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Proszê tu nie przychodziæ, bo wygoniê

Pani chorobê sobie
wymyœli³a
(£OBEZ). Jak siê okazuje, problemy z
opiek¹ nocn¹ i œwi¹teczn¹ mia³o sporo
mieszkañców miasta.
Pani Dominika Makar
z £obza z³o¿y³a skargê
do NFZ na lekarza
pe³ni¹cego dy¿ur 5
marca.
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Czy PWiK zakrêci ludziom wodê? I co na to radni?
Pan Prezes Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka z
o.o. w £obzie
My, ni¿ej podpisani w³aœciciele lokali mieszkalnych i u¿ytkowych, po³o¿onych w £obzie
przy ulicy Hanki Sawickiej 29, w
odpowiedzi na pismo Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka z o.o. w £obzie, z dnia
08.04.2010 r., informujemy, ¿e nie
przyjmujemy do wiadomoœci planowanego trwa³ego od³¹czenia
nieruchomoœci po³o¿onej w
£obzie przy ul. H. Sawickiej 29 od
sieci wodoci¹gowej z dniem 30
kwietnia 2010 r., jako niezgodnego z prawem.
My wszyscy w³aœciciele lokali
mieszkalnych i niemieszkalnych

posiadamy prawnie wa¿ne indywidualne umowy z dnia 10.05.2006r. o
zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków, zawarte dla poszczególnych lokali na czas nieokreœlony.
Nadmieniamy, ¿e wszyscy w³aœciciele wywi¹zuj¹ siê z warunków
umów i uiszczaj¹ stosowne op³aty z
tego tytu³u.
W zwi¹zku z powy¿szym nieuprawniony i bezpodstawny jest
zarzut naruszenia przez nas art. 8
ust. l pkt. 4 ustawy z dnia 7.06.2001
r., czyli stwierdzenia nielegalnego
poboru wody lub nielegalnego odprowadzania œcieków, to jest bez
zawarcia umowy, jak równie¿ przy
celowo uszkodzonych albo pominiêtych wodomierzach lub urz¹dzeniach pomiarowych.
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów

i Kanalizacji Spó³ka z o.o. w £obzie
w pismach z dnia 08.04.2010 r. skierowanych do w³aœcicieli lokali próbuje wymusiæ na nas, jako jedyny
monopolista w zakresie dostaw
wody na terenie Gminy £obez, jedynie korzystne dla siebie i niezgodne
z prawem rozstrzygniêcia.
W przypadku, gdyby mimo
wszystko Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka z o.o. w
£obzie w dniu 30 kwietnia 2010 r.
odciê³o nam trwale dostawê wody do
mieszkañ i lokali, to informujemy, ¿e
skorzystamy z wszelkich dostêpnych
œrodków prawnych do ochrony przys³uguj¹cych nam praw, ³¹cznie z
wyst¹pieniem na drogê s¹dow¹ o
przywrócenie dostaw wody oraz o
odszkodowania w przypadku poniesionych przez nas strat.

Szko³a ¿ycia w Przyborzu
(PRZYBORZE). To tutaj znajduje siê Wzgórze Lotniarzy, na którym
mia³a powstaæ infrastruktura turystyczna. Przez wieœ prowadzi szlak
rowerowy, Reg¹ - szlak kajakowy.
Szlak rowerowy w tej miejscowoœci
prowadzi od £obza, przez Dalno do
Karwowa. Na stronie Urzêdu miejskiego czytamy: „Na trasie warto zwróciæ
uwagê na g³az narzutowy i wzgórze
lotniarzy w Przyborzu. W roku 2006
wytyczono ³¹cznik o d³ugoœci 3,3 km
szlaku ze szlakami rowerowymi Nadleœnictwa i Gminy Resko. Oznaczony kolorem niebieskim odcinek zaczyna siê w
okolicach jeziora Karwowo, gdzie ustawiona jest tablica z opisami szlaków na
terenie gminy Resko, a koñczy siê na
polanie w pobli¿u granic Gmin i Nadleœnictw: £obez i Resko, tu z kolei
umieszczona jest tablica z map¹ £obeskich szlaków rowerowych i ich opisami w jêzyku polskim i angielskim .”
Mo¿e jednak lepiej wyci¹æ tê informacjê ze strony internetowej, jak i tê na
tablicy spisanej po angielsku. Polak
wprowadzony w b³¹d, nie zab³¹dzi, ale
Anglik, nieznaj¹cy jêzyka polskiego
(gdyby siê gdzieœ tutaj ju¿ zawieruszy³),
mo¿e doznaæ zbyt wielkiego szoku, ¿e
tak siê z niego kpi.
Bo gdyby okaza³o siê, ¿e rzeczony
Anglik dojecha³by do Przyborza, to we
wsi poczu³by siê nieco zagubiony. Jeœlizacz¹³by szukaæ s³ynnego g³azu narzutowego, to mog³oby zaj¹æ mu to trochê
czasu, tym bardziej, gdyby musia³ przedostaæ siê przez stertê œmieci na skarpie.
Przed zjazdem do Regi nale¿a³oby
postawiæ kilka tabliczek. Przy drodze
pomiêdzy dawnym folwarkiem a zabudowaniami przyda³oby siê ostrze¿enie
– np. trasa z torem przeszkód. Droga
zryta jest ciê¿kim sprzêtem, a po opa-

dach deszczu znajduje siê tam niez³e
b³oto. Po prawej stronie, w sporym jarze – nasz Anglik zobaczy³by, jak wygl¹da lokalne wysypisko œmieci, przez
nas zwane dzikim. Na dawnej drodze,
mog¹cej dziœ spe³niaæ rolê urokliwego
jaru znajduj¹ siê tony œmieci. Wysypywane s¹ tam od lat. Opadaj¹ce liœcie
przykrywaj¹ czêœæ z nich, kolejne œmieci przysypuj¹ z kolei liœcie. Na czêœci
odpadów porós³ ju¿ mech, niebawem
pot³uczone korytka ca³kowicie pod nim
znikn¹ i bêd¹ wygl¹daæ w miarê naturalnie. Gdyby wybra³ drug¹ drogê, obok
cmentarza, nale¿a³oby postawiæ dwie
tablice – jedna – „maskê gazow¹ w³ó¿”,
albowiem ze znajduj¹cego siê tam
szamba œcieki sp³ywaj¹ sobie spokojnie do oczka wodnego, bêd¹cego prywatn¹ w³asnoœci¹ osoby, która w sprawie œrodowiska mog³aby mieæ coœ do
powiedzenia, gdyby tylko chcia³a. Druga tablica powinna mieæ napis – „poszukaj w³aœciwej drogi”. Okazuje siê bowiem, ¿e ta, z której wszyscy korzystaj¹
i na której s¹ oznakowania œcie¿ki ro-

werowej, prowadzi po terenach prywatnych. Nowa trasa zosta³a wyje¿d¿ona,
bo stara droga okaza³a siê ju¿ nie spe³niaæ podstawowych wymagañ nawet
zwyczajnej œcie¿ki, chyba, ¿e ktoœ
chcia³by pobawiæ siê w pioniera. Pocz¹tek drogi gminnej pokrywaj¹ chaszcze, a
dalej droga zamienia siê w ciek wodny.
Gdy ju¿ nasz hipotetyczny Anglik pokona trasê, napawaj¹c siê piêknym widokiem okalaj¹cych dolinkê - wzgórz, dotrze do nastêpnej przeszkody – mostku
na rzece Redze. Mostek ten, jak opowiadaj¹ niektórzy, trwa w takim stanie ju¿ od
trzech lat. Zapewne jest to jedna z atrakcji turystycznej gminy £obez, albowiem
równie trudno jest po nim przejœæ, jak i
pod nim przep³yn¹æ – kajakiem, gdyby
jednak ktoœ wybra³ sp³yw, a nie szlak turystyczny.
S¹ na œwiecie firmy specjalizuj¹ce siê
w organizowaniu szko³y ¿ycia dla mieszczuchów. £obez praktycznie nie musi nic
robiæ – tylko zaprosiæ goœci zza granicy na
swoje œcie¿ki rowerowe i szlaki kajakowe.
Sukces murowany.
MM

Przypominamy, ¿e art. 3 ust. l
ustawy z dnia 07.06.2010 r. stanowi,
¿e zbiorowe zaopatrzenie w wodê i
zbiorowe odprowadzanie œcieków
jest zadaniem w³asnym gminy, art. 5
ust. 1 zawiera, ¿e przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo-kanalizacyjne ma
obowi¹zek zapewniæ zdolnoœæ posiadanych wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych do realizacji
dostaw wody w wymaganej iloœci i
pod odpowiednim ciœnieniem oraz
dostaw wody i odprowadzania œcieków w sposób ci¹g³y i niezawodny,
a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoœæ
dostarczanej wody i odprowadzanych œcieków, poza tym w udzielonym zezwoleniu wydanym w formie
Decyzji w dniu 30 marca 2009 r.
przez Burmistrza £obza punkt III
podpunkt 5 brzmi: Przedsiêbiorstwo realizuj¹c niniejsze zezwolenie zobowi¹zane jest do bezwzglêdnego przestrzegania regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania
œcieków obowi¹zuj¹cego na obszarze jego dzia³ania.
Pod pismem 25 podpisów
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Dwie kolizje w £obzie
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W³amali siê
do przychodni
W dniu 25 kwietnia 2010 r. w
godzinach popo³udniowych dy¿urny KPP £obez otrzyma³ zg³oszenie o w³amaniu do przychodni
przy ul. Sikorskiego w £obzie.

W dniu 21 kwietnia w £obzie
zdarzy³y siê dwie kolizje drogowe.
O godz. 12.00 na skrzy¿owaniu
ulic Niepodleg³oœci i Segala kieruj¹cy samochodem marki Audi A7
mieszkaniec Kalisza Pomorskiego,
nie dostosowa³ siê do znaku STOP i
wymusi³ pierwszeñstwo przyjazdu

kieruj¹cemu samochodem marki
VW Golf. W wyniku zderzenia
uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.
Druga kolizja mia³a miejsce na ulicy
S³owackiego o godz. 15.00, gdzie
nieustalony kieruj¹cy uderzy³ w prawid³owo zaparkowany pojazd marki
Nissan Primera nale¿¹cy do mieszkanki Wêgorzyna.

Na miejsce udali siê pracownicy
Wydzia³u Kryminalnego, przewodnik psa s³u¿bowego oraz technik
kryminalistyki. Funkcjonariusze
potwierdzili fakt w³amania do przychodni, gdzie nieustalony na chwilê
obecn¹ sprawca wy³ama³ drzwi do
oœmiu gabinetów lekarskich. Usi³owa³ tak¿e w³amaæ siê do apteki, lecz
sp³oszy³ go system alarmowy.

Alicja Tomczyk
od wynagrodzeñ
(WÊGORZYNO). W wyniku
zakoñczenia procedury naboru na
wolne stanowisko urzêdnicze specjalisty ds. wynagrodzeñ pracowników szkó³ i przedszkola zosta³a
wybrana kandydatura Pani Alicji
Tomczyk.
op

Wykonujemy
• certyfikaty
energetyczne
• projekty budowlane
• kolorystyki budynków

Tel. 515 175 819

Skarb Pañstwa - Starosta £obeski
informuje
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 oraz na tablicach og³oszeñ w mieœcie
£obez i w siedzibie Urzêdu Miejskiego w £obzie
przy ul. Niepodleg³oœci 13
zosta³ podany do publicznej wiadomoœci wykaz
nieruchomoœci, przeznaczonej do dzier¿awy w drodze
bezprzetargowej, stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa
obejmuj¹cej czêœæ dzia³ki o pow. 9,8833 ha, oznaczonej
jako dzia³ka nr 109, o ca³kowitej pow. 21,0480 ha, po³o¿onej
w obrêbie ewidencyjnym nr 2 miasta £obez na rzecz
dotychczasowego dzier¿awcy.
Starosta £obeski Antoni Gutkowski

¿e na tablicach og³oszeñ w siedzibie Starostwa Powiatowego w
£obzie przy ul. Konopnickiej 41 i Wydzia³u Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w £obzie przyul. G³owackiego 4 oraz na
tablicach og³oszeñ w mieœcie £obez i w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w £obzie przy ul. Niepodleg³oœci 13 zosta³ podany do
publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci przeznaczonej
do dzier¿awy, stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa obejmuj¹cej
nieruchomoœæ oznaczon¹ jako dzia³ka nr 21/3 o pow. 0,83 ha w
obrêbie ewidencyjnym Prusinowo, gm. £obez.
Starosta £obeski Antoni Gutkowski
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Dzieñ Ziemi w Runowie

Piêæ sesji w jednym
tygodniu
(POWIAT) W tym tygodniu
odbêdzie siê piêæ posiedzeñ radnych z naszych gmin.

(RUNOWO POMORSKIE).
W SP w Runowie Pomorskim, w
dniu 22.04.2010 r. odby³a siê impreza œrodowiskowa z okazji Miêdzynarodowego Dnia Ziemi.
Podczas apelu uczennice kl. VI.
zapozna³y wszystkich z ide¹ obchodzonego na ca³ym Œwiecie Dnia
Ziemi. Uczniowie kl. III a przedstawili inscenizacjê pt: „Kochajmy
Ziemiê”. Dzieci przynios³y do szko³y nasiona i sadzonki krzewów i
kwiatów. Rada Rodziców zakupi³a
krzewy piêknych ró¿. Pañstwo
Danuta i W³adys³aw Macedoñscy
oraz pani Krystyna Karkowska
przekazali wiosenne sadzonki ró¿nobarwnych kwiatów. Uczniowie

wraz z wychowawcami posiali i
posadzili kwiaty w wyznaczonych
miejscach na terenie przyszkolnym.
Akcja ta mia³a na celu uœwiadomienie m³odzie¿y oraz ca³emu spo³eczeñstwu, ¿e nale¿y dbaæ o nasze
œrodowisko naturalne. Ca³ej imprezie przyœwieca³o has³o: „Ziemia nie
jest w³asnoœci¹ cz³owieka –
to cz³owiek nale¿y do Ziemi”. Organizatorzy Dnia Ziemi w SP w Runowie Pomorskim: p. Ma³gorzata Chilakowska, p. Ewa Tomicka oraz p.
Józef Drozdowski serdecznie dziêkuj¹ sponsorom, rodzicom, Radzie
Rodziców, uczniom i wychowawcom za pomoc w przeprowadzeniu
jak¿e wa¿nej dla nas i dla nowych
pokoleñ akcji.
op
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Jako pierwsi 28 kwietnia bêd¹
obradowaæ radni z Urzêdu Gminy
Radowa Ma³ego. Przygotowano
projekt uchwa³y w sprawie udzielenia pomocy finansowej Zachodniopomorskiemu Zarz¹dowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z przeznaczeniem na realizacjê zadania
pn. „Przebudowa chodnika w miejscowoœci Radowo Ma³e w ci¹gu
drogi wojewódzkiej nr 147”.
Tego samego dnia o godzinie
13.00 odbêdzie siê sesja Rady
Miejskiej w Dobrej. Radni zbior¹
siê w budynku hali sportowej. Równie¿ 28 kwietnia obradowaæ bêd¹
radni Urzêdu Miejskiego w £obzie.
Pocz¹tek sesji zaplanowano na godzinê 14.00.
Ostatnia sesja tego dnia, sesja
Rady Powiatu rozpocznie siê o godzinie 15.30 w Starostwie Powiatowym w £obzie. Radni bêd¹ podejmowaæ uchwa³y m. in. w sprawie
wygaœniêcia mandatu radnego oraz

rozpatrzenia skargi na dyrektora
PUP w £obzie.
W czwartek 29.04. br. radni z
Urzêdu w Resku rozpoczn¹ sesjê o
godzinie 16.00 w Centrum Kultury.
Tego samego dnia zaplanowano
sesjê Rady Miejskiej Wêgorzyna.
Obrady rozpoczn¹ siê o godz.
16.30 w budynku Urzêdu Miejskiego. W Wêgorzynie zostan¹ omówione projekty uchwa³ w sprawie
m. in. ustalenia maksymalnej wartoœci dofinansowania op³at za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia form kszta³cenia, na które dofinansowanie jest przyznane, ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych
w szko³ach podstawowych prowadzonych przez gminê Wêgorzyno
oraz wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach bêd¹cych w³asnoœci¹ gminy
Wêgorzyno. Wszystkie sesje, które
odbêd¹ siê w tym tygodniu bêd¹
dotyczy³y udzielenia lub nie udzielania absolutorium burmistrzom i
wójtowi z tytu³u wykonania bud¿etu za 2009 rok.
GD

Reklama w gazecie

512 138 349
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Proszê tu nie przychodziæ, bo wygoniê

Pani chorobê sobie wymyœli³a

(£OBEZ). Jak siê okazuje,
problemy z opiek¹ nocn¹ i œwi¹teczn¹ mia³o sporo mieszkañców
miasta. Pani Dominika Makar z
£obza z³o¿y³a skargê do NFZ na
lekarza pe³ni¹cego dy¿ur 5 marca.
Dominika Makar z £obza jest
chora na serce. Leczy siê u specjalisty, jednak ten zaleci³ jej badanie

EKG zawsze, gdy poczuje siê Ÿle.
Tak te¿ siê sta³o 5 marca oko³o godz.
19.00.
- Mam sta³e skierowanie na
EKG, bo jestem chora na serce. Z
opieki nocnej chcia³am skorzystaæ
pierwszy raz. Nawet nie wiedzia³am
jak dojœæ. Posz³am najpierw tam,
gdzie przyjmuje Pani doktor Leszczyk, ale pani, która w³aœnie sprz¹ta³a, powiedzia³a, abym posz³a na
drug¹ stronê.
Wysz³a pielêgniarka, powiedzia³am, ¿e muszê mieæ zrobione
EKG. Pielêgniarka posz³a po doktora, który w tym czasie ogl¹da³ telewizjê. Nie wyszed³ jednak. Siostra, po spisaniu moich wszystkich
danych, ponownie posz³a po doktora, mówi¹c, ¿e mo¿e nie us³ysza³. W
koñcu przyszed³ ze s³owami: „Co ci
dolega?”
Odpar³am, ¿e mam skierowanie
sta³e od kardiologa, ¿eby przy ka¿dym ataku zrobiæ mi EKG, aby
mo¿na by³o przeprowadziæ ablacjê,
to jest taki zabieg. Spyta³ siê czy nie
mogê przyjœæ, gdy lekarze dy¿uruj¹.
Ale w godzinach, gdy lekarze dy¿u-

rowali, czu³am dobrze siê. To nie
moja wina, ¿e poczu³am siê Ÿle oko³o godz. 19.00. Kaza³ mi leczyæ siê
u specjalisty, a przecie¿ leczê siê.
Mam skierowanie do szpitala do
Reska. Rozebra³am siê, siostra zrobi³a mi EKG. Lekarza chyba mocno
zabola³o, ¿e powiedzia³am na temat
Reska, bo on te¿ tam pracuje.
I wtedy zaczê³o siê. To chyba
by³o takie drewno do ognia. Zrobi³
EKG, podpisa³, rzuci³ mi i powiedzia³: „Ma pani EKG, to co pani
jeszcze chce?” Zaczê³am siê ubieraæ, lekarz wyszed³. Ubra³am siê i
gdy zaczê³am wychodziæ, lekarz
wróci³ i powiedzia³: „A jeszcze pani
coœ powiem, bo ja pani¹ znam, pani
jest tu trzeci raz i pani chorobê sobie
wymyœli³a.” Stara³am mu siê wyt³umaczyæ, ¿e jestem tu pierwszy raz i
pana doktora te¿ pierwszy raz widzê
na oczy. Odpar³, ¿e byæ mo¿e ja
widzê go po raz pierwszy, ale on
mnie zna. Sta³am i myœla³am, ¿e to
sen - takie komunistyczne podejœcie
do pacjenta, ¿e coœ strasznego. Na
koniec powiedzia³ do mnie: „Proszê
drugi raz tu nie przychodziæ, bo

pani¹ wygoniê. Lekarze dy¿uruj¹ do
godz. 18.00 i proszê przychodziæ do
18.00 i do specjalistów. Ja nie jestem od tego, aby robiæ pani EKG,
tylko po to, by nieœæ ludziom pomoc.
Ja jestem jakby pogotowie.”
Stara³am siê wyt³umaczyæ, ¿e ja
potrzebujê tego EKG i te¿ potrzebujê pomocy - dlatego przysz³am.
Powtórzy³ jeszcze, ¿e wiêcej
mam tam nie przychodziæ.
By³am w szoku. Chcia³o mi siê
p³akaæ, chcia³am z kimœ porozmawiaæ, ale mia³am taki za³amany g³os.
Chocia¿ s³ysza³am od kole¿anek, ¿e
on taki jest, ale dopóki cz³owiek nie
przekona siê na w³asnej skórze, to
pomyœli, ¿e mo¿e ktoœ by³ dla niego
nieuprzejmy. Ale staram siê byæ
uprzejma, nie tylko dla lekarzy, ale
dla wszystkich, a tu zosta³am tak
potraktowana. W poniedzia³ek rano
posz³am do przychodni, potwierdzono, ¿e jest tam na niego ju¿ sporo
skarg.
Ja napisa³am skargê do Szczecina do Narodowego Funduszu Zdrowia – zrelacjonowa³a Dominika
Makar.
Wys³ucha³a: MM

Rok z nadwy¿k¹
(WÊGORZYNO). W trzecim
tygodniu kwietnia Komisja Rewizyjna opiniowa³a wykonanie bud¿etu gminy za ubieg³y rok.
W protokole pokontrolnym komisja stwierdzi³a, ¿e dochody gminy w 2009 roku by³y ni¿sze o oko³o
700 tys. z³ ni¿ planowano, w tym dochody w³asne by³y mniejsze o nieca³e 100 tys. z³. Uchwalony przez

Radê Miejsk¹ plan wydatków bud¿etowych, po zmianach dokonanych w ci¹gu roku, przewidywa³
kwotê oko³o 23.570 tys. z³, wydatki
zrealizowano w kwocie oko³o
20.670 tys. z³, czyli gmina wyda³a o
nieca³e 3 miliony z³ mniej.
Na realizacjê inwestycji zaplanowano w bud¿ecie Gminy oko³o
4.850 tys. z³, a wydano oko³o 2.850
tys. z³, czyli o 2 miliony z³ mniej,

„Nie umiera ten, kto trwa w pamiêci i sercach ¿ywych"
Cyprian Kamil Norwid

Z ogromnym smutkiem przyjêliœmy
wiadomoœæ o œmierci

Micha³a Semeniuka
z Ro¿nowa
Wyrazy szczerego ¿alu i wspó³czucia dla
Rodziny i Bliskich
Sk³ada Ko³o Sybiraków w £obzie

ni¿ przewidywano. Na 2009 rok zaplanowano deficyt bud¿etowy w
wysokoœci niemal 2,5 miliona z³, a
wyniós³ niemal 682 tys. z³, czyli nast¹pi³a poprawa wyniku finansowego.
W rozliczeniu rocznym dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów bud¿etowych wypracowano œrodki w wysokoœci oko³o 960
tys. z³, pozostaj¹ce do wykorzystania w przysz³ych latach bud¿etowych. Zad³u¿enie gminy na koniec
2009 roku z tytu³u zaci¹gniêtych
kredytów wynios³o 3,5 miliona z³.
Skutki obni¿enia górnych stawek podatków za 2009 rok wynios³y oko³o 1.350 tys. z³, natomiast
skutki udzielonych ulg i zwolnieñ w
podatkach i op³atach za 2009 rok
wynios³y oko³o 135 tys. z³. Skutki
decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wynios³y niemal
204 tys. z³, co ³¹cznie stanowi kwotê
oko³o 1,7 miliona z³.
Z planowanych na 2009 r. wydatków niewygasaj¹cych w kwocie
oko³o 330 tys. z³ na 11 zadañ zosta³o
wykonanych w terminie 2 w tym:
przeprowadzenie - rozpoznanie audytu „zerowego” - opracowanie sys-

temu Zarz¹dzania Jakoœci¹ kwota –
2.684 z³, konserwacja i czuwanie
nad sprawnym dzia³aniem elementów wystroju œwi¹tecznego
Miasta Wêgorzyna - 1.500 z³.
W ogólnym rozliczeniu rok
2009 zamkn¹³ siê nadwy¿k¹ w wysokoœci 961.662,75,ponadto zosta³y zabezpieczone œrodki w wysokoœci 236.235 z³ na zadanie,
które by³y zaplanowane w 2009 r.
a nie zosta³y do koñca zrealizowane - ³¹cznie daje to kwotê
1.197.897,95 z³.
Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej Wêgorzynie po przeanalizowaniu
sprawozdania,
stwierdza, ¿e bud¿et w roku 2009
by³ realizowany zgodnie z przyjêtym przez Radê Miejsk¹ planem
bud¿etowym przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy.
Bud¿et zosta³ zrealizowany
prawid³owo, nie stwierdzono naruszenia dyscypliny bud¿etowej,
tote¿ Komisja Rewizyjna pozytywnie oceni³a wykonanie bud¿etu za ubieg³y rok.
O tym czy burmistrz Wêgorzyna otrzyma absolutorium, zadecyduj¹ radni ju¿ podczas najbli¿szej
sesji.
MM
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Wal¹cy siê budynek
w Wojtaszycach
(DOBRA - WOJTASZYCE). So³tys Wojtaszyc Zenobia Krzak podczas marcowych obrad Rady Miejskiej zg³osi³a problem niebezpiecznego budynku we wsi. Fakt, ¿e jego w³aœcicielem jest osoba prywatna, skutecznie utrudnia³ mo¿liwoœæ jego zabezpieczenia.
Ów obiekt znajduje siê w bezpoœrednim s¹siedztwie ulicy, co mog³oby
mieæ tragiczne skutki, w przypadku
zawalenia siê, zw³aszcza ¿e na przeciwko znajduje siê œwietlica wiejska u¿ytkowana przez najm³odszych mieszkañców so³ectwa.
- W zesz³ym roku w³aœciciele przyjechali i zabili tylko okno deskami.
Dach budynku ju¿ siê zawali³. Teraz
œciana leci i niebezpiecznie przechyla
siê w kierunku ulicy. Trzeba siê pospieszyæ, ¿eby siê nie przewróci³a - mówi³a
so³tys.
Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek
poinformowa³a zebranych, ¿e zosta³o
wystosowane pismo do w³aœciciela tej
nieruchomoœci. Ponadto tak¹ informacjê otrzyma³ równie¿ pan, który by³ w³aœcicielem Zamkowej, oraz w³aœciciel
posesji znajduj¹cej siê naprzeciwko
Praxisu.
- To s¹ typowe obiekty, które maj¹
swoich w³aœcicieli, którzy nie wykazuj¹
zainteresowania, aby doprowadziæ
obiekt do stanu w³aœciwego, tak aby nie
zagra¿a³ bezpieczeñstwu i ¿yciu ludzkiemu. Wczeœniej w³aœciciele dostosowywali siê do treœci otrzymywanych
pism. Zabijali na przyk³ad okna deska-

mi, poprawiali wizerunek i to by³o tyle.
Teraz pisma do nich kierowane s¹ obszerniejsze. ¯¹damy od nich przedstawienia planów dzia³añ, jakie maj¹ zamiar podj¹æ, jeœli chodzi o zabezpieczenia. Musz¹ siê równie¿ okreœliæ, w jakim terminie to zrobi¹. Jeœli nie bêdzie
od nich odzewu w tej sprawie, wówczas
powiadomimy nadzór budowlany - wyt³umaczy³a burmistrz.
Z pisma wystosowanego przez
Urz¹d Miejski w Dobrej czytamy, ¿e
obiekty powinny byæ w czasie ich u¿ytkowania poddawane przez ich w³aœciciela lub zarz¹dcê okresowej kontroli
co najmniej raz w roku, polegaj¹ce na
sprawdzeniu stanu technicznego oraz
okresowej kontroli co najmniej raz na
5 lat, polegaj¹cej na sprawdzeniu przydatnoœci do u¿ytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego
otoczenia. Ponadto liczne spêkania
budynku, uszkodzenia dachu, a tak¿e
brak dba³oœci o stan techniczny oraz
estetykê obiektu i jego otoczenia pozwala przypuszczaæ, ¿e w³aœciciel w
¿aden sposób nie wywi¹zuje siê z obowi¹zku ustanowionego przez przedstawione wy¿ej prawo budowlane.
Stan techniczny uwidoczniony na za³¹czonych do pisma zdjêciach, a tak¿e
interwencje jednoznacznie okreœlaj¹,
¿e przedmiotowy budynek stwarza
bezpoœrednie zagro¿enie dla ¿ycia i
zmusza do natychmiastowej interwencji. Z wczorajszej rozmowy z pani¹
so³tys Wojtaszyc wynika, ¿e budynek
zosta³ ju¿ czêœciowo zabezpieczony
przez w³aœciciela.
GD
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Dobropole nareszcie
ma nowy chodnik
(DOBRA - DOBROPOLE).
Decyzje dotycz¹ce planowania inwestycji w Dobropolu siêgaj¹
jeszcze maja zesz³ego roku.
Wtedy to w³aœnie odby³o siê
spotkanie w Zachodniopomorskim
Zarz¹dzie Dróg Wojewódzkich w
Koszalinie (ZZDW), dotycz¹ce aktualnego stanu technicznego drogi
wojewódzkiej nr 144, na odcinku
Dobra – Chociwel. Na wniosek
Gminy Dobra, ZZDW w Koszalinie
jeszcze przed koñcem ubieg³ego

roku przekaza³ materia³ na budowê
chodnika w miejscowoœci Dobropole. Gmina dosta³a 360 m.kw. kostki betonowej gr. 6 cm, 100 m.kw.
kostki betonowej gr. 8 cm, 210 mb
obrze¿y betonowych oraz 240 mb
krawê¿nika. Wartoœæ tego prezentu
oszacowano na oko³o 30 tys. z³.
Prace nad wy³o¿eniem nowego
chodnika trwa³y niespe³na trzy tygodnie. Tu¿ po œwiêtach wielkanocnych inwestycja zosta³a oddana do
u¿ytku.
GD

Powiatowe Prezentacje Amatorskich Zespo³ów Teatralnych
(RESKO). Czwartkowy poranek dla licznej grupy utalentowanej m³odzie¿y i dzieci naszego
powiatu rozpocz¹³ siê bardzo
wczeœnie i z mobilizuj¹c¹ adrenalin¹. Grupa ponad 70. uczestników przyby³a do Reskiego Centrum Kultury, które razem z £DK
zorganizowa³o Powiatowe Prezentacje Amatorskich Zespo³ów
Teatralnych.
Jury oceniaj¹ce przygotowanie,
zaanga¿owanie i wystêpy m³odych
uczestników sk³ada³o siê ze znanych ju¿ nam pañ: Sabiny Bil, Barbary Radzikowskiej i Sylwii Grabowskiej. W kategorii szkó³ podstawowych udzia³ wziê³y klasa III A ze
SP w Resku (instruktor Renata Gajdzis), zespó³ „Fantazja” z SP w
Radowie Ma³ym (instruktor Barbara Ha³ka) oraz klasa VI B z SP w
Resku (instruktor Lucyna Seredyñska).
W kategorii gimnazjum udzia³
wziê³y klasa III D z Gimnazjum w
Resku (instruktor Agnieszka Grad),

Zespó³ Teatralny „Przyjaciele” z
£obeskiego Domu Kultury (instruktor Teresa Wasilewska), klasa II B z
Gimnazjum w Resku (instruktor
El¿bieta Kuc) oraz klasa I B z reskiego gimnazjum (instruktor Bo¿ena Tomala).
Z protoko³u jury wynika, i¿ przegl¹d prezentowa³ przeciêtny poziom artystyczny. Zespo³y podejmowa³y wa¿kie tematy jak ekologia
oraz buduj¹cy charakter zgodny w
rodzinie i œrodowisku. Komisja
zwróci³a uwagê nauczycielom i instruktorom, aby lepiej dopracowywali z uczniami sposób wypowiedzi
i wyrazistoœæ jêzyka (dykcjê, intonacjê i interpretacjê).
W wyniku obrad jury zakwalifikowa³o do przegl¹du wojewódzkiego zespó³ teatralny „Przyjaciele” z
£DK oraz zespó³ „Fantazja” ze
Szko³y Podstawowej w Radowie
Ma³ym. Zespó³ „Przyjaciele” wyst¹pi³ razem z ma³ym i sympatycznym czworonogiem, jedna z wa¿niejszych postaci w przedstawieniu.
Prezentowane spektakle spotyka³y

siê z uznaniem i zrozumieniem treœci
wœród publicznoœci.

Artystom i przygotowuj¹cym ich
opiekunom gratulujemy.
GD
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Obchody Dnia Ziemi w liceum w Resku
Ju¿ po raz 40. na
œwiecie i 20. w Polsce
obchodzimy Dzieñ
Ziemi. Has³em
tegorocznego œwiêta
jest „Ró¿norodnoœæ
biologiczna w nas,
ró¿norodnoœæ
biologiczna wokó³ nas”.
W ca³ym kraju organizowane s¹
spotkania, sympozja, konferencje,
wystawy, festyny, konkursy poœwiêcone dzia³aniom ekologicznym,
krzewieniu kultury ekologicznej
oraz maj¹ce na celu uœwiadomienia
zagro¿eñ zwi¹zanych z zanieczyszczeniem œrodowiska. Przygotowania do obchodów Dnia Ziemi w reskim Liceum rozpoczê³y siê ju¿ na
pocz¹tku kwietnia b.r.
Wszyscy uczniowie wziêli
udzia³ w eliminacjach konkursu
miêdzyklasowego, przygotowanego i przeprowadzonego przez na-

Egzamin dojrza³oœci tu¿, tu¿

Gdy kwitn¹
kasztany, ucz¹ siê…
(POWIAT) Wspomnienia o
styczniowej studniówce s¹ wci¹¿
¿ywe. Piosenka Czerwonych Gitar „Matura” nadal aktualna. Ju¿
nied³ugo tegoroczni absolwenci
bêd¹ mogli zaœpiewaæ „Oj, za
dzieñ matura, za godzinê. Ju¿ nied³ugo, coraz bli¿ej, Ju¿ za chwilê...”
Na terenie powiatu do matury
przystêpuje prawie 150 maturzystów. Czêœæ z nich z egzaminem
dojrza³oœci zmierzy siê po raz
pierwszy. Inni bêd¹ zaliczaæ przedmioty, z którymi nie poradzili sobie
w zesz³ym roku lub bêd¹ poprawiaæ
je na wy¿sz¹ ocenê.
W Resku jest 26 tegorocznych
maturzystów oraz kilku, którym nie
powiod³o siê w zesz³ym roku. Oprócz
przedmiotów obowi¹zkowych tj. jêzyka polskiego i matematyki najwiêcej z nich zdecydowa³o siê na pisanie
WOS- u, biologii i geografii. Jeœli
chodzi o jêzyk obcy, który jest równie¿ obowi¹zkowy na maturze, wybór
w zdecydowanej wiêkszoœci pad³ na
jêzyk angielski. Tylko 4 ze zdaj¹cych
egzamin osób wybra³o jêzyk naszych
zachodnich s¹siadów.

W Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki
w £obzie do matury przyst¹pi 96
maturzystów oraz 3 zesz³orocznych
absolwentów tej szko³y i kilku absolwentów Liceum Profilowanego.
Uczniowie liceum oprócz matematyki i jêzyka polskiego najliczniej bêd¹
zdawaæ egzamin z geografii (41
osób), biologii (25 osób) oraz WOSu (17 osób). Jako jêzyk obcy wiêkszoœæ wybra³a jêzyk angielski. Wœród
92 pisz¹cych go osób, 9 zdecydowa³o
siê na poziom rozszerzony.
W Liceum Ogólnokszta³c¹cym
dla Doros³ych „Progres” do egzaminu maturalnego przyst¹pi 12 s³uchaczy, zaœ w Uzupe³niaj¹cym Liceum
Ogólnokszta³c¹cym 3.
W szko³ach dla doros³ych równie¿ najchêtniej wybieranymi na
maturze przedmiotami by³ WOS i
geografia. Podobnie rzecz siê ma,
jeœli chodzi o wybór jêzyka obcego.
A¿ 13 na 15 osób zmierzy siê z jêzykiem angielskim.
Za wszystkich maturzystów
trzymamy mocno kciuki i ¿yczymy
powodzenia. Tylko nie bierzcie sobie do serca s³ów Czerwonych Gitar
„Znów za rok matura...”.
GD

uczyciela biologii. Regulamin zmagañ przewidywa³ wykonanie plakatu o tematyce ekologicznej, rozwi¹zanie testu i pakietu zadañ. Ponadto
uczestnicy musieli wskazaæ prawid³owe odpowiedzi dotycz¹ce zagadek przyrodniczych.
Klasa, która zdoby³a najwiêcej
punktów, w nagrodê pojecha³a w
czwartek 22 kwietnia b.r. na wyciecz-

kê rowerow¹ do ¯erzyna, obejmuj¹c¹
wspólne ognisko zorganizowane
przez pracownika Nadleœnictwa Resko, Pana Mariusza Borowskiego.
Wyprawa okaza³a siê sukcesem,
dopisa³a pogoda, humory, zmêczona, ale zadowolona m³odzie¿ wróci³a do szko³y i z niecierpliwoœci¹
czeka na kolejn¹ wyprawê.
Agata Mielniczek

Po³amania piór drodzy
gimnazjaliœci
(POWIAT) Dok³adnie dziœ o
godzinie 9.00 w ca³ej Polsce rozpoczn¹ siê testy gimnazjalne, które potrwaj¹ trzy dni. Elegancko
ubrani gimnazjaliœci nerwowo
wchodzili na teren swoich szkó³ i
losowali miejsca, na których bêd¹
wykazywaæ siê z dot¹d nabytej
wiedzy.
Na terenie powiatu ³obeskiego
egzamin bêdzie pisaæ w sumie 488
uczniów z piêciu gimnazjów. Dziœ
zmierz¹ siê z czêœci¹ humanistyczn¹, jutro matematyczno- przyrodnicz¹, natomiast w czwartek z
jêzykiem obcym nowo¿ytnym.
Do szkó³ testy z ka¿dego przedmiotu s¹ dostarczane ka¿dego dnia,
miêdzy godzin¹ 5.00 a 8.00 rano.
Zamkniête w specjalnie zabezpieczonych kopertach, otwierane s¹
dopiero przy uczniach w salach, w
których pisz¹.

W powiecie ³obeskim najwiêksza liczba gimnazjalistów przystêpuje do testów w Zespole Szkó³
Gimnazjalnych w £obzie. £¹cznie
jest ich 192, z czego 32 stanowi¹
uczniowie Gimnazjum Dla Doros³ych. Z Gimnazjum Integracyjnego
dwie osoby zwolniono z pisania jednej czêœci, poniewa¿ zajê³y wysokie
miejsca w konkursach przedmiotowych. Na zaœwiadczeniu z czêœci, z
której s¹ zwolnieni, bêdzie wpisana
maksymalna iloœæ punktów, która
by³a do zdobycia.
W Resku 92 uczniów przyst¹pi
do pisania egzaminów gimnazjalnych, w Wêgorzynie 81, natomiast
w Dobrej 80. Najmniej trzecioklasistów uczêszcza do Gimnazjum w
Radowie Ma³ym. Tam 43 uczniów
ju¿ dziœ rozpocznie trzydniowe
zmagania z wiedz¹.
Wszystkim ¿yczymy celnych
odpowiedzi i powodzenia.
GD
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O œmieciach mo¿na mówiæ
i mo¿na dzia³aæ
(POWIAT). Problem œmieci, to równie¿
sposób podejœcia do tego zagadnienia
w ro¿nych gminach. £obez na tle innych,
wygl¹da bardzo Ÿle. Tylko tutaj „wrobiono” mieszkañców w ponoszenie ca³kowitych kosztów.
W WÊGORZYNIE rady so³eckie otrzymuj¹ kontener na plastik i
ustawiaj¹ w miejscu, które same
uznaj¹ za stosowne. Na terenie miasta i gminy stoj¹ pojemniki na plastik. Czêœæ z pojemników ustawionych na terenie miasta i gminy zakupiona jest przez urz¹d, czêœæ nieodp³atnie podstawia przedsiêbiorstwo
zajmuj¹ce siê usuwaniem odpadów
komunalnych. Mieszkañcy gminy
za mo¿liwoœæ wrzucenia butelki do
pojemnika na plastik nie p³ac¹. Po
czêœci zap³acili ju¿ z podatków, z
których pojemniki zosta³y zakupione. Nie ma te¿ problemu z odbiorem, gdy obok pojemnika znajd¹ siê
plastikowe worki, w których zostan¹ zebrane butelki. Przedsiêbiorstwo odbiera plastik zarówno z kontenerów, jak i z worków.
W GMINIE RESKO na terenie
miasta i gminy jest oko³o 200 pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów – wszystkie zakupione z
bud¿etu gminy. Dodatkowo urz¹d
pokrywa koszty wywozu odpadów.
Jak nas poinformowano – dziêki
temu iloœæ nieczystoœci na terenie
gminy zmniejsza siê.

W GMINIE RADOWO
MA£E w ka¿dej miejscowoœci jest
pojemnik na szk³o i pojemnik na
plastik. Pojemniki zosta³y zakupione z bud¿etu gminy, za wywóz równie¿ p³aci gmina. W sumie wszystkich pojemników jest oko³o 40.
W GMINIE DOBRA zarówno
na terenie miasta i gminy s¹ rozstawione kosze do selektywnej zbiórki odpadów. Za kosze zap³aci³a
gmina. Dodatkowo, jeœli mieszkaniec chce, to mo¿e podpisaæ z zak³adem umowê na selektywn¹
zbiórkê odpadów. Wówczas p³aci
30 proc. mniej za œmieci i zmniejsza iloœæ wywozu do 1 razu w miesi¹cu. Na terenie miasta znajduj¹
siê pojemniki na makulatruê, szk³o
i plastik. Na terenie wsi przewa¿nie
na plastik, poza Grzêznem i Dobropolem, gdzie dodatkowo znajduj¹
siê pojemniki na szk³o.
Czêsto jednak w tej gminie w
pojemnikach do selektywnej zbiórki znajduj¹ siê i inne œmieci. Gmina
zapowiada, ¿e jeœli nadal bêd¹ uprawiane tego typu praktyki, pojemniki
zostan¹ usuniête. Œmieci odbiera
zak³ad zajmuj¹cy siê usuwaniem
odpadów.

W £OBZIE wiele mówi siê o segregacji, ale najwiêkszym argumentem jest ten finansowy. Gdy go brakuje, o segregacji nie mo¿e byæ mowy.
Segregacja op³aca siê spó³dzielni,
wspólnotom mieszkaniowym i mieszkañcom wsi. Spó³dzielnia mieszkaniowa i wspólnoty maj¹ pojemniki do
segregacji zamkniête w zasiekach.
Mieszkañcy wsi maj¹ wykupione
worki do segregacji i mo¿liwoœæ oddawania pojemnika na œmieci raz w
miesi¹cu. Mieszkañcom domków
jednorodzinnych w mieœcie segregacja nie op³aca siê. Bez wzglêdu na
iloœæ œmieci i tak musz¹ p³aciæ za
wywóz œmieci przynajmniej dwa razy
w miesi¹cu, nawet jeœli wykupi¹ worki do segregacji œmieci i dziêki temu
zape³ni¹ pojemnik tylko do po³owy.
Tak wiêc chc¹c segregowaæ œmieci
musz¹ p³aciæ tyle, co dotychczas i dodatkowo za worki do segregacji.
£obez jest jedyn¹ gmin¹ w powiecie, w której nie ma pojemników
na selektywn¹ zbiórkê odpadów.
Dlatego te¿ plastik, szk³o, makulatura – znajduj¹ siê w zwyk³ym
koszu na œmieci, a te trafiaj¹ na
wspólne wysypisko. Czêœæ mieszkañców plastiki pali w piecach,
znaczna czêœæ odpadów znajduje
siê na dzikich wysypiskach œmieci:
w rowach, lasach, do³ach na polach.
Podczas marcowej sesji Kazimierz Chojnacki zada³ pytanie „czy
nie warto by³oby pomyœleæ o przywróceniu w mieœcie punktów koszy
na plastiki. Koszt wywiezienia takiego kosza jest niewspó³miernie niski
do oczyszczenia miejsca, gdzie
œmieci s¹ wyrzucane na dziko.”

Jedna z mieszkanek gminy,
chc¹ca zachowaæ anonimowoœæ, w
tej sprawie przyby³a do redakcji.
- Jesteœmy wszyscy skazani na
tak¹ sytuacjê, jaka jest. Sprz¹tiœmy
kiedyœ dzikie wysypisko œmieci.
Pozbieraliœmy butelki plastikowe w
worki foliowe, zawi¹zaaliœmy i wystawiliœmy obok pojemnika. Przyjechali odebraæ œmieci i by³a wielka
dyskusja czy zabraæ. By³ wielki
opór. To nie by³y nasze œmieci. Ja
musia³abym za to zap³aciæ. Wiem,
ale je¿eli jest punkt, to stawiam ko³o
tego punktu. Oko³o dwa lata temu
zabrali pojemniki – nie wiemy dlaczego. Jest masê szk³a. Wokó³ nas
jest masê dzikich wysypisk – powiedzia³a.
W £obzie jest segregacja u Ÿród³a i gmina nie pokrywa kosztów
segregacji odpadów. Jest to obowi¹zek mieszkañców. To mieszkañcy p³ac¹ za segregacjê i ze swoich podatków za sprz¹tanie dzikich
wysypisk. Nie mo¿na zapomnieæ
równie¿ o Nadleœnictwie, które
sprz¹ta zwa³y œmieci, jakie znajduj¹ siê w lasach i parkingach leœnych. Nadleœniczy Wies³aw Rymszewicz zapowiedzia³, ¿e zastanawia siê nad zamkniêciem wjazdu do
lasów, by w ten sposób ukróciæ proceder zaœmiecania lasów. Tylko w
tamtym roku na ten cel Nadleœnictwo wyda³o 100 tys. z³. problem
jednak w tym, ¿e jeœli zamkniêciem
bêd¹ metalowe barierki, to istnieje
du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e
szybko znajd¹ siê na z³omowisku –
podobnie jak jeden z kontenerów
Nadleœnictwa.
MM
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Przetarg
na wykonanie
chodnika
w Rogowie

Otwarcie Gminnego Oœrodka
Kultury w Radowie Ma³ym
coraz bli¿ej
(RADOWO MA£E) W wyniku przetargu Urzêdowi Gminy
Radowa Ma³ego uda³o siê wy³oniæ
firmê z Reska, która dokona przebudowy Gminnego Oœrodka Kultury.
Wartoœæ inwestycji oszacowano
na 97. 618,01 z³ i ca³oœæ zostanie
pokryta ze œrodków gminnych. Po-

nadto 10 maja zakoñczy siê przetarg
na wykonawcê termomodernizacji
GOK- u w ramach „Termomodernizacji obiektów u¿ytecznoœci publicznej w gminach powiatu ³obeskiego”.
Warto przypomnieæ, ¿e otwarcie
Gminnego Oœrodka Kultury zaplanowano ju¿ na jesieñ tego roku. GD

Œwietlica wiejska
dla ¯elmowa i Orla
(RADOWO MA£E- ROGOWO). Najprawdopodobniej ju¿
latem w Rogowie bêdzie wy³o¿ony nowy chodnik wzd³u¿ drogi
gminnej na odcinku od koœcio³a
do budynku starej szko³y.
Przetarg maj¹cy na celu wy³o-

nienie wykonawcy potrwa do 7
maja. Projekt inwestycji przewiduje roboty rozbiórkowe oraz przebudowê chodnika z p³yt betonowych
na kostkê betonow¹ polbruck na powierzchni 727,2 m2. Zgodnie z treœci¹ og³oszenia prace maj¹ trwaæ 50
dni.
GD

(RADOWO MA£E- ORLE,
¯ELMOWO) Kolejne so³ectwa w
Gminie Radowo Ma³e zyskaj¹
nowe œwietlice wiejskie.
Przygotowano projekty niezbêdne do przeprowadzenia przetargu maj¹cego na celu wy³onienie
wykonawcy. Tym razem gminne
pieni¹dze zostan¹ zainwestowane
we wsi Orle, gdzie dokonany zosta-

nie remont budynku administracyjnego. Druga inwestycja obejmie
wieœ ¯elmowo. Tam na œwietlicê
zostanie zaadoptowany budynek, w
którym niegdyœ znajdowa³ siê sklep
wiejski. O wynikach przetargu, planowanych kosztach i terminie wykonania inwestycji bêdziemy informowaæ pañstwa w kolejnych wydaniach naszej gazety.
GD

Na tym wyboju mo¿na zgubiæ miskê olejow¹!
(RADOWO MA£E- GOSTOMIN). Ka¿de so³ectwo co roku boryka siê z nietypowymi problemami. W Gostominie faktem spêdzaj¹cym sen z powiek kierowców
jest wielki wybój na drodze prowadz¹cej od koœcio³a wg³¹b wsi.
So³tys Gostomina pani Zofia
Jezierska- Baumgardt zg³asza³a
problem do gminy. Teraz wszyscy
czekaj¹ na propozycje jego rozwi¹zania. Z rozmowy z napotkanym
mieszañcem wynika, ¿e niejedna
osoba nadzia³a siê na ten wybój i
ponios³a wysokie koszty naprawy.
Najgorzej jest ponoæ zim¹, kiedy
nierównoœæ skutecznie przykrywa
warstwa puszystego œniegu. GD
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Pierwszy w plebiscycie, ostatni na sesji
Radny, to z za³o¿enia mia³a
byæ funkcja spo³eczna, nios¹ca za
sob¹ jedynie zaszczyt. Wprowadzenie diet mia³o na celu zrekompensowaæ koszt dojazdu i koszt
opuszczenia kilku godzin w pracy.
PóŸniej jednak radni z kadencji
na kadencjê podnosili sobie diety,
traktuj¹c „funkcjê spo³eczna”
radnego, jako dodatkowe Ÿród³o
zarobku - niema³ego zarobku.
Czêsto radni otrzymuj¹ wynagrodzenie, nawet jeœli nie wywi¹zuj¹ siê ze swoich podstawowych
obowi¹zków.
I o ile s¹ radni, którzy rzeczywiœcie bardzo solidnie pracuj¹, nie
tylko podczas komisji i sesji, ale i
poza sal¹ obrad, tak te¿ s¹ i tacy,
którzy do rady dostali siê w wyniku
jakiegoœ niebotycznego nieporozumienia. Którzy to radni, wnioski
mo¿na wyci¹gn¹æ samemu po analizie ich aktywnoœci choæby tylko w
roku ubieg³ym. Mo¿na te¿ wyniki
pracy w radzie porównaæ z wynikami pseudo prawyborów organizowanych w jednej z lokalnych gazet.
2 paŸdziernika 2007 r. radni
uchwalili mniejsze potr¹cenia za nieobecnoœæ na komisjach i sesjach. Poprzednia uchwa³a mówi³a, ¿e jeœli
radny nie jest obecny ani na komisji,
ani na sesji, wówczas nie otrzymuje
pieniêdzy. Radni obecnej kadencji
stwierdzili jednak, ¿e pracê wykonuj¹ równie¿ poza posiedzeniami
komisji i sesji. Czy rzeczywiœcie
wszyscy pracuj¹ poza obradami,
ocena nale¿y do Czytelników.
Diety radnych wynosz¹ 600 z³,
dieta przewodnicz¹cego rady, 1200
z³, dieta wiceprzewodnicz¹cego
rady – 800 z³, dieta przewodnicz¹cego komisji – 800 z³.
Radnym przys³uguje równie¿
zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia. Zgodnie z uchwa³¹ od stycznia
2008 r. za ka¿d¹ nieobecnoœæ na sesji albo komisji potr¹ca siê radnemu
10 proc., jednak nie wiêcej ni¿ 50
proc. ³¹cznie. Jeœli radny nie by³
obecny na wszystkich posiedzeniach komisji i sesji w danym miesi¹cu, wówczas i tak otrzymuje 50
proc. diety.
Radny Grzegorz Tokarski w
roku minionym na 16 posiedzeñ by³
nieobecny 10 razy, w tym podczas
zatwierdzania taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodê. 4 razy nie
zabiera³ g³osu podczas sesji, 2 razy
zabiera³ g³os, ale z ramienia wykonywanej pracy – mówi³ na temat aktywizacji bezrobotnych i punktów
przedszkolnych. Na temat problemów w mieœcie i gminie nie podejmowa³ rozmów.

Marcin Bas
– na 16 posiedzeñ 13 razy nie
zabra³ w ogóle
g³osu, raz przedstawia³ opinie
Komisji Spraw
Spo³ecznych z
racji obowi¹zku, raz zapyta³
dlaczego nie odbêd¹ siê Miêdzynarodowe
Majowe Spotkania Orkiestr
Dêtych (zapewne z racji zwi¹zania z Orkiestr¹), 2 razy
by³ nieobecny.
Piotr Æwik³a – na 16 posiedzeñ 5 razy
by³ nieobecny,
kilka razy spóŸni³ siê na sesje, 5
razy w ogóle nie zabiera³ g³osu.
Podczas pozosta³ych szeœciu sesji
pyta³ m.in. o: rozwi¹zanie kwestii
zjazdu z ulicy Zielonej na ul. Kopernika, powód zmarginalizowania
Majowego Przegl¹du Orkiestr Dêtych, trybuny na stadionie, internet
w gminie, stwierdzi³, ¿e przystanek
obok Gimnazjum powinien zostaæ,
wypowiedzia³ siê pozytywnie na
temat rozszerzenia granic miasta,
mia³ w¹tpliwoœci odnoœnie kosztów
budowy oczyszczalni œcieków w
Prusinowie, wnosi³ o wyciêcie
drzew w drodze do Œwiêtoborca.
Marek Rokosz – w roku ubieg³ym opuœci³ jedno posiedzenie
Rady Miejskiej, 6 razy nie zabiera³
g³osu, podczas pozosta³ych sesji
wypowiada³ siê m.in. na temat:
uchwalenia Regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe
warunki przyznawania nauczycielom niektórych sk³adników wynagrodzenia oraz nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego, w sprawie szko³y w Be³cznej, przystanku
k. gimnazjum, zwróci³ siê o pomoc
w rozmowach sprawie zbiornika p.
po¿ w Dalnie. Stwierdzi³, ¿e dzia³alnoœæ merytoryczna £DK jest coraz
lepiej oceniana, zaapelowa³ do dyrektorów szkó³, aby w przysz³oœci
uwzglêdnili w podziale godzin dyrektorskich dodatkowe lekcje jêzyka polskiego i matematyki, zwróci³
uwagê na dru¿ynê pi³karsk¹ w Dalnie, przystanki autobusowe znajduj¹ce siê w z³ym stanie technicznym,
wniós³, ¿e nowe inwestycje oœwietleniowe na wsiach s¹ potrzebne.
Zaproponowa³, aby dokonaæ prze-

gl¹du wszystkich œwietlic wiejskich
i sk³adaæ wnioski na remonty.
Bogdan Górecki - wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej w roku
ubieg³ym obecny by³ na wszystkich
posiedzeniach Rady i tylko raz nie
zabiera³ g³osu. Podczas ka¿dej sesji
porusza³ wiele zagadnieñ, zwi¹zanych z ró¿nymi sferami ¿ycia. Trudno opisaæ wszystkie wyst¹pienia,
wnioski, spostrze¿enia i zapytania.
Przyk³adowo wyst¹pi³ do burmistrza z apelem, aby przej¹³ od £DK
nadzoru nad remontami œwietlic
wiejskich, albowiem jak okreœli³,
„doœwiadczenie pokaza³o, ¿e dyrektor £DK nie radzi sobie z tym
tematem”. Porusza³ tematy zwi¹zane z rozwi¹zaniami komunikacyjnymi na terenie miasta oraz zwi¹zane z remontami wspólnie z ZDW i
ZDP. Popar³ proœbê Stowarzyszenia
Nasza Przysz³oœæ przy SP w Be³cznej o wsparcie finansowe wycieczki. Wniós³ o przybli¿enie sprawy
umorzenia wierzytelnoœci dla likwidatora SPZZOZ. Porusza³ równie¿
kwestiê bezpieczeñstwa przy szko³ach, by³ za utrzymaniem sprzeda¿y
lokali komunalnych za 1 proc. wartoœci. Wiele razy apelowa³ o remonty chodników i ulic na terenie miasta
i gminy, wskazuj¹c miejsca najbardziej groŸne i wymagaj¹ce napraw.
Zasugerowa³, ¿eby nieruchomoœæ
przy ul. Bema 13, poddaæ ekspertyzie, która pomo¿e zdecydowaæ - czy
nale¿y chroniæ budynek, jako zabytek, czy zmieniæ jego przeznaczenie. Poinformowa³, ¿e dr Kargul nie
wywi¹zuje siê z zawartej umowy.
Uzna³, ¿e kanalizacja zatorza jest

priorytetem. Poruszy³ sprawy: op³at
za wodê i odprowadzanie œcieków w
Œwiêtoborcu, nag³oœnienia na hali
widowiskowo-sportowej, powstawania rozlewiska wody na drodze
powiatowej, w ulicy Bocznej podczas intensywnych opadów deszczu. Wniós³ aby przy opracowywaniu projektu bud¿etu na rok przysz³y
wzi¹æ pod rozwagê nastêpuj¹ce zadania: wykonanie chodnika przy
Szosie Œwidwiñskiej w ramach porozumienia z ZDW, modernizacji
œwietlicy w Poradzu, przejazdu kolejowego na ul. Wêgorzyñskiej,
uchwaliæ dotacje do zabytków.
Uzna³, ¿e bior¹c pod uwagê liczbê
marketów w £obzie, celem nadrzêdnym jest wspieranie lokalnych
przedsiêbiorców.
Bo¿ena Zarecka – w roku ubieg³ym opuœci³a jedno posiedzenie
Rady Miejskiej, 12 razy nie zabiera³a g³osu podczas posiedzeñ, 2 razy
przedstawi³a informacjê na temat
dzia³ania Stowarzyszenia Inicjatyw
Wiejskich, w tym mo¿liwoœci pozyskania œrodków z funduszy unijnych
na wykonanie dokumentacji i prac
przy zabytku, w ramach tzw. ma³ych
projektów.
El¿bieta Kobia³ka – w roku
ubieg³ym by³a obecna na wszystkich posiedzeniach sesji, podczas
piêciu posiedzeñ ograniczy³a siê
jedynie do wyjaœnieñ poszczególnych zagadnieñ, nad którymi pracowali radni. Podczas pozosta³ych
sesji przewodnicz¹ca Rady zapyta³a m.in.: czy zosta³y zweryfikowane
koszty ogólnozak³adowe PWiK i
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celowoœæ ich ponoszenia, zw³aszcza w pozycjach materia³y, us³ugi
obce, koszty pozosta³e – w odniesieniu do cen wody i œcieków. Pozytywnie odnios³a siê do stanu sieci wodoci¹gowej na terenie miasta, jej
stan oceni³a jako dobry. By³a za:
pozwoleniem na picie alkoholu na
przystani kajakowej, zwiêkszeniem dotacji dla przedszkoli niepublicznych, trzema ma³ymi oczyszczalniami zamiast jednej du¿ej w
Prusinowie. Zgodzi³a siê na zostanie delegatk¹ do Zgromadzenia
Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego.
Krystyna Bogucka – ta radna
ma na swoim koncie zapewne najwiêcej uwag, interpelacji, wniosków i zapytañ. Interesuje siê problemami gminy, celuje przede
wszystkim w pilnowaniu pieniêdzy
publicznych. Nie jest ¿adn¹ tajemnic¹, ¿e jest z tych radnych, którzy
zabieraj¹ pracê do domu. Dziêki
temu wykry³a niejedn¹ prawid³owoœæ i doprowadzi³a do wiêkszej
kontroli nad naszymi pieniêdzmi
gminnymi.
Podczas ca³ego roku nie opuœci³a ani jednej sesji, trzy razy nie
zabiera³a g³osu podczas posiedzeñ.
Podczas pozosta³ych sesji odnosi³a
siê m.in. do: weryfikacji taryf za
wodê i œcieki, umorzeñ podatku dla
PWiK za styczeñ 2009, bezpieczeñstwa dzieci na ul. Okopowej, uczêszczaj¹cych do przedszkola i do Szko³y nr 2. Wnioskowa³a o zamontowanie spowalniaczy na drodze w Klêpnicy, uporz¹dkowanie terenu za
wspólnot¹ przy ul. Koœcielnej, zainteresowanie siê spraw¹ parkowania
na ulicy Mickiewicza, odnosi³a siê
do kwestii przydomowych oczyszczalni. Monitorowa³a rozliczenie finansowe z Firm¹, z któr¹ by³a podpisana umowa na zarz¹dzanie zasobem
mieszkaniowym oraz budowy kanalizacji na ul. XXX-lecia, dopytywa³a
o postêp w rozmowach Gminy z
wodoci¹gami na temat kosztów wykonania „spinki” z Osiedlem Pomorskim, zwraca³a uwagê na z³¹ organizacjê pracy w urzêdzie. Wnosi³a o
remont chodników, ulic i parkingów
w mieœcie i gminie.
Helena Szwemmer – równie¿
nale¿y do grupy radnych ¿ywo interesuj¹cych siê stanem finansów i
sposobem wydawania pieniêdzy
gminnych. W ci¹gu minionego roku
raz by³a nieobecna, dwa razy nie
zabiera³a g³osu. Podczas pozosta³ych sesji aktywnie uczestniczy³a w
dyskusjach. W marcu by³a jedn¹ z
radnych, którzy walczyli o ni¿sze
taryfy za wodê, nie zgadzaj¹c siê z
propozycj¹ wodoci¹gów. W kwietniu zwraca³a uwagê na spor¹ ró¿nicê, jak¹ maj¹ p³aciæ lekarze podnajmuj¹cy lokale od p. Kargula w sto-
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sunku do czynszu dzier¿awnego
p³aconego gminie przez firmê p.
Kargula. By³a przeciw sprzeda¿y za
1 proc. mieszkañ, bo jak ujê³a
„okres rozdawnictwa ju¿ siê skoñczy³”. Zwróci³a uwagê, ¿e PWiK nie
ma prawa pozywaæ gminy za zobowi¹zanie, które nigdy nie wyst¹pi³o
(35 tys. z³) uznaj¹c dzia³ania wodoci¹gów za manipulacjê. Wnioskowa³a, by rozwi¹zaæ problem komunikacji wyjazdu z ulicy Koœciuszki
na ulicê Obr. Stalingradu.
Boisko w Zajezierzu nazwa³a
bublem, za który gmina zap³aci³a
bardzo du¿o pieniêdzy. ¯ywo dyskutowa³a na temat bud¿etu na bie¿¹cy rok oraz wa¿noœci wykonywania
poszczególnych zadañ na terenie
miasta. Negatywnie odnios³a siê na
temat stanu sieci wodoci¹gowej w
mieœcie, mia³a wiele zastrze¿eñ do
sprawozdania PWiK. Radna wnosi³a o wprowadzenie zakazu parkowania pojazdów po jednej stronie ulicy
Zielonej, wprowadzenie zakazu
parkowania na ³¹czniku ulic Niepodleg³oœci i Koœciuszki.
Leszek Gajda - w ubieg³ym
roku radny tylko raz nie zabra³ g³osu,
uczestniczy³ we wszystkich posiedzeniach i aktywnie bra³ udzia³ w
sesjach. Rok rozpocz¹³ od dyskusji
na temat weryfikacji taryf za wodê i
œcieki. ¯ywo interesowa³ siê wydatkami gminy, w tym wydatków zwi¹zanych z wykonywanymi zadaniami,
zwa¿aj¹c, czy ceny uzyskiwane w
przetargach nie przekraczaj¹ tych
kosztorysowych. Wyrazi³ swoje
w¹tpliwoœci odnoœnie oczyszczani
w Prusinowie i zawnioskowa³ o
przesuniêcie inwestycji w czasie.
Zaapelowa³, by wyrównaæ boisko
w Zajezierzu. Zwróci³ siê z wnioskiem, aby zapoznaæ radnych z zakresem i koncepcj¹ odwodnienia
przy gara¿ach przed rozpoczêciem robót, na etapie, kiedy bêdzie
mo¿na jeszcze wnosiæ uwagi i
wnioski do sposobu wykonania
zadania. Zaapelowa³ do obecnych
na sesji radnych powiatowych o
zajêcie siê spraw¹ zawierania
umów na energiê elektryczn¹ bez
potrzeby wyjazdu do Gryfic.
Zwróci³ uwagê na temat ogrodzenia hydroforni w Grabowie, uznaj¹c, ¿e jest to zadanie PWiK i
gmina nie powinna za to p³aciæ –
nazwa³ to podwójnym finansowaniem. W podobnym tonie wypowiedzieli siê: p. El¿bieta Kobia³ka, Kazimierz Chojnacki i Helena
Szwemmer. Poruszy³ sprawê ca³odobowej opieki lekarskiej w
£obzie. Poinformowa³, ¿e gmina
w celu ochrony zdrowia mieszkañców, udostêpni³a dla podmiotu
medycznego lokal na preferencyjnych warunkach, a wci¹¿ docieraj¹ sygna³y o niew³aœciwej opiece lekarskiej.

Kazimierz Chojnacki – raz
opuœci³ posiedzenie Rady Miejskiej, cztery razy nie zabiera³ g³osu.
Walczy³ o zachowanie budynku
przy ul. Bema 13, najstarszego budynku na terenie gminy £obez, jednoczeœnie by³ przeciw dotacjom na
prace konserwatorskie na zabytki.
By³ za pozwoleniem spo¿ywania
alkoholu na przystani kajakowej z
jednoczesnym monitoringiem tego
miejsca. Apelowa³ równie¿ o monitoring wszystkich newralgicznych
punktów w mieœcie. Radny walczy³
równie¿ o naprawê murku przy ul.
Obroñców Stalingradu. Przypominamy, i¿ murek ten, po odbudowaniu, zosta³ ponownie zniszczony
przez TIR-a. Zwróci³ siê z proœb¹,
aby przy remoncie Szko³y w Be³cznej uj¹æ w zakresie prac doprowadzenie do obowi¹zuj¹cych standardów gabinetu pielêgniarskiego.
Dopytywa³ o ksiêgozbiór po bibliotece pedagogicznej. Apelowa³ o
rozwi¹zanie problemu z wyciekiem
wody na drodze we wsi Ro¿nowo
oraz o to, aby autobusy szkolne
przywozi³y uczniów na godzinê
8.00. Wskazywa³ równie¿ na koniecznoœæ przebudowy ulic Bema i
Kiliñskiego.
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Antoni Ku¿el – 2 razy opuœci³
posiedzenie Rady Miejskiej, 8 razy
nie zabiera³ g³osu. Podczas szeœciu
sesji zwróci³ siê o: zorganizowanie
dla so³tysów szkolenia na temat funduszu so³eckiego. Popar³ wniosek
radnego Chojnackiego o przywrócenie poprzedniego rozk³adu jazdy
autobusów szkolnych. Walczy³ o
obni¿enie podatku rolnego. Wniós³
o remont œwietlicy w Grabowie.

Henryk Stankiewicz 2 razy
by³ nieobecny, raz nie zabiera³
g³osu. W swoich wyst¹pieniach
porusza³ wiele zagadnieñ. W sposób bardzo stanowczy domaga³ siê
rozwi¹zania kwestii finansowych
maj¹cych bezpoœrednie prze³o¿enie na oszczêdnoœci w bud¿ecie
gminnym. Nale¿y do grupy radnych, którzy ostro walczyli o taryfy za wodê i œcieki. By³ przeciwny, aby prywatna spó³ka zarz¹dza³a mieniem gminnym, albowiem,
jak siê wyrazi³ „jest bardzo s³aby
nadzór urzêdu nad t¹ spó³k¹”.
Wnioskowa³ o z³o¿enie do Biura
Rady Miejskiej kserokopii decyzji, na podstawie której udzielono
Przedsiêbiorstwu zezwolenia na
realizacjê zadañ zwi¹zanych z zaopatrzeniem w wodê. Wnosi³ o
bardziej rygorystyczn¹ kontrolê
spo³eczn¹ PWiK.
Interesowa³ siê harmonogramem realizacji prac zwi¹zanych z
budow¹ budynku socjalnego przy
ul. Budowlanej. Zwraca³ równie¿
uwagê na opiekê nocn¹ w £obzie.
Wskazywa³, na bazie przyk³adów,
gdzie gminie „uciekaj¹” pieni¹dze. Zaniedbaniem urzêdnika nazwa³ brak reakcji na postawê
wspólnoty przy ul. Koœcielnej.
Jego zdaniem wspólnota powinna
p³aciæ gminie pieni¹dze za ogrzewanie pomieszczenia.
Odniós³ siê równie¿ do pozwu
z³o¿onego przez PWiK na gminê w
kwestii braku op³at za wodê przez
mieszkañców, których gmina nie
administruje. Z³o¿enie pozwu nazwa³ skandalem. Walczy³, z powodzeniem, o oœwietlenie w osiedlu
H. Sawickiej.

Zbigniew Pude³ko raz by³ nieobecny, trzy razy nie zabiera³ g³osu. Podczas sesji dopytywa³ m.in.
o parking na ulicy Siewnej. Poruszy³ temat kradzie¿y trylinki na
szkodê Gminy £obez, uruchomienia pomp publicznych i wykorzystywania ich do podlewania zieleni miejskiej. Wnioskowa³ o uporz¹dkowanie drzewostanu oraz
cmentarza w Przyborzu oraz o rozeznanie tematu w sprawie rozwalaj¹cego siê budynku w Przyborzu. Wnioskowa³ o jednokierunkowy ruch na drodze za sklepem
„Serek”, naprawienie lub rozebranie w trybie pilnym ogrodzenia
stadionu od strony ulic Kwiatowej
i Siewnej oraz o monitoring hali
sportowej. Wnosi³ o wzmocnienie
patroli policyjnych przy ul. Niepodleg³oœci. Uzna³, ¿e utrzymanie
stawki podatku od budynków
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej na poprzednim poziomie jest bardzo dobrym
gestem w stosunku do przedsiêbiorców.

Lech Urbañski obecny by³ na
ka¿dej sesji, trzy razy nie zabiera³
g³osu. Podczas sesji apelowa³
m.in. o remont œwietlicy w Grabowie. Uzna³, ¿e kanalizacja wszystkich wiosek jest bardzo potrzebna
i pilna. Poinformowa³, ¿e œcieki
czêsto p³yn¹ do rowów, stawów i
rzek. Domaga³ siê konkretnych
rozwi¹zañ odnoœnie utrzymania
zieleni na wsiach. Wypowiedzia³
siê równie¿ w sprawie boiska w
Zajezierzu, apelowa³ o likwidacjê
ka³u¿y na drodze w Prusinowie,
naprawê drogi w Ro¿nowie,
oœwietlenia dróg na wsiach. Poruszy³ kwestie dowozu wieñców do¿ynkowych oraz ich oceny. Wniós³
o rozpoznanie tematu pozyskania
funduszy ze stowarzyszenia
Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego na remont mostu rzeki £oŸnicy w Wysiedlu. Zwróci³
siê do p. Burmistrza o zachowanie
ci¹g³oœci administracyjnej i apelowa³ o traktowanie mieszkañców
na równi, podczas wydawania zezwoleñ na przy³¹czenie siê do
wodoci¹gów.
MM
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Miêdzyszkolny konkurs wiedzy o Australii
16 kwietnia 2010 r., w pi¹tek,
w Zespole Szkó³ w Resku odby³ siê
Miêdzyszkolny Konkurs Wiedzy
o Krajach Obszaru Anglojêzycznego. Tegoroczna edycja by³a poœwiêcona Australii - krajowi a zarazem kontynentowi le¿¹cemu na
pó³kuli po³udniowej.
Nale¿y wspomnieæ, ¿e uczniowie szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu ³obeskiego
ju¿ po raz trzeci spotkali siê w konkursie. Poprzednie edycje by³y poœwiêcone Stanom Zjednoczonym
Ameryki Pó³nocnej i Irlandii.
G³ównym celem tego konkursu
jest popularyzacja wiedzy wœród

m³odzie¿y szkó³ naszego regionu z
zakresu znajomoœci zagadnieñ historycznych, politycznych, geograficznych, kulturowych i fauny i flory wybranego kraju.
Konkurs sk³ada³ siê z dwóch czêœci: teoretycznej - godzinnego testu
oraz praktycznej - prezentacji multimedialnej dotycz¹cej Australii.
W przerwie uczestnicy konkursu skorzystali ze s³odkiego poczêstunku.
Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali dyplomy, a laureaci
nagrody ksi¹¿kowe ufundowane
przez wydawnictwo Longman Pearson. Nagrody wrêczy³a Dyrektor
Szko³y p. Ma³gorzata Bia³y.

W tym roku laureatami zostali w
czêœci teoretycznej: 1. Dorota Czajka z Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie /42 pkt/; 2. Katarzyna
Kulik z Zespo³u Szkó³ im. K.K.
Baczyñskiego w Resku /40 pkt/; 3.
Ma³gorzata Horbacz z Zespo³u
Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie /
38 pkt/i Rados³aw GwóŸdŸ z Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie /38 pkt/. W kategorii prezentacji multimedialnej 1.Alicja Jarz¹bek z Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie; 2. Weronika Piec
z Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w
Wêgorzynie 3. Pola Krawczak z Ze-

spo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w
£obzie.
M³odzie¿ wykaza³a siê szerok¹
wiedz¹ dotycz¹c¹ Australii. Dziêkujê opiekunom za przygotowanie
uczniów do konkursu i zapraszam w
przysz³ym roku, gdy konkurs bêdzie
poœwiêcony Republice Po³udniowej Afryki - gospodarzowi tegorocznych Fina³ów Mistrzostw
Œwiata w Pi³ce No¿nej.
Organizator konkursu:
Marian Bartkowiak - nauczyciel
jêzyka angielskiego w Zespole
Szkó³ w Resku.

Planowali swoj¹ przysz³oœæ
W marcu i kwietniu 2010 r. w œwietlicy wiejskiej w Zajezierzu przeprowadzone zosta³y
warsztaty z edukacji finansowej pn. ,,Zaplanuj
swoj¹ przysz³oœæ”.
W zajêciach wziê³y udzia³ osoby doros³e, niejednokrotnie ze swoimi dzieæmi. Du¿ym zainteresowaniem
edukacja finansowa cieszy³a siê wœród m³odzie¿y.
Zakres warsztatów obejmowa³ zagadnienia zwi¹zane z
zarz¹dzaniem osobistymi finansami, by³o to m. in. : wyznaczanie realnych celów finansowych, stworzenie planu finansowego, sposoby i mo¿liwoœci oszczêdzania,
zasady zaci¹gania kredytów itp. Jasno i rzeczowo produkty i us³ugi finansowe omówi³a p. Lidia El¿bieta
Buryj – ekspert, pracownik jednego z banków. Celem
warsztatów by³o równie¿ ³amanie stereotypów i rozbudzenie ufnoœci ludzi wobec instytucji finansowych.
Projekt by³ dofinansowany przez Narodowy Bank
Polski i Fundacjê Wspomagania Wsi. Z tego miejsca
dziêkujemy w/w instytucjom za stworzenie mo¿liwoœci
edukacji ekonomicznej dla zwyk³ego obywatela, dziêkujemy równie¿ p. Lidii El¿biecie Buryj za przekazan¹
wiedzê. Organizatorem szkolenia by³o Stowarzyszenie
LEPSZE JUTRO. Edukacja finansowa jest pierwszym
projektem zrealizowanym przez organizacjê, która to
ma w planach siêgn¹æ po kolejne, by ludnoœæ mieszkaj¹ca na wsi mog³a doskonaliæ swoje umiejêtnoœci i siêgaæ po nowe mo¿liwoœci.
AD
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PROGRAM MAJÓWKI
1 - 2 Maj RESKO
11:00 II TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ - Boisko przy
szkole podstawowej „Orlik”
13:00 Pokaz sekcji karate z Centrum Kultury w Resku (instr. C.
Banasiak)
13:30 Pokaz taneczny zespo³u „SPEKTRUM” z Centrum Kultury
w Resku (instr. E. Kwiatanowska)
13:45 KONKURS NA MISS I MISTERA PIOSENKI DZIECIÊCEJ (zg³oszenia dzieci przyjmujemy do dnia 29 kwietnia w Centrum
Kultury – czytelnia dla doros³ych)
14:15 Pokaz taneczny zespo³u „SPEKTRUM” z Centrum Kultury
w Resku (instr. E. Kwiatanowska)
14:40 Wystêpy muzyczne dzieci i m³odzie¿y z Centrum Kultury
w Resku (instr. J. Gajdzis)
15:30 Wystêpy wokalne solistów z Centrum Kultury w Resku
(instr. J. Gajdzis)
17:00 Wystêp NATALII HO£OWCZAK
17:40 Wystêpy wokalne solistów z Centrum Kultury w Resku
(instr. J. Gajdzis)

18:30 Wrêczenie nagród w konkursie plastycznym i muzycznym
19:00 Koncerty laureatów „SZANSY NA SUKCES”:
- BARTKA MICHALCZYKA z zespo³em HARMONY
- THOMASA GROTTO – w³oskiego piosenkarza
23:00 - 3:00 ZABAWA TANECZNA POD CHMURK¥
- gra zespó³ „DANWES”- p. Mañkowscy

Dodatkowe atrakcje:
- loteria fantowa Stowarzyszenia „ARKA”
- stra¿acki tor przeszkód na weso³o
- pokaz sztuki garncarskiej
- malowanie twarzy
- konkurs plastyczny

Us³ugi:
- gastronomia, lody, wata cukrowa, pra¿ynki, popcorn
- dmuchane zje¿d¿alnie, samochodziki akumulatorowe,
suchy basen
- stoiska z zabawkami
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE
Powiat ³obeski

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Dzia³kê pod zabudowê oko³o 20
arów w Dobrej Nowogardzkiej kupiê. Tel. 721 813 343.

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

Meble u¿ywane tanio sprzedam.
Zdjêcia przeœlê na maila. Tel. 501
894 828

Sprzedam lub wynajmê dom, £obez
ul. Przechodnia 5. Tel. 609 366 010.
Druk pogrubiony.
W Sosnowie gm. Resko sprzedam
dom do remontu. Tel. 91 3950075
Resko, sprzedam dom 85 mkw.,
dzia³ka 835 mkw., 4 pokoje, 160.000
z³ do negocjacji. Tel. 888 169 572.

Kupiê przyczepê 3,5 tonow¹. Mo¿e
byæ do remontu. Tel. 516 921 453

Dzia³kê budowlan¹ ko³o LIDLA w
£obzie sprzedam lub wynajmê np.
na plac pod reklamê itp. Tel. 501 894
828

Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130

Powiat drawski

Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Lokal u¿ytkowy pod dzia³alnoœæ
us³ugow¹ w centrum Drawska
Pom. wynajmê ( wysoki standard, 45 mkw.). Tel. 602 460 233

Powiat gryficki
Sprzedam ³ó¿ko szpitalne z materacem. Tel. 501 377 158

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

GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

Gara¿e, wiaty blaszane, monta¿, dowóz gratis. Tel. 598 334
536, 605 286 058, 661 953 331.
Producent GO-STAL Przechlewo. U nas najtaniej.

PRACA
Powiat gryficki
Zatrudniê stolarza. Tel. 691 841
376.

Region
Murarza zatrudniê. Tel.
668 415 077.

Powiat œwidwiñski
Wydzier¿awiê gara¿ w Œwidwinie
przy ul. Podgórnej. Tel. 94 3652769

ROLNICTWO

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Wynajmê mieszkanie na umowê w
Radowie Ma³ym. 604 99 77 41

tygodnik ³obeski 27.4.2010 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

US£UGI
Powiat ³obeski
Zespó³ muzyczny na wesela KRISS
BAND. Tel. 663 972 683.

Wynajmê pomieszczenie na dzia³alnoœc w Radowie Ma³ym. Tel. 604
99 77 41

Powiat gryficki

Pilne !!! Sprzedam mieszkanie w
Radowie Ma³ym, 4 pokoje, 80 mkw,
III piêtro. Cena do uzgodnienia. Tel.
669 516 287.

Wynajmê rusztowania elewacyjne,
podesty metalowe 2,5 metrowe, 44
ramy, 300 mkw. Mo¿liwy transport.
Gryfice tel. 601 350 893

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, na
parterze w bloku przy ul. Orzeszkowej w £obzie. Tel. 691 4900 321.
Sprzedam mieszkanie w Dalnie gm.
£obez, 51 mkw. wraz z pomieszczeniem gospodarczym 18 mkw. Cena
98 tys.z³. Tel. 669 947 364.
Sprzedam mieszkanie na wsi 41
mkw. Tel. 661 374 570.

Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Region
Elektroinstalacje, systemy wideofonowe. Tel. 600 571 844
Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

Powiat œwidwiñski

Sprzedam mieszkanie 2 poziomowe nad bankiem w £obzie. Ogrzewanie w³asne, niski czynsz. Tel. 600
931 891

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

Sprzedam mieszkanie w £obzie w
centrum 54 mkw., 3 pokoje , IV piêtro. Tel. 790 402 429.

Monta¿, serwis anten naziemnych i
satelitarnych, cyfrowych, domofony, wideodomofony, kamery z zapisem cyfrowym, alarmy. Tel. 518 273
864.

Powiat ³obeski

W Siennie Dolnym sprzedam
mieszkanie 2 pokojowe, 48 mkw.
Tel. 697 612 774.

Sprzedam prosiaki Prusim k/ Reska. Tel. 91 3951994, 504 209 551.

Zamieniê mieszkanie 2 pokojowe w
Radowie Ma³ym na dom wolno stoj¹cy w okolicy z dop³at¹. Tel. 693
547 576
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze, w³asnoœciowe 4 pokojowe o
pow. 67,7 mkw. na osiedlu Orzeszkowej, III piêtro. Tel. 91 3975637
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
wraz z gara¿em. £obez ul. Koœciuszki. Tel. 514 571 157.

Daj¹c og³oszenie
do TTygodnika
ygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej
i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez, ul. S³owackiego 6
091 397 37 30 wppp1@wp.pl

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Felgi stalowe 13”, 14” i 15” oraz
ko³paki oryginalne od Toyoty tanio
sprzedam. Tel. 501 894 828.

Sprzedam
Poloneza
Caro 1992 r.
z instalacj¹ LPG.
Tel. 504 042 532

Reklama
Tel./fax
091
3973730
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Kolejni artyœci do przegl¹du wojewódzkiego wy³onieni

Powiatowy fina³ przegl¹du zespo³ów
rockowych, piosenki dzieciêcej i estradowej
(£OBEZ) W miniony wtorek
w £obeskim Domu Kultury odby³
siê Powiatowy Przegl¹d Zespo³ów
Rockowych, Piosenki Dzieciêcej
„Od przedszkola do idola” oraz
„Rozœpiewana estrada”. Konkurs odby³ siê z tygodniowym
opóŸnieniem ze wzglêdu na trwaj¹ca ¿a³obê narodow¹.
W pochmurny wtorek jury w
sk³adzie Andrzej Dziegieæ, Rafa³
Reich i Robert Nawrocki przes³ucha³o ³¹cznie 90. uczestników. Sala
by³a po brzegi wype³niona oczekuj¹cymi na swoj¹ kolej wykonawcami oraz zdenerwowanymi i zniecierpliwionymi opiekunami. Swoj¹
obecnoœci¹ zaszczyci³y przegl¹d
utalentowane delegacje ze szkó³ w:
Resku, Dobrej, Wêgorzynie, Radowie Ma³eym i £obzie oraz wychowankowie Centrum Kultury w Resku i £obeskiego Domu Kultury.
Najm³odsi artyœci estrady wziêli
udzia³ w przegl¹dzie „Od przedszkola do Opola”. Na scenie wystêp
da³o 5 zespo³ów oraz 14 wykonawców indywidualnych. Jury po ich
wys³uchaniu postanowi³o wyró¿niæ

Patrycjê Jaremko z SP 1 w £obzie
(opiekun Ma³gorzata Zieniuk),
Magdê Kowaliñsk¹ z SP 2 w £obzie
(opiekun Barbara Pelczar) oraz Zespó³ Wokalny „Jedyneczki” z SP 1 w
£obzie (opiekun Bo¿ena Korniluk).
Tytu³ laureata przegl¹du przyznano
Gabrieli Kensik z £DK (opiekun
Albert Moroz) i Patrycji Kustowskiej z SP 1 w £obzie (opiekun
Bo¿ena Korniluk). Zgodnie z zaleceniami komisji, opiekunowie powinni zadbaæ o odpowiedni dobór
repertuaru do wieku wykonawcy
oraz poszukiwaæ ciekawszych aran¿acji.
W przegl¹dzie „Rozœpiewana
estrada” pokaz swoich mo¿liwoœci
zaprezentowa³a najliczniejsza tego
dnia grupa, bo a¿ 48 wykonawców.
Przed jury wyst¹pi³y 4 zespo³y i 11
wykonawców indywidualnych.
Zdaniem jury uczestnicy zaprezentowali wysoki i doœæ wyrównany
poziom. Wybrany repertuar by³ ciekawy i zró¿nicowany, a co wa¿niejsze w interesuj¹co dobranych aran¿acjach. Po wys³uchaniu wszystkich wykonawców komisja wyró¿ni³a Ma³gorzatê Ceniak z Centrum

Kultury w Resku (opiekun Jacek
Gajdzis), Magdalenê Rutkowsk¹ i
Agnieszkê B³awzdziewicz z ZS w
£obzie (opiekun Bo¿ena Kordyl)
oraz Zespó³ Wokalny z Gimnazjum
w £obzie (opiekun Grzegorz Stefanowski). Zas³u¿ony tytu³ laureata
jury przyzna³o Weronice KuŸminskiej z Centrum Kultury w Resku
(opiekun Jacek Gajdzis) oraz Karolinie Rudzkiej z ZS w £obzie (opiekun Bo¿ena Kordyl).
W przegl¹dzie zespo³ów rockowych udzia³ wziê³y dwie formacje,
zdobywcy tytu³ów laureata. Cz³onkowie m³odszego zespo³u „Blue
ties” s¹ uczniami SP 2 w £obzie
(opiekun Anna Hrycaj). Drugi zespó³ pod nazwa „The Krusher” na co
dzieñ przygrywa na uroczystoœciach w gimnazjum w Radowie
Ma³ym. Opiekunem jest Maciej
Kosmala. Jury pochwali³o m³ody
wiek wykonawców, swobodê na
scenie, kontakt z publicznoœci¹ i
wysoki warsztat muzyczny.
Zdobywcom tytu³ów laureata
gratulujemy i ¿yczymy powodzenia
na szczeblu wojewódzkim. Pozosta³ym uczestnikom ¿yczymy wiary

we w³asne mo¿liwoœci i si³ w przygotowywaniu siê do kolejnego przegl¹du.
Komisja oceniaj¹ca wystêpy
dziêkuje organizatorom za profesjonalne przygotowanie przegl¹du
oraz opiekunom za szczególne zaanga¿owanie w przygotowanie
dzieci i m³odzie¿y.
GD

Niezwyk³a lekcja historii
(£OBEZ). W minionym tygodniu mia³o tu miejsce spotkanie
autorskie m³odzie¿y Zespo³u
Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki z
Januszem W³adys³awem Szymañskim, poet¹ i prozaikiem
mieszkaj¹cym na sta³e w Goleniowie.
Na spotkanie, prócz zaproszonych goœci przyby³ Zbigniew Harbuz. Szkoda, ¿e tak niewielkie by³o
zainteresowanie ze strony mieszkañców miasta, albowiem prelekcja by³a
niezwykle interesuj¹ca i przedstawiona bardzo entuzjastycznie. Z drugiej strony czas spotkania uniemo¿liwi³ wielu osobom przybycie na nie.
W³adys³aw Szymañski streœci³
jedn¹ ze swoich ksi¹¿ek poœwiêconej ostatnim dniom œwi¹tyni w Arkonie, œmieræ przedchrzeœcijañskich bohaterów, wpisuj¹c w symbolikê œmierci pogañstwa na tych
ziemiach. Ale czy¿by rzeczywiœcie
tak siê sta³o, skoro w dalszej czêœci
swojej prelekcji mówi³ o zachowanych do dzisiaj zwyczajach i obrzêdach, maj¹cych Ÿród³o w pradawnych czasach? Pradawnych, albowiem korzeniami siêgaj¹cych tysiê-

cy lat wstecz. Robi¹c m³odzie¿yswoisty egzamin ze znajomoœci tradycji, uœwiadamia³ im jednoczeœnie
pierwotne znaczenie niektórych
nazw i obrzêdów. Tak wiêc m³odzi
ludzie dowiedzieli siê co znaczy
pêpkowe, czym by³ wianek – i, która
panna mog³a go za³o¿yæ na g³owê,

by wyjœæ za m¹¿, jakie obowi¹zki
mia³y kap³anki oraz co pili nasi
przodkowie wylewaj¹c za lewê ramiê, bo przecie¿ nie wódkê, która
przyby³a do nas z arabskich krajów
poprzez zachodnich s¹siadów.
Na zakoñczenie spotkania
W³adys³aw Szymañski zachêci³ do za-

dawania pytañ, tych jednak nie by³o,
ani ze strony uczniów, ani nauczycieli,
choæ jak podkreœli³ wczeœniej, jego
zainteresowania, jako historyka s¹ bardzo rozleg³e i opisane w kolejnych
pozycjach ksi¹¿kowych. Siêgaj¹ bowiem od czasów œredniowiecza po
czasy nam wspó³czesne.
MM
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IV liga
Leœnik Rossa Manowo – S³awa S³awno
2:0, Vineta Wolin – Sokó³ Pyrzyce 3:2,
Victoria Przec³aw – Wybrze¿e Rewalskie 4:0, Piast Chociwel – Piast Drzonowo 12:0, Stal Szczecin – Hutnik
Szczecin 1:2, Drawa Drawsko Pom. Gwardia Koszalin 0:2, Sarmata Dobra
– Ina Goleniów 2:2, Gryf Kamieñ Pom.
- Pogoñ Barlinek 0:1.
1. Pogoñ Barlinek
46 39:9
2. Gwardia Koszalin
42 41:14
3. Hutnik Szczecin
40 40:17
4. Gryf Kamieñ Pom.
39 58:21
5. Vineta Wolin
35 40:26
6. Ina Goleniów
32 35:21
7. Wybrze¿e Rewalskie
31 34:25
8. Sarmata Dobra
31 48:33
9. Victoria Przec³aw
27 27:26
10. Drawa Drawsko Pom. 24 23:28
11. Leœnik/Rossa Manowo 19 18:24
12. Piast Chociwel
16 33:32
13. S³awa S³awno
12 15:54
14. Stal Szczecin
11 25:46
15. Sokó³ Pyrzyce
10 21:54
16. Piast Drzonowo
6 12:79
V liga
Sparta Gryfice – Kluczevia Stargard
0:6, Orze³ Trzciñsko-Zdrój – Zorza
Dobrzany 0:2, Odra Chojna – Iskierka
Szczecin 2:0, Woda Piast II Rzecko –
GKS Mierzyn 1:0, Sparta Wêgorzyno –
Arkonia Szczecin 1:3, Pomorzanin
Nowogard – K³os Pe³czyce 1:0, Osadnik Myœlibórz – Stal Lipiany 1:3, Polonia P³oty – Œwit Szczecin 4:2.
1. Kluczevia Stargard
2. Odra Chojna
3. Arkonia Szczecin
4. Polonia P³oty
5. Stal Lipiany
6. Osadnik Myœlibórz
7. Sparta Gryfice
8. Orze³ Trzciñsko-Zdr.
9. Pomorzanin Nowogard
10. Œwit Szczecin
11. Zorza Dobrzany
12. K³os Pe³czyce
13. GKS Mierzyn
14. Woda-Piast Rzecko
15. Iskierka Szczecin
15. Sparta Wêgorzyno

44 46:11
37 42:21
36 48:17
34 45:22
32 35:35
32 42:30
25 26:29
24 28:31
24 15:21
21 22:26
21 27:31
21 18:30
17 19:31
16 17:44
12 10:37
11 17:41

Klasa Okrêgowa
Promieñ Mosty – Pogoñ II Szczecin
1:8, Wicher Brojce – Ehrle Dobra
Szczeciñska 1:3, Mewa Resko – Flota II
Œwinoujœcie 0:4, Ina Iñsko – Jeziorak
Szczecin 1:1, Masovia Maszewo –

Granie w planie

Œwiatowid £obez 1:1, Orze³ £o¿nica –
Fagus Ko³bacz 3:0, Chemik II Police –
Korona Stuchowo 4:0, Wicher Reptowo – D¹brovia Stara D¹browa 0:0.
1. Masovia Maszewo
2. Pogoñ II Szczecin
3. Ehrle Dobra Szcz.
4. Wicher Brojce
5. Jeziorak Szczecin
6. Flota II Œwinoujœcie
7. Orze³ £o¿nica
8. Korona Stuchowo
9. Fagus Ko³bacz
10. Ina Iñsko
11. Œwiatowid £obez
12. Chemik II Police
13. D¹brovia St. D¹browa
14. Promieñ Mosty
15. Mewa Resko
16. Wicher Reptowo

40 39:20
38 72:16
37 39:23
35 37:22
34 45:15
33 47:38
30 32:31
28 29:32
28 38:31
26 28:34
19 20:42
18 36:47
15 32:40
14 26:57
11 22:63
10 22:53

Klasa A
Sowianka Sowno – Fala Miêdzyzdroje
0:5, Rega II Trzebiatów – Orze³ Prusinowo 6:0, Jantar Dziwnów – Ba³tyk
Gostyñ 5:0, Olimpia Nowogard – Bizon
Cerkwica 3:1, Pionier ¯arnowo – Znicz
Wysoka Kamieñska 1:0, Radovia Radowo Ma³e – Iskra Golczewo 0:1, B³êkitni
Trzyg³ów – Ba³tyk Miêdzywodzie 2:0.
A klasa
1. Rega II Trzebiatów
2. Iskra Golczewo
3. Jantar Dziwnów
4. Fala Miêdzyzdroje
5. B³êkitni Trzyg³ów
6. Radowia Radowo M.
7. Olimpia Nowogard
8. Bizon Cerkwica
9. Pionier ¯arnowo
10. Ba³tyk Gostyñ
11. Sowianka Sowno
12. Ba³tyk Miêdzywodzie
13. Orze³ Prusinowo
14. Znicz Wysoka Kam.

36 56:16
34 46:20
33 47:26
32 31:13
31 36:27
30 41:23
29 43:29
18 31:33
16 28:37
16 42:44
14 26:53
12 29:40
5 17:72
4 22:62

Klasa B
Sokó³ Sokoliniec – Œwiatowid II £obez
2:1, Piast Kolin – Ogniwo Dzwonowo
(...), Sparta Lubieniów – Orkan II Suchañ 0:3, Saturn Szadzko – Znicz Sulibórz 4:0,
1. Sokó³ Sokoliniec
24 25:10
2. Orkan II Suchañ
18 26:12
3. Œwiatowid II £obez
14 20:13
4. Piast Kolin
14 17:16
5. Saturn Szadzko
13 16:16
6. Znicz Sulibórz
12 17:23
7. Derby Ulikowo
7 10:16
8. Sparta Lubieniów
6 16:31
9 Ogniwo Dzwonowo
4 13:23

IV liga 01.05 Piast Drzonowo – Victoria Przec³aw, Wybrze¿e Rewalskie – Vineta Wolin, Sokó³ Pyrzyce – Leœnik Rossa Manowo, S³awa S³awno – Gryf Kamieñ
Pom., 11.00 Hutnik Szczecin – Piast Chociwel, 13.00 Pogoñ Barlinek – Sarmata
Dobra, 16.00 Ina Goleniów – Drawa Drawsko Pom., 17.00 Gwardia Koszalin – Stal
Szczecin.
V liga 30.04 18.00 Zorza Dobrzany – Osadnik Myœlibórz, 01.05 Kluczevia
Stargard – Pomorzanin Nowogard, Arkonia Szczecin – Woda Piast II Rzecko, GKS
Mierzyn – Polonia P³oty, Stal Lipiany – Sparta Gryfice, 13.30 Iskierka Szczecin
– Orze³ Trzciñsko-Zdrój, 15.00 Œwit Szczecin – Odra Chojna, 16.00 K³os Pe³czyce
– Sparta Wêgorzyno.
Klasa okrêgowa 01.05 Pogoñ II Szczecin – Chemik II Police, Flota II Œwinoujœcie – Wicher Brojce, 13.30 Ehrle Dobra Szcz. - Promieñ Mosty, 16.00 Korona
Stuchowo – Orze³ £o¿nica, 16.00 Jeziorak Szczecin – Masovia Maszewo, 16.00
Œwiatowid £obez – Mewa Resko, 17.00 Fagus Ko³bacz – Wicher Reptowo, 02.05
15.00 D¹brovia Stara D¹browa – Ina Iñsko.
Klasa A 01.05 Pionier ¯arnowo – Sowianka Sowno, Znicz Wysoka Kamieñska
– Radovia Radowo Ma³e, Bizon Cerkwica – B³êkitni Trzyg³ów, Ba³tyk Miêdzywodzie – Jantar Dziwnów, Ba³tyk Gostyñ – Rega II Trzebiatów, Orze³ Prusinowo –
Fala Miêdzyzdroje, Iskra Golczewo – Olimpia Nowogard.
Klasa B 01.05 Œwiatowid II £obez – Sparta Lubieniów, Ogniwo Dzwonowo
– Derby Ulikowo; 02.05 Znicz Sulibórz – Sokó³ Sokoliniec, Orkan II Suchañ –
Piast Kolin.
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Sarmata lubi
graæ z mocnymi
Sarmata Dobra – Ina Goleniów 2:2 (0:1)
Sarmata: Marcin Kamiñski,
Maciej Garliñski, Jaros³aw Jaszczuk kpt., £ukasz Olechnowicz
(od 46’ Wojciech GuŸniczak), Kamil Pacelt, Krzysztof Szkup (od
86’ Wojciech Dorsz), Wojciech
Kliœ (od 66’ Wojciech Bonifrowski), Damian Padziñski, Piotr
Grochulski, Rados³aw Cytowicz,
Grzegorz Mêdrek. Trener Tomasz
Surma.
Ina: Pawe³ Sobolewski, Konrad Winczewski, Krzysztof Borkowski, Marcin Winiarski, Micha³ £ukasiak ( od 87’ S³awomir
Paszkowski), Piotr Hanuszkiewicz kpt., Wojciech Borek, Piotr
Winogrodzki, Bartosz Paszkowski, Hubert Pêdziwiatr (od 82’
Bartosz Chrz¹stowski), Filip Borek (od 51’ Tomasz Trosko).
Strzelcy bramek: dla Sarmaty:
Wojciech Kliœ 49’, Wojciech Bonifrowski 69'; dla Iny: Bartosz
Paszkowski 6’, Wojciech Borek
63’.
Sêdzia g³ówny Dariusz Baniowski, asystenci: Piotr Latos i
Mariusz Rybicki.
W sobotnie popo³udnie 24
kwietnia na boisku w Dobrej Sarmata Dobra zmierzy³ siê z czo³ow¹ dru¿yn¹ IV ligi zajmuj¹c¹
aktualnie 6 miejsce w tabeli In¹
Goleniów. Mecz rozpocz¹³ siê od
symbolicznej minuty ciszy, z³o¿onej w ho³dzie tragicznie zmar³ym
w katastrofie samolotowej pod
Smoleñskiem.
O solidnoœci dru¿yny z Goleniowa mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e
w dotychczas rozegranych 17-tu
meczach zespó³ z Goleniowa poniós³ tylko 2 pora¿ki. Tê solidnoœæ dru¿yny z Goleniowa widaæ by³o w Dobrej szczególnie w
I po³owie meczu, gdy zawodnicy
Iny graj¹c bardzo mocno pressingiem, czêsto posuwaj¹c siê
nawet do faulów (na które sêdzia
prowadz¹cy spotkanie patrzy³ z
wielk¹ pob³a¿liwoœci¹) wypracowali sobie co najmniej trzy dogodne sytuacje do strzelenia bramek. Na szczêœcie dla Sarmaty
tylko jedn¹ z nich w 6’ meczu
wykorzysta³ Bartosz Paszkowski.

Przebieg meczu ca³kowicie
odmieni³ siê w II po³owie. Sarmata od pocz¹tku zepchn¹³ do defensywy zespó³ z Goleniowa i ju¿ w
49’ Krzysztof Szkup egzekwuj¹c
rzut wolny zagra³ mocno i precyzyjnie do Wojciecha Klisia, który
strza³em g³ow¹ doprowadzi³ do
wyrównania. Po zdobyciu wyrównuj¹cej bramki Sarmata dalej
przewa¿a³ i kiedy wydawa³o siê, ¿e
nastêpne bramki dla Sarmaty bêd¹
tylko kwesti¹ czasu, w 63’ Wojciech Borek przej¹³ pi³kê niedok³adnie zagran¹ przez obronê Sarmaty i mocnym uderzeniem z ok.
30 m przelobowa³ Marcina Kamiñskiego i wyprowadzi³ Inê na prowadzenie. W 66’ na boisku w zespole Sarmaty pojawi³ siê borykaj¹cy siê przez wiele miesiêcy z
uci¹¿liw¹ kontuzj¹ Wojciech Bonifrowski. Ju¿ trzy minuty póŸniej
ten bramkostrzelny zawodnik precyzyjnym, piêknym strza³em z rzutu wolnego uzyska³ dla Sarmaty
wyrównuj¹c¹ bramkê. I chocia¿ do
koñca Sarmata przewa¿a³ i próbowa³ strzeliæ zwyciêsk¹ bramkê, to
wynik nie uleg³ ju¿ zmianie.
W bie¿¹cym tygodniu czekaj¹
dwa chyba najwa¿niejsze wyzwania w historii klubu: w œrodê na
boisku w Trzebiatowie, o godz.
17., Sarmata zagra w pó³finale
wojewódzkiego Pucharu Polski. I
chocia¿ gospodarzem rzekomo
jest druga dru¿yna Regi Trzebiatów, to faktycznie nasz zespó³ zagra z aktualnym wiceliderem III
ligi, czyli z pierwszym zespo³em.
Regulamin rozgrywek nie zostanie z³amany, tylko gdzie jest czysta, szlachetna zasada fair play?
A ju¿ w sobotê, Sarmata uda siê
do „jaskini lwa”, czyli aktualnego
lidera IV ligi dru¿yny Pogoni Barlinek (mecz o godz. 13.). Dru¿yna
z Barlinka wyraŸnie prowadzi w
tabeli (we wszystkich dotychczasowych meczach tylko 1 pora¿ka),
to ka¿dy dobry rezultat Sarmaty
by³by niew¹tpliw¹ „sensacj¹”.
Jednak ju¿ raz w rundzie jesiennej
w pojedynku z ówczesnym liderem Hutnikem Szczecin Sarmata
wyszed³ zwyciêsko 6:1, to dlaczego w pojedynku z obecnym liderem sytuacja nie mog³a by siê powtórzyæ? Przecie¿ marzenia czêsto siê spe³niaj¹!
estan
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M³ode koszykarki z Radowa Ma³ego
rozpoczê³y swoj¹ przygodê z koszykówk¹
Dziewczêta ze Szko³y Podstawowej w Radowie Ma³ym, w sobotê, 24 kwietnia br., w Koszalinie
rozpoczê³y rozgrywki ligowe rocznika 97 i m³odsze.
Polski Zwi¹zek Koszykówki od
tego roku postanowi³ rozpocz¹æ regularne rozgrywki w koszykówkê
nieco wczeœniej, ni¿ zwykle. Powo³a³ do rozgrywek m³ode adeptki
koszykówki roczników 97, 98 i - jak
w przypadku dziewcz¹t z Radowa
Ma³ego - rocznik 1999, czyli zawodniczki uczêszczaj¹ce do IV klasy szko³y podstawowej.
W minion¹ sobotê dziewczêta
swoje pierwsze mecze rozegra³y w
Koszalinie. Pierwsze spotkanie na
obcym terenie troszkê usztywni³o
poczynania dziewcz¹t, ale w miarê
up³ywu czasu nabiera³y pewnoœci
siebie i gra zaczê³a sprawiaæ im tak

wielk¹ przyjemnoœæ, i¿ niechêtnie
zgadza³y siê na kolejne zmiany w
wyjœciowych pi¹tkach.
Wyjazd do Koszalina i rozegrane tam dwa mecz z UKS „¯ak”
Koszalin i „Olimpijczykiem”
Drawsko Pom. dostarczy³o wielu
sportowych wra¿eñ oraz materia³u
do analiz dalszej pracy trenerskiej.
W rozgrywkach z przyczyn zdrowotnych nie mog³y wzi¹æ udzia³u
Karolina Gajewska i Klaudia Taborska.
Reprezentacja UKS Radowo
Ma³e graj¹ca w Koszalinie: Natalka
Szczepañska, Karina Sobañska,
Monika Chlib, ¯aneta Niczman,
Karolina Kamiñska, Pamela Jemilianowicz, Kamila Przygocka, Aneta Lewandowska, Julia Pi¹tkowska,
Sandra ¯elazna. Trener: Miros³aw
Budzyñski.
(o)

Ju¿ po raz szósty odby³ siê Rajd Pieszy Po Ziemi £obeskiej

KAMIENNY MATEUSZ i LIŒCIASTA EL¯BIETA
Pe³ni refleksji, z ¿a³ob¹ w sercu, ruszyliœmy w doroczn¹, turystyczn¹ wêdrówkê po Ziemi £obeskiej. Wêdrowanie nasze zosta³o
naznaczone sobotni¹ tragedi¹.
Przygotowane zawczasu œpiewniki zostawiliœmy w domach, a ze
sob¹ wziêliœmy nutê ¿alu i zadumy. Ruszyliœmy ….
Wêdrowa³o ponad 80 osób ze
Szczecina (Klub Tatrzañski Szczecin), Drawska Pom., Iñska, £obza,
Stargardu Szcz., Goleniowa i Z³ocieñca. Rajd prowadzili: Adam Kogut i El¿bieta Jankowska. Organizatorem rajdu jest Ognisko TKKF
B³yskawica £obez. Nasza marszruta: £obez – Wzgórze Rolanda –
Unimie – Dobieszewo – Zache³mie
– hubertówka jezioro Che³m – przystañ kajakowa, rzeka Rega – £obez.
Dystans 16 km.
Naszym pierwszym celem
by³o Wzgórze Rolanda-Zygfryda.
Pokrótce przypomnieliœmy turystom historiê tego miejsca. Reakcje
turystów s¹ zawsze takie same: jaka
szkoda, ¿e takie miejsca pozostawione s¹ samym sobie i popadaj¹ w
zapomnienie. St¹d pomaszerowaliœmy leœnymi œcie¿kami i dró¿kami,
a dalej szos¹ do Unimia, przez grodzisko wczesnos³owiañskie nad
Jez. Dobieszewo i dró¿k¹ na miejscu dawniej kolei w¹skotorowej, a¿
do wsi Dobieszewo.
W Dobieszewiu powita³ nas so³tys Pan Stanis³aw Polny, który za-

prosi³ turystów do koœcio³a. Na
chwilê modlitwy. I podziwianie niezwyk³ych zabytków: gotyckiego
drewnianego tryptyku z XV w. ze
œw. Krzysztofem, œw. Ann¹ Samotrzeæ, œw. Katarzyn¹ i 12 Aposto³ami, póŸnogotyckiego krucyfiksu i
renesansowej ambony. Warto podkreœliæ, ¿e jest jeden z najstarszych
koœcio³ów na Ziemi £obeskiej.
Gdy opuszczaliœmy Dobieszewo zegary pokaza³y godzinê 12.
Przystanêliœmy, zamilkliœmy na 2
minuty. Wszyscy mieli przed oczami sobotni¹ katastrofê pod Smoleñskiem.
W Zache³miu oczekiwa³ na nas Zdzis³aw Bogdanowicz, który zaprezentowa³ nam park
podworski. Najwiêksze wra¿enie na
turystykach zrobi³a oczywiœcie
ogromna zache³miecka lipa Elizabeth (w obwodzie ponad 700 cm).
Pan Bogdanowicz zaskoczy³ nas
inicjatyw¹ ustanowienia kolejnego
pomnika przyrody. Chodzi o potê¿ny d¹b rosn¹cy na skraju wsi przy
drodze w kierunku Unimia. „Wspólnymi si³ami” dokonaliœmy pomiaru
jego obwodu. Turyœci z³o¿yli swoje
podpisy pod petycj¹, skierowan¹ do
burmistrza £obza, w sprawie uznania pomnika przyrody.
Na hubertówce jezioro Che³m
³obeskie morsy przygotowali dla
nas, uczestników rajdu ognisko z
pieczonymi kie³baskami i kaszaneczk¹. By³o tak¿e wiele innych
smako³yków.

Po zaspokojeniu pierwszego
g³odu, nadszed³ czas na k¹piel, k¹piel morsów. Morsowa³o 15 osób z
Drawska Pom., Iñska i £obza.
Tras¹ przez przystañ kajakow¹
skierowaliœmy siê z powrotem do
£obza. Nasza nieco d³uga, niezwyk³a i bogata we wra¿enia wêdrówka
dobieg³a koñca.
Jednym z celów rajdu jest zaprezentowanie uczestnikom atrakcji
turystycznych Ziemi £obeskiej. Jesteœmy przekonani, ¿e turyœci wyjechali z £obza pe³ni niezapomnianych wra¿eñ.
Jak siê to uda³o, niech oceni¹
sami uczestnicy.
Aha … Kamienny Mateusz w
nazwie rajdu to gotycki koœció³ pw.
Œw. Mateusza Biskupa w Dobieszewiu. Liœciasta El¿bieta to lipa Eliza-

beth, pomnik przyrody w Zache³miu.
Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania Nadleœnictwu £obez za
udostêpnienie hubertówki nad Jez.
Che³m. Dziêkujemy Panu Stanis³awowi Polnemu i Zdzis³awowi Bogdanowiczowi za ¿yczliwe przyjêcie
turystów. Dziêkujemy grupie ³obeskich morsów pod przewodnictwem
Tadeusza Weso³owskiego za pomoc
w aprowizacji i za przygotowanie
ogniska. Dziêkujemy El¿biecie Wiœniewskiej-Deberny za udzielone
wsparcie.
Ognisko TKKF B³yskawica
£obez prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ
w oparciu o dotacjê udzielon¹ przez
Urz¹d Miejski w £obzie.
Z turystycznym pozdrowieniem
!! Adam Kogut, adamku@vp.pl
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Wiosenne bieganie w Dobrej
W dniu 20.04. 2010 r. na stadionie miejskim w Dobrej przy bardzo
³adnej, s³onecznej pogodzie odby³y
siê XII wiosenne biegi prze³ajowe.
W zawodach wziê³a udzia³ m³odzie¿ 13 szkó³ podstawowych oraz
9 gimnazjów z 15 miejscowoœci województwa zachodniopomorskiego: Dêbice, Dobra, Dobrzany,
Dziwnów, Iñsko, £abuñ, £obez,
£osoœnica, Osina, Pêzino, Recz,
Resko, Wêgorzyno, Wojtaszyce,
Wolin. Goœæmi imprezy byli: Starosta £obeski-Pan Antoni Gutkowski,
cz³onek Zarz¹du Powiatu –Pan Ryszard Sarna,
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej- Pani Jolanta Siekiera, Burmistrz Dobrej- Pani Barbara Wilczek, Dyrektor Szko³y Podstawowej w Dobrej- Pani Ewa Dmochowska.
W trakcie zawodów odby³o siê
18 biegów dla klas 1-6 szkó³ podstawowych i klas I-III gimnazjów, w
których wystartowa³o ³¹cznie oko³o
700 zawodników.
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych biegach:
Szko³y podstawowe: Amelia
Pi¹tkowska (Iñsko), Ola Bodnar(
Dobrzany), Wiktoria Bakalarczyk (
Dobra), Milena Sadowska( Dobra),
Sylwia Doliñska (Pêzino), Michalina Maryniak (Pêzino) Olek Polewczak ( Iñsko), Szymon Emche (Osina), Oskar Demczur (Recz),Dawid
Stasiak ( Wêgorzyno), Mateusz
Kuryluk (Iñsko), Rafa³ Kubicki(
Pêzino),
Gimnazja:Wiktoria Natkañska
(Wolin), Sonia S³awiñska( Resko),
Anastazja Szymczak ( Osina),Andrzej Sacharewicz ( Iñsko), £ukasz
£achañski( Wêgorzyno), Krzysztof
Kraus (£obez),
Wyniki prowadzonej w czasie

zawodów klasyfikacji dru¿ynowej
dziewczêta –Szko³y Podstawowe
Im.- Dobra, II m.- Pêzino, III
m.- Iñsko
ch³opcy -Szko³y Podstawowe
Im.- Iñsko, II m.- Dobrzany, III
m.- Resko
dziewczêta -Gimnazja
Im.- Resko, II m. –Dobra, III m.
– Wolin
ch³opcy - Gimnazja
I m.- Resko , II m. – Wêgorzyno
, III m. -Iñsko
Na zakoñczenie zawodów najlepszym zawodnikom wrêczono
medale, statuetki, nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Szko³y, które okaza³y siê najlepsze w klasyfikacji
dru¿ynowej otrzyma³y puchary oraz
dyplomy
Organizatorami i sponsorami
zawodów byli: Starostwo Powiatowe w £obzie, Polski Zwi¹zek Lekkiej Atletyki w Warszawie, Zachodniopomorskie Zrzeszenie L. Z. S. w
Szczecinie, Szczeciñski Klub Olimpijczyka, Wojewódzki Szkolny
Zwi¹zek Sportowy w Szczecinie,
Uczniowski Klub Sportowy „ A R B

Udany start w Policach

Br¹zowy medal dla
uczennicy z Dobrej
W dniu 19 kwietnia w Policach
odby³y siê Fina³y Wojewódzkie
Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej i Gimnazjady w biegach prze³ajowych. W
zawodach wystartowali zawodnicy,
którzy uzyskali awans z zawodów
powiatowych. W ka¿dym biegu
startowa³o ok. 70 - 100 zawodników. W trakcie zawodów odby³o siê
6 biegów na dystansach od 800 do
2500 m.

Start w zawodach by³ bardzo
udany dla Mileny Sadowskiej,
uczennicy klasy IV Szko³y Podstawowej w Dobrej, zawodniczki UKS
„ARBOD”. Milena rywalizuj¹c na
trasie biegu z uczennicami klas V i
VI osi¹gnê³a wielki sukces, zajmuj¹c trzecie miejsce w województwie. ¯yczymy dalszych udanych
startów na zawodach lekkoatletycznych. (o)

O D’’ w Dobrej, Urz¹d Miejski w
Dobrej, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w Dobrej, Administracja Mienia
Komunalnego, Policja w Dobrej,
Szko³a Podstawowa w Dobrej, Pan
Marian Kowalczyk - Masarnia w
Krzemiennej, Pan Krzysztof Misiak
„ O K N O -P L A ST” £obez, Pani
Iwona Fatz - „ P A R A M I X”, Pani
Bo¿ena Kontowicz –Firma Samba,
Pan Tadeusz Bo¿ek – „ T A D E X’’,
Pan Piotr Czupiñski- Zak³ad Obrotu
Artyku³ami Rolnymi I Przemys³o-

wymi. Impreza zosta³a dofinansowana ze œrodków Ministerstwa
Sportu i Turystyki.
Wszystkim organizatorom i
sponsorom dziêkujê za wszelk¹
udzielon¹ pomoc przy organizacji
zawodów. Dziêkujê goœciom zaproszonym, zawodnikom i ich opiekunom za przybycie do Dobrej. Dziêkujê komisji sêdziowskiej i obs³udze technicznej zawodów.
Prezes
U K S „ A R B O D”
Janusz £ukomski
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M³odzie¿ ustanawia rekordy
w lekkiej atletyce
Uczniowski Klub Sportowy
„Trójka” przy Gimnazjum w Wêgorzynie od lat aktywnie rozwija
wœród uczniów zami³owanie do lekkiej atletyki - "królowej sportu".
Z inicjatywy wêgorzyñskich nauczycieli wychowania fizycznego
Andrzeja Stasiaka i Jerzego Acmana w szkolnej hali sportowej przeprowadzono Mistrzostwa Powiatu
w Skoku Wzwy¿.
W tegorocznym konkursie skoku wzwy¿ wystartowa³o 22 uczniów
ze szkó³ gimnazjalnych z Reska,

£obza i Wêgorzyna. Tytu³ mistrza
Powiatu £obeskiego zdobyli
- w kategorii dziewcz¹t: Sonia
S£AWIÑSKA Gimnazjum Resko
- w kategorii ch³opców: Adrian
KA£APACKI Gimnazjum Wêgorzyno.
Uczennica klasy II Gimnazjum
w Resku Sonia S³awiñska wynikiem
148 cm ustanowi³a nowy rekord
powiatu ³obeskiego w tej konkurencji. Poprzedni rekord nale¿a³ do Oli
Turzyñskiej z Zespo³u Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym i wynosi³ 147 cm.

Klasyfikacja koñcowa konkursu skoku wzwy¿
dziewczêta
1. Sonia S³awiñska (Resko) 148 cm
2. Sandra Kocik
(Resko) 142 cm
3. Maria Dziuba
(Resko) 142 cm
4. Agata Abramczuk (Wêgorzyno) 136 cm
5. Justyna Michalak (Wêgorzyno) 136 cm
ch³opcy
1. Adrian Ka³apacki (Wêgorzyno) 169 cm
2. Bronis³aw Dadan (Wêgorzyno) 166 cm
3. Damian Sarnowski (Wêgorzyno) 166 cm
4. Szymon Franczuk (Wêgorzyno) 166 cm
5. Rafa³ Rafalczyk (£obez)
160 cm
Pozosta³e konkurencje biegowe i techniczne w ramach Gimnazjady
Powiatowej w Lekkiej Atletyce zostan¹ przeprowadzone na stadionie w
£obzie w miesi¹cu maju.

Skrad³ sadzonki
W okresie od 17/19 kwietnia
2010 r. nieznany sprawca skrad³ z
terenu szkó³ki leœnej 8.500 sztuk sadzonek drzewa buk. Straty wynoszš
1.664 zl.

Kolizja w Resku
W dniu 19 kwietnia 2010 r. ok.
godz.10.00 w Resku kierujšca samochodem marki Ford Galaxy Justyna B. nie zachowa³a ostro¿noœci
podczas manewru omijania wskutek
czego uderzy³a w zaparkowany pojazd marki Peugeot nale¿šcy do
mieszkanki £abunia Wielkiego.

Niebieska linia telefon
dla ofiar przemocy
Informujê, ¿e zmieni³y siê godziny pracy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia”. Aktualnie
telefon dla ofiar przemocy w rodzinie o numerze: 0801 12 00 02 dzia³a
w dni powszednie i soboty w godzinach 8./00- 22.00, natomiast w niedziele i œwiêta w godzinach 8.00 –
16.00. Ponadto w ramach pogotowia dzia³a tak¿e poradnia e- mailowa o adresie: niebieskalinia@niebieskalinia.info i telefoniczna poradnia prawna prowadzšca dy¿ury
w poniedzia³ki i pištki w godzinach
17.00- 21.00 pod numerem telefonu 0 22 666 28 50 oraz w œrody w
godzinach
18.00 – 22.00 pod numerem telefonu 0 801 12 00 02.

Rowerzyœci na zakazie
W dniu 21 kwietnia 2010 r. policjanci zatrzymali dwóch rowerzystów, którzy jechali rowerami

³ami¹c tym samym s¹dowy zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów;
Bogdana K w £obzie na ulicy Chopina i Andrzeja H w Wêgorzynie.

Kolizje w powiecie
W dniu 23 kwietnia 2010 r. dosz³o na terenie powiatu do dwóch
kolizji drogowych. O godz. 17.45 na
drodze £obez- Strzemiele tu¿ pod
jad¹cy samochód osobowy marki
ford kierowany przez mieszkañca
£obza wbieg³ jeleñ uszkadzaj¹c
pojazd. Tego samego dnia w Resku
na ulicy Boh. Warszawy kieruj¹ca
samochodem marki Skoda Felicia
mieszkanka Reska, wyje¿d¿aj¹c z
parkingu uszkodzi³a stoj¹cy samochód marki nissan Suny, nale¿¹cy do
mieszkanki z gminy Resko.

Agresywni m³odzi ludzie
W dniu 25 kwietnia 2010 r. po
pó³nocy policjanci z £obza podjêli
interwencjê wobec grupy m³odych
osób, którzy na placu 3 Marca zachowywali siê g³oœno, co przeszkadza³o okolicznym mieszkañcom. 27
letni Pawe³ K., bêd¹cy pod wp³ywem alkoholu nie chcia³ podaæ policjantom swoich danych personalnych, u¿ywa³ s³ów wulgarnych.
Funkcjonariusze postanowili doprowadziæ tego m³odego mê¿czyznê do radiowozu. W tym czasie
dwóch pozosta³ych mê¿czyzn rzuci³o siê na policjantów, broni¹c swojego kolegi. Szarpali funkcjonariuszy za mundury, u¿ywali s³ów wulgarnych. Marcin R. z £obza uderzy³
policjanta w nogê. Ca³a agresywna
trójka m³odych mieszkañców
£obza zosta³a zatrzymana w Policyjnej Izbie Zatrzymañ. Po wytrzeŸwieniu us³yszeli zarzuty dotycz¹ce
naruszenia nietykalnoœci cielesnej
policjanta.

Komunikat znaleziono torbê podró¿n¹
Informujemy, ¿e w dniu 19 kwietnia 2010 r. oko³o godz. 17.30 w
okolicach dworca PKS w £obzie znaleziono torbê podró¿n¹ koloru granatowego.
W³aœciciel torby proszony jest o zg³oszenie siê do Komendy Powiatowej Policji w £obzie do dzielnicowego m³. asp. Marka B³osiñskiego
nr tel. 91 56 15 522.
asp. Anna Gembala
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Reklama
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Galeria tygodnika
Agnieszka & Bartek

91 3973730
Krzy¿ówka nr 17

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242.

Chrzest Gabrieli

NAGRODA
Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 15 brzmia³o:

„Kto czyta nie musi pytaæ”
Nagrodê wylosowa³a Pani Agnieszka Rachfa³ z Reska.
Gratulujemy.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
www.fotopyrczak.pl

