Kamera w gabinecie lekarskim?

GAZETA POWIATOWA Nr 23 (432) Rok IX 8.6.2010 r. Cena 2,00 z³ (w tym 0% VAT) ISSN 1643-5761

Zlecê po³o¿nie
terakoty
na hali o pow. 1100 mkw.

Piekarnia „Dro¿d¿yk”
obchodzi³a 20-lecie

Oferty proszê kierowaæ
na adres mailowy:
agrojmmk@gmail.com
informacje pod nr.
telefonu 609-671-030
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Gdyby ¿y³ Marsza³ek Pi³sudski...

List do redakcji

Prawdê mówi¹c zalewa mnie
krew, gdy widzê powódŸ i rz¹d, który w tej sprawie nic nie robi. Ludzie
zostali pozostawieni sami sobie.
Rz¹d Donalda Tuska, zamiast og³osiæ stan klêski ¿ywio³owej, uprawia
partyjne gry, kalkuluj¹c i sonduj¹c,
czy to mu siê op³aca. Je¿eli powodŸ
w takim rozmiarze nie jest klêsk¹, to
co ni¹ jest?
Dopiero zalanie Warszawy?
Stwierdzenie, ¿e taki stan wprowadzi siê, je¿eli powódŸ uniemo¿liwi
przeprowadzenie wyborów, jest cynicznym przyznaniem siê, ¿e nie liczy siê pañstwo i ludzie, tylko najwa¿niejsza jest w³asna partia. Gdyby ¿y³ Marsza³ek Pi³sudski, to po³owê tego rz¹du kaza³by wsadziæ do
Berezy i wych³ostaæ, by zm¹drzeli.
Kandydat na prezydenta Bronis³aw Komorowski rzek³, ¿e „mia³
przyjemnoœæ” wizytowaæ zalane tereny. Gdyby to powiedzia³ Jaros³aw
Kaczyñski, media rozerwa³y by go
na strzêpy. Komorowskiemu szybko tê gafê zapomniano. Zreszt¹ co

taka gafa przy tej biernoœci rz¹du,
który nieustannie zapewnia powodzian, ¿e jest przygotowany. Do
czego – nie wiadomo. Zapewne chodzi o wyp³aty po powodzi. Nic przecie¿ prostszego, jak przelaæ z konta
na konto pieni¹dze podatników.
Spopularyzowano tezê, ¿e ludzie s¹ winni sami sobie, bo mieszkaj¹ za blisko rzek. Tylko gdzie
maj¹ siê wynieœæ, je¿eli mieszkaj¹
tam z dziada pradziada?
Teza ta jest fa³szywa, bo mieszkañcy nie umacniaj¹ przecie¿ swoich wa³ów prywatnych, lecz pañstwowe lub samorz¹dowe. Pod
czyj¹ zaœ jurysdykcj¹ s¹ Wis³a i
Odra, które zalewaj¹ tereny?Przecie¿ to nie s¹ prywatne rzeki, ani
samorz¹dowe. Zarz¹dza nimi pañstwo, czyli rz¹d. Wiêc ten rz¹d powinien czuæ siê zobowi¹zany do
zabezpieczania rzek przed wylewaniem. Przecie¿ to nie jest tak, ¿e
mieszkañcy chroni¹ tylko swój dobytek. Gdyby tak by³o, budowali by
wa³y tylko wokó³ swoich domów,

nie martwi¹c siê o nic dooko³a. A
przecie¿ zabezpieczaj¹c wa³y, chroni¹ tak¿e rz¹dowe drogi, mienie i
publiczne instytucje; szko³y, szpitale, elektrownie itp. Oni walcz¹, a
rz¹d?
PowódŸ obna¿y³a stan naszego
pañstwa urz¹dzanego nam przez
Platformê Obywatelsk¹. Zapytam –
czy obecnie w ogóle istnieje coœ
takiego jak Platforma Obywatelska? Dzisiaj raczej platformê obywatelsk¹ tworz¹ obywatele, którzy
ruszyli powodzianom na pomoc. To
jest obywatelskoœæ!
Cz³owieka krew zalewa, jak s³yszy, ¿e przy pierwszej fali wysadzono wa³, by woda sp³ynê³a i nikt go
nie za³ata³ i druga fala wdar³a siê
przez tê wyrwê powtórnie zalewaj¹c
ludzi. Przecie¿ nad tym ju¿ nikt nie
panuje. Premier Tusk mówi, ¿e stan
klêski ¿ywio³owej ograniczy³ by
prawa obywateli i samorz¹dów, a
przecie¿ - stwierdzi³ – samorz¹d nie
stawia oporu i wspó³pracuje ze
stron¹ rz¹dow¹. Daje sobie radê.

Korupcja polityczna a samorz¹dy

Cieszê siê, ¿e Tygodnik
£obeski zauwa¿y³ fakt, i¿ 27
maja minê³a 20 rocznica
pierwszych wyborów do samorz¹du gminnego. Myœlê,
¿e samorz¹d w Polsce postrzegany jest doœæ bezrefleksyjnie, i w gruncie rzeczy
jednostronnie.
Wiele siê mówi i pisze o bie¿¹cych jego pracach, o braku pieniêdzy, o wydarzeniach maj¹cych charakter sensacyjny b¹dŸ aferalny.
Doœæ powszechnie ocenia siê powstanie samorz¹du terytorialnego
za ewidentny sukces transformacji
ustrojowej. Konstatacja ta jednak
budzi niema³e moje zdumienie. To
tak jakby odkryæ, ¿e w³aœciwe od¿ywianie jest lepsze dla zdrowia. Czy¿
w III RP mog³o byæ inaczej? W
wolnym kraju suwerenny samorz¹d
lokalny musia³ powstaæ. Istnienie
samorz¹du gminnego jest warunkiem koniecznym dla w³aœciwego
funkcjonowania ka¿dego demokratycznego pañstwa. Mieszkañcy
wspólnoty gminnej poprzez wybranych przez siebie przedstawicieli
(wójta/burmistrza oraz radnych)
podejmuj¹ najwa¿niejsze decyzje w
sprawach dotycz¹cych najistotniejszych w zakresie organizacji warunków ¿ycia na swoim terenie. A zatem
mo¿na powiedzieæ, ¿e to czym siê
teraz tak bardzo zachwycamy to jest
zachwyt nad normalnoœci¹. Szkoda
jednak, ¿e ten zachwyt wy³¹cza z

myœlenia rozs¹dek i krytyczne spojrzenie na dokonania minionych 20.
lat. W moim odczuciu brak jest pog³êbionej analizy funkcjonowania
tej sfery ¿ycia publicznego. Myœlê,
¿e w ci¹gle trwaj¹cej euforii, wynikaj¹cej z odzyskanej wolnoœci, popadliœmy w pewien rodzaj anarchii
z elementami patologii.
Pierwsze spostrze¿enie to szerz¹ca siê korupcja polityczna. 20 lat
temu na ogó³ radni rad gminnych
zadowalali siê dietami porównywalnymi z wysokoœciami diet wyp³acanych pracownikowi (obecnie
23z³). Diety dzisiejszych radnych
wielokrotnie przekraczaj¹ tê kwotê.
Recept¹ na rosn¹ce koszty lokalnej
demokracji sta³o siê zmniejszenie
liczby radnych. Efekt – jeszcze
wy¿sze diety. Uwa¿am, ¿e nie nale¿a³o ograniczaæ liczby radnych tylko zablokowaæ mo¿liwoœæ traktowania mandatu radnego, jako Ÿród³a
zarobkowania. Jednak diety to nie
jest jeszcze najpowa¿niejszy problem. Bardziej szkodliwym zjawiskiem jest zatrudnianie najbli¿szych cz³onków rodzin w jednostkach podleg³ych samorz¹dowi lub
pracuj¹cych na jego zlecenie. S¹dzê, ¿e bez problemu mo¿na znaleŸæ
takie przyk³ady na naszym terenie.
A przecie¿ mia³a to byæ praca spo³eczna, s³u¿ba dla dobra wspólnego.
Niestety przyjête rozwi¹zania
ustrojowe znacz¹co sprzyjaj¹ wykorzystywaniu pieniêdzy publicz-

nych dla prywatnych korzyœci, dla
zdobywania osobistej popularnoœci
przez samorz¹dowych decydentów.
Nie ma barier, które ogranicza³yby
zapêdy w wydawaniu pieniêdzy
podatnika na cele budz¹ce aplauz
wyborców. Tylko czy o to chodzi?
Czy najwspanialsza choæby zabawa
jest wa¿niejsza od dobrej drogi,
dobrej szko³y, sprawnego i kompetentnego urzêdu?
Drugie spostrze¿enie, to rosn¹ce z roku na rok koszty funkcjonowania administracji publicznej.
Jakiœ czas temu Tygodnik pisa³ na
ten temat ale bez widocznego oddŸwiêku wœród czytelników. W tej
sferze spostrze¿eñ mieœci siê tak¿e
daj¹cy siê zauwa¿yæ brak szacunku
dla publicznego grosza. W³aœciwoœæ ta dotyczy niestety w równej
mierze decydentów jak i wyborców.
Odnosi siê wra¿enie, ¿e nazbyt czêsto spotyka siê postawy, które dobrze opisuje okreœlenie: „publiczne
czyli niczyje”.
Na koniec, aby nie by³o nazbyt
minorowo powiem, i¿ nie ulega najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e samorz¹d
lokalny jest niezaprzeczaln¹ wartoœci¹ sam¹ w sobie, ¿e to wielka i
korzystna zmiana w odniesieniu do
czasów PRL-u, ale w tej pozytywnej
ocenie nie mo¿na traciæ zdroworozs¹dkowej oceny dzia³añ naszych
reprezentantów w lokalnych parlamentach.
Czytelnik

Przecie¿ to jakieœ horrendum. WeŸmy Warszawê, której prezydent
dysponuje przynajmniej tysi¹cem
stra¿ników miejskich i pracowników s³u¿b komunalnych, wiêc mo¿e
rzuciæ ich na wa³y. Kim dysponuje
wójt gminy nad Wis³¹? Nikim! Ma
mo¿e jednego stra¿nika i kilku pracowników komunalnych. Nie podlegaj¹ mu nawet stra¿acy OSP, bo ta jest
organizacj¹ niezale¿n¹! Kim wiêc
wójt mo¿e zarz¹dzaæ w obliczu powodzi? Mo¿e si¹œæ na wale i p³akaæ. Czy
Tusk z Komorowskim i ten ca³y rz¹d
nie zdaj¹ sobie z tego sprawy?
Zapowiadana jest trzecia fala, a
do wyborów coraz bli¿ej. Organizuje je rz¹d i to jego konstytucyjny
obowi¹zek – zapewniæ wyborcom
mo¿liwoœæ g³osowania. Zleciæ ich
przeprowadzenia stra¿akom siê nie
da, wiêc zobaczymy, jak sobie z tym
poradzi. Chyba ¿e tereny zalane
wy³¹czy z Polski. Wtedy reszta kraju ju¿ spokojnie bêdzie mog³a zag³osowaæ na Bronis³awa Komorowskiego. Jednak je¿eli kogoœ z was
dotknie powódŸ, po¿ar, susza, trzêsienie lub inna plaga – nie liczcie, ¿e
wam pomo¿e. Bo niby dlaczego?
Kazimierz Rynkiewicz
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Kamera w gabinecie lekarskim?
(£OBEZ). W opiece nocnej i
œwi¹tecznej pojawi³ siê monitoring i nowi lekarze. Byæ mo¿e jeszcze w tym miesi¹cu kontrowersyjny doktor przestanie przyjmowaæ
pacjentów.
W sprawie lekarza dy¿uruj¹cego w opiece nocnej i œwi¹tecznej, o
którym w naszym tygodniku pojawia³y siê artyku³y, Rada Miejska
oraz burmistrz £obza Ryszard Sola
pisali pisma do szefa Intermedu dr.
Jacka Kargula. Dodatkowo w tej
sprawie dwukrotnie przeprowadzana by³a rozmowa pomiêdzy prezesem a burmistrzem.

Oddaj
krew
(£OBEZ). Dzisiaj,
8 czerwca, w godzinach
od 10.00 do 16.00 w
£obeskim Domu Kultury
bêdzie mia³a miejsce
otwarta akcja poboru krwi.
Do wziêcia udzia³u w akcji zapraszamy osoby pe³noletnie. Nale¿y mieæ przy sobie dowód to¿samoœci.

Krytyczne opinie negatywnie
oceniaj¹ce sposób i formê przyjmowania pacjentów jednego z lekarzy,
spowodowa³y, ¿e po pierwszej interwencji burmistrza doktor zosta³
ukarany kar¹ dyscyplinarn¹, a po
drugiej - kar¹ finansow¹. Wówczas
te¿ gabinet zosta³ objêty monitoringiem.
– Monitoring jest tak wykonany, ¿e pacjenci nie powinni siê niczego obawiaæ. Objêty nim jest tylko sam lekarz i nagrywana jest rozmowa z pacjentem. Pacjenci s¹ niewidoczni. Dr Jacek Kargul poinformowa³ mnie, ¿e ma problemy w
postaci kadry lekarzy mog¹cych

dy¿urowaæ w ambulatorium, nie
móg³ takiego lekarza znaleŸæ, mimo
¿e zwraca³ siê z pismami do naszych
NZOZ-ów, dzia³aj¹cych na naszym
terenie, ¿aden z nich nie odpowiedzia³ pozytywnie, nie zaproponowa³ takiego dy¿uru. Znalaz³ doktor
pediatrii, która tam ju¿ dy¿uruje,
podpisa³ ju¿ te¿ umowê, zgodnie z
któr¹ dy¿ury w ambulatorium rozpocz¹³ dr Bogucki. W tej chwili prowadzi rozmowy z kolejnym lekarzem, który ma zostaæ zatrudniony
w tym miesi¹cu, tym samym rezygnuj¹c z us³ug kontrowersyjnego
lekarza – powiedzia³ burmistrz
³obza Ryszard Sola.
MM

Transgraniczny poœcig
za autem na ³obeskich
tablicach
(REGION). 1.czerwca samochód marki Skoda Octavia na
³obeskich tablicach rejestracyjnych, podje¿d¿aj¹c do kontroli
granicznej po stronie niemieckiej,
nie zatrzyma³ siê.
Niemieccy policjanci podjêli
poœcig, jednak samochód przejecha³ granicê. Nie oznacza³o to jednak, ¿e mogli poczuæ siê bezpieczni, albowiem po stronie polskiej
nasza policja przejê³a pogoñ za

Powiatowe Ko³o Platformy
Obywatelskiej w £obzie zaprasza
swoich sympatyków i wolontariuszy
z gmin powiatu ³obeskiego do czynnego
udzia³u i pomocy w kampanii wyborczej
kandydata na Prezydenta RP Pana
Bronis³awa Komorowskiego.
Poszukujemy tak¿e nieodp³atnych, dobrych
miejsc na umieszczenie plakatów wyborczych (np. witryny
sklepów, lokali u¿ytkowych). Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt tel. 501509507 lub w biurze Platformy
Obywatelskiej w £obzie, ul. Niepodleg³oœci 44, I piêtro,
w czwartek, 10 czerwca, w godz. 15.00-16.00.

uciekaj¹cym samochodem. Poœcig
nie trwa³ d³ugo. Okaza³o siê, ¿e w
samochodzie jecha³o trzech mê¿czyzn w wieku: 22, 23 i 33 lat. ¯aden
z nich nie jest na sta³e zameldowany
na terenie powiatu ³obeskiego. W
samochodzie znajdowa³a siê spora
iloœæ elektronarzêdzi. Jak wynika ze
wstêpnych ustaleñ, czêœæ nich pochodzi z terenu Niemiec, czêœæ z
terenu Polski (ale nie województwa
zachodniopomorskiego). Policjanci ustalaj¹ czy elektronarzêdzia pochodz¹ tak¿e z innych krajów. W
zwi¹zku z tym, ¿e sprawa zatrzymanej grupy przestêpczej jest rozwojowa, dziœ trudno pisaæ o wszystkich
ustaleniach policji.
MM

Reklama
Tel. 91 39 73 730
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DRUKARNIA w £obzie poleca
us³ugi poligraficzne
Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 39 73 730
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Komu umorzono?
(£OBEZ). W roku ubieg³ym
sporo mieszkañców gminy skorzysta³o z umorzeñ podatkowych, znacznie mniej z odroczenia b¹dŸ roz³o¿enia na raty, a z
pomocy de minimis – tylko piêæ
podmiotów.
Umorzenia podatkowe w gminie
£obez za 2009 rok
Piotr Janik – podatek od nieruchomoœci – 6.881 z³ oraz odsetki w
wysokoœci 153 z³ z powodu przejœciowych problemów p³atniczych.
Zygmunt Heland - podatek od
nieruchomoœci 3.670 z³ oraz 126 z³
odsetek z powodu przejœciowych
problemów p³atniczych.
Teresa Micha³owska – odsetki
podatku od nieruchomoœci w wysokoœci 243 z³ z powodu trudnej sytuacji finansowej. Stanis³aw Wijatyk
podatek od nieruchomoœci w wysokoœci 860 z³ z powodu trudnej sytuacji finansowej.
Wies³awa Romejko – podatek
od nieruchomoœci w wysokoœci
484,82 z³ oraz 18 z³ odsetek z powodu trudnej sytuacji finansowej.
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i kanalizacji sp. z o.o. - podatek od
nieruchomoœci 122.766 z³ oraz
2.450 z³ z powodu przejœciowych
problemów p³atniczych oraz wa¿nego interesu publicznego.
„DRUTPOL” Sp. z o.o. - podatek od nieruchomoœci w wysokoœci
30.744,30 z³ oraz odsetki w wysokoœci 2.172 z³ z powodu przejœciowych problemów p³atniczych oraz
wa¿nego interesu publicznego.
„UNIVEX” odsetki podatku od
nieruchomoœci w wysokoœci 279 z³
z powodu przejœciowych problemów p³atniczych oraz wa¿nego interesu publicznego.

Stowarzyszenie
„DIOGENES” - podatek od nieruchomoœci
8.842 z³ oraz odsetki w wysokoœci
1.104 z³ z powodu trudnej sytuacji
finansowej.
Julian Sierpiñski – podatek rolny w wysokoœci 1.451 oraz odsetki
w wysokoœci 19 z³ z powodu suszy.
Emilia Sierpiñska podatek rolny w wysokoœci 1.451 z³ oraz odsetki w wysokoœci 16 z³.
Jerzy Kowalewski podatek rolny w wysokoœci 653 z³ z powodu
suszy.
„Monar” w Grabowie – ³¹czne
zobowi¹zania podatkowe – 4.726 z³
oraz odsetki w wysokoœci 99 z³ z
powodu przejœciowych problemów
p³atniczych oraz wa¿nego interesu
publicznego.
Odroczenia, roz³o¿enia na raty
Henryk Mikulski, Miros³aw
Adamów, Piotr Janik, Krystyna
D¹browska, Tadeusz Ignaszak,
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i
Kanalizacji Sp z o.o., Uniwex Sp z
o.o., SBS Stado Ogierów £obez
Spó³ka z o.o., Drutpol sp. z o.o.,
Józef Kulczewski, Zenon Cybulski,
Tadeusz Knysz, Robert Lisowski,
Zbigniew Papina, Miros³aw Iskra,
Edward Rokosz, Marcin Andryszak, Mieczys³aw Zwierzchowski,
Marcin Trabszo, Jan Trabszo.
Ulgi – z ustawy o podatku rolnym – Polski Zwi¹zek Dzia³kowców.
Ulgi Inwestycyjne – PPZ „Nowamyl” £obez, PHP „Karex” J.
Romañczuk, K³êbuk.
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy
publicznej (de minimis): Drutpol Sp
z o.o., Univex Sp z o.o., Piotr Janik,
Henryk Mikulski, Adam Nienierza.

Kto kogo reprezentuje
w wyborach
(£OBEZ). Wybory prezydenckie zbli¿aj¹ siê wielkimi krokami. Warto wiedzieæ wiêc, jakie
komitety kogo desygnowa³y do
komisji wyborczych.
W tym roku nie zmieni³y siê
kwoty, jakie za udzia³ w komisji
pobieraj¹ reprezentanci poszczególnych partii. I tak cz³onkowie
komisji zarobi¹ 135 z³; 150 z³ nale¿y siê zastêpcy, natomiast 165 z³ zarobi przewodnicz¹cy.
Poni¿ej przedstawiamy cz³onków komisji, którzy reprezentuj¹
poszczególnych kandydatów na
prezydenta w gminie £obez:
Grzegorz Napieralski - Kazimiera Szklarska, Artur Galczak, Jaœmina Sola, Wies³awa Romejko,
Zbigniew Nowicki, Ma³gorzata
W¹troba, Jakub Belina, Piotr Pawe³
Felsztukier.
Waldemar Pawlak - Wanda
Kwiatkowska, Józef Felich, Grzegorz Piotrowicz, Zofia Majchrowicz, Edward Drozda, Pawe³ Marek, Izabela Kaczmarczyk, Józef
Wojtowicz, W³odzimierz Buczkowski, Gra¿yna Osiñska.
Andrzej Lepper - El¿bieta Pilecka, Gra¿yna Wawrzo³a, Barbara
Kluczyñska, Krystyna Borcz, Janusz Skrobiñski, Alicja Jerman,
Renata Bêdzik, Dorota Zienkiewicz, Anna Skrobiñska-Zawiœlak.
Bronis³aw Komorowski - W³adys³aw Radziwanowski, Jaros³aw
Jankiewicz, Ma³gorzata Rutkowska, Marek Olczak, Roman Witulski, Rozalia Czarnecka, Marcin
Mosi¹dz, Edyta Wójcik.
Zbigniew Ziêtek - Renata

Nabór na rachmistrzów trwa
(POWIAT). Rozpocz¹³ siê nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Powszechnego Spisu Rolnego, który odbêdzie siê w dniach od wrzeœnia do
paŸdziernika br.
Aby zostaæ rachmistrzem, nale¿y m.in. mieæ ukoñczone 18 lat i
przynajmniej œrednie wykszta³cenie, posiadaæ umiejêtnoœæ obs³ugi
komputera, przynajmniej podstawow¹ znajomoœæ zagadnieñ z zakresu rolnictwa, byæ komunikatywnym i posiadaæ umiejêtnoœci interpersonalne, posiadaæ prawo jazdy
kategorii B. Jeœli kandydat spe³nia
te warunki powinien jeszcze z³o¿yæ
oœwiadczenie o korzystaniu w pe³ni
z praw publicznych i niekaralnoœci

za przestêpstwa pope³nione umyœlnie (w tym przestêpstwa skarbowe).
Jeœli rachmistrzem zapragnie zostaæ osoba bezrobotna, powinna wiedzieæ, ¿e na czas zawarcia umowy na
pracê zlecon¹ przy Powszechnym
Spisie Rolnym traci prawo do zasi³ku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasi³ku traci status bezrobotnego.
Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejœæ szkolenie, uzyskaæ pozytywn¹ ocenê z egzaminu
oraz z³o¿yæ przyrzeczenie.
Na 3.dniowym szkoleniu w lipcu,
kandydaci poznaj¹ metodologiê i zasady organizacji spisu. Kandydat, który
nie weŸmie udzia³u w ca³oœci szkolenia, nie mo¿e przyst¹piæ do egzaminu.
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Spoœród kandydatów, po pozytywnym zdaniu egzaminów, zostan¹
wybrane trzy osoby, z czego z dwoma
zostan¹ podpisane umowy, natomiast
trzecia bêdzie tzw. kandydatem rezerwowym. Rachmistrz bêdzie wykonywa³ prace spisowe w okresie 9-23
sierpnia (obchód przedspisowy) oraz
8 wrzeœnia - 31 paŸdziernika.
Rachmistrze spisowi w trakcie
szkolenia i na czas prowadzenia
prac spisowych zostan¹ wyposa¿eni w urz¹dzenia typu hand-held.
W £obzie nabór kandydatów
trwa do 10 czerwca, w Dobrej i
Radowie Ma³ym do 14 czerwca, w
Resku do 16 czerwca, natomiast w
gminie Wêgorzyno takiego naboru
nie ma (stan na 7.06.).
MM

Urbañska, Leszek Post, Henryk Jarzêbski, Joanna Kustowska, Zofia
Skólmowska, Anna SkruñdŸ, Jerzy
Urbañski, Aleksandra Gruza, Krystyna Kogut, Stanis³aw Tulig³owicz, Grzegorz Tulig³owicz.
Jaros³aw Kaczyñski - Bart³omiej Koœmicki,Agnieszka Wielgus,
Piotr Kowalczyk, Gustaw Drapik,
Jadwiga Chocho³, Ewa IlgiewiczPawlak, Zbigniew ¯urawek, Ma³gorzata Rak, Alicja Martyniak, Wioletta Koby³t.
Kornel Andrzej Morawiecki Karolina Lis, Mariusz Zych, Sebastian Tomczyk, Ireneusz Kamaszko,
Tomasz Sawczyszyn, Wojciech Bas,
Krystyna Ledziñska, Iwona Mi³ek.
Andrzej Olechowski - Mariola
Kawczak, Zdzis³aw Kry¿yn, Piotr
Sz³apak, Halina Majewska, Iwona
Tokarska, Mariola Kowalewska,
Beata Kowalczyk, Bogus³aw Zienkiewicz.
Janusz Korwin Mikke - Piotr
Antoni Zienkiewicz, Krystyna
Zienkiewicz, Justyna Ko³tonowska,
Adam Zienkiewicz, Piotr Tokarski,
Wies³aw Franciszek Zienkiewicz.
Marek Jurek - Ma³gorzata
Don, Mateusz Dadan, Adrian Karawasilis, Kamil Taraciñski, Tomasz
Dêbicki, Agnieszka Myd³o, Mieczys³aw Lorek, Jan Pasieka.
Pracownicy samorz¹dowi w
komisjach: Anna Wróbel, Mieczys³aw Fojna, Anna Post, Ma³gorzata
Muszyñska-Rudzka, Ewa Ciechañska, Ewa Skoniecka, Katarzyna Danylczak, Miros³aw Sola, Piotr Kielan, Ma³gorzata Ró¿añska, Henryka
Markowska.
MM

Rozpoczyna
siê walne
w „Jutrzence”
Rozpoczyna siê Walne Zgromadzenie cz³onków Spó³dzielni
Mieszkaniowej
„Jutrzenka”.
Tradycyjnie odbêdzie siê w trzech
czêœciach.
Obrady pierwszej czêœci Walnego Zgromadzenia odbêd¹ siê 9
czerwca (œroda) w Resku o godz.
17.00, w gimnazjum przy ul. Prusa
2. Druga czêœæ obrad Walnego odbêdzie siê 11 czerwca (pi¹tek) w
£obzie, o godz. 17.00, w Domu Kultury, a trzecia czêœæ - 14 czerwca
(poniedzia³ek) w Wêgorzynie, o
godz. 17.00, w urzêdzie miejskim. (r)
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Martwe i niczyje dziki na Redze
(RESKO) Pod koniec maja na
odcinku Regi w okolicach Reska
zlokalizowano kilka niepokoj¹cych obiektów. Po bli¿szym przyjrzeniu siê owemu znalezisku, okaza³o siê, ¿e s¹ to martwe dziki.
Niepokoj¹ce by³y równie¿ okolicznoœci próby usuniêcia pad³ych
zwierz¹t z rzeki.
Tu¿ po odebraniu zg³oszenia o
unosz¹cych siê na rzece dzikach,
Stra¿ Miejska w Resku skontaktowa³a siê z Zachodniopomorskim
Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych w Szczecinie oddzia³ terenowy w Nowogardzie. Jak powiedzia³ stra¿nik miejski z Reska Andrzej Gajdzis - reakcja i stanowisko
tamtejszego dyrektora by³a co najmniej zdumiewaj¹ce. Wed³ug niego
dzikami powinno zaj¹æ siê nadleœnictwo. Gdyby jednak pójœæ tropem obowi¹zku, okaza³oby siê, ¿e
martwe zwierzêta s¹ zanieczyszczeniem na rzece. A z kolei do usuniêcia
zanieczyszczenia zobowi¹zany jest
w³aœciciel terenu, czyli Zarz¹d Melioracji. I tu kó³ko siê zamyka. Problem dzików szybko dotar³ do powiatowego inspektora sanepidu,
który czeka³ na interwencjê i rozwój
sytuacji. Niestety Stra¿ Miejska nie
mog³a przekazaæ konkretnych informacji ani planów pozbycia siê
problemu.

- Jedno co wyniknie pozytywnego z tej sprawy to to, ¿e wypracujemy na przysz³oœæ taki tok postêpowania, który bêdzie zgodny z przepisami i szybki. Bo sprawa zwierz¹t,
które siê utopi³y i sp³ywaj¹ rzek¹,
nie jest nowym tematem. Teraz
mówimy o trzech doros³ych dzikach. Rozk³ad cia³ wskazywa³ na to,
¿e utopi³y siê zim¹. Mieszkañcy
zg³osili nam ten problem. Rega jest
leniw¹ rzek¹ i martwe zwierzêta
sp³ywaj¹c zatrzyma³y siê na naturalnych przeszkodach. Powiadomi³em
w³aœciciela elektrowni wodnej, aby
w przypadku dop³yniêcia dzików do
elektrowni i zatrzymania siê na kratach, powiadomi³ nas. - mówi stra¿nik miejski Andrzej Gajdzis.
W gminie Resko istnieje firma,
która utylizuje zwierzêta. Jednak¿e
w œwietle prawa to Zarz¹d Melioracji jest zobowi¹zany do podjêcia
takich dzia³añ.
Wed³ug stra¿nika, który z tego
typu problemami ma stycznoœæ na
co dzieñ, dzia³ania powinny siê
usprawniæ na tyle, ¿e dana s³u¿ba
podejmie pierwsz¹ interwencjê na
podstawie informacji telefonicznej.
Odrêbny problem stanowi¹
zwierzêta pad³e przy drogach. Z ich
rozwi¹zaniem gmina radzi sobie
du¿o lepiej.
- W sytuacji martwego zwierzêcia przy drodze, kontaktujemy siê z

administratorem drogi i uzgadniamy jak za³atwiæ tê sprawê. Nie ma
problemu, jeœli chodzi o drogi powiatowe. Tutaj sprawy s¹ za³atwiane bardzo czêsto nawet w weekendy. Ale w przypadku z dzikami nie
mo¿na wys³aæ na akcjê stra¿aków,
bo przede wszystkim nie dzia³aj¹ na
swoim terenie. Gdyby to by³ zbiornik wody pitnej, to by³oby to uzasadnione dzia³anie i pewnie podjêliby je. Uwa¿am, ¿e jest wiele zaniedbania jeœli chodzi o stan wód p³yn¹cych, a spychanie odpowiedzialnoœci przez Zarz¹d Melioracji jest
niepowa¿ne.
Czêsto p³ywam po Redze i rozmawiam z ludŸmi, którzy organizuj¹ sp³ywy. Nierzadko na w³asn¹

rêkê przy wsparciu nadleœnictwa organizuj¹ sprz¹tanie Regi. Najczêœciej jest to praca spo³eczna i robimy to, bo jesteœmy mi³oœnikami rzeki. Nie ogl¹damy siê na w³aœciciela
rzeki, którym jest w³aœnie Zarz¹d
Melioracji. - wyjaœnia stra¿nik.
Na chwilê obecn¹ mo¿na napisaæ, ¿e nie jest to sprawa zakoñczona. O kwestii ochrony mieszkañców
przed zwierzêtami niebezpiecznymi
bêdziemy niebawem pisaæ na
³amach naszej gazety.
28 maja do Stra¿y Miejskiej w
Resku zg³osili siê pracownicy Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Nowogardzie i podjêli dzia³ania zmierzaj¹ce do usuniêcia padliny z nurtu rzeki.
GD

Adam Seredyñski - radny pierwszej Rady Miejskiej w Resku

W pierwszej kadencji by³o olbrzymie zaanga¿owanie
Czym zajmuje
siê Pan na co
dzieñ?
Z wykszta³cenia
jestem matematykiem. Po przeprowadzce do Reska
podj¹³em pracê w
podstawówce i przez
8 lat jednoczeœnie pracowa³em w liceum.
Pierwszy raz do Reska wp³yn¹³em kajakiem. Bêd¹c na studiach bra³em udzia³ w
sp³ywie kajakowym z £obza do Mrze¿yna. Pamiêtam jak w Resku wysiedliœmy
przed mostem i po ¿u¿lowej drodze w
parku szliœmy do „Mozaiki” na obiad.
Kajaki przenosiliœmy przez drogê. Jakiœ
¿yczliwy mieszkanie po¿yczy³ nam wózek, ¿eby przewieŸæ na drug¹ stronê te
bardzo ciê¿kie, drewniane kajaki. Jako
sympatyk kajakarstwa popiera³em budowê przystani kajakowych.
Jakie by³y pana pocz¹tki w samorz¹dzie?
Zosta³em wybrany do pierwszej Rady
Miejskiej w Resku. Radnym nie by³em
tylko w drugiej kadencji, bo nie wygra³em
wyborów. Do pierwszych wyborów startowa³em jako kandydat niezrzeszony.

Czy obecna praca radnych jest
trudniejsza ni¿ kiedyœ?
Odpowiem o dwóch aspektach. W
pierwszej kadencji by³o bardzo trudno
rz¹dziæ, bo nie by³o pieniêdzy. By³a
ogromna bieda. Nie otrzymywaliœmy
pieniêdzy, które powinniœmy byli
otrzymywaæ z województwa np. na
zasi³ki czy dodatki mieszkaniowe.
Mimo, i¿ gmina mia³a niewiele pieniêdzy, musia³a dok³adaæ ze swojego bud¿etu. To by³y nasze najwiêksze problemy i dramaty. Drugi aspekt, jeœli
chodzi o rz¹dzenie, to myœlê, ¿e kiedyœ
by³o wiêksze zaanga¿owanie wszystkich radnych. Wtedy funkcjonowa³y
te¿ zarz¹dy. Myœlê, ¿e z³¹ rzecz¹ sta³o
siê dla demokracji, ¿e zniknê³y. Zarz¹d
mia³ okreœlone kompetencje. Zajmowa³ siê tak wa¿n¹ rzecz¹ dla gminy,
jak¹ jest bud¿et. A teraz jest jak jest, bo
cz³owiek jest tylko cz³owiekiem. Uwa¿am ¿e przekazanie du¿ej w³adzy w
rêce jednej osoby jest ryzykowne i korupcjogenne.
Jak wspomina pan prace pierwszej rady?
W pracy radnych i zarz¹du pierwszej kadencji by³o olbrzymie zaanga¿o-

wanie. Posiedzenia koñczy³y siê po
pó³nocy i trwa³y czêsto dwa dni z rzêdu,
bo naraz nie byliœmy w stanie za³atwiæ
wszystkich spraw. Najczêœciej by³y to
kwestie bud¿etowe, którym du¿o czasu
trzeba by³o poœwiêciæ. Teraz jest w tym
wiêcej polityki i wyrachowania, liczenia punktów i g³osów. W pierwszym
zarz¹dzie byliœmy z bardzo ró¿nych
opcji. Ka¿dy z nas prezentowa³ inn¹
opcjê polityczn¹ i pogl¹dy. Nie by³o
sytuacji, ¿e cz³onkowie zarz¹du kierowali siê swoimi nastawieniami, ale gor¹co dyskutowaliœmy. Spieraliœmy siê
godzinami i wybieraliœmy najlepsze
rozwi¹zanie.
Jakie wtedy spo³eczeñstwo mia³o
problemy?
Olbrzymia bieda, bezrobocie, brak
œrodków na op³acenie mieszkañ. Problemem sta³ siê te¿ olbrzymi spadek,
który przejê³a gmina, czyli mieszkania
komunalne. Pamiêtam, ¿e w pierwszym roku do zak³adu komunalnego
mieliœmy dok³adaæ 2 mld z³. Trudno
mówiæ, jakie to s¹ pieni¹dze. Pamiêtam, ¿e odwa¿nie rzuci³em has³o, ¿e
gdybyœmy oddali ludziom wszystkie
mieszkania, to mielibyœmy w bud¿ecie

o 2 mld z³ wiêcej. To by³ olbrzymi problem utrzymaæ te lokale. Dlatego w³aœnie w szybkim czasie podjêliœmy
uchwa³ê o sprzeda¿y tych mieszkañ najemcom z bardzo du¿¹ ulg¹. Mo¿e dziœ
niektórzy zarzucaj¹, ¿e za tak ma³e pieni¹dze je oddaliœmy, ale jak dziœ spojrzymy na tamten ustrój i kwoty, które
mieliœmy dok³adaæ do utrzymania budynków, to by³o to wyjœcie s³uszne i
jedyne.
Jak oceni³by Pan obecn¹ pracê
radnych?
Powiedzia³bym, ¿e teraz jest trudniej. Nie powinno byæ tak, ¿e jesteœmy
mieszkañcami jednego okrêgu i mamy
ró¿ne zdania. W tej chwili czujê niedosyt w niektórych sprawach, maj¹c na
wzglêdzie dyskusje, jakie towarzyszy³y
w pierwszej kadencji.
Jak ocenia Pan dostêp do œrodków
unijnych?
Jeœli chodzi o mo¿liwoœci dostêpu
do pieniêdzy na inwestycje, to w tej
chwili s¹ olbrzymie. Jest to wielki plus
i wykorzystujemy to licznie. Równie¿ z
programów, które obejmuj¹ nie tylko
nasz¹ gminê, ale i ca³y powiat.
GD
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Otrzymali Srebrne Gryfy
(POWIAT) 28 maja br. w sali
Filharmonii Szczeciñskiej odby³o
siê wrêczenie srebrnych odznak
honorowych Gryfa Pomorskiego.
Z powiatu ³obeskiego z wyró¿niono 5 dzia³aczy.
Srebrna honorowa odznaka
Gryfa Pomorskiego przyznawana
jest osobom, które ca³okszta³tem
swej dzia³alnoœci zawodowej i spo³ecznej przyczyni³y siê do rozwoju
gospodarczego, kulturalnego i spo³ecznego Pomorza Zachodniego.
Z wniosku starosty ³obeskiego

Antoniego Gutkowskiego odznakê
otrzymali Wies³aw Bernacki i dzia³acz sportowy Zdzis³aw Bogdanowicz.
Wnioskodawców o uhonorowanie burmistrz Dobrej Barbary Wilczek by³o wielu. Poczynaj¹c od jednog³oœnej decyzji Rady Miejskiej,
koñcz¹c na miejscowych przedsiêbiorcach i mieszkañcach gminy. Na
minionej sesji Rady Miejskiej przewodnicz¹ca Jolanta Siekiera podziêkowa³a wszystkim, którzy dostrzegli aktywn¹ dzia³alnoœæ burmistrz na wielu p³aszczyznach ¿ycia

Radny powodzianom
(RESKO) Podczas minionej
sesji Rady Miejskiej radny Stanis³aw Buczek wnioskowa³ o zorganizowanie pomocy dla powodzian. Nie bêd¹c go³os³ownym,
dietê z owego posiedzenia przekaza³ w³aœnie na ten szczytny cel.
W swoim przemówieniu zwróci³
siê do mieszkañców Reska oraz
firm, aby przy³¹czy³y siê do akcji.
Cierpienie tych ludzi jest tak wielkie, ¿e nie sposób to opisaæ. Dzia³ania osób mog¹cy pomóc powinny
byæ zintegrowane.
Reakcja i stanowisko burmistrza
Arkadiusza Czerwiñskiego by³o
natychmiastowe i obieca³ podjecie
pierwszych dzia³añ ju¿ nazajutrz.
Zaproponowa³ równie¿ przekazanie konkretnej sumy pieniêdzy na

codziennego i poparli wniosek o
przyznani jej Gryfa Pomorskiego.
Wœród sk³adaj¹cych poparcie znaleŸli siê OSP Dobra, ksi¹dz parafii
w Dobrej, SW CIS „Od Nowa” w
£obzie, Klub HDK w Dobrej, CIW
w £obzie, Klub Sarmata, Stowarzyszenie Przyjació³ Karwowa, Parafialny Zespó³ Caritas.
Osoba spo³ecznika, wójta Gminy Radowo Ma³e Józefa Wypijewskiego, zosta³a dostrze¿ona i uhonorowana srebrn¹ odznak¹ z ramienia

Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego W³adys³awa Husejko.
Podobnie srebrn¹ odznakê z ramienia Marsza³ka Województwa
Zachodniopomorskiego otrzyma³
starosta ³obeski Antoni Gutkowski.
By³o to uhonorowaniem jego wieloletniej pracy zawodowej, gdy¿ nieprzerwanie pracuje od 51 lat. Jak
sam mówi, przyszed³ czas na odpoczynek.
Nagrodzonym gratulujemy. GD

Tañsze leki dla seniorów
w Aptekach Dbam o Zdrowie
odbudowê tego co zosta³o zniszczone przez powódŸ. Pierwsza pomoc
zosta³a ju¿ zorganizowana. Dalsze
decyzje zostan¹ podjête byæ mo¿e
na kolejnej sesji. Byæ mo¿e bêdzie
to przekaz na konkretny cel np. odbudowê szko³y. Na dzieñ dzisiejszy
trudno jest mówiæ o skali zniszczeñ.
Decyzja o wsparciu finansowym na
pewno zostanie podjêta.
GD

Komisje wyborcze w Resku
W Resku komisje wyborcze w wyborach 20 czerwca bêd¹ dzia³aæ w
nastêpuj¹cych sk³adach.
OKW nr 1 w Resku: Alina Borowiec przew., Ewa Krzywiñska, And¿elika Olbrych, W³adys³awa Rutkowska, Krystyna Leszczyñska, Joanna
Smoliñska, Joanna P³uciennik, Józef Frost, Danuta Poniecka.
OKW nr 2 w Resku: Urszula Dzie¿ak przew., Wies³awa Jakuszyk,
Adam NiedŸwiedŸ, Wies³awa Jakuszyk, Danuta Ogrodowska, Agnieszka
KuŸmiñska, Ma³gorzata Szatan, Iwona Danielczyk, Marianna Prokop,
Hanna Kurzawiñska.
OKW nr 3 w £osoœnicy: Maria Sêkowska przew., Maria Latocha,
Aleksandra Kurdziel, Maria Latocha, Dorota Ka³kun, Cecylia WoŸniak,
Dorota Kot, Marian Madejski, Iwona Wawrzyniak, Sylwia Grabowska.
OKW nr 4 w £abuniu Wielkim: Wies³aw S³ota przew., Anna Kuligowska, Krzysztof Beñka, Wies³aw S³ota, Emilia Fabisiak, Paulina Celiñska,
Marzena Bodys, Anna So³onyna, Daniel Sikorski, Katarzyna Kulczak.
OKW nr 5 w Starogardzie: Józef Leœniak przew., Ewa Matwijczak,
Maria Gajewska, Katarzyna Habrych, Helena Siemianowicz, Wanda Nowowiejska, Katarzyna Grzesik, Iwona Resól, Aleksandra Poniecka.
OKW nr 6 w Resku: Anna Grankowska, Mariola Leœniak, Halina Babij,
Martyna Cyunel, Danuta Moszczyñska, Teresa Maczulska, Jadwiga Kot,
Ewa Kowal, Magdalena Banaszak.
OKW nr 7 w Resku: Alicja NiedŸwiedŸ przew., Ewa Podsadna, Ma³gorzata Makuch, Leszek Jakuszyk, Iwona Gut, Wies³awa Jacewicz, Artur
Sieciechowski, Ma³gorzata Jaworska, Stanis³awa Barcikowska.

Coraz wiêcej Polaków nie staæ na wykupienie niezbêdnych leków - co
czwarty rezygnuje z ich zakupu. Problem ten dotyczy zw³aszcza osób
starszych - tak¹ decyzjê podejmuje a¿ 40 proc. seniorów. Przerwanie
terapii oraz nieprzyjmowanie leków jest jedn¹ z najczêstszych przyczyn
powa¿nych komplikacji zdrowotnych u osób starszych.
Dlatego w³aœnie Apteki Dbam o Zdrowie rozpoczê³y program SENIOR
dla osób powy¿ej 75 roku ¿ycia. Celem programu jest u³atwienie osobom starszym dostêpu do niezbêdnych leków. Dziêki bezp³atnej, imiennej Karcie programu SENIOR, osoby powy¿ej 75 roku ¿ycia, otrzymaj¹
25 proc. dofinansowania na wszystkie leki wydawane na receptê dostêpne w Aptekach Dbam o Zdrowie, a¿ do wyczerpania limitu 500 z³.
Karta jest wa¿na do 31 grudnia 2010 r.
Aby otrzymaæ bezp³atn¹ Kartê SENIOR wystarczy zapisaæ siê do programu. Mo¿na to zrobiæ:
Osobiœcie:
Przychodz¹c do Apteki Dbam o Zdrowie „Nasza", która mieœci siê
w £obzie przy ulicy Sikorskiego 6
i Apteki Dbam o Zdrowie w Resku przy ul. Wojska Polskiego 68
Listownie:
Wype³niaj¹c formularz zg³oszeniowy dostêpny w Aptece Dbam o Zdrowie i wysy³aj¹c go poczt¹ pod wskazany adres
Telefonicznie: Nale¿y zadzwoniæ:
pod numer infolinii programu SENIOR: 0 801 300 600, lub
pod numer stacjonarny 42 200 75 75 (koszt po³¹czenia
zgodnie z cennikiem operatora)
Internetowo:
Wype³niaj¹c wniosek na stronie internetowej www.programsenior.pl
Po rejestracji w programie, imienna Karta SENIORA zostanie wys³ana
w ci¹gu dwóch tygodni na podany przy rejestracji adres.
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VI Gminny Konkurs Ortograficzny
Rynek
siê sypie rozstrzygniêty
(DOBRA) Na sesje znów powróci³ temat psuj¹cych siê krawê¿ników na nowo wyremontowanym rynku w Dobrej.
Jak siê okazuje, inwestycja
warta ponad czterysta tysiêcy z³otych posiada wiele wad konstrukcyjnych. Po niespe³na pó³ roku jej
u¿ytkowania wychodz¹ liczne
usterki. Jak poinformowa³a sekretarz gminy Dorota Kisiel zostanie
sporz¹dzony specjalny protokó³
na wszystkie miejsca wymagaj¹ce
naprawy i szkoda zostanie niebawem usuniêta.
GD

Witra¿e
z fantazj¹
(DOBRA) W najbli¿szy pi¹tek
tj. 11 czerwca, Urz¹d Miejski oraz
Biblioteka Publiczna w Dobrej zapraszaj¹ wszystkich mieszkañców
Dobrej i okolic na wystawê Pani
Heleny Nowak pt. ” Witra¿e z fantazj¹” oraz prelekcje na temat „W³aœciwoœci kamieni ozdobnych na
oddzia³ywanie cz³owieka”. Wystawa bêdzie czynna od godz. 10.00 do
13.30 oraz od 15.00 w Bibliotece
Publicznej w Dobrej przy ul. Armii
Krajowej 24. Zapraszamy.

Obwodowe
komisje
wyborcze
w Dobrej
Obwód wyborczy nr 1 w Dobrej:
Patrycja Zaborowska, Kamila Anna
Cio³ek, Jadwiga Soborska, Józefa
S³owiñska, Renata Strzêpka, Marta
Wilczañska
Obwód wyborczy nr 2 w Dobrej:
Krystyna Drapikowska, Jadwiga
Karpiñska, Katarzyna Kujawa,
Edyta Storta, Anna Szczepaniak,
Teresa Wojciechowska
Obwód wyborczy nr 3 w Wojtaszycach: Wies³awa Marut, Ewa Cio³ek- Pater, Anna Dziapa, Bo¿ena
Dziapa, Stanis³aw Kowalczyk, Maria Bogdana B¹k

Tegoroczni zwyciêzcy
VI Gminnego Konkursu
Ortograficznego, który
odby³ siê w Dobrej
19 maja br.

W kategorii szko³y podstawowe
klasy I - III
I miejsce - Ewa Kowalska
II miejsce - Angelika Awgul
III miejsce - Nikola Chmielewska
IV miejsce - Klaudia Karpiñska
V miejsce - Oliwia P³osaj i
Agata ¯orawowicz.
Wyró¿nienia - Kacper Nadzieja i
Krzysztof Gbur.
Szko³y podstawowe klasy IV - VI
I miejsce - Klaudia Dominiczak
II miejsce - Paulina Iwan
III miejsce - Konrad Hnat i
Maciej G³a¿ewski
Wyró¿nienia - Marta Michalik,
Daria Bacza i Piotr Siekiera.
Doroœli, uczniowie gimnazjów
oraz szkó³ ponadgimnazjalnych

I miejsce - Natalia Fiedoruk - Gimnazjum Dobra
II miejsce - Dorota Grzywacz nauczyciel SP Dobra
III miejsce- Sandra Garliñska Gimnazjum w Nowogardzie
V miejsce- Sandra Antczak - Gimnazjum Dobra
IV miejsce- Katarzyna Korzonek II LO Nowogard
Rozdanie nagród w ostatniej kategorii odby³o siê podczas obcho-

dów Dnia Dziecka w Gimnazjum
w Dobrej.
Nagrody w formie pucharów, medali, ksi¹¿ek i dyplomów, ufundowali burmistrz Dobrej, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej, dyrektor Biblioteki Publicznej i dyrektor Gimnazjum. Dekoracji zwyciêzców dokona³a burmistrz Barbara Wilczek
oraz dyrektor Gimnazjum im. Unii
Europejskiej w Dobrej Urszula
Ko³odziejczyk.
(o)

Oœwiadczenia maj¹tkowe radnych
Edward Stanis³awczyk, inkasent w Zak³adzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Dobrej- Przez
miniony rok nie zgromadzi³ œrodków pieniê¿nych, nie posiada te¿
w³asnoœciowego mieszkania ani
domu. Z tytu³u zatrudnienia zarobi³
12 133,30 z³, z innych Ÿróde³
9460,65 z³, na umowê- zlecenie 160
z³. Dieta radnego wynios³a 2610 z³.
Sk³adnika mienia ruchomego nie
posiada.

chód osobowy Land Rower Freelander 2.0 TD 4 rok produkcji 2008.

Alina Suborska, emerytkazgromadzi³a 1471 z³, nie posiada
mieszkania w³asnoœciowego ani
domu. Z tytu³u emerytury otrzyma³a
17 518 z³, dieta jako radnej wynios³a 3800 z³. Sk³adnika mienia ruchomego nie posiada.

El¿bieta Owsiñska, bezrobotna- przez miniony rok zgromadzi³a
na koncie 6400 z³. Posiada 2/18
udzia³u w dom o powierzchni 91
mkw wartym 100 tys. z³. Ja o radna
otrzyma³a dietê w wysokoœci 3880
z³. Z tytu³u pracy 2152,14 z³. Posiada Forda Galaxy z 1998r. oraz Audi
A4 z 1996 roku.

Jery Smela, emerytowany rolnik- przez miniony rok zgromadzi³
na koncie 23 tys. z³. Posiada wspó³w³asnoœciowy dom o powierzchni
120 mkw. wart 75 tys. z³. Ponadto
posiada gospodarkê pod produkcjê
roœlinn¹ o powierzchni 100,8 ha i las
o powierzchni 3,13 ha warte 850 tys.
z³. W bioetanolu w Iñsku posiada 3
akcje. Wysokoœæ emerytury rolniczej wynios³a 8083,72 z³, renta
wykupiona w PZU ¯ycie 190 z³
miesiêcznie, dieta jako radnego
wynosi³a 2700 z³. Posiada samo-

Urszula Parobiec, bezrobotnaprzez miniony rok nie zgromadzi³a
œrodków pieniê¿nych. Posiada dom o
powierzchni 80,1 mkw o wartoœci 70
tys. z³. Dodatkowo posiada kontener
handlowy o powierzchni 32,3 mkw
wart 5 tys. z³. Jako radna otrzyma³a
diety w ³¹cznej kwocie 3320 z³. Sk³adnika mienia ruchomego nie posiada.

Grzegorz Mi³ek, stolarz w firmie Drewpol Sp. z o.o. Osina –
przez miniony rok nie zgromadzi³ na
koncie œrodków pieniê¿nych. Nie
posiada domu ani mieszkania. Z tytu³u zatrudnienia uzyska³ dochód 31
956,74 z³. Sk³adnika mienia ruchomego nie posiada.
Janusz Królewicz, rolnik indywidualny- przez miniony rok nie
zgromadzi³ na koncie œrodków pie-

niê¿nych. Posiada dom o powierzchni 96 mkw o wartoœci 10 tys.
z³ oraz indywidualne gospodarstwo
rolne o powierzchni 23,37 ha plus
20,67 ha (dzier¿awa) o wartoœci 250
tys. z³. Jako radny otrzyma³ dietê w
wysokoœci 2530 z³, jako rzeczoznawca wyceny zwierz¹t 74,68 z³,
AB i MB 31,982,98 z³, prowizja za
zbieranie danych rachun. 200 z³.
Posiada ci¹gnik Pronar MTZ z 2005
roku, kombajn zbo¿owy Forsznit z
1983 roku, Opel Vectra z 1994 roku
oraz ci¹gnik Zetor 7211 z 1988
roku. Zaci¹gn¹³ kredyt w kwocie 95
tys. z³ na zakup ci¹gnika rolnego
oraz kredyt inwestycyjny 30 tys. z³
na zakup gruntów ornych.
Marek Kowalczyk - przez miniony rok nie zgromadzi³ œrodków
pieniê¿nych. Posiada mieszkanie o
powierzchni 90 mkw warte 250 tys.
z³. Ponadto dwa lokale handlowe,
jeden o powierzchni 30 mkw wart
150 tys. z³, drugi o powierzchni 40
mkw o wartoœci 100 tys. z³. Prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, z której nie osi¹gn¹³ ¿adnego dochodu.
Jako radny otrzyma³ dietê w wysokoœci 450 z³. Posiada samochód
marki Ford Transit 2000 rok oraz
Forda Mondeo z 1997 roku. Zaci¹gn¹³ kredyt hipoteczny w wysokoœci 200 tys. z³.
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Oœwiadczenia maj¹tkowe wêgorzyñskich
urzêdników
Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz w roku ubieg³ym
mia³a na swoim koncie 40 tys. z³.
Posiada na wspó³w³asnoœæ spó³dzielcz¹ mieszkanie o powierzchni
55 m. kw o wartoœci 70 tys. z³, na
w³asnoœæ gara¿ o powierzchni 15
m.kw. o wartoœci 15 tys. z³ (grunt –
dzier¿awa od gminy). Jako burmistrz zarobi³a w roku ubieg³ym
109.564 tys. z³, dodatkowe Ÿród³a –
600 z³.
Zastêpca burmistrza Zofia
Makarec – w roku minionym zaoszczêdzi³a na swoim koncie 12
tys. z³, posiada na wspó³w³asnoœæ
dom o powierzchni 120 m. kw. o
wartoœci 400 tys. z³., niezabudowan¹ nieruchomoœæ roln¹ na
wspó³w³asnoœæ o powierzchni
2,1421 ha o wartoœci: 50.000 z³. Z
tego tytu³u osi¹gnê³a w roku ubieg³ym dochód w wysokoœci 700 z³.
Inne nieruchomoœci: na wspó³w³asnoœæ dzia³ka zabudowana domem
o pow. 856 m.kw o wartoœci 40.000
z³, ogródek warzywny dzier¿awiony od gminy Wêgorzyno.
Z tytu³u umowy o pracê w Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie zarobi³a 100,363,80 z³, inne Ÿród³a 1.032,02 z³, pobory wspó³ma³¿onka
- praca PUWiS - 26.709,74 z³, inne
Ÿród³a 104,00 z³.
Skarbnik gminy El¿bieta Grabowska w roku ubieg³ym zgromadzi³a na swoim koncie 22.581,32
z³otych, posiada dom o powierzchni: 151 m. kw. o wartoœci: 150,000
z³otych, tytu³ prawny: w³asnoœæ maj¹tek wspólny,
dzia³kê zabudowan¹ budynkiem
mieszkalnym o pow, 743 m.kw. o
wartoœci 24 tys. z³, tytu³ prawny:
w³asnoœæ - maj¹tek wspólny, dzia³kê o pow. 1000 m.kw. o wartoœci 30
tys. z³, tytu³ prawny: w³asnoœæ maj¹tek wspólny, dzia³kê roln¹ o
pow. 2000 m. kw. o wartoœci 7.000
z³, tytu³ prawny: w³asnoœæ - maj¹tek
wspólny, budynek gospodarczy o
pow.25,20 m.kw. o wartoœci 9.000
z³, tytu³ prawny: w³asnoœæ - maj¹tek
wspólny.
Z tytu³u zatrudnienia - Skarbnika Gminy- 111.200,75 z³, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z
rzeczy (lokalu) - 6.393,84 z³, dochody mê¿a -12.670,40 z³
Sekretarz gminy Marta Banasik
w roku ubieg³ym na lokacie zgromadzi³a 29.300 z³- maj¹tek wspólny, na
rachunku bankowym – 25.412,31maj¹tek wspólny. Posiada mieszkanie o powierzchni: 66,60 m. kw., o

wartoœci: 70 tys. z³, tytu³ prawny:
w³asnoœæ maj¹tek wspólny (budynek przedwojenny). Inne nieruchomoœci: 25/100 udzia³u w gruncie o
wartoœci 7.5 tys. z³ - wspó³w³asnoœæ
- wspólnoœæ maj¹tkowa. Dochód ze
stosunku pracy w roku ubieg³ym
wyniós³ 89.952,78 z³. Inne Ÿród³a 1.414 z³, dochód ma³¿onka6.983,12 z³. Posiada Volkswagen
Golf IV- rok produkcji 2002.
Ilona Œmigielska dyrektor
Szko³y Podstawowej w Runowie
Pomorskim posiada na wspólnoœæ:
mieszkanie o powierzchni 63,7 m.
kw. o wartoœci oko³o 70 tys. z³, dzia³kê roln¹ o powierzchni 501 m. kw. o
wartoœci 500 z³. W roku ubieg³ym z
tytu³u
zatrudnienia
zarobi³a
56.120,57 z³, dodatkowo w Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie (umowa zlecenie) – 1.200 z³. Dochody
ma³¿onka 14.786,06 z³.
El¿bieta Gêbka dyrektor Gimnazjum w Wêgorzynie posiada na
wspó³w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni 60 m. kw. o wartoœci 70
tys. z³, gara¿ o powierzchni 18 m.
kw. o wartoœci 6 tys. z³. Wynagrodzenie ze stosunku pracy w roku minionym wynios³o 87.609,11 z³, emerytura ma³¿onka 18.847,23 z³. Posiada samochód osobowy Chevrolet
1,6 z 2006 roku.
Dyrektor Szko³y Podstawowej
w Wêgorzynie Lucyna Wolska posiada dom o powierzchni: 150 m.
kw., o wartoœci: 200 tys. z³ (tytu³
prawny: ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa), gospodarstwo rolne o powierzchni 6,92 ha o wartoœci: 50 tys.
z³, pawilon handlowy 120 m. kw. o
wartoœci 200 tys. z³ (ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa), pawilon
handlowy o powierzchni 130 m. kw.
o wartoœci 180 000 z³ (ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa). Dochód ze
stosunku pracy w roku ubieg³ym
wyniós³ 70.732,06 z³, dzia³alnoœæ
wykonywana osobiœcie 4080,24 z³.
Dochody ma³¿onka ³¹cznie 3300 z³.
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Wêgorzynie Barbara
Franczuk w roku ubieg³ym uzbiera³a na swoim koncie 8.383 z³. Posiada na w³asnoœæ odrêbn¹ dom o
powierzchni 87,10 m. kw. o wartoœci 120 tys. z³, budynek gospodarczy o powierzchni 59,40 m. kw. o
wartoœci 9 tys. z³, nieruchomoœæ
gruntow¹ o powierzchni 0,1316 ha
o wartoœci 30 tys. z³. Wynagrodzenie z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym wynios³o 64.115,09 z³, z

tytu³u umowy zlecenie 5.760 z³, wynagrodzenie ma³¿onka – 30.777,67
z³, renta – 7.186,11 z³. Posiada na
wspó³w³asnoœæ samochód osobowy
Renault Megane Scenic z 1999 r.
Kierownik Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej Halina Jagie³ka zgromadzi³a na swoim koncie 1587,50
z³. Posiada dom na w³asnoœæ o powierzchni 187 m. kw. o wartoœci 250
tys. z³. Posiada na ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ maj¹tkow¹ gospodarstwo rolne o powierzchni 62.8202 ha (dzier¿awa 51.6022, w³asnoœæ – 16.218
ha) o wartoœci 280 tys. z³ zabudowane budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Z tego tytu³u osi¹gnê-

³a dochód w wysokoœci 36 tys. z³.
Posiada równie¿ (na wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñsk¹) dzia³kê siedliskow¹, na
której znajduje siê staw, dom mieszkalny, budynki gospodarskie o powierzchni 1,26 ha o wartoœci 220
tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a
dochód w wysokoœci 52.089,89 z³,
dochód z innych Ÿróde³ 391 z³.
Posiada samochód osobowy
BMW 525 TD z 1996 r. o wartoœci
15 tys. z³., kombajn zbo¿owy JOHN
DEERE z 1980 r. o wartoœci 15 tys.
z³, ci¹gnik rolniczy CASE 1696 z
1986 r. o wartoœci 27 tys. z³, agregat
uprawowo-siewny FIONA z 1990 o
wartoœci 10 tys. z³.

Komisje
wyborcze - sk³ady
(WÊGORZYNO). Znane s¹
ju¿ sk³ady osobowe komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Do przeprowadzenia wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarz¹dzonych na dzieñ 20
czerwca 2010 r., na obszarze gminy
i miasta Wêgorzyno, zosta³y powo³ane 4 obwodowe komisje wyborcze.
Sk³ad osobowy Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 1 w Wêgorzynie z siedzib¹ w Gimnazjum w
Wêgorzynie ul. Koœciuszki 29: D¹browska Izabela, Jaskulski Marek,
Kamiñski Tomasz, Kochanowska
Agnieszka, Lekki Robert, Moroz
Halina, Sokó³ Jolanta, Ustyjañczuk
El¿bieta Teresa.
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 2 w Wêgorzynie z siedzib¹ w

Szkole Podstawowej w Wêgorzynie
ul. Grunwaldzka 2: Baran Anna,
Bia³ek Zbigniew, Jakubowska Monika, Krasnodêbska Jadwiga, Margol Danuta, Nowak Ryszard, Rogowski Zbigniew, Ustyjañczuk El¿bieta Beata.
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 3 w Sielsku z siedzib¹ w Punkcie
Przedszkolnym w Sielsku: Dmochowska Ma³gorzata, Hlib Adam,
Hlib Petronela, Kolaszyñska Bo¿ena, Marcinów Andrzej, S³omiñski
Tadeusz, Zduñczyk Monika.
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 4 w Runowie Pomorskim z siedzib¹ w Szkole Podstawowej w
Runowie Pomorskim: Antoszków
Ma³gorzata, Jakubowski Stanis³aw,
Koœmiñska Barbara, Kowalska Ilona, Moroz Agnieszka, Rataj Emilia,
S³omiñska Aleksandra, Wojnarowska Wioleta.
MM

W koñcu bêdzie droga
(GARDNO). Zosta³ ju¿
og³oszony przetarg na
przebudowê i
odwodnienie drogi w
Gardnie wraz z
odwodnieniem drogi
asfaltowej prowadz¹cej
do tej miejscowoœci.
Zadanie obejmuje przebudowê
drogi gminnej o nawierzchni bruko-

wej na drogê o nawierzchni utwardzonej wraz z systemem odwodnienia na terenie miejscowoœci Gardno
oraz poprawê odwodnienia na drodze dojazdowej do miejscowoœci,
wraz oznakowaniem inwestycji.
Termin realizacji ca³oœci zadania
zosta³ okreœlony do 7 wrzeœnia bie¿¹cego roku.
Przypominamy, ¿e poprzedni
etap prac zosta³ zakoñczony tu¿
przed wjazdem do wsi.
MM
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Piekarnia „Dro¿d¿yk” obchodzi³a 20-lecie
(£OBEZ) £obeska firma
„Piekarnia i cukiernia
Dro¿d¿yk” zas³u¿y³a
sobie na szacunek
wœród naszych
mieszkañców z wielu
wzglêdów. Obchody 20lecia powstania tej firmy
s¹ œwietn¹ okazj¹, by o
tym napisaæ kilka s³ów.
Ju¿ samo to, ¿e firma zorganizowa³a takie obchody, œwiadczy o jej
sile oraz chêci budowania firmowej
tradycji, a to bardzo wa¿ne. Obchody odby³y siê w œrodê, 2 czerwca.
Poprzedzi³a je msza w ³obeskim
koœciele. Na spotkanie przyby³o
ponad stu pracowników wraz z rodzinami oraz wielu zaproszonych
goœci – rodzina w³aœcicieli, przyjaciele, kontrahenci.
Firmê stworzyli pañstwo Gra¿yna i Tadeusz Moskalowie. Teraz
wspó³tworz¹ j¹ z dzieæmi: córk¹
Kamil¹ i synem Grzegorzem. Jak
wspomnia³a na spotkaniu pani Gra¿yna – firmê za³o¿yli w czerwcu
1990 roku. Pocz¹tkowo zatrudniali
kilku pracowników i wytwarzali
podstawowe produkty piekarnicze,
sprzedaj¹c je w ³obeskich sklepach.
Po kilku latach rozszerzyli ofertê o
wyroby cukiernicze. W 1996 r. zakupili zak³ad piekarniczy przy ul.
Rolnej, ze sklepem od ul. Bema.
Co jest godne pochwa³y? To, ¿e
zrozumieli rynek i reagowali na zachodz¹ce na nim zmiany. Wiedzieli,
¿e by sprostaæ konkurencji - musz¹
siê rozwijaæ. Maj¹c piekarniê, mogli pozostaæ wy³¹cznie dostawc¹
pieczywa, zale¿nym od warunków
stawianych przez odbiorców, a ci
czêsto wyciskaj¹ z producentów
ostatnie „soki”. Stworzyli wiêc sieæ
w³asnych sklepów i dzisiaj maj¹ ich
osiem. Godne uznania jest to, ¿e
jako jedna z niewielu firm ³obeskich
pomyœla³a o ekspansji na zewnêtrzne wzglêdem swojej gminy rynki.
Ulokowa³a sklepy w s¹siednich
trzech powiatach; w Iñsku, Œwidwinie i P³otach. Wype³ni³a równie¿
rynek lokalny, tworz¹c sklepy w
Wêgorzynie i Resku. To dzia³anie
„wype³niaj¹ce” najbli¿szy rynek
jest bardzo wa¿ne z gospodarczego
punktu patrzenia na w³asn¹ lokalnoœæ; bo gdyby nie ten ruch, to wesz³yby tu piekarnie i sklepy (mocno
wchodzi w rynki lokalne piekarnia
Asprod z Goleniowa) z innych powiatów, bo rynek nie znosi pró¿ni i
kto inny czerpa³ by zyski i rozwija³
siê kosztem naszego rynku. Ten bój
o w³asny rynek wygrali. Dziêki temu

zwyciêstwu mog¹ rozwijaæ siê dalej.
Zrozumieli równie¿, ¿e modernizacja jest wymogiem czasów.
Maj¹ nowoczesny transport, a ich
samochody dostawcze s¹ rozpoznawalne w ka¿dym miejscu. Konkurencyjnoœæ wymaga wyrobów najwy¿szej jakoœci i wielorakiego asortymentu, wiêc podjêli wspó³pracê z
firmami bêd¹cymi liderami na rynku przemys³u piekarniczego i cukierniczego. To pozwoli³o im na
produkucjê wyrobów z surowców
najwy¿szej jakoœci, z zastosowaniem wy³¹cznie naturalnych sk³adników.
Zrozumieli, ¿e klienci bêd¹ siê
coraz bardziej ró¿nicowaæ i dla nich
trzeba bêdzie poszerzaæ asortyment, wiêc go nieustannie poszerzaj¹. Zrozumieli tak¿e, ¿e firma jest
mocna, jak stoi na kilku „nogach”,

wiêc maj¹c piekarniê i sklepy
wzmocnili siê jeszcze produkcj¹
lodów.
Teraz mogli pozwoliæ sobie na
takie obchody. Stworzyli przecie¿
jedn¹ z najwiêkszych firm w £obzie,
przypomnê – zatrudniaj¹c¹ oko³o
stu osób. Kwiaty i podziêkowania
otrzymali rodzice Henryk i Czes³awa Ossowiczowie. To by³o tak¿e
œwiêto ich pracowników, w tym tych
najd³u¿ej w firmie pracuj¹cych, po
szesnaœcie – siedemnaœcie lat. A na
rynku ³obeskim wiadomo, ¿e to bardzo d³ugo. Kwiaty i podziêkowania
otrzymali: Anna Raj, El¿bieta Œliwczyñska, Ewa Zieliñska, Stanis³aw
Ciê¿ki, Krystian i Ma³gorzata Ryczko, Wioletta Szaryñska, Marzena
Kudaj, Ma³gorzata Dobrzañska,
Tadeusz Wojewódka, Stanis³aw Sikora, Monika Buller i Tadeusz Kosiñski.

- Dzia³alnoœæ „Piekarni i Cukierni Dro¿d¿yk” bez udzia³u ludzi by³aby niemo¿liwa. Nie zawsze ta praca uk³ada siê nam tak, jakbyœmy
sobie tego ¿yczyli. Bywa³y ró¿ne
chwile, i radosne i mniej przyjemne,
ale dziêkujemy za przybycie i cieszymy siê, ¿e chcecie z nami œwiêtowaæ – powiedzia³a otwaraj¹c spotkanie pani Gra¿yna Moskal.
PóŸniej bawiono siê do póŸna w
nocy, tylko dlatego, ¿e na drugi dzieñ
by³o œwiêto i rano nie trzeba by³o piec
chleba, który wczesnym rankiem kupujemy, nie myœl¹c nawet, jakiego
trzeba wysi³ku, by co ranka znalaz³
siê na sklepowych pó³kach. Minione
20 lat to przecie¿ nieustaj¹ca transformacja, czyli... nieustaj¹cy ba³agan. Tylko ten, kto prowadzi firmê
wie, jaki to by³ trudny okres i ile trzeba by³ nerwów i zaparcia, by stworzyæ tak¹ firmê.
KAR
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Lokator na prywatnym gruncie,
czyli problemy Œwiêtoborca
(£OBEZ-Œwiêtoborzec).
W tej miejscowoœci
problemy mieszkañców
ujawni³y siê wraz ze
sprzeda¿¹ Stada
prywatnemu
w³aœcicielowi. Spoœród
wielu niedogodnoœci na
uwagê zas³uguj¹ dwie:
brak terenów zielonych
oraz woda.
Agencja Nieruchomoœci Rolnych, wystawiaj¹c Stado na sprzeda¿ nie wydzieli³a ze sprzeda¿y
obiektów mieszkalnych, ani nie zabezpieczy³a lokatorom terenów zielonych. Wprawdzie burmistrz
£obza Ryszard Sola prowadzi³ rozmowy z Agencj¹ na temat ewentualnego przejêcia mieszkañ, ale mia³y
one miejsce w momencie uruchomienia procedury sprzeda¿y ca³ej
nieruchomoœci. W tym czasie Agencja nie by³a zainteresowana przekazaniem tego na mienie gminne, interesowa³o j¹ tylko zbycie. Tak te¿ siê
sta³o. Podobnie zosta³a potraktowana kwestia terenów zielonych. Z
tego te¿ powodu mieszkañcy Œwiêtoborca, którzy mieli dotychczas
swoje obiekty gospodarcze, musieli, zgodnie z wol¹ nowego w³aœciciela, rozebraæ je. Do koñca czerwca z terenu prywatnego ma równie¿
zostaæ usuniêty plac zabaw dla dzieci. W sprzeda¿ nowemu w³aœcicielowi zosta³a w³¹czona równie¿
dzia³ka z ujêciem wody. A co na to
magistrat?

Gmina zajmie siê drogami
Rozmowy na temat przejêcia
dróg trwaj¹ ju¿ od d³u¿szego czasu.
Wprawdzie Agencja by³a zainteresowana przekazaniem ich gminie,
jednak w³odarz £obza postawi³
warunek: musi mieæ mapê sieci
wodoci¹gowo-kanalizacyjnej biegn¹cej pod ziemi¹. Wprawdzie
przed³o¿ono burmistrzowi R. Soli
mapy, ale okaza³o siê, ¿e s¹ to jedynie plany sieci wodoci¹gowej wczeœniej zinwentaryzowane, a ta mia³a
zwi¹zek z modernizacj¹ fragmentów sieci. Plany wiêc obejmowa³y
jedynie wymienione odcinki. Po
negocjacjach Agencja zgodzi³a siê
na to, aby na w³asny koszt dokonaæ
inwentaryzacji sieci, co uczyni³a.
W minion¹ œrodê burmistrz R.

Sola by³ w ANR w Szczecinie, gdzie
otrzyma³ dokumenty œwiadcz¹ce o
tym, gdzie biegnie sieæ wodoci¹gowo-kanalizacyjna. Nadal nie jest to
pe³na inwentaryzacja, albowiem nie
wynika z niej, w jakim stanie technicznym jest wodoci¹g. W³aœciwie
nietrudno zgadn¹æ, skoro czêœæ by³a
budowana jeszcze przed wojn¹,
czêœæ w latach 60.-70. Niektóre odcinki rur by³y budowane póŸniej. Z
tego te¿ powodu w najbli¿szym czasie PWiK wykona kontrolne odkrywki, dotrze do sieci znajduj¹cej
siê w ziemi i sprawdzi, jaki jest jej
stan techniczny. Jeœli z informacji
PWiK bêdzie wynika³o, ¿e sieæ
wymaga naprawy, to zgodnie ze œrodowymi ustaleniami burmistrza z
dyrektorem Agencji Adamem Poniewskim, gmina przyst¹pi do jej
wymiany i zwróci siê z wnioskiem
do Agencji o dofinansowanie w
wysokoœci 80 proc. kosztów.
– Przypuszczam, ¿e ta sieæ
bêdzie wymaga³a wymiany. Mamy
ju¿ te¿ skosztorysowan¹ wartoœæ
modernizacji g³ównej drogi, prowadz¹cej przez œrodek Œwiêtoborca.
Wstêpny koszt budowy drogi z
chodnikami po obu stronach bêdzie
wynosi³ oko³o 320 tys. z³, jest to
kolejny etap prac zwi¹zanych ze
Œwiêtoborcem. Poinformowa³em
dyrektora, ¿e na tê drogê, wraz z
boczn¹ uliczk¹, przygotujemy ca³¹
dokumentacjê. Na ni¹ równie¿ sk³adamy wniosek na dofinansowanie.
Droga biegn¹ca za wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi zostanie jeszcze w czerwcu skosztorysowana. Zobaczê, jaki bêdzie koszt
wybudowania drogi wraz z chodnikiem, który bêdzie bieg³ wzd³u¿
budynku. Na tê drogê mo¿emy z³o¿yæ odrêbny wniosek o dofinansowanie przez Agencjê. Jeœli zostanie
z³o¿ony w miarê szybko, to jest
szansa, ¿e komisja, któr¹ powo³a³
dyrektor Poniewski w trybie pilnym, rozpatrzy wnioski o dop³aty do
modernizacji sieci i do modernizacji drogi, jeszcze w czerwcu. W
czerwcu, najpóŸniej na pocz¹tku
lipca powinienem dostaæ decyzjê o
dofinansowaniu inwestycji. Gdyby
dyrektor wywi¹za³ siê ze swoich
zapewnieñ, to móg³bym, maj¹c ju¿
œrodki finansowe, zabezpieczyæ w
swoim bud¿ecie 20 proc. wk³adu
w³asnego i og³osiæ przetarg na wykonawstwo w tym roku – powiedzia³
burmistrz £obza Ryszard Sola.
Gmina dzia³a wiêc dwufalowo –

Agencja przygotowuje dokumentacjê do przekazania dróg gminie na
mienie, natomiast gmina – dokumentacjê o dofinansowanie. W momencie wejœcia z pracami na drogi
te bêd¹ ju¿ w³asnoœci¹ gminy.
Mieszkañcy nowej czêœci Œwiêtoborca na remont swoich dróg bêd¹
musieli poczekaæ do przysz³ego
roku, choæ samo ich przejêcie nast¹pi w roku bie¿¹cym.

Gdzie plac zabaw dla
dzieci?
W zwi¹zku z tym, ¿e 20 proc.
wk³adu gminy, to równie¿ spore pieni¹dze w bud¿ecie, burmistrz zaproponowa³ dyrektorowi Agencji, aby
w zamian za modernizacjê sieci i
dróg przekaza³ gminie tereny zielone znajduj¹ce siê na terenie Œwiêtoborca.
Jak siê okaza³o, prócz dzia³ek
drogowych na terenie starego Œwiêtoborca s¹ trzy dzia³ki, których
Agencja nie sprzeda³a: trójk¹tna
dzia³ka naprzeciwko sklepu, dzia³ka, na której znajduje siê przepompownia oraz dzia³ka znajduj¹ca siê
za ni¹. Po nowej stronie Œwiêtoborca s¹ kolejne dzia³ki: teren boiska,
pomiêdzy drog¹ a osiedlem otaczaj¹ca obiekty mieszkalne, trzecia
dzia³ka natomiast znajduje siê od
strony lasu. W zwi¹zku z tym, ¿e
Agencja sprzeda³a nowym w³aœcicielom Stada park, w którym zlokalizowany jest plac zabaw, gmina
musi przenieœæ urz¹dzenia do zabawy w inne miejsce. S¹ dwie opcje –
jedna z nich zak³ada, ¿e plac zabaw
dla dzieci zostanie przeniesiony na

trójk¹tn¹ dzia³kê, o ile zgodz¹ siê na
to w³aœciciele pobliskiego bloku,
druga opcja – ¿e plac zostanie po³¹czony z placem zabaw znajduj¹cym
siê w nowej czêœci Œwiêtoborca.
Wszystko zale¿y jednak od samych
mieszkañców tej czêœci miasta.

A co z wod¹?
Gmina planuje budowê sieci
wodoci¹gowej w ulicy Wêgorzyñskiej. Dokona tego, wpinaj¹c nitkê
wodoci¹gow¹ w tê biegn¹c¹ do
Bonina. Nitka bêdzie bieg³a ulic¹
Wêgorzyñsk¹, zasilaj¹c w wodê
mieszkañców tej ulicy oraz Osiedle
Leœne. W dalszej perspektywie jest
poci¹gniecie nitki wodoci¹gowej
do Œwiêtoborca. Gdy zostanie wybudowana nowa magistrala wodna,
nowa sieæ w Œwiêtoborcu zostanie w
ni¹ wpiêta i odciêta z obecnego Ÿród³a wody. W ten sposób mieszkañcy
Œwiêtoborca zostan¹ zabezpieczeni
w dostarczanie wody z sieci miejskiej.
– Modernizacja Œwiêtoborca,
to dwa lata licz¹c rok obecny i przysz³y. Pod³¹czenie nitki nowej, wodoci¹gowej, uzale¿niam od tego,
czy nasz wniosek wodno-kanalizacyjny, który jest w Warszawie,
otrzyma dofinansowanie w tym
roku. Jeœli tak, to zgodnie z harmonogramem prac zawartym we wniosku aplikacyjnym, po³o¿enie rury
wodoci¹gowej i modernizacja sieci
rozpocznie siê w roku przysz³ym. W
takim uk³adzie w ci¹gu dwóch lat
Œwiêtoborzec mo¿e mieæ dobr¹
wodê i now¹ sieæ – powiedzia³ w³odarz miasta.
MM
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Bajkowo na boisku
(£OBEZ). W minion¹ niedzielê dla najm³odszych milusiñskich,
jak i tych nieco starszych czeka³o
na starym boisku moc atrakcji.
Do £obza po raz drugi przyjechali, z okazji œwiêta dzieci, Ruphert
& Ricco Circus Show.
W tak radosnym dniu nie mog³o
zabrakn¹æ dmuchanych zabawek,
malowania twarzy, w³osów oraz
mnóstwa zabaw i konkurencji, które
w wielk¹ wpraw¹ prowadzili Ruphert & Ricco. W tym roku na starym boisku pojawi³y siê równie¿
postaci z bajek, w które wcielili siê
m.in. burmistrzowie i pracownicy
gminy. To oni w³aœnie pod kierunkiem zawodowców od spraw zabaw
dzieciêcych bawili siê wraz z najm³odszymi.

Wspania³ej zabawie towarzyszy³a nie tylko s³oneczna pogoda,
ale i pogoda ducha. Do harców zostali bowiem w³¹czeni wszyscy, którzy znaleŸli siê na starym boisku. Z
dzieæmi na równi bawili siê rodzice,
tym samym zwiêkszaj¹c wiêzi miêdzy sob¹, ale i odszukuj¹c swoje
w³asne, wewnêtrzne dzieci. Wszak
ka¿dy z nas po trosze ma w sobie
dziecko, które od czasu do czasu
domaga siê uwagi. Niedzielna zabawa pod go³ym niebem by³a fantastyczn¹ okazj¹ do powrotu do dzieciñstwa i wspólnej zabawy ze swoimi milusiñskimi. Uœmiechów i radoœci nie brakowa³o i choæ zabawa
trwa³a trzy godziny czas ten min¹³
niezmiernie szybko, jednak mimo
tego zapewne na d³ugo pozostanie w
pamiêci mieszkañców gminy. MM

Dzieñ Dziecka
z policjantem

(DOBRA) Dzielnicowy z Posterunku Policji w Dobrej postanowi³ umiliæ najm³odszym dzieciom ich œwiêto i w Dniu Dziecka
odwiedzi³ przedszkolaków z Dobrej oraz Wojtaszyc.
Podczas tej mi³ej wizyty mundurowy opowiedzia³ dzieciom o swojej pracy, pokaza³ im swojego przyjaciela – policyjnego psa, którego
jest przewodnikiem. Przypomnia³ o
zasadach postêpowania w kontak-

Najm³odsi w centrum uwagi
(PO£CHOWO). W sobotê na
najm³odszych czeka³a niespodzianka. Otó¿ specjalnie dla nich
i dla ich mam zosta³a przygotowana zabawa pod go³ym niebem.
Atrakcji zarówno dla milusiñskich, jak i ich mam nie brakowa³o.
Œwietliczanka Agnieszka Wojnarowska przygotowa³a specjalny
program artystyczny. Dzieci deklamowa³y wierszyki i rozdawa³y dla
swoich mam serduszka. Dla najm³odszych z kolei przygotowano
wiele konkursy w tym m.in. przynosz¹ce wiele zabawy i radoœci wyœcigi w workach. Na miejscu znalaz³y

siê równie¿ s³u¿by mundurowe, które dla milusiñskich przygotowa³y
wiele pokazów, m.in. z ratownictwa
medycznego i konkursów w tym –
celowanie do bramki ze stra¿ackiej
sikawki. Najm³odsi wykorzystali
s³u¿by mundurowe do przeja¿d¿ek
samochodami, co przynios³o im
wiele radoœci i niezapomnianych
wra¿eñ. W chwilach odpoczynku
dzieci mog³y posiliæ siê domowymi
wypiekami oraz ugasiæ pragnienie
napojami. Zabawa dla najm³odszych zosta³a zorganizowana z inicjatywy œwietliczanki Agnieszki
Wojnarowskiej oraz so³tysa Romana Wojnarowskiego.
MM
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cie z obcym psem. Dzieci chêtnie æwiczy³y postawê „¿ó³wika i drzewka”.
Podczas tej wizyty przypomina³
dzieciom o zasadach bezpiecznej
zabawy w przedszkolu czy te¿ na
podwórku. Ka¿de dziecko otrzyma³o od policjanta odblaskowy
medal a na koniec wizyty ka¿dy
przedszkolak móg³ wsi¹œæ do policyjnego radiowozu. To bêdzie niezapomniany Dzieñ Dziecka dla
tych przedszkolaków.
(o)
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Obchody Dnia Dziecka w powiecie
(POWIAT) 1. czerwca obchodziliœmy Dzieñ Dziecka. Oprócz
pierwszych ¿yczeñ i upominków w
gronie rodzinnym, wiele dzieci
wziê³o czynny udzia³ w festynach
zorganizowanych w³aœnie z okazji
ich œwiêta.
W Bienicach zabawa odby³a siê
30 maja. Organizatorami byli mieszkañcy so³ectwa na czele z so³tys
Wand¹ Czy¿ak. W licznych konkursach nagrody by³y przewidziane dla
ka¿dego uczestnika, tak aby nikt nie
czu³ siê poszkodowany. Dla ponad 40
dzieci czeka³y kie³baski z ogniska,
lody, s³odycze. Radosnym faktem jest
to, ¿e sponsorami nagród byli mieszkañcy. W miejscowym sklepie ustawione zosta³y kartony, do których
mo¿na by³o wrzucaæ drobne upominki dla pociech np. zeszyty, kredki,
breloczki, s³odycze. Jedn¹ z zabawniejszych konkurencji by³o jedzenie
jab³ka zawieszonego na sznurku.
W ten sam weekend so³ectwo zorganizowa³o równie¿ Œwiêto Mamy.
Mamy biesiadowa³y w klubie przy
muzyce.
W B³¹dkowie dla najm³odszych i
ich mam czeka³a niespodzianka. We
wspólne œwiêtowanie zostali wci¹gniêci wszyscy mieszkañcy so³ectwa.
25 dzieciaczków wraz z mamami brali
udzia³ w ró¿nych konkurencjach.
Wœród nich by³ konkurs na naj³adniejsz¹ laurkê dla mamy, mecz pi³ki
no¿nej, wyœcigi w skakaniu w workach, bieganie z jajkiem. Ca³a impreza odby³a siê na palcu przy sklepie.
Dziêki ¿yczliwoœci pani Michalik,
dzier¿awcy sklepu, zabawa odby³a siê
przy oprawie muzycznej. Jak mówi
so³tys B³¹dkowa Anna Jarczewska - na
pomoc mieszkañców zawsze mo¿na
liczyæ. Ka¿dy przyniós³ stó³ i krzes³a
ogrodowe ze swoich posesji oraz
upiek³ ciasto.
- Jest grupa, która zawsze reaguje
na wszelkie inicjatywy ze strony rady
so³eckiej. - mówi so³tys.

W Wojtaszycach z kolei na ponad 50. dzieci czeka³a szaleñcza zabawa na dmuchanym pa³acyku oraz
trampolinie. Zabawa trwa³a ca³y
dzieñ. Zorganizowano sztafety, rzucanie ziemniakami do worka, obrêcz¹ na patyk, trafianie pi³k¹ do
kó³ka, mecz dziewcz¹t i ch³opców.
Doroœli mogli wykazaæ siê graj¹c w
dwa ognie. Po wzmo¿onym wysi³ku
czeka³y kie³baski z ogniska. Mi³ym
akcentem by³o podarowanie przez
dawnego mieszkañca Wojtaszyc,
pana Zenona Ducha, zabawek na nagrody. Zwieñczeniem dnia by³a wieczorna biesiada.
W Krzemiennej organizatorem
Dnia Dziecka by³ œwie¿o upieczony
so³tys Grzegorz Jaromin. Dziêki dobrej wspó³pracy z mieszkañcami uda³o siê stworzyæ unikalny klimat i charakter œwiêta najm³odszych. Dzieci
rywalizowa³y w przeci¹ganiu liny,
karmieniu siê œmietan¹ z zawi¹zanymi oczyma, skakaniu w workach.
Ogromn¹ niespodziank¹ dla 70. przyby³ych dzieci by³a parada motorów i
mo¿liwoœæ przeja¿d¿ki wielkimi Harleyami. 32 motorzystów przyby³o specjalnie na tê okazjê ze Stargardu
Szczeciñskiego. Czas umila³a muzyka puszczana przez miejscowego DJ.
Wszyscy uczestnicy zostali poczêstowani pieczon¹ kie³bas¹ podarowan¹ z
miejscowej masarni, a dzieci nagrodzone upominkami ufundowanymi
przez mieszkañców.

W Borkowie Wielkim so³tys z
rad¹ so³eck¹ po³¹czyli Dzieñ Dziecka z Dniem Mamy. Od wczesnych
godzin popo³udniowych na boisku
dzieci rozgrywa³y mecze pi³ki no¿nej. Wieczorem rozpalono ognisko i
rozpoczêto biesiadowanie. So³tys
Bo¿ena Kipisz narzeka na niesprzyjaj¹c¹ pogodê, która spowalnia realizacjê za³o¿eñ w ramach funduszu so³eckiego. Gdyby ta jednak sprzyja³a
Dzieñ Dziecka móg³by odbyæ siê w
drewnianej altanie, której zakup i
monta¿ zaplanowano w³aœnie na ten
rok. Z okazji swojego œwiêta oraz na
skutek zbiegu okolicznoœci so³ectwo
Borkowo Wielkie otrzyma³o na w³asnoœæ bramki do gry w pi³kê no¿n¹.
Rzecz niby niewielka, ale daj¹ca
wielk¹ radoœæ sympatykom tego
sportu. Do tej pory dzieci korzysta³y
z bramek wypo¿yczonych ze szko³y
w Radowie Ma³ym. Dziœ dziêki
uprzejmoœci dyrektor gimnazjum
mog¹ siê cieszyæ w³asnym sprzêtem.
W Szkole Podstawowej nr 2 w
£obzie, w ramach Dnia Dziecka,
odby³ siê dzieñ pod has³em zdrowego
od¿ywiania siê. Uczniowie wczeœniej
wykonywali zaproszenia dla rodziców na tê w³aœnie okazjê. Frekwencja
dopisa³a zarówno wœród uczniów i
rodziców. W ramach zajêæ szkolnych
odbywa³y siê konkursy i zawody w
rozmaitych dziedzinach. Klasy rywalizowa³y o puchar dyrektora szko³y.

Uczniowie ju¿ wczeœniej przygotowywali has³a zwi¹zane ze
zdrowym od¿ywianiem, piosenki
nawi¹zuj¹ce treœci¹ do zdrowego
trybu ¿ycia. Czêœæ artystyczn¹ klasy prezentowa³y w konkursie
„Mam talent”. Wychowawcy wraz
z klasami rywalizowali w rozgrywkach sportowych. Pogoda dopisa³a, wiêc odby³y siê na szkolnym boisku Orlik.
Przy wejœciu do szko³y uczniowie mogli ogl¹daæ wystawê zdjêæ z
dzieciñstwa nauczycieli, którzy ucz¹
w SP 2. Najbardziej dociekliwi
uczniowie mogli wzi¹æ udzia³ w
konkursie na dobrego detektywa i
rozpoznaæ, który z nauczycieli jest
na danej fotografii.
Jednym z bardziej efektownych
konkursów by³o przygotowanie
przez ka¿d¹ klasê wraz z rodzicami
sto³u i degustacji zdrowego posi³ku,
a tak¿e udekorowanie go. Mo¿na
by³o np. nauczyæ siê artystycznego
sk³adania serwetek. Sto³y zosta³y
przygotowane przepiêknie, a potrawy i wygl¹d sto³u ocenia³a przychylnym okiem komisja.
Og³oszenie wyników konkursów odby³o siê podczas apelu 2
czerwca, w którym uczestniczy³y
w³adze szko³y, nauczyciele oraz
uczniowie. Najlepszy wynik uzyska³a klasa 4 a i tym samym otrzyma³a nagrodê g³ówn¹ – puchar oraz
s³odycze.
GD

Dzieñ dziecka w Runowie Pomorskim
(RUNOWO
POMORSKIE).
Dzieñ Dziecka w Szkole Podstawowej
w Runowie Pomorskim odby³ siê w atmosferze zabawy i emocji sportowych.
1 czerwca uczniowie zaprezentowali swoje umiejêtnoœci aktorskie podczas mini play-backu. Nastêpnie
uczniowie, nauczyciele i pracownicy
szko³y stanêli do rywalizacji w wielu
konkurencjach, m. in. w sztafecie ze
skakank¹, pi³eczk¹ i gazet¹. Dzieci gra³y w dwa ognie i œciga³y siê w workach.
Najwiêcej emocji i œmiechu wywo³a³a
konkurencja w przeci¹ganiu liny nauczyciele kontra uczniowie. Przyjazd
na imprezê motocyklistów z £obeskiego Klubu Motocyklowego „Wilk” im.

K. Daniela” jeszcze bardziej uatrakcyjni³ ten dzieñ. Dzieci z podziwem ogl¹da³y wielkie maszyny. Odwa¿ni uczniowie mieli okazjê przejechaæ siê po placu
manewrowym. Organizatorzy Dnia
Dziecka w SP w Runowie Pom. - M.
U³asik, J. Drozdowski i E. Tomicka
zaplanowali wiêcej zabaw i atrakcji,
niestety warunki pogodowe nie pozwoli³y na ich przeprowadzenie. Mimo tych
przeciwnoœci impreza up³ynê³a na wspania³ej zabawie po³¹czonej ze sportem i
poznawaniu nowych ludzi przyjaznych i
¿yczliwych dzieciom. Ka¿dy uczeñ otrzyma³ poczêstunek i s³odk¹ niespodziankê
za wygran¹ w zawodach.
Organizatorzy szczególne podziêkowania sk³adaj¹ osobom, które przyczy-

ni³y siê do organizacji obchodów Dnia
Dziecka w szkole, a w szczególnoœci: p.
S. Turkowi, p. Hantke, p. M. £apuciowi,
p. J. Drozdowskiemu, p. K. Makarskie-

mu, p. M. Michalczyszynowi, firmom:
„Roosens Betons”, „EJ” (J.Paraszczak,
J.Zieliñski), Radzie Rodziców przy SP w
Runowie Pomorskim.
(o)
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OG£OSZENIA DROBNE
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Tanie meble KA-MAR. Du¿y wybór
mebli u¿ywanych. Zapraszamy do
sklepu £obez ul. Bema ( by³y plac
POM). Tel. 885 310 483.
Wózek trzyczêœciowy firmy TAKO 450 z³ sprzedam. Tel. 508 591 529.
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273
Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130.
Kupiê przyczepê 3,5 tonow¹. Mo¿e
byæ do remontu. Tel. 516 921 453

Powiat gryficki
Sprzedam koty persy 3-miesiêczne. Tel. 91 3864359

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.

ROLNICTWO

Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w Wêgorzynie przy ul. Kopernika
pow. 64 mkw., 3 pokoje, I piêtro,
umeblowane. Tel. 91 3971742
Sprzedam mieszkanie w £obzie 4pokojowe. Tel. 91 3975088.
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze
w³asnoœciowe 57,85 mkw., 3-pokojowe, 145 tys. z³, w £obzie przy ul.
Ogrodowej. Tel. 697 326 339.
Sprzedam mieszkanie na wsi 41
mkw. tel 661 374 570
Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe w centrum £obza, 105 mkw.,
salon z kuchni¹, 3 sypialnie, 2
³azienki, balkon z widokiem na park,
ogrzewanie w³asne gazowe, niski
czynsz. Tel. 600 931 887.
SM Wêgorzynianka tanio sprzeda
lokale mieszkalne w nastêpuj¹cych
miejscowoœciach: Lesiêcin 20/4;
Gardno 12/3; Rogówko 7/1; Ginawa
26/1; Stare Wêgorzynko 10/3. Cena
do uzgodnienia. Tel. 91 3971515.
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze, w³asnoœciowe 4 pokojowe o
pow. 67,7 mkw. na osiedlu Orzeszkowej, III piêtro. Tel. 91 3975637

PRACA
Powiat ³obeski
UWAGA - Przyjmê do pracy w
£obzie fryzjera na bardzo dobrych warunkach lub podejmê
wspó³pracê na zasadzie dzier¿awy stanowiska. Tel. 792 350
990.

Powiat gryficki
Zatrudniê kobietê do pracy sezonowej w OW nadmorskim. Tel. 606 184
241.

Powiat drawski
Zatrudnimy handlowca do
sprzeda¿y ci¹gników i kombajnów Claas. Firma Euromasz, tel.
607086564,
e-mail: Biuro@euromasz.pl

WIZYTÓWKI
Sprzedam gospodarstwo rolne w
Strzelewie k/Nowogardu (na kolonii
przy lesie) o pow. 14,6 ha + zabudowania budynek mieszkalny i gospodarczy, tel. 609 928 126, cena 390
000 z³.

- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO

tel. 504 042 532

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Sprzedam lub wynajmê dom,
£obez ul. Przechodnia 5. Tel.
609 366 010.
Sprzedam 5 hektarów w Radowie
Ma³ym . Tel. 660 969 785
W £obzie sprzedam dom jednorodzinny typu bliŸniaczego w idealnym stanie. Parter z salonem, aneksem kuchennym, jadalni¹ i wc. Piêtro obejmuje trzy pokoje plus ³azienka. Ponadto strych, piwnica oraz
gara¿. Ogrzewanie gazowe oraz
kominek tradycyjny. Na podwórzu
posesji zak³ad produkcyjny o pow.
80 mkw. Czynny, produkuj¹cy produkt spo¿ywczy, który mo¿e zostaæ
udostêpniony wraz z technologi¹ i
zbytem ( marketing). Powierzchnia
dzia³ki 360 mkw. plus ogród i sad.
Dom i zak³ad s¹ ocieplone, na podwórku wy³o¿ony jest polbruk. Cena
390 tys. z³. Tel. 695 985 673
Resko, sprzedam parter domu piêtrowego, 85 kmw., dzia³ka 838
mkw., 3 pokoje, cena 160.000 z³.
Tel. 888 169 572.
Sprzedam dom jednorodzinny w
Dorowie pow. dzia³ki 2700 mkw.
czêœæ mieszkalna 85mkw, 2 bud.
gosp.118mkw i 71mkw. Cena 210
000 z³. Tel. 663 036 912 lub 665 497
211
Sprzedam nieruchomoœæ zabudowan¹ w Gardzinie na dzia³ce 0,7h
zabudowan¹ bud. mieszkalnym i
gosp. praz s³upami drewnianymi.
Uzbrojenie woda i pr¹d. Cena 160
tys. z³ do negocjacji tel. 606 634 249

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dzia³ki budowlane w
Œwidwinie 10- cio arowe. Tel. 794
376 821
Wydzier¿awiê gara¿ w Œwidwinie
przy ul. Podgórnej. Tel. 94 3652769

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

US£UGI
Powiat ³obeski
Us³ugi kamieniarskie Mielno gm.
Wêgorzyno. Tel. 666-233-678
Zespó³ muzyczny na wesela KRISS
BAND. Tel. 663 972 683.

Powiat gryficki
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

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

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.
Monta¿, serwis anten naziemnych i
satelitarnych, cyfrowych, domofony, wideodomofony, kamery z zapisem cyfrowym, alarmy. Tel. 518 273
864.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam
Poloneza
Caro 1992 r.
z instalacj¹ LPG.
Tel. 504 042 532

Powiat gryficki
Sprzedam quada 17,5. Tel. 91
3851625. Dzwoniæ wieczorem.

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

Reklama w gazecie
512 138 349
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Kadra Powiatu £obeskiego
na FINA£Y OGÓNOPLSKIE "CZWARTKÓW
LEKKOATLETYCZNYCH"
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Jedziemy do Warszawy
na Fina³y Czwartków L. A.

Warszawa 11-13.06.2010 r.

Zakoñczy³ siê cykl zawodów
lekkoatletycznych „Czwartki
Lekkoatletyczne 2009/2010”. W
tegorocznym cyklu tych zawodów
startowa³a m³odzie¿ ze Szko³y
Podstawowej w Dobrej.
W wielu konkurencjach nasi zawodnicy nale¿eli do wyró¿niaj¹cych siê. W nagrodê za swoje wyniki, po spe³nieniu przewidzianych regulaminem zawodów wymagañ,
pojad¹ do Warszawy na Fina³y
Ogólnopolskie tej imprezy, które

odbêd¹ siê w dniach 11 – 13 bm. W
sk³adzie reprezentacji powiatu znaleŸli siê nastêpuj¹cy zawodnicy naszej szko³y: Angelika Awgul, Milena Sadowska, Paulina Kubacka,
Mateusz Ga³ka, Kinga Borysiak,
Oliwia Œmi³owska, Patrycja Florczak, Ma³gorzata Stefañska, Natalia
Szymczak, Ryszard Rzepecki, Jakub Lechowski.
Przed nimi najwa¿niejszy start
w tym roku, trwaj¹ ostatnie treningi.
¯yczymy im uzyskania w Warszawie jak najlepszych wyników. (SP)

„£abuŸ leona” na pierwsz¹
rocznicê œmierci

£¹cznie do Warszawy wyje¿d¿a 44 uczniów szkó³ podstawowych, w
tym: z Wêgorzyna 13, Dobrej - 11, £abunia Wielkiego - 6, Reska - 5, Be³cznej - 3, Wojtaszyc - 2, nr 1 z £obza - 2, nr 2 z £obza - 2.
Kadra opiekuñczo-trenerska: Kazimierz Mikul (£obez), Janusz £ukomski (Dobra), Karolina £ukomska (Dobra), Andrzej Osuchowski (Wojtaszyce), Justyna Grankowska (£abuñ Wielki), Dariusz Czajka (Wêgorzyno).
Zdzis³aw Bogdanowicz

W najbli¿sz¹ sobotê, 12
maja, w zajeŸdzie „Stodo³a”
w £obzie, w pierwsz¹ rocznicê œmierci Leona Zdanowicza, spotkaj¹ siê przyjaciele,
znajomi i nieznajomi. Bêdzie
prezentowany Prowincjonalny Okazjonalnik Literacki
„£abuŸ leona” - sygnowany
jako ostatni numer pisma wydawanego przez wiele lat w
£obzie przez Leona Zdanowicza. „Ostatni” numer zredagowali: Agnieszka Weso³owska, Ludwik Cwynar i
Bogdan Zdanowicz, a wyda³
go ³obeski ksiêgarz Jerzy
Mechliñski. Na spotkanie zapraszaj¹: rodzina, redaktorzy
i wydawca. Pocz¹tek o godz.
17.00. Wstêp wolny.
(r)
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Zachodniopomorska Liga Koszykówki

MECZE ,,¯ACZKÓW’’
M³odziczki, rocznik ’99, UKS
Radowo Ma³e rozegra³y swoje
ostatnie mecze ligowe w dniu 22
maja. Magia w³asnego boiska
sprawi³a, ¿e dziewczêta podejmuj¹ przeciwniczki z wiêksz¹
motywacj¹ i wol¹ zwyciêstwa.
Pierwszy mecz dru¿yna z Radowa rozegra³a z „Olimpijczykiem” z
Drawska Pomorskiego. Mecz przez
trzy kwarty by³ bardzo zaciêty. Gospodynie utrzymywa³y kilkupunktow¹ przewagê i dopiero w czwartej
kwarcie, gdy nieco opad³y z si³,
drawszczanki wysz³y na prowadzenie. Wygra³y minimalnie 32:30.
Kolejny mecz, z trudniejszym przeciwnikiem z Koszalina, mia³ bardzo
podobny przebieg. Dziewczêta z
Radowa stoczy³y bardzo wyrównany pojedynek. Mimo pora¿ki 30:38
mecz mo¿na uznaæ za udany.
Na szczególne wyró¿nienie za
bardzo dobr¹ grê w obronie i zdobycze punktowe zas³u¿y³y Karolina

Gajewska i Pamela Jemilianowicz.
Przebieg zawodów i wspania³a postawa ca³ej dru¿yny w tym dwumeczu zas³uguje na s³owa pochwa³y i
¿yczenie dziewczêtom dalszych
sukcesów i wytrwa³oœci w pracy treningowej, a trenerowi Miros³awowi Budzyñskiemu cierpliwoœci oraz
pomys³ów menad¿ersko-trenerskich. UKS Radowo Ma³e wspó³pracuje z firm¹ Poldanor i z pañstwem Ma³gorzat¹ i Krzysztofem
Trybuchowskimi. Firma Poldanor,
dostrzegaj¹c sukcesy dziewcz¹t w
Radowie, przed³u¿a wspó³pracê z
klubem na kolejne lata.
Sk³ad dru¿yny UKS Radowo
Ma³e: Karolina Gajewska, Pamela
Jemilianowicz, Karolina Kamiñska,
Klaudia Taborska, Kamila Przygocka, Monika Hlib, Aneta Lewandowska, ¯aneta Niczman, Sandra ¯elazna, Natalia Szczepañska, Karina
Sobañska, Julia Pi¹tkowska. Terener Miros³aw Budzyñski.
(o)

Sonia S³awiñska z Reska w finale Samsung Athletic Cup 2010

SZUKAMY NASTÊPCÓW MISTRZÓW
Romej. W biegu na 300 m osi¹gnê³a
czas 42,67 s, lecz bez awansu na
wyjazd do £odzi. Wœród ch³opców
III miejsce wywalczy³ uczeñ Gimnazjum w Wêgorzynie Szymon
Franczuk w skoku wzwy¿ rezultatem 160 cm.

Na piêknie po³o¿onym stadionie lekkoatletycznym im. Wies³awa Maniaka w
Szczecinie rozegrano eliminacje strefowe tegorocznego
cyklu Samsung Athletic Cup 2010.
S³oneczna pogoda zachêci³a do
startu ponad 600 m³odych lekkoatletów w wieku 14 - 15 lat (m³odzicy) z terenu Pomorza Zachodniego.
Zmaganiom m³odzie¿y przypatrywali siê ambasadorowie polskiej
lekkiej atletyki, Jacek Wszo³a i
Marcin Urbaœ. G³ówne przes³anie
krajowej akcji sportowej sponsorowanej przez firmê Samsung brzmi
– szukamy nastêpców mistrzów.
Z grupy zawodników reprezentuj¹cych Powiat £obeski i MKS
„Olimp” na tartanowym obiekcie w
Szczecinie najkorzystniej wypad³a
15-letnia uczennica Gimnazjum z
Reska Sonia S³awiñska. W konkurencji skoku wzwy¿ zajê³a II miejsce bardzo wartoœciowym wyni-

Inne wysokie lokaty ³obeskich
lekkoatletów:
4. miejsce w sztafecie 4x100 m
– Gimnazjum Resko
4. miejsce w biegu na 600 m –
Patryk Genderka (Wêgorzyno)
5. miejsce w biegu na 600 m –
Sonia S³awiñska po udanym
skoku na wysokoœci 155 cm

kiem 155 cm. Tym samym Sonia
awansowa³a do œcis³ego fina³u mityngu Samsung Athletic Cup w
£odzi. W rozgrywce fina³owej
10.06.br. na stadionie AZS-u £ódŸ o
miejsca medalowe i wyjazd do Barcelony (w roli obserwatorów Mistrzostwa Europy Seniorów) rywalizowaæ bêdzie po 12 zawodników
w ka¿dej konkurencji. Trenerk¹ utalentowanej skoczkini jest nauczycielka wychowania fizycznego pani
Renata Czerwiñska.
Wysok¹, bo II lokatê zajê³a
uczennica Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie – Aleksandra

Tomasz Grzelak (Dobra)
5. miejsce w oszczepie - Kamil
Jaremko (Wêgorzyno)
6. miejsce w biegu na 600 m –
Ryszard Rzepecki (Dobra)
7. miejsce w biegu na 300 m –
Sonia S³awiñska (Resko)
7. miejsce w skoku wzwy¿ –
Damian Sarnowski (Wêgorzyno)
8. miejsce w biegu na 300 m –
Pawe³ Ciszewski (Resko)
¯yczymy naszym talentom sportowym dalszych rekordów ¿yciowych.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Bêdzie walka
o puchar starosty
Ognisko TKKF „B³yskawica”
£obez serdecznie zaprasza na indywidualne i dru¿ynowe IX Zawody
Wêdkarskie o Puchar Starosty
£obeskiego oraz indywidualne Mistrzostwa Klubów i Kó³ PZW Powiatu £obeskiego.
Zawody odbêd¹ siê na jeziorze
Dubie w Ginawie w dniu 13 czerwca
br. Zbiórka do zawodów o godz.

7:00. Zg³oszenia oraz wp³aty prosimy przes³aæ do dnia 09.06.2010 r. na
adres: Jerzy Rakocy, 73-150 £obez,
ul. Boczna 32, tel. 602829772.
Poszczególne kluby i ko³a z terenu powiatu ³obeskiego zg³aszaj¹
do zawodów po dwóch zawodników. Wpisowe: 20 z³ od osoby; 50 z³
od dru¿yny. Zg³oszenia po terminie
nie bêd¹ uwzglêdniane.

SPORT
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„Remis” w meczach
ze szczecinianami
Stal Szczecin – Sarmata Dobra
3:0 (1:0)
Bramki dla Stali: Mateusz Maækiewicz 2 (25’ i 88’), Przemys³aw Brzeziañski 73’
Sk³ady:
Stal Szczecin: Piotr Szy³ko, Adrian
Kronkowski, Bogus³aw Kostrubiec,
Robert Gronowski, Micha³ Parys (od
46’ Przemys³aw Brzeziañski), Dariusz
Cupryn (od 56’ £ukasz Bobko), Mateusz Maækiewicz, Marcin Storek, Artur
Pachulski, Damian Klowan (od
71’Kacper Chruœciñski), Maciej Czy¿ewski.
Sarmata Dobra: Marcin Kamiñski,
Grzegorz Mêdrek (od 89’ Damian
Dzierbicki), Jaros³aw Jaszczuk, Wojciech GuŸniczak (od 70’ Wojciech Bonifrowski), Pawe³ Za³êcki, Piotr Grochulski, Wojciech Dorsz, Emilian Kamiñski (od 46” Wojciech Kliœ), Krzysztof Szkup, Rados³aw Cytowicz, Damian Padziñski. Trener Tomasz Surma.
Sêdzia g³ówny: T. Czy¿ak, asystenci: £. Wilk, J. Korolczuk.
Sarmata Dobra – Hutnik Szczecin
2:0 (1:0)
Strzelcy bramek dla Sarmaty: Rados³aw Cytowicz 42’ i Damian Padziñski 51’.
Sarmata Dobra: M. Kamiñski, Medrek, Jaszczuk kpt., Grochulski, Dorsz,

E. Kamiñski (od 76' Bonifrowski),
Szkup, Pacelt (od 37' Za³êcki), Padziñski, Cytowicz (od 86' Dzierbicki), GuŸniczak (od 70' Kliœ).
Hutnik Szczecin: Reszkis, Zientek,
Koperski, Marcinowski, Szumiato (od
53' Majzel), Dziwierski, Bednarczyk,
Bielecki, Marcyniuk, Bia³ecki (od 58'
Gellera), Ho³owiej (od 75' Staszewski).
Sêdzia g³ówny: Artur Gonera, asystenci: Marek Sabat i Grzegorz Posyniak.
Ostatnie dwumecze w IV lidze Sarmata rozegra³ z dru¿ynami ze Szczecina. W minion¹ œrodê na boisku w Dobrej po dobrym meczu pewnie pokona³
2:0 Hutnika Szczecin, a w niedzielê na
boisku w Szczecinie uleg³ 0:3, z desperacko broni¹c¹ siê przed spadkiem do V
ligi dru¿yn¹ Stali Szczecin. Chocia¿
wynik tego ostatniego meczu mo¿e sugerowaæ znaczn¹ przewagê Stali, to tak
jednak nie by³o, gdy¿ szczególnie w
pierwszej po³owie zawodnikom Sarmaty uda³o siê stworzyæ kilka dogodnych
sytuacji bramkowych, których niestety
nie uda³o siê zamieniæ na bramki (m.in.
w 30’ Damian Padziñski po solowym
rajdzie trafi³ pi³k¹ w s³upek). Przed
Sarmat¹ ju¿ tylko dwa ostatnie mecze:
w sobotê w Dobrej derby z Piastem
Chociwel i wyjazd w ostatniej kolejce
do Victorii Przec³aw.
estan

Granie w planie
IV liga
12.06 (sobota) mecze o 17.00; Piast Drzonowo – Pogoñ Barlinek,
Sokó³ Pyrzyce – Gwardia Koszalin, S³awa S³awno – Wybrze¿e Rewalskie, Ina Goleniów – Hutnik Szczecin, Drawa Drawsko Pom. - Stal
Szczecin, Sarmata Dobra – Piast Chociwel, Gryf Kamieñ Pom. - Victoria Przec³aw, Leœnik Rossa Manowo – Vineta Wolin.
V liga
12.06 (sobota) mecze o 17.00; Œwit Szczecin – Kluczevia Stargard,
Iskierka Szczecin – GKS Mierzyn, Zorza Dobrzany – Arkonia Szczecin, Stal Lipiany – K³os Pe³czyce, Sparta Gryfice – Pomorzanin Nowogard, Osadnik Myœlibórz – Sparta Wêgorzyno, Odra Chojna – Polonia
P³oty, Orze³ Trzciñsko-Zdrój – Woda Piast II Rzecko.
Klasa okrêgowa
11.06 (pi¹tek) 18:30 Masovia Maszewo – Ina Iñsko, 12.06 (sobota)
mecze o 17.00; Jeziorak Szczecin – Pogoñ II Szczecin, Œwiatowid
£obez – D¹brovia Stara D¹browa, Flota II Œwinoujœcie – Fagus Ko³bacz, Ehrle Dobra Szcz. - Korona Stuchowo, Promieñ Mosty – Chemik
II Police, Wicher Brojce – Orze³ £o¿nica, Mewa Resko – Wicher
Reptowo.
Klasa A
13.06 (niedziela); B³êkitni Trzyg³ów – Sowianka Sowno, Olimpia
Nowogard – Jantar Dziwnów, Radovia Radowo Ma³e – Rega II Trzebiatów, Pionier ¯arnowo – Fala Miêdzyzdroje, Iskra Golczewo – Ba³tyk Gostyñ, Bizon Cerkwica – Ba³tyk Miêdzywodzie, Znicz Wysoka
Kamieñska – Orze³ Prusinowo.
Klasa B
13.06 (niedziela) mecze o 12:00; Sparta Lubieniów – Derby Ulikowo; Znicz Sulibórz – Œwiatowid II £obez, Saturn Szadzko – Orkan II
Suchañ, Sokó³ Sokoliniec – Ogniwo Dzwonowo.

IV liga
Wyniki ze œrody: S³awa S³awno –
Gwardia Koszalin 2:2; Pogoñ Barlinek – Sokó³ Pyrzyce 4:0; Ina Goleniów – Wybrze¿e Rewalskie 1:1; Drawa Drawsko Pom. - Piast Drzonowo
5:1; Sarmata Dobra - Hutnik Szczecin
2:0; Gryf Kamieñ Pom. - Stal Szczecin 6:0; Leœnik Rossa Manowo – Piast
Chociwel 2:0; Vineta Wolin – Victoria Przec³aw 1:1.
Wyniki z soboty: Victoria Przec³aw –
Leœnik Rossa Manowo 0:2; Piast
Chociwel – Gryf Kamieñ Pom. 1:2;
Stal Szczecin – Sarmata Dobra 3:0;
Piast Drzonowo – Ina Goleniów 2:3;
Wybrze¿e Rewalskie – Pogoñ Barlinek 0:4; Sokó³ Pyrzyce – S³awa S³awno 0:1; Hutnik Szczecin – Drawa
Drawsko Pom. 2:1; Gwardia Koszalin – Vineta Wolin 3:1.
1. Pogoñ Barlinek
67 66:13
2. Gryf Kamieñ Pom. 61 89:24
3. Gwardia Koszalin
59 59:18
4. Hutnik Szczecin
54 56:31
5. Ina Goleniów
50 58:28
6. Sarmata Dobra
43 65:48
7. Vineta Wolin
40 50:39
8. Leœnik/Rossa Manowo 38 33:28
9. Drawa Drawsko Pom.34 41:45
10. Wybrze¿e Rewalskie34 37:43
11. Victoria Przec³aw 32 34:40
12. Piast Chociwel
27 39:51
13. Stal Szczecin
24 33:57
14. S³awa S³awno
22 30:77
15. Sokó³ Pyrzyce
16 28:77
16. Piast Drzonowo
7 19:118
V liga
Wyniki ze œrody: Odra Chojna – Sparta Wêgorzyno 3:0; Iskierka Szczecin
– Kluczevia Stargard 0:6; Zorza Dobrzany – Œwit Szczecin 1:0; Stal Lipiany – GKS Mierzyn 1:1; Sparta
Gryfice – Arkonia Szczecin 2:3;
Osadnik Myslibórz – K³os Pe³czyce
3:2; Orze³ Trzciñsko-Zdrój – Pomorzanin Nowogard 1:4; Polonia P³oty –
Woda Piast II Rzecko 11:0.
Wyniki z soboty: Sparta Wêgorzyno –
Orze³ Trzciñsko-Zdrój 1:5; Kluczevia Stargard – Polonia P³oty 0:2;
Woda Piast II Rzecko – Odra Chojna
0:2; Arkonia Szczecin – Stal Lipiany
6:1; GKS Mierzyn – Zorza Dobrzany
1:2; Pomorzanin Nowogard – Osadnik Myœlibórz 2:0; Œwit Szczecin –
Iskierka Szczecin 8:1; K³os Pe³czyce
– Sparta Gryfice 5:1.
1. Kluczevia Stargard 65 78:17
2. Odra Chojna
59 59:22
3. Arkonia Szczecin
56 73:25
4. Polonia P³oty
46 69:36
5. Stal Lipiany
40 48:57
6. Osadnik Myœlibórz 39 53:49
7. Zorza Dobrzany
39 45:39
8. Pomorzanin Nowogard 39 33:33
9. Orze³ Trzciñsko-Zdr. 37 44:42
10. Sparta Gryfice
37 48:54
11. K³os Pe³czyce
36 37:42
12. Œwit Szczecin
33 41:36
13. Woda-Piast Rzecko 23 26:76
14. GKS Mierzyn
21 27:53
15. Iskierka Szczecin 16 18:65
16. Sparta Wêgorzyno 14 23:76
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Klasa okrêgowa
Chemik II Police – Wicher Brojce 1:5;
D¹brovia Stara D¹browa – Flota II
Œwinoujœcie 3:0; Wiecher Reptowo –
Masovia Maszewo 0:1; Orze³ £o¿nica – Mewa Resko 0:2; Korona Stuchowo – Promieñ Mosty 1:2; Jeziorak
Szczecin – Œwiatowid £obez 5:0;
Fagus Ko³bacz – Ehrle Dobra Szcz.
1:1; Pogoñ II Szczecin – Ina Iñsko 2:2.
1. Masovia Maszewo 62 53:24
2. Pogoñ II Szczecin
60 129:27
3. Jeziorak Szczecin
54 71:33
4. Wicher Brojce
49 58:34
5. Ehrle Dobra Szcz.
45 55:48
6. Fagus Ko³bacz
42 52:41
7. Flota II Œwinoujœcie 41 64:64
8. Orze³ £o¿nica
38 39:43
9. Korona Stuchowo
37 41:55
10. Œwiatowid £obez 35 40:59
11. Ina Iñsko
32 34:46
12. D¹brovia St. D¹browa 30 47:56
13. Chemik II Police
25 47:70
14. Promieñ Mosty
25 44:79
15. Wicher Reptowo
17 32:78
16. Mewa Resko
17 33:82
Klasa A
17 kolejka Znicz Wysoka Kamieñska
– Sowianka Sowno 4:3; Iskra Golczewo – Pionier ¯arnowo 2:2; Bizon Cerkwica – Radovia Radowo Ma³e 2:7;
Ba³tyk Miêdzywodzie – Olimpia Nowogard 0:1; Ba³tyk Gostyñ – B³êkitni
Trzyg³ów 1:2; Fala Miêdzyzdroje –
Rega II Trzebiatów 1:2; Orze³ Prusinowo – Jantar Dziwnów 2:3.
24 kolejka Sowianka Sowno – Ba³tyk
Miedzywodzie 3:3; Ba³tyk Gostyñ –
Bizon Cerkwica 4:1; Orze³ Prusinowo – Iskra Golczewo 2:3; Rega II
Trzebiatów – Pionier ¯arnowo 4:0;
Jantar Dziwnów – Radovia Radowo
Ma³e 7:0; B³êkitni Trzyg³ów – Olimpia Nowogard 0:0; Fala Miêdzyzdroje – Znicz Wysoka Kamieñska 7:1.
1. Rega II Trzebiatów 57 83:25
2. Radovia Radowo M.48 63:36
3. Fala Miêdzyzdroje 47 56:20
4. Jantar Dziwnów
47 68:34
5. B³êkitni Trzyg³ów
45 51:34
6. Iskra Golczewo
42 59:34
7. Olimpia Nowogard 40 54:42
8. Pionier ¯arnowo
25 44:54
9. Ba³tyk Gostyñ
23 53:58
10. Ba³tyk Miêdzywodzie 22 43:61
11. Bizon Cerkwica
21 37:67
12. Sowianka Sowno 17 34:69
13. Orze³ Prusinowo
15 38:92
14. Znicz Wysoka Kam. 8 30:87
Klasa B
Ogniwo Dzwonowo – Saturn Szadzko 3:1; Piast Kolin – Sparta Lubieniów 3:0; Orkan II Suchañ - Znicz
Sulibórz 3:0; Derby Ulikowo – Sokó³
Sokoliniec 2:2. Œwiatowid II £obez
pauzowa³.
1. Sokó³ Sokoliniec
37 43:14
2. Orkan II Suchañ
27 36:16
3. Œwiatowid II £obez 24 35:20
4. Saturn Szadzko
22 25:22
5. Piast Kolin
18 27:41
6. Znicz Sulibórz
18 26:35
7. Ogniwo Dzwonowo 17 24:31
8. Derby Ulikowo
15 22:29
9. Sparta Lubieniów
6 16:46
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Pierwsze zawody konne za nami
(ŒWIÊTOBORZEC). W miniony weekend odby³y siê tu Regionalne Zawody w Skokach
przez Przeszkody.
Zawody trwa³y dwa dni w sobotê
i niedzielê. Wziê³o w nich udzia³
120 koni, czyli oko³o 70-80 zawodników. To bardzo du¿o, zawa¿ywszy na to, ¿e w tego typu zawodach
œrednio uczestniczy oko³o 70 koni.
W zawodach brali udzia³ równie¿ przedstawiciele powiatu ³obeskiego z Bonina oraz LKS „Hubal”
£obez.
Wszystkie poni¿sze miejsca s¹
ex aequo. Podajemy jedynie zawodników, którzy zajêli równorzêdne
miejsca z terenu powiatu ³obeskiego.
W sobotê a klasie LL 1 miejsce
zdoby³ Maciej Piaskowski z LKS
Hubal £obez na koniu Amikora. W
klasie L 4. miejsce zdoby³a Ewa
Podhajna równie¿ z LKS Hubal
£obez na koniu Wybor ex aequo z
Paulin¹ Harkot na koniu Baal równie¿ z LKS Hubal £obez.
W niedzielê w klasie LL na 5.
miejscu znalaz³ siê Dominik Hano z

Bonina, który startowa³ na koniu
Baldesarini ex aequo z Izabel¹ Lorent z LKS Hubal £obez, startuj¹ca
na koniu Kidney.
W klasie L by³o a¿ szeœæ pierwszych miejsc w tym zawodniczek z
LKS Hubal £obez: Darii Puszcz na
koniu Karisha oraz Ewy Podhajny
na koniu Butterfly.
Nastêpne Zawody Regionalne w
Skokach odbêd¹ siê 10-11 lipca
W pierwszych, po wielu latach,
zawodach w Œwiêtoborcu uczestniczyli zawodnicy z terenu województwa zachodniopomorskiego,
ale nie tylko. Do Œwiêtoborca przyjechali mi³oœnicy jazdy konnej tak¿e z Pi³y, którzy przywieŸli ze sob¹
osiem koni.
W sumie zawodnicy wykonali
oko³o 200 przejazdów dziennie.
– Jako organizatorzy jesteœmy
bardzo zadowoleni, szczególnie z
du¿ej frekwencji. Muszê jednak
przyznaæ, ¿e ma³o by³o osób z terenu £obza. Mam nadziejê, ¿e wiêcej
osób przyjdzie na kolejne zawody.
W tym roku planujemy jeszcze
osiem – powiedzia³a dyrektor zawodów Sylwia Banaœ.
MM

Boisko w czynie spo³ecznym
(PO£CHOWO). Zaledwie
trzy dni zajê³o
mieszkañcom tej
miejscowoœci
wykonanie w czynie
spo³ecznym boiska
do siatkówki. Jest to
pierwsze z prawdziwego
zdarzenia miejsce do
gry, ale nie ostatnie.

W minionym tygodniu przy
œwietlicy wiejskiej w Po³chowie
trwa³y intensywne prace przy wykonywaniu boiska dla najm³odszych.
Wyœmiewane jeszcze do niedawna
czyny spo³eczne w tej miejscowoœci
daj¹ ogromne rezultaty, albowiem
niemal wszytko mieszkañcy wykonuj¹ sami. Tak te¿ by³o i przy budowie boiska. Wprawdzie skorzystali
z us³ug firmy Pana Makarskiego, ale
tylko do wyrównania terenu. A¿
trudno uwierzyæ, ¿e w miejscu gdzie
jeszcze na pocz¹tku ubieg³ego tygo-

dnia by³o gruzowisko i ros³y chaszcze – dziœ dzieci maj¹ boisko. Prace
zakoñczy³y siê w czwartek a wszystko dlatego, aby zd¹¿yæ przed zabaw¹ z okazji Dnia Dziecka. Z tego
te¿ powodu na razie s³upy, na których rozci¹gniêta jest siatka, s¹
drewniane, ale ju¿ niebawem zostan¹ zamienione na bardziej trwa³e
– metalowe.
W zwi¹zku z tym, ¿e Agencja
przekaza³a gminie o wiele wiêkszy
teren ni¿ ten, na którym wykonano
boisko do gry w siatkówkê, mieszkañcy maj¹ w zamiarze wykonanie

w przysz³oœci boiska do gry w pi³kê
no¿n¹ i byæ mo¿e... kort tenisowy.
Budowa boiska, to nie pierwsza
w tej miejscowoœci wspólnie wykonana inwestycja. To w³aœnie tutaj
mieszkañcy wykonali kilka sporych
rozmiarów rabat i podzielili siê zadaniami w ich utrzymaniu. Dziêki
temu ju¿ przy wjeŸdzie do tej miejscowoœci witaj¹ przyjezdnych
kwiaty a oczy cieszy widok kolejnych finezyjnie wykonanych nasadzeñ i kompozycji z kamieni w miarê przemieszczania siê przez miejscowoœæ.
MM
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Gmina £obez
£DK
12.06.10 r. - Koncert Laureatów Powiatowych Przegl¹dów ARA
16.06.10 r. - Koncert Instrumentalistów Ogniska Muzycznego
Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych
24.06.10 r. - Dzieñ Europejczyka, Dzieñ Poligloty
25.06.10 r. - uroczyste zakoñczenie roku szkolnego
Zespó³ Szkó³ £obez
18.06.10r. - Po¿egnanie absolwentów ZSZ
-06.2010r. - pomoc wolontariuszy w organizacji Festiwalu Piosenki w
Œrodowiskowym Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku
- 06.2010 r. - Pomoc przy organizacji „Œwiêta radoœci” w £obzie
25.06.10 r. - Uroczystoœæ zakoñczeni roku szkolnego 2009/2010

Gmina Resko
Gimnazjum
19.06.10 r. - Bal absolwentów gimnazjum
23.06.10 r. - Prezentacje kl. III „Moja ma³a ojczyzna”- wystawy prac
plastycznych
24.06.10 r. - Podsumowanie roku szkolnego
25.06.10 r. - zakoñczenie roku szkolnego i po¿egnanie absolwentów
gimnazjum
Przedszkole Miejskie
10.06.10 r. - Nadanie przedszkolu imienia
Motto: „¯aden cz³owiek nie jest a¿ tak ubogi ¿eby nie mia³ nic do
ofiarowania ludziom” (dr Dolej)
Zarz¹d Rejonowy Polskiego czerwonego Krzy¿a w £obzie sk³ada
serdeczne podziêkowania Mieszkañcom £obza za dar serca, który zosta³
okazany podczas zbiórki ulicznej w dniach 26 i 27 maja 2010 r.
Ofiarnoœæ mieszkañców sprawi³a, ¿e zebrano 1704,83 PLN. Zebrane pieni¹dze zosta³y przeznaczone na pomoc poszkodowanym w Powodzi 2010 r.
Z wyrazami wdziêcznoœci i szacunku Zarz¹d Rejonowy PCK w £obzie

Magnesy bezpieczeñstwa
dla najm³odszych
Dzielnicowy z Dobrej odwiedzi³ dzieci z klas I, II i III w Szkole
Podstawowej w Wojtaszycach.
W czasie spotkania omówi³ zasady bezpiecznego zachowania siê
w szkole i na podwórku. Dzieci razem z policjantem wymieni³y
wszystkie alarmowe telefony, dowiedzia³y siê jak prawid³owo

nale¿y zawiadomiæ o sytuacji wymagaj¹cej wezwania policjanta,
stra¿aka lub lekarza. Takie praktyczne zajêcia pomog¹ dzieciom
zdobyæ odwagê, by samemu zadzwoniæ pod numer alarmowy i
wezwaæ pomoc. Ka¿de dziecko
otrzyma³o magnesy bezpieczeñstwa, na których wypisane s¹ wa¿niejsze numery alarmowe.
(o)

W ubieg³ym tygodniu na terenie
powiatu ³obeskiego mia³y miejsce
nastêpuj¹ce wydarzenia:

Zniszczenie mienia
- nieznani sprawcy zniszczyli
przystanek autobusowy
wybijaj¹c w nim szyby. Przystanek ten znajduje siê na terenie Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie,
- w Œwiêtoborcu nieustaleni
sprawcy wybili szyby w samochodzie marki Opel Corsa. Straty wynosz¹ 150 z³.

Kradzie¿e
- w Dobrej nieustalony sprawca
skrad³ z motoroweru marki Hanglong lusterka o wartoœci 60 z³,
– w £obzie natomiast mia³y
miejsce dwie kradzie¿e sklepowe przy ul. Browarnej nieznany sprawca
skrad³ portfel wraz z dokumentami i
pieniêdzmi. Straty wynosz¹ 58 z³,
– ze sklepu Tesco Marcin R. z
£obza skrad³ 6 puszek piwa,
– przy ul. Waryñskiego n/n
mê¿czyzna ukrad³ zewnêtrzne lusterko z samochodu marki Honda
Civic o wartoœci 150 z³.

NietrzeŸwi kieruj¹cy
zatrzymano 4 nietrzeŸwych rowerzystów:
– na drodze w Rogowie Andrzeja L. z wynikiem 1,08 mg/l al-

koholu w wydychanym powietrzu,
– w Zagórzycach Krzysztofa
M. - wynik - 1,56 mg/l,
– na drodze Maliniec – Wo³kowo Jana B. lat 62,
– i Marcina K. na drodze
£obez- Strzemiele.
– Ujawniono tak¿e dwóch nietrzeŸwych kieruj¹cych pojazdami:
Stanis³awa K, który na drodze Siedlice - Rekowo kierowa³ ci¹gnikiem
z wynikiem 0,86 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu oraz Jana
S., mieszkañca S³upska, który w
Starogardzie
£obeskim kierowa³ samochodem marki Mercedes Vito z wynikiem 0,28 mg/l.

Kolizje drogowe
dosz³o do 3. kolizji drogowych:
- 3. czerwca 2010r. ok. godz.
17.00 na drodze Œwidwin - £obez
kieruj¹cy samochodem marki Renault Clio Artur W. uderzy³ w sarnê,
która wybieg³a z pobocza. Uszkodzeniu uleg³ pojazd.
Tego samego dnia dwie godziny
póŸniej w Resku kieruj¹cy ci¹gnikiem marki Volvo nie dostosowa³
szybkoœci do warunków ruchu i najecha³ na ty³ samochodu marki Opel
Corsa kierowanego przez mieszkankê Reska. Dzieñ póŸniej na drodze Resko - Mi³ogoszcz kieruj¹cy
samochodem marki Ford Eskort
tak¿e uderzy³ w sarnê, która wybieg³a z pobocza.

Poszukiwany
Komenda Powiatowa Policji
£obez prowadzi poszukiwania za
zaginionym: Sadowski Adam s.
Daniela ur. 21.10.1983r.. Miejsce
pobytu Mo³dawin 12 gmina Radowo Ma³e.
Okolicznoœci zaginiêcia:
Wymieniony 01.04.2010r. oko³o godziny 14.00 wyszed³ z miejsca
zamieszania udaj¹c siê w n/n kierunku i nie nawi¹zuj¹c kontaktu z rodzin¹.
Rysopis w dniu zaginiêcia:
Wiek z wygl¹du 27 lat, wzrost
180 cm, waga oko³o 100 kg, œrednia
budowa cia³a, w³osy koloru ciemnego, oczy koloru szarego, twarz poci¹g³a, uszy normalne, nos œredni,
z³amany przedni z¹b.
Znaki szczególne:
Z³amany przedni z¹b.
Ubiór w dniu zaginiêcia:
Spodnie jeansowe koloru niebieskiego, bluza robocza koloru

zielono granatowego, czapka w kolorze khaki, buty typu adidas zapinane na rzepy.
Wszelkie informacje w powy¿szej sprawie prosimy kierowaæ do
Komendanta Powiatowej Policji
£obez ul. Wojska Polskiego 7.
Telefony kontaktowe:
dy¿urny jednostki 91 56 15 511
poszukiwania osób 91 56 15 542
najbli¿sza jednostka policji 112
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Reklama
Tel./fax

91 3973730
Krzy¿ówka nr 23

Galeria tygodnika
I Komunia œw. Bartosza

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 21 brzmia³o:

„Lato z muzami”
Nagrodê wylosowa³ pan Kazimierz Dziedziela z Rogowa,
w gm. Radowo Ma³e.
Gratulujemy.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

