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Kolejny atak
na policjanta
18 sierpnia rano policjanci z £obza zatrzymali czterech
m³odych mê¿czyzn, którzy zaatakowali policjanta interweniuj¹cego po s³u¿bie.
str. 3

Liceum wychodzi z zapaœci
Foto: resko4.webpark.pl

Redakcja zatrudni

dziennikarza
Wymagane: obs³uga komputera,
prawo jazdy. CV sk³adaæ
w redakcji Tygodnika £obeskiego
ul. S³owackiego 6

(RESKO). Gdy w styczniu
na naszych ³amach
pojawi³a siê informacja
na temat chêci likwidacji
reskiego Zespo³u Szkó³,
rozpêta³a siê burza
i dyskusje. Jednym
z argumentów starostwa
przemawiaj¹cym
za likwidacj¹ by³o niskie
zainteresowanie uczniów
t¹ placówk¹ oœwiatow¹.

Lasy straci³y
15 milionów
wskutek tr¹b
powietrznych
Bêd¹ zwiêkszaæ
siê czêstotliwoœci
przechodzenia
tr¹b powietrznych
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Z drugiej strony

Czas kryzysu
mo¿na wykorzystaæ
do naprawy klubów
Kazimierz Rynkiewicz

Ostatnie lata to g³êboki kryzys
pi³ki no¿nej i ogólnie sportu. Próba
naprawienia PZPN-u odgórnie nie
powiod³a siê, choæ sprawa stanê³a
na ostrzu no¿a; aresztowano wielu
sêdziów i dzia³aczy, a do Zwi¹zku
ju¿ mia³ wejœæ komisarz. Okaza³o
siê, ¿e wygra³y procedury, czyli prawo, które stanowi, ¿e PZPN jest
organizacj¹ pozarz¹dow¹, a wiêc
rz¹d nie mo¿e dowolnie poczynaæ
sobie z takimi samorz¹dami. Mo¿na
siê oburzaæ, ale to nic nie da i trzeba
szukaæ innych rozwi¹zañ. Lekcja z
tego p³ynie taka, ¿e o wszystkim
stanowi¹ ludzie. Jacy ludzie, taki
zwi¹zek. A ludzi siê nie przeskoczy.
Od dawna uwa¿am, ¿e naprawê,
skoro nie mo¿na od góry, nale¿y
zacz¹æ od do³u, bo to ludzie w regionach wybieraj¹ delegatów na zjazdy
wojewódzkie, w naszym przypadku
ZZPN lub KOZPN, a tam wybieraj¹
delegatów na zjazdy krajowe. Kto
wybiera? Kluby. Czyli my – lokalni
dzia³acze, pi³karze i kibice w tych
klubach zrzeszeni. Jak wybieramy –
taki mamy zwi¹zek i tak¹ pi³kê krajow¹. Wiêc pretensje mo¿emy mieæ
tylko do siebie. Sprawa przecie¿
wydaje siê prosta – w klubach wybieramy porz¹dnych delegatów na
zjazd wojewódzki, ci delegaci wybieraj¹ porz¹dnych przedstawicieli
na zjazd krajowy, a oni tam jad¹ i
robi¹ porz¹dek. Sprawa prosta jak
drut, ale... Gdy próbowa³em sondowaæ w kilku klubach, kto jest delegatem i jak g³osowa³ na zjeŸdzie, nie
rozumieli, o co pytam.
W klubie chodzi o to, ¿e ch³opaki maj¹ graæ i awansowaæ, i tyle.
Demokracja klubowa to czarna magia, zw³aszcza dla wielu têpych
dzia³aczy, od lat okupuj¹cych stanowiska, funkcje i co tam jest przy
klubach, dla których zrozumienie
szerszego mechanizmu poruszaj¹cego polsk¹ pi³k¹ przekracza ich
mo¿liwoœci intelektualne. Tak¿e
powi¹zanie stanu polskiego futbolu
ze stanem lokalnych klubów. Wiem,
¿e w sporcie nie ma demokracji, bo
w sporcie liczy siê osi¹gniêty przez
zawodnika sukces, a nie mo¿na osi¹gn¹æ go przez g³osowanie. Jednak w
klubach demokracja jest jak najbardziej potrzebna, bo klub to samorz¹d – dzia³aczy, pi³karzy i kibiców.
Tylko dobrze zbudowana i sprawnie
dzia³aj¹ca struktura, czyli klub, jest

w stanie osi¹gaæ sukcesy sportowe
w szerokim tego s³owa znaczeniu
(kultura fizyczna, wychowanie, nauka, rozrywka, dzia³alnoœæ spo³eczna itp.).
Wbrew pozorom, dzisiaj tej demokracji w klubach nie ma, bo najczêœciej rz¹dz¹ nimi ró¿ne indywidua, które utrzymuj¹ siê przy w³adzy za pomoc¹ zakulisowych kombinacji. Ich demokracja i sport nie
obchodz¹, maj¹ byæ wyniki, bo te
utrzymuj¹ ich przy w³adzy. Ch³opaki maj¹ graæ i awansowaæ. I tyle.
Kompletny rozk³ad wielu klubów w ostatnich latach (Olimp Z³ocieniec, Spójnia Œwidwin, Œwiatowid £obez, Sparta Wêgorzyno,
Sparta Gryfice itd.) to spory materia³ do przemyœleñ i analiz. Trzeba
odkryæ mechanizm, który powoduje, ¿e tak siê dzieje. On jest podobny
wszêdzie, wiêc i wszêdzie da siê
zastosowaæ podobne œrodki naprawcze. Sytuacja by³aby beznadziejna, gdyby nie to, ¿e s¹ wyj¹tki,
które pokazuj¹, ¿e mo¿na inczej.
Wbrew pozorom, czas kryzysu
mo¿na wykorzystaæ do naprawy
klubów. Dlatego, ¿e jak jest ju¿ zupe³nie Ÿle i klub spada na dno, to
znika presja na wynik, która w normalnym czasie przys³ania wszystko

inne. Mo¿na wiêc zacz¹æ spokojnie
myœleæ. Je¿eli jednak, zamiast przeanalizowaæ sytuacjê, znowu zaczniemy mówiæ tylko o wynikach, to
znaczy, ¿e niczego nie nauczyliœmy
siê i wrócimy w utarte koryto starych
b³êdów, które doprowadz¹ do ponownego kryzysu. I tak w kó³ko
Macieju.
Wiêc jak ju¿ klub l¹duje na przys³owiowym dnie i dochodzi do kryzysu, to najlepiej by³oby zacz¹æ od
odbudowy jego struktury. Daæ sobie
spokój z wynikami, niech tym zajmuje siê trener, a zacz¹æ budowaæ
klubowy samorz¹d. Nie tak, ¿e jeden TKM zastêpuje inny TKM, bo
tu ju¿ u zarania jest pora¿ka i po
jakimœ czasie wyl¹dujemy na œmietniku opluci przez wœciek³ych kibiców. Piszê do tych, którzy chcieliby
znaleŸæ rzeczywisty, a nie pozorowany, sposób na kryzys i którzy
uznaj¹ sport za coœ wa¿nego. Trzeba zacz¹æ od odbudowy klubu. Zebraæ ludzi, odbyæ walne, wybraæ
w³adze, okreœliæ procedury postêpowania i ich przestrzegaæ. Wa¿na
jest komisja rewizyjna, bo ta zapobiega przekrêtom. Tam gdzie nie
funkcjonuj¹ takie komisje, narastaj¹ pretensje i jak wybuchaj¹,
wszystko siê rozpada. Nie wiadomo

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA DOBREJ
Zgodnie z art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o
udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z póŸn. zm.)
podaje siê do publicznej wiadomoœci informacjê:
1. W sprawie przyst¹pienia do opracowania dokumentu pn. „Aktualizacja Programu Ochrony Œrodowiska dla Gminy Dobra na lata 2009
- 2012 z uwzglêdnieniem perspektywy na lata 2013 - 2016”.
2. Z dokumentami sprawy tj. projektem dokumentu, prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, stanowiskami innych organów mo¿na siê
zapoznaæ w Urzêdzie Miejskim w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra,
pok. Nr 14, w godzinach pracy Urzêdu tj. od poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach od 730 do 1530.
3. Uwagi i wnioski mo¿na sk³adaæ w nastêpuj¹cy sposób:
- w formie pisemnej – na adres Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ul. Rynek 1, 72-210 Dobra,
- ustnie do protoko³u – osobiœcie w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Dobrej w biurze nr 14 (w godzinach przyjêæ interesantów),
- za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@dobragmina.pl
4. Wszelkie uwagi i wnioski mo¿na sk³adaæ w terminie 21 dni
od daty ukazania siê niniejszej informacji.
5. Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest
Burmistrz Dobrej.
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dlaczego dzia³acze i kibice wymagaj¹ dyscypliny od zawodników, a
wcale nie wymagaj¹ jej od siebie.
Tak jak mo¿na osi¹gn¹æ sukces na
boisku, tak mo¿na osi¹gn¹æ go w
budowie klubu. Trzeba tylko zbudowaæ zespó³ ludzi i æwiczyæ siê w
samorz¹dnoœci. Bêdzie k³opot z
„trenerem”, bo z natury jesteœmy
leniwi i anarchiczni, ale jak siê zrozumie, ¿e jest potrzebny, mo¿na
postawiæ pierwszy krok. Wystarczy,
¿e zastosujemy do klubu te same
zasady, jakie radzimy stosowaæ zawodnikom; nauka, dyscyplina,
wspó³praca (podawanie na boisku
kolegom), wytrzyma³oœæ, upór i
technika, czyli opanowywanie procedur. Nie wiem, dlaczego wszyscy
uwa¿aj¹, ¿e ¿eby dobrze graæ, nale¿y æwiczyæ, a ¿eby prowadziæ klub
nie trzeba æwiczyæ. Otó¿ trzeba.
Trzeba æwiczyæ demokracjê. Powtórzê – tylko dobrze zbudowany
klub jest w stanie obs³u¿yæ m³odych
ludzi w zakresie sportu, rekreacji i
wychowania oraz pozwoli im osi¹gaæ sukcesy, a tak¿e zapewniæ samorealizacjê jego cz³onkom. I od jego
budowy trzeba rozpoczynaæ. Powtórzê – w czasach kryzysu znika
presja na wynik, wiêc to w³aœciwy
czas na takie sprawy. O zwi¹zkach:
klub – dru¿yna – spo³ecznoœæ lokalna oraz o przyk³adach, ¿e mo¿na i
jak mo¿na – nastepnym razem.
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Kolejny atak
na policjanta
18 sierpnia rano
policjanci z £obza
zatrzymali czterech
m³odych mê¿czyzn,
którzy zaatakowali
policjanta interweniuj¹cego po s³u¿bie.
Do zdarzenia dosz³o we wtorek wieczorem. Policjant z £obza po popo³udniowej s³u¿bie wraca³ do domu.
W centrum miasta zauwa¿y³ grupê
m³odych mê¿czyzn, którzy zachowywali siê bardzo g³oœno, przeklinali, pili alkohol. Postanowi³ zwróciæ uwagê m³odym mê¿czyznom,
by zachowywali siê spokojnie. Podszed³ do nich, okazuj¹c legitymacjê
s³u¿bow¹ i przedstawiaj¹c siê. W
tym momencie policjant zosta³ zaatakowany przez dwóch mê¿czyzn,
z których jeden uderzy³ go w twarz.
Policjant upad³ na ziemiê. Pozosta³a grupa zaczê³a kopaæ funkcjonariusza po ca³ym ciele. Wyzywali go,
szarpali za odzie¿.
Policjant próbowa³ wezwaæ po-

moc, ale napastnicy skutecznie
uniemo¿liwili skorzystanie z telefonu komórkowego. Przechodz¹cy
nieopodal mê¿czyzna sp³oszy³ napastników, którzy uciekli.
W policyjnym areszcie zatrzymano czterech uczestników tego
zajœcia. S¹ to m³odzi mê¿czyŸni,
mieszkañcy £obza, w wieku od 18
do 24 lat.
Prokurator Rejonowy w £obzie
zastosowa³ œrodek zapobiegawczy
w postaci dozoru policyjnego wobec dwóch napastników tj. Paw³a C.,
lat 24 i Artura M., lat 18, którzy zaatakowali interweniuj¹cego po
s³u¿bie policjanta.
Jeden ze sprawców, Pawe³ C.,
zosta³ te¿ zatrzymany przez policjantów w sprawie w³amania do
sklepu Kongo - Bongo. W³amanie to
mia³o miejsce z 8 na 9 sierpnia br.
przy ul. Koœciuszki w £obzie.
Sprawca wypchn¹³ drzwi, dosta³
siê do œrodka sklepu i po wybiciu
szyb w gablocie skrad³ artyku³y kolekcjonerskie o wartoœci 300 z³. Policjanci po zatrzymaniu Paw³a C.
odzyskali skradzione mienie, sprawca przyzna³ siê do tego w³amania. (r)

Z kanalizacj¹ od wrzeœnia
(WÊGORZYNO). Odby³ siê ju¿
przetarg a wybór wykonawcy budowy
kanalizacji w ulicach: Drawska, Strzelecka, Zielona, Po³udniowa, Podgóna,
osiedle domków jednorodzinnych.

Przetarg wygra³a firma z Koszalina, natomiast podwykonawcy
maj¹ byæ z Wêgorzyna.
Przekazanie budowy ma nast¹piæ we wrzeœniu.
OP

Str
Str.. 3

Sesja Rady
Miejskiej w Dobrej
(DOBRA) Doberscy radni
zbior¹ siê na obradach Rady
Miejskiej w Dobrej 27 sierpnia
(pi¹tek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej zaplecza Miejskiej
Hali Sportowej.
Radni rozpatrz¹ projekty
uchwa³ w sprawach: przyjêcia zmiany statutu Celowego Zwi¹zku Gmin
R-XXI z siedzib¹ w Nowogardzie;

wygaœniêcia uchwa³y o przekazaniu
nieruchomoœci i mienia ruchomego;
zmiany bud¿etu i w bud¿ecie gminy
Dobra na 2010 rok; przyjêcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawieraj¹cych azbest na terenie
gminy Dobra”.
Sesjê zakoñcz¹ interpelacje,
wolne wnioski i zapytania zg³aszane
na sesji oraz odpowiedzi na nie. (r)

Oferta dla chêtnych
na budowê ogrodzeñ
(RESKO) Urz¹d miejski w Resku szuka firm chc¹cych zbudowaæ ogrodzenia wokó³ kilku
cmentarzy.
Przetarg nieograniczony dotyczy „Remontu ogrodzeñ cmentarzy
w miejscowoœciach Resko, Starogard, Stara Dobrzyca oraz remontu

ogrodzenia placu zabaw przy ul.
D¹browszczaków w Resku i remontu
ogrodzenia dzia³ki nr 563/2 w Resku”.
Termin sk³adania wniosków o
dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu lub ofert do 6.09.2010 godz.
10.00, w urzêdzie miejskim, ul. Rynek
1 (sekretariat).
(r)

Katarzyna Potomska
w ksiêgowoœci
(RESKO) Komisja konkursowa dokona³a wyboru kandydata
na stanowisko do spraw ksiêgowoœci bud¿etowej w urzêdzie
miejskim.
Do konkursu zg³osi³y siê dwie

kandydatki: panie Katarzyna Potomska i Ewa Podsadna, obie z Reska. W wyniku zakoñczenia procedury naboru postanowiono zatrudniæ na tym stanowisku pani¹ Katarzynê Potomsk¹.
(r)
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Reklama
Tel.91 3973730
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8 milionów na drogi
(POWIAT). Kolejny ju¿
rok Powiat £obeski
realizuje du¿e
przedsiêwziêcia
inwestycyjne w zakresie
przebudowy i remontów
dróg powiatowych.
W tym roku realizujemy
trzy du¿e inwestycje.
Pierwsza to realizowana
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
„Przebudowa drogi
Resko –Wêgorzyno”
wraz z przebudow¹
mostu w Runowie.
Koszt tego przedsiêwziêcia szacowany jest na 3,6 mln. z³, w wyniku
rozstrzygniêtego przetargu obni¿ony zosta³ do kwoty 2,6 mln. z³.
Wykonawc¹ bêdzie firma „Strabag”. Remont rozpocznie siê pod

koniec sierpnia, w pierwszej kolejnoœci remontowany bêdzie most
przy m³ynie w Runowie i wymiana
krawê¿ników i chodników w Wêgorzynie.
Druga inwestycja to remont drogi powiatowej 0942Z do Kraœnika,
w gminie Wêgorzyno. Zadanie jest
dofinansowywane z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych, a jego
wartoœæ wynosi blisko 708 tys. z³.
Obecnie remont jest na etapie koñcowym, obecnie wykonywane s¹
poprawki i porz¹dkowanie terenu.
W ramach remontu droga zosta³a
poszerzona o obecne pobocze oraz
wykonano now¹ nawierzchniê bitumiczn¹ na ca³ym odcinku o d³ugoœci
2,18 km.
Trzecie zadanie na ten rok to
inwestycja na drodze Resko – £osoœnica wykonywana w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych, tzw „Schetynówek”. Zadanie jest najwiêkszym
zadaniem drogowym obecnej kadencji, o szacowanej wartoœci 6 mln
z³. W ramach zadania wykonana
bêdzie nowa nawierzchnia bitu-

miczna na odcinku 13, 6 km od
Reska do £osoœnicy wraz z wykonaniem infrastruktury drogowej w
miejscowoœciach £osoœnica i Smólsko. Wy³oniony zosta³ wykonawca,
prace rozpoczn¹ siê jeszcze w sierpniu 2010r od miejscowoœci Smólsko. Obecnie trwa wycinka selekcyjna drzew zakwalifikowanych do

Uroczystoœci odpustowe
w koœciele Matki Boskiej
Czêstochowskiej w Karwowie
28 sierpnia 2010 r. (sobota)
12:30 Koncert Chóru DOMINANTA z £obza
13:00 UROCZYSTA MSZA
ŒW. ODPUSTOWA – œció³ MB
Czêstochowskiej
14:30 FESTYN ODPUSTOWY
„KARWOWO NA KWIATOWO”
Program Festynu:
Czêœæ oficjalna: prezentacja
projektu
OGRODNICTWO
KWIATOWO – ZIELARSKIE
SZANS¥ ROZWOJU WSI KARWOWO; wrêczenie Honorowego
Tytu³u „Przyjaciel Karwowa•h.
Czêœæ rekreacyjna: program artystyczny £DK, konkurs na piosenkê kwiatow¹, Konkurs na kwiatowy
strój, Wakacyjny Patrol Policji,
Muzyka Biesiadna, Rodzinne potyczki sportowe, Zawody Pilarzy,
podsumowanie festynu, og³oszenie
wyników loterii fantowej.
Dodatkowo: Warsztaty rêkodzie³a (m. in. decoupage), Loteria
Fantowa z nagrodami, stoiska promocyjne, wystawy, dmuchany zamek, stoiska ze skarbami, „Domowa

Kawiarenka” - wypieki, tradycyjne
produkty.
Wstêp na Festyn – 2 z³ (dochód
z imprezy przeznaczony jest na potrzeby Œwietlicy Wiejskiej w Karwowie).
20:00 Zabawa ludowa.
Dodatkowo przed Odpustem:
bm. (czwartek) 17:00-19:00 warsz-

taty decoupage - œwietlica lub podwórko Domu Jasia.
Zapraszamy - Komitet Organizacyjny Uroczystoœci Odpustowych:
Stowarzyszenie Przyjació³ Karwowa, Parafia Rz. Katolicka w £obzie,
Œwietlica Wiejska w Karwowie, So³ectwo Karwowo. : tel. kom. 605 270
538, e-mail:karwowo@wp.pl

usuniêcia w zwi¹zku z wykonywanym remontem.
£¹cznie wiêc na inwestycje i
remonty drogowe Powiat £obeski w
2010r wyda kwotê ponad 8,2 mln z³,
z czego blisko po³owê pozyska³ ze
Ÿróde³ zewnêtrznych.
Dyrektor ZDP
Wies³aw Bernacki

SPROSTOWANIE
W dniu 10.08.2010 roku w
„Tygodniku £obeskim” w rubryce RESKO ukaza³ siê materia³ dotycz¹cy zdarzenia, do jakiego dosz³o w Resku. Temat ten zosta³
poruszony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.07.2010 r.
Z informacji przekazanych w
artykule wynika, ¿e poszkodowana kobieta nie uzyska³a w Posterunku Policji w Resku ¿adnej pomocy prawnej.
Z poczynionych ustaleñ wynika, ¿e kierownik PP w Resku nie
odpowiedzia³ na ataki pani radnej
przedstawiaj¹cej ten temat na sesji. Po ustaleniach z policjantk¹
wykonuj¹c¹ czynnoœci w tej sprawie ustali³, ¿e funkcjonariuszka
pouczy³a zg³aszaj¹c¹ o przys³uguj¹cych j¹ prawach,informuj¹c jednoczeœnie, ¿e opisywane zdarzenie nosi znamiona przestêpstwa z
oskar¿enia prywatnego, a za za³o¿enie takiej sprawy nale¿y uiœciæ
op³atê.
Policjantka doda³a tak¿e, ¿e
tak¹ skargê mo¿e przyj¹æ policja i
przes³aæ do S¹du. Poszkodowana
kobieta jednak nie chcia³a z³o¿yæ
takiego zawiadomienia. Prosi³a
jedynie o przeprowadzenie przez
dzielnicowegorozmowy z mê¿czyzna, który j¹ wyzwa³.
Asp. Anna Gembala
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OŒWIADCZENIA MAJ¥TKOWE
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Oœwiadczenia maj¹tkowe radnych
miejskich z £obza
El¿bieta Kobia³ka – przewodnicz¹ca Rady Miejskiej pracuje na
stanowisku zastêpcy dyrektora do
spraw technicznych w PPZ Nowamyl S.A. w £obzie.
W roku ubieg³ym zgromadzi³a
na koncie 20 tys. z³. Posiada na
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ dom o
powierzchni 108 m.kw. o wartoœci
250 tys. z³. Posiada 427 akcji w PPZ
Nowamyl w £obzie, tam te¿ jest
prokurentem od 1999 roku. Z tytu³u
pracy w PPZ Nowamyl S.A. w
£obzie zarobi³a w roku ubieg³ym
69.683 z³ brutto, natomiast z tytu³u
sprawowania funkcji przewodnicz¹cej rady – 14.280 z³.
Posiada samochód marki Renault Laguna Combi z 1998r.
Antoni Ku¿el jest rolnikiem indywidualnym, posiada na w³asnoœæ
dom o powierzchni 50 m.kw. o wartoœci 200 tys. z³, gospodarstwo rolne o powierzchni 15 ha o wartoœci
180 tys. z³, oborê, stodo³ê, gara¿ i
szopy. W roku ubieg³ym osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 13 tys. z³
(przychód 19 tys. z³).
W roku ubieg³ym uzyska³:
534,48 z³ z tytu³u renty, z tytu³u inkaso podatku – 4.429,60 z³, z tytu³u
diety so³tysa i radnego – 9.516 z³.
Posiada ci¹gnik MTZ z 1971 r,
Ursus C360 z 1980 z³, Ursus C335
z 1985 r oraz samochód Seat Ibiza z
2000 r.
Helena Szwemmer jest emerytk¹, prowadzi dzia³alnoœæ wynajmu pomieszczeñ. W roku ubieg³ym
zgromadzi³a na swoim koncie
86.200 z³. Posiada na w³asnoœæ 1/3
domu o powierzchni 200 m.kw. o
wartoœci 250 tys. z³ oraz mieszkanie
(wyodrêbniona w³asnoœæ) o powierzchni 55 m.kw. o wartoœci 100
tys. z³.
Z tytu³u wynajmu osi¹gnê³a w
roku minionym dochód w wysokoœci 21.540,93 z³ (przychód 28.400
z³) z tytu³u emerytury – 18.361,88
z³, diety radnego – 9.520 z³.
Posiada samochód marki Toyota Corolla z 2002 roku.
Krystyna Bogucka (emeryt) w
ubieg³ym roku zgromadzi³a na swoim koncie 2.600 z³. Posiada na ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ maj¹tkow¹: dom
o powierzchni 168 m.kw. o wartoœci
200 tys. z³, dzia³kê, na której wybudowano dom o powierzchni 448
m.kw. o wartoœci 13.440 z³.
W roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci: emerytura –

20.506 z³, ING Us³. Finansowe –
320 z³, dieta radnej miejskiej –
9.600 z³.
Zbigniew Pude³ko pracuje w
ZNMR w dziale Zbytu i Marketingu, jako magazynier-akwizytor w
roku ubieg³ym zgromadzi³ na swoim koncie 7 tys. z³. Posiada mieszkanie w³asnoœciowe o powierzchni
49,44 m.kw. o wartoœci 90 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w ZNMR
S.A. otrzyma³ w roku ubieg³ym dochód w wysokoœci 21.273,41 z³, diety radnego wynios³y – 11.440 z³,
jako spo³eczny kurator s¹dowy
S¹du Rejonowego w £obzie otrzyma³ wynagrodzenie w wysokoœci
6.178 z³, a w Radzie Nadzorczej
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” - 4.213 z³.
Piotr Æwik³a jest zastêpc¹ dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy
w Drawsku Pomorskim. Posiada
nieruchomoœæ o powierzchni 30
m.kw. o wartoœci 40 tys. z³ (? czêœci
nieruchomoœci, gdzie wartoœæ ca³kowita wynosi 160 tys. z³).
Radny w swoim oœwiadczeniu
napisa³: „nale¿noœæ ze stosunku pracy, zasi³ki pieniê¿ne, stosunku pracy spó³dzielczego i z pracy nak³adczej a tak¿e zasi³ki pieniê¿ne z
ubezp. spo³. wyp³aconego przez
zak³ad pracy: 50.196, 92 z³.”
Posiada samochód osobowy
marki Ford Mondeo z 1999 roku o
wartoœci 10,5 tys. z³.
Posiada³ zobowi¹zania pieniê¿ne
w kredyt Banku na kwotê 50.730 z³.
Marek Rokosz jest nauczycielem w Zespole szkó³ Gimnazjalnych
Gimnazjum Integracyjne w £obzie.
Posiada na wspó³w³asnoœæ: dom o
powierzchni 75 m.kw. o wartoœci
110 tys. z³, dzia³kê gruntu o powierzchni 263 m.kw, po³o¿on¹ w
Dalnie o wartoœci oko³o 3 tys. z³,
dzia³kê gruntu w Dalnie o powierzchni 0,1469 ha zabudowan¹
budynkiem stolarni o wartoœci oko³o 15 tys. z³ zakupion¹ w 2005 roku
od Agencji Nieruchomoœci Rolnych.
W roku ubieg³ym w ZSG zarobi³
55.426 z³, z tytu³u diety radnego
otrzyma³: 7.140 z³.
Posiada samochód Rover 400 z
1998 r.
Na koniec roku posiada³ do sp³acenia kredyt w wysokoœci 46.453 z³
zaci¹gniêty w PKO BP S.A.
Marcin Bas jest w³aœcicielem

sklepu spo¿ywczego w £obzie przy
ul. Obroñców Stalingradu, posiada na
w³asnoœæ dom w budowie o powierzchni 100 m.kw. Dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 740 m.kw. naby³ w
drodze przetargu od Gminy £obez w
2007 roku za kwotê 30.500 z³.
Radny w oœwiadczeniu maj¹tkowym poda³, ¿e z tytu³u prowadzenia
sklepu w roku ubieg³ym osi¹gn¹³
„przychód i dochód w wysokoœci
235.025,81 z³”. Inne dochody: diety
radnego 7.080 z³, darowizna 40 tys.
z³, umowa o dzie³o 3.040 z³, dotacja
z PUP – 8.500 z³.
Posiada VW Passat z 2002 roku.
Zobowi¹zañ finansowych nie posiada.
Leszek Gajda jest w³aœcicielem
biura rachunkowego w £obzie. Na
swoim koncie zgromadzi³ w ubieg³ym roku oko³o 45 tys. z³. Posiada
na ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ: dom o
powierzchni 180 m.kw. o wartoœci
oko³o 300 tys. z³ oraz mieszkanie o
powierzchni 55 m.kw o wartoœci
oko³o 220 tys. z³ oraz na w³asnoœæ
(maj¹tek odrêbny) lokal o powierzchni oko³o 50 m.kw. o wartoœci oko³o 140 tys. z³.
Dochód z tytu³u prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej wyniós³
w roku ubieg³ym 137.688,43 z³
(przychód 234.612,58 z³), dieta radnego – 7.200 z³, umowa zlecenie –
1200 z³.
Posiada kredyt hipoteczny na
zakup mieszkania, na koniec ubieg³ego roku pozosta³o do sp³acenia
71,621,29 z³.
Lech Urbañski jest rencist¹,
posiada mieszkanie o powierzchni
120 m.kw o wartoœci 150 tys. z³, budynek gospodarczy o powierzchni
23,10 m.kw o wartoœci 20 tys. z³,
gara¿ z zapleczem o powierzchni
50,20 m.kw. o wartoœci 30 tys. z³.
Z tytu³u renty inwalidzkiej
otrzyma³ w roku ubieg³ym
8.789,08, z tytu³u funkcji so³tysa i
radnego – 10.032 z³.
Posiada samochód osobowy
Mitsubishi Carisma z 1998 r oraz
ci¹gnik Ursus C360 z 1989 r.
Kazimierz Chojnacki jest nauczycielem w Zespole Szkó³ im.
Tadeusza Koœciuszki w £obzie.
Posiada na wspólnoœæ ma³¿eñsk¹ dom o powierzchni 137
m.kw. o wartoœci oko³o 300 tys. z³.
Z tytu³u wy nagrodzenia w Zespole Szkó³ otrzyma³ w roku ubieg³ym dochód w wysokoœci
46.053,28 z³, wynagrodzenie w
„Progres” Szko³y zaoczne wynios³o

2.344 z³, diety radnego wynios³y –
7.200 z³.
Ma samochód marki Fiat Seicento z 1998 r. o wartoœci oko³o 3
tys. z³.
Posiada kredyt hipoteczny na
zakup domu zaci¹gniêty w PKO
S.A., na koniec ubieg³ego roku pozosta³o do sp³acenia 61 tys. z³.
Henryk Stankiewicz jest rencist¹, posiada na wspó³w³asnoœæ
mieszkanie o powierzchni 72,28
m.kw. o wartoœci 70 tys. z³.
W roku ubieg³ym osi¹gn¹³ dochody w wysokoœci: dieta radnego –
7.020 z³, renta – 10.854,58 z³, umowa o dzie³o – 664 z³.
Grzegorz Tokarski, zatrudniony jest na stanowisku zastêpcy dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy
w £obzie oraz jest koordynatorem
projektu w Centrum Inicjatyw Spo³ecznych w £obzie. W roku ubieg³ym na swoim koncie zgromadzi³
11.231,60 z³. Posiada mieszkanie o
powierzchni 65 m.kw. o wartoœci
163 tys. z³.
Dochód (przed opodatkowaniem) ze stosunku pracy wyniós³
77.143,17 z³, z umowy zlecenia
16,076, 32 z³, z umowy o dzie³o
2.278, 72 z³, dieta radnego wynios³a
5.700 z³.
Jest w³aœcicielem VW Passata z
2000 r. o wartoœci 18.tys. z³. Posiada
kredyt hipoteczny o wysokoœci
29.956,9 CHF oraz kredyt na zakup
samochodu w wysokoœci 24.568,08 z³.
Bo¿ena Zarecka jest rencistk¹,
dyrektork¹ biura LGD CIW w
£obzie. Z gminnych zasobów
mieszkaniowych wynajmuje dom o
powierzchni 110 m.kw.
Z tytu³u umowy o pracê osi¹gnê³a w roku ubieg³ym dochód w wysokoœci 12 tys. z³, z tytu³u renty – 6.891
z³, umowa o dzie³o/zlecenie w(w
tym dieta radnego) wynioos³y 9.280
z³, prawa autorskie 400 z³.
Bogdan Górecki jest rencist¹, w
roku ubieg³ym zgromadzi³ na koncie 28 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ) oraz
4.200 GBD. Posiada na wspó³w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni
56,23 m.kw. o wartoœci 140 tys. z³,
gara¿ o powierzchni 18 m.kw o
wartoœci 10 tys. z³.
W ubieg³ym roku z tytu³u renty
uzyska³ dochód w wysokoœci
13.995,36 z³, rycza³t – 1.437,50 z³,
dieta radnego 9.440 z³.
Posiada samochód osobowy
marki Seat Ibiza z 2001 roku.
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Przebudowa za
712 tys. z³
(GINAWA). W Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym radni
miejscy „zaklepali” 712 tys. z³ na
przebudowê wewnêtrzn¹ budynku mieszkalnego wraz ze zmian¹
sposobu jego u¿ytkowania z przeznaczeniem na œwietlicê wiejsk¹
oraz punk przedszkolny w Ginawie.
Ka¿dego, kto budowa³ dom w
ostatnim czasie, b¹dŸ te¿ ma znajomych, którzy dom stawiali, mo¿e
zadziwiæ kwota przeznaczona na

Liceum wychodzi
z zapaœci

przebudowê wewnêtrzn¹ budynku
w Ginawie, z przeznaczeniem na
œwietlicê wiejsk¹ oraz punkt przedszkolny. Na ten cel zosta³o przeznaczonych niemal 712 tys. z³ (wczeœniej by³o nieca³e 302 tys. z³). W tym
roku w bud¿ecie gminy zabezpieczono 30 tys. z³, natomiast w roku
przysz³ym – 660 tys. z³ (wczeœniej
by³o 250 tys. z³).
Na adaptacjê budynku na punkt
przedszkolny gmina bêdzie stara³a
siê pozyskaæ pieni¹dze unijne z
PROW-u.
MM

Foto: resko4.webpark.pl

(RESKO). Gdy w styczniu na
naszych ³amach pojawi³a siê informacja na temat chêci likwidacji reskiego Zespo³u Szkó³, rozpêta³a siê burza i dyskusje. Jednym
z argumentów starostwa przemawiaj¹cym za likwidacj¹ by³o niskie zainteresowanie uczniów t¹
placówk¹ oœwiatow¹.
Przypomnijmy. W ubieg³ym
roku powsta³a tu tylko jedna klasa
liceum. Chêtnych do nauki w szkole
zawodowej by³o tylko 15. i z tego
powodu starosta ³obeski nie wyrazi³
zgody na utworzenie tego typu klasy
w reskiej placówce. Absolwenci
gimnazjum musieli poszukaæ szkó³
poza swoj¹ gmin¹.
Rescy samorz¹dowcy wziêli
sprawy w swoje rêce. Postanowili
poprowadziæ tutejsz¹ szko³ê œredni¹. By³a to trudna decyzja, tym
bardziej, ¿e gmina Resko prowadzi

Resko cz³onkiem Zachodniopomorskiej
Sieci Teleinformatycznej
(RESKO) Rescy radni podjêli
decyzjê o przyst¹pieniu Gminy
Resko do Stowarzyszenia Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (SZST). Jak powiedzia³ burmistrz Reska Arkadiusz
Czerwiñski, cz³onkostwo nie zobowi¹zuje gminy do niczego
prócz wp³acania rocznych sk³adek. Jednak¿e zawsze daje mo¿liwoœæ wyboru.
Koncepcja Stowarzyszenia ZST
zak³ada wspó³pracê z samorz¹dami,
szko³ami wy¿szymi, jednostkami
naukowymi, organizacjami pozarz¹dowymi, placówkami s³u¿by
zdrowia, a tak¿e operatorami. Za cel
podstawowy obra³a stworzenie jak
najszerszego dostêpu do sieci.
Œrodki na realizacjê za³o¿eñ po-

chodz¹ z Regionalnego Programu
Operacyjnego (RPO).
- Jest pomys³, ¿eby po³¹czyæ
tak¹ sieci¹ samorz¹dy i wykorzystaæ
pieni¹dze, które s¹ w RPO na zbudowanie szkieletu tej sieci. Sieci,
która po³¹czy powiaty i gminy.
Reszta to jest kwestia przysz³oœci.
Obecna sieæ ma ograniczone mo¿liwoœci - powiedzia³ burmistrz.
Do budowy nowej sieci mog¹
zostaæ wykorzystane te obecnie istniej¹ce. Gmina musia³aby je tylko
wydzier¿awiæ, oprzyrz¹dowaæ i
wyposa¿yæ. Docelowo chodzi o to,
¿eby taka sieæ uniezale¿ni³a
wszystkich uczestników projektu
od obecnych us³ugodawców. Za innowacjê rzecz jasna trzeba bêdzie
równie¿ p³aciæ, jednak¿e jakoœæ
us³ugi w pe³ni to zrekompensuje.
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Burmistrz poinformowa³ o jeszcze jednym projekcie, nad którego
realizacj¹ prowadzone s¹ rozmowy.
Sprawa dotyczy zbudowania sieci
³¹cz¹cej szpitale w województwie
zachodniopomorskim i np. w Niemczech. Sieæ mia³aby zostaæ zbudowana na bazie krajowej sieci akademickiej, której wzmocnienie przechodzi akurat w £ugowinie. Takie
rozwi¹zanie u³atwi³oby kontakt
miêdzy placówkami zdrowia, przyspieszenie konsultacji przypadków
chorób, nieograniczon¹ wymianê
informacji oraz poprawê jakoœci
œwiadczonych us³ug.
Obecnie w przedsiêwziêciu ZST
uczestniczy ponad setka gmin. Byæ
mo¿e w niedalekiej przysz³oœci ca³y
Powiat £obeski przy³¹czy siê do
innowacyjnego projektu.
GD

najwiêksz¹ liczbê szkó³ podstawowych w ca³ym powiecie ³obeskim i
najwiêcej, bo 1,6 miliona dok³ada
ze swojego bud¿etu do placówek
oœwiatowych.
Jak postanowiono, tak siê sta³o.
W lipcu starostwo przekaza³o gminie Resko w akcie darowizny obiekty szko³y. Przela³o równie¿ na konto
zapewnion¹ wczeœniej kwotê. Resko ze swej strony rozpoczê³o kampaniê promuj¹c¹ tutejsz¹ placówkê
oœwiatow¹. W okolicznych miastach pojawi³y siê plakaty, a w
£obzie - baner reklamuj¹cy naukê w
reskiej szkole. Na efekty nie trzeba
by³o d³ugo czekaæ – ju¿ teraz jest
oko³o 70 osób chêtnych do nauki w
Resku.
Gdyby taka frekwencja by³a w
roku ubieg³ym, nikt nie mówi³by o
zamykaniu placówki. Wystarczy
odrobinê pomys³owoœci, wyjœcia
poza schematy i efekty s¹ ju¿ widoczne. Spoœród zg³oszonych
uczniów zosta³y utworzone dwie
klasy liceum profilowanego oraz
jedna klasa szko³y zawodowej.
Prawdopodobnie, o ile bêdzie
wystarczaj¹ca liczba uczniów, zostanie tu te¿ otwarte liceum prywatne.
MM

„Jastrz¹b”
wybuduje
(£OSOŒNICA). Og³oszony
konkurs realizacjê zadania publicznego pn.: „Budowa pawilonu
szatniowo-sanitarnego wraz z
przy³¹czami przy boisku w £osoœnicy”wygra³ Ludowy Klub Sportowy „Jastrz¹b” z siedzib¹ w
£osoœnicy.
By³a to jedyna oferta na og³oszony konkurs. Ca³kowity koszt zadania wynosi 50 tys. z³, kwota dotacji wynios³a 25 tys. z³
MM
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Straty oszacowano na oko³o 15 milionów z³, a skutki klêski odczuwalne bêd¹ przez nastêpne 40-50 lat

Lasy straci³y 15 milionów
wskutek tr¹b powietrznych
(REGION). Znane s¹ ju¿
straty w Nadleœnictwie
£obez, jakie przynios³y
ze sob¹ trzy tr¹by
powietrzne, które
ca³kiem niedawno
przesz³y nad naszym
regionem.
Zniszczenia, które
przynios³y ze sob¹
nawa³nice po³¹czone z
burzami i huraganem
oraz tr¹by powietrzne,
nie maj¹ sobie równych,
przynajmniej w ostatnich
kilkudziesiêciu latach.
Przypominamy, ¿e pierwsza tr¹ba powietrzna, po³¹czona z gradobiciem, gdzie gradziny mia³y œrednicê oko³o 5 cm, mia³a miejsce 11
czerwca br. Potê¿ne uderzenie tr¹by
poczyni³o najwiêksze szkody w pó³nocnej czêœci Nadleœnictwa £obez.
Tr¹ba powietrzna zniszczy³a ponad
2 tys. m. szeœc. drzew, budynki i
budowle Nadleœnictwa.
Kolejne nawa³nice z burzami
oraz trzy tr¹by powietrzne przysz³y
ponad miesi¹c póŸniej – 17 lipca,
zrodzone pomiêdzy jeziorami Iñsko
i Woœwin.
- Ca³e szczêœcie w nieszczêœciu,
¿e potê¿n¹, niszczycielsk¹ si³ê przyjê³y na siebie lasy Nadleœnictwa

£obez, bo gdyby by³o inaczej, to
trudno sobie wyobraziæ jak by wygl¹da³y po tym zdarzeniu tereny
zurbanizowane. Nale¿y s¹dziæ, ¿e
by³oby wiele tragedii i nieszczêœæ
dotycz¹cych mieszkañców Wêgorzyna, £obza i okolicznych miejscowoœci – powiedzia³ Wies³aw
Rymszewicz nadleœniczy Nadleœnictwa £obez.
¯ywio³ obj¹³ powierzchnie oko³o 5 tys. ha lasów, gdzie uszkodzi³
drzewa maj¹ce oko³o 50 lat. Skutki
¿ywio³u s¹ przera¿aj¹ce: ukrêcone
oko³o 150 letnie dêby, w wyniku
czego powsta³y tzw. warkocze z
wierzcho³kiem opartym o ziemiê,
ale o skali ¿ywio³u mówi¹ liczby –
oko³o 50 tys. m. szeœc. w przewa¿aj¹cej czêœci z³omów. Najbardziej
ucierpia³y leœnictwa: Zagórzyce,
Rogówko, Wêgorzyno i Iñsko. W

leœnictwach tych wprowadzono
ca³kowity zakaz wchodzenia do
lasu. I s³usznie, albowiem istnieje
ogromne ryzyko, ¿e powalone
drzewa, które zaczepi³y siê o te stoj¹ce, mog¹ w ka¿dej chwili run¹æ
na ziemiê. Podobnie jest z konarami i ga³êziami, które wci¹¿ jeszcze
zwisaj¹ z drzew.
W pozosta³ych leœnictwach zakaz wstêpu jest czêœciowy – w miejscach gdzie wystêpuj¹ wywroty i
z³omy.
Straty oszacowano na oko³o 15
milionów z³, a skutki klêski odczuwalne bêd¹ przez nastêpne 40-50
lat.
Przez pierwsze dni leœnicy skupili siê przede wszystkim na odblokowywaniu dróg po¿arowych i gospodarczych. Dziœ ju¿ wiele z tych
zadañ zosta³o zrealizowanych. Pra-

cownicy Zak³adów Us³ug Leœnych
zostali jednak skierowani jedynie
do miejsc ³atwiejszych. Tam, gdzie
niebezpieczeñstwo utraty zdrowia i
¿ycia by³o zbyt du¿e, sprowadzono
harwestery i forwardery spod Zielonej Góry.
W zwi¹zku z ogromem zniszczeñ i krótkiego czasu na ich usuniêcie do pomocy przyjechali pilarze z
Rzeszowszczyzny.
Wskutek klêski ucierpia³y nie
tylko drzewostany, ale i siedliska
ptaków i zwierz¹t. Straty ponosz¹
te¿ mieszkañcy, którzy nie mog¹
wejœæ do lasu, by skorzystaæ z bogactwa runa leœnego.
G³ówne skutki ¿ywio³ów leœnicy
planuj¹ usn¹æ do koñca tego roku. Z
kolei odtworzenie potencja³u leœnego ma trwaæ najpóŸniej do po³owy
roku przysz³ego.
MM
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Bêd¹ zwiêkszaæ siê czêstotliwoœci przechodzenia tr¹b powietrznych

Tornada i zbrodnie
(REGION). Czy tr¹by
powietrzne i gradobicia,
z jakimi mieliœmy do
czynienia w tym roku,
stan¹ siê
charakterystyczne
dla naszego klimatu?
O odpowiedŸ na to
pytanie poprosiliœmy
klimatologa profesora
Miros³awa Miêtusa.
Klimat, to uœredniona pogoda po
kilkudziesiêciu latach. Mówi on jakiej temperatury i opadów mo¿na
oczekiwaæ w konkretnym miesi¹cu.
- Cech¹ œrodowiska s¹ anomalie
pogodowe, gdyby pogoda by³a stabilna, nikt nie powo³ywa³by Instytutu Meteorologicznego. Grad o ciep³ej porze roku wystêpowa³ zawsze.
Natomiast wielkoœæ tego gradu zale¿y od wielu czynników: jest to
pochodna iloœci pary wodnej, ró¿nicy temperatury pomiêdzy górnymi a
dolnymi warstwami powietrza. Gradobicia wystêpowa³y zawsze, nie
zawsze gradziny by³ wielkoœci ma³ego jajka kurzego, czasami mamy
do czynienia tylko z krup¹ œniegow¹. Czy tr¹by powietrzne wystêpuj¹ teraz czêœciej? Zdecydowanie
czêœciej informuj¹ o tym media,
doszukuj¹c siê w tym sensacji, internauci zamieszczaj¹ zdjêcia i filmiki
o tym, ¿e np. nad ma³¹ wiosk¹, czy
jakimœ jeziorkiem przesz³a taka tr¹ba i stad dowiadujemy siê o tym.
Zwiêkszy³a siê iloœæ informacji o
wystêpowaniu tych zjawisk.
Jednak zdecydowanie mamy do
czynienia ze zmian¹ klimatu. Od
kilkudziesiêciu lat prognozowana
by³a zmiana klimatu szczególnie w
obszarze Europy Œrodkowej. Bêd¹
wiêc zwiêkszaæ siê czêstotliwoœci
przechodzenia tr¹b powietrznych,
w³aœciwie bêd¹ to mini tornada.
Przyczyn¹ tornad, gradobiæ i nawa³nic s¹ œcieraj¹ce siê dwie masy powietrza, np. na dole jest bardzo ciep³o, a na górze jest zimno. Powoduje to kumulowanie siê mas powietrza, trwa to doœæ d³ugo. Gdy zacznie siê rano, to w drugiej po³owie
dnia zaczynaj¹ siê obfite opady
deszczu. Powstaje wówczas Cumulonimbus (chmura k³êbiasto-deszczowa). Jest to chmura o budowie
pionowej – wygl¹da jak potê¿ne
kowad³o, albo grzyb atomowy.
Chmurze towarzysz¹ gwa³towne
ulewy, silne wiatry, czasem grad i
najbardziej kojarz¹ce siê z tym ro-

dzajem chmur – burze.
Proces rozwoju chmury w wiosenne i letnie dni trwa przez kilka
godzin. Wierzcho³ek chmury mo¿e
siêgaæ kilkanaœcie kilometrów. Im
wiêcej chmura ma w sobie wody,
tym jest ciemniejsza. Powy¿ej 3-4
kilometrów temperatura spada poni¿ej zera i unoszone przez pr¹dy
kropelki wody zmieniaj¹ siê w lodowe kulki, które z biegiem czasu
zwiêkszaj¹ swoje rozmiary. PóŸnym popo³udniem chmura Cumulonimbus jest ju¿ na tyle rozbudowana
i niebezpieczna, ¿e jest w stanie
poczyniæ ogromne spustoszenia –
powiedzia³ prof. Miros³aw Miêtus.
W takiej chmurze panuj¹ temperatury rzêdu – 50 stopni i stworzona
jest tylko z kryszta³ków lodu. Gdy
chmura jest ju¿ dojrza³a, mog¹ wyst¹piæ wszelkie zwi¹zane z ni¹ nieprzyjemne zjawiska, jak: ulewy,
szkwa³y, gradobicia, pioruny. To,
jak bêd¹ gwa³towne, zale¿y od wilgotnoœci powietrza zalegaj¹cego
przy ziemi i jego temperatury.
Chmura, w swoim najbardziej
perfekcyjnym kszta³cie – grzyba
atomowego, jest w stanie poczyniæ
szkody porównywalne do dzia³añ
wojennych, gdy wiatr obraca domy
w ruinê, pioruny wywo³uj¹
po¿ary, grad niszczy uprawy na
polach, zbija tynki, niszczy karoserie samochodów, a ulewny deszcz
doprowadza do powodzi. Z wszelkimi przejawami takiej chmury mieszkañcy naszego kraju mieli w tym
roku do czynienia. Nas - mieszkañców powiatu, na szczêœcie ominê³y
powodzie, choæ nie brakowa³o nam
podtopieñ.

Prócz szkód, materialnych, jakie nios¹ ze sob¹ silne wiatry, nie
mo¿na zapominaæ o dolegliwoœciach, jakie wywo³uje, szczególnie
u ludzi wra¿liwych i chorych na serce. Dolegliwoœci te objawiaj¹ siê:
uczuciem dusznoœci, os³abieniem,
depresjami psychicznymi, obni¿eniem koncentracji, sennoœci¹ lub
zaburzeniami snu w nocy, bólami
reumatycznymi i zaburzeniami
uk³adu kr¹¿enia i pracy serca. W
czasie porywistych wiatrów dochodzi te¿ do zwiêkszonego wzrostu
liczby konfliktów, wypadków, a nawet zbrodni.
Tr¹by powietrzne, w ciep³ych
porach roku wystêpuj¹ u nas od
czerwca do sierpnia.
Pozostaje mieæ wiêc nadziejê, ¿e
w tym roku zjawiska te mamy ju¿ za
sob¹.
Zmiany klimatu nie dotycz¹ jedynie ekstremalnych zjawisk typu:
okresy suszy, powodzie, iloœæ tr¹b
powietrznych, lawiny b³otne, gradobicia, nag³e spadki lub wzrosty
temperatury, ale i bardzo ciep³e wiosny i jesienie, a tak¿e zimy, prócz
minionej oczywiœcie.
– W Polsce najwiêkszy przyrost temperatury obserwuje siê w
zimie. Najwy¿sze tempo wzrostu
wykazuje temperatura minimalna.
Dekada lat 90. by³a najcieplejsz¹ w
XX wieku, a rok 1998 i 2000- najcieplejszymi latami. XXI wiek
zacz¹³ siê równie¿ bardzo ciep³ym
2002 rokiem. Oznacza to, ¿e mamy
stopniowy wzrost temperatury.
Zmiany klimatu objawiaj¹ siê tym,
¿e mamy cieplejsz¹ wiosnê i jesieñ,
ale nadal bêdziemy mieæ cztery pory

roku. Jako ciekawostkê podam, ¿e
za kilkanaœcie tysiêcy lat - latem
bêdziemy mieli zimê, a w zimie bêdzie lato, ale to ju¿ ma zwi¹zek nie
z globalnym ociepleniem, ale z powodów astronomicznych – doda³
prof. M. Miêtus.
W ostatnich 10-12 latach zmieni³a siê w Polsce struktura opadów.
W ci¹gu miesi¹ca deszcz œrednio
pada dwa- trzy razy, a w pozosta³ym
okresie mamy do czynienia z susz¹.
Zmiany klimatu poci¹gaj¹ za
sob¹ przesuniêcie stref klimatycznych w Europie. Obecnie panuje u
nas taki klimat, jaki jeszcze kilkanaœcie lat temu panowa³ na Wêgrzech.
Fakt, i¿ teraz na Dolnym Œl¹sku
mo¿na z powodzeniem uprawiaæ
winogrona, zawdziêcza siê w³aœnie
zmianie klimatu – jest on teraz porównywalny z tym, jaki panowa³ na
Wêgrzech w rejonie znanym z produkcji Tokaju.
- Dziœ trudno mówiæ jeszcze o
tym jaka bêdzie zima, ale zmiany
klimatu powinny wymusiæ na nas
wszystkich inne podejœcie. Skoro
obserwowany jest nag³y wzrost
temperatur, zwi¹zany z emisj¹
CO2, to nale¿y tê emisjê ograniczyæ. Jeœli obserwujemy wiêcej
opadów i opady te s¹ gwa³towne, to
powinniœmy nie budowaæ na terenach zalewowych, budowaæ wa³y
przeciwpowodziowe, si³¹ rzeczy
nie powstrzymamy ¿ywio³u, ale
mo¿emy ograniczyæ jego skutki.
Opuszczaæ tereny zalewowe, przyzwyczajaæ siê do tego, ¿e zmiany
klimatu nastêpuj¹, a wraz z tym
zmienia siê te¿ pogoda – powiedzia³ prof. Miros³aw Miêtus. MM
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Gmina w stowarzyszeniu teleinformatycznym

Darmowy internet
(WÊGORZYNO). O tym czy
gmina bêdzie budowaæ sieæ
teleinformatyczn¹ i
dostarczaæ internet tam,
gdzie nie wejd¹ inni
operatorzy, mieli
zdecydowaæ radni w
czerwcu. Wczeœniej, mówi³o
siê o darmowym dostêpie do
internetu dla
najbiedniejszych i tañszym
od komercyjnych dla
pozosta³ych mieszkañców
gminy. A jak to wygl¹da
teraz?
Krzysztof Kozakowski Kierownik Biura ds. Spo³eczeñstwa Informacyjnego przy Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Zachodniopomorskiego goœci³ w Wêgorzynie
jeszcze przed wakacjami, by zapoznaæ radnych i urzêdników z programem sieci teleinformatycznej.
Jak wyt³umaczy³ w pierwszym
rzêdzie celem Urzêdu Marsza³kowskiego jest utworzenie samorz¹dowego stowarzyszenia jednostek z
terenu województwa zachodniopomorskiego, które bêd¹ mog³y, w
oparciu o œrodki unijne, realizowaæ
infrastrukturê szerokopasmowej
transmisji danych na obszarze naszego województwa.
– Jesteœmy w tej chwili na etapie programowania, w którym Komisja Europejska podjê³a decyzjê,
¿eby w ramach wzmocnienia nowo
przyjêtych pañstw cz³onkowskich,
w których mamy do czynienia z regionami zapóŸnionymi cywilizacyjnie w porównaniu do pozosta³ej
czêœci UE, przeznaczyæ olbrzymie
œrodki na budowê infrastruktury teleinformatycznej. Mamy rok 2010 i
do tej pory nie s¹ te œrodki przez
samorz¹dy wykorzystane. G³ówn¹
barier¹ s¹ zarówno dosyæ sztywne
przepisy Komisji Europejskiej, jak
i kwestie bie¿¹cego zad³u¿enia z
terenu naszego województwa, które
nie pozwalaj¹ na wyasygnowanie
wk³adu w³asnego. Mamy dosyæ
du¿o œrodków na budowanie infrastruktury szkieletowej, dystrybucyjnej natomiast œrodki ostatniej linii potrzebne na realizacjê obszaru
dostêpowego, czyli tam gdzie sygna³ szerokopasmowy powinien
byæ dystrybuowany do mieszkañców, s¹ rozproszone i ulokowane w
ró¿nych ministerstwach. Trudno
nam jest wyjaœniæ urzêdnikom w

Brukseli, ¿e znajduj¹ siê one m.in. w
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Komisja Europejska przeznaczy³a 60 milionów euro na budowê
infrastruktury dostêpowej. W³aœnie
na ostatni¹ liniê. Polska wyst¹pi³a
do Brukseli o mo¿liwoœæ przeksiêgowania tych œrodków na obszary
dotkniête powodzi¹. Istnieje ca³y
szereg problemów, uwarunkowañ,
które nie pozwalaj¹ na wykorzystanie tych œrodków w takim zakresie,
jak s¹ tutaj potrzeby. Marsza³ek po
konsultacji z burmistrzami, wójtami, starostami naszego województwa, zdecydowa³ siê na powo³anie
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dostêpu do Aplikacji i Us³ug
i nie chodzi tu tylko o sam internet
i nie chodzi tylko o sieæ œwiat³owodow¹, chodzi tu o szerokopasmow¹
transmisjê danych na obszarze naszego województwa, która bêdzie
w³asnoœci¹ samorz¹dów zrzeszonych w tym stowarzyszeniu. Zawi¹zanie stowarzyszenia pozwoli na to,
by jako województwo, przynajmniej wystêpowaæ jednym znacz¹cym g³osem w celu takiego zmodyfikowania wszystkich mo¿liwoœci w
odniesieniu do naszego rz¹du, jak
równie¿ do Komisji Europejskiej,
po to ¿eby nasz region dŸwign¹æ w
sposób zasadniczy. Rz¹d Polski da³
nam prawo do tego, ¿eby dzia³alnoœæ telekomunikacyjn¹ na terenach gmin w³¹czyæ do pakietu socjalnego. Tak naprawdê lada moment gminy zyskaj¹ prawo do dzia³alnoœci telekomunikacyjnej, tu
mog³yby byæ nawet operatorami telekomunikacyjnymi. Do pakietu
us³ug socjalnych, takich jak: woda,
kanalizacja, œcieki, wywóz œmieci,
do³¹czy równie¿ nie tylko taka kwestia jak dostêp do informacji, ale i
internetu. Lada moment ustawa szerokopasmowa wejdzie w ¿ycie i my
jako samorz¹d dostajemy prawo do
realizacji us³ug telekomunikacyjnych na swoim obszarze. Wiadomo,
¿e takie jednostki jak gmina, s¹ bardzo mocno ograniczone sprawami
organizacyjnymi, finansowymi, organizacyjnymi, technicznymi i ka¿dymi innymi. W zwi¹zku z tym samorz¹d województwa uchwa³¹ sejmiku
zachodniopomorskiego
podj¹³ decyzje o przyst¹pieniu województwa i powo³aniu do ¿ycia stowarzyszenia. We wrzeœniu bêdzie
mo¿na ju¿ otworzyæ walne stowarzyszenie cz³onków, na którym bêd¹
ju¿ podjête zasadnicze decyzje kierunkowe co do dalszego dzia³ania –
powiedzia³.

Nim kierownik biura zacz¹³ rozwodziæ siê szeroko nad tym projektem radny Adam Hlib zapyta³ o pieni¹dze. Okaza³o siê, ¿e wypadku
gminy Wêgorzyno wysokoœæ sk³adki bie¿¹cej w roku 2010 wynosi 814,
49 z³, natomiast wartoœæ sk³adki bie¿¹cej za rok 2011 bêdzie wynosi³a
1.853,82 z³. Ró¿nica wziê³a siê
st¹d, ¿e wiosn¹ ubieg³ego roku samorz¹dowcy podjêli decyzjê o powo³aniu zespo³u do przygotowania
statutu stowarzyszenia. Zespó³ ten
sk³ada³ siê z przedstawicieli wszystkich rodzajów samorz¹dów z terenu
naszego województwa. W wyniku
przeprowadzonych analiz i symulacji, zdecydowano, ¿e szacunkowa
wartoœæ preliminarza wydatków
tego stowarzyszenia w roku 2010
bêdzie wynosi³a 350 tys. z³, natomiast taka wartoœæ w roku 2011
wyniesie ju¿ 808 tys. z³. Sk³adka
by³a obliczona na 30 samorz¹dów,
który ju¿ wówczas przyst¹pi³y do
programu. Im wiêcej jednostek samorz¹dowych, tym sk³adka bêdzie
ni¿sza.
Burmistrz Wêgorzyna, Gra¿yna
Karpowicz spyta³a jednak o op³aty,
kto je bêdzie ponosi³ i czy maksyma
„darmowy internet” jest prawdziwa.
Nim przedstawiciel wojewody
odniós³ siê do zwyk³ego Kowalskiego, nadmieni³ o korzyœciach, jakie z
tego tytu³u bêdzie mia³ samorz¹d
gminny. W pierwszej kolejnoœci
bowiem budowa infrastruktury, jak
aplikacji i us³ug, bêdzie skutkowa³a
wzmocnieniem jakoœci funkcjonowania samorz¹dów. Komisja Europejska, obwarowa³a dotacje szeregiem ró¿nego rodzaju warunków.
Jednym z nich jest koniecznoœæ nie
zaburzania rynku telekomunikacyjnego.
Jeœli wiêc samorz¹d gminy bêdzie mia³ sygna³ szerokopasmowy,
to nie bêdzie móg³ wyznaczyæ cen
dambingowych. Urz¹d Komunikacji Elektronicznej stoi na stra¿y, by
nie zaburzaæ rynku teleinformatycznego. Oznacza to, ¿e ceny musz¹
byæ porównywalne do cen rynkowych. Województwo ma ju¿ zinwentaryzowane zasoby telekomunikacyjne, jak równie¿ zna plan rozbudowy tej sieci przez poszczególnych operatorów. Za³o¿enie jest takie, ¿e budowa sieci bêdzie nastêpowa³a tam, gdzie jej nie ma, a tam
gdzie ju¿ istnieje nast¹pi dzier¿awa
pojedynczych w³ókien œwiat³owodowych. Zarz¹d województwa podpisa³ ju¿ porozumienia z operatora-

mi, którzy na terenie województwa
zachodniopomorskiego œwiadcz¹
us³ugi telekomunikacyjne i maj¹
swoj¹ infrastrukturê.
- Je¿eli chodzi o sieæ, bêdzie to
oczywiœcie sieæ samorz¹dów i administracji, która bêdzie dawa³a
przede wszystkim polepszenia dzia³ania samej administracji publicznej. Jeœli nawet na bazie tej sieci
uruchomimy coœ takiego jak zarz¹dzanie kryzysowe, czy monitoring,
to sam obywatel uzyska tutaj korzyœci, choæby w postaci poprawy bezpieczeñstwa. Nie mówi¹c ju¿ o tym,
¿e w ramach tego za³o¿enia powstaj¹ projekty budowy aplikacji
zakresie e-zdrowia, e-turystyki, eedukacji i e-administracji. W zwi¹zku z tym cz³onkowie stowarzyszenia bêd¹ mieli realny wp³yw na
kszta³towanie tych platform cyfrowych, które w skali województwa
bêd¹ obs³ugiwa³y wszystkie samorz¹dy. W tym momencie, pañstwo,
jako samorz¹d nie bêdziecie ju¿
musieli wydatkowaæ dodatkowych
pieniêdzy, choæby na funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej
czy jakiekolwiek inne kwestie. To
bêdzie wniesione aportem przez
samorz¹d województwa. Zarz¹d
województwa podj¹³ decyzjê o wyasygnowaniu kwoty 23 milionów z³
na przygotowanie budowy systemu
e-administracji i e-turytyki. Chcemy uruchomiæ równie¿ ca³y system
telemedyczny, który bêdzie jedn¹ z
us³ug w³aœnie w oparciu o tê sieæ
samorz¹dow¹. Nie sposób wyliczyæ
szczegó³owo wszystkich mo¿liwoœci, dlatego ¿e praktycznie teleinformatyka dotyka ka¿dej dziedziny
naszego ¿ycia. To tylko od cz³onków stowarzyszenia bêdzie zale¿eæ,
w jakim kierunku bêdzie siê to mog³o rozwijaæ. Niczego za darmo nie
bêdzie, jak mówi marsza³ek Husejko – nie ma darmowych obiadów.
Zak³adamy, ¿e w ramach stowarzyszenia i gmina bêdzie chcia³a wykorzystaæ œrodki z programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka, który daje mo¿liwoœæ pañstwu doprowadziæ sygna³ internetu do 33 gospodarstw domowych. Tak, by tam
gdzie s¹ dzieci w rodzinach wspieranych przez opiekê spo³eczn¹ wydobyæ ich z zapaœci spo³ecznej i z
zapaœci cyfrowej. To wówczas musicie pañstwo wnieœæ do tego projektu wk³ad w³asny. Jest coœ takiego, ¿e pod pretekstem doprowadzenia sygna³u szerokopasmowego do
gospodarstw pañstwo mo¿ecie na
terenie gminy zbudowaæ gminn¹
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to blef
sieæ. Bo w³adza wdra¿aj¹ca, która
bêdzie rozlicza³a ten projekt, nie
jest zainteresowana przebiegiem
topologii tej sieci, wiêc ona nie bêdzie wnika³a ¿e w ramach doprowadzenia sieci do 33 gospodarstw pañstwo obeszliœcie wszystkie szko³y,
biblioteki itd. Pañstwo mo¿ecie z³o¿yæ projekt nawet na kilkanaœcie
milionów z³, problemem jest wk³ad
w³asny, w tym przypadku nie
25.procentowy, a 15. procentowy.
Na 15. procentowy przy du¿ym projekcie te¿ gminy na to nie staæ, wiêc
w ramach stowarzyszenia nie wykluczamy takiej mo¿liwoœci, ¿e samorz¹d województwa zadeklaruje
wsparcie takich projektów np. w
wysokoœci 7,5 proc. wk³adu w³asnego i wtedy samorz¹d gminny, który
bêdzie chcia³ realizowaæ tak¹ sieæ
na swoim obszarze zamiast 15 proc.,
bêdzie móg³ wp³aciæ jedynie 7,5
proc. - wyjaœni³ K. Kozakowski.
Radna Jadwiga Kamiñska przypomnia³a, ¿e na terenie gminy Wêgorzyno istniej¹ takie miejsca,
gdzie w ogóle nie ma internetu, a
operatorzy nie s¹ zainteresowani
doprowadzeniem tam sieci.
– Myœleliœmy, ¿e skoro gmina
bêdzie w tym wszystkim poœredniczy³a, to za³o¿ymy tam, gdzie internetu nie ma. Z pana wywodu wynika, ¿e nie jest to a¿ tak pewne –
pañstwo s¹ zainteresowani przesy³em do gminy, a gmina ma resztê
robiæ na swój koszt? - pyta³a radna.
K. Kozakowski broni³ siê tym,
¿e to nie województwo wymyœli³o
sobie uwarunkowania Komisji Europejskiej. Wyjaœni³, ¿e UE, „daj¹c
nam pieni¹dze oczekuje, ¿e bêdziemy rozwijali siê tak, jak wygl¹da
schemat rozwoju innych regionów”.
A schemat ten w tym wypadku, to
budowa infrastruktury szkieletowej, czyli rury, która oplata województwo i zasila sygna³ w najwiêkszej przepustowoœci, nastêpnie do
siedzib powiatów i od siedzib powiatów, do siedzib gmin. A dopiero
póŸniej - osobnymi œrodkami realizowana jest kwestia obszaru dostêpowego, czyli do odbiorców indywidualnych.
Wyjaœni³, ¿e województwo potrafi wskazaæ gminie gdzie i w jaki
sposób zdobyæ œrodki z innych
Ÿróde³ na budowê ostatniej linii.
Doda³ równie¿, ¿e problem poruszony przez radn¹ mo¿na bêdzie
rozwi¹zaæ nie przy pomocy œwiat³owodu a... satelity. W listopadzie tego
roku zostanie wystrzelony satelita,
który da mo¿liwoœæ realizacji dostê-

pu szerokopasmowego w obie strony. Taka mo¿liwoœæ nast¹pi wiosn¹
przysz³ego roku. Na korzystanie z
tej mo¿liwoœci gmina równie¿ bêdzie mog³a siêgn¹æ po œrodki unijne.
Poinformowa³ równie¿, ¿e gminy mog¹ tworzyæ w³asne przedsiêbiorstwa telekomunikacyjne, ale z
braku doœwiadczenia w tej dziedzinie, lepiej wzmocniæ ma³e i œrednie
przedsiêbiorstwa telekomunikacyjne, które ³o¿¹ podatki do gmin i
powiatów.
– Samorz¹d województwa podpisa³ m.in. porozumienie w sprawie
dofinansowania punktów bibliotecznych. Mog¹ one ubiegaæ siê o
dofinansowanie w ramach funkcjonowania Stowarzyszenia Rozwoju
Spo³eczeñstwa Informacyjnego.
Dodatkowo marsza³ek województwa popisa³ umowê z korporacj¹
Microsoft, dziêki której wszystkie
pracownie komputerowe i internetowe we wszystkich szko³ach mog¹
ju¿ w tej chwili ubiegaæ siê o zakup
licencjonowanego oprogramowania tej firmy w cenie 14 z³ za pakiet
biurowy. Mo¿na wyst¹piæ te¿ o zakupienie licencji na wszystkie komputery, które s¹ w szko³ach, w³¹cznie z komputerami, które s¹ w sekretariatach i gabinetach dyrektorów.
Dodatkowo nauczyciele mog¹ kupiæ takie licencje do domu i to jest
dopiero pocz¹tek tego, co województwo wnosi w zakresie rozwoju
spo³eczeñstwa informatycznego –
doda³.
Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna
Karpowicz oœwiadczy³a, ¿e nie wobra¿a sobie, aby ktoœ nie popar³ tego
projektu.
– To jest projekt przysz³oœci,
on bêdzie procentowa³ na wiele lat.
Ten projekt jest zrealizowany ju¿ w
Ma³opolsce, Kujawsko-Pomorskiem. To województwo zachodniopomorskie zawsze jest na koñcu.
Musimy tê szansê wykorzystaæ. S¹ u
nas bia³e plamy w gminie, gdzie
¿aden operator sieci nie rozbuduje,
a my poprzez gminê mo¿emy ten
internet dostarczyæ, to s¹ Podlipce,
BrzeŸniak itd. Jaki jest luksus z
dostêpu do internetu wiedz¹ ju¿
mieszkañcy Sielska czy Zwierzynka, gdzie ju¿ s¹ pracownie internetowe. Musimy zrobiæ tak, aby wszyscy mieszkañcy gminy mieli dostêp
do internetu.
Radni zag³osowali za przyst¹pieniem do Stowarzyszenia „Zachodniopomorska Sieæ Teleinformatyczna”.
MM
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Mieszkañ ci¹gle brak

(£OBEZ). Znany jest ju¿ protokó³ z kontroli przeprowadzonej
przez NIK w ³obeskim Urzêdzie
Miejskim, dotycz¹cy pozyskiwania lokali i pomieszczeñ mieszkalnych dla najubo¿szych w latach
2004- I kwarta³ 2010.
Z protoko³u wynika, ¿e na koniec 2004 roku gmina posiada³a 178
budynków mieszkalnych – w³asnoœæ gminy stanowi³o wówczas 40
budynków w tym 26 socjalnych, na
wspó³w³asnoœæ z kolei – 136 budynków z 461 lokalami mieszkalnymi.
Lokali socjalnych by³o wówczas 47.
W I kwartale 2010 roku gmina
posiada³a ju¿ 139 budynków mieszkalnych, w tym stanowi¹ce w³asnoœæ gminy – 22 budynki (15 socjalnych), stanowi¹ce wspó³w³asnoœæ gminy – 117 budynków.
Wszystkich mieszkañ gminnych
by³o 308, w tym 44 lokale socjalne.
Wprawdzie w 2009 r. zosta³o
oddanych do u¿ytku 20 lokali socjalnych, to ich iloœæ w zasobie
gminnym zmala³a. Jak wyt³umaczy³
wiceburmistrz Ireneusz Kabat, w
2009 roku przeprowadzono analizê
lokali socjalnych. Uznano wówczas, ¿e czêœæ z nich posiada podwy¿szony standard mieszkaniowy,
w zwi¹zku z czym powinny byæ
przekwalifikowane na lokale komunalne. 2 czerwca ubieg³ego roku
Rada Miejska podjê³a uchwa³ê w
sprawie wydzielenia z gminnego
zasobu gminy lokale socjalne. Drugim powodem, dla którego zmniejszy³a siê iloœæ lokali socjalnych, by³
fakt, i¿ w czêœci budynków, lokal
socjalny by³ ostatnim, bêd¹cym
w³asnoœci¹ gminy. W takim wypadku zainteresowanemu lokatorowi
gmina sprzedawa³a mieszkania w
trybie bezprzetargowym na rzecz
najemcy na preferencyjnych zasadach. Czêœæ lokali socjalnych znajdowa³a siê te¿ w budynkach, które
ze wzglêdu na z³y stan techniczny,
zosta³y przeznaczone do rozbiórki.

Potrzeby gminy w zakresie lokali socjalnych wzrasta³y stopniowo
od 2004 roku, by w I kwartale tego
roku spaœæ o oko³o 20 do stanu z
2005 roku. Najwiêcej lokali socjalnych przeznacza³a gmina lokatorom
z tytu³u ich niskich dochodów. Z
tytu³u wyroków s¹dowych w latach
poprzednich takich lokali przyznawano kilkanaœcie, w I kwartale tego
roku – 5. Najwy¿sze zapotrzebowanie na lokale socjalne by³o w roku
2008 i wynosi³o w sumie 120. Jednoczeœnie wzrasta zapotrzebowanie
gminy w zakresie iloœci miejsc w
domach dla bezdomnych. Gdy w
roku 2004 potrzebowano 2 miejsca,
na pocz¹tku tego roku ju¿ 7 (tyle
samo w roku ubieg³ym). Osoby bezdomne umieszczane by³y w oœrodku
dla bezdomnych „Diogenes” w Rynowie. Aby zmniejszyæ listê oczekuj¹cych na mieszkania socjalne, w
Worowie oddano 20 lokali w roku
ubieg³ym, a obecnie trwaj¹ prace
wykoñczeniowe przy lokalach dla
kolejnych 19 rodzin w budynku przy
ul. Budowlanej w £obzie.
W okresie od 1 maja 2005 do 30
kwietnia 2008 roku zarz¹d nad budynkami zosta³ powierzony firmie
Administrator.
Za³o¿ono, ¿e wydatki poniesione wówczas na koszty zarz¹du budynków i lokali komunalnych i
utrzymania czêœci wspólnych bêd¹
wynosiæ: w 2005 roku – 724 tys. z³,
z czego koszty zarz¹du – 380 tys. z³,
w 2006 – 714 tys. z³, z czego koszty
zarz¹du 353 tys. z³, w 2007 – 690
tys. z³, z czego koszty zarz¹du – 327
tys. z³, w 2008 – 665 tys. z³, koszty
zarz¹du – 303 tys. z³, w 2009 roku –
634 tys. z³, koszty zarz¹du – 278 tys.
z³. Zaplanowano tak¿e koszty wydatków na remonty ze 166 tys. z³ w
roku 2005 do 306 tys. z³ w 2009 r.
W ostatecznoœci z zarz¹du firmy
zrezygnowano i gmina sama wykonuje zadania w zakresie administracji
budynkami i lokalami gminnymi.MM
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Zostaw pilota i ruszaj z nami … jeœli ochota

BIEG O PUCHAR PREZESA TKKF

Nagrodzeni w kat. open

Mistrzyni i Mistrz Powiatu.

Doroczny letni bieg prze³ajowy
odby³ siê w niedzielê 22 sierpnia
2010 r. w £obzie. Jego organizatorami by³o Ognisko TKKF „B³yskawica” w £obzie i £obeski Klub Biegacza „Trucht” w £obzie. W imprezie udzia³ wziê³o 73 sportowców z
regionu. Pogoda nie sprzyja³a sportowcom, by³o upalanie i parno. Biegacze wystartowali na ulicy Siewnej, dalej trasa wiod³a przez mostki
na Redze, przy jeziorze Che³m i
œcie¿k¹ ekologiczn¹. Metê umiejscowiono na stadionie miejskim w
£obzie.
Dystans wynosi³ 12,5 km.
Bieg klasyfikowany by³ jako
Mistrzostwa Powiatu £obeskie-

go. Mistrzyni¹ Powiatu zosta³a El¿bieta Romej, mistrzem Robert Ga³an, oboje z Klubu „Trucht”.
Zwyciê¿czyniami biegu by³y:
El¿bieta Romej (£obeski Klub Biegacza Trucht), Murawska Wioletta
(UKL - 8 Police) i Marta Babicka
(Stargard Szczeciñski). Zwyciêzcami biegu byli Adam Matu³a (WKS
Zawisza Bydgoszcz), Arkadiusz
Kozak (TKKF Koszalin) i Adrian
Szczepañski (Ironman C/S Polska ).
Zwyciêzców uhonorowano pucharami, ponadto otrzymali nagrody
rzeczowe.
Zwyciêzcom kategorii wiekowych wrêczono medale i nagrody
rzeczowe. Wyró¿niony zosta³ tak¿e

Nocne zawody
wêdkarskie w Resku

W Radowie Ma³ym zabawa

Adamcewicz
i Zarembski
wygrali
(RESKO) W miniony weekend
na jeziorze w Starej Dobrzycy odby³y siê nocne gruntowe zawody sp³awikowe par. Organizatorem by³o
ko³o PZW „£osoœ” w Resku. Wystartowa³o 15 par. Zwyciê¿yli Stanis³aw Adamcewicz i Krzysztof Zarembski z Reska. Z³owili 35 ryb o
³¹cznej wadze 4,78 kg.
(r)

Nagrodzeni w kat. open

najstarszy uczestnik biegu Henryk
Maciejewski (70 lat) z klubu SZWLA Stargard Szczeciñski oraz niepe³nosprawny uczestnik biegu - Józef Buczyñski z Klubu „Trucht”.
Sponsorami biegu by³o: Starostwo Powiatowe w £obzie, Urz¹d
Miejski w £obzie, Zachodniopomorski Zwi¹zek TKKF w Szczecinie, Ognisko TKKF „B³yskawica”
w £obzie, £obeski Klub Biegacza
„Trucht” w £obzie, „Arno” Spó³ka
z o.o. w Nowogardzie, £obeska
Energetyka Cieplna Spó³ka z o.o. w
£obzie, Zdzis³aw Bogdanowicz £obez.
W imieniu biegaczy dziêkujemy
sponsorom oraz wszystkim, którzy

Na „patelni” festyn pi³karzy
i stra¿aków
(RADOWO MA£E) W
najbli¿sz¹ sobotê,
28 sierpnia w Radowie
Ma³ym odbêdzie siê
festyn zorganizowany
przez klub pi³karski
Radoviê i OSP.
W samo po³udnie, na boisku za
szko³¹, odbêd¹ siê rozgrywki pi³ki
siatkowej trójek, a po nich, o 14.00

– turniej pi³ki no¿nej pi¹tek. Po
bloku sportowym - zabawy na tzw.
patelni, która niedawno zosta³a
wybudowana i przygotowana do
tego typu imprez. Pocz¹tek o
godz. 15.00. Bêd¹: psie zaprzêgi,
pokazy stra¿ackie, zawody si³aczy, pokaz tañca towarzyskiego,
wystêp zespo³u myzucznego. Od
godz. 20.00 rozpocznie siê zabawa przy zespole Ma³y Band, do samego rana. Organizatorzy zapraszaj¹.
(r)

zaanga¿owali siê w zorganizowanie
i przebieg imprezy – sêdziom, osobom, którzy zabezpieczali trasê biegu, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z
Zagórzyc, Stra¿y Miejskiej z
£obza, pracownikom stadionu
miejskiego, kucharzom.
Wyniki biegu mo¿na znaleŸæ na
http://www.maratonypolskie.pl/
mp_index.php?dzial=3&action=5&code=15901&bieganie.
Ze sportowym pozdrowieniem!!
Adam Kogut (adamku@vp.pl)

tygodnik ³obeski 24.8.2010 r.
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

£obeskie Centrum Finansowej
Edukacji zaprasza na program edukacyjny – rozwijaj swoj¹ finansow¹
inteligencjê. Zarejestruj siê na
www.Icfe.pl Tel. 501 894 828.
Wózek 3 czêœciowy firmy Tako
sprzedam. Cena :300 z³. Tel. 501
894 828.
Stare polskie radio Pionier U2 (dzia³aj¹ce) dla kolekcjonera sprzeda,
Zdjêcia na ¿yczenie. Tel. 501 894
828.
U¿ywany kontuar z p³yty pilœniowej
oraz profili i k¹towników do punktu
kasowego sprzedam. Tel. 501 894
828.
Trak taœmowy z ostrzark¹, szlifierkê
do du¿ych powierzchni i inny sprzêt
stolarski sprzedam. ( Likwidacja
stolarni ). Tel. 692 405 612, 91 395
2188.
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

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

PRACA
Powiat ³obeski
Poszukujê opiekunki do starszej
osoby. Mile widziane panie po 50
roku ¿ycia. Tel. 792 576 827.
Zatrudniê stró¿a na terenie
Wêgorzyna. Tel. 502 770 760.

Powiat œwidwiñski
I.D.Marketing S.A. poszukuje osób
z samochodem do roznoszenia gazety reklamowej na terenie Œwidwina i okolic.
Kontakt 667900918, 914624616 w
ogodzinach od 10 do 16.

Reklama w gazecie
Tel. 91 39 73 730

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Wydzier¿awie lokal o powierzchni
200 mkw na dom weselny w Wysiedlu. Obok koœcio³a z XVI w. Tel. 602
580 653 (gm. £obez)

Wyjazdy po towar £ódŸ, Warszawa nowym 9-osobowym
Citroenem Jumper Max. Tel.
691 366 665.

Wynajmê lub sprzedam dom w
£obzie przy ul. Przechodniej 5.
Tel. 792 140 557

Elektromechanik tanio. Tel. 781 663
521.

Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
£obzie, 80 mkw, dzia³ka 342 mkw.
Cena do negocjacji. Tel. 91 397
4530, 607 442 135.
Dzia³kê rekreacyjn¹ 30 arów z altan¹, w uroczym miejscu, okolice
jeziora w Starej Dobrzycy, pilnie
sprzedam. Cena 37.000 z³. Tel. 692
405 612, 91 395 2188.

Powiat gryficki
Wynajmê lokal u¿ytkowy w Gryficach ul. 11-tego Listopada 1a. Tel.
501 779 085.

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Kupiê oko³o 3 hektarów ziemi w
okolicach £obza. Tel. 608 330 957.

WYKONUJEMY OGRODZENIA
betonowe, metalowe, bramy, furtki,
napêdy. Jamex, Wêgorzyno, ul.
Po³udniowa 1, tel. 913971951,
509288363.

Powiat gryficki
Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Region
Dywanopranie. Tel. 604 373 143
Odzyskam odszkodowanie;
œmieræ najbli¿szych,
wypadek drogowy,
uszkodzenie cia³a,
zniszczenie mienia;
tel. 915641795, 503617739.
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

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

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie w £obzie
na osiedlu Orzeszkowej 4 pokojowe, 68 mkw., II piêtro. Tel. 695
146 910
Sprzedam mieszkanie 2.pok., I piêtro, 53 m.kw. w Wêgorzynie. Mo¿liwoœæ przejêcia dzia³ki oraz pierwokupu gara¿u. Cena 129.000 PLN.
Tel. 721291083.
Sprzedam mieszkanie na wsi 68
mkw. Cena do uzgodnienia. Tel. 91
397 8717.
Sprzedam mieszkanie 3 pok. o pow.
45 mkw. centrum £obza, parter. Tel.
600 898 424
Sprzedam mieszkanie w £obzie na
ul. S³owackiego 51 o pow. 120 mkw.
Tel. 784 574 656.
Resko, Sprzedam mieszkanie 85
kmw., dzia³ka 838 mkw., 3 pokoje,
cena 150.000 z³. Tel. 888 169 572.
Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe
w £obzie, parter. Tel. 91 397 5088.
Mieszkanie do wynajêcia, 38 mkw.,
w centrum £obza na drugim piêtrze
w bloku spó³dzielczym, p³atne za
pó³ roku z góry. tel. 0033647781313
lub 0033676470813.

Sprzedam prosiaki. Tel. 504 209
551, 91 395 1994

Powiat œwidwiñski

Region

Region

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

Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie
w centrum Szczecina, pow. 46,5
mkw., wysoki parter . Mieszkanie do
remontu. Dzwoniæ po godz. 19-tej.
Tel. 91 397 2217.

Kupiê grunty rolne. Tel. 669 672
355.

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

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

Okazja – Szczecin centrum, sprzedam mieszkanie I p. w nowym budynku do wykoñczenia, 57 mkw., 2
pokoje. Cena 4.300 za mkw do negocjacji. Tel. 600 273 171.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Volkswagena Transportera rocznik 1976 w stanie bardzo
dobrym. Tel. 508 263 104

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
Tel. 91 397 37 30 wppp1@wp.pl
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Wreszcie upragnione
zwyciêstwo
SPARTA Wêgorzyno - ORZE£ £o¿nica 3:0 (0:0)

tygodnik ³obeski 24.8.2010 r.

Mewa zaczyna
od punktu
POMORZANIN Przybiernów – MEWA Resko 2:2 (1:1)
Mewa: Buczma - Rokosz, Kêsy,
Pietrowski, A.Paw³owski, Wasiak,
Deuter, Znajewski, Burek, Czy¿,
Gradus oraz Andrusieczko, Michnicz, Latocha, B³aszczyk, Plech,
Ziemski, Imianowski.
Bramki dla Mewy: Czy¿ i Wasiak. ¯ó³te kartki: Znajewski, Deuter, Gradus (Mewa).

SPARTA: Przemys³aw Noryca
– Rafa³ Jeziorski, Dominik Raj,
Konrad Bidny, Andrzej Nadkierniczny, Mateusz Rzepecki, Mateusz
Rybka, Jaros³aw Konieczny, Jacek
Demczuk, Mateusz Rylling, Grzegorz Momot. Trener Stanis³aw
Przybylak.
Bramki: Rylling 65', Konieczny
85', Momot 90'.
Podopieczni trenera Przybylaka
podejmowali zespó³ z £o¿nicy. Po
pocz¹tkowym badaniu si³ gospodarze ruszyli do ataku, jednak goœcie
zamurowali bramkê wyraŸnie graj¹c na bezbramkowy remis. Strzelali Jeziorski, Rzepecki, Konieczny,
Rybka, jednak bez powodzenia.
Pocz¹tek drugiej po³owy podobny – nieskuteczne próby przebicia siê przez zmasowan¹ obronê
goœci. Sytuacjê odmieni³a dopiero
bramka Mateusza Ryllinga. Po doœrodkowaniu Rzepeckiego z rzutu

ro¿nego, jeden z obroñców wybija
pi³kê wprost pod nogi Ryllinga, który b³yskawicznym strza³em kompletnie zaskakuje bramkarza goœci.
Od tej bramki gra nieco siê o¿ywi³a,
gdy¿ przyjezdni musieli zaatakowaæ rozluŸniaj¹c liniê defensywn¹,
d¹¿¹c do wyrównania.
W wyniku takiego obrotu sprawy, podopieczni trenera Przybylaka
coraz ³atwiej wychodzili z kontrami. Jedn¹ z nich, po indywidualnej
akcji, w 85 minucie wykorzysta³
Jaros³aw Konieczny, który kapitalnym strza³em w krótki róg podwy¿szy³ wynik na 2:0. Przewaga miejscowych w koñcówce by³a przygniataj¹ca. Uwidoczni³ j¹ Grzegorz Momot, strzelaj¹c w koñcówce trzeci¹
bramkê. Po chwili sêdzia Jaros³aw
Korolczuk zakoñczy³ to zwyciêskie
dla Sparty spotkanie. Czy to ju¿ prze³amanie kryzysu? Za wczeœnie na
wnioski, ale tak wysokie zwyciêstwo
napawa optymizmem.
(m-r)

Pewne wysokie zwyciêstwo
ŒWIATOWID £obez – KORONA Stuchowo 5:2 (2:0)
Œwiatowid: Deuter - Warcha³owski, Koba, Mosi¹dz D., Mosi¹dz
M., Popielewski, Rokosz, Brona,
Petera, Samal, NiedŸwiedzki, Ostaszewski, Dudek, Borejszo, Kulczyñski, Skibiñski, Iwachniuk. Trener Grzegorz Pawlak.
Korona: Bednarz - Kowalczyk,
Kubas, Kokot, Magdij, Stogowski,
Kondras, Majer, Cierlicki, Polak,
Guster, Szlingert, Bajda, Ostach,
Wosiakowski.
Bramki dla Œwiatowida: Skibiñski 4', Ostaszewski 20', Samal
59', Dudek 63', Borejszo 65'. Dla
Korony: Szlingert 77' (karny) i 82'.

Œwiatowid wygra³ wysoko,
chocia¿ jak zwykle straci³ czujnoœæ
prowadz¹c 5:0 i w koñcówce straci³ dwie bramki. Zespó³ rozkrêca
siê z meczu na mecz, chocia¿ jeszcze za wczeœnie wyrokowaæ o formie i poziomie, gdy¿ na pocz¹tku
zagra³ z zespo³ami raczej s³abszymi. Prawdziwy sprawdzian dopiero nadchodzi i oby zespó³ zd¹¿y³
wyci¹gn¹æ wnioski z pope³anianych b³êdów, a nie popada³ w euforiê, bo to pierwszy krok do niespodziewanych pora¿ek i rozczarowañ. Ale gra i wyniki o niebo lepsze, ni¿ rok temu.
(r)

Mewa traci bramkê w 21 min.,
gdy strza³em z rzutu ro¿nego Kury³³o zaskakuje Buczmê, umieszczaj¹c
pi³kê w bramce. Mewa odpowiada
bramk¹ jeszcze przed przerw¹;
Marek Gradus przed³u¿ podanie
g³ow¹ do Marcina Czy¿a, a ten piêknym strza³em pakuje pi³kê do siatki.
Druga po³owa rozpoczyna siê od
naporu gospodarzy, którzy w przeci¹gu 5 minut maj¹ trzy bardzo dogodne sytuacje do zdobycia bramki,
jednak Buczma jest na posterunku.

W 74 min., po sta³ym fragmencie
gry w zamieszaniu podbramkowym
najwiêcej „zimnej krwi’’ zachowuje
Klaudiusz Wasiak i wpycha pi³kê do
bramki gospodarzy. Jednak szczêœcie reszczan trwa zaledwie 2 minuty. Sêdzia dopatruje siê faulu naszego obroñcy i dyktuje rzut karny.
Buczma broni, jednak dobita pi³ka
grzêŸnie w siatce. Remis nie satysfakcjonuje reszczan, ze wzglêdu na
poziom sêdziowania. Pozostaj¹ niesmak i pretensje.
Tylko trochê ³agodzi je zwyciêstwo 8:0 naszych juniorów, po
bramkach Lewickiego (2), G¹siora
(2), Ciszewskiego, £azewskiego,
Krasuckiego i Deutera. W najbli¿sz¹ sobotê juniorzy maj¹ pauzê
w rozgrywkach mistrzowskich,
wiêc rozegraj¹ o godz 11.00 mecz
kontrolny ze „Œwiatowidem•h
£obez.
(t,r)

Radovia zdobywa
punkty bez grania
RADOVIA Radowo Ma³e – WITKOWO Witkowo 3:0 (vo.)
Radovia zosta³a przerzucona
do drugiej grupy Klasy A, gdzie
najgroŸniejszym rywalem mo¿e
okazaæ siê... Olimpia Nowogard.
Jednak i tu mo¿e dojœæ do niespodzianek, tak jak w poprzednim
sezonie.
Na inauguracjê rundy mia³ byæ
mecz z Witkowem, ale goœcie nie
dojechali do Radowa Ma³ego i tym
samym Radovia zaliczy³a 3 punkty
bez grania. Niestety, nie rozegra
meczu równie¿ w tê sobotê, zosta³
prze³o¿ony na listopad, ze wzglêdu
na organizacjê festynu. Zainauguruje wiêc ligê dopiero 4 wrzeœnia na
w³asnym boisku z Zorz¹ Tychowo.
Mecz o godz. 15.00. Trudno powiedzieæ, jak tak d³uga przerwa odbije
siê na grze.

Co nowego w zespole? Do Spójni Œwidwin odszed³ trener Wojciech
Kêdzierski. Jego miejsce zaj¹³ Mariusz Poniewiera z £obza. Do dru¿yny dosz³o kilku zawodników z
s¹siednich gmin – £obza, Reska i
Wêgorzyna.
Podajemy szeroki sk³ad na rozgrywki: bramkarze Marek Swarcewicz i w rezerwie Jonatan Sawka
oraz: Rafa³ Zielonka, Pawe³ Wojnarowski, Rados³aw Machalski, Norbert Machalski, Kamil Kacprzak,
Emil Pilichowski, Pawe³ Samal,
Marcin Stosio, Kamil Zych, £ukasz
Grygiel, Mariusz Zych, Pawe³ Kostka, Marcin Tomaszkiewicz, Mariusz Smykowski, Mateusz Juszczak. Pierwszy sprawdzian 4 wrzeœnia na w³asnym boisku.
KAR

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349
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SPORT

Historyczne chwile klubu z Dobrej
- Sarmata liderem IV ligi
Sarmata Dobra – Darzbór Szczecinek 3:0 (1:0)
W swoim drugim
sezonie wystêpów o
mistrzostwo IV ligi
zachodniopomorskiej
znakomicie wystartowa³
Sarmata Dobra. Po
wygraniu dwóch
pierwszych spotkañ
sta³o siê faktem, ¿e to
klub z Dobrej po dwóch
kolejkach jest liderem
rozgrywek.
Ale zanim do tego dosz³o, Sarmata musia³ wygraæ dwa razy.
Przed tygodniem wygra³ 2:0 z Victori¹ Przec³aw, a teraz 3:0 pokona³
Darzbór Szczecinek. I chocia¿ goœcie stworzyli pierwsz¹ bramkow¹ sytuacjê ju¿ w 4' meczu, to
generalnie ca³y mecz przebiega³

pod kontrol¹ Sarmaty i przy trochê wiêkszej skutecznoœci gospodarzy, wynik koñcowy móg³by
byæ znacznie wy¿szy. Prze³omowym momentem meczu by³a niew¹tpliwie 28', kiedy pi³karz Darzboru Micha³ Boderek otrzyma³
drug¹ ¿ó³t¹, a w konsekwencji
czerwon¹ kartkê, za niew³aœciwe
zachowanie, od poprawnie prowadz¹cego mecz sêdziego Karola
Kierzkowskiego. Od tego momentu graj¹cy na luzie Sarmata
osi¹gn¹³ znaczn¹ przewagê i móg³
ten mecz wygraæ znacznie wy¿ej.
Pierwsz¹ bramkê dla Sarmaty
zdoby³ Emilian Kamiñski strza³em w „d³ugi róg”, po precyzyjnym zagraniu Piotra Grochulskiego. Ten sam zawodnik równie precyzyjnie zagra³ z rzutu wolnego do
Rados³awa Cytowicza, który
strza³em g³ow¹ uzyska³ trzeci¹
bramkê dla Sarmaty. Drug¹ bram-

GRANIE W PLANIE
IV liga
3 kolejka 25.08 (œroda) mecze o 17.00
Darzbór Szczecinek – Victoria Przec³aw; Lech Czaplinek – Sarmata Dobra;
Odra Chojna – Ba³tyk Koszalin; Kluczevia Stargard – Piast Chociwel; Vineta
Wolin – Hutnik Szczecin; Wybrze¿e Rewalskie – Astra Ustronie Morskie; Gryf
Kamieñ Pom. - Drawa Drawsko Pom.; Leœnik Rossa Manowo – Ina Goleniów.
4 kolejka 28.08 (sobota)
Victoria Przec³aw – Ina Goleniów; Drawa Drawsko Pom. - Leœnik Manowo;
Astra Ustronie Morskie – Gryf Kamieñ Pom.; Piast Chociwel – Vineta Wolin;
Ba³tyk Koszalin – Kluczevia Stargard; Sarmata Dobra – Odra Chojna; Darzbór
Szczecinek – Lech Czaplinek; Hutnik Szczecin – Wybrze¿e Rewalskie.
Klasa Okrêgowa
3 kolejka 25.08 (œroda) mecze o 17.00
B³êkitni Stargard – Promieñ Mosty; Jeziorak Szczecin – Kasta Szczecin;
Korona Stuchowo – D¹brovia Stara D¹browa; GKS Mierzyn – Swiatowid
£obez; Rega II Trzebiatów – Flota II Œwinoujœcie; Orze³ £o¿nica – Wicher
Brojce; Ina Iñsko – Sparta Wêgorzyno; Chemik II Police – Ehrle Dobra Szcz.
4 kolejka 28.08 (sobota)
Jeziorak Szczecin – Sparta Wêgorzyno; Wicher Brojce – Ina Iñsko; Flota II
Œwinoujœcie – Chemik II Police; Ehrle Dobra Szcz. - B³êkitni II Stargard;
Promieñ Mosty – Orze³ £o¿nica; Korona Stuchowo – Kasta Szczecin; 29.08
(niedziela): D¹brovia Stara D¹browa – GKS Mierzyn; 17.00 Œwiatowid £obez
– Rega II Trzebiatów.
Klasa A gr. 1
2 kolejka 28.08 (sobota) 14.00 Mewa Resko – Ba³tyk Gostyñ; Pionier ¯arnowo
– Pomorzanin Przybiernów; B³êkitni Trzyg³ów – Orze³ Prusinowo; Jantar
Dziwnów – Fala Miêdzyzdroje; 29.08 (niedziela) 17.00 Sowianka Sowno –
Bizon Cerkwica; 18.00 Iskra Golczewo – Ba³tyk Miêdzywodzie.
Klasa A gr. 2
2 kolejka 28.08 (sobota)
Mecz Zenit Koszewo – Radovia Radowo Ma³e prze³o¿ony na 7.11, wiêc Radovia pauzuje; D¹b Dêbice – Orze³ Pêzino; Pomorzanin Kr¹piel – Orze³ Grzêdzice; Vitkowia Witkowo – WODR Barzkowice; Rolpol Chlebowo – Unia
Stargard; 29.08 (niedziela) 14.30 Zorza Tychowo – Olimpia Nowogard.
Klasa B gr. 2
1 kolejka 28.08 (sobota)
Piast Kolin – Kluczevia II Stargard; Ogniwo Dzwonowo – Saturn Szadzko;
Orkan II Suchañ – Œwiatowid II £obez; Orkan Dalewo – Znicz Sulibórz; 29.08.
Derby Ulikowo – Sparta Lubieniów.

kê dla gospodarzy strzeli³ najm³odszy zawodnik w dru¿ynie
Sarmaty 17 letni Wojciech GuŸniczak. Jest to ju¿ druga bramka
strzelona przez tego zawodnika w
tym sezonie. Chcia³bym tak¿e
podkreœliæ, ¿e w nielicznych sytuacjach bramkowych stworzonych
przez zespó³ goœci znakomicie zaprezentowa³ siê 21 letni bramkarz
Sarmaty Marcin Kamiñski.
Oprócz dotychczasowych zwyciêstw, kibiców w Dobrej najbardziej mo¿e cieszyæ fakt, ¿e kolejne
bramki zdobyli m³odzi zawodnicy
Sarmaty, a obrona Sarmaty tak
mocno krytykowana w poprzednim sezonie na dzieñ dzisiejszy
nie straci³a ¿adnej bramki. Ale jak
to w sporcie bywa, wartoœæ dru¿yny poka¿¹ najbli¿sze mecze.
Strzelcy bramek dla Sarmaty:
Emilian Kamiñski 6', Wojciech
GuŸniczak 54', Rados³aw Cytowicz 82'.
Sk³ady dru¿yn.
Sarmata: M. Kamiñski, D.
Dzierbicki, Jaszczuk (kpt.), Grochulski, Cytowicz, Padziñski, E.
Kamiñski (od 88' Gude³ajski),
GuŸniczak (od 66' Szw¹der),
Dorsz, Durkowski (od 46' Olechnowicz), Pacelt oraz Marciniak.
Darzbór: Kowalski, Moroza,
Boderek, Bernatek (kpt.), Brodowicz, Siemaszko, Jab³oñski,
Kaszczyc, Gehrke, Szydlal,
Czeszczewik oraz Czwar, Góra,
Ludwiczak, Fudali, Rogoziñski,
Niksa, Sternal.
Sêdzia g³ówny: Karol Kierzkowski, asystenci: Adam Bednarski i Tomasz Kowalski.
estan
Klasa A gr. 2
Radovia Radowo Ma³e – Vitkowia
Witkowo 3:0 (vo.); Unia Stargard –
Zorza Tychowo 2:3; WODR Barzkowice – Pomorzanin Kr¹piel 5:3; Orze³
Grzêdzice – Orze³ Pêzino 0:4; Olimpia
Nowogard – Zenit Koszewo 6:2; Rolpol Rossow Chlebowo – D¹b Dêbice
0:0.
1. Olimpia Nowogard
2. Orze³ Pêzino
3. Radovia Radowo Ma³e
4. WODR Barzkowice
5. Zorza Tychowo
6. Rolpol Chlebowo
7. D¹b Dêbice
8. Unia Stargard
9. Pomorzanin Kr¹piel
10. Vitkowia Witkowo
11. Zenit Koszewo
12. Orze³ Grzêdzice

3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0

6:2
4:0
3:0
5:3
3:2
0:0
0:0
2:3
3:5
0:3
2:6
0:4

IV liga
Sarmata Dobra – Darzbór Szczecinek
3:0; Victoria Przec³aw – Leœnik Rossa
Manowo 1:1; Drawa Drawsko Pom. Wybrze¿e Rewalskie 8:0; Astra Ustronie Morskie – Vineta Wolin 4:3; Piast
Chociwel – Odra Chojna 0:0; Ina Goleniów – Gryf Kamieñ Pom. 3:4; Hutnik Szczecin – Kluczevia Stargard 3:3;
Ba³tyk Koszalin – Lech Czaplinek
(mecz odwo³any z powodu ulewy).
1. Sarmata Dobra
2. Gryf Kamieñ Pom.
3. Astra Ustronie Morskie
4. Drawa Drawsko Pom.
5. Hutnik Szczecin
6. Piast Chociwel
7. Ina Goleniów
8. Leœnik Rossa Manowo
9. Victoria Przec³aw
10. Ba³tyk Koszalin
11. Vineta Wolin
12. Kluczevia Stargard
13. Darzbór Szczecinek
14. Odra Chojna
15. Lech Czaplinek
16. Wybrze¿e Rewalskie

6 5:0
6 9:6
6 6:4
4 9:1
4 10:5
4 2:0
3 6:5
1 4:6
1 1:3
1 2:2
1 4:5
1 4:5
1 2:5
1 2:7
0 0:2
0 1:11

Klasa Okrêgowa
Sparta Wêgorzyno – Orze³ £o¿nica
3:0; Promieñ Mosty – Chemik II Police
2:0; Flota II Œwinoujœcie – GKS Mierzyn 1:0; 12.00 Ehrle Dobra Szcz. Rega II Trzebiatów 1:0; Wicher Brojce
– B³êkitni II Stargard 3:2; Jeziorak
Szczecin – Ina Iñsko 2:0; Œwiatowid
£obez – Korona Stuchowo 5:2; D¹brovia Stara D¹browa – Kasta Szczecin
0:3.
1. Ehrle Dobra Szcz.
2. Jeziorak Szczecin
3. Œwiatowid £obez
4. Chemik II Police
5. Sparta Wêgorzyno
6. Korona Stuchowo
7. Promieñ Mosty
8. Rega II Trzebiatów
9. Kasta Szczecin
10. B³êkitni II Stargard
11. Orze³ £o¿nica
12. Flota II Œwinoujœcie
13. Wicher Brojce
14. Ina Iñsko
15. GKS Mierzyn
16. D¹brovia St. D¹browa

6 7:1
6 7:1
6 7:3
3 8:4
3 3:2
3 5:5
3 3:2
3 2:2
3 4:2
3 4:3
3 2:3
3 1:3
3 5:10
0 0:4
0 1:7
0 1:8

Klasa A gr. 1
Jantar Dziwnów – Sowianka Sowno
1:2; Fala Miêdzyzdroje – B³êkitni
Trzyg³ów 1:0; Orze³ Prusinowo – Pionier ¯arnowo 4:2; Ba³tyk Gostyñ –
Iskra Golczewo 1:1; Ba³tyk Miêdzywodzie – Bizon Cerkwica (mecz odwo³any z powodu ulewy); Pomorzanin
Przybiernów – Mewa Resko 2:2.
1. Orze³ Prusinowo
3 4:2
2. Sowianka Sowno
3 2:1
3. Faa Miêdzyzdroje
3 1:0
4. Mewa Resko
1 2:2
5. Iskra Golczewo
1 1:1
6. Pomorzanin Przybiernów 1 2:2
7. Ba³tyk Gostyñ
1 1:1
8. Ba³tyk Miêdzywodzie
0 0:0
9. Bizon Cerkwica
0 0:0
10. Jantar Dziwnów
0 1:2
11. B³êkitni Trzyg³ów
0 0:1
12. Pionier ¯arnowo
0 2:4
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Z ¿ycia s¹siadów
(GRYFICE) W Gryficach ju¿
trwa ostra walka przedwyborcza. Pad³y ju¿ oficjalne deklaracje kandydatów na burmistrza. Swój start w wyborach zapowiedzieli: obcny burmistrz Andrzej Szczygie³, by³y starosta Zbigniew Chabowski, by³y dyrektor szpitala Krzysztof Kozak i by³y
wiceburmistrz Leszek DroŸdziel,
obecnie pracuj¹cy w kancelarii Prezydenta RP.
(ŒWIDWIN) Tutejsze Stowrzyszenie Rzemieœlników, Kupców i
Handlowców przeprowadzi³o akcjê
pomocy powodzianom. Zebrano i
wyekspediowano do gmin Wilków i
Gorzyce cztery transporty darów,
g³ównie p³ody rolne. W akcjê w³¹czyli siê przedsiêbiorcy z ca³ego powiatu.
(REGION) 14 sierpnia odby³y siê
w Po³czynie-Zdroju obchody 30-lecia
„Solidarnoœci”. Po mszy wkopano w
parku, obok dêbu Katyñskiego, d¹b
Solidarnoœci. Obchody w Gryficach
odbêd¹ siê 5 wrzeœnia, a w Œwidwinie
11 wrzeœnia.
(Z£OCIENIEC) Rok temu
mieszkañcy Z³ocieñca wpadli na pomys³ i powo³ali do ¿ycia Pchli Targ.
Pomys³ siê przyj¹³ i tydzieñ temu
Pchli Targ ruszy³ ponownie. W soboty
na deptak ludzie znosz¹ ró¿ne rzeczy,
którymi handluj¹; podrêczniki, p³yty,
ksi¹¿ki, starocie. Jest kolejny pomys³,
by na deptaku odbywa³o siê równie¿
targowisko sztuki, czyli sprzeda¿
wyrobów wykonanych przez artystów, rêkodzielników i rzemieœlników.
(GRYFICE) Burmistrz Gryfic
rozpocz¹³ w centrum przebudowê
placu Zwyciêstwa. Ekipa budowlana
najwiêkszy problem mia³a z rozbiórk¹ pomnika, na którym w PRL
by³a umieszczona gwiazda. Beton
trzyma³ mocno. W PRL nieczego nie
budowano tak solidnie, jak pomników przyjaŸni polsko-radzieckiej.

Z ¯YCIA S¥SIADÓW

Olimpijczyk Józef Szmidt,
mieszkaj¹cy w ZagoŸdzie
uhonorowany
5 sierpnia 1960 r. na Stadionie
Leœnym w Olsztynie podczas
trwaj¹cych Mistrzostw Polski
trójskoczek Józef Szmidt
odda³ fenomenalny skok na
odleg³oœæ 17,03 m i pobi³
rekord œwiata. To wydarzenie
zapocz¹tkowa³o wielk¹
œwiatow¹ karierê i dominacjê
na wszystkich stadionach. W
póŸniejszym czasie Pan Józef
zosta³ dwukrotnym z³otym
medalist¹ olimpijskim (w
Rzymie i w Tokio).
50 lat póŸniej, 5 sierpnia 2010 r.
mieszkaniec gminy Drawsko Pomorskie Pan Józef Szmidt po raz kolejny
zawita³ na Stadion Leœny w Olsztynie. Tym razem jednak nie po to, aby
rywalizowaæ z innymi sportowcami,
tylko po to, ¿eby odebraæ nale¿ne mu
honory i uœwietniæ festyn „Przywróæmy blask Stadionowi Leœnemu”.
Podczas festynu z r¹k Prezydenta
Olsztyna Pan Józef Szmidt otrzyma³
nadany mu tytu³ Honorowego obywatela Olsztyna. Wczeœniej odby³
siê szereg spotkañ, m.in. z Wojewod¹
Warmiñsko-Mazurskim, Marsza³kiem Województwa i Prezydentem
Olsztyna. Nale¿y nadmieniæ, ¿e w
wyjeŸdzie do Olsztyna naszemu mistrzowi towarzyszy³ Burmistrz
Drawska Pomorskiego Zbigniew

Ptak, który by³ honorowym goœciem
uroczystoœci. W uroczystoœciach
oprócz Józefa Szmidta uczestniczy³o wielu znakomitych sportowców,
m.in.: œredniodystansowiec Zbigniew Makomaski, p³otkarz Ryszard
Szparak, trójskoczek Zdzis³aw Hoffmann.
Po mi³ych uroczystoœciach w
Olsztynie Pan Józef wraz z Burmistrzem Ptakiem byli goœæmi XI

Udany debiut Chodyny

(BIECZYNO gm. Trzebiatów)
Mieszkañcy tej wsi zorganizowali
uroczyste otwarcie odcinka wyremontowanej drogi powiatowej do
wsi. Wstêgê przeciê³o dwoje najstarszych mieszkañców. Walczyli o jej
remont kilka lat, bo by³a dziura na
dziurze. Zniecierpliwieni brakiem
reakcji starostwa w proteœcie zbojkotowali ubieg³oroczne wybory do europarpalmentu i tegoroczne prezydenckie. Wiosn¹ zrobili te¿ pikietê
przed starostwem. Na razie wyremontowano jedn¹ trzeci¹ drogi i ten odcinek mieszkañcy sobie sami otworzyli. W³adz nie zaprosili.
Informacje w³asne: Gazeta Gryficka, Tygodnik Pojezierza Drawskiego,
Wieœci œwidwiñskie. Gazety s¹ wydawane przez Wydawnictwo Polska Prasa
Pomorska w £obzie (tel. 504042532).
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(ŒWIDWIN) Œpójnia Swidwin prze¿ywaj¹ca od d³u¿szego
czasu spore k³opoty sportowo-organizacyjne pozyska³a do swojego sk³adu Denisa Chodynê z Dalna, który w ubieg³ym sezonie gra³
w drugim zespole Œwiatowida
£obez.

Denis Chodyna

Denis udanie debiutowa³ podczas meczu Spójni z Calissi¹ z Kalisza Pomorskiego w ramach koszaliñskiej ligi okrêgowej. Mecz odby³
siê w minion¹ sobotê. Co prawda
Spójnia przegra³a 4:3, ale Denis
strzeli³ dwie bramki. Spójniê prowadzi obecnie Wojciech Kedzierski, który w ubieg³ym sezonie trenowa³ Radoviê z Radowa Ma³ego.
KAR Wieœci œwidwiñskie

edycji Alei Gwiazd Sportu we
W³adys³awowie. Podczas tej imprezy rokrocznie wyró¿nianych
jest kilku najwybitniejszych sportowców naszego kraju, poprzez
ods³oniêcie w reprezentacyjnej
czêœci miasta pami¹tkowych tablic w kszta³cie gwiazdy. W br.
swoj¹ gwiazdê ods³oni³ równie¿
Pan Józef Szmidt. Impreza mia³a
bardzo uroczyst¹ oprawê i cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem
mediów. Swoje gwiazdy oprócz
Pana Szmidta ods³onili: Andrzej
Wroñski – zapasy, Daniel Pliñski –
siatkówka, Jerzy Rybicki – boks,
Ryszard Zieniawa – trener d¿udo.
Ponadto na imprezie zgromadzi³o
siê wielu innych wybitnych sportowców.
Wyjazd do Olsztyna i W³adys³awowa by³ mo¿liwy dziêki pomocy i
zaanga¿owaniu Burmistrza Zbigniewa Ptaka, który osobiœcie zadba³ o wszystkie sprawy organizacyjne. Ponadto Pan Burmistrz
uzgodni³ z Panem Szmidtem, ¿e w
listopadzie br. z okazji Narodowego
Œwiêta Niepodleg³oœci w oœrodku
kultury zostanie zorganizowana
wystawa wszystkich trofeów naszego mistrza. Bêdzie wiêc okazja z
bliska obejrzeæ medale olimpijskie,
mistrzostw œwiata i wielu innych imprez sportowych.
Info: UM Drawsko Pom.
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INFORMACJE - POLICJA

Z wizyt¹
u powodzian

Ujêto osoby poszukiwane
Policjanci z £obza zatrzymali
dwie osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwoœci. Marcin R. z
£obza ucieka³ przed policjantami,
skacz¹c do rzeki. Jednak na rugim
brzegu sta³ policjant, który zatrzyma³ uciekiniera. Zosta³ on przewieziony do Zak³adu Karnego w Nowogardzie. Wsobotê w nocy policjanci
zatrzymali 44.letniego Dariusza K.,
który tak¿e trafi³ do Zak³adu Karnego.

To na szczêœcie tylko
kolizja

Od poniedzia³ku Dom Dziecka
w £obzie goœci grupê 30 dzieci z Raciborza. Organizatorem tego wypoczynku dla dzieci rodzin powodzian
jest Starostwo Powiatowe w
£obzie. Kolonistom organizatorzy
przygotowali szereg atrakcji, w tym
wycieczki nad morze, do Szczecina,
zwiedzanie ciekawych miejsc na
terenie naszego województwa.
Dzieci odwiedzi³ tak¿e dzielnicowy
asp. Marek B³osiñski, który wspólnie z funkcjonariuszami ze Stra¿y

Po¿arnej przeprowadzi³ pogadankê
na temat bezpiecznego zachowania
siê podczas zabaw nad wod¹, na
drodze i podczas letnich wêdrówek.
Koledzy ze Stra¿y Po¿arnej
omówili zasady udzielania I pomocy medycznej. Koloniœci mieli
mo¿liwoœæ przeæwiczenia tego zadania na fantomie. Na koniec spotkania ka¿de dziecko otrzyma³o na
pami¹tkê odblaski, linijki i inne
drobne gad¿ety.
(kp)

Z³odziej kabli
zatrzymany
18 sierpnia po po³udniu
policjanci z Wêgorzyna
zatrzymali 26-letniego
mê¿czyznê, który skrad³
kable ze szlaku
kolejowego.
Policjanci z Wêgorzyna uzyskali
informacjê, ¿e na przystanku autobusowym w jednej z wiosek stoi
mê¿czyzna w ubraniu moro, który
ma przy sobie du¿y pakunek, a poza
tym dziwnie siê zachowuje. Mun-

durowi natychmiast udali siê na to
miejsce i faktycznie na przystanku
zastali m³odego mê¿czyznê, który
mia³ w plecaku kable oraz no¿yce do
ich ciêcia.
Okaza³o siê, ¿e ³upy te pochodz¹
ze szlaku kolejowego na trasie Runowo Pomorskie -Jankowo.
Mê¿czyzna ten by³ ju¿ w przesz³oœci zatrzymywany za dokonanie
takich samych czynów. Wówczas
us³ysza³ a¿ 20 zarzutów. Teraz jest
zatrzymany w policyjnym areszcie,
gdzie oczekuje na decyzjê Prokuratora.
(kp)

W niedzielê popo³udniu na drodze Be³czna - Przemys³aw dosz³o do
zderzenia czterech pojazdów. To
groŸnie wygl¹daj¹ce zdarzenie okaza³o siê jednak tylko kolizj¹. Nikomu nic powa¿nego siê nie sta³o.
Kieruj¹cy samochodem marki Ford
Fokus nie zachowa³ bezpiecznej
odleg³oœci od jad¹cego przed nim
samochodu marki Toyota, który
zacz¹³ hamowaæ. Uderzy³ w jego
ty³. To spowodowa³o dalsze zderzenia, gdy¿ w ty³ tego samochodu uderzy³ kolejny pojazd marki Merce-
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des, a potem w Mercedesa uderzy³
WV. W wyniku tej kraksy dwie
kobiety odnios³y niewielkie obra¿enia i po opatrzeniu zosta³y zwolnione ze szpitala do domu. By³y to pasa¿erki Forda i Toyoty.

Akcja TrzeŸwy Weekend
na drogach powiatu
W ten weekend policjanci z powiatu brali udzia³ w akcji „TrzeŸwy
Weekend”. Akcja ta mia³a na celu
ujawnienie i tym samym wyeliminowanie z ruchu kieruj¹cych bêd¹cych
w stanie po u¿yciu alkoholu lub
podobnie dzia³aj¹cego œrodka. Jak
pokazuj¹ nasze dane dotycz¹ce zdarzeñ drogowych
- sezon wakacyjny, a w szczególnoœci weekendy sprzyjaj¹ du¿ej iloœci takich w³aœnie zdarzeñ zwi¹zanych z nietrzeŸwymi kieruj¹cymi.
Podczas pi¹tkowo-sobotniej akcji policjanci zatrzymali 4 nietrzeŸwych kieruj¹cych, na³o¿yli 29 mandatów karnych, przebadali na trzeŸwoœæ 65. kieruj¹cych, skontrolowali 85 pojazdów. Takie dzia³ania bêd¹
powtarzane w póŸniejszym czasie,
aby wyeliminowaæ kieruj¹cych zagra¿aj¹cych innym uczestnikom ruchu drogowego.

Segregacja œmieci
powstaj¹cych w domach
jednorodzinnych
Segregacja œmieci, to sprawa oczywista. Wa¿na jest z kilku powodów:
1. Zmniejszenie powierzchni terenów przeznaczonych pod wysypiska œmieci.
2. Poprzez segregowanie œmieci na du¿¹ skalê mo¿na wyeliminowaæ
powstanie spalarni. Spalanie œmieci nawet w wysokich temperaturach
powoduje powstanie toksycznych substancji.
3. Oszczêdnoœæ w wydatkach bud¿etu domowego. Mo¿liwoœci segregacji zmieniaj¹ siê ci¹gle, w zale¿noœci od rozwi¹zañ prawnych, rozwi¹zañ wprowadzanych przez producentów, sklepy, urzêdy gmin i inne.
Z obecnych mo¿liwoœci segregacji przedstawiê kilka:
1. odpady organiczne
W gospodarstwach domowych powstaje znaczna iloœæ œmieci organicznych. Mo¿na je kompostowaæ. Najmniej pracoch³onne jest jednak
ich przekopywanie. W sprzyjaj¹cych warunkach (wilgotnoœæ, ciep³o) ju¿
w pierwszym roku mikroorganizmy, znajduj¹ce siê w glebie spowoduj¹
ich roz³o¿enie, powoduj¹c zwiêkszenie ¿yznoœci gleby. Zalet¹ tego procesu przemiany materii jest to, ¿e nie powstaj¹ nieprzyjemne zapachy.
Wrzucenie odpadków organicznych do pojemnika powoduje, ¿e ulegaj¹
one gniciu (w wyniku dzia³ania bakterii beztlenowych). Wydziela siê
równie¿ bardzo nieprzyjemny zapach.
2. Zu¿yty sprzêt RTV i AGD
Kupuj¹c nowy sprzêt RTV i AGD, stary sprzêt przyjmuj¹ sklepy. Jeœli
nie kupujemy nowego sprzêtu, a chcemy pozbyæ siê starego, to jest on
nieodp³atnie przyjmowany przez PUK.
3. Meble
Meble zdatne jeszcze do u¿ytku, a których chcemy siê pozbyæ, mo¿emy oddaæ do Monaru. Po telefonicznym zawiadomieniu przedstawiciele Monaru przyje¿d¿aj¹ po ich odbiór.
4. Odzie¿ - mo¿emy j¹ oddaæ do pojemników znajduj¹cych siê ko³o
LOK-u.
Wies³awa Bogunia
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Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 32 brzmia³o:

Gdzie cienko tam siê rwie.
Nagrodê wylosowa³a pani Zofia Janicka z £obza.

Gratulujemy.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

