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W ramach odpowiedzialnoœci
zbiorowej zap³ac¹ wy¿sz¹
stawkê za œmieci
(£OBEZ). Mieszkañcy
bloków mieszkalnych w
£obzie przy ul. Bema 12, 3-5, Koœciuszki 1-3, 4,
5 oraz wspólnoty
mieszkaniowej przy ul.
Obroñców Stalingradu
bêd¹ musieli zap³aciæ
wy¿sz¹ op³atê za œmieci.
Op³ata wzroœnie z 11
do 21 z³, bo czêœæ
mieszkañców nie
segregowa³a odpadów.

Biegacze wy³onili Mistrzów Powiatu
Spacerkiem po gminie

CMYK

Gmina
przejmie
mieszkanie
w zamian
za d³ug

(WÊGORZYNO) Gdy by³a burmistrz Gra¿yna Karpowicz w tajemniczych okolicznoœciach przeprowadzi³a przetarg na dzia³kê pod budowê przy ul. Grunwaldzkiej, bo
RIO wskaza³a nieprawid³owoœci,
wydawa³o siê, ¿e zwyciêzca przetargu wygra³ los na loterii. Okaza³o
siê to jednak niedŸwiedzi¹ przys³ug¹ i odbi³o siê finansow¹
czkawk¹.

Str
Str.. 2

Z ¯YCIA POWIATU

Nie pamiêta³, ¿e k³usowa³
(WÊGORZYNO) Policjanci z
£obza zatrzymali mê¿czyznê, który dokonywa³ nielegalnego po³owu
ryb na BrzeŸnickiej Wêgorzy.
W niedzielê ³obescy policjanci
wspólnie z Komendantem Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej znaleŸli zastawion¹ sieæ na rzece BrzeŸnicka Wêgorza na terenie gminy Wêgorzyno.
Sieæ t¹ zastawi³ 48 letni mieszkaniec
tej gminy, który oddali³ siê z miejsca
przed przyjazdem Policji. W zastawionej sieci znajdowa³y siê sk³usowane ryby w iloœci 16 sztuk. Na miejscu policjanci przeprowadzili czynnoœci procesowe i zabezpieczyli

Kieruj¹cy rowerem
na zakazie
1.04.2014 r. o godzinie 15.20 na
drodze Resko - £abuñ Ma³y, Marian
M., mieszkaniec gminy Resko, kierowa³ rowerem pomimo orzeczonego
przez s¹d zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i rowerów.

NietrzeŸwy kieruj¹cy

List do redakcji

3.04.2014 r. w £obzie przy ul.

sieæ. Szybkie dzia³ania funkcjonariuszy doprowadzi³y te¿ do zatrzymania nietrzeŸwego 48 latka. Dalsze
czynnoœci policjantów doprowadzi³y tak¿e do odnalezienia innych
przyrz¹dów k³usowniczych w postaci sznurów hakowych. Mê¿czyzna noc spêdzi³ w areszcie. Us³ysza³
ju¿ zarzut nielegalnego po³owu ryb,
do którego przyzna³ siê t³umacz¹c,
¿e nic nie pamiêtam z uwagi na stan
upojenia alkoholowego.
Mieszkaniec gminy Wêgorzyno
za swój czyn odpowie przed s¹dem.
Za k³usownictwo ustawa o rybactwie œródl¹dowym przewiduje karê
do 2 lat pozbawienia wolnoœci. (kp)

Waryñskiego, Marian F., mieszkaniec gminy £obez, kierowa³ motorowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci (1,04mgl).

Naruszy³ zakaz
31.03.2014 r. o godz. 9.40 w Wêgorzynie na ul. 3 Maja Ryszard M.
kierowa³ rowerem wbrew zakazowi
prowadzenia rowerów w ruchu l¹dowym orzeczonemu przez s¹d.

Przygotowywali
siê od wrzeœnia

(DOBRA). Egzamin gimnazjalny odbêdzie siê w
dniach 23, 24 i 25 kwietnia
2014 r. W tej gminie jednak
ani uczniowie ani nauczyciele
nie pró¿nowali. Do kwietniowego sprawdzianu gimnazjaliœci przygotowywali siê od
pocz¹tku roku szkolnego.
Materia³ konieczny do opanowania gimnazjaliœci powtarzali podczas
zajêæ pozalekcyjnych, dodatkowo

Droga Redakcjo

Jestem mieszkañcem
osiedla Orzeszkowej i mam
kilka uwag, jakie nasunê³y mi
siê, mieszkaj¹c tu kilkadziesi¹t lat. W pierwszym okresie
(z³ego systemu), gdy powsta³o nasze osiedle, projektant z g³ow¹ rozmieœci³ bloki
1, 2, 3, 4, 5. By³o du¿o zieleni,
miejsc do zabawy dla dzieci i miejsc
parkingowych dla tych bloków.
Osiedle by³o moim zdaniem naj³adniejsze w mieœcie. Nadszed³ czas pazernego kapitalizmu, no i sta³o siê.
Pierwsz¹ ofiar¹ by³a „Biedronka”, dziêki której miasto otrzyma³o
jedyn¹ obwodnicê, która przyda³a
siê przy budowie ronda ko³o Domu
Kultury. Wielki czynsz Spó³dzielni
doprowadzi³ do zamkniêcia jedynego spo¿ywczaka na osiedlu. Oko³o
dwóch lat pomieszczenie po Biedronce sta³o puste. Jedynym b³êdem projektanta tamtego osiedla by³
œmietnik przy bloku 5 i 4, który mia³
wjazd dla ciê¿kiej œmieciarki po p³ytkach, które ³ama³y siê coraz bardziej.
Wolny plac pod blok nr 8 by³ miejscem do spacerów dla pañ i panów
z pieskami, które bawi³y siê i za³atwia³y swoje potrzeby. Nowy projekt

bloku nr 8 i nowo budowanego zmieni³ charakter osiedla. Mieszkañcy
bloku nr 8 i 4 na bie¿¹co podgl¹daj¹
siê nawzajem i obserwuj¹ co s³ychaæ
u s¹siadów, co porabia pan wiceburmistrz i inni. Chocia¿ niektórzy wy³amali siê z szeregu i ca³y dzieñ maj¹ zaci¹gniête rolety, co chyba cieszy
nasz¹ energetykê. Do tej atrakcji zafundowanej nam przez spó³dzielniê
doszed³ wyœcig miêdzy blokami 4-8
o miejsca parkingowe. Parking przed
blokiem nr 4 powsta³ dziêki mieszkañcom tego bloku, którzy w tzw.
czynie i przez zasiedzenie miejsca
doprowadzili do jego powstania.
Nawet pismo Spó³dzielni do
mieszkañców bloku nr 8 o zakazie
parkowania na nim nic nie da³o. Dla
bloku tego spó³dzielnia przewidzia³a
parê miejsc na szczycie z obu stron
bloku nr 8. dla powstaj¹cego nowego bloku, z tego co s³ychaæ, miejsc w
ogóle nie przewidziano – maj¹ korzystaæ z parkingu przed hal¹ widowiskow¹. Ciekawe co na to organizatorzy imprez w hali, gdy goœcie bêd¹
parkowaæ przy „Biedronce” na Segala lub na parkingu przy stadionie
miejskim. Blok nr 8 bêdzie po wybudowaniu nowego obserwowany z
dwóch stron. Za to Spó³dzielnia za-
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dba³a o dzieci z nowego bloku, bo po
skoku z balkonu przez p³ot bêd¹ mia³y najwiêkszy plac zabaw w mieœcie
(stadion). A osobn¹ spraw¹ do rozpatrzenia dla pani prezes Œwiatowida jest wykup lo¿y na ca³y sezon
przez Spó³dzielniê, gdy¿ mieszkañcy
ca³y sezon z balkonów ogl¹daæ bêd¹
nasz¹ dru¿ynê. Do wszystkich problemów dojdzie k³opot „pieskowiczów”, którzy ze swoimi pociechami
nie maj¹ siê gdzie podziaæ, zostaje im
tylko œcie¿ka wzd³u¿ p³otu stadionu
i ciekawi mnie, ile wytrzymaj¹ tam
drzewa systematycznie podlewane.
Nasza przysz³oœæ po wybudowaniu nowego bloku nie wygl¹da
zbyt ciekawie. Przychodnia po by³ej
„Biedronce” czynna do póŸnych
godzin popo³udniowych zabiera
nam te¿ te miejsca parkingowe. Przykro mi, ¿e w dzisiejszych czasach,
gdy w niejednym mieszkaniu s¹ dwa
samochody, nasza spó³dzielnia siê
tym nie przejmuje i ma gdzieœ mieszkañców, liczy siê tylko pieni¹dz za
czynsz, ¿eby starczy³o na ciep³e
posadki i premie. A mieszkañców
czeka kolejny wyœcig o miejsca parkingowe.
Mieszkaniec £obza
(dane do wiadomoœci Redakcji).

pisali wypracowania, rozwi¹zywali
zadania testowe.
Dodatkowo przeprowadzono
trzy egzaminy próbne, podczas których zosta³y przeæwiczone procedury przeprowadzenia egzaminu oraz
sposób kodowania kart odpowiedzi.
Powy¿sza tabela przestawia dotychczasowe wyniki pracy uczniów
Gimnazjum im. Unii Europejskiej w
Dobrej.
op
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Rusz¹ po¿yczki
dla ma³ych firm
(RESKO). Podczas marcowej
sesji radni miejscy przyst¹pili do
Lokalnego Funduszu Po¿yczkowego „Samorz¹dowa Polska” Resko
sp. z o .o. z siedzib¹ w Resku oraz do
Krajowego Funduszu Porêczeniowego „Samorz¹dowa Polska” sp. z
o. o. z siedzib¹ w Warszawie.
Inicjatorem Programu „Samorz¹dowa Polska” jest Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego, najwiêksza i najstarsza w Polsce organizacja samorz¹du
gospodarczego, zrzeszaj¹ca blisko
300 tys. mikro, ma³ych i œrednich
przedsiêbiorców.
W uzasadnieniu do uchwa³y czytamy m.in.: „Zgodnie z przyjêtym
planem, Lokalny Fundusz Po¿yczkowy „Samorz¹dowa Polska” Resko
z o. o. z siedzib¹ w Resku bêdzie
udziela³ na rzecz ma³ych i œrednich
przedsiêbiorców 264 po¿yczki rocznie (œrednio 22 po¿yczki miesiêcznie) o przewidywanej przeciêtnej
wartoœci 24 tys. z³, co spowoduje, i¿
zak³adana wielkoœæ udzielonych
przez LFP po¿yczek w skali roku
wyniesie 6.336.000 z³.”
Gmina Resko, przystêpuj¹c do
programu, wyrazi³a zgodê na objêcie
udzia³ów w kapitale zak³adowym

Lokalnego Funduszu Po¿yczkowego „Samorz¹dowa Polska” Resko
sp. z o. o. z siedzib¹ w Resku w iloœci
czterech udzia³ów o wartoœci nominalnej 1 tys. z³ ka¿dy oraz na objêcie
udzia³ów w podwy¿szonym kapitale
Krajowego Funduszu Porêczeniowego „Samorz¹dowa Polska” sp. z o.
o. z siedzib¹ w Warszawie w iloœci
piêædziesiêciu udzia³ów o wartoœci
nominalnej 1 tys. z³, co daje ³¹czn¹
wartoœæ 50 tys. z³. £¹cznie gmina
Resko musi zabezpieczyæ 54 tys. z³.
Przy czym zawsze te¿ mo¿e wycofaæ
swoje udzia³y i wyjœæ z programu.
Fundusz jest skierowany do ma³ych i œrednich przedsiêbiorców,
którzy potrzebuj¹ pieniêdzy na rozwój. Z jednej strony mog¹ staraæ siê
o po¿yczkê, bez wymaganych w bankach zabezpieczeñ kredytów, z drugiej strony mog¹ skorzystaæ z mo¿liwoœci preferencyjnych zakupów
na rzecz swoich firm. Po¿yczki przewidziane s¹ równie¿ dla osób rozpoczynaj¹cych swoj¹ dzia³alnoœæ oraz
dla tych, którzy z ró¿nych wzglêdów
nie mog¹ podj¹æ kredytu w banku.
Uchwa³a rady miejskiej jest jednak dopiero pocz¹tkiem drogi do
utworzenia funduszu w Resku, procedury trwaj¹ zazwyczaj kilka miesiêcy.
MM

Skarb Pañstwa - Starosta £obeski
Informuje, ¿e na tablicach og³oszeñ w siedzibie Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41 i Wydzia³u Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4, wywieszone
zosta³y do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni wykazy nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, przeznaczonych do dzier¿awy na okres 5 lat na rzecz dotychczasowych dzier¿awców obejmuj¹ce:
- czêœæ dzia³ki nr 109/2 o pow. 4,3583 ha w obrêbie ewidencyjnym nr
2 miasta £obez,
- czêœæ dzia³ki nr 731/24 o pow. 0,1000 ha w obrêbie ewidencyjnym
nr 3 miasta £obez.
wz. Starosty £obeskiego Jan Zdanowicz - Wicestarosta
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Podzielili so³ectwo
(RADOWO MA£E) P¹czkowanie so³ectw trwa. Tym razem podzia³
dotkn¹³ so³ectwa Karnice w gminie
Radowo Ma³e.
Radni Rady Gminy Radowo
Ma³e, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami i zasiêgniêciu

opinii zebrania wiejskiego, na sesji
25 marca 2014 r. podjêli uchwa³ê w
sprawie podzia³u so³ectwa Karnice.
Powsta³y dwa odrêbne so³ectwa:
Karnice, w sk³ad którego wchodzi
miejscowoœæ Karnice i Smorawina,
w sk³ad którego wchodzi miejscowoœæ Smorawina.
(r)

ODDANY POD DOZÓR
ZA ZNIEWA¯ENIE
POLICJANTÓW
Mieszkaniec £obza us³ysza³ zarzut zniewa¿enia, a tak¿e wywierania przemoc¹ lub groŸb¹ wp³ywu na
czynnoœci funkcjonariusza. Prokurator zastosowa³ wobec niego
œrodek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz porêczenie maj¹tkowe.
W weekend ³obescy mundurowi
podjêli interwencjê wobec mê¿czyzny, który swoim zachowaniem dopuœci³ siê wykroczenia polegaj¹cego na u¿ywaniu s³ów wulgarnych w
miejscu publicznym. W trakcie prowadzonej interwencji mê¿czyzna nie
chcia³ stosowaæ siê do wydawanych przez funkcjonariuszy poleceñ. W dalszym ci¹gu u¿ywa³ s³ów
wulgarnych i nieprzyzwoitych. Ponadto zacz¹³ ubli¿aæ i zniewa¿aæ
mundurowych. Kiedy policjanci
chcieli osadziæ go w radiowozie,
podj¹³ próbê ucieczki, jednak zosta³

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

zatrzymany przez policjantów. W
trakcie doprowadzania szarpa³ za
mundur i odpycha³ interweniuj¹cych funkcjonariuszy. 29 latek zosta³ zatrzymany i noc spêdzi³ w policyjnym areszcie. Us³ysza³ ju¿ zarzut
i z³o¿y³ wyjaœnienia w tej sprawie.
Prokurator zastosowa³ wobec
niego œrodek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, a tak¿e porêczenie maj¹tkowe. Teraz o dalszym losie
mê¿czyzny zadecyduje s¹d. (kp)
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LUDZIE I SPRAWY
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W ramach odpowiedzialnoœci zbiorowej
zap³ac¹ wy¿sz¹ stawkê za œmieci
(£OBEZ). Mieszkañcy bloków
mieszkalnych w £obzie przy ul.
Bema 1-2, 3-5, Koœciuszki 1-3, 4, 5
oraz wspólnoty mieszkaniowej przy
ul. Obroñców Stalingradu bêd¹ musieli zap³aciæ wy¿sz¹ op³atê za
œmieci. Op³ata wzroœnie z 11 do 21
z³, a wszystko przez to, ¿e czêœæ
mieszkañców nie segregowa³a swoich odpadów.
Mieszkañcy bloków spó³dzielczych oraz wspólnoty mieszkaniowej stali siê ofiarami odpowiedzialnoœci zbiorowej, jak¹ zafundowa³
wszystkim Polakom ustawodawca.
Zgodnie bowiem z ustaw¹ œmieciow¹ albo segreguj¹ wszyscy albo
wszyscy p³ac¹ za to, ¿e kilku osobom
segregowaæ siê nie chce. O niesegregowanych odpadach, jakie pracownicy PUK znajdowali w zasiekach, zarz¹dcy byli informowani, a ci
z kolei informowali mieszkañców,
ostrzegaj¹c o konsekwencjach. Po
kilku miesi¹cach, gdy sytuacja nie
ulega³a poprawie, pracownicy magistratu wyznaczyli termin kontroli.
Pech chcia³, ¿e ju¿ pierwszy otwarty
worek wskaza³, ¿e œmieci nie s¹ segregowane, inny - ¿e pojawi³y siê
odpady, które winny znajdowaæ siê
w innym kuble. Kontrola wykaza³a,
¿e gros œmieci nie jest segregowanych zgodnie z deklaracj¹. Za tym
posz³a decyzja o zmianê op³aty z 11
z³ za œmieci niesegregowane do 21 z³
za segregowane. Zmiana op³aty dotyczy mieszkañców bloków przy ul.
Bema -2, 3-5, Koœciuszki 1-3, 4, 5 oraz
wspólnoty mieszkaniowej przy ul.
Obroñców Stalingradu.
Jak poinformowa³a kierownik
Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego Ewa Ciechañska w tej
sytuacji Spó³dzielnia Mieszkaniowa
oraz zarz¹dca nieruchomoœci maj¹
dwa wyjœcia. Pierwsze odwo³aæ siê
od decyzji administracyjnej do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego, druga – przyj¹æ now¹ op³atê.
W pierwszym przypadku SKO
mo¿e dopatrzeæ siê b³êdów proceduralnych i przyznaæ racjê spó³dzielni,
wówczas mieszkañcy bloków bêd¹
p³aciæ dotychczasow¹ stawkê, byæ
mo¿e do nastêpnej kontroli. Jeœli jednak oka¿e siê, ¿e SKO nie dopatrzy
siê b³êdów proceduralnych, wówczas mieszkañcy bêd¹ musieli zap³aciæ wy¿sz¹ stawkê. Problem w tym, ¿e
SKO mo¿e rozpatrywaæ odwo³anie
kilka miesiêcy i wówczas mieszkañcy bêd¹ musieli za ten okres zap³aciæ

za œmieci niesegregowane. Przy drugiej mo¿liwoœci - przyjêcia wy¿szej
stawki, zarz¹d spó³dzielni oraz zarz¹dca nieruchomoœci mo¿e z³o¿yæ
ponown¹ deklaracjê - na œmieci segregowane. Jeœli kontrola wyka¿e,
¿e rzeczywiœcie mieszkañcy segreguj¹, wówczas zostanie przywrócona stawka za niesegregowane œmieci, a wy¿sza op³ata bêdzie obowi¹zywa³a przez miesi¹c.
Mo¿e byæ i trzecia opcja - skoro
mieszkañcy, którzy do tej pory segregowali œmieci, maj¹ byæ objêci
odpowiedzialnoœci¹ zbiorow¹ i p³aciæ wy¿sz¹ stawk¹ za œmieci niesegregowane, wyjd¹ z za³o¿enia, ¿e
skoro tak, to nie bêd¹ segregowaæ.
Wówczas odpowiedzialnoœci¹ zbiorow¹ zostan¹ obarczeni byæ mo¿e
wszyscy mieszkañcy gminy. Prócz
wy¿szej stawki za œmieci przyjdzie
p³aciæ karê œrodowiskow¹, w zwi¹zku z nieuzyskaniem wskaŸników.
Sytuacja, w jakiej znaleŸli siê
mieszkañcy bloków, jest trudna dla
wszystkich. Ustawodawca nie da³
¿adnego pola manewru ani dla
mieszkañców, ani dla zarz¹dców, ani
dla gminy.
Byæ mo¿e zabrak³o edukacji, rozmów, zebrañ, ulotek, pogadanek na
temat koniecznoœci segregowania
œmieci i konsekwencji, i to zarówno
ze strony zarz¹dców, gminy, jak i
naszej - mediów.
W zwi¹zku ze wszczêtym przez
Burmistrza £obza postêpowaniem
administracyjnym w sprawie okreœlenia wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
powstaj¹cymi na nieruchomoœci zamieszka³ej przy ul. Bema 1-2, 3-5 oraz
Koœciuszki 1-3, 4, 5, zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej Jutrzenka w
£obzie napisa³ 17 marca List Otwarty do burmistrza £obza Ryszarda
Soli. W liœcie czytamy m.in.: „Chcielibyœmy przypomnieæ, ¿e przez kilka
ostatnich lat Gmina nie wykazywa³a
inicjatywy w kszta³towaniu wœród
mieszkañców nawyków ekologicznego gospodarowania odpadami nie prowadzi³a ogólnie dostêpnych
punktów na odpady segregowane.
Obecne decyzje równie¿ nie pomog¹
w kszta³towaniu takich postaw.
Obowi¹zuj¹ca od 1 lipca 2013 r.
ustawa o utrzymaniu czystoœci w
gminach na³o¿y³a na mieszkañców, a
tym samym na Zarz¹dców, wiele
obowi¹zków. Wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawê z tego, ¿e
ustawa ta ma wiele wad i jest trudna
do wdro¿enia i przestrzegania przez

mieszkañców Gminy. Na podstawie
obserwacji stwierdzamy, ¿e w Naszych zasiekach przewa¿aj¹ca iloœæ
odpadów jest posegregowana prawid³owo. W mieszkalnictwie wielorodzinnym trudno jest uzyskaæ stuprocentow¹ skutecznoœæ segregacji. Zawsze znajd¹ siê pojedyncze
przypadki nieprawid³owej segregacji, wynikaj¹ce czasem ze zwyk³ej
pomy³ki przy wrzucaniu odpadów
do w³aœciwego pojemnika, czasem z
niewiedzy jak zakwalifikowaæ dany
odpad, a rzadko ze z³ej woli. Pracownicy Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska w
Urzêdzie Miasta doskonale o tym
wiedz¹.
Decyzja Burmistrza o ewentualnym na³o¿eniu formy grzywny w trybie przepisów ordynacji podatkowej
na wszystkich mieszkañców korzystaj¹cych z danego zasieku, w postaci zwiêkszonej op³aty miesiêcz-

nej, mimo i¿ przewa¿aj¹ca iloœæ odpadów jest posegregowana - w naszym
odczuciu bêdzie bardzo krzywdz¹ca
zw³aszcza dla osób, które prawid³owo stosuj¹ zasady segregacji wyznaczone przez Gminê.
Uwa¿amy, ¿e przyniesie to odwrotny skutek do zamierzeñ ustawy.
Zgodnie z jej zasadami Gmina ma siê
wykazaæ wzrostem wskaŸnika segregowanych odpadów, a zastosowanie metody kar i grzywien spowoduje, ¿e mieszkañcy, którzy w zdecydowanej wiêkszoœci prawid³owo segregowali odpady, zaprzestan¹ tego
zniechêceni takimi dzia³aniami Gminy.
(…) Chcielibyœmy wspomnieæ,
¿e ustawodawca udzieli³ Gminom
czas na stopniowe ograniczenie odpadów komunalnych do 2020 r.
Wobec tego pytamy, dlaczego Gmina nie da³a tego czasu Mieszkañcom?”
MM

REKLAMA

MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
RESKO - 3 pokoje, pow. 51,88 mkw, I piêtro
RESKO - 3 pokoje, pow. 59,4 mkw, II piêtro
RESKO (okolica) - 2 pokoje, pow. 90,39 mkw, parter
RESKO (okolica) - 2 pokoje, pow. 56,16 mkw + dzia³ka
z budynkiem gosp.
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 62,13 mkw, II piêtro
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 69,6 mkw, II piêtro
RESKO (okolica) - 4 pokoje, pow. 73,7 mkw, parter
RESKO (okolica) - 4 pokoje, pow. 78 mkw, I piêtro
RESKO (okolica) - 4 pokoje, pow. 67,7 mkw, parter
WÊGORZYNO - 2 pokoje, pow. 52,84 mkw, II piêtro
WÊGORZYNO - 3 pokoje, pow. 63 mkw, parter
WÊGORZYNO - 4 pokoje, pow. 67,88 mkw, III piêtro
WÊGORZYNO - 4 pokoje, pow. 76,6 mkw, II piêtro

- CENA 155.000 z³
- CENA 165.000 z³
- CENA 98.000 z³
- CENA 125.000 z³
- CENA 80.000 z³
- CENA 90.000 z³
- CENA 120.000 z³
- CENA 150.000 z³
- CENA 150.000 z³
- CENA 89.000 z³
- CENA 130.000 z³
- CENA 110.000 z³
- CENA 148.000 z³
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OG£OSZENIA DROBNE - REKLAMA

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

Str
Str.. 5
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

PRACA

INNE

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Region

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

W centrum £obza do wynajêcia lokal u¿ytkowy 50 mkw. na biuro,
us³ugi, sklep. Tel. 691 305 860

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
o pow. 66 mkw. I piêtro, wewnêtrzne
w miejscowoœci Klêpczewo gm.
Œwidwin. W cenie mieszkania
gara¿. Cena do uzgodnienia. Tel.
503 430 152, 505 186 865.

OPIEKUNKI Niemcy legalnie do
1400 euro mies. wymóg jêz. niemiecki komunikatywny 799-301177

Powiat ³obeski
Zatrudniê do pracy œlusarza – rencistê. Tel. 608 287 839
Koordynator Ozon Security poszukuje osób chêtnych do pracy
na stanowisku pracownika
ochrony fizycznej w Resku. 727
001 942

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

Powiat gryficki
Zaopiekuje siê osob¹ starsz¹ lub
mieszkaniem które wymaga prac
porz¹dkowych. 501-055-122

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

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

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.
Sprzedam ceg³ê bia³¹, tapczan,
szafa – rega³. Tel. 91 397 4962, 513
336 820.
Sprzedam pianina z gwarancj¹,
strojeniem i transportem. Tel. 604
569 342
Sprzedam
telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.

Powiat gryficki
Do wynajêcia punkt handlowy w
Niechorzu. Bardzo dobra lokalizacja przy zejœciach pla¿owych.
Na dzia³alnoœæ typu: kiosk, bi¿uteria, odzie¿, warzywa. Niewielka powierzchnia, atrakcyjna
cena. Kontakt: 601 05 99 34.

Region

Domek 140 mkw. z wyposa¿eniem,
na piêknie zagospodarowanej du¿ej dzia³ce 2318 mkw. w Gryficach –
Osada Zdrój sprzedam. Tel. 511
068 490.

Sprzedam drewno kominkowe
– opa³owe, buk, jesion, d¹b,
brzoza. Tel. 691 466 441

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Gryficach. Tel. 797 166 734

POTRZEBUJESZ GOTÓWKI? PO¯YCZKI GOTÓWKOWE „DZIESI¥TKA”. TEL. £OBEZ – 536 192 284,
DRAWSKO – 790 359 753, DOBRA
– 881 492 934.

Powiat drawski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 600 840 600.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Man 26.272 - 3 osie
(6x4), wywrotka, platforma, 3stronny wywrot, burty otwierane od
góry i do³u, silnik i skrzynia po remoncie, skrzynia ZF, 5 cylindrów,
mo¿liwoœæ za³o¿enia HDS'u, stan
ogólny dobry. Cena 50 tys. do ma³ej
negocjacji. Tel. 696-461-788.
Sprzedam opony zimowe MATADOR. 2 szt. 155/80/r13, 2 szt. 165/
82/r13. Tel. 504 042 532.

KOREPETYCJE
Powiat ³obeski
Korepetycje z matematyki dla
uczniów szko³y podstawowej i
gimnazjum. Tel. 726 315 412

Wydzier¿awiê sklep pod dzia³alnoœæ handlow¹ lub us³ugow¹ w
Gryficach przy ulicy Wojska Polskiego. Tel. 500-828-341.

Powiat œwidwiñski
Dzia³ka budowlana w Po³czynie
Zdroju - sprzedam. Tel. 600 565
719
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

Lokal do wynajêcia
130 mkw.
na dzia³alnoœæ
biurow¹, 2 piêtro
Gryfice,
ul Niepodleg³oœci
centrum miasta.
Tel. 605 421 308

Sprzedam mieszkanie po kapitalnym remoncie, 95 mkw., w centrum
Œwidwina. Tel. 723 737 480 po
godz. 20.00.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe
do remontu w Œwidwinie. Tel. 600
565 719

Powiat ³obeski
£obez centrum. Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, stare budownictwo, PILNE. Cena do negocjacji.
Tel. 501 343 040.
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie; 2 pokojowe oraz kuchnia i
³azienka, ca³oœæ o pow. 53 mkw. Na
II piêtrze. Spó³dzielcze w³asnoœciowe. Cena 95 tys. z³. Tel. 663 248
859.

ROLNICTWO
Powiat œwidwiñski
Kurki, koguty odchowane, 9 i 14-to
tygodniowe na kwiecieñ – maj zamawiaæ. Po³czyn Zdrój. Tel. 607 405
821.

Region
Kurki nioski odchowane pow. 7
tygodni (szczepione) sprzeda¿
od 31.03.2014r. Gospodarstwo
Rolno - Drobiarskie ¯abowo 13.
Tel. 91 391 0666, 502 530 452
Kury nioski i kurczêta leghorna, tel.
501-057-385.
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Na parking przy BODE
Œwiêtoborzec
nie ma chêci i pieniêdzy? w impasie
(£OBEZ). Dyskusja na temat
koniecznoœci wykonania nowego
parkingu przy BODE powraca co
jakiœ czas od minimum dwóch lat.
Jak na razie kwestia wci¹¿ nie rusza z miejsca.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
wyjaœni³, ¿e Zarz¹d Dróg Wojewódzkich nie jest zainteresowany wykonaniem parkingu przy prywatnej firmie, ewentualnie, jeœli ju¿, to bêdzie
to ostateczny koniec prac na terenie
gminy £obez, bo parking s³u¿y tylko
zak³adowi pracy.
- Je¿eli zak³ad pracy jest zainteresowany, to Zarz¹d Dróg Wojewódzkich udostêpni im ten teren. ZDW ma
wiele innych wa¿niejszych dróg i
mostów w mieœcie. Nawet gdybyœmy chcieli do³o¿yæ siê do kosztów,
to ZDW nie bêdzie chcia³ do³o¿yæ
pieniêdzy w swojej czêœci. Na w³aœcicielu nie wymusimy pewnych rzeczy - powiedzia³ wiceburmistrz.
Radna Wies³awa Romejko przypomnia³a, ¿e gmina w tej kwestii,
podobnie jak przy moœcie w ul. Waryñskiego, mia³a byæ negocjatorem,
poœrednikiem we wspólnym za³atwieniu.
- Mo¿e powinniœmy byæ poœredniakiem i nie odsuwaæ siê tylko dlatego, ¿e drogi wojewódzkie tego nie
chc¹ albo w ostatniej chwili chc¹ to
zrobiæ. Tak samo jak bezpieczeñstwo na mostku w ul. Waryñskiego
jest wa¿ne, tak samo parking jest
wa¿ny dla pracowników firmy. Mie-

liœmy dwa lata na to, aby coœ wynegocjowaæ, a ja mam wra¿enie, ¿e to
stanê³o na bocznym torze, bo drogi
wojewódzkie nie chc¹. Czy pan burmistrz rozmawia³ z firm¹ BODE? dopytywa³a radna.
Wiceburmistrz doda³, ¿e temat
parkingu przy firmie podnoszony
jest co roku. Rozmowy dotycz¹ m.in.
partycypowania w kosztach, jednak
firma w tej kwestii zainteresowana
jest tylko niewielkim wk³adem. Z
kolei Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w
ubieg³ym roku nie otrzyma³ œrodków
zewnêtrznych na budowê ronda
przy £obeskim Domu Kultury. Budowa by³a wiêc finansowana tylko i
wy³¹cznie ze œrodków w³asnych.
- Wszystko sz³o z bie¿¹cego
utrzymania dróg, to zabra³o wszystkie pieni¹dze ze wszystkich gmin,
które obs³uguje rejon w Drawsku. To
wszystko posz³o w budowê ronda.
Tak naprawdê inne gminy mia³y do
nas pretensje, ¿e zabraliœmy wszystkie pieni¹dze. Zawsze realizuj¹c
wspólne zadania, podnosimy ten
temat, ale niestety póki co klimatu do
tego nie ma. ZDW uwa¿a, ¿e ma do
realizacji wa¿niejsze zadania, które
s³u¿¹ ogó³owi mieszkañców, gdzie
odbywa siê ruch pieszych itd. Tam
ruchu pieszego praktycznie nie ma.
Z jednej strony ich rozumiem, bo jest
gradacja potrzeb, co nie oznacza, ¿e
temat jest zapomniany. Zobaczymy,
w tym roku bêd¹ powtórnie rozmowy - stwierdzi³ wiceburmistrz Kabat.
MM

Bêdzie kolejne rondo?
(£OBEZ). Wprawdzie nie ma
jeszcze konkretnego zakresu prac
inwestycyjnych Zarz¹du Dróg Wojewódzkich na terenie gminy
£obez, jednak ju¿ burmistrz £obza
zdradza niektóre plany ZDW odnoœnie miasta.
Ze s³ów burmistrza wynika, ¿e
ZDW planuje dokoñczyæ nak³adki
na ul. Segala. Brana jest równie¿ pod
uwagê budowa mostu - wyjazd na
Œwidwin. Burmistrz rozmawia³ równie¿ z dyrektorem ZDW na temat
koncepcji obejmuj¹cej ulice wojewódzkie w mieœcie.
- Nawi¹zujê tu do kolizji, jakie
mia³y miejsce na ul. Bema. Jest zrobiona koncepcja, bêdzie realizowana fragmentami, bo województwo
nie ma pieniêdzy na ca³oœciowe rozwi¹zanie. Jestem zainteresowany
przejêciem trójk¹tnego skweru vis a
vis zak³adów naprawczych, bo i tak
my o niego dbamy i kosimy trawê. Z

jednej strony przylega do ul. Bema,
z drugiej do ul. Armii Krajowej.
Skwer chcia³bym przej¹æ z ró¿nych
powodów, m.in. dlatego, ¿e przez
czêœæ dzia³ki bêdzie bieg³a sieæ,
czêœæ jest ju¿ tam zakopana, my i tak
siê tym zajmujemy, dbamy o czystoœæ. Drogi wojewódzkie nie specjalnie siê tym interesuj¹. Po przejêciu bêdziemy mogli robiæ to oficjalnie, a w przysz³oœci podj¹æ jakieœ
kroki. Mówi³em dyrektorowi, ¿e jest
ta koncepcja i mo¿e by teraz pomyœleæ o kolejnych pracach na drogach
i ulicach wojewódzkich w tym rejonie miasta. Jeœli marsza³ek nie bêdzie
mia³ pieniêdzy na budowê nowego
mostu, to mo¿e przekona siê, by
fragment zbiegu ulic Bema i Armii
Krajowej zosta³ tak przebudowany,
jak w rejonie Niepodleg³oœci, gdzie
powsta³o nowe rondo. S¹ dwie koncepcje techniczne przebudowy
tych¿e skrzy¿owañ - powiedzia³ burmistrz Ryszard Sola.
MM

(ŒWIÊTOBORZEC). Wtzw. nowej czêœci tej dzielnicy £obza droga
dojazdowa do bloków mieszkalnych
jest dziurawa jak ser szwajcarski.
W³aœcicielem drogi jest Agencja
Nieruchomoœci Rolnych, która ani
nie zamierza remontowaæ dojazdu,
ani przekazaæ go gminie.
Wybite, betonowe drogi wymagaj¹ nowej nak³adki. Problem w tym,
¿e nie ma ich kto zrobiæ.
- Ode mnie wniosek poszed³ do
Agencji o przejêcie dróg. Le¿y ju¿
tam bodaj¿e dwa lata. Tak samo na
star¹ czêœæ Œwiêtoborca, jak i now¹,
wskazaliœmy dzia³ki, które chcielibyœmy przej¹æ, ale nie ma decyzji ze
strony ANR. W zwi¹zku ze zmian¹
przepisów, jaka mia³a miejsce w roku
ubieg³ym, Agencja mo¿e nam po
prostu nie z niechêci, ale z blokady
istniej¹cych przepisów nie przekazaæ tego terenu. Procedura jest prosta. Agencja nam przekazuje, wnio-

skujemy o dofinansowanie, dostajemy je, przygotowujemy projekt modernizacji z dofinansowania. Na tê
chwilê nie jesteœmy w³aœcicielami i
nie bêdê deklarowa³, ¿e jako gmina
poniesiemy koszty zwi¹zane z ³ataniem dziur, k³adzeniem nak³adki. Nie
poniesiemy. Mo¿emy wykonaæ prace cz¹stkowe. Mo¿emy wys³aæ ludzi,
niech tam sypn¹ jakiœ t³uczeñ i te
najwiêksze dziury po prostu zasypi¹
i wyrównaj¹ - powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
Teoretycznie procedury s¹ proste, w praktyce dokumenty w Agencji nabieraj¹ mocy urzêdowej ju¿ dwa
lata. Widocznie decyzja o przekazaniu osiedlowych uliczek, wymagaj¹cych gruntownego remontu jest
decyzj¹ wagi pañstwowej o znaczeniu strategicznym i musi oprzeæ siê o
decyzjê najwiêkszych decydentów
w Polsce. A jak wiadomo, trudnych
i strategicznych dla kraju decyzji nie
podejmuje siê przed wyborami. MM

ZDP w akcji
(POWIAT). Zarz¹d Dróg Powiatowy rozpocz¹³ ju¿ prace zwi¹zane z
³ataniem dziur na drogach. Dodatkowo w ka¿dej gminie zaplanowane
s¹ konkretne prace, a byæ mo¿e na
tym siê nie skoñczy.
O ewentualnych kolejnych robotach w poszczególnych gminach
zadecyduje zarz¹d powiatu podczas
jednego z najbli¿szych posiedzeñ.
Prace na drogach rozpoczê³y siê
od ³atania ubytków na drodze wio-

d¹cej do £ob¿an w gminie £obez.
Zarz¹d Dróg Powiatowych w tym
roku wykona remonty chodników w
ul. Traugutta w Dobrej, na ul. Zielonej w Dobrej zostan¹ wykonane
poprawki z masy bitumicznej. W Resku na ul. Mickiewicza zostanie zrobiona nawierzchnia z kostki brukowej. W Radowie Ma³ym bêd¹ kontynuowane prace na drodze Mo³dawin - ¯erzyno. W £obzie zosta³o
podpisane porozumienie w sprawie
ul. Podgórnej, na ca³oœci której zostanie po³o¿ony nowy asfalt. MM

tygodnik ³obeski 8.4.2014 r.

Œcieki radykalnie
w górê
(RESKO). Znane s¹ ju¿ nowe
op³aty za wodê i œcieki dla mieszkañców gminy. Nowe taryfy bêd¹
obowi¹zywaæ od 1 maja do 30 kwietnia roku przysz³ego.
W stosunku do obecnie obowi¹zuj¹cych cen, cena wody wzroœnie o
0,62 proc. - czyli 2 gr za 1 m szeœc.,
natomiast cena œcieków o 20,48
proc., czyli 1,02 z³.
Jak wynika z uzasadnienia do
uchwa³y, wzrost cen za wodê i œcieków podyktowany jest m.in. tym, ¿e
w lipcu zostanie zakoñczona budowa kanalizacji sanitarnej w Resku o
d³ugoœci oko³o 10 km i trzech t³oczni
œcieków. Oznacza to, ¿e od sierpnia
pojawi¹ siê koszty amortyzacji nowo
wybudowanej sieci. Wysokoœæ
tych kosztów dla ustalenia nowej
taryfy wynosi 111.150 z³. Dodatkowo na budowê nowej kanalizacji
spó³ka zaci¹gnê³a po¿yczkê w WFOŒiGW w Szczecinie w wysokoœci
3.272.502 z³, z oprocentowaniem 3,7
proc. Spó³ka zaci¹gnê³a równie¿ kredyt w wysokoœci 1.450.000 z³ na
sp³atê podatku VAT. Uwzglêdnione
zosta³y odsetki, które spó³ka bêdzie
sp³acaæ w trakcie trwania taryfy w
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Kot³ownia nie wytrzyma nastêpnego sezonu

„Nadzieja”
bez nadziei
(DALNO). Wprawdzie koñczy
siê ju¿ sezon grzewczy, jednak
mieszkañcy Dalna ju¿ musz¹ myœleæ o nastêpnym.

wysokoœci 101.080 z³. Od wrzeœnia
spó³ka rozpocznie sp³atê rat kapita³owych od zaci¹gniêtej w WFOŒiGW po¿yczki. Wysokoœæ tych rat
w okresie obowi¹zywania nowej taryfy wyniesie 198.300 z³. Za to musz¹
zap³aciæ mieszkañcy w cenie wody i
œcieków.
W op³atach za œcieki zachowana
jest jednocz³onowa taryfa, z kolei w
op³acie za wodê - dwucz³onowa.
Prócz op³aty za zu¿yt¹ wodê mieszkañcy s¹ zobligowani do p³acenia
abonamentu. I tak odbiorcy rozliczani wed³ug wodomierza g³ównego za 1
miesi¹c rozliczeniowy p³aciæ bêd¹
11,73 z³ brutto, tyle samo zap³ac¹
odbiorcy za 2 i 3 miesi¹ce rozliczeniowe. Odbiorcy rozliczani wed³ug norm
zu¿ycia wody za dwumiesiêczny
okres rozliczeniowy zap³ac¹ w ramach abonamentu 6,10 z³ brutto. MM

Ceny wody
i œcieków bez zmian

Kwestiê ogrzewania mieszkañców Dalna korzystaj¹cych ze spó³dzielczej kot³owni poruszy³ podczas
obrad Rady miejskiej radny Marek
Rokosz. Zwróci³ uwagê, ¿e opracowanie studium otwiera furtkê, jeœli
chodzi o ogrzewanie. Okazuje siê
jednak, ¿e furtka w studium jest tylko teoretyczna. W praktyce mieszkañcy musz¹ sobie radziæ sami. Apele radnego powtarzane ju¿ wielokrotnie odbi³y siê od przepisów.
- Na koniec sezonu grzewczego
po raz kolejny wraca sprawa ogrzewania w Dalnie. Ostatnio by³y spotkania z mieszkañcami, którzy jeszcze pozostali przy spó³dzielczej kot³owni. Sprawa dotyczy³a ogrzewania. Prezes spó³dzielni „Nadzieja”
da³ do zrozumienia, ¿e to jest ostatni
sezon grzewczy. Nie jest w stanie
tego dalej poci¹gn¹æ, jest to sprawa
rachunkowoœci, stanu technicznego itd. Nie ukrywam, ¿e ci mieszkañcy, którzy pozostali przy kot³owni s¹
bardzo zaniepokojeni. To ogrzewanie wygl¹da³o s³abo, a za parê miesiêcy bêdzie kolejny sezon grzewczy. Rozmawia³em z panem Ryszardem Sol¹ z SEC-u, powiedzia³, ¿e temat jest trudny, ale nie wyklucza
rozmów. To s¹ mieszkañcy naszej
gminy. Nie mamy zbyt wielkiego
manewru, ale nie ³udŸmy siê, ¿e
wszyscy bêd¹ mogli za³o¿yæ gazowe
ogrzewanie. Ju¿ zaczynaj¹ siê protesty niektórych mieszkañców, bo niektórzy sk³adaj¹ drewno pod oknami,
pi³uj¹ je non stop. Ju¿ niektórzy maj¹
zastrze¿enia. Jeœli wszyscy chcieliby siê od³¹czyæ, to ta sytuacja wygl¹da³aby doœæ dramatycznie. Jest

gros ludzi starszych, których nie
staæ na za³o¿enie nowego ogrzewania, ani nie s¹ w stanie sobie sami
ogrzewaæ, bo mieszkaj¹ np. na drugim piêtrze. Osoby starsze s¹ skazane na kot³owniê – mówi³ radny.
Kolejnym „tykaj¹cym mechanizmem” radny nazwa³ sieæ wodnokanalizacyjn¹, w której ci¹gle s¹ jakieœ awarie.
- Sieæ kanalizacyjna jest zatkana,
przepchana, prezes rozk³ada rêce,
rozmowa jest ¿adna. Musimy mieæ
na uwadze, ¿e trzeba bêdzie tam coœ
zrobiæ - doda³ radny.
Sytuacja mieszkañców Dalna
jest o tyle patowa, ¿e zarówno kot³ownia, jak i sieæ wodno-kanalizacyjna na terenie miejscowoœci jest
w³asnoœci¹ spó³dzielni „Nadzieja”.
Czêœæ problemów wi¹¿e siê z tym, ¿e
nie wszyscy uiszczaj¹ op³aty za ciep³o, co z kolei powoduje braki w kasie spó³dzielni, choæby na opa³ i remonty. Przez lata nieremontowana
kot³ownia i sieæ pozostawiona sama
sobie - dziœ gro¿¹ parali¿em, w ka¿dej
chwili mog¹ przestaæ dzia³aæ. Co w
tej sytuacji mo¿e gmina? Niewiele,
nie jest w³aœcicielem. Alternatywa
przy³¹czenia do SEC jest coraz mniej
atrakcyjna ze wzglêdu na to, ¿e czêœæ
mieszkañców ju¿ ma w³asne ogrzewanie, a im mniej odbiorców, tym
cena ciep³a wy¿sza. W tym wypadku
mieszkañcy Dalna zostali pozostawieni sami sobie i to oni musz¹ szybko podj¹æ decyzjê, co dalej ze spó³dzielni¹ i jak rozwi¹zaæ problemy
zarówno ogrzewania, jak i kwestie
wodno-kanalizacyjne. Dotychczasowa strategia dzia³ania nie przynios³a nikomu po¿ytku, byæ mo¿e zwyczajnie zabrak³o otwartoœci i rozmów
przedstawicieli spó³dzielni z mieszkañcami, przedstawienia sytuacji i
szukania wspólnie rozwi¹zañ. MM

Po naborach do projektu
(DOBRA). Ceny za wodê i œcieki
w tej gminie nie uleg³y zmianie. Pozostawiono ceny z roku poprzedniego. Bêd¹ one obowi¹zywaæ do marca
2015 roku.
Mieszkañcy gminy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodê nadal bêd¹ p³aciæ 2,91 z³ netto za 1 m szeœc., za zbiorowe odprowadzanie œcieków 5,30 z³

netto za 1 m szeœc. Op³ata abonamentowa od odbiorcy w rozliczeniach w oparciu o wskazanie wodomierza wynosi 6,53 z³ netto za miesi¹c, z kolei op³ata abonamentowa
od odbiorcy w rozliczeniach na podstawie przepisów dotycz¹cych
przeciêtnych norm zu¿ycia wody –
4,19 z³/miesi¹c netto.
MM

(RADOWO MA£E) Jolanta
Dzierwa, kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Radowie Ma³ym
poinformowa³a o rozstrzygniêciu
konkursów na doradcê zawodowego
i pedagoga w projekcie unijnym.
OPS przeprowadzi³ nabór do projektu „POMÓ¯ SOBIE - od biernoœci
do aktywnoœci”. Projekt trwa od 1
kwietnia do 31 sierpnia br. W wyniku
zakoñczenia procedury naboru na

doradcê zawodowego zosta³a wybrana pani Elwira W³odarz z £obza,
zaœ na pedagoga zosta³a wybrana
pani Danuta Ligêza z Dalna. Obie
bêd¹ pracowaæ na umowê zlecenie w
wymiarze po 100 godzin.
W uzasadnieniu podano, ¿e kandydatki przesz³y pomyœlnie rozmowy kwalifikacyjne wykazuj¹c siê
wiedz¹ merytoryczn¹ i spe³ni³y równie¿ wszystkie warunki okreœlone w
og³oszeniu o naborze.
(r)
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W budynku przy ul. Grunwaldzkiej

Gmina przejmie mieszkanie
w zamian za d³ug
(WÊGORZYNO) Gdy by³a burmistrz Gra¿yna Karpowicz w tajemniczych okolicznoœciach przeprowadzi³a przetarg na dzia³kê pod budowê przy ul. Grunwaldzkiej, bo
RIO wskaza³a nieprawid³owoœci,
wydawa³o siê, ¿e zwyciêzca przetargu wygra³ los na loterii. Okaza³o
siê to jednak niedŸwiedzi¹ przys³ug¹ i odbi³o siê finansow¹
czkawk¹. Firma nie sprzeda³a
wszystkich mieszkañ i dzisiaj ma
k³opoty. Dlatego chce oddaæ gminie
jedno z mieszkañ w wybudowanym
budynku w zamian za d³ug.
Gmina Wêgorzyno zby³a w dniu
27 grudnia 2007 r. aktem notarialnym
dzia³kê przy ul. Grunwaldzkiej 22 na
rzecz „PBO GRINBUD” Sp. z o.o. w
Nowogardzie, z przeznaczeniem pod
budowê budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. W akcie tym spó³ka zobowi¹za³a siê do rozpoczêcia
budowy w terminie dwunastu miesiêcy i uzyskania pozwolenia na
u¿ytkowanie w terminie 36 miesiêcy
pod rygorem zap³aty kary. Terminy
te na wniosek „PBO-GRINBUD”
by³y dwukrotnie wyd³u¿ane aktami
notarialnymi.
W zwi¹zku z nie wywi¹zaniem siê
z terminu zakoñczenia budowy bur-

mistrz Monika KuŸmiñska wezwa³a
spó³kê do zap³aty
kary wynikaj¹cej z
umowy. Spó³ka nie
zap³aci³a kary, w
zwi¹zku z czym Gmina wyst¹pi³a do
s¹du z pozwem o
zap³atê. W 2012
roku S¹d Okrêgowy
w Szczecinie zas¹dzi³ od „PBO-GRINBUD” na rzecz Gminy Wêgorzyno zap³atê w kwocie 50
tys. z³, z odsetkami
od dnia 14 listopada 2011 roku (wynosi³y one na
4.01.2014 r. - 13 943 z³). Nale¿noœci te
nie zosta³y jednak uregulowane.
Burmistrz Wêgorzyna wyst¹pi³a
z wnioskiem do komornika o wszczêcie egzekucji, w wyniku czego komornik zablokowa³ spó³ce konto. W
dniu 16.01.2014 r. zarz¹d spó³ki (w
osobach Robert Dudziec - prezes i
Bogumi³a Rabijewska – wiceprezes)
z³o¿yli oœwiadczenie o chêci przekazania dla Gminy Wêgorzyno jednego lokalu mieszkalnego w stanie
deweloperskim, w zamian za zad³u-

¿enie lub za zad³u¿enie z ewentualn¹
dop³at¹. 31 stycznia odby³y siê negocjacje ceny nabycia lokalu, z pomieszczeniami przystosowanymi
dla osoby niepe³nosprawnej. Wynegocjowano, ¿e dop³ata wyniesie
76.500 z³.
Dzieñ wczeœniej radni uchwa³¹
zaakceptowali dzia³ania Burmistrza
Wêgorzyna, dotycz¹ce nabycia lokalu mieszkalnego w zamian za nale¿noœci.
Na niedawnej sesji, 27 marca
2014 r., radni wyrazili zgodê na nabycie lokalu nr 2 wraz z pomieszcze-

niami przynale¿nymi przy ul. Grunwaldzkiej 22d w Wêgorzynie, wraz z
udzia³em w gruncie, od „PBOGRINBUD” Sp. z o.o. w Nowogardzie, z dopiskiem - w upad³oœci uk³adowej. Kilka dni przed sesj¹ okaza³o siê, ¿e spó³ka og³osi³a tak¹ upad³oœæ i uk³ada siê z wierzycielami, co
powinno pozwoliæ jej unikn¹æ likwidacji. To prawdopodobnie przed³u¿y okres przejêcia lokalu, który ma
otrzymaæ jedna z osób niepe³nosprawnych, zwalniaj¹c tym samym
mieszkanie dla osoby oczekuj¹cej
na mieszkanie komunalne. KAR

Estetyka czy funkcjonalnoœæ – oto jest pytanie
(£OBEZ). O gruntownym remoncie ulicy Magazynowej mówi
siê od lat. Temat koniecznoœci jej
wykonania powróci³ podczas sesji
Rady Miejskiej w £obzie.
Z krótkiej dyskusji wynika³o, ¿e
wprawdzie ulica Magazynowa zawsze by³a wysoko w rankingu koniecznoœci remontu, choæby ze
wzglêdów strategicznych dla miasta, ale nie tylko - tak¿e dojazdu do
strefy ekonomicznej oraz przejazdu
alternatywnego w razie zamkniêcia
ul. Waryñskiego.
O swoich dylematach na temat
wyboru dróg do remontu mówi³ burmistrz £obza Ryszard Sola, wymieniaj¹c ul. Kolejow¹ i Magazynow¹.
- Mia³em ogromny dylemat,
któr¹ drogê zg³osiæ do „schetynówek” i chcia³em zg³osiæ ulicê Magazynow¹. Mieliœmy dokumentacjê
projektów, dla mnie by³a to ulica,
która idealnie wpisywa³a siê w projekt i uzyska³aby - wydaje mi siê - bez

wiêkszego problemu dofinansowanie z bud¿etu województwa, ale
przypomnê, ¿e pojawi³a siê ulica
Kolejowa. Niestety nie uda³o siê zrobiæ ulicy Kolejowej, nie bêdê przypomina³ z jakiego powodu i nie bêdê
wraca³ do tego. Teraz mam kolejny
dylemat, bo pan starosta mówi i
przypomina o tym, ¿e bêd¹ pieni¹dze
ze „schetynówek” - a mo¿e wrócilibyœmy do ulicy Kolejowej. Mój dylemat polega na tym, ¿e mo¿e bêdziemy o tym rozmawiaæ z wicestarost¹,
ale nie wiem czy nie rozs¹dniejsza i
bardziej zasadna by³aby ulica Magazynowa. Mo¿e ta ulica otrzyma³aby dofinansowanie od wojewody i
moglibyœmy zrobiæ sobie porz¹dn¹
ulicê, mieæ porz¹dny dostêp do
bocznicy i rampy, ³¹czy³aby ulicê
Drawsk¹ i by³by dostêp do strefy.
Ona stanowi przed³u¿enie ci¹gu
w kierunku ulicy Wêgorzyñskiej i
dalej w przysz³oœci, na czas modernizacji przejazdu kolejowego albo remontu mostu na Waryñskiego, mie-

libyœmy zabezpieczony ruch alternatywny - powiedzia³ burmistrz Ryszard Sola.
Gdy decydenci maj¹ dylemat,
czy wybraæ estetykê poprawiaj¹c ul.
Kolejow¹ czy funkcjonalnoœæ remontuj¹c Magazynow¹, ulica Magazynowa wci¹¿ jest przejezdna tyl-

ko dla samochodów z wysokim zawieszeniem przy znacznym wykorzystaniu placu. Kolejne dziury
tworz¹ malownicze pejza¿e, szczególnie po ulewnych deszczach.
W¹tpliwym jednak jest, aby ten artystyczny atut docenili kierowcy
urywaj¹cy sobie zawieszenie podczas próby przejazdu.
MM
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Spacerkiem po gminie
(GMINA £OBEZ). Wy¿sze temperatury i budz¹ca siê wiosna zachêcaj¹ do spacerów. Podczas nich
mo¿na spotkaæ ró¿ne „kwiatki”
jak np. dzikie wysypiska œmieci,
albo œcieki p³yn¹ce rowami, albo
strumieniami.
W Be³cznej dzikie wysypiska
znajduj¹ siê w drodze do oczyszczalni po obu stronach drogi, w Zache³miu strumieñ ze œciekami p³ynie w
centrum wsi, tam te¿ jest kilka jesz-

cze takich „pere³ek”, w Mesznem
œcieki wij¹ siê pomiêdzy wysypiskiem œmieci, jako ozdoba parku.
Sporo dzikich wysypisk œmieci znajduje siê jeszcze w lasach. Co jakiœ
czas w redakcji dzwoni¹ telefony z
informacjami, ¿e w danej wsi œcieki
sp³ywaj¹ ze skarp, wprost do cudzego ogródka albo ¿e pojawi³y siê
nowe odpady. Wystarczy wyjœæ za
wieœ lub miasto, aby natkn¹æ siê na
ró¿ne „pami¹tki”. Przysz³a wiosna,
zachêcamy do spacerów.
MM

Inwazja elektrowni wiatrowych

Jest ma³y dochód z maj¹tku. Coœ trzeba robiæ
- apeluje radna Krystyna Bogucka

Zapis niezgodny z prawd¹?
Sprzedaæ ludziom dzia³ki
I co z tego!
na polepszenie warunków
(MESZNE). Wprawdzie zgodnie komisji po³¹czonych Rady Miejskiej
z decyzj¹ œrodowiskow¹ w obrêbie
Zache³mia, w okolicach Mesznego,
nie mo¿na stawiaæ elektrowni wiatrowych, jednak zgodnie ze Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy £obez wiatraki maj¹ tam stan¹æ.
Jest to uci¹¿liwe dla rolników,
bowiem wi¹¿e siê to bezpoœrednio z
cen¹ ziemi. O tym fakcie podczas

w £obzie kolejny raz poinformowa³
so³tys Mesznego Stanis³aw Suchodolski. Kolejny raz domaga³ siê, aby
zmieniæ zapis w studium. W odpowiedzi us³ysza³, ¿e decyzja mo¿e
ulec zmianie, ¿e byæ mo¿e kolejny
chêtny do postawienia elektrowni
przekona dyrektora œrodowiska, a
poza tym zwi¹zane jest to z kosztami
- w sumie, ³askawie wys³uchano i nie
podjêto ¿adnej decyzji.
MM

(£OBEZ). Radna Krystyna Bogucka wyst¹pi³a z wnioskiem do
burmistrza o zorganizowanie spotkania z mieszkañcami, którzy posiadaj¹ w dzier¿awie dzia³ki na poprawienie warunków, bez dostêpu
do drogi.
- Moja proœba dotyczy zorganizowania spotkania z mieszkañcami,
podczas którego bêdzie mo¿na do-

wiedzieæ siê, jakie s¹ oczekiwania
mieszkañców w tej sprawie. Mam na
myœli ca³e osiedle Ksi¹¿¹t Pomorskich oraz ul. S³owackiego, mo¿e i
s¹ w innych miejscach takie sprawy. Widzimy, ¿e jest ma³y dochód z
maj¹tku. Coœ w tej materii musia³by
kierownik zorganizowaæ - powiedzia³a radna Krystyna Bogucka
podczas sesji Rady Miejskiej. MM
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Pierwszy konkurs na aran¿acjê sto³ów
i wypieki wielkanocne
(RESKO) Sala widowiskowa w
Centrum Kultury w Resku w sobotnie przedpo³udnie, 5 kwietnia 2014
r., zape³ni³a siê kolorowo udekorowanymi sto³ami.
Nie zabrak³o na nich bukietów z
wiosennych kwiatów, zaj¹czków,
kurczaczków, kraszanek, stroików
wielkanocnych, wypieków i apetycznych, kusz¹cych zapachem
potraw wielkanocnych przygotowanych przez czlonkinie Stowarzyszenia „Arka”. Tego dnia Centrum
Kultury w Resku zapocz¹tkowa³o
now¹ tradycjê w Gminie Resko: po
raz pierwszy odby³ siê konkurs
„Aran¿acja sto³ów wielkanocnych”
i „Tradycyjny wypiek wielkanocny”. Otwarcia dokona³y p. Barbara
Basowska, tu jako prezes Stowarzyszenia „Arka” i zarazem przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Resku, p. Danuta Mielcarek sekretarz Gminy Resko oraz p. Jolanta Furman - dyrektor Centrum Kultury, gospodyni imprezy.
W konkursie wziê³y udzia³ œwietlice z Gardzina (op. Olga Opar Kijak), Przemys³awia (op. Ilona Wierzbowska), Lubienia Dolnego (op.
Renata Romaszko), £abunia Wielkiego (op. Ma³gorzata Kopaczewska), Siwkowic (op. Edyta Wójtowicz), Iglic (op. Anna So³onyna),
Starogardu (op. Bo¿ena Biernat),
£osoœnicy (op. Henryka Du¿yñska
i Emilia Mo¿ejko), so³ectwo i œwietlica z £agiewnik (op. Adriana Fabisiak
i so³tys Ewa Garbarczyk), Stowarzyszenie „Arka”, uczniowie z Zespo³u
Szkó³ w Resku oraz indywidualnie
panie Ewa Garbarczyk, Agnieszka
Wo³ejko, Anna So³onyna i Ilona
Wierzbowska.

Jury w sk³adzie: p. Jolanta Furman dyrektor CK - przewodniczaca,
p. Danuta Mielcarek Sekretarz Gminy, p. Alicja Tichanów wicedyrektor
CK, p. Anna Harasiemowicz instruktor kulturalno-oœwiatowy w Domu
Pomocy Spo³ecznej w Resku oraz
Sylwia Grabowska instruktor amatorskiego ruchu artystycznego w
CK, wy³oni³o zwyciêzców:
„Aran¿acja sto³u” (punkty za
estetykê, pomys³owoœæ, zgodnoœæ z
tradycj¹, ogólne wra¿enie)
I. Œwietlica Przemys³aw
II. Œwietlica Lubieñ Dolny
III. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Arka”
„Tradycyjny wypiek wielkanocny” (punkty za zgodnoœæ z tradycja,
walory smakowe, naturalnoœæ surowców, wygl¹d wypieku)

I. Œwietlica w Siwkowicach
- pascha
II. Ewa Garbarczyk - sernik
III. Œwietlica w £agiewnikach
- baba wielkanocna
Wybór zwyciêzców by³ niezwykle trudny, gdy¿ ka¿dy stó³ by³ piêkny, pomys³y ró¿norodne, szczegó³y
dopracowane, a wypieki jednakowo¿ smaczne i apetycznie wygl¹daj¹ce. Ró¿nice w punktacji by³y minimalne, gratulacje nale¿¹ siê naprawdê wszystkim.
Oprócz konkursów odby³ siê
pierwszy kiermasz wielkanocny, na
którym zaprezentowa³y swoje prace
wszystkie œwietlice wiejskie i bardzo
utalentowane, uczestnicz¹ce we
wszystkich imprezach CK panie z

Ko³a Rêkodzie³a. Po wrêczeniu nagród i dyplomów dyrektor Centrum
Jolanta Furman podziêkowa³a
wszystkim za pozytywny odzew na
zaproszenie, za zaanga¿owanie w
realizacjê pomys³u na pierwsze
gminne, przedwielkanocne œwiêto.
By³o piêknie, kolorowo, dostatnio,
smacznie i przede wszystkim „wielkanocnie”, o czym przekonali siê
wszyscy, którzy w tym dniu odwiedzili Centrum.
Za tydzieñ w Niedzielê Palmow¹
silna grupa z Reska i gminy pojedzie
na £obesk¹ Babê Wielkanocn¹, by
jak co roku mi³o spêdziæ czas i oczywiœcie wzi¹æ udzia³ w powiatowych
konkursach.
(at)
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74. rocznica
NIE ZAPOMINAJMY kwietniowej
wywózki na Sybir
O NASZYCH
S¥SIADACH
Uczestnicy projektu pomagali osobom starszym
i samotnym, wyrêczaj¹c je w pracach codziennych

Zarz¹d Ko³a Sybiraków w £obzie
serdecznie zaprasza cz³onków i sympatyków na spotkanie przy Krzy¿u
Sybiraka na cmentarzu w £obzie, 14

Zajezierze. W okresie
ferii zimowych w
Zajezierzu zosta³
zrealizowany projekt
finansowany przez
Fundacjê Wspomagania
Wsi pt. „Nie
zapominajmy
o naszych s¹siadach”.
W zajêciach
prowadzonych przez
opiekunkê œwietlicy
p. Beatê Tyrañsk¹ wziêli
udzia³ dzieci i m³odzie¿
z tej miejscowoœci.
Uczestnicy projektu pomagali
osobom starszym i samotnym, wyrêczaj¹c je w pracach codziennych m.
in. przy noszeniu drewna i porz¹dkach domowych.
Projekt obejmowa³ nie tylko pomoc s¹siedzk¹, ale tak¿e konkurs
g³oœnego czytania, zajêcia z filcowania, turniej tenisa sto³owego oraz
tworzenie wystawy pami¹tkowej
ukazuj¹cej dawne Zajezierze.
Uczestnicy wraz z mieszkañcami gromadzili stare fotografie.
W przeddzieñ zakoñczenia akcji
dzieci pojecha³y na wycieczkê do
„S³awogrodu” w Czaplinku, gdzie
przenieœli siê do œwiata naszych
przodków. Tam wziê³y udzia³ w zajêciach strzelania z ³uku, rzutu oszczepem do celu, w walce na bezpieczne
miecze. Obejrza³y dawne budownictwo, stroje wczesnoœredniowieczne
i uzbrojenie. W kuŸni ka¿dy uczestnik wybi³ sobie pami¹tkow¹ monetê.
Organizatorzy bardzo serdecznie
dziêkuj¹ p. Irenie Wójcickiej za organizacjê wystawy fotograficznej i p.
Krzysztofowi Œwiergalowi za przeprowadzenie turnieju tenisa sto³owego.
Alicja Diak

Reklama w gazecie
Tel. 504 042 532

kwietnia o godz. 12.00. Spotkanie ma
na celu upamiêtnienie 74. rocznicy II
deportacji na Sybir.
Zarz¹d Ko³a Sybiraka w £obzie
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Biegacze wy³onili Mistrzów Powiatu
Radowo Ma³e by³o
tradycyjnie miejscem
wiosennych Mistrzostw
Powiatu w Biegach
Prze³ajowych.
Zawody te s¹ objête kalendarzem III £obeskiej Ligi Biegowej, a
przede wszystkim to eliminacje dla
wy³onienia Reprezentacji Powiatu
na Wojewódzkie Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej oraz Gimnazjadê Wojewódzk¹ w Biegach Prze³ajowych. Na
zawody, które odbêd¹ siê w najbli¿szy wtorek w Policach pojedzie po
czterech uczniów z biegów klas V-VI
szkó³ podstawowych oraz po piêæ z
ka¿dego biegu szkó³ gimnazjalnych.
Jeœli chodzi o gimnazja to warte
podkreœlenia jest wygranie trzech
biegów przez uczniów z Gimnazjum
w £obzie, ale na Gimnazjadê Wojewódzk¹ pojad¹ reprezentanci ka¿dego gimnazjum naszego powiatu.
Wyrównana walka by³a te¿ w
szko³ach podstawowych. Nie by³o
szko³y, która nie mia³aby choæby

jednego biegacza na podium, a na
Igrzyska Wojewódzkie pojad¹
uczniowie z Wêgorzyna, Dobrej, Siedlic, Reska i Runowa Pomorskiego.
Przypominamy, ¿e w roku ubieg³ym na fina³ach wojewódzkich reprezentacja Powiatu odnios³a historyczny sukces. Na podium stanê³y
cztery osoby, które póŸniej w trakcie
sezonu letniego osi¹ga³y wyniki na
poziomie czo³ówki krajowej. Ania
Turzyñska i Milena Sadowska przywioz³y srebrne medale, Julia Popiela
by³a piata, a Rysiu Rzepecki szósty,
a dorobek punktowy ca³ej reprezentacji Powiatu by³ najlepszy w historii. W roku bie¿¹cym reprezentacja
wydaje siê równie mocna. Wystartuj¹ Sadowska i Popiela. Na dobre
miejsca mo¿na liczyæ tak¿e w szko³ach podstawowych. Vanessa Pieloch i Patrycja Perdek z Wêgorzyna
mog¹ powtórzyæ sukces Turzyñskiej i Popieli. Mocno biegaj¹ Robert Leszczyñski i Bartek Solis
wœród ch³opców. Mo¿e dobre miejsca przywioz¹ doœwiadczeni i obiegani gimnazjaliœci Kacper Ga³an i
Marcin £achañski?
(o)

Wyniki wszystkich biegów.
Szko³y Podstawowe
Klasy I (2006 i m³odsi):
1. Cichocka Julia
2. Adamczyk Julia
3. Siwiecka Hanna
Klasy II (2005):
1. Kondratiuk Zuzanna
2. Kalita Anna
3. G³owacka Natalia
Klasy III (2004):
1. Wysocka Maja
2. Omy³a Marika
3. W³odarz Maja
Klasy IV (2003):
1. Pieróg Alicja
2. Lewandowska Wiktoria
3. Wojsz Julia
Klasy V-VI (2002-01):
1. Pieloch Vanessa
2. Perdek Patrycja
3. Jarz¹bek Joanna
4. Matera Ma³gorzata
5. Rosiñska Magda
Klasy I (2006 i m³odsi):
1. Czerenkiewicz Filip
2. Misiejuk Jakub
3. Lenkiewicz Mateusz
Klasy II (2005):
1. Lenkiewicz Jakub
2. Pobere¿ko Dawid
3. Korzeniecki Damian
Klasy III (2004):
1. Zamierowski Oliwer
2. Sobañski Kacper
3. Ku³ak Oliwer
Klasy IV (2003):
1. Dul Kacper
2. Buka³a Patryk
3. Roœczak Jakub

2006
2006
2006

SP Wojtaszyce
SP1 £obez
SP2 £obez

2005
2005
2005

Arbod Dobra
SP1 £obez
ZSP Radowo Ma³e

2004
2004
2004

SP Runowo Pomorskie
ZSP Radowo Ma³e
SP2 £obez

2003
2003
2003

SP Wêgorzyno
SP Wêgorzyno
SP1 £obez

2001
2001
2002
2001
2002

SP Wêgorzyno
SP Wêgorzyno
SP Dobra
SP Dobra
SP2 £obez

2006
2006
2006

SP Runowo Pomorskie
ZSP Radowo Ma³e
SP Runowo Pomorskie

2005
2005
2005

SP Runowo Pomorskie
SP2 £obez
SP Wojtaszyce

2004
2004
2004

ZSP Radowo Ma³e
ZSP Radowo Ma³e
SP Wojtaszyce

2003
2003
2003

SP Starogard
SP Wêgorzyno
SP Resko

Klasy V-VI (2002-01):
1. Leszczyñski Robert
2. Solis Bartosz
3. Buka³a Dawid
4. Probola Natan

2001
2002
2001
2001

SP Resko
SP Runowo Pomorskie
SP Siedlice
SP Siedlice

Gimnazja
Dziewczêta (1998-2000) dystans 1200m:
1. Popiela Julia
2000 ZSG £obez
2. Borysiak Kinga
1998 Gimnazjum Dobra
3. Stolarczyk Justyna
2000 Gimnazjum Dobra
4. Urban Nikola
2000 ZS Resko
5. £êtka Agnieszka
1999 ZS Resko
Dziewczêta (1998-2000) dystans 2000m:
1. Sadowska Milena
1999 Gimnazjum Dobra
2. Ziêba Karolina
2
000 Gimnazjum Wêgorzyno
3. Urbañska Klaudia
2000 ZSG £obez
4. Mi³ek Emilia
1998 Gimnazjum Dobra
Ch³opcy (1998-2000) dystans 1500m:
1.Kacper Ga³an
1998 ZSG £obez,
2.Marcin £achañski
1998 Gimnazjum Wêgorzyno,
3.Oskar Liptak
2000 ZSP Radowo Ma³e,
4.Adrian Kiedrowski
1999 Gimnazjum Wêgorzyno,
5.Mateusz Mitura
1998 ZSP Radowo Ma³e
Ch³opcy (1998-2000) dystans 2500m:
1. Rozpêdowski Filip
1998 ZSG £obez
2. Stañski £ukas
1998 ZSP Radowo Ma³e
3. Strychalski Robert
1999 ZS Resko
4. Krohn Marcin
2000 Gimnazjum Wêgorzyno
5. Bodys Jakub
2000 ZS Resko
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Nieudany wyjazd
Sarmaty
Przykr¹ pora¿k¹ zakoñczy³ siê
dla Sarmaty sobotni mecz z Odrzank¹ Radziszewo. Dru¿yna gospodarzy zajmuj¹ca 14 miejsce w
tabeli IV ligi doœæ pewnie pokona³a
dru¿ynê Sarmaty, plasuj¹cej siê w
tej tabeli na 11 miejscu.
Dru¿yna Sarmaty przyst¹pi³a do
tego meczu os³abiona brakiem
trzech podstawowych zawodników:
Emiliana Kamiñskiego (pauza z powodu ¿ó³tych kartek), Kamila Pacelta i Damiana Padziñskiego (obaj
powa¿ne kontuzje). Szczególnie powa¿nym os³abieniem by³ brak tego
ostatniego, dotychczas najskuteczniejszego zawodnika Sarmaty (9
strzelonych bramek w tym sezonie).
Ju¿ w 5 min. meczu Sarmata móg³
obj¹æ prowadzenie, jednak pi³ka po
strzale bêd¹cego na dobrej pozycji
Piotra Klêczara zamiast do bramki
polecia³a tu¿ obok lewego s³upka.
Riposta gospodarzy by³a natychmiastowa, w 6 min. Bykowski otrzyma³ pi³kê na linii pola karnego Sarmaty, zwodem min¹³ obroñcê Sarmaty,
a pi³ka po jego strzale wyl¹dowa³a w
prawym okienku bramki goœci.
Po zdobyciu prowadzenia przez
Odrzankê gra w polu by³a bardzo
wyrównana i praktycznie a¿ do 70
min. ¿adnej z dru¿yn nie uda³o siê
wypracowaæ dogodnej sytuacji do
strzelenia bramki. Szczególnie wyraŸnie by³o to widaæ w grze Sarmaty.
W 70' na prawej stronie boiska pi³kê
otrzyma³ Deptu³a i po krótkim rajdzie
odda³ precyzyjny strza³ z naro¿nika

pola karnego, po którym pi³ka wyl¹dowa³a ponownie, tym razem w lewym, okienku bramki Sarmaty. Prowadz¹c 2:0 Odrzanka zaczê³a graæ
odwa¿niej i w 84' wywalczy³a rzut
karny, który na kolejn¹ bramkê zamieni³ Marzantowicz.
Przed Sarmat¹ w najbli¿sz¹ sobotê, bior¹c pod uwagê k³opoty personalne, kolejny trudny sprawdzian.
Tym razem na w³asnym boisku podejmowaæ bêdzie Dêba Dêbno, dru¿ynê ogran¹ przez wiele lat na boiskach III ligi.
Odrzanka AN-MAR Radziszewo - Sarmata Dobra 3:0 (1:0)
Bramki dla Odrzanki: P. Bykowski
(6'), £. Deptu³a (70') i J. Marzantowicz (84' rz. k.).
Sk³ady dru¿yn:
Odrzanka AN-MAR Radziszewo: Siejko, Pawluk (57' Klimuk),
Marzantowicz,
Lewandowski,
Mróz, Masztaler, Bykowski (89'
Stojkowski), Deptu³a (87' Gadomski), Kopystyñski, Szandruk (89'
Skrobek), Radke,
Sarmata Dobra: Marcin Libiszewski, Andrzej Kierek, Wojciech
Dorsz (80' Cezary Szkup), Arkadiusz
Paw³owski, £ukasz Uchwa³, Damian
Dzierbicki, Piotr Klêczar, Filip Plewiñski (74' Damian Koœciuk), Mateusz Kowalczyk (86' Seweryn Wrzesieñ), Zdzis³aw Szw¹der, Patryk Podbieg³o (57' Wojciech Bonifrowski),
Sêdzia g³ówny: Piotr Barañski,
asystenci: Damian Dró¿ka i Adrian
Spaczyñski.
estan

Klasa B

Jastrz¹b liderem
Jastrz¹b £osoœnica wygra³ na
w³asnym boisku z Muszkieterm
Trzebiatów 3:2, po trzech trafieniach
Damiana Szko³udy, i prowadzi w tabeli. Jak powalczy, to ma szansê na
awans.

Jastrz¹b: Leszczyñski, Nowacki, Marciniak T., Wójtowicz (Señko),
Osiecki, Kaczocha, Jurzysta, Baran
P., Baran R. (WoŸniak), Serafiñski
(Szuæko), Szko³uda Damian (Marciniak P.).

Klasa okrêgowa

Klasa A

Ehrle Dobra Szczeciñska
– Mewa Resko 1:1 (0:0)

Radowia Radowo Ma³e
– B³êkitni Trzyg³ów 3:3 (2:0)

Mewa: Micha³ Andrusieczko Dawid Ryba, Kamil Skrilec, Damian
Adamczuk, Daniel Czy¿, Arkadiusz
Stêpieñ, Artur Dmowski (70' Jaros³aw Urbañczyk), Marcin Astramowicz (46' Konrad W³odarczyk), Dawid Dudek (70' Konrad Lewicki),
£ukasz Grygiel (56' Szymon Deuter),
Pawe³ Markiewicz.
Bramkê dla Mewy strzeli³ Daniel
Czy¿ w 88 min.

Radowia: M. Bojanowicz, K.
Gêbka, £. Adamczewski (64' M. Stosio), T. Side³, K. £apuæ, P. Wiœniowski, £. Kulczyñski, £. Borejszo (76' D.
Sulmiñski), M. Ostaszewski, M. Rylling (67' £. Su³kowski), M. Smykowski (81' E. Pilichowski), M. Dwojak.
Bramki dla Radowii: 18' M. Ostaszewski, 33' £. Kulczyñski, 63' M.
Smykowski (rzut karny).

IV liga
Œwit Szczecin - Darzbór Szczecinek
2:1, Arkonia Szczecin - Ina Goleniów
2:3, Wielim Szczecinek - Astra Ustronie
Morskie 2:5, D¹b Dêbno - Hutnik
Szczecin 2:2, Gryf Kamieñ Pomorski Stal Szczecin 2:1, Rasel Dygowo - K³os
Pe³czyce 1:0, Odrzynka Radziszewo Sarmata Dobra 3:0, Kluczevia Stargard
- Vineta Wolin 0:1.
1. Astra Ustronie M.
43 43:16
2. Gryf Kamieñ Pom.
41 49:26
3. Rasel Dygowo
41 42:15
4. Vineta Wolin
37 43:17
5. Kluczevia Stargard
32 39:24
6. D¹b Dêbno
30 37:32
7. Œwit Szczecin
29 34:26
8. Hutnik Szczecin
27 33:37
9. Stal Szczecin
27 32:28
10. Arkonia Szczecin
27 37:34
11. Ina Goleniów
26 26:35
12. Sarmata Dobra
23 26:43
13. Odrzynka Radziszewo 17 17:38
14. Wielim Szczecinek
16 24:42
15. Darzbór Szczecinek
8 21:64
16. K³os Pe³czyce
8 8:34
Klasa okrêgowa
Wicher Brojce - Kasta Szczecin 2:2,
Jeziorak Szczecin - Chemik II Police 6:2,
Iskra Golczewo - GKS Mierzyn 2:2,
Ehrle Dobra Szczeciñska - Mewa Resko
1:1, Tanowia Tanowo - Wybrze¿e Rewalskie Rewal 3:2, Œwiatowid £obez Sparta Wêgorzyno 0:1, Promieñ Mosty
- B³êkitni II Stargard 0:1, Rolpol Chlebowo - Rega Trzebiatów 0:0.
1. Iskra Golczewo
44 61:26
2. Sparta Wêgorzyno
42 43:19
3. Jeziorak Szczecin
39 62:22
4. B³êkitni II Stargard
37 67:45
5. Promieñ Mosty
33 54:40
6. Mewa Resko
30 54:46
7. Tanowia Tanowo
29 34:38
8. Œwiatowid £obez
29 35:28
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9. Wybrze¿e Rewalskie
10. Rega Trzebiatów
11. GKS Mierzyn
12. Wicher Brojce
13. Ehrle Dobra Szcz.
14. Kasta Szczecin
15. Rolpol Chlebowo
16. Chemik II Police

28 43:52
24 27:35
23 35:44
21 31:46
19 28:46
18 41:55
13 23:51
5 21:66

Klasa A
Radowia Radowo Ma³e - B³êkitni Trzyg³ów 3:3, Sowianka Sowno - Sparta
Gryfice 1:2, Prawobrze¿e Œwinoujœcie
- Fala Miêdzyzdroje 1:2, Pionier ¯arnowo - Jantar Dziwnów 2:4, Orze³ £o¿nica - Ba³tyk Gostyñ 3:1, Orze³ Prusinowo - Korona Stuchowo 1:9.
1. Sparta Gryfice
36 53:14
2. Korona Stuchowo
29 42:15
3. Jantar Dziwnów
27 42:18
4. Fala Miêdzyzdroje
25 26:19
5. B³êkitni Trzyg³ów
21 49:32
6. Orze³ £o¿nica
21 22:27
7. Sowianka Sowno
16 20:20
8. Prawobrze¿e Œwin.
15 18:26
9. Radowia Radowo M.
15 25:23
10. Ba³tyk Gostyñ
8 17:42
11. Pionier ¯arnowo
8 13:40
12. Orze³ Prusinowo
3 12:63
Klasa B
Jastrz¹b £osoœnica – Muszkieter Trzebiatów 3:2, Ba³tyk Miêdzywodzie –
Znicz Wysoka Kamieñska 2:4, Bizon
Cerkwica – Zieloni Wyszobór 3:0.
1. Jastrz¹b £osoœnica
15 23:16
2. Znicz Wysoka Kam.
13 23:19
3. Bizon Cerkwica
13 18:8
4. Ba³tyk Miêdzywodzie 13 17:14
5. Gardominka Mechowo
9 16:17
6. Muszkieter Trzebiatów 4 12:24
7. Zieloni Wyszobór
3 12:23

Granie w planie
IV liga
12.04.14 (sobota)
11.00 Stal Szczecin - Kluczevia Stargard
11.00 Vineta Wolin - Œwit Szczecin
15.00 Ina Goleniów - Wielim Szczecinek
16.00 Darzbór Szczecinek - Odrzynka Radziszewo
16.00 Hutnik Szczecin - Rasel Dygowo
16.00 K³os Pe³czyce - Arkonia Szczecin
16.00 Astra Ustronie Morskie - Gryf Kamieñ Pomorski
17.00 Sarmata Dobra - D¹b Dêbno
Klasa okrêgowa
12.04.14 (sobota)
11.00 Intermarche Rega Trzebiatów - Iskra Golczewo
12.00 Mewa Resko - Rolpol Chlebowo
16.00 GKS Mierzyn - Jeziorak Szczecin
16.30 Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Ehrle Dobra Szczeciñska
17.00 Sparta Wêgorzyno - Wicher Brojce
18.00 Kasta Szczecin - Tanowia Tanowo
13.04.14 (niedziela)
16.00 Chemik II Police - Promieñ Mosty
16.30 B³êkitni II Stargard - Œwiatowid £obez
Klasa A
12.04.14 (sobota)
15.00 Sparta Gryfice - Radowia Radowo Ma³e
15.00 Fala Miêdzyzdroje - Pionier ¯arnowo
16.00 Ba³tyk Gostyñ - Sowianka Sowno
16.00 Jantar Dziwnów - Orze³ Prusinowo
16.00 Korona Stuchowo - Orze³ £o¿nica
13.04.14 (niedziela)
15.00 B³êkitni Trzyg³ów - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
Klasa B
12.04.14 (sobota)
Muszkieter Trzebiatów – Gardominka Polonia II Mechowo
16.00 Zieloni Wyszobór - Znicz Wysoka Kamieñska
13.04.14 (niedziela)
14.00 Jastrz¹b £osoœnica - Ba³tyk Miêdzywodzie
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Klasa okrêgowa

Sparta zrewan¿owa³a siê
za pora¿kê jesieni¹
Œwiatowid £obez - Sparta Wêgorzyno 0:1 (0:0)
Œwiatowid: Piotr Deuter, Marcin
Mosi¹dz, £ukasz Brona, Jacek Bodys, Oskar Szostak, Grzegorz Paw³owski, Damian Mosi¹dz, Krzysztof
Stefaniak, Rafa³ Komar, Micha³
Koba, Marcin Grzywacz, Remigiusz
Borejszo, Kamil Iwachniuk, Bartek
Adamów, Krzysztof Suty³a.
Sparta: Dominik Sobañski,
£ukasz Petera, Kamil Kacprzak, Patryk ¯urawik, Jaros³aw Konieczny,
Micha³ Geszka, Piotr Grochulski,
Daniel Romañczyk (53' Norbert Halamus), Andrzej Wilczyñski (88' Patryk Maciejewski), Leszek Radziejewski (70' Artur Samal), Bart³omiej
Okoniewski (90' Micha³ Wojciechowski).
Bramka: Micha³ Geszka ‘75.
Sparta, wicelider, przyjecha³a do
£obza w roli faworyta i wygra³a, re-

wan¿uj¹c siê za pora¿kê w rundzie
jesiennej, gdy przegra³a na w³asnym
boisku 1:0. Jednak, jak na dru¿ynê
walcz¹c¹ o awans - rozczarowa³a.
Obie dru¿yny zas³u¿y³y na remis, ale
w tej jednej akcji Sparta strzeli³a
bramkê i wywioz³a z £obza trzy cenne punkty, które pozwalaj¹ jej zachowaæ marzenia o awansie.
Pierwsza po³owa bezsprzecznie
nale¿a³a do Œwiatowida, który nieustannie absorbowa³ bramkarza goœci Dominika Sobañskiego. £obzianie najlepsz¹ okazjê mieli w 24 min.,
gdy napastnik znalaz³ siê sam na sam
z Sobañskim, ale strzeli³ w bramkarza, odbit¹ przez niego pi³kê uderzy³
Rafa³ Komar, ale trafi³ w poprzeczkê. W tej po³owie ³obzianie oddali te¿
kilka ³adnych strza³ów na bramkê
goœci.
W drugiej czêœci spotkania gra
siê wyrówna³a, a koñcówka nale¿a³a
do Sparty, która w 75 min. zdoby³a

gola, po doœrodkowaniu i strzale
g³ow¹ Micha³a Geszki. Zreszt¹
wrzutki na wysokich pi³karzy by³y
jedyn¹ broni¹ Spartan, bo nie strzelali oni z dalszej odleg³oœci. To jeden
z mankamentów wicelidera.
Œwiatowid zaskoczy³ mnie bardzo pozytywnie, bo widaæ by³o
spor¹ pracê w³o¿on¹ zim¹ przez trenera Dariusza Kêsego. Zespó³ nauczy³ siê nie marnowaæ pi³ek, wyprowadzaj¹c grê spod w³asnej bramki.
Obroñcy rozgrywaj¹c pi³kê na w³asnej po³owie œci¹gali napastników i
pomocników rozrzedzaj¹c œrodek
boiska, wiêc mogli w pewnym momencie przerzuciæ pi³kê do wolnych
graczy. Takie „zabawy” pod w³asn¹
bramk¹ co prawda mro¿¹ krew w
¿y³ach kibicom, bo gro¿¹ kiksem i
utrat¹ bramki (w to graj¹ profesjonaliœci), ale Œwiatowid nie pope³ni³ w
tej kombinacji b³êdów. Widaæ spory
postêp w grze defensorów, choæ i tak

przyda³by siê drugi £ukasz Petera,
bo mimo wszystko wzrost decyduje
o grze w tej linii, zw³aszcza przeciwko
wysokim napastnikom. Ale tutaj
³obzianie nadrabiali skocznoœci¹ i
walecznoœci¹, wiêc stracona jedna
bramka, przy trzech wysokich atakuj¹cych Sparty, nie jest z³ym wynikiem. Zrównowa¿y³yby go bramki
strzelone, ale atak to najs³abszy element Œwiatowida. Mog³a siê podobaæ równie¿ szybka gra skrzyd³ami.
Jednak im by³o bli¿ej pola karnego
przeciwnika, tym gra stawa³a siê
bardziej chaotyczna. Tu potrzeba
jakiegoœ pomys³u.
Sparta rozczarowa³a brakiem pomys³u na grê, bo kopnij i goñ pi³kê,
jak na tak doœwiadczonych zawodników to trochê za ma³o. Mimo
wszystko dobrze ¿e wygra³a, bo by³o
widaæ po radoœci z wyniku, ¿e bardzo
chce awansowaæ. ¯yczymy Sparcie,
by tak siê sta³o.
KAR
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Plebiscyt Tygodnika £obeskiego
PUNKTACJA OGÓLNA POZYTYWNYCH OCEN
Anna Szymañska - RM Resko (216)
Magdalena Chmura - UM £obez (127)
Edyta Klepczyñska - RM Resko (96)
POWIAT
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez (93)
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy (57)
Beata Medunecka - PUP £obez (15)
Bo¿ena Zarecka CIW £obez - (15)
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie (13)
Kamila Podfigurna - starostwo ?obez (10)
Józef Drozdowski radny Rady Powiatu (8)
Arkadiusz Skrilec - Komenda Policji w £obzie (7)
Ryszard Brodziñski - starosta (7)
Jan Zdanowicz - wicestarosta (7)
Tadeusz Bas - Wydzia³ Geodezji (6)
Jolanta Wielgus - PUP £obez (2)
Lidia Myszczyszyn US £obez (2)
Janina Szulc SR ³obez (2)
Maria Sola - PUP £obez (2)
Wies³aw Bernacki - ZDP (2)
Andrzej Gradus - radny Rady Powiatu (1)
Ewelina Poœpieszyñska - nadzór Budowlany (1)
Katarzyna Weso³a - S¹d £obez (1)
Halina Szymañska - radna Rady Powiatu (1)
Janusz Zarecki £DK - (1)
Jolanta Manowiec - dyrektor ZS w £obzie (1)
GMINA £OBEZ
Magdalena Chmura - UM £obez (127)
Mieczys³aw Fojna - UM £obez (63)
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza (40)
Wies³awa Romejko - radna RM £obez (22)
Jolanta Babyszko - dyrektor SP2 £obez (15)
Agnieszka Kielar - UM £obez (13)
Krystyna Bogucka - radna RM £obez (12)
Grzegorz Urbañski UM £obez (10)
Helena Szwemmer - radna RM £obez (8)
Iwona ¯y³a - UM £obez (6)
Wies³awa Romejko - radna RM £obez (6)
Jan Ceholnyk - UM £obez (6)
Aneta Dajnowska UM £obez (5)
Olga Radziwanowska - UM £obez (4)
Bogdan Górecki - radny UM £obez (4)
Ewa Ciechañska - UM £obez (4)
Alicja Tulig³owicz UM £obez (3)
Irena Libiszewska - UM £obez (3)
Jolanta Jaremko - UM £obez (3)
Eugeniusz Szymoniak - dyr. Biblioteki (3)
Piotr Dynowski - UM £obez (2)
Ryszard Sola - burmistrz £obza (2)
Anna Post - UM £obez (2)

Kupon
+

Zbigniew Gromek - UM £obez (1)
Stanis³aw Wierudzki - UM £obez (1)
Henryk Stankiewicz - radny RM £obez (1)
Maria Pokomeda - radna RM £obez (1)
Dariusz Ledzion - £DK £obez (1)

Katarzyna Soczawa - starostwo £obez (1)
Lucyna M¹draszek - S¹d Rejonowy £obez (1)
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez - (2)
Teresa £añ - Starostwo £obez (1)
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Rady Powiatu (1)

GMINA DOBRA
Sebastian Kuran - UM Dobra (5)
Agnieszka Witkowska - UM Dobra (3)

GMINA £OBEZ
Ryszard Sola - burmistrz £obza (177)
Mieczys³aw Fojna - UM £obez (45)
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez (44)
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez (32)
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza (23)
Monika Jarzêbska - sekretarz UM (22)
Krystyna Bogucka - radna RM (18)
Magdalena Chmura - UM £obez (13)
Jolanta Babyszko - dyrektor SP 2 £obez (12)
Gra¿yna Wawrzo³a - UM £obez (10)
Helena Szwemmer - radna RM (8)
Bogdan Górecki - radny RM (8)
Irena Libiszewska - UM £obez (8)
Dariusz Ledzion - £DK (7)
Kazimierz Chojnacki - radny RM (7)
Zbigniew Pude³ko - radny RM (6)
Janusz Skrobiñski - Radny RM £obez (6)
Kamila Deuter - UM £obez (6)
Zbigniew Martyniak - UM £obez - (5)
Marian Kozioryñski - UM £obez (4)
Wies³awa Romejko - UM £obez (4)
Henryk Stankiewicz - radny RM (3)
Katarzyna Danylczak - UM £obez (3)
Olga Radziwanowska - skarbnik UM (3)
Ewa Ciechañska UM £obez - (2)
Agnieszka Kielar - UM £obez (2)
Iwona ¯y³a - UM £obez - (2)
Agnieszka Michna - UM £obez (1)
Joanna Kardaœ - UM £obez (1)
Eugeniusz Szymoniak - Biblioteka £obez (1)

GMINA RESKO
Anna Szymañska - RM Resko (216)
Edyta Klepczyñska - RM Resko (96)
Ryszarda Podsadna - UM Resko (42)
Barbara Basowska - przew. RM Resko (28)
Renata Kulik - radna RM Resko (25)
Jolanta Furman - dyrektor CK Resko (18)
Karolina Hagno UM Resko (5)
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS (5)
Zygmunt Œwiêcicki - radny RM Resko (3)
Wioletta Pieñczakowska - SP Stargard (3)
Mateusz Jaworski - UM Resko (2)
£ukasz Sobis - UM Resko (2)
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska (1)
Alicja Tichanow - CK Resko (1)
GMINA WÊGORZYNO
Wanda Opala - UM Wêgorzyno (14)
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna (4)
Urszula Gajda - opiekunka w autobusie (1)
Krystyna Nareska - UM Wêgorzyno (1)
Magda Baryluk - UM Wêgorzyno (1)
Jan Mazuro - przewodnicz¹cy RM Wêgorzyno (1)
GMINA RADOWO MA£E
Józef Wypijewski - wójt gminy Radowo M. (8)
NEGATYWNE OCENY
POWIAT
Micha³ Kar³owski - Starostwo Powiatowe (25)
Jaros³aw Namaczyñski - dyrektor PUP £obez (13)
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez (11)
Beata Medunecka - PUP £obez (6)
Ryszard Brodziñski - starosta ³obeski (5)
Kamila Podfigurna - Starostwo (4)
Beata D¹bro - PUP £obez (3)
Jan Zdanowicz - wicestarosta (3)
Wies³aw Bernacki - ZDP (2)
Grzegorz Tokarski PUP - £obez (2)
Agnieszka Bednarczyk - PUP £obez (2)
Maria Sola - PUP £obez (1)
Zbigniew Martyniak - UM £obez (1)
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GMINA DOBRA
Barbara Wilczek - burmistrz gminy Dobra (8)
GMINA RESKO
Ryszarda Podsadna - UM Resko - (95)
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS Resko (89)
Anna Szymañska - radna RM Resko (86)
Barbara Basowska - radna RM (67)
Jolanta Furman - CK (34)
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko - (20)
Danuta Mielcarek - sekretarz UM Resko (12)
Renata Kulik - RM Resko (17)
Wioletta Dynarska-Adamowicz - dyr. SPw Resku (8)
Agnieszka Mañkowska - OPS w Resku (6)
El¿bieta Korgul - RM Resko (5)
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard (4)
Mariola S³odkowska - UM Resko (3)
Mateusz Jaworski - UM Resko (2)
Ryszarda Czaban - wicedyrektor SP Resko (2)
Wies³awa Roszyk - UM Resko (2)
Iwona Lewandowska - OPS Resko (2)
Alfreda Kaczorkiewicz - UM Resko (2)
Aniela Wypch³o - OPS Resko (2)
Kamila Jaworska - UM Resko (2)
Krzysztof Buszta - UM Resko (1)
Oktawiusz Je¿ - radny RM Resko (1)
Patrycja Wypijewska - UM Resko (1)
Wioletta Dynarska-Adamowicz SP Resko (1)
Alicja Tichanow - CK Resko (1)
Jaros³aw Stró¿kowski - UM Resko (1)
Edyta Klepczyñska - radna UM Resko (1)
Karolina Hagno - UM Resko (1)
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska (1)

5 000
nagrody
Sponsorzy:
Marcin
Pietrzyk
Kazimierz
Rynkiewicz

Wype³nione kupony prosimy pozostawiæ w redakcji „tygodnika ³obeskiego”: £obez ul. S³owackiego 6
lub w punkcie sprzeda¿y gazet. Mieszkañcy Reska mog¹ zostawiaæ kupony w sklepie p. Haliny Stygiñskiej przy ul. Bohaterów warszawy 2/1 (ko³o przystanku PKS)

GMINA RADOWO MA£E
Irena Libiszewska - UG Radowo Ma³e (1)
GMINA WÊGORZYNO
Wanda Opala - UM Wêgorzyno (7)
Monika KuŸmiñska - burmistrz (5)
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Zapiski z pamiêci

(cz. 66 odc. 2)

„Mój” dziadek
Galeria tygodnika

I roczek Lilianny

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

Zespó³ Placówek
Oœwiatowych od wrzeœnia
(DOBRA). Radni miejscy podjêli uchwa³ê w sprawie zamiaru utworzenia od dnia 1 wrzeœnia 2014 r.
Zespo³u Placówek Oœwiatowych w
Dobrej.
W sk³ad Zespo³u Placówek
Oœwiatowych w Dobrej wchodziæ
bêd¹: Przedszkole w Dobrej, Szko³a
Podstawowa w Dobrej oraz Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej.
CMYK

Obwód Zespo³u Placówek
Oœwiatowych obejmowaæ bêdzie
obwody Szko³y Podstawowej w
Dobrej i Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej i stanowi nastêpuj¹ce
miejscowoœci: Dobra, Anielino, Bienice, B³¹dkowo, Grzêzno, Dobropole, Krzemienna, Mieszewo, Tucze,
Wojtaszyce, Zwierzynek, Wrzeœno,
Grzêzienko, Zap³ocie.
op

Na skraju pola z rzêdami winogron, u zbiegu dwóch asfaltowych
dró¿ek o szerokoœci ok. 2 metrów,
zaparkowa³em na poboczu auto,
otworzyliœmy altankê, w której dziadek wypi³ szklaneczkê wina. Altanka
jest dobrze zamkniêta. W œrodku stoi
niedu¿a ³awa na 4 osoby, na œcianach
kilka sentencji w formie i wielkoœci
plakatu, na pó³ce kilka dzbanuszków
do win w kolorze szaro niebieskim,
kufel z deklem, kilka zdjêæ dziadka, w
tym zdjêcie z ma³ym wozem na drewnianych ko³ach i zaprzê¿onym w
parê poci¹gowych koni. W œcianie
jest zamykana na zasuwkê klapa, za
któr¹ jest ma³y schowek na wino i
wodê mineraln¹. Z boku jest maleñka toaleta. Posiedzia³ 10 minut, podrzema³ nad szklaneczk¹ wina. Widok z tego miejsca wspania³y. U
podnó¿a nasza czêœæ miasteczka z
doœæ zwart¹ zabudow¹ i gdzieniegdzie jedno wzgórze, gdzie gniazduj¹ or³y. Wszystkie wzgórza s¹ obsadzone u podstawy pojedyñczymi
zabudowaniami. W oddali widaæ na
dwóch naprzeciwleg³ych wzgórzach dwa zamki, na ich zboczach
po³udniowych uprawy winoroœli, na
szczytach s¹ czapy lasów, a w dolinach i na pó³nocnych stokach ³¹ki,
pastwiska, pola kukurydzy, zbó¿ i
ziemniaków. Gdy siê napatrzyliœmy
na krajobraz, dziadek siê ockn¹³ i
zarz¹dzi³ dalsz¹ jazdê. Poniewa¿ winogrona rosn¹ na stokach, wiêc
nasza jazda odbywa³a siê pod górê i
z góry. Przewy¿szenia do 150 m. Jak
na pierwszy raz, jazda nie sprawi³a mi
¿adnych trudnoœci. Zreszt¹, nikt nie
wymaga³ ode mnie szaleñczej jazdy.
Ca³¹ drogê ci¹gle mnie motywowano
do wolnej i ostro¿nej jazdy. Okaza³o
siê, ¿e jednak mam jechaæ nie do
domu, a do ma³ej knajpki, w której

wnuczka dziadka pokaza³a nam i znajomym rodziny zdjêcia z Tanzanii,
gdzie by³a 10 miesiêcy z misj¹ cywilizacyjn¹ i misjonarsk¹. Poza zdjêciami dobrze ubranych murzyñskich
dzieci i kilkoma tañcami i œpiewami w
koœciele oraz zdjêciem chudego kota
i dwóch jeszcze t³ustych psiaków
wiêcej nie by³o nic do obejrzenia. Jak
na 10 miesiêcy pobytu to niewiele
tego by³o. Spêdziliœmy przy kawie i
ciastkach oraz winie mi³e dwie godziny. Ja i dziadek dzielnie walczyliœmy
z sennoœci¹. Dziadkowi co chwila
opada³a g³owa, a ja szczypi¹c siê w
rêkê te¿ prawie zasypia³em. Na spotkaniu by³ te¿ brat sióstr i syn dziadka oraz druga z wnuczek. Obydwie
wnuczki s¹ córkami m³odszej z córek.
Po spotkaniu pojechaliœmy bez
przeszkód do domu. Wkrótce córki
wróci³y do swoich domów. My zostaliœmy sami. Da³em dziadkowi
jedn¹ tabletkê przed kolacj¹ i trzy po
kolacji. Dziadek poszed³ spaæ o 20.,
a ja póŸniej. O 2. w nocy dziadek ju¿
wyspany ubra³ siê i zasiad³ przy
szklaneczce. Spyta³em siê, czy coœ
potrzeba Odpowiedzia³ ¿e nie i
¿yczy³ mi dobrej nocy. T³uk³ siê tak
do 5. rano i ponownie poszed³ spaæ.
Wsta³em przed 7 i przyszykowa³em tabletkê, i œniadanie. Dziadek
wsta³ ju¿ ubrany. Zjad³ tabletkê, zapi³
wod¹, siad³ przy stole nad kolejn¹
szklaneczk¹. O 8. przysz³a m³odsza
córka mieszkaj¹ca na miejscu i razem
pojechaliœmy do sklepu. Uzupe³niliœmy domowe zapasy w markecie
oddalonym kilka kilometrów od
domu, stoj¹cym chyba w innej miejscowoœci. Mieliœmy problem z zakupem ziela angielskiego. Pomog³a
nam dopiero Polka zatrudniona w
tym sklepie. Po powrocie ugotowa³em rosó³ i makaron.
Cdn.

