿e
dojœæ do tragedii – powiedzia³ so³tys £ob¿an Grzegorz Piotrowicz.

Kwestia jest o tyle niebezpieczna, ¿e s¹ to autobusy przewo¿¹ce
dzieci i rzeczywiœcie najwy¿szy
czas, aby zaj¹æ siê t¹ kwesti¹. W
razie wypadku bêdzie odpowiada³
kierowca, bez wzglêdu na to, czy
mia³ mo¿liwoœæ prawid³owego manewrowania. Ucierpi¹ jednak najbardziej dzieci.
MM

BIURO OG£OSZEÑ
TYGODNIKA £OBESKIEGO
Tel. 91 39 73 730; 504 042 532
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Powiatowy Turniej
Propozycje na d³ugi
Bezpieczeñstwa
weekend majowy
w Ruchu Drogowym
1 MAJ

Przygoda z histori¹
(WÊGORZYNO) Mi³oœnicy przygód i historii mog¹ wybraæ siê na
wycieczkê po grodziskach w gminie Wêgorzyno. Rajd organizuje znany
regionalista Eugeniusz Piecewicz z Drawska Pom. Nale¿y zabraæ prowiant
i wygodne buty. Start samochodami o godz. 10. sprzed urzêdu miejskiego.
Zakoñczenie - po po³udniu ogniskiem w Ginawie (zakoñczyæ wycieczkê
mo¿na w ka¿dym momencie).
Turniej tenisa ziemnego
(WÊGORZYNO) Na Orliku o godz. 11. odbêdzie siê turniej tenisa
ziemnego o Puchar Burmistrza. Zapisy telefoniczne: 501-660-992.
1 maja na stadionach
(POWIAT) Kibice 1 maja mog¹ wybraæ siê na trzy mecze rozgrywane
w klasie okrêgowej. O godz. 16.00 w Radowie Ma³ym Radowia podejmuje
Pomorzanina Przybiernów. W £obzie Œwiatowid o godz. 16.00 zagra z
Tanowi¹ Tanowo, a w Wêgorzynie Sparta o godz. 17.00 zmierzy siê z Wichrem Brojce.

(RESKO) Podobnie jak w
ubieg³ych latach, tak i w tym roku
odby³ siê Powiatowy Turniej Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym.
Tym razem mia³ on miejsce w
Szkole Podstawowej w Resku. W
zmaganiach na etapie gimnazjalnym udzia³ wziê³y 4 dru¿yny, natomiast na etapie szko³y podstawowej
tych dru¿yn by³o 8.
Pierwsz¹ konkurencj¹, z któr¹
zmaga³y siê dru¿yny, by³ testy wiedzy z zakresu ruchu drogowego. Po
jego napisaniu zawodnicy przeszli
na plac, gdzie prezentowali swoje
umiejêtnoœci na torze rowerowym.
Na ostatnim etapie uczniowie musieli sobie poradziæ z pytaniami i
czynnoœciami z zakresu udzielania
pomocy medycznej.
Wszystkie dru¿yn wykaza³y siê
du¿¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami. W
kategorii szkó³ podstawowych
pierwsze miejsce zajê³a szko³a z Radowa Ma³ego, II - szko³a z Runowa
Pomorskiego, a III - szko³a podsta-

wowa ze Starogardu. W kategorii
szkó³ gimnazjalnych najlepsi okazali siê uczniowie z Gimnazjum w
Wêgorzynie, którzy zajêli I miejsce, nastêpne by³y Gimnazjum z
Radowa Ma³ego i Gimnazjum z
£obza.
Dziêki przychylnoœci burmistrzów oraz wójta wszystkich gmin
w naszym powiecie, a tak¿e Starosty Powiatu £obeskiego, najlepsze
dru¿yny otrzyma³y nagrody i puchary, a tak¿e drobny poczêstunek
podczas trwania zmagañ.
Najlepszym zawodnikiem w
kategorii szkó³ podstawowych okaza³a siê Damian Jasek ze Szko³y
Podstawowej w Runowie Pomorskim, natomiast w kategorii Gimnazjum najlepszy by³ Micha³ Banaszak z Gimnazjum w Wêgorzynie.
Zwyciêzcom gratulujemy, Dyrekcji Szko³y Podstawowej w Resku oraz nauczycielom dziêkujemy
za pomoc w organizacji, a samorz¹dowcom za ufundowane nagrody.
Organizatorzy

2 MAJ

(WÊGORZYNO) O godz. 11. na Orliku turniej ¯aków im. Stanis³awa
Paw³owskiego, rocznik 2002.

3 MAJ
Trzeciomajowo
(WÊGORZYNO) O godz. 9. Msza œw. z udzia³em Pocztów Sztandarowych w intencji Ojczyzny.
(DOBRA) Msza œwiêta za Ojczyznê o godz. 11. w koœciele pw. Œwiêtej Klary.
(£OBEZ) W Koœciele pw. NSPJ w £obzie o godz. 12. monta¿ s³ownomuzyczny pt. „PrzebudŸ siê - jesteœ wolny”, w wykonaniu uczniów Zespo³u
Szkó³ i M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej. O godz. 13.20 wszyscy zgromadzeni
udadz¹ siê pod Pomnik Wdziêcznoœci, gdzie odbêd¹ siê oficjalne uroczystoœci zwi¹zane z obchodami 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
„Szczupak Dobrzycy”
(RESKO) Ko³o PZW „£osoœ” w Resku zaprasza na Zawody Spinningowe „Szczupak Dobrzycy”. Zawody w pi¹tek, 3 maja, w godz. 6-10. Zbiórka na pla¿y nadleœnictwa o 5.30. Wp³aty u Jerzego Ledziona do 2 maja.

4 MAJ
Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody
(£OBEZ) W sobotê i niedzielê mo¿na wybraæ siê do Œwiêtoborca na
Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody. Organizuj¹ je Ludowy
Klub Sportowy „HUBAL” i spó³ka SBS Stado Ogierów £obez w dniach 45 maja 2013 r. W sobotê zawody rozpoczn¹ siê o godz. 10. Zaplanowano
6 konkursów. W niedzielê rozpoczêcie o godz. 9. Równie¿ 6 konkursów.
Majówka na sportowo
(MIESZEWO, gm. Wêgorzyno) W Hubertówce „Diana” o godz. 12.
rozpocznie siê majówka na sportowo z udzia³em so³ectw. O godz. 21. w
œwietlicy zabawa przy zespole „Avanti” z Nowogardu.
„Karaœ” zaprasza na Karwowo
(£OBEZ) Ko³o PZW „Karaœ” w £obzie organizuje 4 maja Mistrzostwa
Ko³a w spinningu na jeziorze Karwowo. Pocz¹tek o godz. 14. Po³ów ze œrodków p³ywaj¹cych i brzegu. Wpisowe najpóŸniej dzisiaj u skarbnika Ko³a.
Jastrz¹b z Gardomink¹
(£OSOŒNICA, gm. Resko) W sobotê, 4 maja, mecz klasy B Jastrz¹b
£osoœnica - Gardominka Polonia II Mechowo o godz. 16.00.
Zabawa na starym boisku
(£OBEZ) Dom Kultury organizuje 4 maja blok imprez na starym boisku.
O godz. 17. program dla dzieci „Œwiat Dzikiego Zachodu”. O godz. 19. koncert
greckiego zespo³u „Mythos”. O godz. 21. zabawa przy zespole „Ma³y Band”.
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Awans gimnazjalistek
z Radowa Ma³ego do pó³fina³u
Mistrzostw Województwa
w koszykówce dziewcz¹t

tygodnik ³obeski 30.4.2013 r.

Wyniki i tabele
IV liga
Leœnik Rossa Manowo - Astra Ustronie Morskie 2:1, Hutnik Szczecin Stal Szczecin 1:2, Ina Goleniów Gryf Kamieñ Pom. 3:5, Vineta Wolin
- Ba³tyk Koszalin 0:0, Kluczevia Stargard - Lech Czaplinek 0:1, Rasel
Dygowo - K³os Pe³czyce 5:2, Sarmata
Dobra - Wiekowianka Wiekowo 1:1,
Orze³ Wa³cz - Arkonia Szczecin 0:1.

1. Vineta Wolin
44 39:12
2. Ba³tyk Koszalin
42 58:14
3. Leœnik Rossa Manowo 39 38:22
4. Rasel Dygowo
32 29:23
5. Sarmata Dobra
31 29:18
6. Gryf Kamieñ Pom.
30 40:30
7. Astra Ustronie M.
30 41:28
8. Stal Szczecin
29 33:31
9. Hutnik Szczecin
28 25:25
10. Arkonia Szczecin
27 31:34
11. K³os Pe³czyce
26 26:30
12. Lech Czaplinek
21 12:27
13. Kluczevia Stargard 18 24:36
14. Ina Goleniów
15 26:59
15 Wiekowianka Wiek. 15 21:31
16. Orze³ Wa³cz
4 9:61
Dziewczêta z Gimnazjum z
Radowa Ma³ego 16. kwietnia rozegra³y Regionalny Turniej w Koszykówce Dziewcz¹t.
W zawodach wziê³y udzia³ reprezentacje czterech powiatów:
Gimnazjum 4 Stargard oraz gimnazja z Czaplinka, Wa³cz i Radowa
Ma³ego - gospodarz turnieju.
Turniej rozegrano systemem
„ka¿dy z ka¿dym”, czyli najbardziej
sprawiedliwym sposobem wy³aniania zwyciêzcy w potyczkach sportowych. Zespo³y bior¹ce udzia³ w zawodach prezentowa³y bardzo wyrównany poziom gry. Dziewczêtom
z Radowa gra³o siê bardzo ciê¿ko z
dziewczêtami o dwa lata starszymi,
ale da³y radê.
Sportowa walka wy³oni³a dwie

dru¿yny, które awansowa³y do rozgrywek pó³fina³owych o mistrzostwo województwa: gimnazja z
Czaplinka i Radowa Ma³ego.
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y
dyplomy Szkolnego Zwi¹zku Sportowego, puchary od Starosty Powiatu £obeskiego, a w przerwie meczy
obiad od dyrektor Zespo³u Szkó³ w
Radowie Ma³ym.
Sk³ad zespo³u dziewcz¹t z Radowa Ma³ego: Gajewska Karolina,
Taborska Klaudia, Lewandowska
Aneta, Przygocka Kamila, Kamiñska Karolina, Niczman ¯aneta, Jemilianowicz Pamela, Szczepañska
Natalia, Pancerz Anna, Misiejuk
Anna. Trener: M. Budzyñski.
Na pó³fina³ koszykówki dziewcz¹t zapraszamy do Radowa Ma³ego po testach gimnazjalnych.

Klasa okrêgowa
regionalna
Wyniki 20 kolejki: Wicher Brojce Œwiatowid £obez 2:1, GKS Mierzyn
- Kasta Szczecin 1:3, Iskra Golczewo
- Masovia Maszewo 4:0, Jeziorak
Szczecin - Wybrze¿e Rewalskie Rewal 1:2, Pomorzanin Przybiernów Sparta Wêgorzyno 3:0, B³êkitni II
Stargard - Tanowia Tanowo 5:2, Flota
II Œwinoujœcie - Promieñ Mosty 4:5,
Chemik II Police - Radowia Radowo
Ma³e 5:1.

1. Flota II Œwinoujœcie
2. Pomorzanin Przyb.
3. Jeziorak Szczecin
4. Promieñ Mosty
5. Sparta Wêgorzyno
6. B³êkitni II Stargard
7. Iskra Golczewo
8. Wybrze¿e Rewalskie

43 63:24
38 55:24
37 57:30
33 54:48
33 41:37
32 51:42
31 53:28
29 35:32

9. Wicher Brojce
25 30:38
10. Œwiatowid £obez
25 39:45
11. Chemik II Police
23 33:39
12. GKS Mierzyn
23 38:47
13. Tanowia Tanowo
16 30:57
14. Kasta Szczecin
14 33:60
15. Masovia Maszewo 12 19:43
16. Radowia Radowo M. 11 18:55

Klasa A
Wyniki 15. kolejki: Mewa Resko B³êkitni Trzyg³ów (mecz przerwany
przy stanie 4:0), Jantar Dziwnów Ba³tyk Gostyñ 5:1, Pionier ¯arnowo
- Sowianka Sowno 2:1, Korona Stuchowo - Fala Miêdzyzdroje 7:0, Orze³
£o¿nica - Bizon Cerkwica 6:0, Orze³
Prusinowo - Sparta Gryfice 0:7.

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

30 54:23
29 25:23
26 44:27
25 48:38
25 44:37
25 45:29
21 37:31
17 31:33
15 24:37
12 16:38
8 24:40
2 9:52

Klasa B
Wyniki 12. kolejki: Pomorzanin II
Przybiernów - Zieloni Wyszobór 6:1,
Znicz Wysoka Kam. - Zalew Stepnica
1:0, Gardominka Polonia II Mechowo - Pomorzanin II Nowogard 0:2,
Ba³tyk Miêdzywodzie - Prawobrze¿e
Œwinoujœcie 0:1, Huragan Wierzchos³aw - Jastrz¹b £osoœnica 1:6.

1. Pomorzanin II Now. 31 42:11
2. Prawobrze¿e Œwin.
25 36:24
3. Pomorzanin II Przyb. 25 36:24
4. Jastrz¹b £osoœnica
19 36:20
5. Znicz Wysoka Kam. 18 26:25
6. Zalew Stepnica
16 33:26
7. Ba³tyk Miêdzywodzie 13 21:45
8. Gardominka Mechowo 12 33:45
9. Huragan Wierzchos³aw 9 18:39
10. Zieloni Wyszobór
7 17:41

Œwiatowid: podsumowanie kwesty i zaproszenie na mecze
Zgodnie z decyzj¹ z dnia
05.04.2012 r. Burmistrza Gminy
£obez, w dniu 6.04.2013 r. zakoñczona zosta³a zbiórka publiczna
prowadzona przez Stowarzyszenie
MLKS Œwiatowid £obez.
Zbiórkê przeprowadzono na dwa
sposoby; jednym by³a kwesta w bramach wejœciowych na stadion podczas meczów rozgrywanych przez
dru¿ynê seniorów i tu nale¿y zaznaczyæ, ¿e w dniu rozpoczêcia zbiórki,
podczas pierwszej kwesty 7.04.2012
r., mecz Œwiatowid kontra Unia Dolice, zebrano 390 z³. Kwota ta powtórzy³a siê te¿ podczas meczu Œwiatowid - Sparta Wêgorzyno. Najmniej
zebrano 22.09. 2012 r. podczas meczu Œwiatowid -B³êkitni Stargard 150 z³ (a podczas meczu by³o tyle

wra¿eñ, tak piêknie spisali siê nasi
zawodnicy). Ogólnie w trakcie meczów zebrano 3604 z³.
Drugim sposobem przeprowadzenia zbiórki publicznej by³o rozstawienie puszek w ³obeskich sklepach i tam zebrano ogó³em 1244z³.
Najbogatsze puszki okaza³y siê z
punktów EKO-FARB materia³y budowlane, UTECH stacja kontroli pojazdów i Sklepu z zabawkami.
Ogólnie podczas trwania zbiórki
publicznej od 7.04.2012 r. do
6.04.2013 r. (praktycznie kwesta
trwa³a do 30.11.2012 r.) zebrano
4.848 z³. Wszystkie zebrane pieni¹dze zosta³y przeznaczone na op³atê
sêdziów, którzy w 2012 roku kosztowali nas 9.829 z³. Tutaj uk³on w stronê ZZPN, który pomóg³ nam w obsa-

dzie sêdziowskiej wysy³aj¹c na mecze juniorów jednego sêdziego, nie
trzech, i do nas przyje¿d¿ali sêdziowie z bliskich okolic. Przyjazd jednego sêdziego ze Szczecina kosztuje
191 z³.
Zarz¹d MLKS Œwiatowida £obez
serdecznie dziêkuje wszystkim darczyñcom, osobom kwestuj¹cym (Joanna Wiœniewska, Klaudia Kuzio,
Damian Kotwicki, Tomasz Król, Szymon Smulski), w³aœcicielom sklepów, którzy wyrazili zgodê na ustawienie w ich sklepach puszek i zaanga¿owali siê w zbiórkê. Bardzo bardzo dziêkujemy; i tym którzy zbierali
i tym którzy wrzucali.
Rozpocz¹³ siê sezon wiosenny
byæ mo¿e s¹ chêtni do pomocy. Wiemy, ¿e na tych, którzy nam pomagali

nadal mo¿emy liczyæ. Potrzebny jest
ktoœ, kto zaj¹³by siê komentowaniem
- tych którzy chc¹ siê sprawdziæ czy
te¿ odkryæ swój talent zapraszamy.
Zarz¹d poczyni³ starania, aby
móc zgodnie z prawem i przepisami
sprzedawaæ bilety wstêpu na mecze
seniorów i tak te¿ bêdzie i tu mamy
zapotrzebowanie na obsadê jednej
bramy, a mo¿e ktoœ chce sprawdziæ
siê w s³u¿bach porz¹dkowych - czekamy. Uwierzcie w siebie, razem
zdzia³amy wiele, a do odwa¿nych
œwiat nale¿y. Pi³karze - trampkarze,
juniorzy, seniorzy, trenerzy, zarz¹d
zapraszaj¹ wszystkich na mecze kibicujmy! Pamiêtajcie, kibic to
dwunasty zawodnik na boisku.
Z podziêkowaniem i zaproszeniem Zarz¹d MLKS Œwiatowid
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Sarmata wiosn¹ dalej bez pora¿ki
Pi³karze Sarmaty Dobra,
przystêpuj¹cy do
sobotniego meczu z
Wiekowiank¹ Wiekowo
w roli faworyta, ze
wzglêdu na odleg³e
pozycje dziel¹ce obie
dru¿yny w ligowej tabeli,
ku zaskoczeniu doœæ
licznych kibiców,
po meczu pe³nym
nie wykorzystanych
sytuacji, zdo³ali tylko
zremisowaæ.
Wiekowianka, dru¿yna z Wiekowa (ma³ej miejscowoœci licz¹cej
ok. 200 mieszkañców, le¿¹cej w
gminie Dar³owo), od samego pocz¹tku nastawi³a siê, aby tego meczu w Dobrej nie przegraæ i swoj¹
grê opar³a g³ównie na grze defensywnej. Przez ca³y mecz goœciom
nie uda³o siê wypracowaæ ani jednej
sytuacji bramkowej (poza rzutem
karnym, podyktowanym za przypadkowe zagranie rêk¹ obroñcy
Sarmaty), a jedyny niecelny strza³ w
boczn¹ siatkê bramki Sarmaty zosta³ oddany w samej koñcówce me-

czu. W pierwszej po³owie meczu
zespó³ Sarmaty graj¹cy prawie ca³y
czas na po³owie przeciwnika, mimo
seryjnie wykonywanych rzutów
ro¿nych, tylko raz (za spraw¹ indywidualnej akcji Damiana Padziñskiego, po jego p³askim strzale z ok.
17 metrów), pokona³ bramkarza
Wiekowianki.
Tu¿ po przerwie ³adnym strza³em popisa³ siê Zdzis³aw Szw¹der,
lecz pi³ka po jego strzale z prawej
strony pola karnego o centymetry
minê³a lewy s³upek bramki Wiekowianki. Niekorzystny wynik dla pi³karzy z Wiekowa spowodowa³, ¿e w
II po³owie próbowali czêœciej zagroziæ bramce Sarmaty. W 55' zosta³
trafiony w polu karnym, pi³k¹ w
rêkê, obroñca Sarmaty i sêdzia
g³ówny na skutek sygnalizacji sêdziego liniowego podyktowa³ rzut
karny, który wykorzysta³ obroñca
Wiekowianki Dawid Biergiel i doprowadzi³ do remisu. Wyrównuj¹ca
bramka podzia³a³a bardzo mobilizuj¹co na gospodarzy i ju¿ w 60'
stanêli oni przed szans¹ wyjœcia na
prowadzenie. Dawid Mosi¹dz zosta³ sfaulowany w polu karnym i
sêdzia podyktowa³ kolejn¹ „jedenastkê”, tym razem dla Sarmaty. Do
rzutu karnego podszed³ Mateusz
Kowalczyk, lecz pi³kê uderzy³ s³abo i tak nieprecyzyjnie, ¿e obroni³ j¹

bramkarz goœci Mateusz Kalkowski. Kilka minut póŸniej przed
szans¹ strzelenia zwyciêskiego gola
stan¹³ Damian Dzierbicki, lecz jego
strza³, do praktycznie pustej bramki, min¹³ o centymetry prawy s³upek. I chocia¿ z przebiegu gry osi¹gniêty wynik nie satysfakcjonowa³
pi³karzy Sarmaty, to jednak sprawi³,
¿e Sarmata w rundzie wiosennej jest
nadal dru¿yn¹ bez pora¿ki.
Dla Wiekowianki uzyskany remis i jej wczeœniejsze wygrane mecze m.in. z Arkoni¹ i K³osem, a tak¿e remisy z tak dobrymi dru¿ynami
jak: Vineta, Rasel, Hutnik, Gryf,
Stal, czy obecnie Sarmata, mog¹
œwiadczyæ, ¿e mimo aktualnej pozycji w tabeli po kolejnych meczach
Wiekowianka wcale nie musi byæ
dru¿yn¹ do degradacji.
Przed Sarmat¹ teraz dwa kolejne
mecze wyjazdowe: 1 maja ze Stal¹
Szczecin i 4 maja z Raselem Dygowo
i oby wiosenna seria meczów bez
pora¿ki zosta³a podtrzymana.
Sarmata Dobra – Wiekowianka Wiekowo 1:1 (1:0)
Strzelcy bramek: Dla Sarmaty
Damian Padziñski (32'), dla Wiekowianki Dawid Biergiel (55' , k.).
Sk³ady dru¿yn.
Sarmata Dobra: Tomasz D¿egan, Kamil Pacelt, Wojciech Dorsz,

Granie w planie
IV liga
01.05.13 (œroda)
11.00 Stal Szczecin - Sarmata Dobra
11.00 Astra Ustronie Morskie - Vineta Wolin
12.00 Ba³tyk Koszalin - Kluczevia Stargard
16.00 K³os Pe³czyce - Orze³ Wa³cz
16.00 Gryf Kamieñ Pom. - Hutnik Szczecin
17.00 Arkonia Szczecin - Leœnik Rossa Manowo
17.00 Lech Czaplinek - Ina Goleniów
18.00 Wiekowianka Wiekowo - Rasel Dygowo
04.05.13 (sobota)
Gryf Kamieñ Pom. - Stal Szczecin
Kluczevia Stargard - Astra Ustronie Morskie
Leœnik Rossa Manowo - K³os Pe³czyce
Orze³ Wa³cz - Wiekowianka Wiekowo
Rasel Dygowo - Sarmata Dobra
Vineta Wolin - Arkonia Szczecin
Ina Goleniów - Ba³tyk Koszalin
Hutnik Szczecin - Lech Czaplinek

Klasa okrêgowa regionalna
21 kolejka. 01.05.13. (œroda)
15.00 Masovia Maszewo - GKS Mierzyn
16.00 Jeziorak Szczecin - B³êkitni II Stargard
16.00 Kasta Szczecin - Flota II Œwinoujœcie
16.00 Radowia Radowo Ma³e - Pomorzanin Przybiernów
16.00 Œwiatowid £obez - Tanowia Tanowo
17.00 Wybrze¿e Rewalskie - Iskra Golczewo
17.00 Promieñ Mosty - Chemik II Police
17.00 Sparta Wêgorzyno - Wicher Brojce

22 kolejka. 04.05.13 (sobota)
Pomorzanin Przybiernów - Promieñ Mosty
Chemik II Police - Kasta Szczecin
GKS Mierzyn - Wybrze¿e Rewalskie
16.00 Tanowia Tanowo - Sparta Wêgorzyno
16.00 Wicher Brojce - Radowia Radowo Ma³e
16.00 Iskra Golczewo - Jeziorak Szczecin
05.05.13 (niedziela)
16.00 Flota II Œwinoujœcie - Masovia Maszewo
16.30 B³êkitni II Stargard - Œwiatowid £obez

Klasa A
04.05.13 (sobota)
Bizon Cerkwica - Mewa Resko
15.00 Sparta Gryfice - Orze³ £o¿nica
15.00 Fala Miêdzyzdroje - Jantar Dziwnów
16.00 Ba³tyk Gostyñ - Pionier ¯arnowo
05.05.13 (niedziela)
15.30 B³êkitni Trzyg³ów - Korona Stuchowo
16.00 Sowianka Sowno - Orze³ Prusinowo

Klasa B
04.05.13 (sobota)
Pomorzanin II Nowogard - Ba³tyk Miêdzywodzie
Zalew Stepnica - Zieloni Wyszobór
16.00 Jastrz¹b £osoœnica - Gardominka Polonia II
Mechowo
05.05.13 (niedziela)
12.00 Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Znicz Wysoka
Kam.
15.00 Huragan Wierzchos³aw - Pomorzanin II
Przybiernów

Konrad W³odarczyk, Damian
Dzierbicki, Zdzis³aw Szw¹der (74'
Seweryn Wrzesieñ), Piotr Klêczar,
Arkadiusz Paw³owski (85' Andrzej
Jod³owski), Mateusz Kowalczyk
(74 Wojciech Bonifrowski), Damian Mosi¹dz (85 Patryk Podbieg³o), Damian Padziñski. W rezerwie: Marcin Kamiñski, Kordian
Sawczuk.
Wiekowianka Wiekowo: Mateusz Kalkowski, Pawe³ Gogó³, Dawid Biergiel, Sebastian Sto³owiecki, Dariusz Krupski, Leis Wahidi
(85' Piotr Sto³owski), Szymon Rogala, £ukasz Miko³ajczyk (75' Wojciech Drejski), Krzysztof Stêpniak,
Grzegorz Szynkowski, Patryk Ni¿nik (70' Piotr Szczygie³) oraz w rezerwie: £ukasz Szmajdziak, Arkadiusz Brach, Marcin Lipski.
Sêdzia g³ówny: Marek Kurzawski, sêdziowie asystenci: Piotr Sêd³ak i Robert Plackowski.
•ród³o: www.sarmatadobra.com

Gra³a liga
W Klasie okrêgowej niestety
same pora¿ki. Chyba oddala siê
wizja awansu przynajmniej jednej
dru¿yny do wy¿szej klasy. Sparta
Wêgorzyno przegra³a w Przybiernowie, i to sporo, bo a¿ 3:0, z obecnym wiceliderem Pomorzaninem.
Œwiatowid £obez uleg³ w Brojcach Wichrowi 2:1. Bramkê strzeli³
Ostaszewski.
Radowia wci¹¿ czerwon¹ latarni¹ tej klasy. Przegra³a 5:1 w Policach z rezerwami Chemika. Bramkê
honorow¹ strzeli³ Wojciech Kwiatkowski.
Klasa A. W Resku na meczu
Mewy z B³êkitnymi Trzyg³ów dosz³o do sporego zamieszania. Mecz
zosta³ przerwany w 70 minucie przy
stanie 4:0 dla Mewy. Dru¿yna z
Trzyg³owa zesz³a z boiska, po rzekomym rzuceniu kamienia przez
kibica. Wynik zweryfikuje WD
ZZPN.
Bramki strzelili: Adamczuk, Lewandowski, Mêtel i Paw³owski.
Mewa gra³a w sk³adzie: Andrusieczko, Mi¹zek, Pietrowski, Ryba,
Adamczuk, Czy¿, Stêpieñ, Lewandowski, Paw³owski, Kowal, Mêtel.
Rezerwa: Gromek, Lewicki, P³uciennik, Okrasa, Waldon, Grygiel,
Szczeœniak.
Klasa B. Jedyne zdecydowane i
bezdyskusyjne zwyciêstwo odniós³
Jastrz¹b z £osoœnicy gromi¹c na
wyjeŸdzie Hurgana Wierzchos³aw a¿
6:1. Bramki: Przemek Baran - 2,
Micha³ Darul i Damian Szko³uda - 3.
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Zapiski z pamiêci (cz. 44)

Lena z mam¹

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

DRUKARNIA

Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax 91 39 73 730

Pusta chata
Obok domu wujka by³o opuszczone gospodarstwo. Dzieci gospodarzy wynios³y siê mieszkaæ
do miasta, a gospodarze ju¿ wymarli. Od czasu do czasu ktoœ od
nich przyje¿d¿a³ trochê pomieszkaæ, op³aciæ podatki. Na co dzieñ
gospodarstwa pilnowa³ wujek. A
w³aœciwie to wed³ug niego nie
by³o co i przed kim pilnowaæ.
Nawet dom wujka zamyka³o siê na
skobel, a nie na zamek. Korzystaj¹c z tego, ¿e cha³up¹ nikt siê nie
interesowa³, my zaczêliœmy po cichu tam urzêdowaæ. Najpierw z
kolegami obejrzeliœmy wszystkie
budynki z zewn¹trz. Potem zaczêliœmy systematycznie zagl¹daæ do
budynków gospodarczych. Nic
nie ruszaliœmy, ale wiedzieliœmy
gdzie co le¿y. Potem w³amaliœmy
siê przez piwniczne okienko do
domu. Dom by³ zamkniêty na
k³ódkê i ³añcuszek. Tak naprawdê,
to jakby nie by³ zamkniêty wcale.
Ten ³añcuszek to by³ na s³owo honoru. Dom i piwnica oraz strych
wygl¹da³y, jakby przed laty ktoœ
wyszed³ i przez lata tam nie zagl¹da³. Wszêdzie wszystko sta³o i le¿a³o na swoim miejscu. Nie by³o
tam ¿adnego bogactwa, ale by³o
mnóstwo starych rzeczy domowego u¿ytku. W kredensie sta³y
szklanki i kieliszki, w szafie le¿a³a
poœciel, na œcianach wisia³y podobne do wujkowych obrazy.
Ch³opaki od Korców potwierdzili, ¿e to na pewno ich ojca.
Niczego nie ruszaliœmy. Nawet zegar na œcianie nie chodzi³. Któryœ
z ch³opaków wzi¹³ podci¹gn¹³
szyszki zegara i poruszy³ wahad³o.
Œmialiœmy siê, ¿e to na pewno
robota duchów. Ju¿ na drugi dzieñ
wujek wezwa³ ca³¹ nasz¹ ferajnê
do siebie i zada³ nam pytanie. Co
wy tam szukacie? My z pocz¹tku
udawaliœmy, ¿e nie wiemy o co
chodzi, ale wujek powiedzia³
nam, ¿e nie mamy prawa tam zagl¹daæ, a nawet przekraczaæ granicy posesji. On jest odpowiedzialny za porz¹dek, a my mamy siê
trzymaæ z daleka od gospodarstwa
s¹siadów. Zrozumiano?
K¹pielisko
Nad Tanew nie wolno nam
by³o chodziæ ze wzglêdu na du¿¹
odleg³oœæ od wsi. Gdzieœ trzeba
by³o siê od czasu do czasu och³odziæ. Tak na szybkiego wystarcza³a studnia przy drodze, ale spod
niej nas gonili, bo robiliœmy b³oto.
Koledzy zaprowadzili nas nad
ma³y stawek, naprzeciwko sklepu.

By³o to oko³o 500 metrów od
domu wujka. Oficjalnie nie wolno
nam by³o odchodziæ tak daleko od
domu. Pierwszy raz poszliœmy bez
pytania. Okaza³o siê, ¿e w dolince, przez któr¹ przep³ywa³ strumyczek, w sporym zag³êbieniu, prawie du¿ej ka³u¿y, mo¿na siê by³o
zamoczyæ. Wody by³o do pasa.
Nawet od biedy mo¿na by³o p³ywaæ. W gor¹ce dni przychodzi³o
tam sporo dzieci. Ja z bratem ju¿
p³ywaliœmy. Wychowani nad
wiêksz¹ wod¹ i bardziej obyci z
ni¹ dawaliœmy pokazy nurkowania, rzucania siê do wody w pe³nym biegu i robienia du¿o ha³asu.
Szczytem by³o nurkowanie i w
tym czasie pokazywanie go³ych
ty³ków, czym wywo³aliœmy szok u
pozosta³ych k¹pi¹cych. Po powrocie poinformowaliœmy o k¹pielisku. Za porad¹ wujka rodzice
dali nam zgodê na korzystanie z
k¹pieli, ale pod warunkiem, ¿e za
ka¿dym razem informujemy, gdzie
siê wybieramy i kiedy wrócimy.
Tytoñ
Przysz³a pora na zbiór liœci tytoniu. Z samego rana na podwórku
wujka zgromadzi³o siê sporo dzieci w naszym wieku i kilkanaœcie
osób doros³ych, przewa¿nie kobiet. W dwa wozy, tym razem z
drewnianymi burtami, jedziemy
podrywaæ liœcie tytoniu. Pole jest
a¿ pod £osiñcem. To prawie dwa
kilometry od Mazi³. My z bratem
jeszcze nie byliœmy na polu z tytoniem. Doroœli podrywali po dwatrzy liœcie od do³u roœlin tytoniowych. Najbrzydsze, tj. chore, porwane, niekszta³tne liœcie rzucali
na ziemiê. Gdy ju¿ ktoœ nazrywa³
spore narêcze takich dobrych liœci, to my je odbieraliœmy od doros³ych i zanosiliœmy na wozy, gdzie
wujek i s¹siad je odbierali od nas
i starannie uk³adali na wozie. Praca posz³a piorunem. Gdy ju¿ zosta³y zebrane wszystkie liœcie,
ca³¹ grup¹ poszliœmy do domu.
Tu¿ za stodo³¹ czeka³y na nas za³adowane wozy. Okaza³o siê, ¿e
teraz trzeba te wszystkie liœcie
nawlec na cienkie, dosyæ d³ugie
druty. Nawlekanie by³o na akord.
Za jeden nawleczony drut, jedna
z³otówka. Niby niewiele, ale tak
tam by³o weso³o i tak ka¿dy siê
œpieszy³ z robot¹, ¿e nie wiadomo
kiedy i by³o po wszystkim. Ja zarobi³em cztery z³ote. Od tego dnia
codziennie chodziliœmy do po³udnia zrywaæ tytoñ do s¹siadów i ci
jakiœ czas u nas. Z³otówek przybywa³o. Cdn.
WS

