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Oœmioro radnych z³o¿y³o ju¿ wniosek

Prawie z 3 promilami
wioz³a 6-letnie dziecko Chc¹ odwo³aæ Kazimierza
Zarzuty na dzia³ania
burmistrz jak kul¹ w p³ot

CMYK

Chojnackiego z funkcji
przewodnicz¹cego rady
(£OBEZ). Zapewne nie zabraknie emocji podczas sesji
Rady Miejskiej w £obzie, zaplanowanej na 28 maja na godz. 11.
Projekt uchwa³y dotyczy odwo³ania z funkcji przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Kazimierza
Chojnackiego.
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Sesja w
Ryszard Rzepecki Mistrzem Województwa Wêgorzynie
W biegu juniorów m³odszych na 3000 m

(SZCZECIN-DOBRA) Na stadionie lekkoatletycznym w Szczecinie odby³y siê 17 maja 2014 r. Mistrzostwa Województwa juniorów i
juniorów m³odszych w lekkiej atletyce oraz miting m³odzików. Ryszard Rzepecki z UKS „Arbod”
Dobra w biegu juniorów m³odszych
na dystansie 3000 m wygra³ z czasem 9.42,26 minuty i zdoby³ tytu³
Mistrza Województwa!
W zawodach wystartowa³a 8osobowa reprezentacja UKS „Arbod” z Dobrej, w konkurencjach juniorów m³odszych i m³odzików. W
biegach m³odziczek na dystansie
300 m dobre rezultaty osi¹gnê³y:
Weronika Czy¿ak (50,44 s.) i Ma³gorzata Matera (52,2 s.). Natomiast w
biegach m³odziczek na dystansie

(WÊGORZYNO). W czwartek
22 maja o godz. 14.00 rozpocznie
siê sesja Rady Miejskiej w Wêgorzynie.

600 m bardzo dobre wyniki osi¹gnê³y: Milena Sadowska (1.45,59), Justyna Stolarczyk (1.55,06) i Joanna

Jarz¹bek (2.00,90). Gratulujemy Rysiowi i ¿yczmy mu w przysz³oœci
Mistrza Polski!
(r)

¯adne drzewo nie jest warte ludzkiego ¿ycia

Wykarczowaæ wszystkie przydro¿ne
drzewa?
(£OBEZ). Gdy czêœæ spo³eczeñstwa jest za tym, aby przy drogach
ros³y drzewa, inna – aby wyci¹æ
wszystkie w pieñ.
Sesja Rady Miejskiej w £obzie
sta³a siê okazj¹ do wyst¹pienia
mieszkanki £obza Zofii Krupy, która
wyrazi³a swoje zdanie na temat przydro¿nych drzew.
- Jako obywatel jestem bardzo za
tym, ¿eby przy drogach nie by³o ani
jednego drzewa, ¿adne drzewo nie
jest warte ludzkiego ¿ycia. ¯adne.
Ostatnie wypadki, jakie by³y transmitowane z miejsca wypadku w telewizji - nie zas³ugiwali na œmieræ, abstrahuj¹c od przyczyn, mimo ¿e sobie
popili. Gdyby tam nie by³o tego jednego drzewa przy drodze, zapewne

by prze¿yli, bo albo zatrzymaliby siê
na krzakach, albo samochód wry³by
siê w ziemiê - nie zginêliby m³odzi
ludzie, a z drzewem nie ma szansy
nikt. W Zachodniopomorskiem nie
jest tak Ÿle, tych drzew trochê siê wycina, korzenie robi¹ muldy na poboczach. Jak by³y bryczki i furmanki, to
by³o dobrze, przy tym ruchu samochodowym to jest po prostu wyrok
œmierci na cz³owieka i tyle. Bardzo
proszê, jeœli mo¿na i jest to w gestii
burmistrzów, ¿eby kontynuowany
by³ program wycinki tych drzew, które rosn¹ blisko krawêdzi jezdni.
Nowe mo¿na nasadziæ w odleg³oœci
5 metrów od drogi, albo piêknie kwitn¹ce krzaki na wiosnê - powiedzia³a
Zofia Krupa.
MM
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Ochotnicy zawalcz¹ o prawo do ubezpieczenia
(USTRONIE MORSKIE). W poniedzia³ek w remizie OSP w Ustroniu
Morskim stra¿acy-ochotnicy powo³ali
komitet inicjatywy ustawodawczej z
zamiarem doprowadzenia do zmiany
ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej.
Kwestia dotyczy zapewnienia stra¿akom niezawodowym, którzy ucierpieli
w zwi¹zku z prowadzonymi dzia³aniami ratowniczymi lub æwiczeniami, zasi³ek chorobowy albo œwiadczenie rehabilitacyjne na okres niezdolnoœci do
pracy.
Obecnie bowiem, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami stra¿ak-ochotnik,
który ucierpia³ w trakcie akcji ratowni-

czej, a nie by³ w tym czasie zatrudniony, albo osob¹ ucz¹c¹ siê lub bezrobotn¹ i nie posiada³ innego tytu³u ubezpieczenia spo³ecznego, pozbawiony
jest jakichkolwiek œwiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecznego przez okres choroby i rehabilitacji.
Zgodnie z obecnym stanem prawnym, jeœli stra¿ak ochotnik nie jest
ubezpieczony, nie nale¿y mu siê ¿adna
pomoc w razie wypadku. W takich
sytuacjach ochotnik, jeœli ju¿ otrzymuje pomoc to ze strony innych stra¿aków, którzy pokrywaj¹ koszty leczenia
i rehabilitacji z w³asnych sk³adek.
W³aœnie taka sytuacja sprawi³a, ¿e

W porz¹dku obrad przewidziano
m.i.: informacje w zakresie bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego na
terenie gminy Wêgorzyno, ocenê
stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego oraz skutecznoœæ dzia³ania policji na terenie gminy Wêgorzyno w 2013 roku, sprawozdanie
dotycz¹ce ewidencji prowadzonej
przez Stra¿e Miejskie oraz informacja
o wspó³pracy stra¿y z policj¹ w 2013
roku, sprawozdanie z realizacji
wspó³pracy gminy Wêgorzyno z
organizacjami pozarz¹dowymi.
Podczas sesji radni zadecyduj¹ o
tym czy gmina Wêgorzyno przyst¹pi do Lokalnego Funduszu Po¿yczkowego „Samorz¹dowa Polska”
Wêgorzyno Sp. z o.o. z siedzib¹ w
Warszawie. Kolejna uchwa³a bêdzie
dotyczy³a udzieleniu pomocy finansowej powiatowi ³obeskiemu na remont nawierzchni chodnika i istniej¹cych zjazdów w Sielsku.
op

ochotnicy zmobilizowali siê i postanowili zaproponowaæ zmiany w ustawie,
zebraæ 100.000 podpisów pod projektem i przed³o¿yæ go Marsza³kowi Sejmu. Projektowana zmiana polega na
wprowadzeniu dla stra¿aków jednostek ochrony przeciwpo¿arowej
uprawnienia do zasi³ku chorobowego i
œwiadczenia rehabilitacyjnego, je¿eli
wskutek wypadku w trakcie dzia³añ
ratowniczych lub w æwiczeniach stali
siê niezdolni do pracy. Pe³nomocnikiem
Komitetu zosta³ Naczelnik Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Ustroniu Morskim Jan Dzik. Akcja niebawem byæ
mo¿e obejmie ca³y kraj.
op
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Prawie z 3 promilami
Radna o przesy³kach
wioz³a 6-letnie dziecko s¹dowych w sklepach
(£OBEZ). Prawie 3 promile mia³a kobieta, która w £obzie kierowa³a samochodem i przewozi³a ma³oletnie dziecko.
Policjanci z ³obeskiej drogówki
zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki renault. Kieruj¹ca
dwukrotnie nie ust¹pi³a pierwszeñstwa przejazdu innym uczestnikom
ruchu i to by³o g³ównym powodem
kontroli podjêtej przez policjantów.
Mundurowi od razu wyczuli od
38 letniej mieszkanka Szczecina alkohol. Przeprowadzone badania na

stan trzeŸwoœci wykaza³y, ¿e kobieta
ma w sobie prawie 3 promile alkoholu. Na dodatek w samochodzie podró¿owa³o z ni¹ jej 6 letnie dziecko.
Kobieta chcia³a w tym stanie
dojechaæ do Szczecina, jednak¿e
³obescy policjanci „przeszkodzili”
jej w dalszej podró¿y i zatrzymali kieruj¹cej prawo jazdy. Teraz za czyn
ten kobiecie grozi kara do 2 lat pozbawienia wolnoœci. Konsekwencje
wobec kobiety zostan¹ tak¿e wyci¹gniête za nienale¿ycie sprawowan¹
w³adzê rodzicielsk¹.
(kp)

Rok min¹³, jak z bicza strzeli³

Wkrótce poznamy firmy
wywo¿¹ce œmieci
(POWIAT £OBESKI) Rok
zlecia³ jak z bicza strzeli³ i
gminy przyst¹pi³y do
wyboru firm œwiadcz¹cych
us³ugi wywozu odpadów
komunalnych, gdy¿ na tyle
by³y zawarte pierwsze
umowy. Gmina Resko ju¿
wybra³a firmê, w innych
gminach przetargi zostan¹
rozstrzygniête dzisiaj.
Gmina Resko zrobi³a przetarg
b³yskawicznie, daj¹c tylko 7 dni na
sk³adanie ofert (np. w £obzie miesi¹c), a w tym by³ d³ugi weekend (14 maja). Jako jedyna zg³osi³a siê firma dotychczas wykonuj¹ca to zadanie – Zak³ad Us³ug Budowlanych i

Komunalnych sp. z o.o. w Resku i
zosta³a wybrana. Bêdzie œwiadczyæ
te us³ugi za kwotê 932.180 z³ brutto.
Firmê, która wygra³a przetarg w
gminie Radowo Ma³e poznamy jeszcze w tym tygodniu, gdy¿ termin
sk³adania ofert mija dzisiaj. Przetarg
na zbieranie i zagospodarowanie
odpadów og³osi³a tak¿e gmina
£obez i tak¿e tu termin sk³adania
ofert mija dzisiaj. Tym razem urz¹d
wybierze firmê, która bêdzie œwiadczyæ te us³ugi ponad trzy lata, do
koñca 2017 roku. Do tego bêdzie
prowadziæ punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na budowê którego gmina og³osi³a ju¿
drugi przetarg. Pierwszy zosta³
uniewa¿niony, gdy¿ cena najkorzystniejszej oferty przewy¿sza³a
kwotê, jak¹ gmina zamierza³a przeznaczyæ na sfinansowanie zamówienia. PSZOK ma powstaæ w
£obzie na ul. Wojska Polskiego, w
okolicach oczyszczalni œcieków.
Oferty na budowê PSZOK mo¿na
sk³adaæ do 29 maja do godz. 10. KAR

(£OBEZ). Od tego roku przesy³ki s¹dowe dostarcza firma Inpost, problem w tym, ¿e tak wa¿ne
dokumenty nale¿y odbieraæ w sklepach. Czêsto listy dochodz¹ z opóŸnieniem, za co p³ac¹ adresaci. Czy
mo¿na coœ z tym zrobiæ?
Problem przesy³ek dostarczanych przez Inpost poruszy³a podczas sesji Rady Miejskiej radna Wies³awa Romejko.
- Myœlê, ¿e to jest taka korespondencja, która nie powinna trafiaæ
przez sklep; po pierwsze dlatego, ¿e
dotyczy naszych mieszkañców i je¿eli przesy³ka nie trafi w terminie, to
konsekwencje ponosz¹ nasi mieszkañcy. To s¹ sprawy s¹dowe, rozstrzygniêcia s¹dowe, postanowienia dotycz¹ce spadków – to s¹ dokumenty, które powinny trafiaæ za
potwierdzeniem odbioru, a ju¿ w kilku przypadkach spotka³am siê z tym,
¿e zawiadomienie dotycz¹ce korespondencji trafia do niew³aœciwej
skrzynki. Mieszkaniec sam musi
udaæ siê do sklepu przy ul. H. Sawickiej, albo przy ul. Bema i odebraæ
korespondencjê. Myœlê, ¿e po

pierwsze jest to niestosowne, dlatego ¿e to poczta jest miejscem, gdzie
pracuj¹ ludzie odpowiedzialni za
korespondencjê, natomiast z ca³ym
szacunkiem do pracowników sklepów – tam co chwilê ktoœ siê zmienia,
jest sta¿ysta, czy ktokolwiek inny –
nie ma odpowiedzialnoœci za korespondencjê.
S³yszymy w telewizji, ¿e s¹ nakazy zap³aty, ktoœ tej korespondencji
nie odebra³, zostaje obarczony, bo
nie zd¹¿y³ siê odwo³aæ od decyzji.
Automatycznie zostaje obarczony
kosztami. Instytucje, które ¿eruj¹ na
takich sytuacjach, wysy³aj¹ wnioski
za poœrednictwem elektronicznego
systemu s¹dowego. Takie instytucje niestety zyskuj¹, poniewa¿ doprowadza to do tego, ¿e ktoœ siê nie
odwo³a i ponosi konsekwencje. Dlatego w trosce o naszych mieszkañców proszê szanowni radni o apel do
s¹du, aby przeanalizowa³ ten temat,
bo korespondencja powinna trafiæ
do adresata, a nie powinniœmy jej
szukaæ po sklepach i nie wiadomo u
kogo – powiedzia³a radna.
Czy taki apel powstanie i czy
zostanie wys³any, czas poka¿e. MM

Przepisy nie przewidzia³y takiej sytuacji

Konkurs na dyrektora
zlikwidowanej szko³y
(RADOWO MA£E) Wójt Gminy og³osi³ niedawno nabór na dyrektora szko³y podstawowej w Siedlicach. Paradoks tej sytuacji polega
na tym, ¿e szko³a ta zosta³a zlikwidowana i od wrzeœnia przestanie istnieæ.
O likwidacji placówki w Siedlicach pisaliœmy, gdy tak¹ decyzjê
podjêli radni Rady Gminy w Radowie
Ma³ym. Konkurs na dyrektora za-

skoczy³ wiêc mieszkañców. Okazuje
siê, ¿e istnieje w tym przypadku luka
prawna, gdy¿ dotychczasowy dyrektor mia³ przed³u¿one pe³nienie
funkcji dyrektora na 10 miesiêcy,
gdy¿ na d³u¿ej nie pozwalaj¹ przepisy. Ten okres mija w czerwcu, a szko³a musi funkcjonowaæ do koñca
sierpnia.
- Sprawdziliœmy wszystkie przepisy i okaza³o siê, ¿e nie ma innej
mo¿liwoœci zarz¹dzania szko³¹ przez
ten okres. Istnieje w tej kwestii luka
prawna, wiêc musimy powo³aæ dyrektora. St¹d to og³oszenie – poinformowa³ nas wójt Józef Wypijewski.
KAR

KOMINY

remonty - rozwiercanie
monta¿ wk³adów ceramicznych

Gwarancja producenta 101 lat
Sprzeda¿ systemów kominowych LZMO

Tel. 530 768 181
email: kominy.resko@gmail.com
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Samochodów coraz
Chc¹ odwo³aæ Kazimierza wiêcej a parkingów brak
Oœmioro radnych z³o¿y³o ju¿ wniosek

Chojnackiego z funkcji
przewodnicz¹cego rady
(£OBEZ). Zapewne nie
zabraknie emocji
podczas sesji Rady
Miejskiej w £obzie,
zaplanowanej na 28
maja na godz. 11.
Projekt uchwa³y dotyczy
odwo³ania z funkcji
przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej
Kazimierza
Chojnackiego.
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej radni mog¹ odwo³aæ bezwzglêdn¹ iloœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy ustawowego
sk³adu rady w g³osowaniu tajnym.
Jeœli wiêc Rada Miejska w £obzie
liczy 15 radnych, za odwo³aniem
musi zag³osowaæ minimum oœmiu
radnych. Tylu te¿ podpisa³o siê pod
projektem uchwa³y w tej sprawie:
Janusz Skrobiñski, Henryk Stankiewicz, W³adys³aw Tabaka, Lech
Urbañski, Krystyna Bogucka, Wies³awa Romejko, Maria Pokomeda
oraz Bogdan Górecki. Podpisy radnych o niczym jednak nie przes¹dzaj¹, decyduj¹ce bêdzie g³osowanie podczas sesji.
W uzasadnieniu do projektu
uchwa³y czytamy m.in.: „Dotychczasowe pe³nienie funkcji Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w £obzie
przez Pana Kazimierza Chojnackiego
doprowadzi³o do wielu kontrowersji
zwi¹zanych z podejmowanymi de-

cyzjami. Pan Kazimierz Chojnacki nie
wykazywa³ inicjatyw maj¹cych
istotne znaczenie dla rozwoju miasta
i gminy £obez. Taki stan rzeczy
wp³ywa negatywnie na efektywnoœæ pracy ca³ej Rady, co przek³ada³o siê na brak klarownych decyzji w
prowadzonych reformach. Maj¹c na
uwadze dobro Gminy £obez uznaæ
nale¿y, ¿e dalsze pe³nienie funkcji
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
w £obzie przez Pana Kazimierza
Chojnackiego nie gwarantuje rzetelnego i bezstronnego dzia³ania na
rzecz interesu spo³ecznoœci lokalnej.
W zwi¹zku z powy¿szym podjêcie
niniejszej uchwa³y jest w pe³ni uzasadnione”.
W tej powiecie to nie pierwsza
próba odwo³ania przewodnicz¹cego rady. Pierwsz¹ podjêli radni rescy.
W g³osowaniu tajnym nie uzyskali
jednak bezwzglêdnej wiêkszoœci
g³osów. Jak bêdzie w £obzie, oka¿e
siê podczas sesji 28 maja.
MM

(£OBEZ). Co jakiœ czas powraca kwestia miejsc do parkowania.
Parkingów brakuje zarówno w centrum, jak i w okolicach ul. Budowlanej, Okopowej, Szkolnej. Coraz
czêœciej mówi siê równie¿ o wytyczeniu miejsc parkingowych specjalnie dla motocyklistów.
Sesje Rady Miejskiej s¹ okazj¹
do tego, aby równie¿ mieszkañcy
wyrazili swoje zdanie, a tak¿e przedstawili pomys³y na polepszenie warunków ¿ycia w gminie. Podczas
ostatniej sesji Rady Miejskiej w
£obzie problem braku miejsc parkingowych i propozycje rozwi¹zania tej
kwestii przedstawi³ mieszkaniec
£obza Jerzy Mechliñski.
- W mieœcie jest coraz wiêcej
pojazdów, a coraz mniej miejsc postojowych. Pojawia siê coraz wiêcej
jednoœladów. Oni s¹ równoprawnymi u¿ytkownikami dróg i maj¹ prawo
korzystaæ z parkingów. Nikt nie pomyœla³ do tej pory, przez d³ugie lata
transformacji, ¿e dla tych ludzi równie¿ nale¿y wykonaæ miejsca parkingowe. Oni wje¿d¿aj¹c na parking,
staj¹ na ca³ym miejscu parkingo-

wym. Nie mo¿na ich za to winiæ, bo
nie maj¹ gdzie postawiæ swojego
pojazdu. Dlatego uwa¿am, ¿e najwy¿szy czas, aby tam, gdzie wykonywane s¹ roboty modernizacyjne
parkingów przy ulicach, uwzglêdniæ
jednoœlady. Przyk³adowo w latach
ubieg³ych vis a vis szko³y „Jedynki”
mo¿na by³o zrobiæ przynajmniej piêæ
miejsc wiêcej dla samochodów i ileœ
tam miejsc dla jednoœladów. Przy
banku PKO nale¿a³oby zdj¹æ „guzy”
z chodnika i w tym miejscu zrobiæ
miejsca postojowe dla jednoœladów.
„Guzy” zosta³y po³o¿one, aby nie
stawa³y tam samochody i nie zas³ania³y widocznoœci przejœcia dla pieszych – powiedzia³ Jerzy Mechliñski
Na kolejne miejsca, które mo¿na
wykorzystaæ na parkingi, zwracaj¹
równie¿ uwagê inni mieszkañcy przy
okazji rozmów na ten temat. I tak
jedn¹ z proponowanych lokalizacji
jest ul. Okopowa, a dok³adniej rzecz
ujmuj¹c niewykorzystywane dzia³ki.
Czêœæ z nich mo¿na wykorzystaæ na
parkingi bez szkody dla u¿ytkowników ogródków. Kolejna lokalizacja
to tereny pomiêdzy blokami przy ul.
Szkolnej.
MM

Panu
Janowi Ceholnyk
wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci
teœcia

Pani
Aleksandrze Dembickiej
wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci
mamy

sk³adaj¹
Burmistrz £obza i pracownicy
Urzêdu Miejskiego w £obzie

sk³adaj¹
Burmistrz £obza i pracownicy
Urzêdu Miejskiego w £obzie
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Zarzuty na dzia³ania burmistrz jak kul¹ w p³ot
(WÊGORZYNO). By³a Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz trzyma rêkê na pulsie, patrz¹c bacznie na rêce obecnej w³adzy. Stowarzyszenie Wêgorzyno
nasz Dom napisa³o pismo do RIO,
zarzucaj¹c obecnej burmistrz dzia³ania niezgodne z prawem. Wszystkie zarzuty trafione s¹ jak kul¹ w
p³ot.
27 stycznia pismo Stowarzyszenia podpisane przez Gra¿ynê Karpowicz zosta³o wys³ane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z wnioskiem o przeprowadzenie
kontroli „w zwi¹zku z podejrzeniem
dzia³añ Burmistrz Moniki KuŸmiñskiej, jako niezgodnych z prawem o
finansach publicznych.” To powa¿ny zarzut.
Zgodnie z pismem Stowarzyszenia skontrolowania wymaga³o: przeprowadzenie przetargu i wybór firmy na obni¿enie ³¹cznika pomiêdzy
gimnazjum a hal¹ sportow¹, celem
przeje¿d¿ania pod ³¹cznikiem autobusów szkolnych.
W uzasadnieniu jest napisane,
¿e gimnazjum wraz z ³¹cznikiem do
hali sportowej budowane by³o podczas poprzedniej kadencji, czyli w
latach 2006-2010, gdy rz¹dzi³a w³aœnie Gra¿yna Karpowicz. W piœmie
podkreœlono, ¿e wysokoœæ ³¹cznika
wykluczy³a wjazd autobusów szkolnych na dziedziniec szko³y podstawowej „co w efekcie okaza³o siê korzystne, poniewa¿ wykonano now¹,
bezpieczn¹ zatokê autobusow¹ przy
gimnazjum (…). Drogê pod ³¹cznikiem wykonano zgodnie z projektem
technicznym do wysokoœci 2 metrów (...)”.
To w³aœnie owa wysokoœæ pod

³¹cznikiem by³a powodem wielu
wyst¹pieñ, wniosków radnych, dyskusji podczas poprzedniej kadencji.
Ju¿ podczas budowy podnoszono,
aby obni¿yæ poziom drogi (nie
³¹cznika) tak, aby mog³y tamtêdy
wje¿d¿aæ zarówno autobusy, jak i
wozy przeciwpo¿arowe. To, co by³a
burmistrz podkreœla jako atut, wielu
radnych uznawa³o i uznaje za wadê.
Dalej jest napisane „Zarzucamy
Burmistrz, ¿e: obni¿enie ³¹cznika jest
dzia³aniem niegospodarnym i niecelowym, wynikaj¹cym tylko z zaspokojenia w³asnej ambicji kosztem pieniêdzy publicznych”.
£¹cznie Stowarzyszenie z³o¿y³o
piêæ zarzutów dotycz¹cych „obni¿enia ³¹cznika” i wykorzystania dziedziñca szkolnego jako przystanku
autobusowego, brak zgody zarz¹dcy drogi 151 na w³¹czanie siê autobusów do ruchu i prawdopodobieñstwo utraty dofinansowania z PROW.
Kolejna sprawa dotyczy³a finansowania spraw s¹dowych burmistrz
Wêgorzyna i radnej Jadwigi Kamiñskiej. Stowarzyszenie zada³o pytanie, z czyjej kieszeni s¹ te sprawy finansowane.
Zarzuty funta k³aków warte
RIO nie pochyli³a siê nad zarzutem tak powa¿nego kalibru i przes³a³a pismo do Komisji Rewizyjnej. Ta
nie potwierdzi³a ani jednego zarzutu
zg³oszonego przez Stowarzyszenie.
Tym samym zaproponowa³a w projekcie uchwa³y, by uznaæ skargê za
bezzasadn¹.
Ju¿ pierwszy zarzut okaza³ siê
chybiony, bowiem ani RIO, ani Komisja Rewizyjna nie mog³a przeprowadziæ kontroli przetargu na wybór
firmy maj¹cej obni¿yæ ³¹cznik pomiê-

dzy gimnazjum a hal¹ sportow¹,
bowiem takiego przetargu zwyczajnie nie by³o. Owszem by³ og³oszony
przetarg, ale dotyczy³ on przebudowy drogi wewnêtrznej m.in. po to,
aby zlikwidowaæ zastoiny. Procedura przetargowa nie dosz³a jednak do
skutku, nie wybrano wiêc ¿adnej firmy. Inna rzecz, ¿e obni¿enie ³¹cznika
by³oby ca³kowicie pozbawione sensu, co podkreœli³a w swoim uzasadnieniu Komisja Rewizyjna. Zamierzano obni¿yæ poziom jezdni, a to
znacznie zmienia postaæ rzeczy.
Obni¿enie poziomu drogi pod
³¹cznikiem ma za zadanie udro¿niæ
przejazd, o czym mówiono ju¿ w czasie poprzedniej kadencji, by swobodnie dowoziæ najm³odszych
uczniów szko³y podstawowej do
placówki oœwiatowej. Przy czym, jak
zostaliœmy poinformowani w magistracie, autobus nie wje¿d¿a³by na
dziedziniec szko³y podstawowej,
tym samym obawa o utratê dofinansowania nie ma racji bytu. G³ównym
celem udro¿nienia przejazdu jest troska o bezpieczeñstwo najm³odszych
doje¿d¿aj¹cych do szko³y oraz (jak
dopowiedziano w magistracie)
otwarcie mo¿liwoœci drugiego dojazdu do szko³y samochodom po¿arniczym w razie takiej koniecznoœci.
Komisja Rewizyjna odrzuca kolejny zarzut, dotycz¹cy braku
uzgodnieñ Zarz¹dcy Drogi Wojewódzkiej, bowiem takie uzgodnienia
s¹.
„Przedmiotowa skarga nie znajduje pokrycia w faktach, o których
mowa powy¿ej. Zarzut skierowany
do Pani Burmistrz o niegospodarnoœci i niecelowoœci równie¿ nie znajduje uzasadnienia, poniewa¿ to
Rada Miejska jako organ stanowi¹-

cy, uchwali³a to zadanie do realizacji
w 2014 roku, a Burmistrz jako organ
wykonawczy zobowi¹zany jest do
jego wykonania” - czytamy w uzasadnieniu Komisji Rewizyjnej.
Nie ma równie¿ sensacji w odniesieniu do finansowania prywatnych
spraw s¹dowych, te bowiem pokrywane s¹ z prywatnych kieszeni zainteresowanych osób.
Pojawia siê wiêc pytanie – komu
i czemu maj¹ s³u¿yæ tego typu skargi? Zrozumia³e jest i wrêcz zalecane,
aby spo³eczeñstwo by³o obywatelskie i z uwag¹ patrzy³o w³adzy na
rêce, bo pieni¹dze publiczne to pieni¹dze ka¿dego mieszkañca danej
gminy. Chwalebne jest jednak, gdy
zarzuty i podejrzenia s¹ s³uszne. Gdy
jednak ani jeden spoœród wielu zarzutów nie znajduje potwierdzenia w
faktach, to czy nadal mo¿na mówiæ o
obywatelstwie, czy ju¿ o kampanii
wyborczej?
MM

W gminie Wêgorzyno najwiêcej zdarzeñ, po gminie £obez
(WÊGORZYNO). W minionym
roku z ramienia Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
£obzie w gminie Wêgorzyno zosta³o przeprowadzonych 5 kontroli w
budynkach u¿ytecznoœci publicznej pod wzglêdem stanu bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego. W
obiektach tego typu stwierdzono
³¹cznie osiem nieprawid³owoœci.
Kontrole przeprowadzono równie¿ w budynkach produkcyjnomagazynowych, gdzie na trzy obiekty stwierdzono ³¹cznie 10 nieprawid³owoœci. Stra¿acy skontrolowali
równie¿ jeden budynek mieszkalny
wielorodzinny – w tym wypadku
stra¿acy nieprawid³owoœci nie
stwierdzili.

Jednostki z terenu gminy Wêgorzyñskie s¹ na drugim miejscy w
powiecie ³obeskim co do iloœci dzia³añ ratowniczo-gaœniczych.
W minionym roku do zdarzeñ
najczêœciej wyje¿d¿a³a jednostka
OSP Wêgorzyno – 121 razy, OSP
Zwierzynek – 7 razy, OSP Sielsko – 6
razy i OSP Runowo – 5 razy.
W minionym roku w gminie Wêgorzyno mia³o miejsce 139 zdarzeñ,
dla porównania w gminie £obez –
145, w gminie Resko – 103, w gminie
Dobra – 33 i w gminie Radowo Ma³e
– 42. Spoœród wszystkich zdarzeñ
najwiêcej by³o po¿arów (69) i miejscowych zagro¿eñ (61). W minionym roku by³ jeden alarm fa³szywy.
O ile nieznacznie zmniejszy³a siê
iloœæ po¿arów (9), o tyle znacz¹co

wzros³y miejscowe zagro¿enia (o 24).
Do koñca kwietnia br. jednostka
OSP w Wêgorzynie wyje¿d¿a³a 66
razy, OSP Zwierzynek – 7 razy, natomiast OSP Sielsko – 2 razy.
W minionym roku OSP Wêgorzyno otrzyma³a dotacjê na „Zapewnienie gotowoœci bojowej jednostki
ochrony przeciwpo¿arowej w³¹czonej do krajowego systemu ratowniczo – gaœniczego”; na wydatki bie¿¹ce – 4480 z³, na wydatki inwestycyjne – 14 tys. z³. W ramach przyznanej kwoty zakupiono 16 par butów
stra¿ackich o raz 4 komplety aparatów powietrznych. Wk³ad w³asny
wynosi³ 7.175,96 z³.
We wnioskach ze sprawozdania
mo¿na wyczytaæ, ¿e nale¿y poczyniæ
starania w celu poprawy zaopatrze-

nia wodnego do celów gaœniczych
poprzez budowê lub rozbudowê sieci hydrantowych. Ta kwestia poruszana jest ka¿dego roku we wszystkich
gminach. Jak dotychczas nie jest to
kwestia priorytetowa, a czasem w
ogóle nie jest brana pod uwagê przy
projektowaniu i budowie sieci wodoci¹gowych. Konsekwencje niewystarczaj¹cej wydajnoœci sieci hydrantowej mo¿na by³o zauwa¿yæ podczas
po¿aru dworku w Potulinach. Tam,
gdzie nie ma mo¿liwoœci budowy sieci
hydrantowych, stra¿acy rokrocznie
wskazuj¹ budowê zbiorników wodnych i budowê stanowisk wodnych
na naturalnych ciekach.
Stra¿acy zwracaj¹ równie¿ uwagê, aby czytelne i widocznie by³y
oznakowania posesji.
MM
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Piêkny zbiornik i... W studzienkach
roœnie trawa

(£OBEZ). W czerwcu ma nast¹piæ otwarcie zbiornika retencyjnego w £obzie. Wszystko zaczyna
piêknieæ, prócz tego, co nale¿y do
gminy.
Mo¿e byæ nieprzyjemnie, gdy
zjad¹ siê do £obza nie tylko przedstawiciele Zachodniopomorskiego
Zarz¹du Melioracji, ale byæ mo¿e i
samorz¹dowcy, fotoreporterzy, a
barierka przy drodze krzywa, zardze-

wia³a i pamiêtaj¹ca lata 60. Teoretycznie to jest droga, w praktyce grobla przerobiona na drogê. Fakt jednak jest faktem – barierka stoi, a
samochody je¿d¿¹, ludzie chodz¹.
Trudno te¿ bêdzie wejœæ po roboczych schodach zaroœniêtych potê¿nymi ju¿ chwastami. Sama skarpa
równie¿ wymaga zadbania. Mo¿e
warto zwróciæ swoj¹ uwagê czasami
i na tê czêœæ miasta?
MM

(£OBEZ). Niezmiennie od lat
ulewny deszcz oznacza tworzenie
siê potê¿nych ka³u¿, a nawet rozlewisk, które powoduj¹ podtopienia
budynków mieszkalnych, sklepów
oraz zak³adów pracy.
Wielu z nich mog³oby nie byæ,
gdyby czyszczone by³y studzienki
kanalizacyjne. W niektórych zdo³a³a
urosn¹æ ju¿ trawa. Nasz Czytelnik,
wykona³ zdjêcia tego samego miejsca przed ulew¹ i po ulewie. Takich
miejsc w £obzie jest sporo. Mo¿e
warto przejrzeæ je i nie nara¿aæ zarówno u¿ytkowników dróg i chodników na szkody?
MM

Wakat na stanowisku
dyrektora w gimnazjum
(WÊGORZYNO). 16 kwietnia
dyrektor Gimnazjum Or³a Bia³ego
w Wêgorzynie El¿bieta Gêbka z³o¿y³a pisemn¹ rezygnacjê z pe³nienia funkcji dyrektora.
Tym samym zosta³ og³oszony
konkurs na stanowisko dyrektora.

Swoje kandydatury zainteresowane
osoby mog¹ sk³adaæ do 4 czerwca do
godz. 10.00 w siedzibie magistratu w
Wêgorzynie. Szczegó³y dotycz¹ce
konkursu zosta³y opublikowane na
stronie Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie
MM
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OG£OSZENIA DROBNE - REKLAMA

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

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

PRACA

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Region

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski

Zatrudniê energiczne osoby do
pracy w ochronie – obiekt: zak³ad przemys³owy. Kontakt: 727
001 958

Unimie k/£obza, do wynajêcia mieszanie 52 mkw., 2 pokoje, w³asne
c.o.. Tel. 518 417 838.

Opiekunki osób starszych w Niemczech – legalna praca. Wymagane
doœwiadczenie i min. podstawy jêzyka niemieckiego. Tel. 729 546
140, 669 656 972
Zatrudniê kierowcê C+E, Polska Skandynawia. Tel. 607 585 561
OPIEKUNKI Niemcy legalnie do
1400 euro mies. wymóg jêz. niemiecki komunikatywny 799-301177

Powiat drawski
Zatrudniê do pracy, z doœwiadczeniem, przy koszeniu traw w Z³ocieñcu. Tel. 604 409 996 po godz.
18.00.

Powiat ³obeski
Zatrudniê Technika Farmacji po
sta¿u do apteki w Wêgorzynie. Tel.
512 499 904.

US£UGI
Powiat ³obeski
Mycie dachów, elewacji, kostki brukowej, przycinanie i wycinka drzew.
Tel. 510 672 264.

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

Dzia³ka budowlana w Po³czynie
Zdroju - sprzedam. Tel. 600 565
719

Sprzedam rury ¿eliwne fi 100, szt.
10, o d³. 3 m, ceg³ê bia³¹ rozbiórkow¹ w iloœci ok. 500 szt. Tel. 513
336 820, 91 397 4962

Poszukujê do wynajêcia umeblowanej kawalerki w £obzie. Tel. 784
023 455.

Powiat ³obeski

Sprzedam lipê na rzeŸbê. Tel. 696
308 679

Poszukujê do wynajêcia umeblowanego mieszkania 2 pokojowego
w £obzie. Tel. 535 372 140.

Odnajmê lokal w centrum £obza,
pow. 100 mkw. Tel. 608 335 881.

Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie; mieszkanie 2 pokojowe oraz
kuchnia i ³azienka, ca³oœæ o pow. 53
mkw.. Na II piêtrze. Mieszkanie
spó³dzielcze w³asnoœciowe. Cena
95 tys. z³. Tel. 663 248 859.
Sprzedam mieszkanie na wsi, tel.
661-374-570.

Powiat gryficki
Domek 140 mkw. z wyposa¿eniem,
na piêknie zagospodarowanej
dzia³ce 1572 mkw. w Gryficach –
Osada Zdrój sprzedam. Tel. 511
068 490.

Do wynajêcia dwa pokoje w centrum £obza (ul. Budowlana), niski
czynsz (130 z³), dostêpne od 15
maja. Tel. 609-463-018.

Dzia³kê budowlan¹ o pow. 746
mkw. Gryfice – Zdrój sprzedam. Tel.
511 068 490.

Powiat drawski

Wynajmê kiosk na dzia³alnoœæ
handlow¹ w Pobierowie na ul.
Grunwaldzkiej. Tel. 695 150 719

Szukam do wynajêcia mieszkanie, do paŸdziernika, w Z³ocieñcu.
Tel. 604 409 996
Sprzedam mieszkanie w Z³ocieñcu, 2-pok. 43 mkw., osobna kuchnia, ³azienka. Ogrzewanie CO, budynek odnowiony, klatka schodowa po remoncie. Centrum miasta.
Salon z balkonem od strony p³d.zach. Okna nowe PCV. Kontakt:
Maciek, tel.502-654-388.

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

Zatrudniê

Powiat œwidwiñski

mechanika
samochodowego

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.

Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

Sprzedam kozie mleko, £obez. Tel.
696 308 679.
Sprzedam
telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.

Region
Sprzedam drewno kominkowe
– opa³owe, buk, jesion, d¹b,
brzoza. Tel. 691 466 441
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

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

Powiat œwidwiñski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami.
Tel.
600840600
lub
600348643.

Sprzedam mieszkanie po kapitalnym remoncie, 95 mkw., w centrum
Œwidwina. Tel. 723 737 480 po
godz. 20.00.
DOMY NA SPRZEDA¯
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
£obez - bliŸniak o pow. 64,6 mkw, dzia³ka 287 mkw
£obez - wolnostoj¹cy o pow. 400 mkw, stan surowy otwarty
£obez - bliŸniak o pow. 110 mkw, 5 pokoi, dzia³ka 367 mkw£obez -wolnostoj¹cy o pow. 212,79 mkw, stan surowy zamkniêty
£obez - 5 pokoi, pow. 223 mkw, dzia³ka 617 mkw
£obez - wolnostoj¹cy o pow. 96 mkw, dzia³ka 554 mkw
£obez - 4 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 560 mkw
£obez - 6 pokoi, pow. 150 mkw, dzia³ka 3023 mkw
£obez- 7 pokoi, pow. 200 mkw, dzia³ka 385 mkw
£obez - 8 pokoi, pow. 270 mkw, dzia³ka 586 mkw
£obez (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 155 mkw, dzia³ka 7700 mkw

- CENA 179.000 z³
- CENA 160.000 z³
- CENA 260.000 z³
CENA 265.000 z³
- CENA 288.000 z³
- CENA 299.000 z³
- CENA 306.000 z³
- CENA 329.000 z³
- CENA 450.000 z³
- CENA 465.000 z³
- CENA 480.000 z³
- CENA 145.000 z³
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Czy musimy godziæ siê na wyceny
firm ubezpieczeniowych?
(REGION). Gdy dochodzi do kolizji lub wypadku, firma ubezpieczeniowa wycenia wartoœæ szkód i
to od niej zale¿y wysokoœæ odszkodowania, jakie otrzymamy. Co zrobiæ, jeœli nie zgadzamy siê z wycen¹?
W sytuacji, gdy poszkodowany
nie zgadza siê z wycen¹ rzeczoznawcy, mo¿e skorzystaæ z ró¿nych opcji,
np. naprawiæ samochód i przedstawiæ fakturê z zak³adu. Nie daje to
jednak gwarancji, ¿e firma ubezpieczeniowa wyp³aci pe³n¹ kwotê.
Mo¿e mieæ zastrze¿enia np. do u¿ycia przez zak³ad nowych czêœci, gdy
samochód do nowych nie nale¿y.
Mo¿na równie¿ zwróciæ siê o
drug¹ wycenê do niezale¿nego rzeczoznawcy. W takiej sytuacji mo¿e
okazaæ siê, ¿e ró¿nice w wycenach s¹
znaczne. Nie jest jednak nigdzie powiedziane, ¿e firma ubezpieczeniowa
zgodzi siê z zewnêtrzn¹ wycen¹. O
swoje pieni¹dze mo¿emy walczyæ w
s¹dzie albo skorzystaæ z dzia³aj¹cych na rynku firm. Rzecznicy praw
konsumenta w takiej sytuacji raczej
nie s¹ w stanie pomóc.
Gdy porówna siê dwa kosztorysy - jeden wykonany przez firmê
ubezpieczeniow¹ a drugi przez niezale¿nego rzeczoznawcê wszystko z
pozoru wygl¹da podobnie - prócz ostatecznej kwoty, jak¹ mo¿na uzyskaæ w ramach odszkodowania. W
niektórych przypadkach ró¿nica jest
znaczna.
Kosztorys A - wykonany przez
firmê ubezpieczeniow¹ lub na jej zlecenie w jednym z dwóch najpopularniejszych systemów eksperckich.
Zastosowano stawkê 55z³ netto za
roboczogodzinê blacharza i tak¹
sam¹ za roboczogodzinê lakiernika.
Na cenê materia³ów lakierniczych,
wprowadzono wspó³czynnik wynosz¹cy 0,67 - czyli obni¿ono ich cenê
zawart¹ w systemie eksperckim o 33
proc. Na czêœci sygnowane przez
producenta pojazdu zastosowano
tzw. urealnienie wynosz¹ce 50 proc.
Jest to obni¿enie ceny czêœci oryginalnych o po³owê wzglêdem ceny
podawanej przez autoryzowane serwisy producenta. W przypadku,
gdy czêœæ nieoryginalna (tzw. zamiennik) jest dostêpny na rynku i
jednoczeœnie wed³ug danych z systemu eksperckiego, czêœæ ta jest tañsza ni¿ 50 proc. ceny czêœci oryginalnej, podano nazwê jej dystrybutora
oraz cenê tego zamiennika. Czêsto
ubezpieczyciele proponuj¹ kwoty,
wynikaj¹ce z tak opracowanego
kosztorysu nie informuj¹c, ¿e po-

szkodowany mo¿e dokonaæ naprawy przy u¿yciu czêœci oryginalnych,
nowych i przy uwzglêdnieniu stawki
robocizny wynosz¹cej dwu- lub nawet trzykrotnoœæ ceny podanej w
kosztorysie ofertowym. Poszkodowani otrzymuj¹ szcz¹tkowe informacje, na podstawie których czêsto
podejmuj¹ decyzjê o przyjêciu odszkodowania lub nawet zawarcia
ugody (przyjêcia zaproponowanego odszkodowania i zrzeczenia siê
dalszych roszczeñ) z ubezpieczycielem na kwotê wynikaj¹c¹ z kosztorysu ofertowego. Przy ca³okszta³cie
powy¿szych okolicznoœci firmy
ubezpieczeniowe czêsto informuj¹
równie¿, ¿e mo¿liwa jest wyp³ata
wiêkszej kwoty, ni¿ pierwotnie uznawana, po przedstawieniu rachunków za naprawê pojazdu, co wprost
wskazuje, ¿e pierwotnie wyp³acana
kwota jest zani¿ana.
Dla porównania - kosztorys B wykonany w tym samym systemie
przez niezale¿nego rzeczoznawcê
lub inn¹ osobê szacuj¹c¹ wartoœci
szkód, wygl¹da z pozoru podobnie.
Jednak po przyjrzeniu siê kilku zapisom, mo¿na zauwa¿yæ kilka istotnych ró¿nic. Stawka blacharza wynosi 100z³ netto za rbg, a lakiernika
110z³ netto. Jest to stawka œrednia,
obowi¹zuj¹ca na terenie województwa zachodniopomorskiego. Taka
lub zbli¿ona stawka jest czêsto
przyjmowana przez bieg³ych s¹dowych. Materia³y lakiernicze w tym
kosztorysie kosztuj¹ o oko³o 50
proc. wiêcej ni¿ w kosztorysie ubezpieczalni. Ceny tych materia³ów zosta³y niezmienione wzglêdem cen
ujêtych w bazie danych programu
eksperckiego. Brak tu wspó³czynników odchylenia. Czêœci zamienne
zastosowane w tym kosztorysie s¹
oryginalne, sygnowane przez producenta pojazdu. Brak tu potr¹ceñ z
tytu³u amortyzacji (zu¿ycia) lub urealnienia (skoro czêœæ ma byæ kupiona u producenta pojazdu, to obowi¹zuje cena oficjalna podawana przez
producenta pojazdu). Ponadto, doliczone tu zosta³y koszty materia³ów
drobnych i dodatkowych w wysokoœci 2 proc. wartoœci czêœci zamiennych. Poszkodowany po przedstawieniu do ubezpieczalni roszczenia
opieraj¹cego siê na tak wykonanym
kosztorysie, przewa¿nie otrzymuje
informacjê od ubezpieczyciela o
uznaniu takiego kosztu, pod warunkiem dokumentowania kosztów naprawy. Niektóre ubezpieczalnie informuj¹, ¿e przes³any kosztorys to
tylko symulacja kosztów i zniechê-

caj¹ do poszkodowanego do podejmowania dalszych kroków maj¹cych na celu uzyskanie odszkodowania wy¿szego ni¿ wyliczone w
kosztorysie ofertowym i proponowane przez ubezpieczyciela. Szans¹
na wyegzekwowanie wy¿szego odszkodowania jest skierowanie sprawy do s¹du, jednak koszty s¹dowe,
koszty opinii bieg³ego s¹dowego,
koszty zastêpstwa s¹dowego s¹ na
tyle du¿e, ¿e skutecznie zniechêcaj¹
poszkodowanych i czêsto s¹ barier¹
nie do pokonania. Ponadto, sprawy
s¹dowe potrafi¹ trwaæ nawet do
dwóch lat. Ubezpieczyciele s¹ tego
œwiadomi i dlatego czêsto stosuj¹
ró¿ne zabiegi maj¹ce na celu zniechêcenie poszkodowanych. W
ostatnich latach powsta³o wiele firm
pomagaj¹cych w za³atwianiu formalnoœci, a nawet pokrywaj¹cych za
poszkodowanych koszty s¹dowe, w
zamian za prowizjê pobieran¹ od

uzyskanego odszkodowania. Na zlecenie tych firm pracuj¹ byli pracownicy ubezpieczalni, rzeczoznawcy,
adwokaci. Poszkodowany podpisuj¹c umowê o dochodzenie roszczeñ,
uzyskuje pomoc prawn¹ oraz finansow¹ ze strony firmy dochodz¹cej
roszczeñ. Jedna z takich firm to LS
Lex System Sp. z o.o. z siedzib¹ w
Szczecinie. Jak nas poinformowa³
Tomasz Ciesielski - Prezes spó³ki coraz czêœciej zdarza siê te¿ wykonywanie kosztorysów ofertowych nie
tylko z zani¿onymi stawkami robocizny i cenami czêœci, ale te¿ niezgodnych z technologi¹ producenta.
Wówczas spó³ka wystêpuje do
ubezpieczyciela z wnioskiem o zmianê kwalifikacji czêœci z naprawy na
wymianê lub o rozszerzenie zakresu
robocizny. Podstaw¹ do jakichkolwiek roszczeñ, jest posiadanie prawid³owo wykonanego kosztorysu.
Kosztorys mo¿na zamówiæ bezpo-

tygodnik ³obeski20.5.2014 r.

INFORMACJE

Str
Str.. 9

Jest szansa
na studiowanie
w £obzie

(£OBEZ-POWIAT). Byæ mo¿e
ju¿ od przysz³ego roku akademickiego w £obzie rozpoczn¹ siê studia
podyplomowe. Wszystko tak naprawdê bêdzie zale¿a³o od zainteresowania mieszkañców powiatu.

œrednio u podmiotu wspó³pracuj¹cego ze spó³k¹ lub za jej poœrednictwem. Kolejnym krokiem jest zawarcie umowy o dochodzenie roszczeñ.
Po otrzymaniu zlecenia, firma LS Lex
System Sp. z o.o. dokonuje analizy
kosztów oraz wystêpuje do ubezpieczyciela o przekazanie akt sprawy.
Dziêki temu, poszkodowany nie
musi za³atwiaæ formalnoœci ani brn¹æ
przez zawi³oœci systemu prawnego.

Poszkodowany reprezentowany
jest te¿ w s¹dzie, jeœli dojdzie do
sprawy s¹dowej. Spó³ka przyjmuje
zlecenia nie tylko w sprawach szkód
komunikacyjnych polegaj¹cych na
uszkodzeniu mienia, jak równie¿ reprezentuje osoby poszkodowane w
wypadkach. Spó³ka organizuje równie¿ holowanie pojazdu uszkodzonego i wynajem samochodu zastêpczego.
op

Jest równie¿ szansa na uruchomienie studiów stacjonarnych I
stopnia. Propozycja kszta³cenia
obejmuje równie¿ seniorów, na razie
w ramach Akademii III wieku, z czasem ma ona przerodziæ siê w Uniwersytet III Wieku – to wszystko w siedzibie CIS przy ul. Drawskiej. Kszta³ceniem ma zaj¹æ siê Collegium Balticum.
Tak¹ informacjê przekaza³ podczas sesji Rady Miejskiej w £obzie
Janusz Skrobiñski, potwierdzili j¹
przedstawiciele CIS w £obzie. Zajêcia CIS mia³yby odbywaæ siê w siedzibie CIS przy ul. Drawskiej. Obiekt
wewn¹trz spe³nia warunki konieczne do kszta³cenia, jest tam te¿ sto³ówka, z której mogliby korzystaæ
studenci. Czêœæ, w której mia³yby
odbywaæ siê zajêcia ma byæ oddzielona od czêœci wykorzystywanej
przez Stowarzyszenie. Tym samym
obiekt móg³by byæ wykorzystywany w ró¿nych godzinach.
Wizja powstania Uniwersytetu
III wieku nie wszystkich jednak usatysfakcjonowa³a. Podczas sesji
rady Miejskiej mieszkanka £obza
Zofia Krupa wyrazi³a swoje zdanie
na ten temat.
- Dobrze, ¿e coœ siê takiego organizuje, ale to jest namiastka. Po drugie - lokalizacja. Ja ca³y czas optujê

i ponawiam, panowie burmistrzowie
- bêdê z uporem maniaka powtarzaæ,
aby powsta³ w £obzie dom pobytu
dziennego dla osób starych, ¿eby
spotkaæ siê tam, porozmawiaæ o
sprawach gminy w gronie takich
samych ludzi. S¹ takie miejsca w innych miastach. Tu dla ludzi starych
nie ma niczego. Dobrze, ¿e ten Uniwersytet bêdzie, ale on nie spe³nia
tej roli. Chodzi o to, ¿eby by³o miejsce, w którym jest pracownik. Bardzo dobrze siê dzieje, ¿e na wydarzenia dla dzieci i m³odzie¿y dzielone
jest tyle pieniêdzy, ale przypominam
jeszcze raz - œmieszn¹ prawdê - kto
siê urodzi³, bêdzie i starym i jakaœ
czêœæ funduszy gminnych dla ludzi
starych powinna byæ przeznaczona.
Kwestia lokalizacji jest bardzo
wa¿na, ja chodzê o balkoniku i ju¿
mówi³am, jakie mam trudnoœci. Proponuje lokalizacjê - jest w GS-ie masê
wolnych pomieszczeñ do wynajêcia, mo¿e poszukaæ gdzieœ w mieœcie,
a nie tam daleko. Wiem, ¿e tam te¿ s¹
ludzie starzy, ale chodzi mi o centrum
miasta - powiedzia³a Zofia Krupa.
Warto przypomnieæ, ¿e Polska
by³a trzecim krajem na œwiecie, w
którym zaczê³y powstawaæ Uniwersytety III wieku. Pierwsze powstawa³y w latach 70. ubieg³ego wieku.
Dzisiaj w Polsce dzia³a oko³o 400
takich Uniwersytetów.
Gdyby uda³o siê powo³aæ w
£obzie studia stacjonarne I stopnia,
podyplomowe i Uniwersytet III wieku, wówczas by³aby tu propozycja
edukacyjna dla ludzi w ró¿nym wieku i poziomie wykszta³cenia. MM
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Wrêczono nagrody wszystkim laureatom i wyró¿nionym w konkursach

Jak co roku w kwietniu, w SP 1
obchodziliœmy Dzieñ Ziemi
(£OBEZ) W ci¹gu tego miesi¹ca
zaprezentowaliœmy gazetkê okolicznoœciow¹ o tematyce ekologicznej.
Wykonaliœmy wystawê prac
uczniów naszej szko³y, na której
mo¿na by³o ogl¹daæ miêdzy innymi
plakaty dotycz¹ce tematu, który
mocno nurtuje mieszkañców ca³ej
naszej planety, a mianowicie segregacji œmieci, zabawki dzieciêce zrobione z odpadów, czyli „nasze rady
na odpady” oraz obserwacje przyrodnicze udokumentowane zdjêciami i obszernymi opisami.
Odby³ siê równie¿ test wiedzy o
tematyce ekologiczno - przyrodniczej i konkurs na prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki.
Ca³y program obchodów Dnia
Ziemi zakoñczy³a akcja Sprz¹tania

Œwiata. Jak co roku porz¹dkowaliœmy teren wokó³ szko³y.
13 maja, podczas apelu wrêczono nagrody wszystkim laureatom i
wyró¿nionym w konkursach. Laureatami testu wiedzy ekologicznoprzyrodniczej zostali: Kornelia
Pawlak kl. 5a i Wiktoria Deuter z kl.
6a. Wyró¿nienia zdoby³y: Joanna
Hayder kl.5a, Zuzanna Szymanek
kl.5a i Martyna Kierzkowska kl.5a.
W konkursie na prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki nagrody otrzymali: Sandra Myd³o 6b, Natalia Michalczenia 5b, Szymon Rzepkowski
4b, Patrycja Stêpiñska 6b, Oliwer
¯u³ma 6a, Oliwia Wanagiel 4b.
Nad ca³oœci¹ imprezy czuwa³y
jak zwykle panie Anna Poczykowska-Œwirska i Jolanta Œliwa. (szk)

Konkurs Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego
(WÊGORZYNO). 6 maja br. w
Szkole Podstawowej w Wêgorzynie
odby³ siê konkurs Bezpieczeñstwa
Ruchu Drogowego.
Celem konkursu by³o propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeñstwa ruchu drogowego oraz podstawowych zasad udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
Nasz¹ szko³ê reprezentowali: Oliwia Pañstwa, Wiktoria Regulska,
Bart³omiej Grekowicz i Grzegorz
Sola.
Pierwszym etapem zmagañ by³a
czêœæ teoretyczna, sk³adaj¹ca siê z
30 zadañ. Nastêpnie by³ tor przeszkód, który znajdowa³ siê na boisku

szkolnym. Z niektórymi przeszkodami uczniowie mieli sporo problemów.
Nastêpnie uczniowie musieli wykazaæ siê umiejêtnoœciami udzielania
pierwszej pomocy. Tu nasi reprezentanci zdobyli maksymaln¹ liczbê
punktów. Po zliczeniu punktów zosta³y og³oszone wyniki. Nasza szko³a zajê³a trzecie miejsce.
Dziêkujemy wszystkim dru¿ynom za przybycie i udzia³ w konkursie. Podziêkowania sk³adamy równie¿ osobom zaanga¿owanym w
przygotowanie konkursu. Zachêcamy Pañstwa do obejrzenia zdjêæ na
stronie internetowej naszej szko³y:
spwegorzyno.superszkolna.pl. JR

Zaproszenie

Dzieñ
Matki
w oœrodku
kultury
(RADOWO MA£E) Gminny
Oœrodek Kultury w Radowie Ma³ym
zaprasza mieszkañców na uroczystoœæ z okazji Dnia Matki, jaka odbêdzie siê 27 maja 2014 r. o godz.17. (o)
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Obchody 69 rocznicy zakoñczenia II wojny
œwiatowej - Resku, 8 maja 2014 roku
Kolejn¹ rocznicê zakoñczenia
II wojny œwiatowej obchodzono w
Resku niezwykle uroczyœcie. W
pochodzie spod Urzêdu Miejskiego
maszerowali kombatanci, dzieci i
m³odzie¿, przedstawiciele nadleœnictwa i stra¿y po¿arnej - ze sztandarami, dyrektorzy, miejskie w³adze, zaproszeni goœcie oraz orkiestra z £obza, pod batut¹ Dariusza
Ledziona.
Na cmentarzu, w kwaterze I Armii
Wojska Polskiego, oddano ho³d i
uczczono pamiêæ ¿o³nierzy, którzy
polegli w walce o niepodleg³oœæ.
Wœród goœci honorowych swoj¹
obecnoœci¹ zaszczyci³ prezes Zachodniopomorskiego Zarz¹du Wojewódzkiego Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych w Szczecinie p³k, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari - Leon Bodnar. Na uro-

czystoœæ przyby³a równie¿ cz³onkini
Prezydium Zachodniopomorskiego
Zarz¹du Kombatantów Janina Koptas. Wymienieni goœcie oraz reski
kombatant Jan Muszyñski dokonali
aktu dekoracji - medalami uhonorowano Szko³ê Podstawow¹ im. mjr. H.
Sucharskiego oraz Gimnazjum im. K.
Górskiego w Resku, „Za zas³ugi dla
Zwi¹zku Kombatantów i by³ych
wiêŸniów politycznych”.
Medalami udekorowano dyrektorów wymienionych szkó³ - Violettê
Dynarsk¹-Adamowicz, Jaros³awa
Kajmê, a tak¿e by³ego dyrektora SP
Resko Adama Szatkowskiego - za
zas³ugi w dziedzinie upowszechniania wiedzy historycznej zwi¹zanej z
II wojn¹ œwiatow¹ ( m. in. o Westerplatte).
Przedstawiciele szkó³, instytucji,
zaproszeni goœcie z³o¿yli wieñce pod
pomnikiem poleg³ych ¿o³nierzy. Ceremoniê zakoñczono monta¿em

s³owno-muzycznym o tematyce narodowowyzwoleñczej, w wykona-

Remont za 1,5 miliona z³
(£OBEZ). Do 2016 roku w budynku ³obeskiej szko³y œredniej
trwaæ bêd¹ prace remontowe. Zakres prac jest znaczny, koszt remontu wyniesie oko³o 1,5 miliona
z³. Przy okazji, co warto podkreœliæ
– nie zapomniano o podjeŸdzie dla
osób niepe³nosprawnych.
Prace remontowe maj¹ rozpocz¹æ
siê ju¿ w czerwcu, zakoñczenie ich
planuje siê do koñca paŸdziernika
2016 roku.
W przetargu na remont obiektu,
w którym znajduje siê Zespó³ Szkó³
im. Tadeusza Koœciuszki w £obzie,
wystartowa³o siedem firm. Najwiêcej punktów otrzyma³a firma ze Stargardu Szczeciñskiego. Prywatne
Przedsiêbiorstwo Budowlane zaproponowa³o kwotê 1.584.776 z³.
Prace remontowe realizowane
bêd¹ w trzech etapach. Pierwszy
bêdzie obejmowa³ modernizacjê in-

stalacji c. o. oraz wentylacji, modernizacjê instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowê kominów wentylacyjnych ponad stropem poddasza, przebudowê sanitariatów z
przystosowaniem dla osób niepe³nosprawnych – parter, roboty elektryczne (parter bez osprzêtu). W drugim etapie, zaplanowanym na rok
przysz³y, ma nast¹piæ przebudowa
sanitariatów z przystosowaniem dla
osób niepe³nosprawnych na I i II
piêtrze, roboty elektryczne (ca³oœæ
instalacji). III etap robót zostanie
wykonany w 2016 roku, obejmie on
roboty budowlane, roboty sanitarne
oraz roboty elektryczne (osprzêt).
Roboty remontowe bêd¹ realizowane w okresie wakacji oraz ferii, a w
toku roku szkolnego jedynie wówczas, gdy nie bêdzie to zak³ócaæ prowadzenia zajêæ lekcyjnych i przy
uzgodnieniu z dyrekcj¹ szkó³. MM

niu m³odzie¿y z reskich szkó³.
Justyna Walczykiewicz
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Mistrzostwo województwa Mini Siatkówki dziewcz¹t

IV liga

Gabriela
Jab³oñska z Emili¹
Kurnikowsk¹
wywalczy³y awans
do MP

Wyniki 25 kolejki. Astra Ustronie
Morskie - Sarmata Dobra 4:1, Ina
Goleniów - Hutnik Szczecin 2:0, Arkonia Szczecin - Kluczevia Stargard
4:0, D¹b Dêbno - Odrzynka Radziszewo 5:2, Gryf Kamieñ Pomorski Darzbór Szczecinek 3:4, Wielim
Szczecinek - Vineta Wolin 1:2, K³os
Pe³czyce - Stal Szczecin 2:1, Rasel
Dygowo - Œwit Szczecin 2:1.
1. Astra Ustronie M.
56 54:20
2. Rasel Dygowo
51 48:20
3. Vineta Wolin
50 52:22
4. Gryf Kamieñ Pom.
44 58:45
5. Kluczevia Stargard
39 45:36
6. Ina Goleniów
38 37:41
7. Stal Szczecin
37 39:32
8. D¹b Dêbno
37 51:47
9. Arkonia Szczecin
36 44:37
10. Œwit Szczecin
36 44:35
11. Hutnik Szczecin
34 40:46
12. Sarmata Dobra
26 30:51
13. Wielim Szczecinek
23 30:51
14. Darzbór Szczecinek 21 34:70
15. Odrzynka Radziszewo 20 22:53
16. K³os Pe³czyce
16 15:37

Klasa okrêgowa
Wyniki 25 kolejki: Tanowia Tanowo
- Intermarche Rega Trzebiatów 0:2,
Wicher Brojce - Mewa Resko 3:3,
Jeziorak Szczecin - Iskra Golczewo
6:0, Œwiatowid £obez - Ehrle Dobra
Szczeciñska 5:1, Sparta Wêgorzyno
- Chemik II Police 7:0, Promieñ Mosty - Rolpol Chlebowo 7:0, Kasta
Szczecin - GKS Mierzyn 0:5, B³êkitni
II Stargard - Wybrze¿e Rewalskie
Rewal 8:0.
1. Jeziorak Szczecin
2. Iskra Golczewo
3. Sparta Wêgorzyno
4. B³êkitni II Stargard
5. Promieñ Mosty
6. Mewa Resko
7. Rega Trzebiatów
8. Tanowia Tanowo

54 85:30
53 79:38
52 56:23
52 92:50
45 73:49
38 65:56
38 39:39
38 46:51

WYNIKI I TABELE
9. Œwiatowid £obez
10. Wybrze¿e Rewalskie
11. GKS Mierzyn
12. Kasta Szczecin
13. Wicher Brojce
14. Ehrle Dobra Szcz.
15. Rolpol Chlebowo
16. Chemik II Police

37 51:42
35 57:73
34 53:57
24 48:73
23 39:64
21 38:69
14 27:79
11 34:89

Klasa A
Wyniki 18 kolejki. Fala Miêdzyzdroje - Jantar Dziwnów 3:3, Ba³tyk Gostyñ - Prawobrze¿e Œwinoujœcie 3:2,
Radowia Radowo Ma³e - Pionier
¯arnowo 2:1, Sparta Gryfice - Orze³
£o¿nica 3:0, B³êkitni Trzyg³ów Korona Stuchowo 0:4, Sowianka
Sowno - Orze³ Prusinowo 1:1.
1. Sparta Gryfice
2. Korona Stuchowo
3. Jantar Dziwnów
4. Fala Miêdzyzdroje
5. Sowianka Sowno
6. B³êkitni Trzyg³ów
7. Orze³ £o¿nica
8. Radowia Radowo M.
9. Pionier ¯arnowo
10. Prawobrze¿e Œwin.
11. Ba³tyk Gostyñ
12. Orze³ Prusinowo

51 76:20
44 55:18
37 65:31
32 35:26
26 31:26
25 53:40
21 26:44
19 33:37
17 23:52
17 25:38
14 26:57
7 17:76

Klasa B
Wyniki 13 kolejki. Gardominka Polonia II Mechowo - Znicz Wysoka
Kamieñska 0:4, Bizon Cerkwica Ba³tyk Miêdzywodzie 2:3, Jastrz¹b
£osoœnica - Zieloni Wyszobór 6:2.
Pauzowa³ Muszkieter Trzebiatów.
1. Jastrz¹b £osoœnica
24 37:25
2. Znicz Wysoka Kam. 23 38:24
3. Ba³tyk Miêdzywodzie 21 26:19
4. Bizon Cerkwica
19 27:13
5. Muszkieter Trzebiatów10 23:31
6. Gardominka Mechowo 10 19:35
7. Zieloni Wyszobór
4 15:38

Zaproszenie

Biegi Hopfera 30 maja
W Kamieniu Pomorskim odby³
siê 16.05.2014 r. Turniej Mini Siatkówki dziewcz¹t, w którym w kategorii ,,dwójek” mistrzostwo województwa zachodniopomorskiego
wywalczy³a zawodniczka UKS
Olimp £obez Gabriela Jab³oñska, w
parze z zawodniczk¹ UKS Barnim
Goleniów Emili¹ Kurnikowsk¹.
Za naszymi zawodniczkami zosta³y dru¿yny Szczecina, Koszalina,

Ko³obrzegu, Szczecinka, Wa³cza,
Gryfic, Kamienia, Czaplinka czy te¿
Chemika Police. „Wisienk¹ na torcie” jest fakt, ¿e nasza zawodniczka
zosta³a wybrana MVP turnieju (najlepsza zawodniczka), a nagrodê wrêcza³a jej reprezentantka Polski w pi³ce siatkowej pani Natalia Kurnikowska. Teraz nasze dzielne siatkarki
czeka walka w Mistrzostwach Polski
w Drzonkowie ko³o Zielonej Góry, w
lipcu tego roku. Powodzenia. (o)

(£OBEZ) Organizatorzy zapraszaj¹ na XXVIII £obeskie Biegi o
Memoria³ Redaktora Tomasza Hopfera.
Biegi odbêd¹ siê 30 maja (pi¹tek)
o godz. 10.00 na stadionie miejskim
w £obzie. Ka¿da szko³a ma prawo
zg³osiæ dowoln¹ iloœæ zawodników

do poszczególnych biegów. W przypadku wyst¹pienia niekorzystnych
warunków atmosferycznych do
przeprowadzenia zawodów, organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zawodów w innym terminie. Kontakt: Grzegorz Pawlak tel.
605 591 436, Zdzis³aw Urbañski tel.
091 397 09 51 lub 697 379 567. (o)

BIURO OG£OSZEÑ
TYGODNIKA £OBESKIEGO
TEL. 91 39 73 730; 504 042 532
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Mistrzostwa Europy Karate Kyokushin w Volos w Grecji

Wêgorzynianin mistrzem Europy!
W dniach 9 - 10 maja 2014 odby³y siê w Volos w Grecji XXVIII Mistrzostwa Europy Kyokushin z
udzia³em 368 zawodników z 21 krajów. Ogromny sukces odniós³ w
nich Jakub £uksza z Wêgorzyna,
który zdoby³ tytu³ mistrza Europy.
Oficjalnego otwarcia zawodów
dokona³a minister zdrowia Grecji
oraz prezydent Eueropean Kyokushin Federation - Shihan Antonio
Pinero.
W pierwszym dniu mistrzostw
odby³y siê zawody juniorów, kadetów oraz dzieci w kumite i kata w 30
konkurencjach. W drugim dniu rozegrano zawody seniorów w kumite
w 14 konkurencjach.
Polska zdoby³a 41 medali, zajmuj¹c w klasyfikacji dru¿ynowej pierwsze miejsce, w czym udzia³ mia³ tak¿e
Kuba, zdobywaj¹c z³oty medal.
Kuba trenuje w klubie MUKS w

IV liga

Drawsku Pom., sk¹d zosta³ powo³any do reprezentacji Polski z dwojgiem innych zawodników. Zajêli oni
trzy medalowe miejsca: Kuba
£uksza Mistrzostwo Europy w kumite do 75 kg (pokona³ reprezentanta Grecji, potem przed czasem zawodnika z Libanu, a na koniec w finale zwyciê¿y³ z Rosjaninem, bez
koniecznoœci dogrywki ).
Drawszczanka Eliza Wiska pokona³a zesz³oroczne rywalki z Hiszpanii
i zdoby³a Mistrzostwo Europy wykonuj¹c perfekcyjnie królewskie
kata karate kyokushin. Stanis³aw
Andruszko tak¿e by³ blisko powtórzenia sukcesu sprzed roku, lecz nie
ustrzeg³ sie b³êdu w kata i zaj¹³ medalowe III miejsce.
Drawscy reprezentanci Polski
mieli zapewniony transport liniami
lotniczymi oraz busem, a tak¿e pobyt
w niedalekim od hali zawodów hotelu.

Granie w planie

21.05.14 (œroda)
18.00 Sarmata Dobra - Gryf Kamieñ Pomorski (mecz zaleg³y)
23.05.14 (pi¹tek)
18.15 Œwit Szczecin - Arkonia Szczecin
24.05.14 (sobota)
Stal Szczecin - D¹b Dêbno
Odrzynka Radziszewo - Rasel Dygowo
16.00 Hutnik Szczecin - K³os Pe³czyce
17.00 Sarmata Dobra - Ina Goleniów
17.00 Kluczevia Stargard - Wielim Szczecinek
17.00 Vineta Wolin - Gryf Kamieñ Pomorski
17.00 Darzbór Szczecinek - Astra Ustronie Morskie

Klasa okrêgowa
24.05.14 (sobota)
11.00 Intermarche Rega Trzebiatów - Kasta Szczecin
12.00 Mewa Resko - Tanowia Tanowo
14.00 Ehrle Dobra Szczeciñska - Wicher Brojce
16.00 GKS Mierzyn - Sparta Wêgorzyno
17.00 Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Jeziorak Szczecin
17.00 Iskra Golczewo - Promieñ Mosty
25.05.14 (niedziela)
16.00 Rolpol Chlebowo - Œwiatowid £obez
16.00 Chemik II Police - B³êkitni II Stargard

Klasa A
24.05.14 (sobota)
Pionier ¯arnowo - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
15.00 Fala Miêdzyzdroje – Ba³tyk Gostyñ
16.00 Korona Stuchowo - Sparta Gryfice
16.00 Orze³ £o¿nica - Sowianka Sowno
16.00 Orze³ Prusinowo - Radowia Radowo Ma³e
16.30 Jantar Dziwnów - B³êkitni Trzyg³ów

Klasa B
25.05.14 (niedziela)
Zieloni Wyszobór - Gardominka Polonia II Mechowo
Ba³tyk Miêdzywodzie - Muszkieter Trzebiatów
16.00 Znicz Wysoka Kamieñska - Bizon Cerkwica
Pauzuje Jastrz¹b £osoœnica.

Jakub £uksza z drawskimi zawodnikami i trenerami MUKS „OYAMA” w
Drawsku Pom. - sensei Karolem Korczyñskim 2 Dan (z prawej) i sensei Andrzejem Tylk¹ 1 Dan (z lewej), na mistrzostwach Europy w Grecji.
(r)

Gra³a liga
IV liga

Lider za mocny dla
Sarmaty
Sarmata Dobra, jad¹c na mecz do
Ustronia z Astr¹, liderem ligi, by³a
raczej na straconej pozycji. Powalczy³a tylko w pierwszej po³owie, w
której uda³o siê Sarmatom zachowaæ
czyste konto. W drugiej po³owie do
g³osu doszli gospodarze, którzy zaaplikowali 4 bramki, a jedynego gola
dla Sarmaty, strzeli³ z karnego Zdzis³aw Szw¹der.

Klasa okrêgowa

Sparta rozgromi³a
policzan
Sparta Wêgorzyno – Chemik II
Police 7:0. Bramki: Okoniewski 3,
Samal, Kiernicki 2, samobójcza. Ten
wynik z ostatni¹ w tabeli dru¿yn¹ nie
dziwi. Zaskoczeniem jest wysokie
zwyciêstwo Jezioraka z prowadz¹c¹
w tabeli Iskr¹ Golczewo, a¿ 6:0, i w
ogóle wysokie wyniki. Strzelno a¿ 47
bramek. W czo³ówce œcisk niesamowity. Bêdzie walka do ostatniego
gwizdka tej rundy.

Mewa nie utrzyma³a
prowadzenia
Wicher Brojce – Mewa Resko
3:3. Mewa prowadzi³a 3:1, ale nie
utrzyma³a przewagi i zdoby³a tylko
punkt, po bramkach Szymona Deutera, Rados³awa Cytowicza i samobójczej.

Ehrle nie stawia³o
oporu
Œwiatowid £obez – Ehrle Dobra
Szczeciñska 5:1 (3:0). Ehrle nie stawia³ oporu. Œwiatowid wygra³ bez
wiêkszego wysi³ku, po hat tricku
Niko³ajczyka. Grali: Tchurz, Brona,
Sygnowski, M. Mosi¹dz, Pañka,
Paw³owski, Niko³ajczyk, Bodys, Stefaniak, Komar, Borejszo, Koba, Adamów, D. Mosi¹dz, Iwachniuk, Pietrus. Bramki: £ukasz Niko³ajczyk 3,
Grzegorz Paw³owski i Rafa³ Komar.

Klasa A
Radowia Radowo Ma³e - Pionier
¯arnowo 2:1. Radowia: M. Bojanowicz – P. Wojnarowski, K. £apuæ, R.
Machalski, T. Side³, P. Wiœniowski
(46' M. Smykowski), £. Kulczyñski,
M. Stosio (70' M. Kamiñski), M.
Ostaszewski (90' £. Adamczewski),
£. Su³kowski, M. Maziarz (77' J. Talarowski). Bramki: Su³kowski i Ostaszewski.

Klasa B
Jastrz¹b £osoœnica - Zieloni
Wyszobór 6:2. Jastrz¹b mocnym
akcentem zakoñczy³ sezon, wysoko
wygrywaj¹c z Zielonymi, ale mo¿e to
byæ pyrrusowe zwyciêstwo, gdy¿
wicelider Znicz Wysoka Kamieñska
ma tylko punkt straty, ale gra w
ostatniej kolejce na wyjeŸdzie z Bizonem i w nim ca³a nadzieja, bo Jastrz¹b pauzuje. Je¿eli Znicz wygra,
nici z awansu. Je¿eli zremisuje lub
przegra, awansuje Jastrz¹b. Pozostaje wierzyæ w cud.
KAR
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Wielkie bieganie w Lidze Biegowej
(POWIAT £OBESKI) £obeska
Liga Biegowa to cykl imprez biegowych rozgrywanych na terenie Powiatu £obeskiego objêta patronatem Starosty £obeskiego Ryszarda
Brodziñskiego. Patronatem sportowym obj¹³ ligê olimpijczyk i
Mistrz Europy w biegu na 800m
Marcin Lewandowski.
W tym roku dobiega koñca III
edycja Ligi. Po biegach w Dobrej,
Wêgorzynie, Resku, Radowie Ma³ym i ponownie w Resku, do rozegrania pozosta³y posta³y biegi red. T.
Hopfera w £obzie 30 maja, a walka o
wiêkszoœæ miejsc na podium rozegra
siê w³aœnie na tych biegach. Mo¿na
siê wiêc tam spodziewaæ szczególnie zaciêtej walki. W kilku przypadkach tu zadecyduje siê, kto otrzyma
dofinansowanie do obozu sportowego w wakacje, a które jest przewidziane dla klas starszych szkó³ podstawowych i gimnazjalistów. Z szeœciu imprez ka¿demu biegaczowi zalicza siê ostatecznie cztery najlepsze
biegi.
Liga jeszcze siê nie zakoñczy³a,
ale ju¿ mo¿na powiedzieæ, ¿e by³a
bardzo udana i ¿e dynamicznie siê
rozwija. O odkrywanych talentach
biegowych na skalê ogólnopolsk¹,
piszemy na bie¿¹co. Z trzech imprez
w pierwszej edycji iloœæ wzros³a do
szeœciu w obecnej. Dwukrotnie
wzros³a iloœæ osobostartów (z ponad 900 do blisko 2 tysiêcy). Indywidualnie wystartowa³o ju¿ prawie 700
osób, a w pierwszej edycji by³o nieco ponad 400. Udzia³ w Lidze bior¹
wszystkie szko³y podstawowe i gimnazjalne naszego Powiatu.
Ni¿ej przedstawiamy sytuacjê w
oœmiu kategoriach Ligi.
Szko³y Podstawowe:
Dziewczêta – klasy I-II
(2005 i m³):
Czo³ówka to 1.Kondratiuk Zuzanna SP Dobra/6 pkt., 2.Drozda
£ucja SP2 £obez/9 pkt., 3.Perzyñska
Klaudia SP Runowo Pomorskie/25
pkt., 4.Urban Magda SP Starogard/
28 pkt. Zwyciêstwo zapewni³a sobie

Zuzia Kondratiuk z Dobrej. Miejsce
na podium zapewni³a sobie £ucja
Drozda, ale o drugie miejsce stoczy
walkê z Hani¹ Siwieck¹, obie ze Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie, której
brakuje jednego startu do kompletu.
W przypadku bardzo s³abego biegu
b¹dŸ nieobecnoœci miejsce na podium mog¹ zaj¹æ Wiktoria Kaliñska z
Radowa Ma³ego lub Oliwia Olejnik z
Dobrej. W tej kategorii sklasyfikowano dotychczas 78 osób.
Szko³y Podstawowe:
Dziewczêta – klasy III-IV
(2004-2003):
Tu prowadz¹ 1. Probola Marika
SP Siedlice/ 9 pkt., 2.W³odarz Maja
SP2 £obez/17 pkt., 3.Machalska Nikola SP Siedlice/21 pkt., 4-5.Wysocka Maja SP Runowo Pomorskie, 4-5.
Matuszewska Sandra/SP Starogard
obie po 24 pkt. Marika Probola zwyciêstwo sobie zapewni³a ale o pozosta³e miejsca na podium powalcz¹
pozosta³e dziewczêta oraz zapewne
Marika Omy³a z Radowa Ma³ego,
Natalia Cichosz z SP2 £obez. Emocje
tu na pewno nie braknie, a i niejedna
³za siê poleje. Tutaj sklasyfikowano
75 osób.
Szko³y Podstawowe:
Dziewczêta – klasy V-VI
(2001-2002):
1-2.Jarz¹bek Joanna SP Dobra,
Magda Rosiñska SP2 £obez obie po
13 pkt., 3.Matera Ma³gorzata SP Dobra/14 pkt., 4.Puch Karolina SP Resko/15 pkt.Cztery najlepsze zawodniczki w tej kategorii ró¿ni¹ tylko
dwa punkty. I praktycznie tylko te
cztery zawodniczki mog¹ byæ na
podium. Ka¿da kolejnoœæ jest jeszcze tutaj mo¿liwa. Prowadz¹ce Jarz¹bek i Rosiñska bêd¹ walczyæ w biegu
klas pi¹tych, a Puch i Matera w biegu klas szóstych. Najliczniej „obiegana” kategoria wœród dziewcz¹t w
szko³ach podstawowych. Sklasyfikowano tu a¿ 109 osób.
Szko³y Podstawowe:
Ch³opcy – klasy I-II (2005 i m³.):
1.Lenkiewicz Jakub SP Runowo
Pomorskie/6 pkt., 2. Czerenkiewicz
Filip SP Runowo Pomorskie/15 pkt.,
3-4. Stawinoga
Krzysztof SP
Starogard i Misiejuk
Jakub
ZSP Radowo
Ma³e obaj po 17
pkt., 5-6. Myszczyszn Micha³
SP Runowo Pomorskie i Pobere¿ko Dawid SP2
£obez obaj po
18 pkt.

Sytuacja klarowna o tyle, ¿e na
pewno wygra³ ju¿ Jakub Lenkiewicz,
a pozostali powalcz¹ o miejsca na
podium. O te miejsca mog¹ jeszcze
powalczyæ Mateusz Lenkiewicz, ale
najwiêksze szanse na drugie lub trzecie miejsce ma Hubert Odzioba z
Radowa Ma³ego. W tych biegach
sklasyfikowano 81 osób.
Szko³y Podstawowe: Ch³opcy
– klasy III-IV (2003-2004):
Najlepsi dotychczas w tej kategorii to: 1. Dul Kacper SP Starogard/7 pkt., 2. Lenkiewicz Bartosz
Runowo Pomorskie / 8 pkt., 3.Sobañski Kacper ZSP Radowo Ma³e /
14 pkt., 4. Znamierowski Oliwier
ZSP Radowo Ma³e / 15 pkt., 5-6.
Roœczak Jakub i Nadzieja Martin
obaj SP Resko po 16 pkt., 5. Ku³ak
Oliwier SP Wojtaszyce / 19 pkt.
Praktycznie to pierwsza trójka rozegra w £obzie walkê o ostateczn¹
kolejnoœæ na podium. Mo¿na siê
spodziewaæ wielkich emocji, bo
ca³a trójka rywalizuje ze sob¹ bardzo mocno, a kolejnoœæ na mecie, co
zawody jest inna. Tutaj sklasyfikowano a¿ 108 ch³opców.
Szko³y Podstawowe:
Ch³opcy – klasy V-VI
(2002-2001):
1. Leszczyñski Robert SP Resko
/ 5 pkt., 2. Solis Bartosz SP Runowo
Pomorskie / 6 pkt., 3. Lenkiewicz Micha³ SP Runowo Pomorskie / 14 pkt.,
4. Nadzieja Adrian ZSP Radowo
Male / 42 pkt. Wygra³ ju¿ zdecydowanie najlepszy biegacz tej kategorii
Robert Leszczyñski. Bartek Solis
mo¿e najwy¿ej zrównaæ siê z nim
punktami. O trzecie miejsce na podium stoczy zaciêty bój czwórka zawodników M. Lenkiewicz i A. Nadzieja z dwójk¹ uczniów Szko³y Podstawowej z Siedlic Natanem Probol¹
i Dawidem Buka³¹. W biegach klas
pi¹tych i szóstych sklasyfikowano
81 osób.

Gimnazja Dziewczêta
- klasy I-III (1998-2000):
Najlepsze gimnazjalistki spoœród a¿ 91 sklasyfikowanych dziewcz¹t to:1.Borysiak Kinga Gimnazjum
Dobra/7pkt, 2.Popiela Julia ZSG
£obez/8pkt, 3.Ziêba Karolina Gimnazjum Wêgorzyno/11pkt, 4.Urbañska Klaudia ZSG £obez/15pkt,
5.Urban Nikola ZS Resko/20pkt,
6.Mi³ek Emila Gimnazjum Dobra/
28pkt. Prowadz¹ w tej chwili Kinga
Borysiak i Julia Popiela, maj¹c zapewnione miejsce na podium. Jeœli
wystartuje najwiêksza faworytka
Milena Sadowska, której brakuje do
sklasyfikowania jednego startu, to
ona wygra, a Borysiak i Popiela powalcz¹ o drugie miejsce.
Gimnazja Ch³opcy klasy I-III (1998-2000):
1. £achañski Marcin Gimnazjum
Wêgorzyno/7pkt,2. Krohn Marcin
Gimnazjum Wêgorzyno/11pkt,
3.Mitura Mateusz ZSP Radowo
Ma³e/21pkt,4. Bodys Jakub ZS Resko/22pkt,5. W¹ch¹³a Marek ZS
Resko/23pkt,6.Kiedrowski Adrian
Gimnazjum Wêgorzyno/29pkt,
7.Wid³ak Patryk ZS Resko/37pkt.
Prowadz¹cy tu Marcin £achañski i Marcin Krohn maj¹ tak¿e zapewnione miejsce na podium, ale w identycznej sytuacji, co Sadowska jest
najlepszy obecnie biegacz w powiecie Kacper Ga³an z £obza, który musi
wype³niæ limit startów i nie zaj¹æ
gorszego jak trzecie miejsce. Jeœli
chodzi o biegaczy z gimnazju, to biega³o ³¹cznie ich mniej ni¿ kole¿anek,
bo 54.
£¹cznie sklasyfikowano 677
zawodników ze wszystkich szkó³:
532 uczniów szkó³ podstawowych (262 dziewczêta i 270 ch³opców) i 145 gimnazjalistów (91 dziewcz¹t i 54 ch³opców).
Opracowa³ Piotr Kiedrowicz
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Plebiscyt Tygodnika £obeskiego
Punktacja ogólna
Anna Szymañska - RM Resko
Edyta Klepczyñska - RM Resko
Magdalena Chmura - UM £obez

(316)
(173)
(156)

POWIAT
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy
Beata Medunecka - PUP £obez
Bo¿ena Zarecka CIW £obez Ryszard Brodziñski - starosta
Tadeusz Bas - Wydzia³ Geodezji
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie
Józef Drozdowski radny Rady Powiatu
Jan Zdanowicz - wicestarosta
Kamila Podfigurna - starostwo £obez
Janina Szulc SR £obez
Maria Sola - PUP £obez
Janusz Zarecki £DK Tomasz Mechliñski - starostwo £obez
Jolanta Wielgus - PUP £obez
Lidia Myszczyszyn US £obez
Wies³aw Bernacki - ZDP
Andrzej Gradus - radny Rady Powiatu
Ewelina Poœpieszyñska - nadzór Budowlany
Katarzyna Weso³a - S¹d £obez
Halina Szymañska - radna Rady Powiatu
Jolanta Manowiec - dyrektor ZS w £obzie

(121)
(116)
(31)
(22)
(16)
(15)
(13)
(12)
(11)
(10)
(8)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

GMINA £OBEZ
Magdalena Chmura - UM £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
Arkadiusz Skrilec - KPP £obez
Krystyna Bogucka - radna RM £obez
Wies³awa Romejko - radna RM £obez
Helena Szwemmer - radna RM £obez
Jolanta Babyszko - dyrektor SP2 £obez
Agnieszka Kielar - UM £obez
Grzegorz Urbañski UM £obez
Bogdan Górecki - radny UM £obez
Jan Ceholnyk - UM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez
Wies³awa Romejko - radna RM £obez
Aneta Dajnowska UM £obez
Olga Radziwanowska - UM £obez
Piotr Blumensztajn - UM £obez
Ewa Ciechañska - UM £obez
Alicja Tulig³owicz UM £obez
Irena Libiszewska - UM £obez
Jolanta Jaremko - UM £obez
Eugeniusz Szymoniak - dyr. Biblioteki
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Piotr Dynowski - UM £obez
Anna Post - UM £obez
Zbigniew Gromek - UM £obez
Maria Pokomeda - radna RM £obez
Zbigniew Pude³ko - radny RM £obez
Agnieszka M¹draszek UM £obez
Agnieszka Michna - UM £obez
Stanis³aw Wierudzki - UM £obez

(156)
(89)
(41)
(28)
(28)
(26)
(20)
(15)
(13)
(10)
(9)
(7)
(6)
(6)
(5)
(5)
(5)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)

Kupon
+

Henryk Stankiewicz - radny RM £obez
Dariusz Ledzion - £DK £obez
Kamila Bryczkowska - UM £obez
El¿bieta Marcinów - UM £obez
Janusz Skrobiñski - radny RM £obez
Kamila Deuter - UM £obez

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

GMINA DOBRA
Barbara Wilczek - burmistrz Dobrej
Sebastian Kuran - UM Dobra
Agnieszka Witkowska - UM Dobra

(8)
(5)
(3)

GMINA RESKO
Anna Szymañska - RM Resko
Edyta Klepczyñska - RM Resko
Ryszarda Podsadna - UM Resko
Renata Kulik - radna RM Resko
Barbara Basowska - przew. RM Resko
Jolanta Furman - dyrektor CK Resko
Karolina Hagno UM Resko
Wioletta Pieñczakowska - SP Stargard
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS
Zygmunt Œwiêcicki - radny RM Resko
Agnieszka Mañkowska - OPS Resko
Mateusz Jaworski - UM Resko
£ukasz Sobis - UM Resko
Alicja Tichanow - CK Resko
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska

(316)
(173)
(52)
(44)
(28)
(19)
(9)
(8)
(5)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)

GMINA WÊGORZYNO
Wanda Opala - UM Wêgorzyno
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna
Maria Fiszer - UM Wêgorzyno
Jan Mazuro - przewodnicz¹cy RM Wêgorzyno
Urszula Gajda - opiekunka w autobusie
Krystyna Nareska - UM Wêgorzyno
Magda Baryluk - UM Wêgorzyno

(18)
(5)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)

GMINA RADOWO MA£E
Józef Wypijewski - wójt gminy Radowo M.

(10)

NEGATYWNE OCENY
POWIAT
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez
Jaros³aw Namaczyñski - dyrektor PUP £obez
Beata Medunecka - PUP £obez
Ryszard Brodziñski - starosta ³obeski
Józef Sitek - sêdzia SR £obez
Teresa £añ - Starostwo £obez
Kamila Podfigurna - Starostwo
Beata D¹bro - PUP £obez
Jan Zdanowicz - wicestarosta
Wies³aw Bernacki - ZDP
Grzegorz Tokarski PUP - £obez
Agnieszka Bednarczyk - PUP £obez
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez Lucyna M?draszek - S¹d Rejonowy £obez

nr 17

pozytywnie oceniam

Imiê i nazwisko urzednika .............................................
miejsce jego zatrudnienia..............................................

-

negatywnie oceniam

Imiê i nazwisko urzednika .............................................
miejsce jego zatrudnienia..............................................

(44)
(21)
(15)
(6)
(6)
(6)
(6)
(4)
(4)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)

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)

Maria Sola - PUP £obez
Zbigniew Martyniak - UM £obez
Katarzyna Soczawa - starostwo £obez
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Rady Powiatu
Marek Kubacki - radny RP

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

GMINA £OBEZ
Ryszard Sola - burmistrz £obza
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
Monika Jarzêbska - sekretarz UM
Krystyna Bogucka - radna RM
Jolanta Babyszko - dyrektor SP 2 £obez
Magdalena Chmura - UM £obez
Marian Kozioryñski - UM £obez
Kazimierz Chojnacki - radny RM
Kamila Deuter - UM £obez
Gra¿yna Wawrzo³a - UM £obez
Irena Libiszewska - UM £obez
Leszek Bryczkowski - UM £obez
Janusz Skrobiñski - Radny RM £obez
Bogdan Górecki - radny RM
Zbigniew Martyniak - UM £obez Helena Szwemmer - radna RM
Dariusz Ledzion - £DK
Zbigniew Pude³ko - radny RM
Wies³awa Romejko - UM £obez
Katarzyna Danylczak - UM £obez
Henryk Stankiewicz - radny RM
Olga Radziwanowska - skarbnik UM
Maria Pokomeda - radna RM £obez
Ewa Ciechañska UM £obez Agnieszka Kielar - UM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez Agnieszka Michna - UM £obez
Kamila Bryczkowska - UM £obez
Joanna Kardaœ - UM £obez
Eugeniusz Szymoniak - Biblioteka £obez
Andrzej Ziêba - UM £obez
Piotr Blumensztajn - UM £obez
Miros³awa Turbak UM £obez
Konrad Stelmaszyñski - UM £obez

(120)
(63)
(56)
(48)
(45)
(29)
(19)
(18)
(18)
(18)
(12)
(16)
(10)
(10)
(10)
(10)
(9)
(9)
(8)
(7)
(8)
(7)
(4)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

GMINA DOBRA
Barbara Wilczek - burmistrz gminy Dobra
Piotr Hebda- radny gm. Dobra
Kazimierz £ojek - radny g. Dobra

(8)
(4)
(4)

GMINA RESKO
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS Resko
(143)
Ryszarda Podsadna - UM Resko (136)
Anna Szymañska - radna RM Resko
(99)
Barbara Basowska - radna RM
(86)
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko (53)
Jolanta Furman - CK
(46)
Renata Kulik - RM Resko
(25)
Danuta Mielcarek - sekretarz UM Resko
(19)
El¿bieta Korgul - RM Resko
(10)
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard
(10)
Wioletta Dynarska-Adamowicz - dyr. SP w Resku (9)
Edyta Klepczyñska - radna UM Resko
(9)
Maria Paprocka-Wall - DPS Resko
(6)
Kamila Jaworska - UM Resko
(6)
Agnieszka Mañkowska - OPS w Resku
(6)
Aniela Wypch³o - OPS Resko
(4)
Mariola S³odkowska - UM Resko
(3)
Aniela Wypch³o - OPS Resko
(3)
Wojciech Madaliñski - posterunek Resko (3)
Ryszarda Czaban - wicedyrektor SP Resko
(3)
Mateusz Jaworski - UM Resko
(2)
Wies³awa Roszyk - UM Resko
(2)
Iwona Lewandowska - OPS Resko
(2)
Alfreda Kaczorkiewicz - UM Resko
(2)
Adam Seredy?ski - radny RM Resko
(2)
Krzysztof Buszta - UM Resko
(1)
Oktawiusz Je¿ - radny RM Resko
(1)
Patrycja Wypijewska - UM Resko
(1)
Alicja Tichanow - CK Resko
(1)
Jaros³aw Stró¿kowski - UM Resko
(1)
Karolina Hagno - UM Resko
(1)
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska
(1)
Halina Puch - UM Resko
(1)
Jan Czaban - radny RM Resko
(1)
GMINA RADOWO MA£E
Irena Libiszewska - UG Radowo Ma³e

(1)

GMINA WÊGORZYNO
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna
Wanda Opala - UM Wêgorzyno

(16)
(10)
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