CMY K

Rozbójnicy ju¿ w rêkach Policji

GAZETA POWIATOWA Nr 03 (368) Rok VII 20.01.2009 r. Cena 2,00 z³ (w tym 0% VAT) ISSN 1643-5761

Studniówki zwiastuj¹ maturê
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(RESKO-£OBEZ) Jak m³odzie¿ tañczy na balach studniówkowych, to oznaka, ¿e ju¿ za sto dni rozpocznie siê
matura. W Zespole Szkó³ w Resku na studniówce bawi³y siê w minion¹ sobotê trzy klasy maturalne. Nie mamy jeszcze
doniesieñ z Zespo³u Szkó³ w £obzie, zaœ Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Szkole Prywatnej w £obzie przy ul. Armii
Krajowej organizuje studniówkê w najbli¿sz¹ sobotê, 24 stycznia, o godz. 17.00.
(r)

Grochulski w Inie, Kliœ w Sarmacie, nie wiadomo co z Jarzyn¹

W Sparcie Wêgorzyno nowe porz¹dki
(WÊGORZYNO) Po zmianie
Zarz¹du klubu i wyborze na
prezesa Joanny Stasiak, w
Sparcie nastêpuj¹ g³êbokie
zmiany. Zmienili siê trenerzy
i nastêpuj¹ zmiany w
dru¿ynie seniorów. Czy na
lepsze – zobaczymy na
wiosnê, gdy ruszy liga.
Tak jak przewidywaliœmy w powyborczym artykule, w Sparcie
zmienili siê wszyscy trenerzy. Zarz¹d klubu og³osi³ konkurs na trenerów seniorów, juniorów i trampkarzy. Dokumenty z³o¿y³y trzy osoby:
dotychczasowy trener seniorów
Ryszard Jarzyna oraz dwaj nowi
cz³onkowie Zarz¹du klubu Tomasz
Side³ i Andrzej Stasiak.
Jak nam powiedzia³a prezes Joanna Stasiak, komisja konkursowa
wybra³a dwóch trenerów; seniorów
bêdzie prowadziæ Tomasz Side³, a

juniorów i trampkarzy Andrzej Stasiak.
Ryszard Jarzyna odpad³ w przedbiegach,
poniewa¿ nie z³o¿y³
dwóch spoœród szeœciu wymaganych
dokumentów.
Prezes zapytana,
czy w takim razie Ry- Tomasz Side³
szard Jarzyna pozostanie w dru¿ynie, gdy¿ jako trener
gra³ na pozycji œrodkowego obroñcy, stwierdzi³a, ¿e nie wie, jak potocz¹ siê jego losy, ale nie by³ na
pierwszym treningu. Nieoficjalnie
dowiedzieliœmy siê, ¿e Jarzyna nawet nie zosta³ o terminie treningów
poinformowany.
Równie¿ zgodnie z naszymi
wczeœniejszymi spekulacjami, dru¿ynê seniorów opuœcili Piotr Grochulski, który oficjalnie przeszed³ do
Iny Iñsko i Wojtek Kliœ, który zasili³
szeregi Sarmaty Dobra. Ten ostatni
strzeli³ w minionym sezonie dla Sparty 11 bramek i by³ jednym z najbar-
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Andrzej Stasiak
dziej bramkostrzelnych zawodników V ligi. Z odejœcia zrezygnowa³
Artur Samal.
Je¿eli na boisku nie pojawi siê
Ryszard Jarzyna, a wiele na to wskazuje, to w dru¿ynie zabraknie trzech
doœwiadczonych zawodników. Czy
klub poradzi sobie bez nich? Prezes
Joanna Stasiak jest optymistk¹.
Twierdzi, ¿e do dru¿yny wraca kilku
graczy, którzy nie grali jesieni¹, a
sezon transferowy dopiero siê zacz¹³.
Uwa¿a, ¿e klub powinien graæ w³asnymi zawodnikami, ale nie wyklucza, ¿e
je¿eli znajdzie siê sponsor, mo¿e dojœæ
do jakiegoœ transferu. KAR
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Niechciana praca?
(£OBEZ). Gmina og³osi³a konkurs na realizacjê zadania publicznego w zakresie zadañ maj¹cych na
celu reintegracjê zawodow¹ i spo³eczn¹ osób dotkniêtych wykluczeniem spo³ecznym na 2009 rok.
Przedmiotem konkursu by³o powierzenie wykonywania zadania
publicznego w zakresie maj¹cym na
celu reintegracjê zawodow¹ i spo³eczn¹ osób dotkniêtych wykluczeniem spo³ecznym – utrzymanie ogólnie dostêpnych terenów zielonych
w 2009 roku na terenie gminy £obez
oraz prowadzenie szaletu publicznego w £obzie.
Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê
zadania wynosi³a 42 tys. z³. Podmiotami uprawnionymi do z³o¿enia oferty by³y: organizacje pozarz¹dowe w
rozumieniu ustawy o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie, osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie
przepisów o stosunku Pañstwa do
Koœcio³a Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Pañstwa
do innych koœcio³ów i zwi¹zków
wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolnoœci sumienia i wyznania, je¿eli
ich cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego, jednostki
organizacyjne podleg³e organom
administracji publicznej lub przez
nie nadzorowane, podmioty, które w
okresie ostatnich trzech lat prowadzi³y dzia³alnoœæ na rzecz tych œrodowisk lub wyka¿¹ jej znajomoœæ.
Przy takim za³o¿eniu trudno by-

³oby jakiejkolwiek firmie przyst¹piæ
do tego konkursu. Po pierwsze stawka jest zdecydowanie ni¿sza, ni¿ w
latach ubieg³ych, po drugie firmy,
maj¹ce wyspecjalizowan¹ kadrê,
musia³yby przyj¹æ do pracy, choæby
na przyuczenie zawodowe, osobê
kwalifikuj¹c¹ siê jako wykluczon¹
spo³ecznie, co ju¿ okrawa na absurd.
Konkurs wygra³ CIS. Zgodnie z
ofert¹ z³o¿on¹ przez CIS: strzy¿enie
trawników, grabienie trawników
(usuwanie opad³ych liœci, usuwanie
œmieci), przycinanie ¿ywop³otów i
krzewów, pielêgnacja klombów z
kwiatami (pielenie), zamiatanie i
usuwanie nieczystoœci z przyleg³ych do terenów zielonych alei,
przejœæ i chodników, itp., nadanie
trawnikom, krzewom, kwiatom estetycznego wizerunku. Uœredniony
koszt us³ugi wynosi 0,159 z³ za m. kw.
co w sumie daje 42 tys. z³ za samo
utrzymanie zieleni. W konkursie
by³a mowa równie¿ o utrzymaniu
szaletu miejskiego, w zakres tego
zadania wchodzi: zapewnienie ci¹g³ej obs³ugi szaletu w godzinach od
8.00 do 15.00 a w soboty od 8.00 do
15.00, utrzymanie czystoœci wewn¹trz i wokó³ szaletu, bie¿¹ca dezynfekcja, zapewnienie dostatecznych œrodków czystoœciowych i
dezynfekcyjnych oraz pobieranie
nale¿noœci za korzystanie z szaletu –
za to zadanie CIS nie wyznaczy³
kosztów, a to oznaczaæ mo¿e, ¿e zakup œrodków czystoœci i utrzymanie
osoby prowadz¹cej szalet maj¹ pokryæ koszty, pochodz¹ce z op³at za
korzystanie z tego miejsca (op³ata
wynosi 0,50 z³).

O konkurs i szansê na jego wygranie kogokolwiek spoza CIS-u
spytaliœmy szefa PUK-u.
- Nie robimy tego od kilku lat, nie
mamy obecnie koniecznego oprzyrz¹dowania. Gmina kilka lat temu zleci³a to w ramach robót publicznych
i w ten sposób nas wyeliminowa³a.
Potem wszed³ CIS, OHP te¿ chyba
jakiœ czas by³o. Praktycznie co roku
trzeba czêœæ sprzêtu wymieniæ. Jeœli
nie robi siê tego w sposób systematyczny, to konieczna by³aby wymiana ca³oœci, a to s¹ koszty. Przy tym
rentownoœæ jest nêdzna. Gmina wymaga wykonawstwa na wysokim
poziomie za bardzo nisk¹ kwotê. Gdy
jeszcze my siê tym zajmowaliœmy 56 lat temu za utrzymanie zieleni w
mieœcie p³acono minimum 60-70tys. z³ rocznie za samo utrzymanie
zieleñców, teraz 42 tys. z³. Coœ jest
nie tak. Trudno by³oby siê podj¹æ
tego zadania w tym momencie –
powiedzia³ prezes PUK Kazimierz
Dzie¿ak.
Byæ mo¿e zatrudnianie w ramach
robót publicznych, albo zlecanie
zadañ stowarzyszeniom, które nie
musza ponosiæ takich samych kosztów na pracownika jak zwyk³e firmy
daj¹ oszczêdnoœci do kasy gmin, ale
czy s¹ pozytywnym zjawiskiem, to
ca³kiem w¹tpliwe. Przy takim podejœciu bowiem, ¿adna firma nie jest w
stanie sprostaæ konkursowi ani formalnie ani tym bardziej finansowo.
¯adna te¿ nie jest w stanie rozwin¹æ
siê i zatrudniæ na sta³e pracownika
do firmy, pracownika, który w razie
zwolnienia za rok, bêdzie mia³ zapewniony zasi³ek dla bezrobotnych, przeszkolenie i zawód w kieszeni. Gmina jednak wychodzi z odmiennego za³o¿enia.
- Ju¿ w ubieg³ym roku CIS zajmowa³ siê koszeniem, grabieniem,
utrzymaniem zieleni w mieœcie. Podobnie w szalecie miejskim. Przebywa tam osoba z CIS-u, która dba m.in.
o czystoœæ. Gdybyœmy mieli zleciæ

Str
Str.. 3

utrzymanie zieleni firmie, to musielibyœmy ponieœæ zdecydowanie
wiêksze koszty. Do tego by³o bardzo
ma³e zainteresowanie firm. Oferta,
któr¹ z³o¿y³ CIS, by³a bardzo atrakcyjna. PUK nie by³ zainteresowany.
Mamy sporo terenów zielonych:
chocia¿by park, promenada nad
Reg¹. CIS dba o utrzymanie terenów
ogólnodostêpnych.
Pracownicy
CIS-u wywi¹zywali siê bardzo dobrze, w trakcie roku zlecaliœmy dodatkowe prace, za które CIS nie pobiera³ dodatkowych op³at. Jestem
bardzo zadowolony ze wspó³pracy.
Dobrze, ¿e mamy CIS, który tê niechcian¹ pracê wykonuje, oprócz
tego maj¹ swoj¹ profilaktykê – powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard
Sola.
mm
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Spotkanie op³atkowe Sybiraków
Kazimierz Ziêba

Kochajmy dzieci
O Syberii dziœ nie bêdê pisa³
Starsi pamiêtaj¹ swe cierniste drogi
Trudno o tym nam zapomnieæ
Choæ dziœ cz³ek stary, s³aby i ubogi.
Roœnie nowe pokolenie
Naszych dzieci, wnuków i prawnuków
Bezrobocie w kraju, nie tworzy czas
spokojny
Nie doznali oni jednak cierpieñ wojny.

(£OBEZ). W bardzo cieplej i serdecznej atmosferze minê³o czwartkowe spotkanie noworoczno-op³atkowe Sybirakow. Ci ludzie, którzy przeszli tak wiele, pokazali, ¿e potrafi¹ siê
doskonale bawiæ i cieszyæ ka¿dym
spotkaniem w swoim gronie. Ich uroczystoœæ uœwietni³ program jase³kowy przygotowany przez katechetów
ze Szko³y Podstawowej nr 2: Jaros³awa Gêsickiego i Ewy GierszewskiejKarau wraz z dzieæmi klas I - VI.
Po wystêpie dzieci przyszed³
czas na odczytanie ¿yczeñ nades³anychprzez ksiêdza kapelana krajowego Zdzis³awa Banasia, który w
swoim piœmie przekaza³ m.in., ¿e
„Wolnoœæ, to jest tyle, ile nas poleg³o i wolnoœæ to jest tyle, ilu nas dziœ
¿yje”. Swoje ¿yczenia przes³a³a równie¿ prezes Ko³a Zwi¹zku Sybiraków
w £obzie Ludwika Guriew, której
stan zdrowia nie pozwoli³ dotrzeæ na
spotkanie. Z ramienia starostwa
¿yczenia i kwiaty z³o¿y³ Ryszard Sola
wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu.
Serdeczne ¿yczenia i b³ogos³a-

wieñstwa udzieli³ proboszcz ³obeskiej parafii Stanis³aw Helak, który
jako pierwszy prze³ama³ siê op³atkiem z uczestnikami spotkania.
Po czêœci oficjalnej przyszed³
czas na popisy wokalno-recytatorskie uczestników spotkania. Nie zabrak³o te¿ kolêdy Sybiraków oraz recytacji sybirackiego wiersza.
W kole powiatowym zrzeszonych jest 346 Sybiraków, jednak do
³obeskiej sali OHP przyby³o kilkudziesiêciu. Na sto³ach pojawi³y siê
s³odkoœci, owoce, barszcz oraz paszteciki. Najwa¿niejsza jednak by³a
niezmiernie ciep³a i serdeczna atmosfera spotkania.
mm

Wojna, to jest czas okrutny
Rozdziela ludzi, rodziny i narody
Cz³ek psychicznie za³amany
Trudno szukaæ tutaj zgody.
Ten kto prze¿y³ tragedie wojny
To zna straszne jej skutki
Cieszy siê z zachowania pokoju
Choæ w sercu pozosta³y smutki.
Walczmy wiêc o pokój w œwiecie
By unikn¹æ zdziczenia, trwogi i zamieci
Cieszmy siê codziennym ¿yciem
Kochajmy nasze i wszystkie
polskie dzieci.
Kazimierz Ziêba, noworocznoop³atkowe spotkanie Sybiraków w
£obzie, w dniu 15.01.2009 r.
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Spór „o miedzê” trwa
(ZWIERZYNEK). W maju
ubieg³ego roku pisaliœmy o sporze pomiêdzy s¹siadami w tej
miejscowoœci. Wówczas te¿ napisaliœmy, ¿e sprawa niebawem
mia³a trafiæ do s¹du, by Temida
rozstrzygnê³a spór trwaj¹cy
kilka lat. Obecnie mo¿emy napisaæ ¿e gmina 16 grudnia 2008
roku z³o¿y³a pozew do s¹du o
wydanie nieruchomoœci.
Przypominamy, ¿e w tej miejscowoœci dosz³o do konfliktu pomiêdzy
s¹siadami. Sprawa dotyczy drogi,
która przebiega pomiêdzy ich dzia³kami. Konflikt zrodzi³ siê w 2003 roku,
gdy jeden z s¹siadów postawi³ betonowe ogrodzenie na granicy swojej dzia³ki. Z tym nie zgadza siê drugi
s¹siad, który pos³uguj¹c siê mapk¹
geodezyjn¹ i twierdzi, ¿e ogrodzenie
zagrodzi³o drogê dojazdow¹ do jego
ogródka znajduj¹cego siê za domem.
W³aœciciel ogrodzenia uwa¿a z kolei,
¿e na drodze stoi szopka s¹siada.
Teoretycznie s¹siedzi podpisali porozumienie, zgodnie z którym ogrodzenie mia³o pozostaæ w tym miejscu, w którym siê znajduje, ale z
umo¿liwieniem dostêpu drugiemu z
s¹siadów dojazdu na ogródek. Porozumienie nie zosta³o zachowane,
spór nadal trwa.
Sporna droga oznaczona na mapie geodezyjnej nr 82 w 1992 roku
przesz³a na w³asnoœæ gminy Wêgorzyno o czym informuje pismo
GNG.n. 13-7211/2577/92.
W styczniu 2007 roku podanie
z³o¿y³ p. Muszyñski i prosi³ o ustalenie przebiegu drogi innej po³o¿onej w dzia³ce 217 która jest w³asnoœci¹ Agencji Nieruchomoœci Rolnej
w Szczecinie. W piœmie z 30.01.2007
roku podpisanym przez zastêpcê
burmistrza Zofiê Makarec czytamy,
¿e „Postanawiam przes³aæ do Agencji Nieruchomoœci Rolnych Oddzia³

Terenowy w Szczecinie, wniosek z
dnia 24.01.2007 r. (data wp³ywu
25.01.2007) z³o¿ony przez pana Jana
Muszyñskiego (...) w sprawie ustalenia przebiegu drogi o nr dzia³ki 217
w miejscowoœci Zwierzynek. W uzasadnieniu jest napisane: “W dniu
25.01.2007 r. wp³yn¹³ do Urzêdu
Miejskiego w Wêgorzynie wniosek
w sprawie ustalenia przebiegu drogi
o nr dzia³ki 217 zlokalizowanej w
miejscowoœci Zwierzynek. Ustalono, ¿e przedmiotowa droga stanowi
w³asnoœæ Skarbu Pañstwa Agencja
Nieruchomoœci Rolnych Oddzia³ Terenowy w Szczecinie (...).
Je¿eli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono jest niew³aœciwy w sprawie to
(...) niezw³ocznie przekazuje do organu w³aœciwego.” Do dziœdroga
po³o¿ona w tej dzia³ce stanowi w³asnoœæ ANR. Spór o wydanie tej drogi trwa i sprawê prowadzi Agencja.
- Na wniosek z dnia 04.09.2007 r.
(wp³. 12.09.2007 r.) z³o¿ony przez s¹siadów pañstwa Muszyñskich postanowieniem z dnia 26.09.2007 r.
Burmistrz Wêgorzyna wszcz¹³ postêpowanie o rozgraniczenie nieruchomoœci po³o¿onej w obr. Zwierzynek, gm. Wêgorzyno oznaczonej
numerem 36 z nieruchomoœciami nr
82 bêd¹c¹ w³asnoœci¹ Gminy Wêgorzyno (droga) i nr 42 stanowi¹c¹
w³asnoœæ Parafii Rzymsko – Katolickiej w Mieszewie. Postêpowanie rozgraniczeniowe zosta³o wszczête w
celu ustalenia przebiegu granic pomiêdzy nieruchomoœciami, o których mowa powy¿ej. W dniu
24.10.2007 r. odby³o siê spotkanie na
gruncie i uprawniony geodeta rozpocz¹³ czynnoœci ustalenia przebiegu granic pomiêdzy dzia³kami nr 36,
42 i 82, z udzia³em stron. Podczas
wywiadu terenowego na gruncie
geodeta stwierdzi³ brak drogi gmin-

nej pomiêdzy dzia³kami nr 215 i 36 z
uwagi na posadowione w dzia³ce nr
82 ogrodzenie bêd¹ce w³asnoœci¹
s¹siadów pañstwa Muszyñskich.
W zwi¹zku z tym przedstawiciel Gminy Wêgorzyno bior¹cy udzia³ w w/
w czynnoœciach za¿¹da³ przywrócenia drogi (w dzia³ce nr 82) pomiêdzy
dzia³kami nr 215 i 36, natomiast s¹siad pañstwa Muszyñskich uzna³, ¿e
jego ogrodzenie posadowione jest
prawid³owo, bo tak zawsze przebiega³a granica. Wobec powy¿szego w
trakcie rozgraniczenia nie dosz³o do
zawarcia ugody pomiêdzy Gmin¹
Wêgorzyno, a w³aœcicielami ogrodzenia. W dniu 10.01.2008 r. uprawniony geodeta Grzegorz Janiec
wyda³ opiniê dotycz¹c¹ zebranych
danych geodezyjnych do rozgraniczenia czêœci granicy dzia³ki nr 36 z
dzia³k¹ nr 82 (droga). Gmina Wêgorzyno wyst¹pi³a równie¿ do Starostwa Powiatowego w £obzie o wydanie mapy zasadniczej dla dzia³ki nr
82, w celu sprawdzenia i przeanalizowania faktycznego przebiegu granicy drogi gminnej z obecnymi zapisami na mapach geodezyjnych. Z
mapy tej wynika, ¿e dzia³ka nr 82
przebiega tak jak okazano to na gruncie, a mianowicie ogrodzenie posadowione jest w tej dzia³ce.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. /Dz. U.
z 2005 r., Nr 240, poz. 2027 z póŸn.
zmian./ Burmistrz Wêgorzyna decyzj¹ dnia 07.05.2008 r. (uprawomocniona 29.05.2008 r.) umorzy³ postêpowanie administracyjne i przekaza³
sprawê z urzêdu do rozpatrzenia s¹dowi. Zarz¹dzeniem z dnia
02.07.2008 r. S¹d Rejonowy w £obzie
I Wydzia³ Cywilny zobowi¹za³ w³aœcicieli ogrodzenia do uiszczenia
wpisu od wniosku w kwocie 200 z³.
Jednak z uwagi na fakt, i¿ w/w nie
wp³acili tej kwoty s¹d zwróci³ wnio-

sek, czego dowodem jest zarz¹dzenie z dnia 21.07.2008 r. W miêdzyczasie w dniu 27.05.2008 r. s¹siedzi pañstwa Muszyñskich bezpoœrednio
do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Szczecinie z³o¿yli
odwo³anie od w/w decyzji, o czym
SKO poinformowa³o tut. organ w
dniu 23.06.2008 r. W zwi¹zku z tym
ca³oœæ akt sprawy zosta³a przes³ana
do SKO w Szczecinie w dniu
26.06.2008 r. Decyzj¹ z dnia
01.10.2008 r. Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze w Szczecinie orzek³o o utrzymaniu w mocy zaskar¿onej decyzji.
W zwi¹zku z powy¿szym na dzieñ
21.11.2008 r. wyznaczono spotkanie
na gruncie dzia³ki nr 82, celem wydania czêœci spornej nieruchomoœci.
Pozwani jednak odmówili wydania
nieruchomoœci, twierdz¹c, ¿e ogrodzenie od wielu lat stoi w tym samym
miejscu i jest usytuowane prawid³owo (protokó³ z dnia 21.11.2008 r.)
W zwi¹zku z powy¿szym w dniu
16 grudnia 2008 roku Burmistrz z³o¿y³a pozew do s¹du o wydanie nieruchomoœci .S¹d zawiadamia Urz¹d,
¿e odbêdzie siê 10 lutego 2009 r.
W dniu 5 stycznia wp³yn¹³ ponowny wniosek s¹siadów pañstwa
Muszyñskich o wszczêciu postêpowania rozgraniczeniowego dla cz.
dzia³ki 36 z dzia³k¹ 82 w Zwierzynku.
Pismem z dnia 12 stycznia Burmistrz Wêgorzyna z³o¿y³a wniosek
o zawieszenie postêpowania s¹dowego do chwili zakoñczenia postêpowania rozgraniczeniowego. Nadmieniam, ¿e jest to drugie rozgraniczenie dotycz¹ce tej samej sprawy –
wyjaœni³a zastêpca burmistrza Zofia
Makarec.
Jak siê ta sprawa rozstrzygnie
czas poka¿e, póki co wszystkie strony konfliktu s¹ ju¿ zmêczone obecn¹
sytuacj¹.
mm
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Zima znów zaskoczy³a! Co zrobiono w sprawie dróg
(POWIAT). W czwartek szkolne
autobusy PKS nie kursowa³y, ani
rano ani po po³udniu, ze wzglêdu na
œliskie drogi. W gminie £obez w trasê wyjecha³ jedynie autobus gminny.
Dzieci gimnazjalne nie dotar³y na
próbny test z matematyki. W zwi¹zku
z tym bêd¹ pisa³y test po feriach, ale ju¿
tylko dla sprawdzenia swoich wiadomoœci. Test zostanie przygotowany
przez szko³ê.
Oko³o godziny 9.00 rano na drodze
£obez-Drawsko sznur samochodów
sta³ w jednym wielkim korku. TIR-y nie
mog³y ruszyæ, za nimi kierowcy samochodów walczyli z go³oledzi¹ ci, którzy
próbowali wyjœæ z samochodu mieli
problemy z utrzymaniem siê na œliskiej
nawierzchni. Maj¹c sygna³, ¿e taka
sytuacja dzieje siê na tej drodze, zadzwoniliœmy do ³obeskiego PUK-u poinformowaæ o tragicznej sytuacji.
W odpowiedzi us³yszeliœmy, aby
kierowca nauczy³ siê jeŸdziæ (45 lat
pracy jako kierowca), dowiedzieliœmy
siê w równie¿, ¿e jest zima, wiêc drogi
s¹ œliskie oraz, ¿e samochód wyjecha³
15 minut wczeœniej w³aœnie na te trasê.
Ta sama droga, ale od Zagozdu do Drawska by³a czyœciutka, posypana i nie
by³o ¿adnych problemów.
- PUK ma podpisan¹ umowê z
Wojewódzkim Zarz¹dem Dróg na drogi
relacji Œwidwin Wêgorzyno i £obezDrawsko. W pierwszej kolejnoœci zadaniem PUK-u jest zadbanie od drogê relacji Œwidwin-Wêgorzyno. PUK ma
tylko jedn¹ solankê, to jest bardzo drogi
samochód. W tym roku PUK przymierza siê do zakupu drugiej solanki, wiêc
sytuacja w przysz³ym roku powinna
byæ lepsza. Jeœli sytuacja jest tak nieko-

rzystna, to przy nowej umowie wpiszemy aby szybciej samochody wyje¿d¿a³y na drogi. Tym bardziej, ¿e
wymagania wzros³y i jest coraz wiêcej
samochodów na drogach – powiedzia³
specjalista dzia³u technicznego w Zarz¹dzie Dróg Wojewódzkich oddz.
Drawsko Miros³aw Borowski.
Zadbana droga by³a natomiast od
Zagozdu do Drawska, o ten odcinek dba
Firma Transportowa Pawe³ Bieæ z
Drawska. Widaæ mo¿na wykonaæ us³ugê tak, aby dzieci mog³y dojechaæ do
szko³y, a ludzie do pracy – bezkolizyjnie.
Ale to nie jedyna œliska droga w
powiecie. Problem z dojazdem w
czwartkowy ranek mia³y niemal
wszystkie dzieci z powiatu ³obeskiego.
Jeszcze gorsz¹ sytuacjê ni¿ w £obzie
mieli uczniowie z gminy Dobra.
Chodniki
O chodniki w okresie zimowym
maj¹ dbaæ mieszkañcy, jeœli tego nie
robi¹ – dostaj¹ mandat. W czwartek w
sklepach zabrak³o soli, a worka piachu
nikt na zimê nie kupuje. Niektórym
trudno by³oby te¿ znaleŸæ miejsce do
przechowywania piasku. Dlatego te¿,
skoro wymagane jest od w³aœcicieli
posesji dbanie o chodniki, wychodzimy
z propozycj¹, aby w³aœciciele dróg zabezpieczyli skrzynie na piach i umo¿liwili mieszkañcom zakup niewielkiej
iloœci piachu do tych skrzyñ. Wówczas
wilk by³by syty i owca ca³a – mieszkañcy miast i wiosek na terenie powiatu
mieliby mo¿liwoœæ zakupu niewielkiej
iloœci piachu i dbania o chodniki, a Stra¿
Miejska mia³aby podstawy do karania.
Trudno bowiem osobie prywatnej pojechaæ do kopalni i zakupiæ dwa worki
piachu.
mm

Lodowisko na Bêdzie opieka
starym boisku ca³odobowa
(£OBEZ). Pierwotnie burmistrz
Ryszard Sola planowa³ zorganizowaæ dla dzieci i m³odzie¿y lodowisko
w miejscu budowanego obecnie
boiska obok gimnazjum. Lokalizacja
lodowiska jednak zosta³a zmieniona. O ile w okresie ferii zimowych
utrzyma siê mroŸna temperatura, to
lodowisko powstanie na starym
boisku. Teren ten burmistrz uzna³ za
bezpieczniejszy i bardziej dogodny,
ni¿ obecny plac budowy boiska wielofunkcyjnego.
mm

(£OBEZ). Ju¿ niebawem w tym
mieœcie bêdzie zapewniona opieka ca³odobowa wraz ze œwiêtami i dniami wolnymi od pracy – zapewnia doktor Jacek
Kargul.
- Z uwagi na z³e warunki socjalne,
jakie maj¹ miejsce obiekcie pogotowia i
z uwagi na to, ¿e pogotowie nie pozwala
na remonty, skorzystaliœmy z pomocy
burmistrza, który wydzier¿awi³ obiekty
pod Sanepidem i tam wykonujemy remont. W pomieszczeniach o powierzchni 200 m. kw. bêdzie docelowo ca³odobowa opieka lekarska oraz opieka weekendowa i œwi¹teczna. Tam te¿ bêd¹ przyjmowali specjaliœci – powiedzia³ dr Jacek
Kargul, prezes spó³ki Intermed.
mm

(WÊGORZYNO). Pocz¹tek roku,
to czas na podsumowanie inwestycji wykonanych w roku poprzednim.
Gmina Wêgorzyno odnoœnie dróg
gminnych ma na swoim koncie siedem inwestycji z czego zdecydowana wiêkszoœæ, to oœwietlenie tych¿e.
Najwiêksz¹ inwestycj¹ w roku
ubieg³ym jest przebudowa drogi do
Gardna, gdzie po³o¿ono nowy asfalt.
Asfalt w prawdzie koñczy siê nieco
wczeœniej, ni¿ pocz¹tkowo planowano, akurat tu¿ przed wielk¹ dziur¹ w
drodze brukowanej. Mieszkañcy
wyszli jednak z za³o¿enia, ¿e chc¹
dbaæ o swoje zabytki, w tym drogê
brukowan¹, dlatego te¿ kolejny etap
remontu tej drogi bêdzie polega³ na
odwodnieniu i prze³o¿eniu bruku. W
ubieg³ym roku zaplanowano budowê drogi w Sielsku kolonia. W zwi¹zku z tym z³o¿ono wniosek o dofinansowanie do Marsza³ka. O
ile gmina takie otrzyma, to
realizacja zadania nast¹pi
w roku bie¿¹cym.
Na moœcie w Zwierzynku wykonano remont
przyczó³ków. W Wêgorzynie z kolei wykonano
remont czêœci chodnika w
ulicy powiatowej Koœciuszki, na odcinku przy

Gimnazjum wraz z podjazdem dla
osoby niepe³nosprawnej, przy czym
materia³ pochodzi³ z powiatu.
Dodatkowego oœwietlenia doczekali siê mieszkañcy przy ul Po³chowskiej w Runowie, w Chwarstnie oraz Cieszynie. Do tego wykonano dokumentacjê budowy oœwietlenia do Runowa przy m³ynie, jednak
realizacja ma nast¹piæ w roku obecnym. W ramach konserwacji zamontowano brakuj¹ce lampy. W minionym roku wykonano równie¿ modernizacjê oœwietlenia bloków w Mieszewie z dotacji ANR. W minionym
roku podjêto równie¿ uchwa³ê o
przejêciu od PKP dzia³ki gruntowej
stanowi¹cej drogê do budynku
mieszkalnego w Mieszewie, do dawnej stacji w¹skotorówki.
mm
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Marzyliœmy by wróciæ do Polski
i najeœæ siê chleba – suchego...
Anna £owkiet

Stepy G³odu, tak nazywano teren, do którego wywieziono ludzi z
dwóch pierwszych deportacji.
Czêœæ z nich trafi³a do Majkainu
Zo³oto. Tam Polacy budowali elektrowniê, której mury jeszcze stoj¹
oraz pracowali w kopalni z³ota. Do
dziœ na stepie s¹ ubogie, usypane z
piasku mogi³y, z prowizorycznymi
krzy¿ami i metalowymi tabliczkami z
wyk³utymi nazwiskami.
W Majkainie wahania temperatury rocznej wynosi³y ponad 100
stopni Celsjusza, dzienna dawka jedzenia, gdy by³a, to zawiera³a poni¿ej 1000 kalorii. Czêsto, zw³aszcza
zim¹, nie by³o nic. Ludzie umierali nie
tylko z g³odu, ale i z powodu braku
wody. Wodê przywo¿ono beczkowozami.
Na CES-ie nale¿¹cym do kopalni
z³ota w Majkainie, w paw³odarskiej
ob³asti, brakowa³o witamin, wody, a
po¿ywienie by³o ograniczone w wielu miesi¹cach do garœci zbo¿a.
Ogromne epidemie np. epidemiczne
zapalenie opon mózgowych, tyfus
brzuszny, zmiata³y tam do grobów
tysi¹ce zes³añców z 16 narodowoœci, w³¹czaj¹c Czeczeñców i Inguszy,
którzy na tej pustyni nie byli w stanie ¿yæ i szybko umarli. W pewnym
okresie wiele osób na zes³aniu by³o
wiêzionych i torturowanych za odmowê przyjêcia radzieckiego obywatelstwa. Nazywano tê akcjê
„paszportyzacj¹”.
Wœród oko³o tysi¹ca kobiet zes³anych do wnêtrza G³odowych Stepów znalaz³a siê szesnastoletnia
wówczas Anna £owkiet, z domu
Bañdur, mieszkaj¹ca w £obzie. Jest
nieliczn¹ z tych, którym uda³o siê
przetrwaæ i to tylko dlatego, ¿e w
pewnym momencie postawi³a
wszystko na jedn¹ kartê.
Poni¿ej zamieszczamy pierwsz¹
czêœæ wspomnieñ ³obzianki.
Poszliœmy na pierwszy ogieñ
Urodzi³am siê na Kresach
Wschodnich we wsi Michalczew, w
powiecie horodeñskim, w województwie stanis³awowskim.
10 lutego 1940 roku us³ysza³am
dobijanie siê do drzwi. Nie wiem która by³a godzina, ale nad ranem. Na
zewn¹trz by³o jeszcze ciemno. Zanim otworzy³am drzwi, spojrza³am
przez okno. Zobaczy³am pe³no sañ i
¿o³nierzy.

Gdy otworzy³am drzwi zobaczy³am rosyjskiego ¿o³nierza z karabinem w rêku, który odczyta³ krótk¹
informacjê, ¿e mamy spakowaæ siê w
ci¹gu godziny. Absolutnie nie wiedzieliœmy, ¿e wywo¿¹. Poszliœmy na
pierwszy ogieñ. By³o to dla nas wielkie zaskoczenie. Pochodzê z bardzo
licznej rodziny, mia³am cztery siostry i siedmiu braci. Z sióstr by³am
najm³odsza, jeden brat mia³ 5 lat,
drugi - 8, trzeci - 14, a potem ju¿ byli
starsi bracia. Zabrali ca³¹ rodzinê.
Nic nie dali wzi¹æ ze sob¹. Pilnowa³
jeden ¿o³nierz, jak siê pakowaliœmy,
chcieliœmy odzie¿y trochê zabraæ.
Jednak on wpad³ do pokoju i wszystko nam powyrzuca³. Nie pozwolili
niczego zabieraæ, tylko to, co na siebie w³o¿yliœmy. Nie pozwolili te¿ zabraæ ¿adnego jedzenia, niczego.
By³a wtedy bardzo ostra zima.
Ca³¹ rodzinê odwieŸli na stacjê
do Horodeñki, sk¹d mieli odwieŸæ
nas do ZSSR. Wagony, w których
nas wieziono by³y niewyczyszone z
odchodów zwierzêcych. Mia³y malutkie, zakratowane okna, prycze
by³y zrobione z go³ych desek, nie
by³o ubikacji w wagonach. Potraktowano nas jak zwierzêta. Jechaliœmy
30 dni bez wody, ubikacji, œwiat³a,
piecyka. Mê¿czyŸni wywiercali w
wagonach dziury, aby trochê œniegu
zebraæ i podgrzaæ, by³y tam przecie¿
ma³e dzieci. Nie wiem ju¿ jak podgrzewali, ale wiem, ¿e tak robili, bo
dzieci wo³a³y piæ. ZawieŸli nas do
Paw³odaru, miasta wojewódzkiego
w obecnym Kazachstanie. Tam rozdzielali transporty. Potem jeszcze
jechaliœmy samochodami 120 km do
Majkainu Zo³ota, bo dalej nie by³o
ju¿ poci¹gów. Gdy zajechaliœmy by³a
jeszcze zima.
Groby rodziców w stepie
Najpierw zawieŸli nas z Majkainu
do baraków. Stamt¹d przywozili nas
do CES-u, ale wtedy tam by³ tylko
step. Nie by³o ¿adnego budynku.
Kazali nam kopaæ rowy. Ziemia by³a
zamarzniêta, nie mieliœmy ani walonek, ani kufajek. Odmrozi³am sobie
palce, by³y jak œliwki, a jak siê rozgrza³y, to swêdzia³o niesamowicie.
Potem, jak ju¿ lato nasta³o, to budowaliœmy domy. Na takich nosi³kach nosiliœmy b³oto i kryliœmy dachy. Tam by³o bardzo sucho i rzadko
kiedy deszcz pada³. Po drabinach nosiliœmy b³oto i smarowaliœmy dachy.
Podczas budowy domów spaliœmy w
drewnianych barakach w Majkainie.
W 1940 roku zmarli moi rodzice.
Zaraz na pocz¹tku. W lipcu ojciec
dosta³ krwawej biegunki. Brat wozi³
go do lekarza. Ojciec powiedzia³, ¿e

jak dziewi¹ty dzieñ prze¿yje, to bêdzie ¿y³. By³am obecna przy jego
œmierci. Le¿a³ na pryczy. Mia³ obrazek Matki Boskiej Czêstochowskiej
i wci¹¿ na niego patrzy³. Modli³am
siê przy nim. Mamusia coœ na p³ycie
gotowa³a. Wzi¹³ taki g³êbszy oddech, a ja krzyknê³am: „Mamo! Tato
umiera!” Ojciec zdj¹³ wzrok z tego
obrazu, popatrzy³ na mnie i powiedzia³: „Nie p³aczcie a módlcie siê” i
umar³. To by³o 29 lipca. Bardzo przytomnie umiera³ i taki ¿al mia³, ¿e na
obczyŸnie, i ¿e pogrzebu z ksiêdzem
nie bêdzie.
Dali jakichœ desek, trumnê zrobili. Polacy szli, œpiewali i pochowali
go w stepie. Mama bardzo rozpacza³a, w ogóle nie mog³a siê z tym pogodziæ, ¿e nie mo¿e dzieci utrzymaæ, ¿e
dzieci musz¹ jej pomagaæ. To by³o
ju¿ jesieni¹. Przeziêbi³a siê i zachorowa³a na grypê. Trzy tygodnie pochorowa³a... Te¿ by³am obecna przy
zgonie matki. W gor¹czce bardzo
rozpacza³a, mówi³a: „Nie chowajcie
mnie! Sieroty zostawiê! Jak one ¿yæ
bêd¹?” (o Wiciusiu i Zygmusiu –
najm³odszych).
Na CES-e kierownikiem by³ S³awcow. Zrobi³ nam Polakom zebranie.
Powiedzia³ ¿ebyœmy nie myœleli o
Polsce, bo jej nie ma, a my st¹d nie
wyjedziemy. Nie da³ nam ¿adnej nadziei. Absolutnie.
Ucieczka
Potem przenieœliœmy siê do Majkainu Zo³ota i tam pracowa³am.
£adowa³am na wagoniki rudê z³ota.
To by³a praca dla mê¿czyzn, a ja mia³am 16 lat. Jako ma³oletnia pracowa³am 6 godzin. Potem rudê odwozi³o
siê do fabryki. Najgorzej by³o, gdy
spad³ wagonik z szyn. Bo¿e kochany! Jak trudno go by³o na szyny
postawiæ. Tak¹ szesnastoletni¹
dziewczynê do kopalni?! To by³ najgorszy teren z ca³ego Kazachstanu.
Tam siê nic nie rodzi³o. Niektórzy, jak
byli nad Irtyszem, to mogli sobie
ziemniaków posadziæ, czy jak¹œ rybkê z³apaæ, a tutaj nic, kompletnie. Ani
drzewa ani nic. Ale bogaty teren w
z³o¿a. Kilka kilometrów od nas by³a
odkrywkowa kopalnia wêgla. Takie
bogactwa tam by³y, a ludzie biedni
byli tam jak nie wiem.
Zim¹ zachorowa³am. Posz³am do
rosyjskiego lekarza, a ten nie da³ mi
zwolnienia. Brak „sprawki” od doktora grozi³ s¹dem. Ju¿ wiedzia³am co
mnie czeka. A by³ wtedy straszny
buran. Taka zamieæ, wichura, ¿e nic
nie by³o widaæ. By³a taka szyna powieszona i wtedy ktoœ bi³ w tê szynê,
by ci którzy b³¹dz¹, zorientowali siê,
w którym kierunku iœæ. Postanowi-

³am uciekaæ, a tu taki buran! Jak¹œ lepioszkê upiek³am, wziê³am pierzynê,
kufajkê, brat mia³ sanki, które sam
zrobi³, krzy¿ na drogê i w podró¿.
Mój starszy brat poszed³ ze mn¹,
reszta rodzeñstwa zosta³a.
A by³o tak, ¿e na przestrzeni 120
kilometrów by³y dwie ziemlanki, w
których mo¿na siê by³o zatrzymaæ na
noc, dostaæ kipiatok (wrz¹c¹ wodê),
by³y tam tylko go³e prycze. Tam
przenocowaliœmy, jeszcze dwa dni
by³o takiego buranu. Kirgizi mijali
nas na koniach. Droga by³a trochê
ubita, wiêc gdy zbaczaliœmy z niej, to
po pas wpadaliœmy w œnieg. Tylko
dlatego nie zab³¹dziliœmy. Pod koniec drugiego dnia byliœmy ju¿ prawie pod Paw³odarem, gdy obok nas
zatrzyma³y siê sanie. Siedzia³a w
nich kobieta z NKWD. Za¿¹da³a od
nas paszportów. To by³o w tym czasie, gdy Rosjanie zmuszali nas do
przyjêcia obywatelstwa rosyjskiego. A kto nie przyj¹³ tego rosyjskiego obywatelstwa, to by³ wsadzany
do wiêzienia na dwa lata.
(Mieszka³a w £obzie jedna pani,
która ju¿ nie ¿yje. Ona nie podpisa³a
i wsadzili j¹ do wiêzienia na dwa lata.)
Mieliœmy takie „dostawlenja”,
ale to nie by³ dla niej ¿aden dowód.
Kaza³a nas puœciæ, bo jak powiedzia³a i tak nas pojm¹ na koñcu. Irtysz by³
tak zamarzniêty, ¿e samochody po
nim mog³y jeŸdziæ, wiêc spokojnie go
mogliœmy przekroczyæ. Tam straszne mrozy by³y, do czterdziestu stopni. Gdy weszliœmy do Paw³odaru,
by³o ju¿ pod wieczór. Chodziliœmy
od ziemlanki do ziemlanki, ale nikt nie
chcia³ nas przyj¹æ na noc. W Majkainie jako pajok dostawaliœmy prasowany czaj (herbatê). Oni nazywali to
czaj pirkicznyj wada irtysznyj. Weszliœmy do jednej z ziemlanek, gdzie
mieszkali Kirgizi i daliœmy im ten czaj,
dziêki temu przenocowali nas. Rankiem buran ju¿ min¹³, zaczê³o œwieciæ
s³oñce. Œnieg by³ bia³y, a mnie oczy
zaczê³y boleæ, jakby ktoœ piaskiem
nasypa³. Przypomnieliœmy sobie, ¿e
daleka rodzina jest w Czekacie, to
by³o 25 kilometrów od Paw³odaru.
Gdy wyszliœmy z Paw³odaru zawi¹za³am sobie chustkê na oczy, bo nie
mog³am patrzeæ, znalaz³am jakiegoœ
kija, przywi¹za³am do sanek. Brat
ci¹gn¹ sanki, a ja jak ten Jurand ze
Spychowa sz³am tak 25 kilometrów.
Gdy doszliœmy usiad³am na sankach, a brat poszed³ szukaæ krewnych. Znalaz³ ich i oni nas przyjêli.
Oczywiœcie spaliœmy na pod³odze,
bo miejsca nie by³o, taka by³a ciasnota. Posz³am do lekarza, da³ mi jakieœ krople do oczu, po kilku dniach
by³o mi lepiej.
Cdn.
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S¹ jeszcze wolne miejsca

WYJAZD STUDYJNY DO WSI
STAWNO, GM. Z£OCIENIEC
Cel wyjazdu: zapoznanie z formami aktywnoœci mieszkañców wsi Stawno:
praca œwietlicy wiejskiej, rady so³eckiej, stowarzyszenia rozwoju wsi – zrealizowane projekty, dobre praktyki
Program wyjazdu studyjnego:
godz. 08:00 – wyjazd autokarem do Stawna
godz. 10:00 – 16:00 – wizyta w Stawnie, w tym:
godz. 10:00 – 12:00 – Szkolenie na temat aktywnoœci spo³ecznej mieszkañców
wsi Stawno – prezentacja multimedialna o dzia³alnoœci so³ectwa, stowarzyszenia,
œwietlicy; w przerwie spotkania – kawa, herbata, ciastka
godz. 12:00 – 13:00 – Zwiedzanie wsi Stawno
godz. 13:00 -14:00 – poczêstunek ( kuchnia lokalna)
godz. 14:00 – 16:00 – warsztaty sianoploty – ka¿dy uczestnik samodzielnie
nauczy siê wykonaæ ozdobê z siana
godz. 16:30 - Zakoñczenie spotkania i powrót do £obza
Osoba prowadz¹ca spotkanie w Stawnie (gospodarz wizyty): p. Zuzanna
Sikora – So³tys wsi Stawno oraz Lider Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stawno
„Szansa”.
Termin wyjazdu: 27.01.2009 r. (wtorek)
Uczestnicy: mieszkañcy wsi gminy £obez - wiejscy liderzy, so³tysi, cz³onkowie rad so³eckich, osoby aktywnie uczestnicz¹ce w ¿yciu spo³ecznym swojej wsi,
Koszt wyjazdu: bezp³atny udzia³ uczestników.
Zg³oszenia uczestników przyjmuje:
Biuro: Centrum Wspierania Inicjatyw Wiejskich
£obez, ul. Niepodleg³oœci 13 (budynek w podwórku UM) I p, pok.2,
tel. 0 91 397 56 55, tel. kom. 0 885 281 821
zg³oszenia - do dnia 21.01.2009 r. (do œrody)
Projekt jest finansowany ze œrodków w³asnych Stowarzyszenia Przyjació³
Karwowa oraz przez Wsparcie udzielone przez Islandiê, Lichtenstein, Norwegiê
poprzez dofinansowania ze œrodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz bud¿etu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz¹dowych
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Rocznice przypadaj¹ce w 2009 roku
W bie¿¹cym roku przypadaj¹ rocznice ró¿nego rodzaju wydarzeñ.
Warto aby te wa¿niejsze w jakiœ umiarkowany sposób upamiêtniæ. Dlatego poni¿ej wymieniono kolejno rok, rocznicê, miejscowoœæ na terenie
powiatu i dany fakt.
740 – 1269 B³¹dkowo – pierwsza wzmianka o wsi
620 – 08.1389 – Maæko Borko uwiêzi³ ksiêcia Geldrii
470 – 1539 Dobra – po¿ar uszkodzi³ koœció³ i miasto
440 – 1569 Wysiedle – osiad³a czêœæ rodu Borków
430 – 1579 Starogard £obeski – zbudowano koœció³
350 – 1659 Resko – po¿ar miasta
300 – 1709 Resko – powsta³o bractwo kurkowe
220 – 1789 Borko sprzedaje za 12 tys. talarów Loeperowi wieœ Rekowo
180 – 1829 £obez – przebudowa koœcio³a
150 – 1859 £obez – zbudowano budynek s¹du
150 – 01.07.1859 – przekazano do u¿ytku liniê kolejow¹ Stargard – Runowo – £obez – Koszalin
150 – 1859 £obez – za³o¿ono cmentarz przy ul. Wojska Polskiego
150 – 1859 Zwanowo – zbudowano koœció³
140 – 1869 £obez – wprowadzono podatek od psów
140 – 1869 £obez – utworzono prywatn¹ szko³ê dla dziewcz¹t z rodzin
urzêdniczych i mieszczañskich
140 – 1869 Dobra – przebudowa kaplicy cmentarnej
110 – 1899 Dobra – zbudowano budynek szko³y
100 – 1909 Zbudowano liniê kolejow¹ Resko Pó³nocne – P³oty – Golczewo
70 – 1939 Powiat zamieszkuje 49.668 mieszkañców
70 – 1939 ¯erzyno – zbudowano most na Redze
50 – 1959 £obez – powo³ano Powiatowe Przedsiêbiorstwo Budownictwa Terenowego
50 – 1959 £obez – siedziba Oddzia³u PCK przeniesiona z Waryñskiego
na Konopnickiej 42
50 – 1959 PTTK zorganizowa³o jeden z pierwszych sp³ywów kajakowych
na Redze
50 – 1959 Teren powiatu zamieszkuje 31.123 mieszkañców
50 – 1959 Zlikwidowano gromadê Rekowo i Mo³dawin
50 – 1959 Klêpnica – zaprzestano produkcji w cegielni ko³o stacji PKP
40 – 1969 £obez – Œwiatowid zdoby³ Puchar Kuriera Szczeciñskiego
40 – 1969 Siedlice – rozpoczêto budowê szko³y
40 – 1969 Dobra – po³o¿ono asfalt na jezdni – ulica Sportowa, Zielona,
Lenino, S³owackiego
40 – 1969 Tacza³y – budowa domu dla nauczycieli
40 – 1969 GrzêŸno – budowa domu dla nauczycieli
40 – 1969 £obez – przekazanie do u¿ytku wodoci¹gu
40 – 1969 Resko – budowa przechowalni ziemniaków
30 – 1979 £obez – Hufiec OHP otrzyma³ sztandar
30 – 1979 Wêgorzyno – przekazano do u¿ytku stadion sportowy
30 – 1979 Cieszyno – do u¿ytku przekazano PGR silos na kiszonkê 3 tys.
m szeœciennych
30 – 1979 Suliszewice – przekazano do u¿ytku fermê krów i ciel¹t na 495
stanowisk
30 – 1979 £obez – przekazano do u¿ytku wytwórniê pasz i elewator
30 – 1979 Bonin – jednostka OSP otrzyma³a samochód stra¿acki „¯uk”
30 – 1979 Brukowan¹ jezdniê Przytoñ – Rogówko – skrzy¿owanie dróg
pokryto asfaltem
20 – 1989 Wêgorzyno – rozpoczêto produkcjê w zbudowanej prywatnej
piekarni W. Wasilewskiego
20 – 1989 Uruchomiona zosta³a automatyczna centrala telefoniczna
obs³uguj¹ca ca³y powiat
20 – 1989 £obez – za³o¿ono ko³o Sybiraków
20 – 1989 £obez – uruchomiono placówkê ZUS
20 – 1989 Dobra – Plac Dzier¿yñskiego przemianowano na Rynek, to jest
powrócono do poprzednio istniej¹cej nazwy
20 – 1989 £obez – z okazji 40-lecia Zak³ad Naprawczy Mechanizacji
Rolnictwa wyda³ okolicznoœciow¹ broszurkê licz¹c¹ 16 stron.
Zbigniew Harbuz

INFORMACJE
II Powiatowy Festiwal Kolêd i Pastora³ek w Wêgorzynie

Ferie w £obzie

By³o piêknie!

(£OBEZ). Ferie na sportowo zapowiadaj¹ siê doœæ atrakcyjnie. Ju¿
we wtorek (od godz. 14.00) i œrodê
(od 10.00 do14.00) w hali sportowowidowiskowej w £obzie odbêd¹ siê
gry i konkursy sprawnoœciowe –
zabawy z pi³k¹, organizatorem jest
„Œwiatowid” i Urz¹d Miasta. W
czwartek o godz. 15.00 rozpoczn¹ siê
zawody sprawnoœciowe – gra w pi³kê siatkow¹ i koszykow¹, organizatorem jest „Olimp” £obez. W pi¹tek
z kolei ju¿ o 10.00 rozpocznie siê
Turniej Dzikich Dru¿yn w Pi³ce No¿nej – uczestnikami zawodów bêd¹
uczniowie szkó³ podstawowych.
Organizatorem zawodów jest SP Nr1
oraz UM. W przysz³y wtorek z kolei
(27.01) o godz. 9.00 rozpocznie siê
Turniej Pi³ki No¿nej Trampkarzy,
gdzie uczestnikami bêd¹ zaproszone dru¿yny z Drawska, Iñska i £obza
oczywiœcie. Organizatorem jest
„Œwiatowid” i UM. 28 stycznia o
godz. 10.00 rozpocznie siê Turniej
Pi³ki Koszykowej dziewcz¹t, w którym uczestnikami bêd¹ zaproszone
dru¿yny z Reska, Radowa, Drawska
i £obza. Organizatorem imprezy jest
UKS „Sp³yw”. W przysz³y pi¹tek od
godz. 10.00 rozpocznie siê Turniej
Pi³ki No¿nej Juniorów i Trampkarzy,
którego uczestnikami bêd¹ dru¿yny
z Drawska i £obza, organizatorami
spotkania s¹ „Œwiatowid” i UM
£obez. W ostatnim dniu miesi¹ca o
godz. 10.00 rozpocznie siê VIII memoria³ im. Jerzego Machoñskiego w
Halowej Pi³ce No¿nej.
Poza tym codziennie, podczas
ferii zimowych bêd¹ siê odbywaæ
zajêcia sportowe, organizowane
przez kluby i stowarzyszenia sportowe zgodnie z harmonogramem pracy
hali sportowo-widowiskowej. W
œwietlicach wiejskich organizowane
bêd¹ mistrzostwa so³ectw w tenisie
sto³owym.
op

(WÊGORZYNO) 51 uczestników z 28 szkó³ i instytucji z trzech
powiatów uczestniczy³o w II Powiatowym Festiwalu Kolêd i Pastora³ek
w Wêgorzynie.
Dzieñ 14 stycznia br. od wczesnego
popo³udnia rozbrzmiewa³ radosn¹ kolêd¹. W cudownie przystrojonej choinkami, gwiazdkami i p³omykami œwiec
hali skoczne dŸwiêki kolêd piêknie siê
komponowa³y.
Festiwalowe zmagania ocenia³o
jury w sk³adzie: pani Ewa FilipowiczKosiñska - solistka Opery na Zamku w
Szczecinie, ks. Zbigniew WoŸniak znany muzykolog ze Szczecina, ks.
Tadeusz Giedrys z Dolic - organizator
wielu koncertów pieœni religijnej.
Komisja sêdziowska mia³a trudne
zadanie, gdy¿ poziom by³ bardzo wyrównany. Oto ostateczne wyniki:
kategoria I - najm³odsi uczestnicy
I m. Daria Myd³o – Przedszkole w
Wêgorzynie,
II m. Alicja Szko³ut – SP w Iñsku,
III m. Patrycja Poznañska - Przedszkole w Wêgorzynie,
kategoria II - klasy I-III szko³y podstawowej
I m. Dawid Stasiak - SP w Wêgorzynie,
II m. Joanna Rokosz - SP nr 1 w £obzie,
III m. Martyna Malinowska - Parafia w
Wêgorzynie.
Wyró¿nienie - Aleksandra Kruszyñska
- SP Nr 1 w £obzie.
kategoria III - klasy IV-VI szko³y
podstawowej
I m. Paulina Kluczewska - SP w Dêbicach
II m. Kornelia Mierzwiak - Parafia w
Zajezierzu,
III m. Agata Koœcielecka - SP w Iñsku.
Wyró¿nienia: Magdalena Adamowicz –
SP nr 1 w £obzie oraz Natalia Moroz Parafia w Iñsku,.
kategoria IV - gimnazjum
I m. Monika Delik - Gimnazjum w Iñsku
II m. Paulina Stachniuk - Parafia w Runowie Pom.,
III m. Justyna Szymalak - Gimnazjum
w Wêgorzynie.
Wyró¿nienia: Agata Brzózka - ZSP w
Radowie Ma³ym i Weronika Kwak Gimnazjum w Wêgorzynie.
kategoria V - szko³y ponadgimnazjalne i doroœli
I m. Kalina Zieliñska - Parafia w Wêgorzynie,
II m. Magdalena Rutkowska - Dom
Kultury w £obzie,
III m. Karolina Szpyruk - ZSZ w £obzie.

Opiekunami wykonawców byli:
Beata Bia³oskórska, Alina Wrzeszcz,
Dorota Stefanowska, Bo¿ena Korniluk,
Bo¿ena Kordyl, Helena Burcz-£achmanowicz, Ma³gorzata Zieniuk, El¿bieta
£okaj, S³awomira Kiwa³a, Sylwia
Waszczyk, Ma³gorzata Chilakowska,
Jaros³aw Gêsicki, Albert Moroz, Jacek
Gajdzis, Grzegorz Stefanowski, Maciej
Kosmala i Jerzy Sola.
Wszyscy laureaci otrzymali piêkne
nagrody: finansow¹, albumy, ksi¹¿ki,
sprzêt RTV, gry dydaktyczne.
Niezwyk³e prezenty ufundowali
wspania³omyœlni sponsorzy: Antoni
Gutkowski Starosta £obeski, Gra¿yna
Karpowicz Burmistrz Wêgorzyna, Jerzy Mechliñski Ksiêgarnia Wspó³czesna
w £obzie, Aleksander Poznañski GS w
Wêgorzynie, Roman Or³owski Zak³ad
Budowlany w Drawsku Pom., Anna
Drapa³a Bank Spó³dzielczy w Wêgorzynie, Beata Bia³oskórska Rada Rodziców
przy Gimnazjum w Wêgorzynie, Miros³aw K³osiñski GKRPA w Wêgorzynie,
Anna Drapa³a, Monika KuŸmiñska.
Dziêki pomocy Pañstwa Sobañskich, w³aœcicieli sklepu i piekarni w
Wêgorzynie, uczestnicy festiwalu
otrzymali s³odkie upominki. Goœcie
czêstowali siê wypiekami przygotowanymi przez rodziców gimnazjalistów.
Piêkne polskie kolêdy i pastora³ki
zrobi³y mi³e wra¿enie na s³uchaczach.
Przyjemnym momentem by³ profesjonalny komentarz wyg³oszony przez
jury. Pochwa³y i wyró¿nienia otrzymali wszyscy wykonawcy i organizatorzy
festiwalu. Gratulujemy wykonawcom,
dziêkujemy sponsorom i do zobaczenia
za rok.
(org)
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Bezp³atne szkolenie „Odnowa
i rozwój wsi”
(REGION) Wydzia³ Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza na szkolenia z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych
o przyznanie pomocy w uruchamianym naborze w ramach dzia³ania
„Odnowa i rozwój wsi”.
Nabór w ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi” jest objêty Pro-

gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Szkolenia odbêd¹ siê w Koszalinie (23.01.2009 r.), w Z³ocieñcu
(27.01.2009 r.) oraz w Goleniowie
(29.01.2009 r.). Wiêcej informacji
znajduje siê na stronie internetowej
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:
http://um-zachodniopomorskie.pl
tel. 091 48 07 249.
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„Jedyneczki” znane
Burmistrz chce zlikwidowaæ ju¿ nie tylko w województwie…

Dyskusja o dalszych losach szkó³ek w Mieszewie i Sielsku

dwie filie runowskiej szko³y
(SIELSKO-MIESZEWO) Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz poinformowa³a o terminach kolejnych spotkañ w sprawie likwidacji
filii Szko³y Podstawowej w Runowie
Pom., znajduj¹cych siê w Sielsku i w
Mieszewie. S¹ to filie, do których
uczêszczaj¹ dzieci w klasach I – III.

W Mieszewie spotkanie na ten
temat odbêdzie siê 20 stycznia br. o
godz. 17.00, w budynku szko³y. W
przypadku likwidacji filii w Mieszewie na jej miejscu utworzono by
przedszkole. Spotkanie w Sielsku
odbêdzie siê 21 stycznia br. o godz.
17.00, równie¿ w budynku szko³y (r)

Zmieœciæ siê w 14 dniach
Od te go roku na jak¹kolwiek
zmianê w dowodach osobistych
mamy czas jedynie dwa tygodnie.
Po tym czasie nasz dowód jest niewa¿ny.
Jeœli nasze dane zostan¹ zmienione np. inny adres zamieszkania,
albo nazwisko, mamy jedynie 14 dni

Uwaga reklamodawcy
Od nowego roku oferujemy now¹
formê reklamy w internecie. Na stronie
internetowej Tygodnika £obeskiego,
Gazety Gryfickiej, Tygodnika Pojezierza Drawskiego i Wieœci Œwidwiñskich
mo¿na wykupiæ banerek reklamowy i
umieœciæ na nim swoj¹ reklamê.
Adresy stron:
www.tygodniklobeski.go.pl
www.tpd.go.pl
www.wiesciswidwinskie.go.pl
www.gazetagryficka.go.pl
Informacje: tel. 091 39 73 730.

na to aby zmiany te zg³osiæ do urzêdu w celu wydania nowego dokumentu. Jeœli siê tego nie zrobi po
trzech miesi¹cach dowód zostanie
urzêdowo uniewa¿niony. Tyle samo
czasu bêdziemy mieæ na zg³oszenie
kradzie¿y (w wydziale spraw obywatelskich a nie na policji), zniszczenia
lub zgubienia dowodu.
op

Bonifikaty na
mieszkania
(WÊGORZYNO). Tylko do koñca
bie¿¹cego roku najemcy, którzy chc¹
wykupiæmieszkaniekomunalnenaw³asnoœæ, mog¹ skorzystaæ z bonifikaty w
wysokoœci 92 proc. dla obiektów wybudowanych przed 1945 roku i 90 proc.
w odniesieniu do nieruchomoœci wybudowanych po 1945 roku.
op

(£OBEZ) 6 grudnia 2008 roku
odby³a siê VIII edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki organizowanego przez M³odzie¿owy Dom
Kultury w Stargardzie Szczeciñskim.
Z ponad 120 wys³uchanych we
wstêpnych eliminacjach piosenek
jury do fina³u zakwalifikowa³o 40
wykonawców, w tym miêdzy innymi
Aleksandrê Buszyk oraz zespó³ wokalno-taneczny „Jedyneczki” ze
Szko³y Podstawowej nr 1 z £obza.
Opiekunk¹ i instruktork¹ zespo³u jest Bo¿ena Korniluk. Jury poziom
festiwalu oceni³o jako wysoki, tym
bardziej „Jedyneczki” mog¹ byæ
dumne z wyró¿nienia jakie otrzyma³y
(w kategorii zespo³ów
wokalnych
przyznane by³y tylko wyró¿nienia).
Aleksandrê Buszyk
wyró¿niono za piosenkê „Moja pi³ka”.
Ola z zespo³em wyst¹pili w koncercie
laureatów i otrzymali cenne nagrody.
Nastêpnym
sukcesem „Jedyneczek” by³o zajêcie II
i III miejsca w Festiwalu Piosenki Bo¿onarodzeniowej
„Gwiazdka” w Do-

brej, a zdoby³y je solistki z zespo³u:
Aleksandra Kruczyñska - II miejsce,
i Ewelina Szpienik - III miejsce. Mo¿na tu dodaæ, ¿e w minionym roku
szkolnym zespó³ tak¿e wystêpowa³
w finale i zosta³ wysoko oceniony,
nie wspominaj¹c o licznych konkursach powiatowych, wojewódzkich i
miêdzynarodowych, w których zajmowa³ czo³owe miejsca.
Na stronie internetowej Szko³y
Podstawowej nr 1: http://sp1lobez.w.interia.pl mo¿na zapoznaæ siê z
osi¹gniêciami zespo³u „Jedyneczki”
oraz obejrzeæ galerie zdjêæ z ró¿nych
imprez, w których bra³ udzia³.
Bo¿ena Korniluk

Podsumowali 2008 rok

Ko³o „Pstr¹g” po wyborach i z wnioskami
(£OBEZ) W dniu 11 stycznia
2009 r. w £obzie, w sto³ówce przy ul.
Sienkiewicza, odby³o siê walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
cz³onków ko³a „Pstr¹g” w £obzie.
Na zebranie zostali zaproszeni:
burmistrz £obza Ryszard Sola, sekretarz Okrêgu PZW Szczecin Stanis³aw Marcinkowski, prezes ko³a „Sumik” z Radowa Ma³ego Tadeusz
Dzierwa. W zebraniu uczestniczy³o
41 cz³onków. Otworzy³ je dotychczasowy prezes ko³a Andrzej Kozie³,
który dalsze prowadzenie zebrania
przekaza³ Stanis³awowi Puchalskiemu.
Sprawozdanie z dzia³alnoœci pracy zarz¹du przedstawi³ prezes Kozie³. Przypomnia³ historiê powstania
ko³a, poinformowa³, ¿e ko³o liczy
obecnie 269 cz³onków. W swoim
sprawozdaniu przypomnia³ o wygraniu zawodów wêdkarskich sp³awi-

kowych organizowanych przez
HDK. Dru¿yna w sk³adzie Bronis³aw
Ar³ukowicz, Ryszard Tokarski i Zbigniew Karluk zajê³a I miejsce. Przypomnia³ tak¿e o czo³owych miejscach zajmowanych indywidualnie
przez Bronis³awa Ar³ukowicza, który
znowu wygra³ klasyfikacjê do
„Grand Prix 2008” ko³a PZW
„Pstr¹g”, za co otrzyma³ okaza³y
puchar oraz nagrodê rzeczow¹. Prezes zapozna³ zebranych z planowanymi zawodami wêdkarskimi w 2009
r. Podkreœli³, ¿e zawody spiningowe
pod nazw¹ „Pstrag Regi” o Puchar
Burmistrza £obza s¹ rangi ogólnokrajowej.
W czasie dyskusji poruszono
sprawê ró¿nicy w wysokoœci op³at w
OPZW Szczecin a OPZW Koszalin
oraz sprawê wymiaru ochronnego
pstr¹ga potokowego w tych okrêgach. Cz³onkowie Ko³a z³o¿yli wniosek do w³adz Okrêgu o zmianê treœci

zapisu reguluj¹cego po³ów pstr¹ga i
lipienia na rzece Redze metod¹ „Z³ów
i wypuœæ...”, proponuj¹c skrócenie
odcinka w £obzie, od elektrowni do
mostu przy ulicy Waryñskiego i objêcie go ca³kowitym zakazem po³owu
do 2012 r., a od mostu przy ul. Waryñskiego do ujœcia BrzeŸnickiej Wêgorzy przywrócenie starych zasad po³owu. Drugim wnioskiem do w³adz
okrêgu PZW by³a proœba o ujednolicenie wymiaru ochronnego pstr¹ga na rzece Redze.
W wyborach Andrzej Kozie³ zosta³ jednog³oœnie wybrany na prezesa ko³a, ju¿ na trzeci¹ swoj¹ kadencjê.
Dokonano równie¿ sportowego
podsumowania 2008 roku. Ogólna
klasyfikacja do „Grand Prix 2008”
ko³a PZW „Pstr¹g” przedstawia siê
nastêpuj¹co:
1. Ar³ukowicz Bronis³aw - 40 pkt.
2. Ko³tonowski Albert – 19 pkt.

3. Reksa Edward – 17 pkt.
4. Bielarski Krystian – 15 pkt.
5. Parchimowicz Marian – 14 pkt.
6. Karluk Zbigniew – 13 pkt.
7. Kowalewski Tadeusz – 13 pkt.
8. Kuœ Micha³ – 12 pkt.
9. Lipski Szymon – 10 pkt.
10. Piesiakowski Adam – 10 pkt.
11. Popielski Maciej – 10 pkt.
12. JasiukiewiczAleksander – 9 pkt.
13. Wierudzki Ryszard – 9 pkt.
14. Stepasik Sebastian – 8 pkt.
15. Pietrzykowski Jan – 7 pkt.
16. Kotlega Witold – 6 pkt.
17. Micek Janusz – 5 pkt.
18. Urban Stanis³aw – 5 pkt.
19. Andruszak Piotr – 4 pkt.
20. Orzechowski Jaros³aw – 4 pkt.
21. Tokarski Orys – 3 pkt.
22. Sagan Mateusz – 3 pkt.
23. Banaszczyk Robert – 2 pkt.
24. Sagan Mateusz – 3 pkt.
25. Gos³awski Andrzej – 1 pkt.
26. Rokosz Mariusz – 1 pkt.
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Wielka Orkiestra
Œwi¹tecznej Pomocy w SP 1

W sobotê, 10 stycznia, w Szkole
Podstawowej nr 1 odby³ siê bal karnawa³owy po³¹czony z organizacj¹
17 fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Z tej okazji uczniowie wraz z gronem nauczycielskim i rodzicami zorganizowali wiele atrakcji. Przy choince odbywa³a siê loteria fantowa,
która cieszy³a siê ogromnym zainteresowaniem – ka¿dy los by³ pe³ny, a
kosztowa³ tylko 1 z³. Wszystkie fanty znalaz³y nowych w³aœcicieli, a
konto orkiestry zasili³o siê kwot¹
248.75 z³. W tym dniu dzia³a³a w
szkole równie¿ kawiarenka serwuj¹ca wypieki rodziców uczniów klas
pi¹tych. Chêtnych nie brakowa³o,
porcja ciasta kosztowa³ tylko z³otówkê. Na koniec imprezy odby³a siê
aukcja prac i wytworów plastycz-

nych uczniów. Do licytacji stanêli
uczniowie, rodzice i nauczyciele.
Ogó³em licytacja przynios³a 350 z³
zysku. £¹czny dochód ze wszystkich przedsiêwziêæ wyniós³ 1155.73
z³ i zosta³ przekazany na rzecz Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Organizatorami imprez w szkole
byli: S³awomira Kiwa³a, Danuta Hamera, Anna Poczykowska-Œwirska,
Ma³gorzata Janczura, Jaros³aw
Œwirski, Gra¿yna Tymoszczuk, Ma³gorzata Zieniuk, Danuta Ligêza,
Bo¿ena Korniluk i Rada Rodziców.
Zespó³ „Jedyneczka” pod kierunkiem Bo¿eny Korniluk wyst¹pi³ równie¿ 11 stycznia w czasie 17 fina³u
WOŒP w hali sportowej w £obzie.
Organizatorzy dziêkuj¹ uczniom i
rodzicom za entuzjastyczny wk³ad,
przygotowanie i realizacjê akcji.
Ewa Górny, Ilona Osieczko.

Zak³ócenie ³adu i porz¹dku jest karalne

Nie dali spaæ s¹siadom
(WÊGORZYNO) W dniu 15
stycznia br., policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w £obzie udali
siê do Wêgorzyna, gdzie pan Jan O.
wraz z Jolant¹ K. zak³ócali ciszê
nocn¹.
Przybyli na miejsce policjanci
stwierdzili, ¿e w jednym z mieszkañ
jest g³oœno. Drzwi by³y na otwarte
na oœcie¿ i s³ychaæ by³o g³oœne rozmowy. Osoby znajduj¹ce siê w œrodku by³y pod wp³ywem alkoholu.
Oœwiadczy³y, ¿e s¹ u siebie w miesz-

kaniu i mog¹ robiæ co chc¹ i jak chc¹.
Policjanci poinformowali, ¿e za zak³ócanie spoczynku nocnego zostanie skierowany wniosek o ukaranie
do s¹du w £obzie.
Pó³ godziny po interwencji policjantów, s¹siedzi ponownie zadzwonili z informacj¹, ¿e w mieszkaniu
nadal jest g³oœno. Na miejscu pan
Jan O. wyzywa³ swoj¹ s¹siadkê.
Zosta³ poinformowany, ¿e zostanie
skierowany przeciwko niemu jeszcze jeden wniosek do s¹du. (kp)

Seria w³amañ w Radowie Ma³ym
(RADOWO MA£E) Nieustaleni
sprawcy dokonali w³amania do pomieszczenia biurowego firmy Tomex
w Radowie Ma³ym. Do w³amania
dosz³o w nocy z 16 na 17 stycznia br.
Sprawcy zabrali monitor plazmowy
Philips wartoœci 800 z³.
Nastêpnej nocy, z 17 na 18 stycz-

nia br., w Radowie Ma³ym, nieznani
sprawcy w³amali siê do pomieszczeñ
biurowych Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Radowianka”. Ze sob¹ zabrali kasê z
piecz¹tkami i dokumentami. Nastêpnie
porzucili j¹ uszkodzon¹ nieopodal miejsca w³amania i zabrali z jej wnêtrza pieni¹dze w kwocie 520 z³.
(kp)
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„Nasza szko³a nasz¹ szans¹” w Szkole Podstawowej nr 1

Realizacja projektu
na pó³metku

Od 1 lipca 2008 roku Szko³a
Podstawowa nr 1 w £obzie realizuje
projekt „Nasza szko³a nasz¹
szans¹”, finansowany przez Program Operacyjny Kapita³ Ludzki.
Bud¿et projektu wynosi 274 680 z³.
Realizacja projektu jest ju¿ na pó³metku.
Jak dot¹d zrealizowaliœmy
wszystkie przewidywane przedsiêwziêcia: dzia³a 15 kó³ zainteresowañ,
w tym orgiami i tangramy, warsztaty
ceramiczne (zakupiono pe³ne wyposa¿enie pracowni), unihokej, dla 10
grup uczniów prowadzone s¹ zajêcia
wyrównawcze, w tym muzykoterapia i kaligrafia. Ró¿norodna by³a
oferta wycieczek i obozów: w 4 wycieczkach pieszych po okolicy wziê³o udzia³ 80 uczniów, w 2 rajdach
rowerowych – 30. 215 uczniów wziê³o udzia³ w bardzo ciekawych zajêciach z dziedziny przyrody w Iñskim
i Drawskim Parku Krajobrazowym, a
w ogrodzie dendrologicznym w
Przelewicach uczniowie poznali interesuj¹ce okazy flory. Na siedmiodniowy obóz sportowo-jêzykowy

do Szklarskiej Porêby wyjecha³o 49
uczniów. Tyle samo wziê³o udzia³ w
trzydniowej wycieczce do Trójmiasta i wycieczce do Szczecina, po³¹czonej z projekcj¹ filmu w Multikinie
i koncertem muzyki hiszpañskiej na
Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich. W czasie ostatnich wakacji odby³a siê równie¿ wycieczka dwudniowa do Poznania i jednodniowa do S³owiñskiego Parku Narodowego. 244
uczniów skorzysta³o z wyjazdów na
basen. 350 obejrza³o 2 przedstawienia terapeutyczne „Ciernie” i „Cz³owiek bez twarzy”. Dot¹d w projekcie
wziê³o udzia³ 333 uczniów.
W czasie ferii zimowych organizowane s¹ dla 98 uczniów wyjazdy
na lodowisko do Drawska Pomorskiego. 147 uczniów pojedzie na
wycieczki do Szczecina, a w programie s¹ m.in. seanse w kinie, Teatrze
Pleciuga, obejrzenie wystawy w klubie Eureka. Dla 78 dzieci przygotowano zajêcia na basenie w Œwidwinie. W szkole bêd¹ prowadzone
warsztaty komputerowe, ceramiczne i unihokej.
Ewa Górny, Ilona Osieczko.

Komunikat PPIS

Roœnie iloœæ zachorowañ na grypê
W zwi¹zku z otrzyman¹ wiadomoœci¹ od G³ównego Inspektora
Sanitarnego, dotycz¹c¹ znacznego zwiêkszenia liczby zachorowañ i podejrzeñ zachorowañ na
grypê w krajach Europy zachodniej i po³udniowej oraz mo¿liwoœci¹ rozprzestrzeniania siê epidemii do krajów Europy œrodkowej i
wschodniej (w tym tak¿e Polski),

Pañstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w £obzie informuje o
koniecznoœci szczepieñ przeciwko grypie sezonowej oraz przestrzegania odpowiednich zaleceñ
w celu zminimalizowania ryzyka
zaka¿enia.
Pañstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w £obzie
lek. med. Kazimierz Cieciel¹g.
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OG£OSZENIA DROBNE

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

£obez
Inspektor ochrony przeciwpo¿arowej poszukuje pracy w dowolnym
zakresie - tel. 880 617 293.

Gryfice
Q Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.
Q Firma Profil w Gryficach przy ul.
Broniszewskiej 34 poszukuje pilnie pracownika do produkcji i monta¿u okien PCV i aluminium, preferowane doœwiadczenie zawodowe. Tel. 091 387 71 20.

INNE

Region

Budowa³eœ dom? Remontowa³eœ po 1 maja 2004 r mieszkanie?
Odzyskaj VAT od zakupionych materia³ów budowlanych. Potrzebujesz pomocy? Dzwoñ 609 221 664.

MIESZKANIA

MOTORYZACJA

£obez

Region

Pilnie poszukuje mieszkania - 1 lub
2 pokojowego w £obzie. Tel. 661
108 757 po godz. 17
Mieszkanie w³asnoœciowe bezczynszowe, 3 pokojowe 66 mkw, I
piêtro w bloku w Lesiêcinie, 8 km
od £obza sprzedam. Tel. 504 091
593.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w Dobrej Nowogardzkiej, ul. Traugutta. Cena 80 tys. z³. Tel. 091 39 25
087.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Œwiêtoborcu, 3 pokoje 63 mkw.
Tel. 072 114 10 09, 0609 863 917.

Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.

Mieszkanie 3 pok. w Unimiu, 67
mkw., bezczynszowe, po remoncie
+ gara¿ 40 mkw. Cena 125 tys. do
uzgodnienia. Tel. 887 256 755.

Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.

Gryfice

Sprzedam pianino, stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 091
392 16 07. 0601 587 438.

£obez
Owczarki tanio sprzedam – odrobaczone, zaszczepione. Tel. 500
155 668.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. Tel.
091 397 59 24, 505 972 167.

Uwaga
reklamodawcy
Od nowego roku oferujemy
now¹ formê reklamy w internecie.
Na stronie internetowej Tygodnika £obeskiego, Gazety Gryfickiej,
Tygodnika Pojezierza Drawskiego i Wieœci Œwidwiñskich mo¿na
wykupiæ banerek reklamowy i
umieœciæ na nim swoj¹ reklamê.
Adresy stron:
www.tygodniklobeski.go.pl
www.tpd.go.pl
www.wiesciswidwinskie.go.pl
www.gazetagryficka.go.pl

Informacje:
tel. 091 39 73 730.

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w centrum Gryfic. Tel. 091 387 23
97, 507 316 052.
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.
Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

US£UGI

Region
Wideofilmowanie – Tel. 0605 732 267.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.
Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972.

tygodnik ³obeski 20.01.2009 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI

£obez
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.

Sprzedam Opel Vectra C Kombi,
Rok prod. 12.2004, 1,9 CDTI, przeb.
118000 km, po du¿ym przegl¹dzie,
zadbany, tel. 605 522 340.

Sprzedam dom do remontu w centrum £obza, w œwietnej lokalizacji
na dzia³alnoœæ handlowo – us³ugow¹ (przekszta³cony charakter
dzia³ki), cena 21 tys. z³otych – tylko
powa¿ne oferty. Tel. 510 155 447.

Sprzedam Volvo 340 po kapitalnym
remoncie, by³ robiony dla siebie –
brak kierowcy wiêc sprzedajê. Tel.
692 173 708 – Wêgorzyno.

Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Sprzedam opony zimowe 195/65/
R15 4 szt. Bardzo ma³o u¿ywane,
cena 670,00 z³. Tel. 605 522 340.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg
5000 km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.

Gryfice
Sprzedam dom wolnostoj¹cy 120
mkw powierzchni mieszkalnej,
gara¿ z kana³em i przylegaj¹ce pomieszczenie gospodarcze – Brojce. Tel. 500 019 975.

Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.

Sprzedam lub wydzier¿awiê pawilon handlowy przy ul. Zielonej w
Gryficach (targowisko). Tel. 603
899 484.

Q Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.

Kupiê kawalerkê w Gryficach lub
Trzebiatowie. Tel. 091 384 48 64
(wieczorem).

MATRYMONIALNE

Region
Pan lat 52 zapozna pani¹ w celu
matrymonialnym. Tel. 790 898 075.

US£UGI
MLM
- perfumy
- œrodki czystoœci
- sprzeda¿, praca
Tel. 601 088 446.

Drawsko
Sprzedam 3 dzia³ki budowlane – 32
a, 32 a, 21 a, w ZagoŸdzie przy trasie
£obez - Drawsko, 5 km od Drawska
przy hydroforni. Woda, œwiat³o, gaz.
Tel. 696 972 337, 692 173 708.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ, gabinet, biuro. Lokal
polo¿ony na ul. Miros³awieckiej 38,
teren by³ego POMu, obok Stacja
Kontroli Pojazdów. 45 mkw., 2,8
mkw. ubikacja, miejsce parkingowe. Kontakt: 094 - 36 71543 lub
694476882.

T³umacz przysiêg³y - francuski, Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel. 094
352 10 58.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
Wykonujemy profesjonalne strony
internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

Reklama
Tel./fax 091 3973730

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 20.01.2009 r.
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Pobili i okradli staruszka

Policjanci w OREW w Radowie Wielkim

Rozbójnicy ju¿
w rêkach Policji

Jestem Bezpiecznym
Uczestnikiem Ruchu

(DOBRA) Policjanci z
Komendy Powiatowej Policji
w £obzie zatrzymali w
Goleniowie 16-letniego
Damiana K. z Dobrej, który
dokona³ rozboju wraz z 23letnim mê¿czyzn¹.

(RADOWO WIELKIE) W Oœrodku Rehabilitacyjn-Edukacyjno-Wychowawczym w Radowie Wielkim odby³o siê przedstawienie pn. Jestem
Bezpiecznym Uczestnikiem Ruchu Drogowego.

Do zdarzenia dosz³o w Dobrej, 9
stycznia br., w godzinach wieczornych. Dwóch sprawców wesz³o do
mieszkania starszego pana. Sprawy
byli bardzo brutalni. Przewrócili mê¿czyznê na ziemiê i ¿¹dali wydania
pieniêdzy. Z portfela schowanego
pod poduszk¹ skradli 1.000 z³. Starszy pan w ciê¿kim stanie zosta³ przewieziony do szpitala.
Policjanci rozpoczêli dzia³ania

Policjanci z £obza
dostali zaproszenie do
udzia³u w przedstawieniu zorganizowanym
przez uczniów i wychowanków Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w
Radowie Wielkim. Przedstawienie dotyczy³o omówienia ogólnych zasad
bezpieczeñstwa w ruchu drogowym.
Nie by³o to jednak ³atwe przedsiêwziêcie, gdy¿ podopieczni oœrodka to
dzieci i m³odzie¿ o œrednim i znacznym
upoœledzeniu umys³owym.
Dzieci bior¹ce udzia³ w przedstawieniu przygotowa³y rekwizyty ilustruj¹ce ulice, znaki drogowe, sygnalizacjê œwietln¹. Przy pomocy nauczycieli dzieci omówi³y jak nale¿y przechodziæ przez jezdniê, co oznaczaj¹
poszczególne znaki drogowe i jak nale¿y bezpiecznie zachowaæ siê na drodze.
Zaœpiewa³y tez piosenkê o sygnalizacji
œwietlnej.

zmierzaj¹ce do zatrzymania sprawców tego haniebnego czynu. Ju¿ 11
stycznia br. w Dobrej zatrzymali 23letniego Bogdana £., który us³ysza³
zarzut dokonania rozboju. Decyzj¹
S¹du Rejonowego w £obzie mê¿czyzna zosta³ aresztowany na okres 3
miesiêcy.
W toku prowadzonych czynnoœci ustalono, ¿e drugim sprawc¹ jest
16-letni Damian K. Policjanci zatrzymali go w Goleniowie. Zosta³ przes³uchany w charakterze nieletniego
sprawcy czynu karalnego. O dalszych losach 16-latka zdecyduje S¹d
Rodzinny i Nieletnich.
Damian jest znany lokalnej Policji. W lipcu ubieg³ego roku uciek³ z
domu, a jego m³odszy, 14-letni brat,
by³ zatrzymany we wrzeœniu 2008 r.
pod wp³ywem alkoholu.
(kp)

W spotkaniu uczestniczy³ Zastêpca Komendanta Powiatowego Policji w
£obzie nadkom Robert Gaj, który
szczegó³owo omówi³ zasady obowi¹zuj¹ce w ruchu drogowym. Asystent
ds. nieletnich mówi³a natomiast o tym,
czego nale¿y siê wystrzegaæ przy kontakcie z osob¹ nieznajom¹, proponuj¹c¹
s³odycze, czy te¿ przeja¿d¿kê autem.
Dzieci zadawa³y mnóstwo pytañ.
By³y ciekawe jak mo¿na zostaæ policjantem i czy lubimy swoj¹ pracê. Na
koniec spotkania dzieci odpowiada³y
na zagadki podsumowuj¹ce ca³e przedstawienie. Zwyciêzcy konkursu otrzymali s³odycze.
Asp. Anna Gembala, KPP £obez.
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Szanowni Mieszkañcy Gminy £obez
Numer 30 „Wieœci z £obeskiego Ratusza” jest informacj¹ poœwiecon¹
podsumowaniu dokonañ, zadañ i wydarzeñ w roku 2008 naszej Gminy. Przed
nami nowe wyzwania i zadania do realizacji w roku 2009 dziêkuj¹c wszystkim
mieszkañcom, instytucjom i organizacjom za dotychczasow¹ wspó³pracê
pozostajê z nadziej¹ na jej efektywn¹ kontynuacjê.
Burmistrz £obza Ryszard Sola
Inwestycje w Gminie £obez

W roku 2008 Gmina £obez przeprowadzi³a nastêpuj¹ce inwestycje i remonty budowlane:
1. Przebudowa budynku socjalno–biurowego wraz ze zmianą użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w m. Worowo. W wyniku robót budowlanych powstało 20 nowych mieszkań socjalnych.
2. Remont instalacji elektrycznej zasilającej budynek starej części szkoły Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie
3. Uzbrojono 31 działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na os.
Książąt Pomorskich w Łobzie przy ul. Jagiellonów i Piastów w wodociąg, sieć kanalizacji
sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej. Ponadto Zakład Gazowniczy wybudował gazociąg.
4. Dokonano całkowitą wymianę stolarki okiennej i drzwiowej z drewnianej na PCV
w placówkach oświatowo-wychowawczych tj. w:
a. Szkole Podstawowej nr 1 w Łobzie,
b. Szkole Podstawowej nr 2 w Łobzie,
c. Przedszkolu Miejskim nr 1 w Łobzie,
d. Zespole Szkół Gimnazjalnych w Łobzie,
e. Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie.
5. Przeprowadzono remont łazienek w części parterowej budynku w Przedszkolu Miejskim Nr
1 w Łobzie polegający na wymianie okładzin ścian pomieszczeń sanitarnych oraz wymianie
białego montażu. Ponadto wykonano remont pomieszczenia w sali nr 14 „Motylki” i sali nr 13
„Żabki” polegający na szpachlowaniu i malowaniu ścian, wymianie stolarki drzwiowej i wymianie wykładzin, oraz wymianie opraw oświetleniowych.
6. Remont pomieszczeń i sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości
Bełczna położonych na parterze budynku.
7. Remont Łobeskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usytuowanego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 polegający na:
- wykonaniu remontu pochylni osób niepełnosprawnych prowadzącej do pomieszczeń centrum,
- odwodnienie i osuszenie pomieszczenia Sali rehabilitacyjnej,
8. Remont pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łobzie.
9. W ramach robót budowlanych trwających przy budowie boiska zadania p.n. „Budowa zespołu
wielofunkcyjnych boisk sportowych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 w Łobzie”,
zakończono roboty związane z podbudową pod sztuczną nawierzchnię, położono sztuczną
trawę, częściowo ułożono nawierzchnię poliuretanową, wykonano ogrodzenie i oświetlenie oraz
budynek szatniowo – socjalny. Stan realizacji zadania wynosi 73% planowanej inwestycji.
10. Rozpoczęto roboty przy budowie boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i
młodzieży przy ul. Kościuszki 17 w Łobzie. Do chwili obecnej wykonano odwodnienie liniowe
boiska bez koszy rozsączających, wymianę gruntu i podbudowę betonową boiska
11. Rozpoczęto prace nad budową boiska w Zajezierzu. Wykonano drenaż odwadniający oraz
częściowo wyrównano płytę boiska.
12. Przeprowadzono gruntowny remont pomieszczeń kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Łobzie, wymieniono pokrycie dachu oraz pomalowano elewację.
13. Wykonano termomodernizację stropodachu Przedszkola Miejskiego w Łobzie wraz z
wymianą pokrycia dachowego.
14. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego w Łobzie.
15. Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w łączniku ulic Kilińskiego
i Spokojnej w Łobzie.
16. Wykonano przyłącze do kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych będących
własnością Gminy Łobez położonych przy ul. Niepodległości nr 56, 58, 60, 62 i 66 w Łobzie.
17. Przebudowano przyłącza wodociągowe w Łobżanach.
18. Wymieniono sieć wodociągową wraz z przyłączami w ulicy Przechodniej w Łobzie.
19. Wykonano remont stołówek w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 oraz w Publicznej Szkole
Podstawowej w Bełcznie.

Projekty budowlane
1. Firma Usługi Projektowe Andrzej Pierścionek Stargard Szczeciński opracowała projekt
budowlany na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przyrzecznej w Łobzie wraz z tłocznia
i przyłączami.
2. Opracowano projekt budowlany łazienki w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ulicy Bema 29 w
Łobzie.
3. Opracowana dokumentację budowlaną i wykonawczą termomodernizacji budynków szkolnych tj. Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1.
4. Opracowano projekt budowlany (do pozwolenia na budowę) na uzbrojenie nowych terenów
inwestycyjnych w Łobzie z pełną infrastrukturą, obejmujący:
1) budowę i przebudowę ulic Węgrzyńskiej i Magazynowej, usytuowanych w m. Łobez w tym:
a. wykonanie koncepcji przebiegu trasy drogi od ul. Waryńskiego przez
ul. Węgrzyńską i Magazynową do ul. Drawskiej o łącznej dł. ok. 2500 mb (w tym nowoprojektowany odcinek drogi ok. 990 mb), wraz z odwodnieniem drogi i jej oświetleniem w części
nowo projektowanej,
b. wykonanie projektu drogowego na łącznik pomiędzy ul. Waryńskiego i Drawską,
2) budowę sieci wodociągowej o długości ok. 4500 mb na odcinku od ul. Podgórnej do ul.
Świętoborzec, usytuowanych w m. Łobez,
3) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Węgrzyńskiej, Podgórnej, Odnodze Węgorzyńskiej,
Łąkowej, Strumykowej, Magazynowej o dł. ok. 6600 mb,
4) uzbrojenie działek usytuowanych w ulicach Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Lipowa
i Sosnowa, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, w sieć gazową,
sieć elektroenergetyczną, sieć wodociągową, sieć kanalizacji deszczowej i sieć kanalizacji
sanitarnej wraz z wykonaniem koncepcji przebiegu trasy drogi oraz jej oświetlenia i odwodnienia. Łączna długość projektowanych sieci dla poszczególnych branży wynosi ok. 650 mb
i ma zostać zakończona przyłączami przed granicą każdej działki (62 działki do uzbrojenia),
5) przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Segala o dł. ok. 450 mb,
6) projekt drogowy na przebudowę ul. Podgórnej, Odnogi Węgrzyńskiej, Strumykowej i Łąkowej.

5. Opracowano dokumentację budowlaną i wykończeniową (do pozwolenia na budowę) na
kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Łobez obejmującą:
a) Zadanie nr 1
1) modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w miejscowości Klępnica o orientacyjnej długości ok. 7.300 mb,
2) sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Klępnica wraz
z przesyłem do miejscowości Bełczna o orientacyjnej długości ok. 10.500 mb,
3) modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bełczna z uwzględnieniem odbioru
ścieków ze wsi Klępnica,
b) Zadanie nr 2
1) sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poradz wraz
z przesyłem do miejscowości Prusinowo o orientacyjnej długości ok. 3.600 mb,
2) sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Prusinowo
o orientacyjnej długości ok. 1.600 mb,
3) sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Worowo wraz z przesyłem
do miejscowości Prusinowo o orientacyjnej długości ok. 2.200 mb,
4) oczyszczalnia ścieków w miejscowości Prusinowo – zlewnia dla wsi Prusinowo, Poradz,
Worowo.

Projekty Gminy £obez
Gmina Łobez opracowała w 2008 roku łącznie 31 wniosków o dofinansowanie projektów.
Wnioski te składane były do różnych programów krajowych i europejskich. Z tego17 wniosków
zostało zaakceptowanych i uzyskało dofinansowanie. Zestawienie wniosków, które uzyskały
dofinansowanie przedstawia poniższa Tabela. Całkowity koszt zadań, które uzyskały dofinansowanie wynosi 6 910 068 zł, z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi
3 599 935 zł, przyznana łączna kwota dofinansowania to 3 316 638 zł.
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Sprawy Organizacyjno – Administracyjne

Kontynuując rozpoczęty w roku 2007 proces prywatyzacji Łobeskiej Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o. w Łobzie prowadzono w pierwszym półroczu br. negocjacje w sprawie zbycia udziałów
Spółki. W wyniku rokowań podpisano w dniu 11 czerwca 2008 r. umowę sprzedaży 100 %
udziałów ŁEC Sp. z o.o. na rzecz Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

1 września 2009 Burmistrz Łobza zdecydował o wdrożeniu systemu zarządzania jakością
zgodnego z wytycznymi normy PN-EN ISO 9001:2001 System zarządzania jakością ma nie
tylko za zadanie usprawnić pracę urzędników. Skierowany jest głównie w stronę jak najlepszej
obsługi klienta i świadczenia usług na jak najwyższym poziomie.
Zostały opracowane Karty Informacyjne dotyczące usług świadczonych przez Urząd oraz
niezbędne formularze, które wystarczy wypełnić i przekazać pracownikowi. Formularz taki nie
ma prawa zaginąć. Nie pozwoli na to elektroniczny system ewidencji dokumentów i korespondencji. Wszelkie dokumenty wpływające do urzędu są wpisywane do systemu. W każdej chwili
można sprawdzić, do kogo dana sprawa trafiła, co w danej sprawie zrobiono, kiedy upływa
termin jej załatwienia, itp. Wszystko po to, by mieszkańcy gminy byli zadowoleni, a ich sprawy
załatwiane szybko i fachowo.
W sołectwie Poradz mieszkańcy wybrali nowego sołtysa, funkcję tę objęła Pani Helena Olejnik.
Wybory uzupełniające zorganizowane zostały po rezygnacji poprzedniej Pani sołtys Małgorzaty Marek.
Przeprowadzono remont wysłużonej już sali obrad (sala nr 21) w Urzędzie Miejskim
w Łobzie. Zmodernizowana sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Łobzie jest godnym
miejscem do reprezentowania Gminy Łobez i obrad sesji Rady Miejskiej.
W roku 2008 Rada Miejska w Łobzie odbyła 14 sesji, na których podjęła 99 uchwał, w tym z zakresu:
- spraw organizacyjnych – 15
- spraw finansowych, budżetu i jego zmian -18
- podatków i opłat – 8
- gospodarki nieruchomościami – 7
-gospodarki mieszkaniowej – 8
- oświaty i kultury, sportu i turystyki -14
- gospodarki komunalnej – 10
- zagospodarowania przestrzennego – 7
- skarg na działalność burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych gminy - 12.

Realizując zadania związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy wykonywano
szereg remontów budynków i lokali komunalnych, jako ważniejsze należy wymienić: Zajezierze - wykonanie instalacji wod .- kanalizacyjnej i c.o. w lokalu komunalnym, Poradz 7 - docieplenie ściany szczytowej budynku, Łobez ul. Kraszewskiego 19/5 i ul. Kraszewskiego 26/
6 remont lokali komunalnych i dachów, Łobez ul. Przyrzeczna 2 remont dachu, Prusinowo 15
remont dachu po spaleniu. Wymieniono 63 okna i dwie pary drzwi w lokalach komunalnych.
Wyremontowano 22 szt. pieców kaflowych.
W lokalu użytkowym przy ulicy Kościelnej „Bar Borko” wymieniono okna i drzwi.
W ramach planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy w 2008 roku została uchwalona zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez (ul. Szymanowskiego) oraz
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez „Cmentarz”.
Rozpoczęto opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu obrębu nr 4 miasta Łobez, obszar „Osiedle Leśne” oraz projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kołdrąb, obszar „Drawska”.
Ponadto w 2008 r. przystąpiono do sporządzenia:
1) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łobez
w celu wyznaczenia terenów pod lokalizację farm elektrowni wiatrowych w obrębie Karwowo
i Zachełmie, gm. Łobez oraz zmiany funkcji terenu o dotychczasowym użytkowaniu rolniczym,
położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez na tereny pod zabudowę mieszkaniową z usługami
nieuciążliwymi oraz zabudowę usługową.
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację farm elektrowni wiatrowych w obrębie Karwowo i Zachełmie, gm. Łobez.
Realizując zadania w zakresie utrzymania terenów ogólnie dostępnych i zielonych wykonano
remont fontanny miejskiej, położonej przy ul. Niepodległości wraz z montażem urządzeń (pompy, dysze, oświetlenie). W ramach zagospodarowywania Parku przy ulicy Kościuszki wykonano renowację pomnika „Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy”, utwardzono i zagospodarowano
alejki i plac przed pomnikiem, zamontowano oświetlenie i ławki, wykonano przyłącze wodociągowe.
Wykonano projektu (dokumentacja techniczno-projektowa) zagospodarowania terenu nowej
części cmentarza w Łobzie, położonego przy ulicy Wojska Polskiego w celu rozszerzenia
istniejącego cmentarza. Dokonano naprawy zniszczonego (przez nieznanego sprawcę) krzyża
znajdującego się w północnej części wsi Grabowo. Zakupiono i zamontowano zestawy placów
zabaw do Worowa, Grabowa, Rynowa, Rożnowa, Meszne, Zajezierze, Zagórzyc, Klępnicy,
Bonina, Dobieszewa, Unimia.
Rozpoczęto zadanie zmierzające do poprawy stosunków wodnych przy ulicach Strumykowa,
Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska wykonując naprawę rurociągu i czyszcząc cześć rowów
melioracyjnych.
Zrealizowano poniższe zadania związane z budową i przebudową dróg:
- budowa dróg gminnych w ulicach: Łokietka, Jagiellonki, Racibora, Bogusława, Warcisława,
Czcibora, Moniuszki, Szymanowskiego, łącznik ul. Szymanowskiego i Chopina,
- przebudowa dróg gminnych w Łobzie w ulicach: Orzeszkowej, Przechodniej, łącznika ul.
Kilińskiego z ul. Spokojną - wykonanie ciągu pieszo – jezdnego,
- przebudowa dróg gminnych na terenach poza miejskich: przy budynku wielorodzinnym w
Dalnie, droga od skrzyżowania z drogą powiatową do końca wsi w miejscowości Łobżany,
droga Zagórzyce - Kolonia III,
- przebudowa parkingów: przy rondzie pomiędzy ul. Obrońców Stalingradu i ul. Kraszewskiego,
pomiędzy ul. Kościuszki a Pl. 3-go Marca przy budynku mieszkalnym nr 30
- przebudowa jezdni łączącej ul. Mickiewicza z ul. Murarską wraz z budową parkingu i wykonaniem chodnika po skosie,
W zakresie poprawy oświetlenia terenów miasta i wsi wykonano następujące zadania:
- budowa oświetlenia w części miejscowości Karwowo, Klępnica, Wysiedle, Łobżany,
- budowa oświetlenia pomiędzy ul. Mickiewicza, Murarską, Niepodległości, Budowlaną,
- budowa oświetlenia na parkingu przy rondzie, na zapleczu budynku przy ulicy Kościuszki,
dodatkowego oświetlenia na ul. Orzeszkowej i ul. Sawickiej, budowa na ulicy Przechodniej.

SPRZEDA¯ I DZIER¯AWA NIERUCHOMOŒCI
W roku 2008 sprzedano:
1) 63 lokale mieszkalne w tym: w mieście 44 lokale; na wsi 19 lokalI
2) 28 działek w tym:
- w mieście 11 działek pod zabudowę mieszkaniową,
1 działkę zabudowaną garażem,
1 działkę pod zabudowę trafostacji,
- na wsi 14 działek pod zabudowę mieszkaniową,
1 działkę zabudowaną bud. gospodarczym,
3) 8 działek na rzecz użytkowników wieczystych.
4) 2 działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
5) Przekształcono z użytkowania wieczystego w prawo własności 9 działek.
Burmistrz £obza zawiadamia, ¿e na tablicach informacyjnych Urzêdu Miejskiego

(w siedzibie Urzędu oraz przy ul. Niepodległości) wywieszono wykazy dotyczące:
1. sprzedaży nieruchomości niezabudowanych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:
- działka nr 458/25 o pow. 280 m2 położona w obr. 2 m. Łobez Kw nr 22705,
- działka nr 1242/3 o pow. 310 m2 położona w obr. 4 m. Łobez przy ul. Podgórnej Kw nr 21361,
- działka nr 1242/4 o pow. 581 m2 położona w obr. 4 m. Łobez przy ul. Podgórnej, Strumykowej
Kw nr 21362,
- działka nr 1242/5 o pow. 276 m2 położona w obr. 4 m. Łobez przy ul. Podgórnej Kw nr 21363,
- działka nr 1242/6 o pow. 721 m2 położona w obr. 4 m. Łobez przy ul. Podgórnej Kw nr 21364,
- działka nr 121/1 o pow. 258 m2 położona w obr. 1 m. Łobez Kw nr 10254,
- działka nr 121/2 o pow. 258 m2 położona w obr. 1 m. Łobez Kw nr 10255,
- działka nr 17/51 o pow. 3398 m2 położona w obr. Niegrzebia Kw. nr 22914.
2. dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Łobez :
- część działki nr 1195/43 o pow. 2,50 ha położonej w obrębie 4 m. Łobez z przeznaczeniem
pod uprawy rolne

Sprawy Obywatelskie
W roku 2008 w Wydziale Spraw Obywatelskich zarejestrowano 192 urodzenia oraz 142 zgony.
Stan liczby mieszkańców Gminy Łobez na dzień 01 stycznia 2008 r. wynosił 14.479 osoby,
natomiast na koniec roku tj. na dzień 31 grudnia 2008 r.14.432 osoby. Zmniejszenie się liczby
mieszkańców (48 osób) związane jest z wymeldowaniami z pobytu stałego poza teren Gminy
Łobez. Zarejestrowano 115 przedpoborowych (rocznik 1980).
W zakresie dowodów osobistych zarejestrowano w ciągu ubiegłego roku 1.180 wniosków o
wydanie dowodu osobistego. Wydano 1.980 dowodów osobistych. Mieszkańcy gminy zgłosili
135 przypadków utraty dowodu osobistego.
Wykonując zadania związane z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy, uzupełniono sprzęt
pożarniczy w obydwu jednostkach ochotniczej straży pożarnej działających na terenie gminy
tj. w Boninie i w Zagórzycach. Dokonano remontu basenu przeciwpożarowego w Zajezierzu
poprawiając jego system odwodnienia. Wartość wykonanego remontu wyniósł 23.759 zł.
Przeprowadzono również remont basenu przeciwpożarowego w Poradzu w postaci częściowego wykonania nowego ogrodzenia, a częściowo jego naprawy na kwotę 6.796 zł.
Dokonany został także remont samochodu pożarniczego w OSP w Zagórzycach polegający
na naprawie w szczególności zbiornika wody, instalacji hydraulicznej hamulców i instalacji
elektrycznej. Ogólna kwota remontu wyniosła 8.800 zł.
Współdziałając z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzycach zostało utworzone w
remizie OSP w Zagórzycach, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na
terenach wiejskich”, centrum kształcenia na odległość. Centrum kształcenia zlokalizowane w
remizie, w ramach projektu wyposażone zostało w sprzęt komputerowy: serwer, pięć stanowisk komputerowych oraz liczny sprzęt peryferyjny. Dodatkowo w centrum kształcenia
wykonane zostało łącze umożliwiające dostęp do Internetu. Centrum kształcenia służy, dla osób
które chcą poszerzać swoją wiedzę, zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. Centrum kształcenia
zapewnia bowiem możliwość kształcenie ustawicznego on-line w zakresie szkoleń dostępnych
na platformie e-learningowej. Korzystanie z centrum szkolenia jest nieodpłatne.
Dla celów zarządzania kryzysowego zakupiony został agregat prądotwórczy.
Ponadto realizowane były plany zawarte w uchwale budżetowej związane z bieżącą działalnością jednostek OSP, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, prowadzenia rejestru
wyborców oraz rejestracji przedpoborowych.

Sprawy Spo³eczne i Promocji
- 20 maja zarejestrowano pierwszą oświatową niepubliczną placówkę w gminie Łobez t.j. Punkt
Przedszkolny w Karwowie, prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa,
- 29 sierpnia zarejestrowano drugą oświatową niepubliczną placówkę w gminie Łobez, tj.
Przedszkole Niepubliczne w Łobzie „Bajkowa Kraina” prowadzone przez „Usługi Edukacyjne”
K. Kurłowicz, Z. Heland,
- podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
Ruchową i z Autyzmem na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łobez do Ośrodka
Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Radowie Wielkim,
- wdrożono pilotażowy program „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez
osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie na lata
2008-2010,
· podpisano umowy z PFRON o dofinansowanie nauki uczniom niepełnosprawnym na łączną
kwotę 28 335 złotych,
· uzyskano dofinansowanie na zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych w wysokości
170 000 zł,
-wdrożono Rządowy Program „Dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej –
„WYPRAWKA SZKOLNA”. W ramach programu 85 uczniom dofinansowano podręczniki na kwotę
11 870 złotych,
- wydano 598 decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego na łączną kwotę 310 131 złotych,
- przyznano w drodze decyzji 3 uczniom znajdującym się w przejściowo trudnej sytuacji
materialnej zasiłki szkolne na łączną kwotę 960 złotych,
- wydano 14 decyzji w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych.
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II Gala Sportu - NOMINACJE
pracowników na łączną kwotę 67 017,90 złotych,
- współorganizowano wyjazd 30 dzieci z terenów wiejskich, w tym z rodzin byłych pracowników PGR, na kolonie letnie do Ośrodka Wypoczynkowego w Białym Dunajcu,
- w ramach półkolonii przy świetlicy terapeutycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 zorganizowano
NIEOBOZOWĄ AKCJĘ LETNIĄ „Wędrówki po Pomorzu” (2 turnusy po 35 uczestników),
- zorganizowano bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 – badania przeprowadzono w mammobusie należącym do Szpitala Onkologicznego Szczecin (z programu
skorzystały 322 kobiety),
- organizowano obchody świąt okolicznościowych (Wyzwolenie Łobza, Rocznica Uchwalenia
Konstytucja 3-go Maja, Dzień Zwycięstwa, Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej, Narodowe
Święto Niepodległości, ) oraz inne imprezy kulturalne i rozrywkowe dla mieszkańców ( m.in.
Dni Łobza, Dożynki Gminne, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych i Big-Bandów),

Najwa¿niejsze imprezy kulturalno-sportowe
1. XVI Fina³ WOŒP – wystêp artystyczny uczniów szkó³ ³obeskich oraz organizacja

halowego turnieju pi³ki no¿nej – udzia³ 17 zespo³ów z powiatu ³obeskieg,stargardzkiego i œwidwiñskiego.
2. VII memoria³ im. Jerzego Machoñskiego w Halowej Pi³ce No¿nej – udzia³ 9 zespo³ów z woj. zachodniopomorskiego oraz Prenzlau – Niemcy.
3. Wspó³organizacja gali 45-lecia klubu MLKS „Œwiatowid’ £obez, m.in. organizacja
II Turnieju Kibiców z woj. zachodniopomorskiego.
4. I Gala Sportu Powiatu £obeskiego.
5. Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego i Synchronicznego.
6. III Mistrzostwa Geodetów woj. zachodniopomorskiego w pi³ce siatkowej.
7. VII Zimowe Igrzyska Sportowo-rekreacyjne LZS Samorz¹dów Powiatowych
woj. zachodniopomorskiego – udzia³ 16 reprezentacji powiatów.
8. Pó³fina³ Mistrzostw Polski w Pi³ce No¿nej Szkó³ Gimnazjalnych.
9. Mistrzostwa Regionalne w Pi³ce No¿nej dziewcz¹t szkó³ ponad gimnazjalnych.
10. Mistrzostwa Wojewódzkie Oœrodków OHP w Pi³ce No¿nej.
11. Halowy turniej Pi³ki No¿nej – uczestnikami zawodów by³y zespo³y muzyczne
z partnerskich miast wystêpuj¹ce w XIV £obeskich Przegl¹dach Orkiestr Dêtych
i Big-bandów ( Niemcy, Bia³orus, Estonia, Litwa, Serbia).
12. Organizacja XV Edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin – w klasyfikacji gmin
i miast do 20 tys. mieszkañców – gmina £obez zajê³a 7 miejsce w kraju – nagroda
14 tys. z³ na organizacje wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y w okresie wakacji .
13. Miêdzynarodowy Turniej Unihokeja -£obez 2008r. impreza sportowa w
której wziê³o udzia³ kilkuset zawodników z terenu Polski i Czech (29.05 do
01.06. 2008r.)
14. Organizacja XXII £obeskich Biegów o memoria³ red. Tomasza Hoppera – udzia³
730 uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych z powiatu ³obeskiego.
15. Mistrzostwa Domów Dziecka w pi³ce no¿nej.
16. Wojewódzkie Zawody sprawnoœciowe Stra¿y i OSP.
17. Festyn Sportowo-rekreacyjny dla mieszkañców powiatu ³obeskiego p.n. „Kogel-mogel” – udzia³ 5 reprezentacji gmin , organizacja „DNI £obza” : gry i konkursy
sprawnoœciowe, II Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki No¿nej o memoria³ Miko³aja Kondratowicza.
18. IV Mistrzostwa wojewódzkie Geodetów w Pi³ce Siatkowej.
19. Wspó³organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci p.n. ”Œwiêto Radoœci „
20. I GALA BOKSU.
21. XX memoria³ im. Witolda Markiewicza w Halowej Pi³ce No¿nej Trampkarzy –
udzia³ 10 zespo³ów z woj. zachodniopomorskiego.
22. Miko³ajkowe Turnieje w pi³ce siatkowej, koszykowej i no¿nej dla dzieci i m³odzie¿y
23. Mistrzostwa Wojewódzkie w Pi³ce Siatkowej Mê¿czyzn – ognisk TKKF.
Ponadto Urz¹d Miejski poprzez Wydzia³ Sportu i Turystyki by³ wspó³organizatorem wielu rajdów pieszych i rowerowych na przestrzeni 2008r. Wraz
z Stowarzyszeniami SGiPPD , TKKF –B³yskawica , ZROT-Szczecin zorganizowane zosta³y miêdzy innymi Maraton Rowerów Górskich i Wyœcig Rrodziny
„Gryfik” w koñcu czerwca 2008 r. , na trasie przygotowanej i wytyczonej
w 85% na terenie Gminy £obez , udzia³ kilkuset zawodnik ow z terenu ca³ego
kraju . W dniach 14-15 czerwca 2008 r. XIV Rajdzie Rowerowym GwieŸdzistym
w którym uczestniczy³a 10 osobowa grupa cyklistów z Gminy £obez wziê³o
udzia³ 135 uczestników z 9 stowarzyszonych gmin.
W kilkunastu rajdach pieszych i rowerowych po trasach turystycznych
wytyczonych i oznakowanych na terenie Gminy wziê³o ³¹cznie udzia³ oko³o
550 osób.
Bardzo wysok¹ ocenê za przygotowanie obozu kajakarzy na terenie gminy
£obez , dorocznego ogólno polskiego , sp³ywu papierników w którym udzia³ wziê³o
170 osób.
Sta³a troska o stan oznakowania tras rowerowych , pieszych oraz stan
techniczny obiektów infrastruktury turystycznej podniós³ w ubieg³ym roku
bezpieczeñstwo i komfort korzystania z nich a tak¿e zwiêkszy³ zauwa¿alnie
zainteresowanie mieszkañców i turystów przebywaj¹cych na naszym terenie
aktywn¹ form¹ spêdzania wolnego czasu w okresach urlopowych i innych
dniach wolnych od pracy.

Lista nominowanych w kategorii: „Najpopularniejszy
sportowiec powiatu ³obeskiego 2008” w plebiscycie
czytelników „Tygodnika £obeskiego” i „Nowego Tygodnika
£obeskiego”. Wybieramy 10 sportowców.
Bednarek Sylwester
Bidny Dawid
Bodys Anna
Brona £ukasz
Brzeziñska Aleksandra
Buczma Grzegorz
Ge³omej Aleksander
Gêbka Karol
Gromadzka Magdalena
Horbacz Marcin
Kamiñska Karolina
Kamiñski Emilian
Kamiñski Marcin
Kmieæ Tomasz
Kordyl Szymon
Kwak Weronika
Lorent Izabela
Mosi¹dz Marcin
Plesiak Jakub
Romañczyk Daniel
Romej Justyna
Samal Artur
Sira Agnieszka
Szyliñski Rafa³
Wasiak Klaudiusz
Wawrzyniak Anna
Za³êcki Pawe³

Radowo Ma³e – pi³ka no¿na
Wêgorzyno – lekka atletyka
Resko – lekka atletyka
£obez – pi³ka no¿na
Radowo Ma³e – koszykówka
Resko – pi³ka no¿na
Resko – gry zespo³owe
Wêgorzyno – pi³ka no¿na
Dobra – lekka atletyka
£obez – maratony
£obez – lekka atletyka
Dobra – pi³ka no¿na
Dobra – pi³ka no¿na
Radowo Ma³e – pi³ka no¿na
£obez – siatkówka
Wêgorzyno – lekka atletyka
Radowo Ma³e – lekka atletyka
£obez – pi³ka no¿na
Wêgorzyno – lekka atletyka
Wêgorzyno – pi³ka no¿na
£obez – lekka atletyka
Wêgorzyno – pi³ka no¿na
Radowo Ma³e – koszykówka
£obez – siatkówka
Resko – pi³ka no¿na
Resko – siatkówka
Dobra – pi³ka no¿na

Z tych 27 nominowanych wybieramy 10 najlepszych sportowców w 2008
roku. Nazwiska wpisujemy w kupon. Osoba na pierwszym miejscu otrzyma
najwiêksz¹ liczbê punktów, ostatnia - 1 pkt. Kupony prosimy przesy³aæ lub
przynosiæ do starostwa, hali sportowej lub do redakcji.

Kupon na najpopularniejszego
sportowca powiatu ³obeskiego 2008
1. ......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................
4. ......................................................................
5. ......................................................................
6. ......................................................................
7. ......................................................................
8. ......................................................................
9. ......................................................................
10. ....................................................................
Zg³aszaj¹cy:
Imiê i Nazwisko ..................................................
Adres ................................................................
Spoœród osób które wezm¹ udzia³ w losowaniu i podadz¹
swoje dane rozlosowany bêdzie telewizor LCD 32

SPORT
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VIII Memoria³ im. Jana Niewczasa

(RESKO) 10 stycznia br.
w hali gimnazjum w Resku
odby³ siê kolejny - VIII
Memoria³ im. Jana
Niewczasa w pi³ce
siatkowej Pracowników
Oœwiaty i Samorz¹dowców.
W imprezie wziê³o udzia³ 8 zespo³ów: z Trzebiatowa, Gryfic, Brojc,
Stargardu Szcz., Œwidwina, £obza i
dwa zespo³y z Reska. Na widowni
wœród kibiców zasiedli: siostra Jana
Niewczasa - Jadwiga z rodzin¹, wicestarosta ³obeski Ryszard Brodziñski, przewodnicz¹ca rady miejskiej w
Resku Barbara Basowska, przedstawicielka zarz¹du oddzia³u ZNP Ryszarda Czaban, dyrektorzy szkó³ w
Resku Ma³gorzata Bia³y i Adam
Szatkowski.
Po uroczystym rozpoczêciu me-

moria³u przez burmistrza Reska Arkadiusza Czerwiñskiego, uczczono
minut¹ ciszy pamiêæ Jana Niewczasa. Nastêpnie delegacja m³odzie¿y
Zespo³u Szkó³ w Resku uda³a siê na
cmentarz i z³o¿y³a wi¹zankê oraz zapali³a znicze na jego grobie. Uroczyste otwarcie zakoñczy³ wystêp zespo³u gimnastycznego z Gimnazjum
w Resku pod kierunkiem Alicji Paw³owskiej.
Turniej przeprowadzono w
dwóch grupach systemem „ka¿dy z
ka¿dym”, a nastêpnie walczono o
miejsca i zwyciêstwo w turnieju.
W grupach zagrali: Grupa I:
£obez, Stargard Szcz., Brojce i Resko II. W Grupie II spotkali siê: Gryfice, Trzebiatów, Resko I i Œwidwin.
Turniej wygra³ zespó³ z £obza,
wyprzedzaj¹c Gryfice, a trzecie miejsce zajê³a ekipa ze Stargardu Szcz.
Nastêpne miejsca w kolejnoœci zajêli: Trzebiatów, Resko II, Brojce, Resko I, Œwidwin.

Zimowa panorama sportu

„Olimp” £obez gra w DALPS
(DRAWSKO POM.) £obeski zespó³ pi³ki siatkowej „Olimp” bierze
udzia³ w meczach DrawskiejAmatorskiej Ligi Pi³ki Siatkowej, organizowanej przez tamtejszy UKS Olimpijczyk”. W drugiej kolejce tej ligi pokona³ zespó³ Urzêdu Miasta i Gminy
3:1 i zajmuje w tabeli 5 miejsce.
Halowe ligi pi³ki siatkowej jak i
pi³ki no¿nej to bardzo dobry pomys³
na uprawianie sportu w okresie zimowym, gdy s¹ utrudnione mo¿liwoœci jego uprawiania w terenie.
Ciesz¹ siê one du¿ym zainteresowaniem, ale... u naszych s¹siadów. W
minion¹ niedzielê 12 zespo³ów zainaugurowa³o po³czyñsk¹ ligê pi³ki
no¿nej w Redle, w gminie Po³czynZdrój. Rozpoczê³y siê równie¿ rozgrywki ligi œwidwiñskiej. Mo¿na je
nazwaæ zak³adowymi, gdy¿ w wiêkszoœci ekipy reprezentuj¹ konkretne

zak³ady i firmy. Gry s¹ zaciête i widowiskowe. Szkoda, ¿e takich rozgrywek nie organizuje siê u nas.
W Drawsku UKS „Olimpijczyk”
zorganizowa³ ligê pi³ki siatkowej. Bierze w niej udzia³ 10 zespo³ów, z ró¿nych zak³adów i instytucji. Do ligi
przy³¹czy³ siê „Olimp” £obez, który w
drugiej kolejce wygra³ z zespo³em
tamtejszego Urzêdu Miasta i Gminy
3:1 i zajmuje 5 miejsce w tabeli.
Tabela DALPS po II kolejce
1. Kolorowi
6
6:0
2. ZSZ CKP
5
6:3
3. LO
3
3:0
4. Al Samer
3
3:0
5. Olimp £obez 3
4:4
6. ZNP
3
3:4
7. ZSP nr 2
3
3:4
8. ZUS
1
2:6
9. UMiG
0
2:6
10. JW Oleszno 0
1:6

Najlepsi zawodnicy meczu fina³owego zostali nagrodzeni pami¹tkowymi pucharami. W zespole
£obza puchar otrzyma³ Tomasz Bogucki oraz Sylwia Witaszek z Gryfic.
Dziêki sponsorom turnieju:
Urzêdowi Miasta i Gminy w Resku,
Starostwu w £obzie, Zarz¹dowi
Oddzia³u ZNP w Resku, Masarni
BAN z Lubienia Górnego i Piekarni

Gama z Reska wszystkie zespo³y
otrzyma³y puchary, dyplomy i poczêstunek.
Serdeczne podziêkowanie od
uczestników turnieju pracownikom
Gimnazjum w Resku za przeprowadzenie turnieju, sponsorom za pomoc finansow¹ i kibicom za gor¹cy
doping. Organizatorzy: koledzy i
kole¿anki Jana.

W dwudziestce nominowanych

Grynkiewicz drugi
W dniu 17 stycznia w Neubrandenburgu odby³y siê Halowe Otwarte Zawody Ziemi Lubuskiej. Startuj¹cy w nich Marcin Grynkiewicz w
biegu na 200 m zaj¹³ drugie miejsce.
Zawody wygra³ Philipp Bahr ze
Schweriner z czasem 22,25 sek.
M³odszy od niego o dwa lata Grynkiewicz, reprezentuj¹cy LKS Pomorze Stargard, przegra³ zaledwie o 6
setnych sekundy (22,31).

Marcin Grynkiewicz znalaz³ siê w
dwudziestce wyró¿niaj¹cych siê
sportowców stargardzkich w 2008
roku, nominowanych w plebiscycie
zorganizowanym przez prezydenta
Stargardu Szcz. i „G³os Szczeciñski”,
na najlepszego sportowca Stargardu. G³os zamieszcza listê sportowców i kupon, na którym czytelnicy
mog¹ wskazaæ piêciu najlepszych.
Je¿eli ktoœ z ³obzian bêdzie mia³ okazjê zag³osowaæ – zachêcamy do poparcia Marcina.
(r)
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ROZMAITOŒCI

Kronika powiatu ³obeskiego
Maciuœ

Maciuœ
z rodzicami
Grzesiu z rodzicami
i chrzestnymi

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Chrzest Jakuba

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242. www.fotoklif.com.pl

tygodnik ³obeski 20.01.2009 r.

POLICJA - INFORMACJE
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Zatankowa³ paliwo
i odjecha³
(RESKO) W dniu 12 stycznia br.,
o godz. 7.00 w Resku, na stacjê Orlen, podjecha³ samochód marki Renault. Kierowca zatankowa³ paliwo o
wartoœci 130 z³ i odjecha³ nie uiszczaj¹c op³aty.

Pani zniewa¿y³a
funkcjonariuszy Policji
(£OBEZ) W dniu 13 stycznia br.
dzielnicowi z Komendy Powiatowej
Policji w £obzie udali siê na ulicê
Podgórn¹ w £obzie, gdzie wyjaœniali zg³oszenie. Nagle z mieszkania
wybieg³a pani Lidia W., która zaczê³a wyzywaæ policjantów s³owami
obel¿ywymi. Policjanci próbowali
uspokoiæ kobietê, która jednak nie
reagowa³a na polecenia i nadal krzycza³a w kierunku interweniuj¹cych
policjantów. Teraz odpowie za zniewa¿enie funkcjonariuszy Policji, za
co grozi do 2 lat pozbawienia wolnoœci.

Uderzy³a autem
w ogrodzenie
(RESKO) W dniu 13 stycznia br.,
o godz. 15.30 w Resku, na ulicy Leœnej, kieruj¹ca samochodem marki
Fiat Palio Agata O. nie dostosowa³a
prêdkoœci do panuj¹cych warunków drogowych, w wyniku czego
wpad³a w poœlizg na oblodzonej
jezdni i uderzy³a w ogrodzenie swojej posesji. Uszkodzeniu uleg³ te¿
samochód.

Kradzie¿ z w³amaniem
do remizy
(GOSTOMIN) W nocy z 13 na 14
stycznia br., w Gostominie, nieznany
sprawca w³ama³ siê do remizy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, zrywaj¹c
k³ódkê przy drzwiach. Sprawca
skrad³ 5 litrów benzyny o wartoœci
17,95 z³, na szkodê Urzêdu Gminy w
Radowie Ma³ym.

Broñ gazowa bez zezwolenia
(ZAJEZIERZE) W dniu 14
stycznia br. w Zajezierzu, policjanci
z Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w £obzie ujawnili u
Paw³a W. broñ w postaci pistoletu
gazowego FBI 8000, na któr¹ w³aœciciel nie mia³ pozwolenia. Policjanci sprawdzaj¹ teraz pochodzenie broni.

Kolizja w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO) W dniu 14
stycznia br., o godz. 12.45, na drodze

dojazdowej do „dzikiej pla¿y” w
Wêgorzynie, kieruj¹cy samochodem marki Mitsubishi Jacek S., na
oblodzonej nawierzchni straci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w
samochód marki Opel, którego kierowc¹ by³ Artur. S.

Skrad³ alkohol w markecie
(£OBEZ) W dniu 15 stycznia br.,
ok. godz. 20.30, w £obzie, pracownicy sklepu Tesco zg³osili, ¿e m³ody
cz³owiek skrad³ butelkê wódki. Na
miejsce zdarzenia przyby³ funkcjonariusz Policji wraz z Stra¿nikiem
Miejskim. Pracownicy opisali wygl¹d z³odzieja. Patrol w poœcigu zatrzyma³ znanego Policji Daniela G.,
lat 18. Teraz sprawca odpowie za
pope³nione wykroczenie.

Dwie kolizje
W dniu 15 stycznia br., na terenie
powiatu ³obeskiego, mia³y miejsce
dwie kolizje drogowe.
(£OBEZ) O godz. 0.30, na drodze
Prusim – £obez, kieruj¹cy samochodem marki BMW Grzegorz S. nie
dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków i na oblodzonej
jezdni straci³ panowanie nad pojazdem, po czym dachowa³. Kierowca z
niewielkimi obra¿eniami zosta³ przewieziony do szpitala.
(STAROGARD) Druga z kolizji
mia³a miejsce ok. godz. 18.00 w Starogardzie, gdzie kieruj¹cy samochodem marki Man Jacek K., wykonuj¹c manewr cofania, uderzy³ w
prawid³owo zaparkowany samochód marki citroen C 15, nale¿¹cy
do Szymona G.

NietrzeŸwy kierowca
(WÊGORZYNO) W dniu 15
stycznia br., o godz. 19.00, policjanci
z Posterunku Policji w
Wêgorzynie, na trasie Podlipce –
Sarnikierz, zatrzymali Stanis³awa S.,
który kierowa³ samochodem marki
Fiat 126p, bêd¹c w stanie nietrzeŸwym. Wynik badania na zawartoœæ
alkoholu w wydychanym powietrzu
wykaza³ 0,47 mg/l.

W³amanie w Dobrej
(DOBRA) Policjanci z Dobrej w
dniu 18 stycznia br., zatrzymali
dwóch sprawców kradzie¿y z w³amaniem do gara¿u przy ul. D¹browskiego. Okazali siê nimi dwaj mieszkañcy
gminy Dobrej, Mariusz D. i Krzysztof K. Z gara¿u sprawcy ukradli elektronarzêdzie wartoœci ³¹cznej 450 z³.
Obaj zostali zatrzymani do wyjaœnienia i odpowiedz¹ za swój czyn przed
s¹dem.
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Usi³owali okraœæ GS
w Wêgorzynie

Kierowca pod wp³ywem
narkotyków

(WÊGORZYNO) W nocy z 16 na
17 stycznia br., nieznani sprawcy
usi³owali okraœæ pomieszczenia w
budynku GS w Wêgorzynie. Po wybiciu szyby w drzwiach weszli do
œrodka, lecz prawdopodobnie z uwagi na brak interesuj¹cego ich ³upu,
odst¹pili od dalszego dzia³ania.

(RESKO) W dniu 16 stycznia br.,
o godz. 19.00 w Resku, przy ul. D¹browszczaków, policjanci zatrzymali
do kontroli drogowej kieruj¹cego
samochodem Mariana K. Kierowca
zwróci³ uwagê policjantów nietypowym zachowaniem, pomimo tego, ¿e
nie by³o czuæ woni alkoholu. Podejrzenia policjantów okaza³y siê zasadne. Gdy zbadali kierowcê na zawartoœæ narkotyków w organizmie,
test wypad³ pozytywnie.

Kolizja drogowa
(£OBEZ) W dniu 17 stycznia br.,
o godz. 18.15 w £obzie, przy ul. Segala, dosz³o do kolizji drogowej pomiêdzy pojazdami Skoda i VW Golf.
Kieruj¹cy Skod¹ wymusi³ pierwszeñstwo kieruj¹cemu Golfem, gdy
wyje¿d¿a³ z parkingu. Na szczêœcie
oby³o siê bez ofiar, ale oba pojazdy
uleg³y uszkodzeniu.

Kradzie¿ s³upów
(RADOWO MA£E) Policjanci z
Radowa Ma³ego, w dniu 16 stycznia
br., zatrzymali na gor¹cym uczynku 4
sprawców kradzie¿y s³upów energetycznych w miejscowoœci Mo³dawianek. Wartoœæ s³upów oszacowano wstêpnie na kwotê 1000 z³.
Sprawcy dzia³ali na szkodê ENEA
Gryfice. Teraz stan¹ przed s¹dem.

Koniec z rybkami
(DOBRA) Policjanci z Dobrej
ustalili sprawców kradzie¿ z dnia 8
stycznia br. Wtedy to, jak siê okaza³o, dwóch nieletnich mieszkañców
tej miejscowoœci, dokona³o kradzie¿y sprzêtu wêdkarskiego wartoœci
1200 z³, z jeden z piwnic domu przy ul.
A. Krajowej. Sprawcy odpowiedz¹
przed s¹dem dla nieletnich.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
(WÊGORZYNO) W dniu 16
stycznia br., oko³o godz. 1.45 w
Wêgorzynie, przy ul. Runowskiej,
policjanci zatrzymali nietrzeŸwego
Paw³a U., który kierowa³ rowerem.
Mê¿czyzna posiada³ 0.74 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Za
dokonane przestêpstwo bêdzie odpowiada³ przed s¹dem, gdzie grozi
mu kara do dwóch lat pozbawienia
wolnoœci.

Przyjechali do £obza
na papieroska
(£OBEZ) Policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w £obzie, w dniu
16 stycznia br., o godz. 22.30 w
£obzie, przy ul. Niepodleg³oœci, zatrzymali na gor¹cym uczynku w³amania do sklepu z tytoniem dwóch
sprawców. Okazali siê nimi dwaj
mieszkañcy gminy Radowo Ma³e,
Piotr M. i Tomasz K. Przyw³aszczyli
sobie papierosy na ³¹czn¹ kwotê
85.50 z³. Za swój wyczyn odpowiedz¹ przed s¹dem. Póki co zostali
osadzeni do wyjaœnienia w areszcie.

Wyrok
Sygn.akt II K 669/08 Ds.. 1454/08Wyrok Nakazowy w imieniu Rzeczypospolitej Polskie dnia 19 grudnia 2008rS¹d Rejonowy w £obzie II
Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: st.sekr.s¹d. Katarzyna Weso³a bez udzia³u stron, po rozpoznaniu
w postêpowaniu nakazowym z oskar¿enia Prokuratora Rejonowego w
£obzie przeciwko

Januszowi Gibalskiemu

s. Daniela i Genonefy z d. Szymczyk, ur.27 sierpnia 1964r. w Machowinku; oskar¿onego o to, ¿e:w dniu 12 listopada 2008r. o godzinie 21.37 w Runowie
Pomorskim na ul. Po³chowskiej, kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem 0,90 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu, tj.o czyn z art.178a §2 kk.
Orzeka:
I. oskar¿onego Janusza Gibalskiego uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178a §2 kk wymierza mu karê
6 ( szeœciu) miesiêcy ograniczenia wolnoœci z obowi¹zkiem wykonywania
nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie
w wymiarze 20 ( dwudziestu) godzin w stosunku miesiêcznym,
II. na podstawie art. 42 §1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3 ( trzech) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w „Tygodniku £obeskim”;
IV. zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych, w tym od
op³aty w sprawie.

CMY K

IV Rycerski Zjazd Zimowy w Dobrej
(DOBRA) Ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê, 24 stycznia, w Dobrej, odbêdzie
siê IV Rycerski Zjazd Zimowy.
Otwarcie nast¹pi w hali sportowej, o godz. 11:00. Zjazd otworzy
Komandor Bractwa Maltañskiego
ze Szczecina. O godz. 11:10 odbêdzie
siê pokazy bractw. O godz. 11.30 -

trening rycerski dla dzieci, a o godz.
12.30
warsztaty
tañca.
PóŸniej impreza zostanie przeniesiona na zamek, gdzie o godz. 13.30
odbêdzie siê turniej ³uczniczy, po
nim o 14.00 - walki rycerskie, a godz.
15.00 nast¹pi zamkniecie obozu i
zakoñczenie zjazdu. (r)

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa ê o b e sskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 1 brzmia³o:
“Z wiêksz¹ nadziej¹ œwiat patrzy ni¿ s³ucha”.
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Maciej Majchrowicz (£obez), Kazimiera Witkowska (Radowo Ma³e), Telesfor Waliszewski (Rogowo),
Teresa Syjczak (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka
(£obez), Bogdan Kêdzierski (£obez).
Nagrodê wylosowa³ pan Bogdan Kêdzierski z £obza. Prenumerata
do odbioru w redakcji ul. S³owackiego 6 £obez.

