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Handel tylko na targowisku?
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Powrót tradycji wielkanocnej
(£OBEZ). W minion¹ niedzielê przed £obeskim Domem
Kultury odby³ siê Jarmark
£obeska Baba Wielkanocna.
£obeska Baba Wielkanocna
cieszy siê coraz wiêkszym
zainteresowaniem zarówno
wœród wystawców, jak i kupuj¹cych oraz widzów. O ile w
roku ubieg³ym stragany
zmieœci³y siê jeszcze na
³¹czniku obok £DK, tak ju¿ w
tym roku konieczne by³o
zamkniêcie ul. Niepodleg³oœci
aby pomieœciæ wszystkich
wystawców.
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Dwóch ³obzian
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Pocisk wbi³ siê w drzewo
RYNOWO. W poniedzia³ek
po po³udniu dwóch mieszkañców,
jeden z Rynowa, drugi so³tys Pêczerzyna, znaleŸli na polu pod lasem niewybuch z moŸdzierza.
Najprawdopodobniej z czasów
wojny.
O tym fakcie poinformowali kierownika Oœrodka „Diogenes” w Rynowie. Kierownik Andrzej Krajewski pojecha³ na miejsce znaleziska i
stwierdzi³, ¿e pocisk moŸdzierzowy
wbity jest tu¿ nad ziemi¹ w pieñ
drzewa rosn¹cego na skraju lasu. O
tym fakcie poinformowa³ policjê
³obesk¹, ta z kolei stra¿ po¿arn¹ z
Zagórzyc. Ochotnicy zostali wyznaczeni do zabezpieczenia miejsca.
Obecnie czekaj¹ na przyjazd sape-

W minionym tygodniu zadzwoni³a mieszkanka £obza z informacj¹, ¿e ktoœ handluje na cmentarzu.
- Dlaczego na terenie cmentarza
sprzedawane s¹ kwiaty, skoro jest
specjalnie do tego wyznaczone
miejsce? Przecie¿ jest targowisko i
s¹ stoiska. W³aœciciele p³ac¹ podatki, ludzie na targowisku wnosz¹
op³aty, to trafia do kasy gminy. Dlaczego wiêc ktoœ z zewn¹trz ma
sprzedawaæ na cmentarzu i niszczyæ
trawniki, tym bardziej, ¿e przecie¿
jest to teren starego cmentarza? To
samo siê dzieje przed Wszystkimi
Œwiêtymi. Przecie¿ lepiej i wygodniej dla wszystkich by³oby, gdyby
ludzie przyjezdni sprzedawali na
targowisku. Lepiej nawet dla tych,
którzy ju¿ tam s¹. Niech bêdzie jedno miejsce w £obzie, specjalnie w
tym celu wyznaczone. Sprzedaj¹c
tam, robi¹ dodatkow¹ konkurencjê
dla tych, którzy chc¹ dzia³aæ zgodnie z przyjêt¹ zasad¹ w mieœcie.
Niech wszyscy bêd¹ na targowisku
i niech wszyscy bêd¹ traktowani
równo. – powiedzia³a jedna z mieszanek £obza.
O wyjaœnienie poprosiliœmy
burmistrza £obza Ryszarda Solê.
- Generalnie rzecz bior¹c, mamy

Dzisiaj sesja
w Wêgorzynie
Dzisiaj, tj. 7 kwietnia, o
godz. 16.30 w sali narad w
urzêdzie miejskim w Wêgorzynie odbêdzie siê sesja rady
miejskiej.

Szukamy
kandydatów
na drukarza
i dziennikarza
rów. Kierownik oœrodka „Diogenes” przekaza³ ochotnikom pro-

wiant, bowiem czekanie na saperów
mo¿e trochê potrwaæ.
mm

Handel tylko na targowisku
(£OBEZ). Wprawdzie handel
na targowisku w £obzie nie mo¿na uznaæ za zbyt bogaty, jednak,
gdy pojawi siê osoba sprzedaj¹ca
swój towar poza wyznaczonym
miejscem, na ten fakt reaguje nie
tylko stra¿nik miejski czy poborca op³at, ale i tutejsi handlowcy.
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targowisko miejskie. Osoby, które
handlowa³y na targowisku, chcia³y
mieæ utwardzony plac, oœwietlenie,
wodê i sanitariaty. Obecnie to
wszytko jest. W tej gminie jest jedna
obowi¹zuj¹ca zasada – mamy jedno
miejsce, które traktujemy jak targowisko. Po to gmina wyda³a te pieni¹dze, aby przyj¹æ jakiœ schemat dzia³ania. Problem pojawia siê pod koniec roku, gdy przyje¿d¿aj¹ osoby
handluj¹ce petardami, a nasi sprzedawcy te¿ chcieliby zarobiæ. Wówczas przychodz¹ do mnie nasi
sprzedaj¹cy i informuj¹, ¿e gdzieœ
na chodniku roz³o¿y³ swoje petardy
ktoœ zewn¹trz i sprzedaje nie do
koñca w sposób legalny. Nie do
koñca wiemy, czy produkty te, które
oferuje, s¹ bezpieczne. Wówczas
uczulam stra¿ miejsk¹, ¿e jeœli ci

ludzie ju¿ chc¹ sprzedawaæ, to niech
to robi¹ na targowisku.
W sumie jest to delikatna kwestia. S¹ mieszkañcy £obza, którzy
coœ hoduj¹, coœ produkuj¹ na swoich dzia³eczkach i chcieliby coœ
sprzedaæ i o nich muszê przede
wszystkim zadbaæ. Trzeba dyscyplinowaæ przede wszystkim tych,
którzy przyje¿d¿aj¹ z zewn¹trz na
zasadzie doskoku. Jeœli dana osoba
przyje¿d¿a, ma zgodê zarz¹dcy danej ulicy, bo roz³o¿y³ siê na chodniku przy danej ulicy i wniós³ op³atê u
mojego poborcy, to on niejako zalegalizowa³ fakt, ¿e bêdzie sprzedawa³. Najczêœciej, daj¹c im zgodê na
taki handel, kierujemy ich na targowisko. Stra¿nik ma zadbaæ o to, aby
ta osoba by³a na targowisku – wyjaœni³ w³odarz.
mm
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Wydawnictwo Polska Prasa
Pomorska w £obzie zatrudni
osobê do przyuczenia na
drukarza w drukarni w £obzie
przy ul. S³owackiego.
Poszukujemy równie¿ osoby
chc¹cej zostaæ dziennikarzem. Wymagane prawo
jazdy i znajomoœæ obs³ugi
komputera.
Podania nale¿y sk³adaæ w
redakcji Tygodnika £obeskiego, ul. S³owackiego 6, £obez.
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M³odszy jest w stanie ciê¿kim, ale stabilnym

Dwóch ³obzian pobito
w Stargardzie
(STARGARD SZCZ.) Dwóch m³odych mieszkañców powiatu ³obeskiego zosta³o pobitych
w Stargardzie Szczeciñskim. Przypuszcza
siê, ¿e doznali ran k³utych no¿em. M³odszy,
20-latek, jest w stanie ciê¿kim, ale stabilnym.
Do bójki dosz³o w nocy, z soboty na niedzielê, miêdzy godz. 2
a 3, na osiedlu 1000-lecia. Znajduj¹ siê na nim dwie dyskoteki. W
ich okolicach dosz³o do bójki, w
której 20 i 24-letni mieszkañcy
powiatu ³obeskiego doznali licznych obra¿eñ. M³odszy w stanie
ciê¿kim zosta³ przewieziony do
szpitala w Szczecinie. Nieoficjalnie dowiedzieliœmy siê, ¿e jego
stan jest stabilny i nie ma zagro¿enia ¿ycia. Starszy trafi³ do szpitala

w Stargardzie. TVP Szczecin poinformowa³a, ¿e zostali dŸgniêci
no¿ami, bo na to mia³y wskazywaæ
rany ciête i k³ute, ale ani Policja w
Stargardzie ani tamtejszy Prokurator Rejonowy nie chcieli udzielaæ informacji na ten temat. Jak
nam powiedzia³ rzecznik prasowy
stargardzkiej Komendy Powiatowej Policji Krzysztof Orzechowski - prowadzone jest œledztwo,
które ma wyjaœniæ okolicznoœci
zdarzenia.
KAR
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Bank za¿¹da³ zabezpieczenia tu¿ przed podpisaniem aktu notarialnego

Stado nadal w zawieszeniu
(£OBEZ Œwiêtoborzec). Nie dosz³o 31 marca do podpisania aktu
notarialnego na kupno Stada Ogierów. Tu¿ przed t¹ dat¹ bank za¿¹da³
od osoby, która wygra³a przetarg na
Stado dodatkowych zabezpieczeñ w
postaci gotówki, albo wartoœci nieruchomoœci w wysokoœci oko³o 800
tys. z³.
¯¹danie to by³o zaskoczeniem dla
przysz³ego w³aœciciela, tym bardziej,
¿e ten sam bank udzieli³ ju¿ wczeœniej
promesy zainteresowanemu. Udzielenie promesy równie¿ wi¹za³o siê z zabezpieczeniami.
Ten fakt spowodowa³, ¿e termin
zosta³ przesuniêty w czasie. Jak poinformowa³ burmistrz Ryszard Sola, zainteresowany Stadem ju¿ zgromadzi³
wymagane przez bank zabezpieczenie.
– Bêdzie w tym tygodniu rozmawia³ z dyrektorem Agencji Nieruchomoœci Rolnych w sprawie ustalenia
terminu podpisania aktu notarialnego
w kwietniu. W tym tygodniu ma do-

starczyæ wszystkie zabezpieczenia i
gwarancje dla banku i prawdopodobnie w ostatnim tygodniu kwietnia dojdzie do podpisania aktu notarialnego.
Termin pe³nomocnictwa, jaki otrzyma³
dyrektor ANR up³ywa z kolei na pocz¹tku maj¹. Jeœli czas podpisania aktu
notarialnego zostanie ponownie przesuniêty, Agencja bêdzie musia³a wszcz¹æ ca³¹ procedurê przetargow¹ od
nowa. Wówczas kolejny rok bêdzie
stracony – powiedzia³ burmistrz £obza
Ryszard Sola.
– Pozostaje nadziej, ¿e zainteresowanego Stadem nie bêdzie czeka³a ju¿ kolejna niespodzianka i w
koñcu dojdzie do podpisania aktu
notarialnego.
mm
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Ekspertyza wêchem Sk³adowisko odpadów
(£OBEZ- gmina). Podczas sesji zosta³ omówiony stan wodoci¹gów i urz¹dzeñ kanalizacyjnych
na terenie gminy. Z informacji
wynika, ¿e woda na terenie miasta
i gminy jest dobra. Zastrze¿enia
mo¿na mieæ do braku kanalizacji
w czêœci miasta i gminy. Przewodnicz¹ca Rady El¿bieta Kobia³ka
mia³a w¹tpliwoœci co do stanu
oczyszczalni œcieków na terenie
gminy.
– Na pewno stan wodoci¹gów
eksploatowanych przez przedsiêbiorstwo jest dobry. Jakoœæ wody,
jaka dostarczana jest na terenie miasta i wiêkszoœci gminy jest dobra.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna nie stwierdza³a w tym
czasie przekroczeñ norm, jeœli chodzi o przydatnoœæ wody do spo¿ycia. Dostawy s¹ ci¹g³e, nieprzerwane, ciœnienie w³aœciwie, wiêc mo¿na
siê tylko cieszyæ i oceniaæ wysoko
pozytywnie. Natomiast cena, trzeba
to podkreœliæ, nie jest cen¹ najwy¿sz¹ a jakoœæ us³ug œwiadczonych plus ta cena, daje dla mnie
ocenê zadowolenia. Jeœli chodzi o
kanalizacjê, temat w wiêkszej czêœci miasta jest rozwi¹zany, ale plan
rozwoju przygotowany przez burmistrza na lata nastêpne przewiduje
wykonanie kanalizacji i pod³¹czenie czêœci miasta do oczyszczalni.
Inaczej wygl¹da sytuacja na terenach wiejskich. Funkcjonuj¹ce
oczyszczalnie w Dalnie i Be³cznej,
pracuj¹ ró¿nie, raz lepiej raz gorzej,
poniewa¿ ich stan techniczny jest
tak z³y. Na ogó³ niestety nie spe³niaj¹ one, w mojej ocenie, wymogów standardów, które powinny byæ
na XXI wiek. Zadaniem gminy jest
inwestowanie w tym zakresie, mam
nadziejê, ¿e zostanie to wykonane w
nastêpnych latach z udzia³em œrod-

ków unijnych z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, gdzie gmina
sk³ada wnioski o dofinansowanie.
Sama bowiem bo sama nie jest w
stanie udŸwign¹æ tak du¿ych nak³adów inwestycyjnych. To jest moja
ocena, na temat pracy oczyszczalni
wiejskich. Wczoraj by³am na peryferiach Dalna i niestety stwierdzam,
¿e nie jest idealnie, jeœli chodzi o
pracê tej oczyszczalni, a na tych
zagadnieniach trochê siê znam; jestem z wykszta³cenia in¿ynierem
ochrony œrodowiska, mog³oby byæ
lepiej – powiedzia³a El¿bieta Kobia³ka.
Ksiêgowa spó³dzielni mieszkaniowej, która zawiaduje t¹ oczyszczalni¹ a zarazem so³tys Be³cznej
Barbara Kordyl nie zgodzi³a siê z
opini¹ przewodnicz¹cej Rady Miasta.
– Nasze oczyszczalnie nie s¹ w
z³ym stanie, bo s¹ po remoncie. W
tej chwili s¹ one w dalszym ci¹gu w
rozruchu i nie s¹ jeszcze ca³kowicie
przekazane. S¹ po remoncie i po
modernizacji, one nie s¹ w z³ym stanie technicznym – zaoponowa³a B.
Kordyl.
– Przewodnicz¹ca Rady wprawdzie przeprosi³a za pomy³kê odnoœnie stanu technicznego, zwracaj¹c
uwagê, ¿e nie najlepszy jest stan
eksploatacyjny, bowiem, jak powiedzia³a - gdy urz¹dzenia techniczne
s¹ w najlepszym stanie i zachowane
s¹ parametry, nie ma uci¹¿liwoœci
dla œrodowiska.
– Jeœli z du¿ej odleg³oœci jesteœmy w stanie stwierdziæ wêchem, ¿e
znajduje siê oczyszczalnia, to jej
stan nie jest doskona³y – doda³a
przewodnicz¹ca.
– Mimo wszytko nale¿y mieæ
nadziejê, ¿e i na terenie gminy
oczyszczalnie bêd¹ spe³niaæ standardy unijne. –
mm

na cmentarzu

(KARNICE). W tej miejscowoœci atrakcj¹ turystyczn¹ z pewnoœci¹ nie jest stary cmentarz, le¿¹cy tu¿ przy drodze. Na jednym
z drzew namalowany jest znak
informuj¹cy, ¿e oto têdy prowadzi
szlak rowerowy. Z pewnoœci¹ ka¿dy, kto zab³¹dzi w te strony, zapamiêta jedno – potê¿ne wysypisko
i chaszcze w miejscu, w którym
niegdyœ znajdowa³ siê cmentarz.
O lokalnej nekropoli œwiadcz¹
dzisiaj jedynie z trudem rozpoznawalne czêœci p³yt nagrobkowych.
Jedna zachowa³a siê w ca³oœci.
Przylegaj¹cy do cmentarza staw,
równie¿ sta³ siê miejscem wysypywania œmieci. Byæ mo¿e niektórzy
uwa¿aj¹, ¿e mieszkaj¹c z dala od
g³ównych ulic nie trzeba dbaæ o czystoœæ. Niestety sterty œmieci, tu¿
przy drodze, na starym cmentarzu
oraz w stawie obok – œwiadcz¹ tylko
i wy³¹cznie o samych mieszkañcach. Bo nawet jeœli to nie oni wysy-

puj¹ tutaj odpady, to najwidoczniej
nie przeszkadza im to, skoro nie ma
z ich strony interwencji.
Inna rzecz, ¿e sami oburzamy
siê, gdy ogl¹damy reporta¿e z Kresów Wschodnich, gdzie po polskich cmentarzach nie zosta³ nawet œlad. A co sami robimy? Czy
godni zatem jesteœmy pamiêci,
skoro sami o cudz¹ pamiêæ nie
dbamy? Nie chodzi o stawianie
pomników, ale o zrozumienie b³ahego faktu, ¿e cmentarz – czyjkolwiek by nie by³, nie jest miejscem
na sk³adowisko odpadów.
mm
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MAR-BUD
Us³ugi Ogólnobudowlane
Docieplania 30 z³ mkw.
Dekarskie 30 do 40 z³ mkw.
Polbruk 20 z³ mkw.
Telefon: 505 941 765,
091 391 11 53

NOWO OTWARTA
AGENCJA PKO BP SA
PRZY UL. KOŒCIUSZKI 2 W WÊGORZYNIE
ZAPRASZA W GODZINACH:
PONIEDZIA£EK - PI¥TEK 9.30 - 16.00
SOBOTA: 9.30 - 13.00

Tel. (091) 39 71 171

Reklama w Tygodniku £obeskim
Tel./fax 091 3973730
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Przystañ na piwko
(£OBEZ). Radni wprowadzili
bezwzglêdny zakaz spo¿ywania napojów alkoholowych na skwerze
przy Urzêdzie Miejskim, z wy³¹czeniem wydzielonej za pomoc¹
ogrodzenia czêœci skweru zajmowanego przez „ogródek piwny”,
promenada nad rzek¹ Reg¹ – odcinek od mostu na ul. Obroñców Stalingradu do ul. Segala, po obu stronach Regi. Odnoœnie tych miejsc
radni nie mieli zastrze¿eñ. Sporn¹
kwesti¹ okaza³a siê natomiast trzecia propozycja – zakaz spo¿ywania
alkoholu na Starym Boisku przy ul.
Niepodleg³oœci ³¹cznie z przystani¹ kajakow¹. Zakaz ten mia³by nie
obowi¹zywaæ w razie wydania zezwolenia na sprzeda¿, podawanie i
spo¿ywanie napojów alkoholowych podczas imprez na otwartym
powietrzu organizowanych przez
Gminê.
Radny Leszek Gajda zaproponowa³, aby zakaz spo¿ywania alkoholu
na starym boisku i przystani kajakowej zacz¹³ frykcjonowaæ po 1 wrzeœnia. Swoje zdanie argumentowa³
tym, ¿e podczas lata bêd¹ sp³ywy kajakowe, a ludzie bêd¹ chcieli wypiæ
piwo.
– Do póŸna jest widno, nie
mo¿na ograniczaæ m³odzie¿y akurat
w tym momencie. Gros imprez siê
odbêdzie latem i dopiero od wrzeœnia wprowadziæ w tym miejscu zakaz. Moim zdaniem by³oby to rozs¹dne rozwi¹zanie – powiedzia³.
Innego zdania by³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
– Nie zgodzê siê. Tam teren wraz
z Reg¹ jest non stop zaœmiecony, s¹
ró¿ne sytuacje. Nie wiem czy czeka³bym do 1 wrzeœnia. Jest tyle innych miejsc... - powiedzia³.
W sukurs wiceburmistrzowi posz³a Ewa Ciechañska, wypowiadaj¹c swoje zdanie na ten temat, nie
jako pracownik urzêdu, ale jako
osoba p³ywaj¹ca kajakami. Zwróci³a uwagê na to, ¿e, wyci¹gaj¹c kajaki, st¹pa siê po pot³uczonym szkle i
œmieciach. I to powinno byæ wa¿niejsze dla radnych ni¿ przyjemnoœæ
picia piwa akurat w tym miejscu.
Problem z obu stron stara³a siê
naœwietliæ przewodnicz¹ca Rady
Miasta El¿bieta Kobia³ka.
– Ci, którzy pij¹ piwo na przystani kajakowej, zaœmiecaj¹ nabrze¿e,

ale czy nasza uchwa³a spowoduje,
¿e tych szkie³ nie bêdzie – w¹tpiê.
Natomiast druga prawda jest taka,
¿e i mieszkañcy i m³odzie¿ oczekuj¹, ¿e bêdzie jedno miejsce przyjazne, na ³onie natury, gdzie mo¿na
bêdzie bez strachu wypiæ kulturalnie piwo i posiedzieæ d³u¿ej, ni¿ 15
minut. I wtedy taka uchwa³a mo¿e
byæ przyczynkiem do niepotrzebnych sytuacji, kiedy w majestacie
prawa stra¿ miejska i policja bêd¹ te
osoby przegania³y, nak³ada³y mandaty, niekoniecznie poucza³y. Znamy takie przypadki, kiedy policjanci bardzo konsekwentnie interweniuj¹ i sprawy trafiaj¹ ju¿ do s¹du.
Wiêkszoœæ m³odzie¿y i osób doros³ych, korzystaj¹cych z tego miejsca, to s¹ ludzie normalni, którzy
wiedz¹, ¿e nie nale¿y zaœmiecaæ, ¿e
nie nale¿y zak³ócaæ ciszy nocnej itd.
Ta uchwa³a tak samo uderzy w te
osoby, jak w niepoprawnych ludzi,
którzy i tak nie bêd¹ jej przestrzegaæ, a i tak nie bêdzie mo¿liwoœci
œci¹gania z nich kar.
Za tym, aby nie wprowadzaæ zakazu, opowiedzia³ siê so³tys Bonina
Waldemar Zakrzewski, argumentuj¹c, ¿e z zakazu nic dobrego nie wyniknie, bowiem w naszej mentalnoœci jest zakodowane dzia³anie na
przekór. Z kolei przewodnicz¹cy
Rady Osiedla Zdzis³aw Szklarski
oœwiadczy³, ¿e o zdanie spyta³ siedmiu „przygodnych” mieszkañców
znaj¹cych ten teren. Piêciu z pytanych, zdaniem przewodnicz¹cego,
by³a za tym, by nie wprowadzaæ tego
zakazu a dwie osoby nie mia³y wyrobionego zdania.
Kazimierz Chojnacki z kolei
wyrazi³ swoj¹ obawê, ¿e uchwa³a
bêdzie tylko martwym zapisem.
Uzna³, ¿e nale¿a³oby postawiæ tam
sta³y posterunek policji i monitorowaæ przystañ przez 24 godziny na
dobê. Stwierdzi³, ¿e to nic n ie da,
bowiem alkohol i tak bêdzie spo¿ywany, ale z reklamówki, czy te¿
torebki papierowej, które po spo¿yciu trafi¹ do Regi wraz z butelk¹.
- Jeœli mamy uczyæ ludzi kultury
spo¿ywania alkoholu, to nie pod k¹tem zakazu spo¿ywania alkoholu,
tylko pod k¹tem ewentualnego zaœmiecania miejsc publicznych. Jedynym rozs¹dnym rozwi¹zaniem,
które mog³oby zapobiec aktom

wandalizmu, chuligañstwa i zaœmiecania korytarza rzeki jest monitoring tamtego terenu. W ogóle
monitoring miasta. O tym, ¿e chuligani wszêdzie narozrabiaj¹, to widaæ równie¿ w mieœcie. Zakazem aktom wandalizmu i chuligañstwa
nie przeszkodzimy – powiedzia³
radny.
Zdzis³aw Urbañski zaprosi³
wszystkich, aby przeszli siê po stadionie, przystani i nad jezioro,
szczególnie podczas weekendu, gdy
do £obza przyje¿d¿a sporo m³odzie¿y i spotykaj¹ siê w tych miejscach.
- W wiêkszoœci jest to m³odzie¿
gimnazjalna, wszystko wymaga tylko odpowiedniej kontroli. Na stadionie potrafi¹ zrobiæ taki bajzel,
jakby przesz³o stado zwierzyny.
Chodzi mi o patrolowanie, w okresie weekendu – powiedzia³ kierownik Wydzia³u Sportu i Rekreacji.
Przewodnicz¹ca Rady E. Kobia³ka doda³a, ¿e podjêcie uchwa³y zaproponowanej przez pana burmistrza, wspieranej mocno przez kierownik wydzia³u spowoduje, i¿ alkoholu nikt, do czasu obowi¹zywania
uchwa³y, spo¿ywaæ w majestacie
prawa nie bêdzie móg³. Nie rozwi¹¿e
to problemu nieporz¹dku, szkie³ itd.
Aby zakoñczyæ dyskusjê w tym
temacie, burmistrz £obza Ryszard
Sola wyjaœni³, ¿e gmina pierwotnie
chcia³a ograniczyæ spo¿ywanie alkoholu do starego boiska. Dopisanie przystani kajakowej wynika³o z
dwóch powodów: pierwszy, to sygna³y zg³oszone przez funkcjonuj¹ce na terenie miasta ko³a wêdkarskie, które informowa³y burmistrza, ¿e w tym rejonie dochodzi do
zanieczyszczania g³ównie nabrze-

¿a Regi, to samo potwierdza³y instytucje stra¿y ochrony rybackiej –
przede wszystkim zanieczyszczanie w postaci puszek, papierów,
szk³a i zanieczyszczanie dna rzeki.
Wêdkarze, przy okazji organizowania ró¿nego rodzaju imprez, najpierw musz¹ tam sprz¹tn¹æ. Drugi
wniosek formalny z³o¿y³ naczelnik
Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego nadk. Andrzej Sarnowski.
Zakaz picia alkoholu na przystani
motywowa³ tym, ¿e zarówno na
niej, jak i w jej obrêbie dochodzi do
spo¿ywania alkoholu, ró¿nego rodzaju utarczek i burd. M³odzie¿ z
tego rejonu przenosi siê dalej, za
ogrodzenie firmy, która zajmuje siê
napraw¹ samochodów. Tam z kolei
nastêpuje sprzeda¿ alkoholu, wystêpuje podejrzenie o za¿ywanie i
handel narkotykami, dochodzi do
bójek.
Mimo takiej argumentacji radny
Leszek Gajda zawnioskowa³, aby
wykreœliæ punkt mówi¹cy o zakazie
spo¿ywania alkoholu na terenie starego boiska i przystani kajakowej.
Wniosek radnego radni przeg³osowali pozytywnie. W zwi¹zku z tym
bezwzglêdny zakaz spo¿ywania alkoholu obowi¹zuje na skwerze przy
Urzêdzie Miejskim, z wy³¹czeniem
wydzielonej za pomoc¹ ogrodzenia
czêœci skweru zajmowanego przez
„ogródek piwny” i promenadzie nad
rzek¹ Reg¹ – odcinek od mostu na
ul. Obroñców Stalingradu do ul. Segala, po obu stronach Regi. Nie obowi¹zuje natomiast na starym boisku
i przystani kajakowej.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego. mm
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Kryzys szans¹
(POWIAT). Obecny kryzys mo¿e
staæ siê szans¹ dla agroturystyki, bowiem w³aœnie teraz wypoczynek na
wsi mo¿e cieszyæ siê wiêkszym zainteresowaniem, a to ze wzglêdu na konkurencyjne ceny. Pomocnym dla rozwoju agroturystyki mog¹ staæ siê stowarzyszenia powstaj¹ce na terenie
naszego powiatu.
Coraz wiêcej osób zagl¹da w nasze
tereny, poszukuj¹c nowych atrakcji, ale
i konkurencyjnych cen. Wprawdzie
najazdu turystów mo¿na spodziewaæ
siê jedynie latem i ewentualnie podczas
ferii zimowych, jednak w sezonie dochody z agroturystyki mog¹ byæ znacz¹cym uzupe³nieniem bud¿etów domowych rolników.
Jednak nie zawsze wystarcza do
tego piêkna przyroda, cisza, spokój,
domowe jedzenie, a niebawem byæ
mo¿e zapasy z piwniczki. Czêœæ gospodarstw reklamuje siê mo¿liwoœci¹ zbierania grzybów i jagód – te jednak owoce
lasu rosn¹ w ca³ej Polsce i wcale nie
musz¹ stanowiæ wabika, na który agroturyœci bêd¹ chcieli siê z³apaæ. Z przyjazdu agroturystów mo¿e korzystaæ
ca³a wieœ, dlatego te¿ ca³a wieœ powinna
siê w³¹czyæ w akcjê. Wszak turysta bêdzie chcia³ kupiæ coœ w lokalnym sklepiku, wyjœæ do baru, o ile taki jest, skorzystaæ z atrakcji, które bêd¹ mieli do
zaoferowania inni rolnicy. Ka¿dy region ma swoj¹ specyfikê i stara siê j¹
wykorzystaæ. Czêsto z pomoc¹ dla rolników wychodz¹ samorz¹dy oraz Koœció³.
£obeska wieœ aktywna
Co jednak zrobiæ, jeœli w okolicy nie
ma ¿adnego specjalnego zabytku architektury koœcielnej, ¿adnego sanktuarium cudami s³yn¹cego, piêknych
wodospadów, terenów narciarskich,
wód geotermalnych, Ÿróde³ wody mineralnej itd.? Nale¿y wykorzystaæ m. in.
to, co jest, jednak mimo ¿e teren powiatu ³obeskiego jest niezwykle piêkny i
urozmaicony, to jednak nadal jest to
zbyt ma³o. O tym wie Bo¿ena Zarecka,
która w³aœnie zakoñczy³a cykl szkoleñ
pod nazw¹ „£obeska wieœ aktywna”.
Zakoñczenie mia³o miejsce w Urzêdzie
Miejskim w £obzie. Na sali by³o oko³o
30 zainteresowanych osób. Grupa
mieszkañców £obza, w ramach szkolenia, pojecha³a do ró¿nych wiosek tematycznych, by na w³asne oczy zobaczyæ,
w jaki sposób mieszkañcy popegeerowskich miejscowoœci, po³o¿onych w
ma³o atrakcyjnych terenach, znaleŸli
sposób na zarabianie pieniêdzy. Podczas spotkania w £obzie wyg³osili swoje spostrze¿enia. Wynika³o z nich, ¿e

wioski w³aœciwie same w sobie s¹
brzydkie, ale to, co czêœæ mieszkañców
wsi zorganizowa³a, sprawia, ¿e warto
tam pojechaæ. W jednej z wiosek mieszkañcy wykorzystali „W³adcê Pierœcieni”, opracowali plan „straszenia” (któ¿
nie lubi odrobiny adrenaliny?) jeden dla
dzieci, drugi – dla doros³ych. Gdy turyœci wêdruj¹ po lesie mieszkañcy, przebrani za hobbitów, strasz¹ ich, b¹dŸ
przygotowuj¹ niespodzianki po drodze.
W innej miejscowoœci zwyk³y las i okolice wykorzystane s¹ jako labirynty.
Niby nic ciekawego, ale turysta nie lubi
siê nudziæ. Z jednej strony oczekuje
standardów, z drugiej – czegoœ ekscytuj¹cego, co sprawi³oby, ¿e bêdzie chcia³
powróciæ i przywieŸæ ze
sob¹ znajomych.
B. Zarecka przypomnia³a o tym, ¿e na jednym
ze szkoleñ by³ w £obzie dr
Wac³aw Idziak – osoba, która by³a pomys³odawc¹ wiosek tematycznych. Podkreœli³, ¿e najwa¿niejsze jest
myœlenie niestandardowe,
oryginalne, bowiem tylko
takie jest szans¹ na wieœ
aktywn¹ i takie miasteczko
jak £obez. Zwróci³ uwagê,
¿e wprawdzie £obez jest
³adnym i czystym miasteczkiem, jednak nie ma w sobie
niczego, co zaintrygowa³oby przeje¿d¿aj¹cego têdy
turystê i zmusi³o do zatrzymania siê. Podpowiedzia³ te¿, co zrobiæ
ze sk³adowiskiem odpadów w Prusinowie. Standardowa rekultywacja wysypiska, to ogromny koszt, jednak mo¿na
w tym celu wykorzystaæ projektanta,
który za mniejsze pieni¹dze i z lepszym
efektem wykona zadanie. Wskaza³ te¿
na piêkne tereny i mo¿liwoœci.
Jedna z osób bêd¹cych na sali powiedzia³a:
– Co z tego, ¿e mamy, ale nic nie
robimy, przyzwyczajeni jesteœmy do
brania.
So³tys Be³cznej Barbara Kordyl z
kolei zauwa¿y³a, ¿e w pobli¿u tej miejscowoœci znajduje siê nieczynny tor,

wspaniale nadaj¹cy siê na spacery, a
przy nim zabytki kolejnictwa. Gdy jednak poprosi³a mieszkañców o wyciêcie
chaszczy zarastaj¹cych tor, zg³osi³ siê
tylko jeden chêtny. W konsekwencji
musia³a wynaj¹æ firmê i zap³aciæ jej za
us³ugê. To wynik braku kreatywnoœci ze
strony mieszkañców, braku, za który
byæ mo¿e przyjdzie zap³aciæ, o ile nie
zmieni¹ sposobu myœlenia. W innych
regionach Polski ju¿ dawno zauwa¿ono, ¿e czêsto sami mieszkañcy musz¹
wzi¹æ siê do pracy i nie czekaæ a¿ ktoœ
im po³o¿y chodnik, wykona parking czy
posprz¹ta. Przyk³adem na ciekaw¹ zabawê, integracjê i naukê przedstawi³
so³tys Wysiedla Antoni Ku¿el. Grunt, to

zaanga¿owanie siê wiêkszoœci mieszkañców, a nie czekanie a¿ ktoœ coœ za
nich zrobi. Jednak s³owa mówi¹ce o
tym, ¿e przyzwyczajeni jesteœmy do
brania, nadal pokutuj¹ w wielu miejscowoœciach.
Agroturystyka i stowarzyszenia
dzia³aj¹ce na rzecz swoich miejscowoœci potrzebuj¹ jednak wsparcia ze strony w³adz samorz¹dowych i to czêsto
daleko bardziej id¹ce, ni¿ sama promocja na stronach www. Burmistrz £obza

Ryszard Sola poinformowa³ zebranych,
¿e wniosek w programie Leader w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego przeszed³ ocenê formaln¹. O ile
zostanie zatwierdzony gmina otrzyma
pieni¹dze, które z kolei przeka¿e na
rzecz stowarzyszeñ.
– W ubieg³ym tygodniu mia³em
przyjemnoœæ rozmawiaæ z dyrektorem
odpowiedzialnym za Regionalny Program Operacyjny oraz za Program
Obszarów Wiejskich o tym, co siê
dzieje odnoœnie naszego wniosku z
programu Leader, dotycz¹cego lokalnych grup dzia³ania. Wy te¿ jesteœcie
w tym przedsiêwziêciu, wniosek przeszed³ ocenê formaln¹. Niebawem nast¹pi rozstrzygniêcie tych¿e wniosków. Z terenu województwa wp³ynê³o takich wniosków 15. Mamy du¿e
szanse, wniosek jest dobry, s¹ pieni¹dze do podzielenia. Pieni¹dze skierowane do wiosek, czy to bêdzie 10 tys.
z³, czy 5 tys. z³, to jest du¿o, dla mnie
te¿. Ka¿dy grosz, który otrzymujemy
z zewn¹trz, a którego nie musimy
wydawaæ z kasy gminy, jest groszem
i z³otówk¹ bardzo cenn¹. Rozstrzygniêcie ma nast¹piæ do koñca kwietnia, nale¿y wiêc ¿yczyæ, abyœcie dostali te pieni¹dze, bo wam bêd¹ one
niezwykle potrzebne, a nam – ¿ebyœmy wiedzieli, ¿e siê nie na darmo napracowaliœmy, ¿e jest tego jakiœ efekt
– powiedzia³ burmistrz.
– Bo¿ena Zarecka z kolei poinformowa³a zebranych, ¿e poleca gminê
£obez jako partnera.
– Gdyby nie stabilnoœæ gminy, gdyby nie powaga urzêdu, gdyby nie dobre
zorganizowanie urzêdu, przede wszystkim urzêdników, którzy pracowali przy
projekcie, na pewno nie uda³oby siê
nam. Proszê przyj¹æ podziêkowania,
przekazaæ wszystkim zaanga¿owanym
w ten projekt – powiedzia³a.
– W podziêkowaniu B. Zarecka
wrêczy³a burmistrzowi R. Soli pami¹tkowy dyplom w zwi¹zku z realizacj¹
projektu „£obeska wieœ aktywna” za
partnerskie wsparcie dzia³añ w projekcie oraz okazan¹ pomoc w jego realizacji.
– Burmistrz z kolei wrêczy³ certyfikaty zaœwiadczaj¹ce, ¿e mieszkañcy
powiatu ³obeskiego uczestniczyli w 60.
godzinnym szkoleniu i uczestniczyli
nad budow¹ sektora pozarz¹dowego na
terenach wiejskich i na temat opracowywania projektów i pisania wniosków
programu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnych.–
mm
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Kolejek do mieszkañ nie ma
(RESKO). Wprowadzone nowelizacj¹ zmiany w zakresie budowy mieszkañ socjalnych bariery inwestycyjne
oraz wprowadzi³y rozwi¹zania, które
przyczyni¹ siê do wzrostu zainteresowania samorz¹dów uzyskaniem finansowego wsparcia w ramach tego programu oraz wp³yn¹ na lepsze zarz¹dzanie
posiadanym przez gminy potencja³em.
W Polsce potrzeby w zakresie
mieszkañ socjalnych s¹ bardzo du¿e,
dlatego ustawodawca wyszed³ naprzeciw potrzebom mieszkaniowym. Dotychczas gminy mog³y skorzystaæ ze
wsparcia jedynie przy budowie mieszkañ socjalnych. Znowelizowana ustawa
pozwala na otrzymanie wsparcia finansowego równie¿ m.in. przy budowie
mieszkañ komunalnych.
- Mo¿na stwierdziæ, ¿e w naszej
gminie mamy ca³kiem dobr¹ sytuacjê
mieszkaniow¹, o czym œwiadcz¹ rejestry osób oczekuj¹cych na przydzia³
lokalu. Na liœcie osób oczekuj¹cych na
przydzia³ lokalu mieszkalnego na czas
nieokreœlony jest 5 osób, natomiast na
liœcie osób oczekuj¹cych na przydzia³
lokalu socjalnego figuruje 25 osób.
Musimy tak¿e przydzielaæ mieszkania
dla osób, które otrzyma³y wyroki s¹dowe. Obecnie nam siê to udaje i nie mamy
¿adnego wniosku o przydzia³ lokalu
socjalnego w tym rejestrze. Pomimo, ¿e
Gmina nie jest w stanie zabezpieczyæ
wszystkich potrzeb w tym zakresie, nie
bêdziemy w najbli¿szych 2 latach korzystaæ z finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych. Obecnie najwa¿-

niejsze rzeczy, które nas dotycz¹ to:
kanalizacja Reska, budowa wodoci¹gów wiejskich oraz termomodernizacja
obiektów u¿ytecznoœci publicznej.
Konsekwentnie realizujemy gospodarkê mieszkaniami i egzekwujemy
zad³u¿enia. W zwi¹zku z tym, nie zastanawialiœmy siê nad lokalizacj¹ obiektu,
w którym mia³yby znajdowaæ siê mieszkania socjalne/komunalne oraz nad
kupnem kontenerów mieszkalnych pod
cele lokali socjalnych. Muszê przyznaæ,
¿e budowa mieszkañ kontenerowych
jest niestandardowym pomys³em na
pozyskanie lokali socjalnych. Niestety,
kontenery ci¹gle w œwiadomoœci wielu
osób funkcjonuj¹ jako tzw. baraki, tymczasowe budynki. Wspó³czesny kontener mieszkalny nie ma w zasadzie ju¿
nic wspólnego z takimi w³aœnie barakami. Jego konstrukcja jest nowoczesna i
trwa³a oraz zawiera funkcjonalne i bezpieczne instalacje. Wyposa¿enie kontenerów mieszkalnych w po³¹czeniu z
estetycznym wnêtrzem tworz¹ warunki
diametralnie lepsze od tych, w jakich
czasami musz¹ funkcjonowaæ rodziny
zmuszone do korzystania z pomocy
socjalnej. Du¿o gmin zdecydowa³o siê
na kontenery, poniewa¿ nie staæ ich na
budowê tradycyjnych lokali, a kontenery spe³niaj¹ podstawowe wymagania
stawiane lokalom mieszkalnym. Ponadto nale¿y pokreœliæ, ¿e fakt zamieszkania w kontenerowcu mobilizuje d³u¿ników do p³acenia czynszów i regulowania d³ugów – wyjaœni³ burmistrz
Reska Arkadiusz Czerwiñski.
mm
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Projekt w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Resku

Jak dzia³a moja gmin@?
Nasza
szko³a
jako jedyna z powiatu ³obeskiego zyska³a status szko³y partnerskiej Fundacji
Schumana. Celem
projektu jest zwiêkszenie aktywnoœci
m³odych ludzi w
¿yciu spo³ecznoœci
lokalnej, zachêcenie
ich do udzia³u w wyborach do samorz¹du terytorialnego.
Nasza
szko³a
jako zakwalifikowana placówka zobowi¹za³a siê do aktywnego udzia³u w
projekcie, w szczególnoœci:
- do uczestniczenia w grze internetowej dotycz¹cej dzia³alnoœci w³adz
wirtualnej gminy,
- monitorowania prac gminy w celu
dokonania analizy i stworzenia raportu
obejmuj¹cego dzia³alnoœæ gminy,
- zorganizowania lokalnego wydarzenia, które podniesie wiedzê m³odzie¿y na temat samorz¹du lokalnego.
W ramach projektu zorganizowaliœmy spotkanie z przedstawicielk¹ Sekretariatu ds. M³odzie¿y Województwa
Zachodniopomorskiego - Magdalen¹
Szerwiñsk¹. Postanowiliœmy w inny
sposób zdobyæ i poszerzyæ wiedzê na
temat samorz¹du terytorialnego, a

zw³aszcza funkcjonowania gminy. Ponadto stawiamy na propagowanie idei
samorz¹dnoœci i dzia³ania na rzecz budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego, a zaproponowana przez CIM tematyka wpisa³a siê w nasze oczekiwania.
Wyk³ad przeplatany dyskusj¹, przebiega³ w mi³ej atmosferze.
Uczniowie ¿yczliwie odnieœli siê do
goœcia, aktywnie uczestniczyli w zajêciach. Prezentacja z pewnoœci¹ zwiêkszy³a wiedzê m³odzie¿y na temat samorz¹du i polityki m³odzie¿owej, podniesienie poziomu ich samoœwiadomoœci i
przede wszystkim zaznajomi³a z dzia³alnoœci¹ gminy.
Koordynator projektu
A. Popielarz
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X Szkolny Przegl¹d Teatralny
26 marca 2009 roku w Gimnazjum w Resku odby³ siê jubileuszowy X Szkolny Przegl¹d Teatralny, O godzinie 8oo zebraliœmy siê na forum. Aktorów powita³ pan Adam Szatkowski- dyrektor szko³y.
W przegl¹dzie wziê³y udzia³
cztery zespo³y uczniów z klas
pierwszych i drugich. Jako pierwsza
wyst¹pi³a klasa II e -grupa pani R.
Czerwiñskiej w spektaklu pt. ,,Karnawa³ w Resku’’. Mogliœmy poznaæ
historiê tañca od czasów œredniowiecznych do dnia dzisiejszego.
Wœród graj¹cych wyró¿ni³a siê
Magda Kropacz, która œpiewa³a i
tañczy³a z du¿¹ ekspresj¹ i zaanga¿owaniem, oraz ch³opcy w popisowym „Jeziorze ³abêdzim”. Publicznoœæ brawami podziêkowa³a za
wspania³e wykonanie samby, rock
and roll`a i poloneza.
Nastêpnie wyst¹pi³a klasa I b z
kabaretem ,, £o³ taki sio³’’. Aktorzy
byli zabawnie ubrani. Wszyscy
uczniowie znakomicie potrafili wytworzyæ pogodny i radosny nastrój.
Porcjê dobrego humoru dostarczyli

kl.II E

kl. II E
widowni Micha³ Kreczko wystêpuj¹cy w roli wójta oraz Paulina Czerniak jako wró¿ka.
Z kolei na scenie pojawili siê
uczniowie z klasy I c. Przedstawili
oni spektakl pt. „Ma³y Ksi¹¿ê’’, który przygotowali pod kierunkiem
pani Joanny Murat. Na wyró¿nienie
zas³uguje Sandra Smoliñska, która
wcieli³a siê w rolê lisa , pragn¹cego
zostaæ przyjacielem Ma³ego Ksiêcia. Pozostali uczniowie te¿ dali z

kl.II C

siebie bardzo du¿o, bowiem na
chwilê mogliœmy poczuæ siê podró¿nikami, wêdruj¹cymi w poszukiwaniu prawdy, przyjaŸni i mi³oœci.
Przegl¹d teatralny zakoñczy³ siê
wystêpem klasy II c. W wykonaniu
klasy p. R. Gojlika zobaczyliœmy
przedstawienie pt. ,, Romeo i Julia’’
w ciekawej scenografii i oprawie
muzycznej. Uczniowie w³o¿yli w
swój wystêp wiele pracy i widownia
nagrodzi³a ich gor¹cymi brawami.

Tegoroczny przegl¹d przebiega³
w mi³ej i sympatycznej atmosferze.
Jego uczestnicy pokazali siê z jak
najlepszej strony i nale¿¹ im siê
zas³u¿one brawa.
Po g³osowaniu jury wy³oni³o
zwyciêzców. W przegl¹dzie powiatowym nasz¹ szko³ê bêd¹ reprezentowa³y klasy IIe i Ic. Gratulujemy
aktorom i opiekunom.
Karol Kulczewski Gimnazjum
w Resku, kl. IB

I B DJ „Bolek” z ochron¹
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Powrót tradycji wielkanocnej
Œwietlica Karwowo

(£OBEZ). W minion¹ niedzielê przed
£obeskim Domem Kultury odby³ siê
Jarmark £obeska Baba Wielkanocna.
£obeska Baba Wielkanocna cieszy siê coraz
wiêkszym zainteresowaniem zarówno wœród wystawców, jak i kupuj¹cych oraz widzów. O ile w
roku ubieg³ym stragany zmieœci³y siê jeszcze na
³¹czniku obok £DK, tak ju¿ w tym roku konieczne by³o zamkniêcie ul. Niepodleg³oœci, aby pomieœciæ wszystkich wystawców.
Po mszy œwiêtej w koœciele parafialnym, pod
£obeski Dom Kultury przeszed³ barwny korowód
palm i zespo³ów ludowych. Tam nie zabrak³o tradycyjnych wielkanocnych wypieków, ozdób,
stroików wielkanocnychczy nalewek wykonanych m.in. przez Ko³a Gospodyñ Wiejskich. Jednak Jarmark by³ równie¿ okazj¹ do zaprezentowania swoich talentów artystycznych niekoniecznie zwi¹zanych z Wielkanoc¹. Pojawi³y siê
równie¿ obrazy, rozmaite figurki, kwiaty. Gdy na
straganach mieszkañcy powiatu wystawiali swoje wyroby, na scenie prezentowa³y siê zespo³y
folklorystyczne.
Nagrodê g³ówn¹ Dyrektora ZODR w Barzkowicach w kategorii „Baba” otrzyma³ Zespó³
Stawnianki za babê dro¿d¿ow¹.
W kategorii „Wypieki wielkanocne”: I miejsce, Nagrodê Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego, otrzyma³a Gmina Dobra za
„Zaj¹ca – Kosz S³odyczy”, Miejsce II, Nagrodê
Starosty £obeskiego – przypad³o KGW w Zajezierzu za tort wielkanocny, III miejsce, Nagrodê
Firmy ASPROD Piekarnia-Cukiernia, otrzyma³o
Ko³o Emerytów i Rencistów w Resku za sernik z
brzoskwiniami.
W kategorii „Potrawy wielkanocne” I miejsce, Nagroda Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego, przyznane zosta³o Annie Bogdañskiej za pó³misek zimnych miês, II miejsce,
Nagrodê Starosty £obeskiego, wywalczy³a Anna
Jarczewska za karmelówkê, III miejsce, Nagroda
Firmy ASPROD Piekarnia-Cukiernia, otrzyma³
Zespó³ Stawnianki za pasztet z królika.
W kategorii „Ozdoby wielkanocne” I miejsce,
Nagroda Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego, zajê³a œwietlica w Lubieniu Dol-

Worowo

Dobra

Filip Maækowiak

ZSP Radowo Ma³e

Œwietlica Siwkowice
Przemys³aw

OHP £obez
Agnieszka Mielczarek
SP Starogard
Œwietlica Dalno

Œwietlica Zagórzyce

Komisja ocenia œwi¹teczne wypieki
Zajezierze

CIS £obez

SP Wêgorzyno

Teresa Cwynar £obez
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nym za ozdoby wielkanocne, II miejsce, Nagroda
Starosty £obeskiego, przypad³o Teresie Cwynar
za wyroby frywolitkowe, III miejsce, Nagroda
Burmistrza £obza, w tej kategorii zdoby³o KGW
w Sulinie za kwiaty i jajka wielkanocne.
W kategorii „Palmy” I miejsce otrzyma³o
so³ectwo Zajezierze, II miejsce – Ochotniczy
Hufiec Pracy w £obzie, III miejsce so³ectwo
Poradz. To so³ectwo wykona³o najwy¿sz¹ 6.
metrow¹ palmê. Wy¿szej, póki co mieszkañcy tej
miejscowoœci wykonaæ nie mogli, bo jak wyt³umaczy³a so³tys wsi Helena Olejnik, tak¹ przek¹tn¹ ma ich œwietlica wiejska. Aby mogli zrobiæ
wy¿sz¹ – musieliby wyjœæ z palm¹ poza pomieszczenie.
Po og³oszeniu wyników niektórzy wykonawcy palm mieli ¿al do komisji, ¿e ta ponownie
przyzna³a I miejsce so³ectwu Zajezierze, mimo
i¿, jak twierdzili, palma ta bardzo przypomina
ubieg³oroczn¹. Niektórzy zastanawiali siê, czy
wystartowaæ w roku przysz³ym.
Nagrodê Specjaln¹, Dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie - karnet roczny do Muzeum Narodowego w Szczecinie otrzyma³o
Gminne Ko³o Gospodyñ w Chociwlu.
Nagrodê publicznoœci za najciekawsze stoisko wystawiennicze, otrzyma³a Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie.
Nagrody dla publicznoœci w losowaniu otrzymali: Barbara Czupryniuk (Osiek), Ma³gorzata
Lipiñska (Sulino), Krzysztof Tokarski (£obez)
oraz Justyna Ko³tonowska (£obez).
Na konkurs literacki dla dzieci i m³odzie¿y pn.
„Tradycje i zwyczaje wielkanocne w mojej rodzinie” wp³ynê³o ³¹cznie oko³o 60 prac.
W kategorii szko³y podstawowe I miejsce Bart³omiej Kukliñski – Szko³a Podstawowa w
Resku, II miejsce - Adrianna Sie³acz – Szko³a
Podstawowa w Resku, III miejsce - Justyna Rodak – Szko³a Podstawowa w Be³cznej.
W kategorii szko³y gimnazjalne i ponadgimnazjalne I miejsce zdoby³a Barbara Maciñska z
Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie, II
miejsce – Lidia Matuszko z Gimnazjum w Wêgorzynie, III miejsce – Izabela Lorent z Zespo³u
Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym.
W Festiwalu zespo³ów ludowych wyró¿nienia otrzyma³o 8 wykonawców. I miejsce przyznano Zespo³owi Œpiewaczemu „Leszczyna” z Pêczerzyna z gminy Brze¿no.
mm

£obeskie miody

Jadwiga Kamiñska i Monika KuŸmiñska Wêgorzyno

Ewelina Gonga³a
El¿bieta Warsz (z lewej)
Siedlice z koszem
pe³nym wierszy
El¿bieta Szulc
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Wynajmê mieszkanie w Radowie
Ma³ym rodzinie czteroosobowej.
Tel. 604 997 741.
Poszukuje do wynajêcia ma³ego
mieszkania lub kawalerki w £obzie.
Tel. 669 903 969.
Mieszkanie w £obzie 80 mkw., parter, bezczynszowe, du¿y taras,
okna PCV, w³asne c.o. Tel. 886 631
138.
Wynajmê mieszkanie w £obzie: 2 pokojowe ok. 40 mkw. w domu jednorodzinnym, osobne wejœcie. Tel.
608 294 103.
Sprzedam mieszkanie w Poradzu
75 mkw., 3 pokoje (pó³ bliŸniaka),
du¿e podwórko 12 a, 1,88 ha gruntów rolnych. Tel. 091 397 81 08.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w £obzie w starym budownictwie do
remontu, niski czynsz. Cena do
uzgodnienia. Tel. 091 397 57 95,
507 628 912.
Sprzedam kawalerkê 28 mkw., pokój, kuchnia, ³azienka, przedpokój.
Dalno 16/4. Cena 35.000 z³. Tel.
609670664.
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.

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

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.
Sprzedam dom jednorodzinny w
£obzie, pow. 107 mkw., gara¿, pomieszczenia gospodarcze na dzia³ce o pow. 503 mkw. Tel. 662 012
049.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Wêgorzynie o powierzchni 6 a. Kontakt: tomaszw@totonshow.pl lub
tel. 0603 710 203.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹, 602 mkw. w £obzie ul.
Czcibora 2. Cena 56 tys. z³. Tel. 0
600 295 316 lub 0 666 839 356.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Powiat gryficki
Trzebiatów 10 km od morza sprzedam dom z gara¿em i budynkiem
gospodarczym, ca³oœæ na dzia³ce
4600 mkw. Cena do uzgodnienia.
Tel. 518 949 843.
Dzia³kê sprzedam, 1000 mkw Gryfice – Zdroje. Tel. 091 384 39 52.

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w Lesiêcinie, 66 mkw . Cena 89 tys.
z³. Tel. 504 091 593.

Do wynajêcia pomieszczenie na gabinet kosmetyczny, fizjoterapii, masa¿u, 12 mkw. Trzêsacz, atrakcyjna
lokalizacja. Tel. 091 386 25 84, 602
114 177.

Powiat gryficki

Powiat drawski

Sprzedam mieszkanie - Gryfice ul.
Akacjowa, wysoki parter, 4 pokoje,
pow. 54 mkw., 2 balkony po 2,5 mb.,
piwnica 13,7 mkw. Tel. 091 384 86
79, 608 221 702.
Sprzedam mieszkanie w Gryficach,
w domku jednorodzinnym o pow.
73,7 mkw. Cena 200 tys. z³. Tel. 691
023 412.
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w centrum Gryfica, parter z mo¿liwoœci¹ adaptacji na gabinet, biuro
lub punkt us³ugowy. Tel. 091 387 23
97, 0507 316 052.
Kupiê kawalerkê parter lub I – II piêtro. Tel. 606 267 976.
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.
Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

Sprzedam dzia³ki, jedna 21 arów,
dwie po 32 ary w ZagoŸdzie, 5 km od
Drawska, przy trasie Drawsko £obez, przy hydroforni, pr¹d, woda,
gaz przez drogê. Tel. 696 972 337.
Do wynajêcia lokal biurowy w centrum Drawska Pom. Tel. 602 460
233.
Wynajmê lokal w Z³ocieñcu, 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.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ Os.
Chrobrego Œwidwin. Tel. 880 809
680.

NIERUCHOMOŒCI

Region
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 0,15
ha z rozpoczêt¹ budow¹ domu drewnianego w leœnej osadzie. Cena
20.000,00 z³. Tel. 091 395 21 88.
Kupiê grunty rolne. Tel. 505 619
040.
S³awoborze – dzia³ki budowlane z
dogodnym dojazdem, blisko media
- sprzedam. Tel. 665 250 185 lub
032 223 19 63.

INNE

Region

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

US£UGI
Powiat ³obeski
Indywidualna praktyka pielêgniarska Agnieszka Podlisiecka, us³ugi
pielêgniarskie. Tel. 609 334 117.
Bramy, ogrodzenia (grawerowane)
£obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607
553 912.

Region
Gara¿e blaszane , bramy uchylne najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis. Tel.
0598 334 536, 605 286 058, 660 385
917.
Kompleksowe wykañczanie wnêtrz.
Tanio i solidnie. Tel. 721 374 421.
Sprzedam wiêŸby dachowe wg specyfikacji. Tel. 667-500-309.

Sprzedam deszczowniê szpulow¹ i
rury aluminiowe. Tel. 0695 183 033.

Przewóz osób. Tel. 605 180 622.

Sprzedam przyczepê D-46, podwójne burty, stan dobry; siewnik do
zbo¿a POZNANIAK – stan dobry;
rozsiewacz nawozu – stan dobry;
œrutownik do zbo¿a bijakowy – stan
dobry. Tel. 660 010 540.

Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. (kierunek na Dalno) Tel. 091 397 59 24,
505 972 167.

PRACA

Region
Zatrudniê mechanika w firmie transportowej. Kontakt 0603 922 961.

Powiat drawski
Szukam na umowê zlecenie doœwiadczonych ludzi znaj¹cych siê
na telemarketingu. Tel. 094 367 15
43 lub 694 476 882.

Powiat gryficki
Zatrudniê kobiety i mê¿czyzn:
sprz¹taczki, pokojowe, recepcjonistów, barmanów, kelnerów, kucharzy. Willa Kliper Trzêsacz, tel. 091 386 25 84.
n Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.

Powiat ³obeski
Rencista podejmie pracê, kat. CE,
DE. Tel. 609 393 408.
Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne drobne naprawy wykona
„z³ota r¹czka”, tel. 91 39 22 783, 784
79 22 70.

Wideofilmowanie – Tel. 0605 732 267.

Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972. a
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.
„MADRIS”
Suknie œlubne i komunijne.
Producent. Karczew K/Otwocka
tel. 602 687 011.

MIESZKANIA
Powiat drawski
Sprzedam mieszkanie na Osiedlu
Czplineckim w Z³ocieñcu (parter, 32
mkw., 1 pokój, kuchnia, korytarz,
du¿y balkon). Tel. 509 588 042.

Region
Goleniów – mieszkanie 2 pokojowe,
na parterze o pow. 53,05 mkw.
sprzedam. Tel. 660 204 046.

tygodnik ³obeski 7.04.2009 r.

MOTORYZACJA
Powiat drawski
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Gimnazjum w Resku

Pamiêtamy o Janie Pawle II

Sprzedam VOLVO 340, ca³y po kapitalnym remoncie z braku kierowcy. Okazja! Tel. 692 173 708.

ROLNICTWO
Sprzeda¿ polskich
nawozów
Oparzno k / Œwidwina
Tel. 781 959 655

Mocznik 46% azot - 1450 zł /t
Saletra

34% azot, 3,5% magnez -1160 zł/t

Saletrzak 27% azot , 7% wapń ,
4% magnez -1145 zł /t
Siarczan amonu Tarnowski
21% azot , 24% siarka -1020 zł /t
Podane ceny s¹ cenami brutto.
Ceny obowi¹zuj¹ do wyczerpania zapasów

(RESKO) Z okazji IV rocznicy
œmierci Papie¿a Jana Paw³a II
przygotowano wystawê kalendarzy z Ojcem Œwiêtym pt. „Czas
ucieka, wiecznoœæ czeka”.
Na forum gimnazjum zebrali siê
wszyscy uczniowie z nauczycielami
celem uczczenia rocznicy œmierci.
W ciszy i skupieniu zebrani wys³u-

chali wierszy i fragmentów nauk
naszego Papie¿a. Po krótkiej modlitwie wspólnie zaœpiewano „Barkê”
i zapalono symboliczny znicz. Ta

wspólna chwila sk³oni³a do refleksji
i przypomnienia autorytetu Jana
Paw³a II wci¹¿ obecnego w naszych
sercach.
(o)
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Samorz¹d, Obywatel i „dzikie wysypiska”
nr 2/09

Drodzy Mieszkañcy Gminy £obez
Z okazji Œwi¹t Wielkiej Nocy,
¿yczê Pañstwu aby Wielkanoc up³ynê³a
w zdrowiu, radosnej nadziei
i rodzinnej atmosferze.
Niech te chwile bêd¹
czasem pe³nym pokoju i zgody.
Ryszard Sola Burmistrz £obza

PROJEKT UE skierowany do pracowników
samorz¹dowych.
W dniu 25 marca 2009 r. zosta³a zawarta
umowa wspó³pracy z Pomorsk¹ Akademi¹ Kszta³cenia Zawodowego w Szczecinie. Przedmiotem wspó³pracy jest
udzia³ w projekcie pod nazw¹ „Nowa
Wiedza, Nowa Jakoœæ”.
Projekt skierowany jest do pracowników
urzêdów gmin, starostw i Urzêdu Mar-

sza³kowskiego na terenie województwa
zachodniopomorskiego.
Celem projektu jest poprawa potencja³u, jakoœci œwiadczonych us³ug oraz
usprawnienie wykonywanych zadañ
przez pracowników Jednostek Samorz¹du Terytorialnego.
Udzia³ w projekcie jest nieodp³atny.

WA¯NIEJSZE IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE
I-go kwarta³u 2009
STYCZEÑ:
1. Noworoczny Turniej Pi³ki No¿nej.
2. Mistrzostwa Powiatu Szkó³ Gimnazjalnych w Pi³ce Siatkowej Dziewcz¹t.
3. Wspó³organizacja XVII Edycji Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy –
m.in. organizacja Halowego Turnieju
Pi³ki No¿nej o Puchar Burmistrza £obza
– udzia³ 12 zespo³ów z gminy £obez i
oœciennych gmin.
4. Organizacja ferii zimowych m.in. :
turnieje pi³ki siatkowej koszykowej i no¿nej z udzia³em dzieci i m³odzie¿y z gminy £obez oraz zaproszonych dru¿yn z
Drawska , Koszalina, Iñska, Reska
Œwidwina, Radowa.oraz organizacja Mistrzostw So³ectw w tenisie sto³owym w
10 œwietlicach wiejskich.
5. Organizacja VIII memoria³u im. Jerzego Machoñskiego w Halowej Pi³ce No¿nej – udzia³ 10 zespo³ów I i II Ligi z woj.
zachodniopomorskiego.
LUTY:
1. Mecze w pi³ce siatkowej dziewcz¹t :
Wojewódzka Liga M³odziczek
2. II Gala Sportu Powiatu £obeskiego –
wrêczenie nagród, statuetek, wyró¿nieñ dla laureatów w kategorii najlepszy i najpopularniejszy sportowiec /
szko³y podstawowe, gimnazjum, ponadgimnazjalne / gry zespo³owe oraz
najlepsi dzia³acze sportowi, ponadto
odby³ siê pokaz artystyczny i wystêp zespo³ów sportowych z powiatu ³obeskiego, „POGONI” Szczecin oraz „FLOTY”
Œwinoujœcie, uczestnikami GALI byli
ponadto zaproszeni goœcie : mistrzowie œwiata , olimpijczycy, trenerzy reprezentacji i klubów.

3. Mistrzostwa Powiatu Szkó³ Gimnazjalnych w mini-koszykówce dziewcz¹t
i ch³opców oraz pi³ce no¿nej.
MARZEC:
1. Mistrzostwa Regionalne w Pi³ce Siatkowej Ch³opców Szkó³ Podstawowych –
udzia³ najlepszych 5 zespo³ów z woj. zachodniopomorskiego, w tym uczniów
SP w Be³cznie - mistrz powiatu ³obeskiego, którzy zajêli III miejsce.
2. Eliminacje powiatów woj. zachodniopomorskiego dru¿yn LZS w Pi³ce siatkowej mê¿czyzn. /Bia³ogard, Tychy, Œwidwin, Drawsko, £obez/.
3. Zachodniopomorskie Mistrzostwa w
Tañcu – organizator Szko³a Tañca
„ISKRA”.
4. Mistrzostwa powiatu w halowej Pi³ce
No¿nej dru¿yn wiejskich o puchar Prezesa TKKF w £obzie – udzia³ 8 zespo³ów.
5. Mistrzostwa Regionu w Pi³ce Siatkowej Ch³opców Szkó³ Gimnazjalnych.
6. Podsumowanie i zakoñczenie Halowej Pi³ki No¿nej Trampkarzy z powiatu
³obeskiego.
Turystyka
Przeprowadzono inwentaryzacjê odcinków szlaków turystycznych oraz
sprawdzono obiekty ma³ej architektury
pod k¹tem stanu technicznego po okresie zimowym . Gromadzono i aktualizowano dane i materia³y niezbêdne do
przygotowania i wydania nowej mapy
turystyczno-przyrodniczej
gminy
£obez , która zostanie wydana w nak³adzie 4000 egzemplarzy na pocz¹tku II
kwarta³u br. roku.

Odpady po remoncie domu i reszty obudów po sprzêcie AGD.
Na terenie naszej gminy, tak jak i na
terenach wiêkszoœci samorz¹dów od
lat wystêpuj¹ problemy z nielegalnymi
wysypiskami. Szpec¹ one krajobraz,
stwarzaj¹ du¿e zagro¿enie dla mieszkañców, zwierz¹t oraz wód gruntowych. Na nielegalnym wysypisku
mog¹ znajdowaæ siê odpady niebezpieczne, a deszcze powoduj¹ wyp³ukiwanie z nich niebezpiecznych substancji np. resztek lakierów, farb, œrodków konserwacyjnych. Jest to szczególnie groŸne, gdy takie „dzikie wysypisko” zlokalizowane jest blisko zabudowañ mieszkalnych, ogrodów, pól
uprawnych, czy ujêæ wody. Dzikie wysypiska mog¹ staæ siê wylêgarni¹ wielu niebezpiecznych chorobotwórczych
grzybów i bakterii gnilnych, s¹ zagro¿eniem dla zwierz¹t, które np. zjadaj¹
kawa³ki folii oraz Ÿród³em nieprzyjemnych zapachów.
Mimo wzrostu œwiadomoœci ekologicznej naszego spo³eczeñstwa ci¹gle jeszcze zdarzaj¹ siê przypadki pozbywania
siê odpadów w miejscach do tego nie
przeznaczonych. Zaœmiecane s¹ osiedla, pobocza dróg wyjazdowych, parki i
lasy. Zgodnie z ustaw¹ z 13 wrzeœnia
1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, kwestie dotycz¹ce dzikich wysypisk pozostaj¹ w kompetencji
organów gmin. Nasza Gmina konsekwentnie, co roku usuwa czêœæ nielegalnie wywiezionych odpadów, lecz bez
wspólnego dzia³ania wszystkich mieszkañców, problemu tego nie uda siê rozwi¹zaæ.
Walka z takimi wysypiskami, a w³aœciwie z osobami, które przywo¿¹ tam
œmieci, nie jest ³atwa. Potwierdzaj¹ to
przedstawiciele stra¿y miejskiej. Szczególnie trudno znaleŸæ w³aœcicieli odpadów poremontowych, dlatego te¿ nie
zdziwmy siê, gdy Stra¿ Miejska za¿yczy
okazania dowodu przekazania gruzu z
rozbiórki firmie posiadaj¹cej zezwolenie
na wywóz odpadów. Jednoczeœnie

Zmiana przepisów w sprawie dowodów osobistych
Informujê, ¿e od 01.01.2009 r. zmieni³y siê przepisy ustawy o ewidencji
ludnoœci i dowodach osobistych – w
zakresie wymiany zg³aszania utraty i
uniewa¿niania dowodów osobistych:
• osoby, które zmieni³y dane (np. adres
b¹dŸ nazwisko) musz¹ wyst¹piæ o wymianê dowodu osobistego w ci¹gu 14
dni. Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 5 w/
w ustawy, dowód osobisty zostaje automatycznie uniewa¿niony po up³ywie 3
miesiêcy od daty zmiany danych w nim
zawartych;

• W przypadku gdy osoba utraci dowód
osobisty (kradzie¿, zgubienie), powinna
niezw³ocznie osobiœcie zg³osiæ jego
utratê w urzêdzie miejskim i z³o¿yæ wniosek o wydanie nowego dokumentu.
Dowód ten zostanie uniewa¿niony w
momencie zg³oszenia jego utraty.
Je¿eli utracony dowód osobisty zostanie dostarczony do urzêdu przez osoby
trzecie jest on automatycznie uniewa¿niany.
Powtórne aktywowanie uniewa¿nionych
dowodów osobistych nie jest mo¿liwe.

„Ciuch-szop” w lasku sosnowym.

sprawdzane s¹ umowy na wywóz odpadów z nieruchomoœci na terenie Gminy.
A mimo wszystko – iloœæ „dzikich wysypisk”, szczególnie po zimie jest zastraszaj¹ca. Po lasach i drogach zalegaj¹:
stare lodówki, telewizory, odpady z remontów domów… i ostatnio liczne niechodliwe zapasy magazynowe „ciuch
szopów” .
Jako dowód powy¿szego przedstawiamy Pañstwu dwie fotografie z polnej
drogi £obez – ¿wirownia Uniemie.
Dopóki nie zrozumiemy, ¿e dzia³aniem
takim osoby wyrzucaj¹ce œmieci,
szkodz¹ œrodowisku i nam wszystkim,
dopóty zjawiska takie bêd¹ mia³y miejsce. Zaœmiecaj¹cy „oszczêdza” na
kosztach legalnego wywozu, a okradani
jesteœmy wszyscy. Pieni¹dze wydatkowane na usuwanie nielegalnie wysypanych œmieci mo¿na by przeznaczyæ na
sadzenie drzew, czy place zabaw ! Jednak mieszkañcy nie chc¹ zrozumieæ, ¿e
wyrzucaj¹c œmieci w miejsca niedozwolone, sami sobie szkodz¹.
Oprócz wymaganej umowy na wywóz
odpadów komunalnych istnieje mo¿liwoœæ bezp³atnego przekazania zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego w miejscu zakupu nowego urz¹dzenia lub oddania go do siedziby firmy,
z któr¹ posiadamy umowê na wywóz
odpadów. W przypadku wykonywanych
remontów lub koniecznoœci pozbycia siê
wiêkszej iloœci odpadów nale¿y zamówiæ na koszt w³asny dodatkowy wywóz
œmieci w przedsiêbiorstwie œwiadcz¹cym tego typu us³ugi.
Na dzieñ dzisiejszy Gmina usunê³a
œmieci, które przedstawiliœmy na fotografiach, ale jak d³ugo teren ten pozostanie czysty? Dlatego prosimy
wszystkich mieszkañców o reagowanie na przypadki zaœmiecania, nie
bójmy siê pouczaæ, zg³aszaæ, ganiæ.
To nie my powinniœmy siê wstydziæ,
gdy widzimy przypadki nielegalnego
wywozu œmieci!

tygodnik ³obeski 7.04.2009 r.

WIOSENNE PORZ¥DKI
W dniu 22 kwietnia br. zapraszam
mieszkañców Gminy £obez do udzia³u
w wiosennej akcji sprz¹tania œwiata pn.
„DZIEÑ ZIEMI”. Proszê w³aœcicieli nieruchomoœci, a tak¿e zak³ady pracy
o
uporz¹dkowanie terenów wokó³ swoich
posesji. W tym samym czasie dzieci i
m³odzie¿ z placówek oœwiatowo-wychowawczych porz¹dkowaæ bêdzie tereny
wokó³ swoich siedzib oraz wybrane trasy spacerowe, zieleñce i skwery.
Mam nadziejê, ¿e wspólnie robione
porz¹dki przyczyni¹ siê do poprawy estetyki, jak równie¿ bêd¹ mia³y dzia³anie
edukacyjne, uczulaj¹ce dzieci, m³odzie¿ i doros³ych na nagminne przypadki zaœmiecania Naszej Gminy
Proszê o wziêcie udzia³u w wiosennych porz¹dkach.

Kolejne zadanie przekazane
do finansowania gminom
Wiadomoœæ o zamiarze likwidacji Filii
Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w £obzie / znanej jako biblioteka pedagogiczna –
wczeœniejsza nazwa tej placówki/ dotar³a do nas kilka miesiêcy temu. Mimo
starañ Burmistrza o jej utrzymanie w dotychczasowych strukturach , decyzjê o
likwidacji podjêto.
Filia Zachodniopomorskiego Centrum
Edukacji Nauczycieli /biblioteka pedagogiczna / na podstawie uchwa³y Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego z
02 grudnia 2008 r. zosta³a zlikwidowana.
Materia³y biblioteczne oraz pozosta³e
mienie stanowi¹ce dotychczasowe wyposa¿enie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Szczecinie
Filia w £obzie zosta³y przejête przez Gminê £obez i przekazane Miejskiej Bibliotece Publicznej w £obzie. Na bazie przejêtego mienia w Miejskiej Bibliotece Publicznej powstanie nowy dzia³ - DZIA£
NAUKOWY, gdzie nauczyciele, studenci
a tak¿e inne zainteresowane osoby dalej
bêd¹ mog³y korzystaæ ze zgromadzonych
zbiorów.
Filia Zachodniopomorskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w £obzie, to
nie jedyna zlikwidowana placówka. Taki
sam los spotka³
filie w Chojnie,
Choszcznie, Nowogardzie i Policach.

NOWY SAMOCHÓD
DO PRZEWOZU OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH
I UCZNIÓW
Przy znacznym dofinansowaniu z
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych Gmina
£obez zakupi³a nowy autobus marki
Mercedes-Benz/Cuby Sprinter. Mercedes zast¹pi wys³u¿one IVECO,
zakupione w 2001 roku (równie¿
przy wspó³finansowaniu z PFRON).
Zakupiony fabrycznie nowy autobus
do przewozu osób niepe³nosprawnych posiada 20 miejsc siedz¹cych
wraz z kierowc¹ lub po zdemontowaniu 7 foteli w tylnej czêœci pojazdu 13 miejsc siedz¹cych (wraz z kierowc¹) plus 2 wózki inwalidzkie.
Ca³kowity koszt pojazdu wyniós³
243 756,00 z³otych. Gmina £obez
sfinansowa³a zakup autobusu w
30,26%, co stanowi kwotê 73 756,00
z³otych, zaœ ze œrodków PFRON
dofinansowano 69,74 % ca³kowitego kosztu zakupu pojazdu, tj.
170 000 z³otych (100% przyznanych
œrodków). Autobus bêdzie spe³nia³
swoje zadanie od 15 maja 2009 r.
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Truchtem po zdrowie

W dniu 5 kwietnia £obeski Klub
Biegacza „Trucht” zorganizowa³ Bieg
o Puchar Burmistrza £obza. Na starcie stanê³o 41 zawodników i 3 zawodniczki. Wszyscy mieli do pokonania
12 km trudnej trasy. Pocz¹tkowo zawodnicy biegli ulicami miasta Ogrodow¹, Siewn¹, Chopina a nastêpnie
S³owackiego i Wojska Polskiego. Za
cmentarzem skrêcili na leœn¹ polanê,
by dalej biec œcie¿k¹ ekologiczn¹.
Nastêpnie zawodnicy przebiegali
przez unimski asfalt na drogê betonow¹ prowadz¹c¹ do starej ¿wirowni.
Bezpieczeñstwa na tym skrzy¿owaniu
pilnowali ³obescy policjanci, aby
przebiegaj¹cy przez drogê zawodnicy
czuli siê bezpiecznie. Na koñcu betonowego duktu, dok³adnie w po³owie
dystansu znajdowa³ siê punkt z wod¹
obs³ugiwany przez ³obeskie harcerki.
Zawodnicy po pokrzepieniu siê
ch³odn¹ wod¹, biegli dalej podziwiaj¹c zieleni¹ce siê ³¹ki po³o¿one przy
starorzeczu rzeki Regi. Gdzie niegdzie czeka³y niespodzianki w postaci nieco podmok³ej drogi polnej. Po
pokonaniu tych trudniejszych odcinków zawodnicy znów wybiegli na
twardsze i pewniejsze nawierzchnie,
by po kilkuset metrach drogi p³ytowej
wybiec na asfalt unimski, którym
zmierzali do miasta. Stali bywalcy
³obeskich biegów znaj¹ ten odcinek
trasy i nie zdziwi³ ich widok górki, pod
któr¹ trzeba by³o podbiec. Nowi biegacze startuj¹cy w £obzie po raz
pierwszy, a by³o ich kilkunastu, mieli
nie lada niespodziankê. Na Stadionie
Miejskim czekali kibice zagrzewaj¹cy wszystkich do biegu. Gromkie brawa i doping rozlega³y siê zw³aszcza,

gdy na bie¿ni rywalizowa³o kilku zawodników. No ostatnim okr¹¿eniu toczyli oni walkê o miejsca i cenne sekundy. Na mecie sêdziowie zawodów
Zdzis³aw Bogdanowicz i Roman
Wawrzyniak skrupulatnie notowali
kolejnych zawodników i uzyskane
przez nich czasy. Na utrudzonych biegaczy i kibiców czeka³y przygotowane ciep³e i zimne napoje, a tak¿e grochówka.
Po poczêstunku nast¹pi³o og³oszenie oficjalnych wyników i rozdanie
nagród, które wrêcza³ burmistrz Ryszard Sola. W kategorii OPEN najszybsza trójka zawodników otrzyma³a puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Na najwy¿szym stopniu podium
stan¹³, po raz kolejny w £obzie, Arkadiusz Kozak z Koszalina. Drugie
miejsce zaj¹³ Krzysztof Pokrzywiñski
z Polic, a trzecie Adam JóŸwik ze
S³awska. Trzy panie startuj¹ce w biegu zajê³y kolejno miejsca: pierwsze Joanna B¹tkiewicz z P³ot, drugie El¿bieta Romej z Ro¿nowa £obeskiego, trzecie - Gra¿yna Sikorska z Bobolic.
Nagrodê i pami¹tkowy dyplom
otrzyma³ Józef Buczyñski z Bia³ogardu, jedyny startuj¹cy w tym biegu zawodnik niepe³nosprawny. Nastêpnie
nagradzano zawodników w kategoriach wiekowych. W najm³odszej kategorii 16 - 29 lat zwyciê¿y³ Cezary
Famulski z Koszalina. Drugie miejsce
zaj¹³ Kamil Lisowski reprezentuj¹cy
£obeski Klub Biegacza Trucht. Jako
trzeci na podium stan¹³ Mateusz Janta-Lipiñski z Bobolic.
W kolejnej grupie wiekowej(30 39 lat) tryumfowa³ Krzysztof Ró¿añ-

ski z Stargardu Szczeciñskiego, drugie miejsce zaj¹³ Miros³aw Golecki z
Koszalina, trzeci by³ Robert Bykowski równie¿ z Koszalina. W kategorii
czterdziestolatków zwyciê¿y³ Wojciech Piêta ze Szczecina przed Tadeuszem GoŸliñskim ze Œwidwina i Jackiem Królem z Koszalina.
Najlepszym zawodnikiem w kategorii 50 - 59 lat okaza³ siê Henryk
Chudy ze S³awska. Drugi by³ Wies³aw
Wójcik z Chociwla, a trzeci Marian
Ostrowski ze Z³ocieñca.
W najstarszej kategorii (60 i wiêcej lat) zwyciê¿y³ Henryk Telesiewicz
ze S³awska. Drugie miejsce zaj¹³ Mieczys³aw Burdzy ze Stargardu Szczeciñskiego, a trzecie Grzegorz Hinnel
ze Szczecina. Na koniec uhonorowano najm³odszego i najstarszego
uczestnika zawodów. Najm³odsz¹
okaza³a siê zawodniczka z P³ot Joanna B¹tkiewicz. Najstarszym zawodnikiem by³ Henryk Maciejewski z Marianowa k/ Stargardu Szczeciñskiego,
który pochwali³ siê wszystkim, ¿e niedawno zosta³ pradziadkiem.
£obeski Klub Biegacza Trucht
dziêkuje ³obeskiej policji, harcerkom,
sêdziom, a tak¿e wszystkim, którzy
poœwiêcili swój czas pomagaj¹c przy
organizacji naszej imprezy.
Organizatorzy dziêkuj¹ równie¿
sponsorom, którzy wspieraj¹c nas
klub przyczyniaj¹ siê do popularyzacji biegania. Sponsorami Biegu o Puchar Burmistrza £obza by³ Urz¹d
Miejski w £obzie, Dyskont Biedronka, Pañstwo Renata i Marek Pyrczak,
Pañstwo Ma³gorzata i Dariusz Piszewscy.
Zarz¹d £KB Trucht
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V Wiosenny Rajd Pieszy Po Ziemi £obeskiej

Bezdro¿a i Dwa Che³my
Na niedzielê 5. kwietnia, My mi³oœnicy wêdrówek, zwi¹zani z TKKF
„B³yskawica” w £obzie, zaplanowaliœmy sobie wiosenn¹ wêdrówkê, w turystycznym stylu oczywiœcie - rajd pieszy
po Naszej piêknej okolicy. Wypatrywaliœmy Wiosny têsknie, a Ona… zwodzi³a Nas marzec ca³y…. odrobinê cieplejszymi dniami po których nadchodzi³y… zimne noce i mroŸne poranki.
Taki by³ te¿ niedzielny ranek 5.04.
2009 r. - ch³odny, nieco zamglony… My
w³óczykije byliœmy i na to gotowi.
Szlak Nas wzywa³…
Spotkaliœmy siê na skwerze naprzeciwko Dworca Kolejowego w £obzie,
aby przywitaæ Naszych przyjació³ turystów z Drawska, Iñska i Klubu Tatrzañskiego w Szczecinie. Serdecznym powitaniom nie by³o koñca… prawie. W
sumie zebra³a siê Nas pokaŸna grupa.
85 osób. Omówiliœmy krótko planowan¹ trasê marszruty: £obez - Œwiêtoborzec - Unimie- wzgórze Che³m- jezioro Che³m - £obez. Pan Tadeusz Korzeniewski streœci³ nam sprawnie i zajmuj¹co dzieje Kolei w¹skotorowej na
ziemi ³obeskiej, której elementy bêd¹
przedmiotem naszego zainteresowania
podczas tej wycieczki.

Ruszyliœmy z £obza ulic¹
Wêgorzyñsk¹, pomaszerowaliœmy urocz¹ leœn¹ œcie¿k¹
mijaj¹c mokrad³a i stawy, dalej wzd³u¿ trzcinowiska i
Diabelskiego Strumienia do
Œwiêtoborca i na teren by³ego Stada Ogierów. Przybli¿yliœmy goœciom dzieje tego
s³awnego i wyj¹tkowego
obiektu. Zwiedziliœmy zabudowania - stajnie, uje¿d¿alniê, podziwialiœmy tak¿e pa³acyk bêd¹cy siedzib¹ zarz¹dzaj¹cych Stadem.
Naszym nastêpnym celem by³y mosty kolejowe na
rzece BrzeŸnicka Wêgorza. Miejsce to
bardzo malownicze charakteryzuje rozpoznawalny w terenie nasyp po nie istniej¹cych ju¿ torach kolei w¹skotorowej. Znajduj¹ siê tu dwa mosty. Jeden
s³u¿¹cy przekroczeniu rzeki przez kolej
normalnotorow¹, obecnie funkcjonuj¹cy oraz drugi zdewastowany - to pozosta³oœæ mostu dzia³aj¹cej na tym terenie
jeszcze do roku 1991 kolei w¹skotorowej. Pan Tadek zrelacjonowa³ nam fakty dotycz¹ce tego miejsca. Zrobiliœmy
tu sobie krótk¹ przerwê na odpoczynek

6 minut Or³a, 84 minuty Sarmaty
SARMATA Dobra – ORZE£ Trzciñko-Zdrój 5:3 (2:3)
Dla Sarmaty sobotni mecz z Or³em Trzciñsko-Zdrój rozpocz¹³ siê
bardzo szczêœliwie, gdy¿ ju¿ w 1
min. £ukasz Olechnowicz strza³em
z ok. 10 m, tu¿ przy lewym s³upku,
zdoby³ gola na 1:0. Wynik ten utrzymywa³ siê do 20 min., kiedy to goœcie z Trzciñska na boisku w Dobrej
mieli swoje 6 minut. W 20 min. w
zamieszaniu podbramkowym Mieczys³aw Komarnicki wyrówna³ na
1:1. Ju¿ trzy minuty póŸniej goœcie
prowadz¹ 2:1, kiedy pi³ka wpada do
bramki po samobójczym strzale
obroñcy Sarmaty. 26 min. meczu
indywidualna akcja Rafa³a Dziadosza i goœcie prowadz¹ 3:1. Euforia
wœród goœci jest tak wielka, jakby w
tym momencie wygrali mecz. Ale
mecz trwa 90 minut i przypomina o
tym goœciom w 28 min. Wojciech
Bonifrowski, który precyzyjnym
strza³em z rzutu wolnego strzela
kontaktow¹ bramkê dla Sarmaty. W
tym momencie mecz dla przyjezdnych jakby siê skoñczy³, gdy¿ ju¿ do
koñca meczu nie uda³o siê im wypracowaæ klarownej sytuacji na strzelenie bramki. Pierwsza po³owa koñczy siê wynikiem 2:3 dla Or³a mimo,
i¿ zawodnicy Sarmaty mieli kilka
sytuacji do strzelenia bramki.
Druga po³owa to w dalszym ci¹gu przewaga Sarmaty, jednak bramkê na 3:3 Wojciech Kliœ strzeli³ w 60
min. meczu. Ten sam zawodnik
cztery minuty póŸniej, strzela ko-

lejn¹ bramkê i daje Sarmacie prowadzenie 4:3. W 75 min. Wojciech
Bonifrowski wykorzysta³ podyktowany rzut karny i Sarmata ca³kiem
zas³u¿enie, po emocjonuj¹cym meczu, wygra³ 5:3, umacniaj¹c swoj¹
pozycjê lidera V ligi.
Mecz przebiega³ spokojnie zarówno na boisku, jak i wœród licznie
zgromadzonej publicznoœci (ok.
300 osób na trybunie), jednak po
meczu zakoñczy³ siê niemi³ym
zgrzytem, gdy¿ zawodnik Or³a tu¿
po zakoñczeniu meczu za u¿ycie
niecenzuralnych s³ów pod adresem
sêdziego zosta³ ukarany czerwon¹
kartk¹.
Sk³ad Sarmaty: M. Kamiñski.
Mêdrek, Jaszczuk, Dorsz, Grochulski, Olechnowicz, Bonifrowski, E.
Kamiñski, D. Dzierbicki, Padziñski, Kliœ oraz Marciniak, Kieruzel,
Gude³ajski, M. Dzierbicki,
Strzelcy bramek dla Sarmaty:
Wojciech Bonifrowski 2 (28' i
75'), Wojciech Kliœ (60' i 64'),
£ukasz Olechnowicz (1'), dla Or³a
Mieczys³aw Komarnicki 20’, bramka samobójcza (rykoszet) 23' oraz
Rafa³ Dziadosz 26'.
Juniorzy Sarmaty wygrali kolejny mecz, pokonuj¹c wicelidera z
Trzciñska-Zdroju 4:2 i umocnili siê
na pozycji lidera. Bramki dla Sarmaty strzelili: Arkadiusz Bagiñski
2, Pawe³ Knap i Wojciech GuŸniczak po 1.
estan

i drugie œniadanie. Dalej trasa Nasza
wiod³a nasypem dawnej w¹skotorówki
do wsi Unimie. Na jej terenie znajduje
siê parcela pokoœcielna. Pod koniec
XVII w. wybudowano w tym miejscu
koœció³ ryglowy, przy nim umiejscowiono cmentarz. Dziœ rozpoznawalne
s¹ tylko mur oporowy wzmacniaj¹ce
wzgórze oraz zarys fundamentów w
jego centralnym punkcie. Z parceli widoczny jest dworek w stylu eklektycznym zbudowany w koñcu XIX w.
Stamt¹d skierowaliœmy siê na
wzgórze nosz¹ce nazwê Góra Che³m.
Podchodziliœmy na nie na prze³aj, aby
móc podziwiaæ piêkny widok okolicy.
Nieco zmêczeni osi¹gnêliœmy to najwy¿sze w okolicy wzniesienie. S³oñce
coraz œmielej przebija przez chmury. To
nagroda za wytrwa³oœæ? Wieœæ niesie,
¿e wzgórze by³o miejscem kultów pogañskich. Starym, bukowym lasem zeszliœmy ze wzgórza i dalej powêdrowaliœmy nad jezioro Che³m. Pod¹¿aliœmy
urokliw¹ œcie¿k¹ wzd³u¿ brzegu jeziora. Jest ono wyj¹tkowe poniewa¿ jego
liniê przybrze¿n¹ porasta lobelia jeziorna, unikalna roœlina, pochodz¹ca z epo-

ki przedlodowcowej, wystêpuj¹ca tylko
na Pomorzu Œrodkowym i Zachodnim.
Objêta jest ona ca³kowit¹ ochron¹. Aura
sta³a siê nadspodziewanie piêkna - ciep³o i pe³ne s³oñce.
Dochodzimy do hubertówki, tam
mo¿emy odpocz¹æ, posiliæ siê. Czeka tu
Nas kolejna atrakcja. Kilkunastu Naszych Przyjació³ - morsów za¿ywa k¹pieli w jeziorze. Brr… Rozmawiamy i
œpiewamy przy ognisku. Czas mija
przyjemnie i… szybko.
Ruszamy leœn¹ œcie¿k¹ w kierunku
przystani kajakowej nad rzek¹ Reg¹.
Przekraczamy j¹ dwoma drewnianymi
mostkami, jeden przerzucony jest przez
starorzecze, a drugi przez g³ówny nurt
rzeki. To bardzo malownicze miejsce starorzecze tworzy tu bajeczne rozlewiska. Stamt¹d pod¹¿amy przez teren
dawnej ¿wirowni, w¹wozem w górê,
potem przez pole do miasta.
Odprowadzamy Naszych Przyjació³ na Dworzec Kolejowy w £obzie.
Dziêkujemy sobie nawzajem. Jesteœmy
zadowoleni i obiecujemy sobie, ¿e ju¿
wkrótce, znowu w trasie, razem.

El¿bieta Jankowska

W Resku tocz¹ zaciête boje
w tenisie sto³owym

Po piêtnastu turniejach o puchar Dyrektora Gimnazjum w Resku w
tenisie sto³owym punktacja generalna przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Romaszko Przemys³aw
129 p.
2. Ge³omej Aleksander
97 p.
3. Mucha Adrian
94 p.
4. Imianowski Patryk
39 p.
5. Harasiemowicz Norbert
38 p.
6. £a¿ewski Damian
32 p.
7. Ostrycharczyk Krystian
25 p.
8. Nowicka Anna
23 p.
9. Bodys Adam
19 p.
10. Kijak Sebastian
15 p.
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Lekcja pokory dla Mewy

4 kwietnia br. na Stadionie Miejskim w Resku dosz³o do pierwszych
tej wiosny derby powiatu. Przy s³onecznej pogodzie naprzeciwko siebie stanê³y miejscowa Mewa oraz
Radowia Radowo Ma³e.
Mimo przedmeczowych spekulacji, ju¿ pierwsza po³owa udowodni³a, ¿e pi³karze goœci ca³kowicie
zapomnieli o zesz³otygodniowej
pora¿ce. Defensywne ustawienie
dru¿yny z Radowa nie pozwala³o,
zmêczonym po dwóch ciê¿kich meczach z dru¿ynami z czo³ówki tabeli, pi³karzom Mewy na rozwiniêcie
skrzyde³.
W pierwszych minutach spotkania w obu dru¿ynach mno¿y³y siê
niecelne zagrania, a tak¿e g³upie
straty pi³ki na rzecz przeciwnika.
Pi³karze z Reska, w przeciwieñstwie do przeciwnika poruszali siê
po boisku bardzo ociê¿ale. Wykorzystywali to zawodnicy Radowa,
którzy raz po raz d³ugimi podaniami
próbowali otworzyæ drogê do bramki gospodarzy, niestety bezskutecznie. Oko³o 10 minuty spotkania goœcie wykonywali rzut ro¿ny z prawej
strony boiska. Do mocno bitej pi³ki
wyszed³ Tichanów, jednak Ÿle obliczy³ lot tej pi³ki i jedyne co móg³
zrobiæ to po raz kolejny wybiæ j¹ na
rzut ro¿ny. Chwilê póŸniej strza³ na
bramkê oddaje pomocnik z Radowa. Pi³ka odbija siê od pleców Marcina Paw³owskiego i zmylony Ti-

chanów zmuszony jest do wybicia
jej na rzut ro¿ny. Miêdzy 20 a 30
minut¹ Mewa marnuje trzy doskona³e okazje do objêcia prowadzania. Najpierw na niepotrzebny strza³
z ostrego k¹ta (w œrodku pola by³o 2
nie pilnowanych pi³karzy z Reska)
decyduje siê Waldon. Chwilê póŸniej z 5 metrów pi³kê nad poprzeczk¹ przenosi Pietrowski, a kilka minut póŸniej strza³ Czy¿a w
³adny sposób broni bramkarz Radovii. W 35 minucie sprawdzi³o siê
powiedzenie „Niewykorzystane sytuacje siê mszcz¹”. D³ug¹ pi³kê ze
œrodka pola zagra³ zawodnik Radowi. Pi³kê przyj¹³ Jacek Talarowski,
który p³askim strza³em z 16 metrów
pokona³ bezradnego w tej sytuacji
bramkarza gospodarzy. Pi³karze z
Reska rozdra¿nieni t¹ bramk¹ od
razu po rozpoczêciu rzucili siê do
ataku. Indywidualn¹ akcjê przeprowadzi³ Radek Cytowicz, ale odda³
zbyt lekki strza³ i bramkarz zdo³a³
sparowaæ pi³kê na rzut ro¿ny.
W przerwie trener z Reska dokona³ dwóch zmian. Boisko opuœci³
kontuzjowany Mirek Pietrowski
oraz Krzysiek Waldon. Za nich pojawili siê B³aszczyk i Wasiak. Od
samego pocz¹tku do ofensywy przeszli gospodarze. Co chwila to z jednej to z drugiej strony próbowali oni
zacentrowaæ pi³kê na czyhaj¹cych w
polu karnym napastników. Formacja obronna Radowi umiejêtnie

przerywa³a jednak wszystkie ataki.
Mimo wielu sytuacji podbramkowych tak naprawdê ani razu nie uda³o siê dru¿ynie z Reska oddaæ strza³u, który móg³by zagroziæ bramce
goœci. Up³ywaj¹cy czas dzia³a³ na
korzyœæ Radowi, której to zawodnicy umiejêtnie go przed³u¿ali, celebruj¹c wszystkie rzuty wolne oraz
zagrania z autu.
Z przebiegu ca³ego meczu nie
mo¿na powiedzieæ, ¿e Mewa by³a
gorszym zespo³em. Gdyby w pierwszej po³owie wykorzysta³a ona wypracowane sytuacje, to wynik meczu móg³by byæ ca³kiem inny. Szkoda straconych trzech punktów, ale to
w³aœnie jest sport. Najbli¿sze 2
mecze w lidze (Wicher Brojce, Promieñ Mosty) poka¿¹, na co tak naprawdê liczyæ mo¿e w tym sezonie
dru¿yna z Reska. Najpierw jednak
pucharowa potyczka z trzecioligowym Dêbem Dêbno (œroda,
godz.16:00). Wszystkich kibiców
serdecznie zapraszamy.
Sk³ad Mewy: Tichanów – ¯urawik, Kêsy, M. Paw³owski – Waldon
(45’ B³aszczyk), Pietrowski (45’
Wasiak), Grygiel, A. Paw³owski,
Konczewski (75’ Ziemski) – Cytowicz (80’ Burek) , Czy¿. Rezerwa:
Buczma, Mielcarek, Ziemski, Wasiak, Burek, B³aszczyk.
Piotr Tichanów

Wyniki i tabele
V liga
Polonia P³oty – MKS Osadnik
Myœlibórz 1:2, Arkonia Szczecin –
GKS Mierzyn 3:1, Odra Chojna – Kluczevia Stargard 1:0, Woda Piast II Rzecko – Sparta Gryfice 1:1, Sparta Wêgorzyno – Stal Lipiany 1:0, K³os Pe³czyce
– Œwit Szczecin 1:2, Sarmata Dobra –
Orze³ Trzciñsko-Zdrój 5:3, Mieszko
Mieszkowice – Iskierka Szczecin 1:2.
1. Sarmata Dobra
38 40:17
2. Sparta Gryfice
32 21:18
3. Arkonia Szczecin
31 28:13
4. Œwit Szczecin
29 32:16
5. Kluczenia Stargard
28 31:20
6. GKS Mierzyn
27 35:33
7. K³os Pe³czyce
25 24:26
8. Woda-Piast II Rzecko 24 27:30
9. Orze³ Trzciñsko-Zdrój 23 37:30
10. Osadnik Myœlibórz
21 26:29
11. Sparta Wêgorzyno
20 24:28
12. Polonia P³oty
17 20:29
13. Odra Chojna
17 19:33
14. Iskierka Szczecin
17 27:38
15. Mieszko Mieszkowice 14 13:24
16. Stal Lipiany
14 16:36
Klasa okrêgowa
Korona Stuchowo – Œwiatowid
£obez 3:2, Pomorzanin Nowogard –
Pogoñ II Szczecin 2:1, KP Chemik II
Police – Flota II Œwinoujœcie 3:0, Ehrle
Polska Dobra Szczeciñska – D¹brovia
Stara D¹browa 4:0, 14.00 Masovia Maszewo – Wicher Brojce 1:4, Mewa Resko – Radovia Radowo Ma³e 0:1, Ina
Iñsko – Promieñ Mosty 3:3, Fagus
Ko³bacz – Vielgovia Szczecin 3:3.
1. Korona Stuchowo
35 40:25
2. Pomorzanin Nowogard 35 38:12
3. Ehrle Dobra Szcz.
34 45:22
4. Flota II Œwinoujœcie 33 49:30
5. KP Chemik II Police 28 32:21
6. Masovia Maszewo
26 39:33
7. Wicher Brojce
26 34:29
8. Pogoñ Szczecin
26 44:29
9. Promieñ Mosty
25 34:37
10. D¹brovia Stara D.
24 31:28
11. Ina Iñsko
24 37:30
12. Mewa Resko
19 13:17
13. Œwiatowid £obez
18 30:37
14. Fagus Kolbacz
16 19:34
15. Radovia Radowo M. 10 16:71
16. Viegovia Szczecin
3 16:62

V liga

Granie w planie

11 kwietnia
Sparta Gryfice - Polonia P³oty
MKS Osadnik Myœlibórz - Sarmata Dobra
Kluczenia Stargard - Arkonia Szczecin
Stal Lipiany - Woda-Piast II Rzecko
GKS Mierzyn - K³os Pe³czyce
13.30 Iskierka Szczecin - Sparta Wêgorzyno
14.00 Œwit Szczecin - Mieszko Mieszkowice
16.00 Orze³ Trzciñsko-Zdrój – Odra Chojna

Klasa okrêgowa
11 kwietnia
Radovia Radowo Ma³e - Pomorzanin Nowogard
Wicher Brojce - Mewa Resko
D¹brovia Stara D¹browa - Fagus Ko³bacz
Œwiatowid £obez - KP Chemik II Police
11.00 Flota II Œwinoujœcie - Ina Iñsko
13.30 Pogoñ II Szczecin - Ehrle Polska Dobra Szcz.
13.30 Vielgovia Szczecin - Korona Stuchowo
15.00 Masovia Maszewo - Promieñ Mosty
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Kronika naszych mieszkañców

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie
Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Symbole wielkanocne
Jajko – symbol nowego ¿ycia, narodzin. Pierwsza pisanka pochodzi z III
wieku p.n.e. z Azji Mniejszej – by³o to strusie jajko, a wzór na nim wyryto
rylcem. W Polsce jajka zaczêto malowaæ w IX wieku. Kiedyœ nie by³o (tak
jak teraz) farbek do malowania – aby pisanki by³y zielone, gotowano je
w wodzie z listkami jemio³y; aby by³y fioletowe, w wywarze z p³atków
ciemnej malwy; aby br¹zowe moczono je w wodzie z kor¹ olchy i m³odymi
liœæmi klonu czarnego; a aby ¿ó³te - z kor¹ dzikiej jab³oni.
Baranek – pojawia siê u nas zarówno w koszyczku, jak i na œwi¹tecznym
stole. Baranek to ³agodnoœæ i niewinnoœæ. Jest on symbolem Chrystusa
Odkupiciela, chroni dom od po¿arów, a jego mieszkañców od piorunów.
Zaj¹czek – kojarzony z p³odnoœci¹, przyrod¹ oraz ruchliwoœci¹. Zwyczaj
ten dotar³ do nas z zachodu Europy. Zgodnie z tamtejsz¹ tradycj¹ przynosi³
dzieciom prezenty i sk³ada w ogródku kolorowe jajka.
Woda - ma wiele znaczeñ, jest to symbol: mowy, odrodzenia ducha,
zmartwychwstania, uzdrowienia czy Ÿród³a ¿ycia. W wielkanocny poniedzia³ek króluje woda, czyli œmigus-dyngus.
Ogieñ – œwiêcimy go w Wielk¹ Sobotê. Wieczorem przy koœciele rozpalane s¹ ogniska, które ksi¹dz poœwiêca, a wierni zapalaj¹ od niego œwiece.
Kiedyœ od tych œwiec rozpalano ogieñ pod kuchni¹, aby zawsze „dobrze
siê dzia³o”.
Palma Wielkanocna – wierzono, ¿e palma chroni ludzi i zwierzêta przed
wszystkim z³ym przez ca³y rok. Nie mo¿na jej by³o wyrzucaæ, a¿ do nastêpnych wielkanocnych œwi¹t. Podczas burzy stawiano j¹ ko³o komina,
by chroni³a dom przed piorunami.

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 12 brzmia³o: „Ten kto nic nie
robi ma zawsze wielu pomocników”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Kazimiera Witkowska (Radowo Ma³e), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Zofia Janicka (£obez),
Barbara Kapcio (Rynowo), Aldona Górska (Radowo Ma³e), Karolina
P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Karolina P³ocka z £obza. Gratulujemy.

POLICJA - INFORMACJE
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Apel stra¿aków

NIE WYPALAJ TRAW!!!
Okradli magazyn
z nawozami
W okresie od 27 do 30 marca br.
w miejscowoœci S³owikowo nieustalony sprawca dokona³ w³amania do magazynu œrodków chemicznych. Po przeciêciu k³ódki zabezpieczaj¹cej drzwi wejœciowe,
sprawca zabra³ œrodki chemiczne o
³¹cznej wartoœci 4800 z³ na szkodê
Spó³dzielni Produkcyjno-Rolnej w
S³owikowie.

NietrzeŸwi rowerzyœci
W dniu 30 marca br. policjanci

na drogach naszego powiatu zatrzymali dwóch nietrzeŸwych rowerzystów. Pierwszy z nich zosta³ zatrzymany o godz. 18.20 na drodze Lesiêcin-K¹kolewice. Zatrzymany Andrzej M. mia³ 1.03 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu. Drugi rowerzysta zosta³ zatrzymany o godz.
21.50 w Wêgorzynie na ul. Podgórnej, tym razem kieruj¹cy rowerem
Dawid S. mia³ 0.55 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu. Obaj odpowiedz¹ przed s¹dem za pope³nione przestêpstwo, grozi im do 2 lat
pozbawienia wolnoœci.

Zniszczyli dzieciom
zje¿d¿alniê
Grupa
m³odzie¿y niszczy³a dzieciom plac zabaw na jednym
z osiedli w £obzie. Policjanci ustalili kim s¹ sprawcy i sprawa wkrótce trafi do s¹du dla nieletnich.
Policjanci z £obza ustali sprawców
zniszczenia zje¿d¿alni dla dzieci,
która zosta³a zakupiona i zainstalowana przez Urz¹d Miejski w £obzie
na jednym z osiedli. Plac zabaw
powsta³ w marcu tego roku i ju¿
znaleŸli siê wandale, którzy nie po-

trafili z niego korzystaæ. Okazali siê
nimi czterej m³odzieñcy w wieku od
12 do 15 lat, którzy celowo wbiegali
i skakali po zje¿d¿alni. Wstêpne
straty wyliczono na kwotê 1200 z³.
M³odzi sprawcy bêd¹ w chwili
obecnej przes³uchiwani na t¹ okolicznoœæ, a nastêpnie sprawa trafi do
s¹du dla nieletnich. Policja przypomina; s¹d w uzasadnionych przypadkach mo¿e zobowi¹zaæ rodziców do zwrotu poniesionych strat,
jakie wyrz¹dzi³y ich dzieci. (kp)

Kiliñskiego do zrobienia
(£OBEZ). Po koniec marca zosta³ og³oszony przetarg na przebudowê ulicy i chodników ul. Kiliñskiego. Zakres prac obejmuje roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
roboty ziemne, wykonanie warstwy
ods¹czaj¹cej, podbudowy, ustawie-

nie krawê¿ników, obrze¿y, wykonanie nawierzchni z kostki „polbruk”,
u³o¿enie nawierzchni z betonu asfaltowego, prace wykoñczeniowe i
porz¹dkowe. gwarancji na wykonane i roboty(materia³y i robociznê)
wynosi miesiêcy.
op

Zaproszenie

Zawody wêdkarskie
spinningowe
Zarz¹d PZW Ko³o Pstr¹g w £obzie w dniu 01.05.2009 r. na jeziorze
Karwowo organizuje zawody wêdkarskie spinningowe ze œrodków p³ywaj¹cych. Zapisy w terminie do dnia 27.04.2009 r. Przyjmuje Skarbnik Ko³a.
Koszt uczestnictwa wynosi 20 z³.
Program zawodów:
1. godz. 7.30 – zbiórka uczestników
2. godz. 8.15 – rozpoczêcie zawodów
3. godz. 12.15 – zakoñczenie zawodów
4. godz. 12.30 – og³oszenie wyników
5. godz. 12.45 – biesiada
Zapraszamy wszystkich cz³onków PZW.
Zarz¹d

Po¿ar ³¹k to wyrok œmierci dla
niezliczonej iloœci zwierz¹t od
drobnych bezkrêgowców (d¿d¿ownice, krocionogi, paj¹ki, œwierszcze, pasikoniki, motyle, mrówki,
pszczo³y, osy) po wiele gatunków
krêgowców (ropuchy, jaszczurki
zwinki i ¿yworodne), a tak¿e liczne
gatunki ptaków i ich lêgi.
Ogieñ przenosi siê na pobliskie
zabudowania i lasy powoduj¹c nieodwracalne straty. W ekosystemach
leœnych po¿ary niszcz¹ kryjówki
zwierz¹t oraz bazê pokarmow¹ dla
wielu organizmów. W p³omieniach
ognia ginie mikroflora glebowa, która wyja³awia glebê i hamuje naturalny rozk³ad resztek organicznych.
Gêsto œciel¹cy siê dym, to zagro¿enie dla bezpieczeñstwa ruchu drogowego.

PAMIÊTAJ!
Wypalanie traw i œciernisk jest
zabronione przez art. 124 ustawy o
ochronie przyrody: „Zabrania siê
wypalania ³¹k, pastwisk, nieu¿ytków, rowów, pasów przydro¿nych,
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Ten kto wypala
trawy lub inn¹ roœlinnoœæ pope³nia
wykroczenie zagro¿one kar¹ aresztu lub grzywny!
CO MO¯ESZ ZROBIÆ?
Zapoznaj wypalaj¹cego z treœci¹
tego apelu. W przypadku braku reakcji powiadom:
STRA¯ PO¯ARN¥ : 998; 112
POLICJÊ: 997; 112
Wypalaj¹c trawy i œcierniska
ZABIJASZ ¯YCIE I STWARZASZ ZAGRO¯ENIE PO¯AROWE!

Sprawdza³ czujnoœæ
policjantów?
Dariusz N., mieszkaniec powiatu ³obeskiego dwukrotnie w
ci¹gu jednego wieczoru zosta³ zatrzymany przez policjantów, kiedy kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci.
W dniu 4 kwietnia br., o godz.
22.20 w £obzie, przy ul. Armii Krajowej, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego rowerem
Dariusza N. W trakcie przeprowadzonego badania okaza³o siê, ¿e
mê¿czyzna ma 0.75 mg/l alkoholu w

wydychanym powietrzu. Po wykonaniu niezbêdnych czynnoœci mê¿czyzna zosta³ zwolniony do domu.
Dok³adnie po 2 godzinach kieruj¹cy zosta³ ponownie zauwa¿ony
przez policjantów, gdy jecha³ rowerem w tym samym miejscu. Tym
razem Dariusz N. „poprawi³” swój
poprzedni wynik, gdy¿ mia³ 0.63
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Teraz sprawca odpowie
dwukrotnie za pope³nione przestêpstwa, za ka¿de z nich grozi mu
do 2 lat pozbawienia wolnoœci. (kp)

W³amywacz do lokalu
„Cartel” zatrzymany
Kilku dni potrzebowali
³obescy kryminalni, aby
ustaliæ sprawcê w³amania
do lokalu „Cartel” w £obzie
przy ul. Browarnej. Sprawc¹
okaza³ siê 19 letni
mieszkaniec £obza Mateusz
G., który kilka dni
wczeœniej zosta³ zwolniony
z zak³adu karnego.
Przypomnijmy, ¿e do w³amania dosz³o w dniu 29 marca, w

godz. 6.00-20.00. Sprawca wszed³
do lokalu po uprzednim wypchniêciu okna od zaplecza. Nastêpnie
dokona³ kradzie¿y 20 sztuk butelek alkoholu ró¿nych marek o
³¹cznej wartoœci 1240 z³.
W³amywacz odpowie za pope³nione przestêpstwo przed s¹dem a, ¿e jest to nie pierwsza
jego sprawa za taki czyn, zapewne bêdzie musia³ ponownie spêdziæ karê za kratkami. Policja
przypomina; przestêpstwo kradzie¿y z w³amaniem jest zagro¿one kar¹ pozbawienia wolnoœci
do lat 10.
(kp)

C MY K

Aby Zmartwychwsta³y Chrystus
obudzi³ w nas to,
co jeszcze uœpione,
o¿ywi³ to, co ju¿ martwe;
niech œwiat³o Jego s³owa
prowadzi nas przez ¿ycie
do wiecznoœci.
Radosnych Œwi¹t
w gronie rodzinnym
¿yczy Redakcja

Koszyk z jajkami autorstwa mieszkañców Zajezierza

