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6 lat temu w £obzie modlili siê
w intencji Jana Paw³a II.
1 maja zostanie b³ogos³awionym
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Gdy demokracja sprzymierza siê z relatywizmem etycznym

1

maja 2011 roku Jan Pawe³
II zostanie og³oszony b³o
gos³awionym. To kolejny
sprawdzian dla tzw. Pokolenia JP2,
czyli ludzi m³odych, którzy pod¹rzali za nim i ws³uchiwali siê w jego
nauki. Szeœæ lat to mo¿e zbyt ma³o,
by zaczêli wywaraæ wp³yw na ¿ycie
spo³eczne Polski, Europy i œwiata,
ale te¿ warto pytaæ o nich i ich samych, co zosta³o z tej nauki, jak realizowana jest dzisiaj, jak wp³ynê³a
na ich ¿ycie.
Polska to kraj bogaty w wydarzenia historyczne. Zaraz po 1 maja
bêdzie œwiêto Flagi Narodowej, a po

nim 220 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pierwszej w Europie, drugiej po Stanach Zjednoczonych. Papie¿ w jednej ze swoich
wypowiedzi ostrzega³ przed
„groŸb¹ sprzymierzenia siê demokracji z relatywizmem etycznym,
który pozbawia ¿ycie spo³ecznoœci
cywilnej trwa³ego moralnego punktu odniesienia”.
To sprzymierzenie jest dzisiaj
najgroŸniejsz¹ chorob¹ dr¹¿¹c¹
Polskê i Europê. Demokracja, która
mia³a byæ ostoj¹ praw i powinnoœci
obywatelskich, w po³¹czeniu z relatywizmem etycznym sta³a siê dla

ró¿nych grup interesów narzêdziem
do realizowania w³asnych celów
politycznych i gospodarczych.
Dzieje siê tak, gdy¿ grupy te straci³y
moralny punkt odniesienia, uznaj¹c, ¿e jedynym takim punktem jest
w³asny zysk i pozycja. By je osi¹gaæ
trzeba manipulowaæ ludŸmi, a pomocnym do tego narzêdziem jest...
demokracja. Jej obraz kszta³towany
jest w umys³ach obywateli, wed³ug
potrzeb chwili, przez owe grupy za
pomoc¹ pieniêdzy i mediów. Przyk³ady potyczek referendalnych w
ró¿nych krajach europejskich w
sprawie Traktatu Lizboñskiego s¹

tego dobitnym przyk³adem, gdyby
ktoœ nie pamiêta³.
GUS poda³ dane dotycz¹ce polskiego bud¿etu za 2010 rok. S¹ dramatyczne. Czy konstruuj¹c go i realizuj¹c z takim efektem dla Polski
koalicja PO-PSL kierowa³a siê relatywizmem etycznym, czy te¿ posiada³a jakiœ moralny punkt odniesienia? Gdyby dzia³alnoœæ tej koalicji
by³a zale¿na od etyki, zad³u¿enie
kraju i deficyt bud¿etowy zapewne
wygl¹da³yby inaczej. Kto nie rozumie tych zale¿noœci, musi nieustannie powtarzaæ tê sam¹ lekcjê historii.
Kazimierz Rynkiewicz

3 maja - 220 rocznica uchwalenia Konstytucji

S

³owo konstytucja wywodzi
siê z ³aciny i jego Ÿród³o
s³ów wi¹¿e siê z takimi pojêciami jak „zak³adaæ” czy „budowaæ”. Konstytucja to zbiór praw i
zasad, na jakich oparty jest porz¹dek
pañstwowy. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e tworz¹c konstytucjê budujemy jak¹œ wizjê pañstwa, w którym
chcielibyœmy ¿yæ. Po jej wprowadzeniu w ¿ycie, uchwaleniu w formie
ustawy zasadniczej, staje siê ona fundamentem, na którym wznosi siê
budowla pañstwa. Je¿eli chcemy
budowaæ dom i w nim bezpiecznie
mieszkaæ, fundament musi byæ solidny.
Je¿eli rozmawiamy i rozmyœlamy o konstytucji, to nieuchronnie
przychodzi na myœl konstytucja amerykañska, która sta³a siê trwa³ym
fundamentem dla rozwoju obywateli tego kraju. Dlaczego - z ma³ymi
wyj¹tkami - to nie uda³o Europie Zachodniej, nie mówi¹c ju¿ o wschodniej?
To porównanie mo¿e pozwoli
lepiej spojrzeæ na nasz¹ w³asn¹ sytuacjê, zarówno prawn¹ jak i egzystencjaln¹.
Historycy konstytucjonalizmu
mówi¹ o dwóch rodzajach nowo¿ytnych konstytucji: autorytarnych i
demokratycznych. Te pierwsze stanowione by³y zazwyczaj przez w³adców dla poddanych (np. nadana Polakom przez cara Aleksandra w 1815
r., ale tak¿e w wiêkszoœci krajów
dziewiêtnastowiecznej Europy). Takie konstytucje by³y swego rodzaju
darem dobrotliwego w³adcy dla
poddanych. W³adca sam okreœla³, w
jaki sposób i za pomoc¹ jakich organów zamierza rz¹dziæ, nadawa³ pewne prawa poddanym. Nie pozostawia³ jednak w¹tpliwoœci co do tego,
¿e prawa te wynikaj¹ z jego woli.
Tak¹ wizjê konstytucjonalizmu
mo¿na okreœliæ jako przywilej wolnoœci nadany przez w³adzê.
W systemach demokratycznych

jest inaczej. •ród³em konstytucji i
praw jest wola ludu, a nie w³adcy. To
lud jest suwerennym w³adc¹, a konstytucja jest aktem nadania przywilejów urzêdnikom sprawuj¹cym w³adzê w jego imieniu. W konstytucji lud
okreœla zadania i uprawnienia organów w³adzy przez siebie powo³anej.
W systemie demokratycznym to
wolni obywatele nadaj¹ przywileje
w³adzy.
Istniej¹ jednak przynajmniej
dwa rodzaje demokracji. Mo¿na je
okreœliæ jako demokracjê parlamentarn¹ i konstytucyjn¹. Ta pierwsza
uznaje, ¿e lud sprawuje swoj¹ w³adzê bezpoœrednio (w drodze referendum) lub poprzez przedstawicieli
wybieranych w wyborach. Parlament jest najwy¿szym organem w³adzy. Taki typ demokracji (parlamentarnej) ukszta³towa³ siê obecnie w
Polsce. Model ten wywodzi siê z
myœli Jana Jakuba Rousseau, który
twierdzi³, ¿e wiêkszoœæ nie mo¿e siê
myliæ wybieraj¹c swoich przedstawicieli, ci zaœ zawsze bêd¹ dzia³aæ
w imiê najlepszych interesów ludu.
Demokracja konstytucyjna nie
jest tak optymistyczna w ocenie rz¹dz¹cych. Liczy siê ona z niebezpieczeñstwem oderwania siê urzêdników od ludu i realizowania przez
nich w³asnych interesów. Co wiêcej,
liczy siê ona z tym, ¿e sam lud mo¿e
siê pomyliæ; wiêkszoœæ mo¿e podj¹æ
decyzje nierozs¹dne albo egoistyczne,
naruszaj¹c
interesy
mniejszoœci. W efekcie demokracja
konstytucyjna wyznacza granice
woli wiêkszoœci, stawiaj¹c ponad ni¹
konstytucjê. W takiej demokracji
konstytucja, a nie akt wyborczy, jest
najwy¿szym wyrazem woli ludu.
Warto podkreœliæ, ¿e w demokracji parlamentarnej te¿ zazwyczaj istnieje konstytucja. Sytuuje ona jednak parlament jako najwy¿szy organ
w³adzy. W Polsce swego czasu toczy³
siê spór, czy Sejm mo¿e odrzuciæ
wiêkszoœci¹ g³osów orzeczenia Try-

buna³u Konstytucyjnego o ustawach
niezgodnych z ustaw¹ zasadnicz¹.
Jak widaæ w³adza opornie poddaje siê jakimkolwiek ograniczeniom.
Model demokracji parlamentarnej
jest bardziej zbli¿ony do autokracji,
ni¿ do modelu demokracji konstytucyjnej. W demokracji parlamentarnej wy³oniony przez wiêkszoœæ parlament pe³ni rolê swego rodzaju dobrotliwego w³adcy, który nadaje ludziom prawa. To cechowa³o
demokracje europejskie, które obecnie sk³aniaj¹ siê ku wprowadzaniu
systemu bardziej konstytucyjnego
ni¿ parlamentarnego.
W demokracji konstytucyjnej
nad parlamentem jest konstytucja,
jako najwy¿sze prawo. Tu uwidaczniaj¹ siê ró¿nice pomiêdzy Ameryk¹
i Europ¹. Je¿eli uznamy, ¿e ¿ycie - i
zwi¹zan¹ z nim nierozerwalnie wolnoœæ - dostajemy od Boga, co jest
zawarte w konstytucji amerykañskiej, to ¿aden cz³owiek ani parlament nie mo¿e nam go odebraæ. Gdy
uznamy, ¿e prawo do ¿ycia i wolnoœci jest decyzj¹ demokratyczn¹
(wiêkszoœci), to ta wiêkszoœæ mo¿e
nas tych praw pozbawiæ wedle ochoty. Rz¹d, który tworzy prawa, mo¿e
je ograniczaæ lub odbieraæ. Wiedza o
tym znalaz³a odzwierciedlenie w
konstytucji Stanów Zjednoczonych:
„Uwa¿amy to za prawdy oczywiste,
¿e ludzie rodz¹ siê wolni, wyposa¿eni przez Stwórcê w pewne niezbywalne prawa, ¿e do tych praw
nale¿y ¿ycie, wolnoœæ, d¹¿enie do
szczêœcia”.
Obchodzone w kraju œwiêto
Konstytucji 3 Maja mo¿e byæ okazj¹
do rzeczywistej refleksji nad naszymi prawami i ich Ÿród³em. Jak ma³o
który naród pok³adamy nadzieje w
pañstwie i w³adcach. Czujemy siê
jako ich maluczcy poddani. Oni
rz¹dz¹. Mo¿e ju¿ czas, ¿eby role siê
odwróci³y - to my decydujemy o
kszta³cie pañstwa i o kompetencjach
w³adzy. Ona ma s³u¿yæ ludziom w ich

dobrze pojêtym interesie, a nie tylko
realizowaæ w³asne interesy od wyborów do wyborów. Bieda w kraju nie
spad³a z nieba ani nie podrzucili nam
jej Amerykanie (wraz ze stonk¹).
Ona wci¹¿ bierze siê z braku prawdziwej demokracji i braku uznania
niezbywalnych praw ludzkich.
Wszyscy którzy próbuj¹ dzia³aæ w
przeciwnym kierunku tylko tê biedê
przed³u¿aj¹.
Kazimierz Rynkiewicz
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6 lat temu w £obzie modlili siê w intencji Jana
Paw³a II. 1 maja zostanie b³ogos³awionym
W £obzie szeœæ lat temu odby³a siê, w pierwsz¹ rocznicê
œmierci papie¿a Jana Paw³a II,
Msza œw. w intencji jego beatyfikacji. Na starym boisku zgromadzi³y siê rzesze ³obzian. Z zapalonych zniczy ustawiono
krzy¿. Wtedy by³o milcz¹co i
smutno.
Polacy doczekali siê beatyfikacji swojego papie¿a. Czy 1
maja, gdy to nast¹pi, te¿ zgromadz¹ siê na placu, by tym razem
cieszyæ tym wydarzeniem? KAR

Policjanci uratowali
samobójcê
Policjanci z Wêgorzyna
uratowali m³odego
mê¿czyznê, który chcia³
pope³niæ samobójstwo.
21 kwietnia wieczorem policjanci Wêgorzyna otrzymali zg³oszenie, ¿e w okolicach jednej wiosek na terenie gminy Wêgorzyno
m³ody mê¿czyzna chce odebraæ sobie ¿ycie. Mundurowi natychmiast
pojechali na wskazane w zg³oszeniu

miejsce. Penetruj¹c pobliskie tereny w pewnym momencie us³yszeli
dziwne odg³osy. Policjant zauwa¿y³
wisz¹cego wysoko na drzewie m³odego mê¿czyznê. Natychmiast
wspi¹³ siê na drzewo i odci¹³ sznur.
Na szczêœcie dziêki szybkiej i
sprawnej interwencji mundurowych
uda³o siê uratowaæ tego m³odego
mê¿czyznê. Wych³odzony zosta³
przewieziony do szpitala, jego
¿yciu nie zagra¿a ju¿ ¿adne niebezpieczeñstwo.
(kp)

W poprzednim wydaniu tygodnika w art. pod tytu³em „Uczcili
pamiêæ”, napisa³am: „Krótki program artystyczny przygotowali
uczniowie Zespo³u Szkó³ w £obzie
wed³ug scenariusza dyrektor szko³y
Ewy Pop³awskiej.” Powinno byæ:
Krótki program artystyczny przygotowali uczniowie Zespo³u Szkó³ w
£obzie wed³ug scenariusza dyrektor szko³y Jolanty Manowiec.
Za pomy³kê przepraszam
Magdalena Mucha

PRZEWÓZ OSÓB

Sk³adnica Drewna L. P. w Runowie Pomorskim

oferuje drewno
kominkowe oraz opa³owe
tel. 91 397-16-53, 502-589-377

KOSTKA
GRANITOWA
SZARA I KOLOROWA
PIASKOWIEC
Tel. 502 770 750

Wype³niê
wnioski o
dop³aty unijne
dla rolników
513 358 102

od osoby ‐ 220zł

tel. kom. 500 677 080

Reklama w tygodniku
Tel. 91 39 73 730
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ZUBiK
do trawników

(RESKO). W ostatnim
dniu przed œwiêtami
zosta³ rozstrzygniêty
przetarg na koszenie
trawników. Pierwszy
zosta³ uniewa¿niony
ze wzglêdu na fakt,
i¿ najni¿sza z ofert
przekracza³a œrodki,
jakie gmina zaplanowa³a
na ten cel.
Na wy³onienie wykonawcy nadszed³ ju¿ najwy¿szy czas, albowiem
trawa w sprzyjaj¹cych warunkach
pogodowych roœnie niezwykle
szybko. Teraz, nim firma zdo³a wykosiæ trawniki na terenie gminy,
mo¿e okazaæ siê, ¿e przyrosty trawy
mog¹ byæ niezwykle du¿e.

W przetargu wystartowa³y
cztery firmy: z Lekowa, K³odawy,
Tychowa i z Reska. Trawê bêdzie
kosiæ Zak³ad Us³ug Budowlanych
i Komunalnych z Reska za kwotê
50.031,90 z³ brutto.
W ramach zadañ, jakie wzi¹³ na
siebie ZUBiK, nale¿y koszenie
ponad 10 ha dzia³ek na terenie
miasta Resko. Koszenia maj¹ odbywaæ siê raz-dwa razy w miesi¹cu w zale¿noœci od potrzeb, a te
ustalaæ bêdzie Urz¹d Miejski.
W ramach zadañ ZUBiK bêdzie równie¿ kosi³ trawê na terenie
gminy Resko w tym. m.in. place
zabaw, boiska, pobocza dróg itp.
W tym wypadku Zak³ad bêdzie
kosi³ na zlecenie Urzêdu Miejskiego.
Zgodnie z przetargiem grabienie
i wywo¿enie pokosu nie bêdzie nale¿a³o do zadañ Zak³adu.
MM

Szczyt
na przejeŸdzie
(RUNOWO POMORSKIE).
W minionym tygodniu na przejeŸdzie kolejowym w tej miejscowoœci dosz³o ro rozstrzygaj¹cego
spotkania na temat remontu przejazdu kolejowego.
W zwi¹zku z tym, ¿e w tej chwili
trwaj¹ prace remontowe na drodze z
Wêgorzyna do Runowa Pomorskiego, burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska wraz ze starost¹ powiatu wnioskowali do PKP, aby te wyremontowa³y przejazd kolejowy.
Tak siê bowiem sk³ada, ¿e w³aœcicielem drogi do szlabanów jest starostwo natomiast pomiêdzy szlabanami – PKP. Na miejscu spotkali siê:
w³odarz gminy Monika KuŸmiñska,
wicestarosta ³obeski Jan Zdanowicz
oraz dyrektorzy PKP.
Okaza³o siê jednak, ¿e panowie
z PKP uznali, ¿e przejazd w sumie

nie jest taki z³y, a koszt remontu
wynosi 600 tys. z³ netto; wi¹¿e siê z
tym podnoszenie torów. Podczas
rozmowy pad³y równie¿ propozycje
partycypacji w kosztach ze strony
gminy i starostwa. Samorz¹dy lokalne jednak nie zgodzi³y siê na takie rozwi¹zanie.
– Doszliœmy do porozumienia,
¿e zostan¹ wymienione p³yty. Powiat wyleje asfalt jednak na koszt
PKP. Zadanie to PKP zrealizuje w
ramach remontów bie¿¹cych – powiedzia³ wicestarosta Jan Zdanowicz.
Burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska wnioskowa³a równie¿
o remont wszystkich pozosta³ych
przejazdów kolejowych w gminie.
Dyrektorzy jednak nie uznali
wniosku za zasadny i przejazdy
pozostan¹ w takim stanie, w jakim
s¹.
MM
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Rewolucja
w domach kultury
i bibliotekach

(£OBEZ). Nasz Rz¹d
nie pró¿nuje, planuje
kolejne zmiany w
ustawach, które
bezpoœrednio odbijaj¹
siê na ¿yciu w gminach.
Wprawdzie Rz¹d nie
dok³ada pieniêdzy do
sfery kultury, jednak
i tu planuje zmiany.
Plany dotycz¹ ³¹czenia oœrodków kultury z bibliotekami, a dyrektorzy maj¹ przejœæ na kontrakty. Czy
zmiany nast¹pi¹ równie¿ w £obzie?
A jeœli tak, to jakie oszczêdnoœci,
albo efekty dla mieszkañców bêdzie
mia³a taka ma³a rewolucja?
– Pojawi³a siê taka koncepcja,
taka sugestia, abym rozwa¿y³ po³¹czenie tych dwóch jednostek. Chcê
siê nad tym zastanowiæ, nie chcê
podejmowaæ pochopnych decyzji.
Jeœli mia³oby dojœæ do po³¹czenia,
to musi mieæ to z jednej strony jakiœ
sens, z drugiej strony trzeba pomyœleæ, jak te jednostki mia³yby razem
wspó³pracowaæ. Dla mnie po³¹czenie k³óci siê. Biblioteka i dom kultury - nie wiem czy to jest dobry
pomys³. Zastanawiam siê nad tym.
Samo po³¹czenie po to, ¿eby ograniczyæ wydatki, jako argument nie za
bardzo do mnie przemawia. Jeœli
mia³oby to usprawniæ pracê domu

kultury, biblioteki, to mo¿e warto
zastanowiæ siê, ale nale¿y zadaæ
sobie pytanie – w jaki sposób? To s¹
odrêbne jednostki, ka¿da z nich ma
osobn¹ rolê do wykonania. Zupe³nie
inn¹ specyfikê na biblioteka. Mo¿emy rozmawiaæ o bibliotece, jako
budynku, w którym s¹ np. pomieszczenia do wykorzystania, do³o¿enie
czegoœ nowego, urozmaicenie oferty biblioteki, o takich rzeczach
mogê chêtnie rozmawiaæ. Jestem za
tym, by wprowadzaæ coœ lepszego,
atrakcyjniejszego, to samo dotyczy
domu kultury. Natomiast ³¹czenie
tylko po to, aby po³¹czyæ, to nie –
powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard Sola.
Rz¹d proponuje, ale nie partycypuje w kosztach utrzymania domów
kultury i bibliotek. Podobnie jak i w
innych kwestiach - coraz wiêcej
obowi¹zków scedowanych jest na
gminê i równoczeœnie przeznaczanych jest coraz mniej pieniêdzy na
to, by te obowi¹zki wykonywaæ.
Gminy, nie mog¹c udŸwign¹æ
wszystkich obowi¹zków coraz bardziej ograniczaj¹ w³asny rozwój i
podnosz¹ podatki lokalne. To z kolei skutkuje spadkiem jakoœci, zamieraniem, zanikaniem.
Burmistrz £obza doda³, ¿e gminê swobodnie jest staæ na to, by
utrzymaæ dom kultury, bibliotekê,
szko³y na poziomie dobrym, tote¿
propozycja Rz¹du byæ mo¿e pozostanie jedynie propozycj¹.
MM

Str
Str.. 5

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 27.4.2011 r.

Czy skoñczy siê woda dla £obza?
(£OBEZ). Czas prac na
ogrodach i dzia³kach w
okresach suszy czêsto
powi¹zany jest z
brakiem wody. Co jest
przyczyn¹? Brak
zapasów wody pitnej,
czy przyczyna jest
bardziej prozaiczna?
Odkrêcaj¹c kran oczkujemy, ¿e
zawsze pocieknie z niego woda. Czy
zastanawiamy siê jednak, jak du¿e
s¹ zapasy wody pitnej dla miasta,
czy wystarcz¹ te ujêcia, które s¹? A
mo¿e niebawem trzeba bêdzie poszukaæ nowych ujêæ? Z czego wynikaj¹ niedostatki wody w okresach
wzmo¿onych prac na ogródkach?
– Zapas wód podziemnych dla
£obza mamy zabezpieczony na czas
nieokreœlony. Pod terenem naszej
gminy, w rejonie, gdzie mamy ujêcie, znajduj¹ siê ogromne pok³ady
wód. Na prze³omie lat 70.-80. prowadzone by³y odwierty. Prosi³em
kiedyœ Pañstwowy Instytut Geologiczny, mieszcz¹cy siê w Szczecinie, aby udostêpni³ nam wyniki badañ. Wiemy, ¿e na naszym terenie
znajduj¹ siê pok³ady bardzo do-

brych wód w du¿ej iloœci. S¹ to pok³ady okreœlane jako wody piwo-

Poœpiech
przy podstrefie
(£OBEZ). Gmina £obez nie
ma czasu do stracenia, jeœli chce
mieæ u siebie podstrefê ekonomiczn¹. Na dostarczenia jak najwiêkszej iloœci dokumentów, wraz
z uchwa³¹ Rady miejskiej i zgod¹
marsza³ka ma czas tylko do 12
maja. Czy zd¹¿y?
Obecnie na terenie, który ma
zostaæ objêty podstrefa ekonomiczn¹ pomiêdzy ul. Drawsk¹ a
Podgórn¹ przy ul., zakoñczy³y siê
ju¿ prace geodezyjne. Kolejny etap
to nadanie numerów poszczególnym dzia³kom. Propozycja gminy
jest taka, aby rejon objêty stref¹
dotyczy³ na razie czterech dzia³ek o
³¹cznej powierzchni 20 ha. Gdy
dzia³ki ju¿ bêd¹ mia³y swoje numery, to ju¿ na pocz¹tku maja burmistrz
£obza zwo³a sesjê nadzwyczajn¹,
aby Rada Miejska podjê³a uchwa³ê
wyra¿aj¹ca zgodê na objêcie konkretnych dzia³ek podstref¹. Równoczeœnie przygotowywany jest wniosek, który zostanie skierowany do
Urzêdu Marsza³kowskiego, aby ten

wyrazi³ zgodê na objêcie konkretnych dzia³ek podstref¹.
– Kiedyœ, jeœli ten obszar bêdzie
siê zabudowywa³, bêdziemy rozszerzali strefê o s¹siedni teren. Musimy
jak najszybciej przygotowaæ
wszystkie dokumenty. Bêdê rozmawia³ z marsza³kiem Olgierdem Geblewiczem, aby jak najszybciej da³
mi pozytywn¹ opiniê. Te dokumenty, które zdo³am zebraæ, muszê wys³aæ przed 12 maja do zarz¹du Kostrzynia. Przynajmniej dostarczymy to, co jest niezbêdne, czyli
uchwa³ê Rady Miejskiej, wykaz
dzia³ek z naniesion¹ numeracj¹,
obszar, który chcemy zaproponowaæ do podstrefy. Dlatego zale¿y
mi, aby do tego czasu otrzymaæ ju¿
zgodê zarz¹du województwa – powiedzia³ burmistrz.
Czy do 12 maja uda siê samorz¹dowi uzyskaæ najwa¿niejsze dokumenty, czas poka¿e. Od tego w
g³ównej mierze zale¿y powodzenie
powo³ania podstrefy w £obzie
zgodnie z przewidywaniami. MM

warskie, czyli jedne z najlepszych.
Tutaj mo¿emy byæ spokojni, jeœli
chodzi o takie dobro, jak woda pitna
dla miasta. Nie ma ¿adnego zagro¿enia. S¹ to tereny wodonoœne –
wyjaœni³ burmistrz.
Skoro £obez ma niemal nieograniczone pok³ady wód pitnych, to
sk¹d bior¹ siê braki wody w kranach? Okazuje siê, ¿e wynikaj¹ one
ze spadków ciœnienia w sieci, a te
nastêpuj¹ cyklicznie, najczyœciej w
okresie letnim, gdy jest du¿y rozbiór
wody. Ten problem, jak zapewnia
burmistrz £obza jest sukcesywnie
rozwi¹zujemy.
- Dwa lata temu mieliœmy sygna³y o braku wody w sieci w obrêbie
os. Ksi¹¿êcego. Modernizacja przepompowni doprowadzi³a do tego,
¿e tych spadków ciœnienia ju¿ nie
ma. Myœlimy na przysz³oœæ, jak to
ciœnienie zwiêkszyæ, aby podaæ
wodê w kolejne obszary, które w
mojej ocenie bêd¹ zabudowywa³y
siê, powiêkszaj¹c aglomeracjê
miejsk¹. Tym obszarem jest obszar
tzw. Zatorza, teren objêty planem
budowy osiedla Leœnego, które jest
po³o¿one stosunkowo wysoko w odniesieniu do ujêcia wody. Zrobimy
przepompowniê, aby dostarczyæ
wodê w sieci do obszarów, które bêd¹
siê zabudowywaæ. Drugi wa¿ny obszar to obszar ul. Drawskiej, gdzie
zlokalizowane s¹ tereny inwestycyjne. Wiem, ¿e mamy w tym obszarze
wodê o odpowiednim ciœnieniu, aby

dostarczyæ j¹ do zak³adów, które
bêd¹ tam powstawa³y. Mo¿e byæ jednak k³opot z podaniem takiego ciœnienia, jakie bêdzie wymagane w
kwestiach przeciwpo¿arowych, albo
gdy powstanie zak³ad pracy, który do
swojej produkcji bêdzie potrzebowa³ du¿ej iloœci wody. W tamten rejon bêdziemy musieli podaæ j¹, buduj¹c przepompowniê. W przysz³oœci i tak nie unikniemy budowy basenów przeciwpo¿arowych w tamtym
obszarze. Takie baseny widzia³em
te¿ w strefach i w podstrefach ju¿
dzia³aj¹cych. Nigdy nie jest tak, ¿e
ciœnienie w hydrancie jest wystarczaj¹ce, by podaæ wodê na potrzeby gaszenia du¿ego po¿aru. Alternatyw¹
jest budowa basenów p.po¿. S¹ te¿
punkty czerpania wody zlokalizowane w obrêbie tego terenu. Takim
punktem mo¿e byæ rzeka Rega, czy
£oŸnica. Jeœli faktycznie nast¹pi tam
rozbudowa, warto bêdzie pomyœleæ
o budowie ujêcia wody w tamtym
rejonie – powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
Zgodnie z badaniami Instytutu
geologicznego na terenie £obza
wykorzystywane s¹ przede wszystkim wody porowe, znajduj¹ce siê w
osadach czwartorzêdowych, typ –
wody gruntowe. Przypominamy, ¿e
czwartorzêd rozpocz¹³ siê 2,588
mln lat temu i trwa do dziœ. Woda w
£obzie ma klasê drug¹ (w piêcioklasowej skali), co oznacza, i¿ jej jakoœæ do spo¿ycia jest dobra. MM
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Bêdzie dro¿ej

Zgodnie z komunikatem G³ównego Urzêdu
Statystycznego deficyt sektora instytucji rz¹dowych
i samorz¹dowych w 2010 roku ukszta³towa³ siê na
poziomie 111 154 mln z³, co stanowi 7,9 proc. PKB,
natomiast d³ug publiczny wyniós³ 778 212 mln z³,
tj. 55 proc. PKB.

Powy¿sza tabela obrazuje, w jak
zastraszaj¹cym tempie roœnie nasz
d³ug publiczny. Od 2007 roku
wzrós³ z 22 miliardów z³ do 111
miliardów. Deficyt sektora instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych stanowi 7,9 proc. PKB.
W projekcie Aktualizacji Programu Konwergencji za³o¿ono, i¿

deficyt sektora finansów publicznych w tym roku wyniesie 5,6 proc.
PKB, a w przysz³ym ma spaœæ do 2,9
proc. W kolejnych latach ma siê
wci¹¿ obni¿aæ, zmniejszaj¹c zad³u¿enie pañstwa. A to oznaczaæ mo¿e
tylko i wy³¹cznie zaciskanie pasa i
szukanie pieniêdzy wszêdzie, gdzie
to tylko mo¿liwe.
MM

Ju¿ po remoncie
(RUNOWO POMORSKIE).
Ju¿ zosta³ zakoñczony remont mostu w tej miejscowoœci. Koszt zadania wyniós³ oko³o 360 tys. z³, z tego
po³owê pokry³ powiat ³obeski; druga czêœæ wspó³finansowana jest z

Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007 – 2013”.
MM

(£OBEZ-gmina). Sygna³y
o tym, ¿e w zwi¹zku
z aur¹, jaka panowa³a
w okresie zimowym,
spora czêœæ upraw
rzepaku uleg³a
zniszczeniu pojawia³y
siê ju¿ w marcu.
Obecnie ju¿ go³ym
okiem widaæ efekty
mrozów.
Problem z wymarzniêciem rzepaku rolnicy sygnalizowali ju¿ oko³o 1,5 miesi¹ca temu. Przyczyn¹
by³y du¿e spadki temperatur w okresie zimowym bez pokrywy œnie¿nej,
która chroni³aby rzepak przed przemarzaniem. To spowodowa³o, ¿e
rolnicy, gdy zauwa¿yli, ¿e nie ma
szans na to, by rzepak odbi³, zlikwidowali pola pierwotne obsiane rzepakiem i obsiali pola zbo¿ami jarymi. Nie wszyscy jednak tak uczynili.
– To powinno byæ sygna³em dla
rolników, by obsiewali pola takimi
odmianami, które s¹ wyselekcjonowane, dadz¹ rolnikowi gwarancjê,
bo to nie dotyczy tylko rzepaku. To
mo¿e dotyczyæ równie¿ zbó¿ jarych, ozimych, takich, które dadz¹

bardzo wysok¹ gwarancjê rolnikowi, na to ¿e zbo¿a bêd¹ odporne z
jednej strony na du¿e spadki temperatury, na zimy bezœnie¿ne, ale bêd¹
te¿ odporne na d³ugotrwa³e susze,
szczególnie w okresie wiosennym,
gdzie powinien nast¹piæ mocny ich
rozwój. W mojej ocenie powinny to
byæ roœliny odporne na ró¿ne choroby. Uwa¿am, ¿e rolnicy powinni
bardzo dok³adnie przeanalizowaæ
materia³ siewny, który zamierzaj¹
wysiaæ. Aby by³ wyspecjalizowanym materia³em, s¹ tutaj stacje badawcze, które zajmuj¹ siê stricte
badaniem ró¿nego rodzaju gatunku
zbó¿, rzepaku i ziemniaka, aby rolnik decyduj¹c siê na zakup materia³u siewnego wspó³pracowa³ z tak¹
instytucj¹ badawcz¹, aby konsultowa³ z ni¹ zakup nasion. Wszystko to
w celu unikniêcia chocia¿by z takiej
sytuacj¹, jak¹ mieliœmy w tym roku
z rzepakiem – powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
O skutkach mrozów mo¿na
przekonaæ siê naocznie patrz¹c na
pola rzepaku. Jakie konsekwencje
mog¹ przynieœæ efekty mrozów? Ju¿
teraz cena rzepaku roœnie na skupach. Nam kupuj¹cym przyjdzie za
to zap³aciæ póŸniej.
Wiêcej na ten temat w przysz³ym
wydaniu tygodnika.
MM
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Po³¹czenie m³odzieñczej ekspresji z tradycyjnym œpiewaniem

EMIL CHODAÑ I JEGO
WESO£E GOPODYNIE
(£OBEZ - DOBRA) Na
niedawno odbytej Babie
Wielkanocnej panowa³
iœcie jarmarkowy klimat.
Wspó³tworzy³a go
w niebywale radosny
sposób - jak przysta³o
na nazwê - kapela
Weso³e Gospodynie
z Dobrej. Kapela w
pewnym momencie po
prostu wysz³a na ulicê,
pomiêdzy stragany
i zaczê³a graæ i œpiewaæ
dla przechodniów.
To w³aœnie takie zdarzenia
tworz¹ klimat jarmarków, który
mocno ograniczaj¹ przeró¿ne konkursy i wystêpy na scenach. A wiadomo, wszelkie sceny s¹ zabójcze
dla muzyki ludowej z jej najwa¿niejszymi walorami – spontanicznoœci¹, improwizacj¹, zabaw¹.
Podczas takich improwizowanych
wystêpów na drugi plan schodzi
warsztat muzyczny, ustawienie,
pewna poprawnoœæ „robiona” pod
komisje oceniaj¹ce w konkursach.
Taki te¿ by³ uliczny wystêp Weso³ych Gospodyñ na tegorocznej
£obeskiej Babie Wielkanocnej.
Ludzie zatrzymywali siê zdumieni
wiekiem muzyków. Na instrumentach grali uczniowie, jak siê okaza³o – gimnazjum. Tylko prowadz¹cy zespó³ Emil Chodañ uczy siê w
liceum. Równie zdumiewaj¹ce
by³o zestawienie m³odych grajków
ze starszymi paniami – œpiewaczkami. Okazuje siê, ¿e mo¿na to
pogodziæ, uzyskuj¹c niez³y efekt
artystyczny. Wszyscy œwietnie siê
bawili. I o to przecie¿ w kulturze
ludowej chodzi. Mo¿e dobrym pomys³em na przysz³oœæ by³oby wyprowadziæ kapele na ³obeskie ulice, w ró¿ne miejsca (a przynajmniej ko³o fontanny), by ca³e miasto poczu³o ten jarmarkowy klimat.
Kim s¹ ci m³odzi ludzie? Kapela powsta³a 13 lutego 2010 r. w Dobrej. Za³o¿y³o j¹ dwóch uczniów
doberskiego gimnazjum: Emil
Chodañ i Pawe³ Koœcielniak. Pocz¹tkowo w kapeli grali Emil Cho-

dañ na akordeonie i Pawe³ Koœcielniak na bêbnie, a œpiewa³o z nimi
dziesiêæ pañ. Pierwszy wystêp publiczny mieli podczas ubieg³orocznej £obeskiej Baby Wielkanocnej,
na której dostali wyró¿nienie za debiut.
Skarbnic¹ wiedzy w kapeli jest
Emil Chodañ, który jest instruktorem prowadz¹cym zespó³. Ten
m³ody ch³opak to muzyk ludowy
wrêcz z urodzenia, który sztukê
ludow¹ ma we krwi. Dziadek Emila by³ perkusist¹, tata gra³ na weselach i ogólnie ca³a rodzina jest
muzykuj¹ca.
Jak powiedzia³ Emil - do za³o¿enia kapeli namówi³ go pan Kazimierz Malicki, który gra w Kapeli
£obuziacy. Czêsto kapelê wspomaga klarnecista z Kapeli £obuziacy Krzysiek Molenda. Jest to tak
artystyczna wymiana, gdy¿ z
£obuziakami z kolei wystêpuje
czêsto sam Emil.
Jak mówi¹ o nim koledzy - Emil
ma zami³owanie do muzyki ludowej i robi to z pasj¹ i wk³ada w to

wiele pracy i wysi³ku, wci¹gaj¹c do
grania ludzi m³odych i starszych.
Dziêki pracy Emila i Paw³a
sk³ad kapeli na dzieñ dzisiejszy
przedstawia siê nastêpuj¹co: Emil
Chodañ – kierownik, akordeon, saxofon; Pawe³ Koœcielniak - kontrabas, Hubert Banachowski - akordeon, Kamil Œmi³owski – bêben; Heniek Œmigiel – akordeon; Jakub
Sierociñski - diabelskie skrzypce;
Kacper Piotrowicz - tamburyno

oraz œpiewaczki: Jadwiga Stêpiñska, Halina Piotrowska, Stefania
Wojna, Janina Zachcia³, Zofia
Szkup, Maria Skrzyniarz, Teresa
Olender, Bo¿ena Czurmas³o, Wies³awa Grudzieñ i Stanis³awa Leszczyñska.
Kapela „Weso³e Gospodynie”
dzia³a przy Bibliotece Publicznej
w Dobrej, a wspomaga j¹ Urz¹d
Miejski w Dobrej.
KAR

Skarb Pañstwa - Starosta £obeski
informuje
¿e na tablicach og³oszeñ w siedzibie Starostwa Powiatowego w
£obzie przy ul. Konopnickiej 41 i Wydzia³u Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4 zosta³
podany do publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci, stanowi¹cej
w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, przeznaczonej do wydzier¿awienia na
okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej, obejmuj¹cej czêœæ dzia³ki
nr 731/24 o pow. 0,1000 ha w obrêbie ewidencyjnym nr 3 miasta
£obez.
Starosta £obeski
Ryszard Brodziñski
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Masz problem - zwróæ siê do rzecznika
(£OBEZ). Przy
Starostwie Powiatowym
w £obzie od 2003 roku
powiatowym
rzecznikiem
konsumentów jest
Wies³aw Ma³y. Do jego
gabinetu przychodz¹
mieszkañcy, którzy
szukaj¹ pomocy np. przy
zwrocie - ich zdaniem wadliwego towaru, który
zakupili lub Ÿle
wykonanej us³ugi.
O tym, ¿e doœæ czêsto czujemy
siê oszukani, œwiadczy fakt, i¿ w
roku ubieg³ym rzecznik praw konsumentów udzieli³ 379 bezp³atnych porad i informacji prawnej w
zakresie ochrony konsumentów,
99 razy wystêpowa³ do przedsiêbiorców w sprawach ochrony praw
i interesów konsumentów. Najczêœciej o przedstawienie stanowiska
w zakresie us³ug w tym np. telekomunikacyjnych czy remontowobudowlanych. Du¿o zg³aszanych
spraw mia³o charakter spraw procesowych a prowadzone mediacje
przez rzecznika jako metoda rozwi¹zywania sporów okaza³o siê
alternatyw¹ wobec potrzeby wystêpowania na drog¹ s¹dow¹.
W roku ubieg³ym szeœæ razy
oferowa³ swoj¹ pomoc przy pisaniu pozwów i innych pism procesowych. Najwiêcej spraw dotyczy³o przygotowania konsumentom pozwów dotycz¹cych reklamacji w zakresie niezgodnoœci towaru z umow¹ lub gwarancji towarów, jedna kwestia dotyczy³a
us³ug.

Co wolno rzecznikowi?
Powiatowi rzecznicy konsumentów, do których zadañ statutowych nale¿y ochrona konsumentów, mog¹ wytaczaæ na rzecz konsumentów powództwa, albo wstêpowaæ za ich zgod¹ do tocz¹cego
siê postêpowania w ka¿dym jego
stadium w sprawach o ochronê interesów konsumentów.
Rzecznicy nie s¹ pe³nomocnikiem konsumenta, wystêpuj¹ nie
w jego imieniu, ale na jego rzecz.
W sprawach tych do rzeczników
konsumentów i do organizacji
spo³ecznych stosuje siê przepisy o
prokuraturze, co oznacza zwolnienie z wnoszenia op³at s¹dowych.
Konsumenci, dla których wniesienie pozwu by³oby zbyt trudne,

b¹dŸ niedostêpne ze wzglêdu na
sytuacjê finansow¹ rodziny maj¹
mo¿liwoœæ dochodzenia roszczeñ
na drodze s¹dowej. Nie oznacza
to, ¿e rzecznik podejmie siê wniesienia pozwu czy wst¹pienia do tocz¹cego siê postêpowania w ka¿dej sprawie, w jakiej zwraca siê
konsument. Instytucja rzecznika
nie pe³ni roli adwokata dzia³aj¹cego na zlecenie konsumenta. Decyzjê o wytyczeniu powództwa, lub
wst¹pieniu do niego jest suwerenn¹ decyzj¹ rzecznika, przy podejmowaniu której branych jest
pod uwagê szereg okolicznoœci
uzasadniaj¹cych. To znaczy, ¿e je¿eli rzecznik uzna, ¿e powinien
wst¹piæ do powództwa, czy z³o¿yæ, to sk³ada. Nie znaczy to ¿e na
ka¿de ¿¹danie konsumenta ma iœæ
do s¹du, zak³adaæ sprawê i s¹dziæ
siê za konsumenta, tym bardziej,
¿e jak siê okazuje, nie zawsze konsument ma racjê. Zbyt czêsto pochopnie podejmujemy decyzje o
zakupie, skorzystaniu z us³ugi nie
czytaj¹c dok³adnie umowy. W niektórych wypadkach nic ju¿ nie da
siê zrobiæ. Tak jest np. gdy zakupimy towar, nie zwracaj¹c uwagi na
to czy podana cena jest cen¹ netto,
czy brutto.
- Dotychczas nie wstêpowa³em
na drogê s¹dow¹ w imieniu konsumenta, nie by³o takiej potrzeby,
jednak pomaga³em pisaæ wnioski
do s¹du. Zazwyczaj do s¹du trafiaj¹ sprawy przy cenach czy us³ugach o wartoœci do 10 tys. z³, S¹d
rozpatruje je w postêpowaniu
uproszczonym, powy¿ej tej kwoty
s¹ to ju¿ sprawy z powództwa cywilnego. Zazwyczaj jednak w takich kwestiach dochodzi do porozumienia miêdzy konsumentem a
przedsiêbiorc¹ za poœrednictwem
rzecznika konsumenta i nie dochodzi do rozpraw s¹dowych.
Nieraz wystêpujê o ukaranie
przedsiêbiorców, je¿eli nie odpowiada na wyst¹pienie rzecznika.
Jeœli zwracam siê do przedsiêbiorcy, aby wyjaœni³ mi pewne rzeczy, o
które zwracali siê do mnie konsumenci i nie ma odpowiedzi, to mogê
wyst¹piæ do s¹du o ukaranie takiego przedsiêbiorcy grzywn¹. Nadmieniam, ¿e przedsiêbiorca jest
ustawowo zobligowany do udzielenia odpowiedzi na moje wyst¹pienie. Na naszym terenie dwóch
przedsiêbiorców zosta³o ukaranych grzywn¹, w powiecie œwidwiñskim jeden, i jeden z okolic
Poznania. Grzywna wynosi powy¿ej 2 tys. z³, nie jest to wiêc tak ma³o
– powiedzia³ powiatowy rzecznik
konsumentów Wies³aw Ma³y.

Kiedy mo¿na oddaæ
towar
Nieuczciwe firmy najczêœciej
¿eruj¹ na naiwnoœci ludzkiej.
Przychodz¹ do osób starszych,
emerytów, rencistów, dokonuj¹
sprzeda¿y obnoœnej, na jakiœ pokazach. Dodatkowo sprzedawcy
niby coœ dodaj¹, jakiœ gad¿ecik.
- W zesz³ym roku zosta³o na terenie powiatu sprzedanych du¿o
kompletów we³nianej poœcieli.
Tak¹ sam¹ widzia³em w Zakopanem w granicach 400-600 z³ a tutaj
by³a sprzedawana po 1500-2000
z³ z poduszeczk¹ gratis. Ludzie to
kupuj¹, a póŸniej zastanawiaj¹ siê
po co? W takich sytuacjach mo¿na
odst¹piæ od umowy, ale tylko w
ci¹gu 10 dni od dnia zakupu bez
podania przyczyny, jako ¿e jest to
umowa kupna-sprzeda¿y poza lokalem przedsiêbiorstwa. Tak samo
jest, jeœli kupuje siê towar w ofercie wysy³kowej.
Wystarczy przed jego up³ywem z³o¿yæ (np. wys³aæ listem poleconym za poœrednictwem odbioru) oœwiadczenie na piœmie o odst¹pieniu od umowy. W takiej sytuacji sprzedawca ma obowi¹zek
niezw³ocznie (maksymalnie w ci¹gu 14 dni) zwróciæ ca³¹ uiszczon¹
przez nas kwotê wraz z ustawowymi odsetkami. Termin liczy siê od
chwili otrzymania towaru i jest zachowany, jeœli przed jego up³ywem wyœlemy odst¹pienie od
umowy. Liczy siê data stempla
pocztowego.
Ale jeœli kupi siê w lokalu
przedsiêbiorcy, w sklepie, to ju¿
nie mo¿na go zwróciæ, chyba ¿e
jest on niezgodny z umow¹. Pod to
podlegaj¹ równie¿ us³ugi – doda³
rzecznik.

Jak siê zabezpieczyæ?
Potwierdzeniem
zawarcia
umowy mo¿e byæ paragon albo
faktura. Na us³ugê mo¿na zawrzeæ
umowê na piœmie z okreœleniem
tego co zamawiamy i za jak¹ kwotê. Nale¿y j¹ oczywiœcie podpisaæ
i sporz¹dziæ w dwóch egzemplarzach.
- Przy szczególnych rodzajach
sprzeda¿y, np. na raty, na zamówienie sprzedawca ma obowi¹zek
potwierdziæ na piœmie wszystkie
istotne postanowienia umowy,
przede wszystkim rodzaj towaru,
jego cenê i datê dokonania sprzeda¿y. W wypadku, sprzeda¿y na
raty albo gdy towar warty jest powy¿ej 2 tys. z³, umowa powinna
byæ sporz¹dzona na piœmie w
dwóch egzemplarzach – jeden dla

sprzedawcy, drugi dla kupuj¹cego, mo¿na na niej umieœciæ np.
rodzaj zamówienia, iloœæ oraz termin realizacji. Wówczas jest to
dowód na to, ¿e dostarczony towar
jest zgodny z zamówieniem.

Ustawa konsumencka
a gwarancja
- Tylko od konsumenta zale¿y
czy skorzysta z praw wynikaj¹cych z ustawy konsumenckiej czy
z gwarancji. Nie mo¿e sprzedawca narzuciæ kupuj¹cemu korzystania z gwarancji. Przypuœæmy tak¹
sytuacjê. Ktoœ zakupi³ towar, który po krótkim czasie np. po dwóchtrzech miesi¹cach uleg³ zepsuciu i
konsument go reklamuje. Sprzedawca, aby nie mieæ problemu,
prosi o gwarancjê, wypisuje zg³oszenie gwarancyjne, wysy³a do
serwisu, który ma naprawiæ i ca³y
problem zwi¹zany z usterk¹ przechodzi na kupuj¹cego i serwis,
który naprawia w imieniu wytwórcy. Konsument musi towar dostarczyæ do serwisu, dzwoniæ itd. Lepiej jest korzystaæ z ustawy, która
gwarantuje mo¿liwoœæ ¿¹dania
wymiany b¹dŸ naprawy towaru do
dwóch lat od dnia zakupu. Z gwarancj¹ jest ró¿nie, mo¿e byæ udzielona np. na jeden rok,a zgodnie z
ustaw¹ sprzedawca odpowiada
przez dwa lata wobec kupuj¹cego
za sprzedany towar, je¿eli jest on
wadliwy – podpowiada rzecznik.
Jeœli chcemy skorzystaæ z ustawy, sprzedawca rozpatruje reklamacjê, zazwyczaj korzysta z opinii rzeczoznawcy. Rzeczoznawca
przewa¿nie jest z firmy, która
dany towar produkuje, b¹dŸ dostarcza. W takim wypadku mo¿emy
spodziewaæ siê opinii negatywnej.
Ale nie pozostajemy bez mo¿liwoœci obrony. Mo¿na odwo³aæ siê do
opinii rzeczoznawców z listy inspekcji handlowej. Niestety trzeba
za ni¹ zap³aciæ. Wykaz rzeczoznawców ró¿nego typu bran¿ dostêpny jest u rzecznika. Z tak¹ opini¹ mo¿na udaæ siê do sprzedawcy,
przedstawiæ opiniê rzeczoznawcy i
wówczas sprzedawca ma obowi¹zek uznaæ reklamacjê. Jeœli jednak
nadal nie chce tego zrobiæ, wówczas pozostaje droga s¹dowa. A
S¹d najczêœciej przychyla siê do
opinii rzeczoznawców z listy inspekcji handlowej.
MM
W nastêpnym spotkaniu z powiatowym rzecznikiem konsumentów napiszemy, na co nale¿y
zwracaæ uwagê przy wykupie wycieczek i wczasów.
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¯³obek w £obzie?
(£OBEZ). Ustawa
¿³obkowa, która ju¿
wesz³a w ¿ycie ma
sprawiæ, i¿ wiêcej
dzieci ma zostaæ objêtych opiek¹ w ¿³obku.
Obecnie w ca³ym kraju
z takiej opieki korzysta
jedynie 2 proc. dzieci.
Czy jest szansa na
¿³obek w £obzie?
Tzw. ustawa ¿³obkowa umo¿liwia sprawowanie opieki nad ma³ymi dzieæmi przez: ¿³obek, klub dzieciêcy, dziennego opiekuna lub nianiê. Tak¹ form¹ opieki bêd¹ objête
dzieci od 20 tygodnia ¿ycia do lat 3,
ale jeœli nie bêdzie miejsca w przedszkolu, a bêdzie w ¿³obku, to wówczas do lat 4.

Równoczeœnie ¿³obki przestaj¹
byæ zak³adami opieki zdrowotnej.
Bêd¹ prowadzone przez gminy, osoby fizyczne, prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej, czyli np. stowarzyszenia.
Gminy mog¹ staraæ siê o wsparcie finansowe na zak³adanie ¿³obków. W tym roku przeznaczono na
ten cel 40 mln z³. Obecnie poszczególne gminy powiatu ³obeskiego
skupi³y siê na przedszkolach i punktach przedszkolnych. Nie powstawa³y jednak ¿³obki. Czy program
rz¹dowy ³atwi zorganizowanie w
£obzie ¿³obka?
– Zawsze bêdê powtarza³ i zawsze bêdê za tym, by nie szczêdziæ
pieniêdzy na bazê oœwiatow¹ od
tego najni¿szego szczebla. Do tej
pory mówi³em, ¿e tym najni¿szym
szczeblem jest szczebel przedszkolny i bêdziemy to robiæ. O ¿³obku te¿
pomyœlê. To jest tylko kwestia czasu. Na pewno nie ten rok. ¯eby by³a
tylko dobra sytuacja finansowa w

przysz³ym roku, to realne jest powo³anie ma³ego oddzia³u ¿³obkowego. Bêdziemy mieli
nowy budynek przedszkola. Odci¹¿y nam siê
budynek starego. Myœlê, ¿e jest to mo¿liwe.
Pojawiaj¹ siê œrodki zewnêtrzne.
Z³o¿ymy
wniosek. Chcia³bym
mieæ taki ¿³obek. Jeœli
bêdzie taka mo¿liwoœæ,
to zrobimy wszystko,
aby powsta³ ma³y
¿³obek, dla 15-20 dzieciaczków. Taka iloœæ
miejsc wystarczy³aby
na nasze potrzeby. Mielibyœmy ju¿ przedszkola, które zabezpieczy³yby w 100 proc. potrzeby
mieszkañców i oddzia³
¿³obkowy. Zgodnie z informacjami
sprzed kilku dni – wiem, ¿e do
przedszkoli nie zosta³o przyjêtych
17. dzieci. Alternatyw¹ dla nich jest

niepubliczne, ale w przysz³ym roku
nie bêdziemy mieli ju¿ k³opotu z
brakiem miejsc – powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard Sola. MM

Czy przyjdzie mieszkaæ pod
mostem?
(£OBEZ-gmina). Mimo i¿
ostatnio zosta³ oddany
do u¿ytku kolejny blok
mieszkalny, jednak lokali
wci¹¿ brakuje, a lista
oczekuj¹cych na
przydzia³ jest spora. Czy
w najbli¿szym czasie
jest szansa na budowê
kolejnych mieszkañ?
Nadal s¹ takie sytuacje, gdzie w
niewielkich mieszkaniach, ¿yj¹ rodziny wielopokoleniowe. Czêœæ
tych rodzin nie kwalifikuje siê nawet
na przydzia³ mieszkania, albowiem
uznano, ¿e ich warunki bytowe s¹
dobre, bez wzglêdu na to, ¿e w
dwóch pokojach mieszka trzypokoleniowa rodzina. Przyk³ady mo¿na
mno¿yæ, wiele rodzin prze¿ywa gehennê, oczekuj¹c na mo¿liwoœæ
przydzia³u mieszkania. Nie wszystkich staæ przecie¿ na zakup w³asnego b¹dŸ budowê domu. O to jakie s¹
szanse na zwiêkszenie zasobu
mieszkaniowego w gminie, spytaliœmy burmistrza £obza Ryszarda
Solê.
Burmistrz zwróci³ uwagê na plany zmiany ustawy o finansach pu-

blicznych. Jeœli zostanie wprowadzona w takim kszta³cie, jak proponuje Ministerstwo Finansów, to ju¿
pocz¹wszy od przysz³ego roku gmina taka jak £obez, maj¹ca bud¿et na
poziomie 40 milionów z³, bêdzie
mog³a wydaæ wprost na inwestycje
tylko 4 proc., czyli 1.600 tys. z³.
Dotychczas na inwestycje wydawa³a dwa razy tyle. Za dwa lata ma to
byæ tylko 3 proc. bud¿etu (1.200 tys.
z³), za 3 lata – 2 proc. bud¿etu (800
tys. z³). Ma to byæ jeden ze sposobów powstrzymania zad³u¿enia
pañstwa. Jak wyjaœni³ w³odarz gminy zad³u¿enie gmin w skali kraju w
stosunku do zad³u¿enia ca³ego pañstwa stanowi oko³o 5 proc., czyli jest
to znikomy u³amek ca³oœci, nie maj¹cy wiêkszego znaczenia dla globalnego zad³u¿enia.
Co to znaczy dla mieszkañców
gmin? Otó¿ samorz¹dy nie bêd¹
mog³y wydawaæ w³asnych pieniêdzy na inwestycje, nie bêd¹ mog³y
rozwijaæ siê, aplikowaæ o kolejne
pieni¹dze, planowaæ kolejnych inwestycji. Bêd¹ musia³y realizowaæ
tylko te, które ju¿ rozpoczê³y, aby
nie naraziæ siê na kary. O budowie
nowych mieszkañ na razie nie mamy
wiêc co marzyæ. A jak wygl¹da sytuacja z mo¿liwoœci¹ adaptacji i remontów?

– Adaptacje i remonty bêd¹
kontynuowane. Z³o¿yliœmy wniosek do PUP o dofinansowanie poprzez Kluby Integracji Spo³ecznej.
Dziêki tym œrodkom, które mam
nadziejê, ¿e otrzymamy, uda nam siê
wyremontowaæ czêœæ ju¿ istniej¹cych mieszkañ socjalnych. W tej
chwili nie ma takiego obiektu, który
gmina mog³aby zaadaptowaæ na
cele mieszkaniowe. Mamy parê
mieszkañ, które czekaj¹ na remont,
s¹ to pustostany, bêdziemy remon-

towaæ te¿ mieszkania socjalne. Czeka nas w przysz³oœci kwestia budynku przy ul. Browarnej. Mieszkañcy
zostali przesiedleni, ale sam budynek stoi. Trzeba bêdzie zabezpieczyæ pieni¹dze na to, aby budynek
rozebraæ, zrobiæ dokumentacjê nowego i w miejsce rozebranego wybudowaæ kolejny. W zwi¹zku z projektem ustawy, jestem w tej chwili
zablokowany. Nie chcê niczego deklarowaæ – powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
MM
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W koñcu maj¹ salê sportow¹
(STAROGARD
£OBESKI). W ubieg³ym
tygodniu mia³a tu
miejsce niecodzienna
uroczystoœæ. Szko³a
doczeka³a siê w³asnej
sali sportowej.
Æwiczenia fizyczne na
korytarzach przesz³y
ju¿ do historii.
W piêknej i pachn¹cej nowoœci¹
hali sportowej uczniowie szko³y,
nauczyciele wraz z dyrekcj¹ przywitali zaproszonych na tê uroczystoœæ m.in.: przedstawiciela Wydzia³u Kultury, Edukacji i Sportu
Urzêdu Marsza³kowskiego Dariusza Traczyñskiego, wiceprzewodnicz¹cego Sejmiku Wojewódzkiego
Województwa Zachodniopomorskiego Zygmunta Dziewgucia,
cz³onka zarz¹du powiatu ³obeskiego Micha³a Kar³owskiego, burmistrza £obza Ryszarda Solê, burmistrz Dobrej Barbarê Wilczek,
wójta Radowa Ma³ego Józefa Wypijewskiego, przewodnicz¹c¹ Rady
Miejskiej w Resku Barbarê Basowsk¹, radnych miejskich i powiatowych, pracowników urzêdów. Na
uroczystoœci nie zabrak³o oczywiœcie gospodarza gminy Resko Czerwiñskiego oraz radnych gminy Resko poprzedniej kadencji, którym
bardzo serdecznie podziêkowano
za wybudowanie sali sportowej.
Po podziêkowaniach: Dariusz
Traczyñski, Zygmunt Dziewguæ,
Arkadiusz Czerwiñski oraz dyrektor szko³y w Starogardzie £obeskim
Wioletta Pieñczakowska przeciêli
wstêgê.
– Dzisiejsza uroczystoœæ jest
bardzo wa¿na dla naszej szko³y.

Jesteœmy dumni, mog¹c poszczyciæ
siê sal¹ na miarê XXI wieku, dostosowan¹ do potrzeb dzieci i doros³ych. Ten obiekt by³ d³ugo oczekiwany przez mieszkañców Starogardu a w szczególnoœci przez uczniów
i nauczycieli naszej szko³y. 9 kwietnia 2010 roku uroczyœcie wmurowaliœmy kamieñ wêgielny pod budowê sali, a niespe³na rok póŸniej,
to jest w marcu 2011 ju¿ odbywa³y
siê na niej zajêcia wychowania fizycznego. Dlatego raz jeszcze dziêkuje panu burmistrzowi i radnym
gminy, którzy podjêli decyzjê o budowie sali oraz wszystkich, którzy

przyczynili siê do powstania tego
obiektu – powiedzia³a dyrektor
szko³y Wioletta Pieñczakowska.
Jak wyjaœni³ burmistrz Reska
Arkadiusz Czerwiñski obiekt powsta³ dziêki decyzji poprzedniej
Rady Miejskiej.
- Chcia³bym podziêkowaæ równie¿ reprezentantom województwa
w osobach Dariusza Traczyñskiego
i Zygmunta Dziewgucia, który w
poprzedniej kadencji by³ radnym
sejmiku za to, ¿e umo¿liwi³ nam
dofinansowanie obiektu z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie przekraczaj¹cej 800 tys. z³. Jest

to oko³o 30 proc. wartoœci zadania.
Dzisiaj ju¿ jesteœmy spokojni, ¿e
dzieci i m³odzie zarówno tej jak i
okolicznych miejscowoœci bêdzie
uczyæ siê w takich warunkach, w
jakich ucz¹ siê uczniowie na terenie
ca³ej naszej gminy – powiedzia³
burmistrz.
G³os zabra³ równie¿ Zygmunt
Dziewguæ, który w imieniu samorz¹du wojewódzkiego pogratulowa³ odwagi radnym, którzy podejmowali decyzjê. Zaznaczy³, ¿e jest
to inwestycja w przysz³oœæ, w dzieci.
- Niech przez tê salê id¹ w œwiat
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i niech ta szko³a przynosi wam
chwa³ê – powiedzia³, wrêczaj¹c zestaw pi³ek na rêce dyrektor placówki.
Z kolei burmistrz £obza Ryszard
Sola w imieniu wójta, burmistrzów
gmin wchodz¹cych w sk³ad powiatu
³obeskiego oraz w imieniu w³asnym
z³o¿y³ na rêce burmistrza Reska i
przewodnicz¹cej Rady Miejskiej
gratulacje i podziêkowania.
- My samorz¹dowcy wiemy, jak
du¿y trud musia³a ponieœæ gmina
Resko, aby taki obiekt wybudowaæ.
Gratulujemy mieszkañcom gminy
Resko tak wielkiego wysi³ku i
¿yczymy, aby ten obiekt s³u¿y³ wam
przez wiele, wiele lat pod k¹tem
rozwoju fizycznego dzieci, bo na
tym przede wszystkim powinno
nam zale¿eæ. Serdecznie wam
wszystkim gratulujê i dziêkujê za
zaproszenie w imieniu nas wszystkich tu obecnych – powiedzia³.
Ks. prob. Edward Masny poœwiêci³ salê sportow¹, aby, jak to
okreœli³y prowadz¹ce uroczystoœæ
uczennice szko³y „ustrzec uczniów
æwicz¹cych na hali od kontuzji”. Po
modlitwie i poœwiêceniu poproszono boginie, czerpi¹c z historii
igrzysk, o ¿yczenia powodzenia w
zmaganiach sportowych.
Przedstawiciel m³odzie¿y z³o¿y³ przyrzeczenie w imieniu wszystkich sportowców szko³y w Starogardzie £obeskim s³owami:
– W imieniu wszystkich
uczniów naszej szko³y przyrzekam,
¿e bêdziemy braæ udzia³ w zawodach sportowych, szanuj¹c i przestrzegaj¹c zasad, które im przyœwiecaj¹, w duchu sportu na chwa³ê sportu i honoru naszej szko³y.
Po tych s³owach boginie zawiesi³y piêæ kó³, symbol Ruchu Olimpijskiego.
Z sali sportowej obecnie korzysta ponad sto uczniów. Od wrzeœnia
liczba ta powiêkszy siê o kolejne
kilkadziesi¹t, albowiem do szko³y
przybêd¹ dzieci z likwidowanej
szko³y w pobliskim Rusinowie z
powiatu œwidwiñskiego.

STAROGARD £OBESKI

Pe³ny koszt budowy hali sportowej wyniós³ oko³o 2,5 miliona z³, z
czego 800 tys. z³ dofinansowa³ Fundusz Kultury Fizycznej. W ramach
tej kwoty zosta³a wybudowana droga przeciwpo¿arowa do dodatkowego wejœcia, co jest niezbêdnym
warunkiem przy obiektach u¿ytecznoœci publicznej. Powsta³ równie¿
przy okazji zajazd dla autobusu.
Dziêki temu obecnie autobus podje¿d¿a pod sam¹ szko³ê, maj¹c mo¿liwoœæ swobodnego zawrócenia
sprzed placówki. Dotychczas bowiem autobus podje¿d¿a³ na osiedle, co powodowa³o ró¿ne konflikty. Nastêpn¹ kwesti¹ rozwi¹zan¹
przy okazji budowy sali jest ogrodzenie, bêd¹ce dodatkowym elementem zwiêkszaj¹cym bezpieczeñstwo dzieci przebywaj¹cych na
terenie obiektu szkolnego.
MM
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WYCIECZKA GIMNAZJALISTÓW
Z RESKA W KARKONOSZE
I DO PRAGI CZESKIEJ
Dnia 11 kwietnia 2011 roku
grupa 37 uczniów klas II Gimnazjum im. K. Górskiego w Resku
wyjecha³a na wycieczkê w Karkonosze i do Pragi Czeskiej.
W trakcie zwiedziliœmy przepiêkny zabytkowy Koœció³ Pokoju
w Jaworze, który jest wpisany na
listê œwiatowego dziedzictwa UNESCO. Zosta³ wybudowany w latach
1654-1655 wed³ug projektu Albrechta von Säbischa z zastosowaniem konstrukcji ryglowej. Zachwyci³o nas barokowe wyposa¿enie wnêtrza: o³tarz, ambona i
chrzcielnica. Ka¿dego roku od maja
do wrzeœnia w Jaworze organizowane s¹ Koncerty Pokoju, w których
udzia³ bior¹ artyœci z Polski, Czech
i Niemiec. Szkoda, ¿e przyjechaliœmy tu w kwietniu…
Po d³ugiej podró¿y i zakwaterowaniu w oœrodku „Wojków” w Kowarach ruszyliœmy na spacer po
mieœcie . Zobaczyliœmy zabytkowy
Ratusz miasta, piêknie odrestaurowany deptak i najstarsz¹ kamienicê,
która wybudowana zosta³a w po³owie XIII wieku.
Drugi dzieñ wycieczki rozpoczêliœmy od zapoznania siê z przewodnikiem Karkonoskiego Parku
Narodowego i omówienia zasad
bezpieczeñstwa panuj¹cych w górach. Informacje te przyda³y siê
bardzo, gdy¿ zdobywaj¹c Œnie¿kê,
mogliœmy przekonaæ siê, ¿e z natur¹
nie ma ¿artów i trzeba mieæ dla niej
wielki szacunek. Podczas wspinaczki by³o niesamowicie zimno,

pada³ deszcz i œnieg, a co najgorsze,
wia³ okropny wiatr. Na górze le¿a³o
oko³o 15 cm œniegu! Wszyscy byliœmy z siebie dumni, gdy zdobyliœmy
najwy¿ej po³o¿on¹ górê w Karkonoszach. Niestety okaza³o siê, ¿e
schronisko jest zamkniête, a piêkne
widoki ca³kowicie zakry³y chmury.
Droga powrotna by³a jeszcze bardziej niebezpieczna, dlatego ¿e by³o
œlisko. Dziêki wejœciu na szczyt
mogliœmy poznaæ cechy charakterystyczne dla krajobrazu górskiego.
Nastêpnego dnia wyjechaliœmy
autokarem do Pragi- stolicy Czech.
Wraz z przewodnikiem zwiedziliœmy min. Klasztor Strachov, Hradczany, Praski Hrad, Katedrê i Most
Karola. Podziwialiœmy piêkn¹ panoramê. Spaceruj¹c ulicami tego
niezwykle urokliwego miasta, spotkaliœmy wielu turystów z ró¿nych
krajów œwiata oraz … prezydenta
czeskiej republiki pana Vaclawa
Klausa, którego nikt nie rozpozna³,
poniewa¿ szed³ nieoficjalnie na
obiad do restauracji! Ka¿dy z nas
potwierdzi, i¿ Praga to bardzo piêkne i zabytkowe miasto, które trzeba
zobaczyæ.
Ostatniego dnia wycieczki ( jak
zwykle czas pêdzi³ nieub³aganie!)
zwiedziliœmy Park Miniatur Zabytków Dolnego Œl¹ska znajduj¹cy siê
w Kowarach, po czym udaliœmy siê
do sztolni, która jest zabytkow¹
kopalni¹ rud uranu. Znów by³o zimno, poniewa¿ nie docieraj¹ tutaj
promienie s³oneczne. I tak oto obejrzeliœmy ostatni punkt wycieczki.
Jesteœmy niezmiernie wdziêczni

Serdecznie dziêkujemy
wszystkim,
którzy okazali dobroæ serca
i pomogli w kiermaszach
œwi¹tecznych
organizowanych przez
cz³onków Rady Rodziców
Przedszkola
im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie.
Uzyskana kwota zostanie
przekazana na potrzeby dzieci.
Agnieszka Wielgus
El¿bieta Mozolewska-Wielgus

wychowawcom za organizacjê tego
wyjazdu. Wspania³e wra¿enia i niesamowite emocje s¹ dla nas oczywiœci najwa¿niejsze, ale równie du¿o
poznaliœmy. Dziœ Kowary, Œnie¿ka
czy Praga nie bêd¹ dla nas tylko

miejscem na mapie, bowiem wype³niaj¹ je ciekawe wspomnienia.
Natasza Czura, IIb, And¿elika
Dziuba kl. IIc Gimnazjum
im. K. Górskiego w Resku

Serdecznie dziêkujemy wszystkim,
którzy zechcieli w tym roku 2011
przekazaæ swój 1 proc. podatku
dla naszej córeczki Patrycji Jadwi¿yc
chorej na mukowiscydozê.
Jakoœæ opieki, któr¹ zapewniamy Patrycji
w postaci stosowania zaleconych leków,
rehabilitacji, enzymów, od¿ywek,
ma wp³yw na d³ugoœæ ¿ycia Patrycji.
To ogromne koszty.
Mo¿liwe to jest dziêki
Waszej ¿yczliwoœci i zrozumieniu.
Wdziêczni rodzice Patrycji
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KREDYTY!!!
(gotówkowy, hipoteczny,
konsolidacyjny, samochodowy)
Nie przep³acaj, wybierz
najtañsz¹ ofertê dla siebie
- wspó³pracujemy z 11 bankami.

FIRMA TAX-PRO
£obez, ul. Orzeszkowej 6A

DRUKARNIA
w £obzie
poleca
us³ugi
poligraficzne
Ul.
S³owackiego 6,
tel.
91 39 73 730.

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349
TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Posadzili las
Kolejny raz Gimnazjum i Nadleœnictwo £obez mog¹ pochwaliæ siê
udan¹ akcj¹ proekologiczn¹. Dnia
15 kwietnia 2011r. 34 uczniów z
ZSG w £obzie, pod opiek¹ kierownika LOP Huberta Karpiñskiego i
leœniczego S³awomira Persa, uda³o
siê w okolice miejscowoœci Rogówko, ¿eby posadziæ las. Zastali tam 45
arów przygotowanego pola i ok.
3600 sadzonek dêbu i buka. Po krótkiej pogadance instrukta¿owej
wszyscy zabrali siê do ciê¿kiej pracy pod czujnym okiem leœników.
Podczas przerwy zorganizowane zosta³o ognisko integracyjne.
By³o one wyrazem podziêkowania
dla m³odych i zapalonych przyrodników, a tak¿e sposobem na regeneracjê si³ przed dalszym sadzeniem.
Serdeczne
podziêkowania
nale¿¹ siê panu Andrzejowi Zawia³ow, dziêki któremu akcja ta mog³a
odbyæ siê. Jesteœmy pewni, ¿e coroczne sadzenie lasu stanie siê tradycj¹ i wizytówk¹ ekologiczn¹
£obza.
(o)

Czy stadion ma szansê na modernizacjê?
(£OBEZ). W zwi¹zku z przygotowywan¹ ustaw¹ o finansach
publicznych Rz¹d zamierza
wprowadziæ ostre zaciskanie
pasa. Jeœli ustawa przejdzie, to
mog¹ pojawiæ siê problemy ze
znalezieniem pieniêdzy na modernizacjê stadionu. Co w zwi¹zku z
tym zamierza gmina?
– Chcia³bym mieæ nowoczesny
stadion z boiskiem zapasowym, z
boiskiem wielofunkcyjnym, czy
chocia¿by jednym kortem tenisowym, z bie¿ni¹ z tartanu, chcia³bym.
Nie mogê jednak w tej chwili, chc¹c
byæ uczciwym i odpowiedzialnym,
deklarowaæ, ¿e my to wybudujemy
w 2012 roku. Nie chcê nikogo oszukiwaæ, sk³adaæ pustych deklaracji.
W tym roku chcielibyœmy przygotowaæ koncepcjê, projekt budowlany,
tak aby mieæ podstawê do tego, by
uzyskaæ dofinansowanie, jeœli pojawi¹ siê nabory w Ministerstwie
Sportu, czy w Urzêdzie Marsza³kowskim. Muszê mieæ podstawê, do
tego, by rozmawiaæ ze starost¹. Ze
strony starosty jest deklaracja, ¿e
gdyby gmina chcia³a przyst¹piæ do
modernizacji obiektów sportowych, w tym lekkoatletycznych, to
starostwo jest zainteresowane. Rozmawiam z Urzêdem Marsza³kowskim, by i on dofinansowa³ w jakieœ
czêœci. Bêdê rozmawia³ z Ministerstwem Sportu, mo¿e od nich uzyskam deklaracjê. Projekt orlików
lekkoatletycznych jest zawieszony.

Nie ma decyzji czy on ruszy czy nie.
Rozmawia³em z przedstawicielem
OZPN, bêdê rozmawia³ z przedstawicielem PZPN, mo¿e rozmawiaj¹c
z nimi wszystkimi, stworzê jakiœ monta¿ finansowy, dziêki któremu nie tylko gmina £obez partycypowa³aby w
kosztach modernizacji, ale otrzymalibyœmy dofinansowanie z innych
œrodków zewnêtrznych. Staram siê tu
szukaæ pieniêdzy, ¿eby zminimalizowaæ wydatek gminy, bo po prostu
wiem, ¿e nas nie bêdzie staæ pokryæ
modernizacji w ca³oœci – powiedzia³
burmistrz £obza Ryszard Sola.
Rozmowy na temat partycypacji
starostwa w kosztach remontu stadionu trwaj¹ ju¿ od jakiegoœ czasu.
Niedawno odby³y siê kolejne. Starostwo zainteresowane jest remontem z tego tytu³u, ¿e ze stadionu
korzysta m³odzie¿ licealna, a liceum
podlega starostwu. Starostwo interesuje jednak czêœæ lekkoatletyczna, a nie ca³oœæ stadionu. Z tego te¿
powodu gmina musi szukaæ kolejne
Ÿród³a dofinansowania.
Jednak nie tylko stadion pozostaje na razie w zawieszeniu. W zesz³ym roku burmistrz £obza deklarowa³ budowê boiska sportowego
przy Szkole Podstawowej nr 1.
– Moja deklaracja by³ jasna i
konkretna: modernizujemy szko³ê
wewn¹trz, remontujemy salê gimnastyczn¹, robimy termomodernizacjê, schodzimy z obiektu, robimy
boisko. To mia³ byæ kolejny etap.

Z³o¿yliœmy w zwi¹zku z tym boiskiem wniosek do Urzêdu Marsza³kowskiego. Nie ma jeszcze rozstrzygniêcia. Urz¹d Marsza³kowski
te¿ nie ma pieniêdzy. Te¿ mo¿emy
nie dostaæ dofinansowania. W
zwi¹zku z tym, ¿e koszt inwestycji
przekracza 300 tys. z³, mieliœmy
mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosku. Teraz
nie wiemy czy marsza³kowie bêd¹
mieli pieni¹dze i dofinansuj¹ nam.

Gmina ma swoje pieni¹dze. W tym
roku mamy zzarezerwowane 200
tys. z³, w przysz³ym ponad 100 tys.
z³. Mam z tym ogromny dylemat,
czy og³aszaæ przetarg i zaczynaæ,
nie maj¹c dofinansowania, czy te¿
nie. Czy jak wybudujemy z naszych
œrodków, to dostanê refundacjê ze
œrodków Urzêdu Marsza³kowskiego? Nie ma takiej gwarancji – powiedzia³ burmistrz.
MM

W TYM TYGODNIU POLECAMY
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
£obez – 4 pokoje, pow. 67,7 mkw
– CENA 163.000 z³
£obez – 4 pokoje, pow. 56 mkw
– CENA 154.000 z³
£obez – 2 pokoje, pow. 82 mkw, bezczynszowe
– CENA 215.000 z³
£obez – 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
– CENA 180.000 z³
Wêgorzyno – 2 pokoje, pow. 46 mkw
– CENA 129.000 z³
Wêgorzyno – 3 pokoje, pow. 63 mkw
– CENA 143.000 z³
Radowo Ma³e – 4 pokoje, pow. 80 mkw
– CENA 105.000 z³
Radowo Ma³e – 3 pokoje, pow. 67,9 mkw
– CENA 180.000 z³
Radowo Ma³e – 3 pokoje, pow. 67,8 mkw
– CENA 185.000 z³
Resko – 2 pokoje, pow. 46 mkw
– CENA 110.000 z³
P³oty – 2 pokoje, pow. 54 mkw
– CENA 145.000 z³
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62 mkw
– CENA 195.000 z³
£obez(okolice) – 1 pokój, 34 mkw+15,55 mkw strych do adaptacji
– CENA 51.000 z³
DOMY NA SPRZEDA¯
£obez – piêtro domu, 2 pokoje, pow. 82 mkw, dzia³ka 114 mkw
– CENA 215.000 z³
£obez – 4 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 560 mkw
– CENA 350.000 z³
£obez – 5 pokoi, pow. 96 mkw, dzia³ka 554 mkw
– CENA 450.000 z³
£obez – okolica, 3 pokoje, pow. 70 mkw, dzia³ka 1ha
– CENA 205.000 z³
Resko – parter domu, 3 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 835 mkw
– CENA 144.000 z³
Resko (okolica) – stan surowy otwarty, 5 pokoi, pow 439 mkw, dzia³ka 2000 mkw – CENA 320.000 z³
Dobra – 3 pokoje, pow. 73 mkw, dzia³ka 324 mkw
– CENA 180.000 z³
Dobra – okolica, 2 pokoje, pow. 80 mkw, dzia³ka 1000 mkw
– CENA 179.000 z³
DZIA£KI NA SPRZEDA¯
£obez – dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1011 mkw
– CENA 78.000 z³
£obez – dzia³ka o pow. 10008 mkw
– CENA 70.000 z³
£obez – dzia³ka o pow. 6042 mkw
– CENA 181.000 z³
Radowo Ma³e – okolica, pow. 3484 mkw
– CENA 48.000 z³
Resko – okolica, mo¿liwoœæ zabudowy, pow. 3003 mkw
– CENA 45.000 z³
Resko – dzia³ka budowlana, pow. 382 mkw
– CENA 70.000 z³
Bagna gm. Maszewo – dzia³ka o pow. 60700 mkw
– CENA 580.000 z³
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OG£OSZENIA DROBNE

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

ROLNICTWO

INNE

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
110 mkw. + suterena mieszkalna 47
mkw., sad,dzia³ka, gara¿ – w³asnoœæ prywatna, £obez ul. Niepodleg³oœci 64, ogrzewanie gazowe i
piecowe. Tel. 91 397 4448, 661 432
005
Sprzedam mieszkanie w £obzie 4 pokojowe na parterze. Tel. 91 397
5088.
Do wynajêcia kawalerka z aneksem
kuchennym w centrum £obza. Tel.
693 255 201

Kurki nioski, odchowane powy¿ej 10 tygodnia, rasy Rosa i
Messa. Gospodarstwo drobiarskie ¯abowo 13. Tel. 91 391
0666

Region
Gorczycê, faceliê sprzedam. Tel.
502 853 573

OKAZJA !!! £obez ul. Browarna pilnie sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 55 mkw.. Cena 138.000 z³ do
negocjacji. Tel. 600 265 547

Sprzedam w £obzie mieszkanie 4
pokojowe na ul. Orzeszkowej 4.
Cena 160 tys. z³ do negocjacji. Tel.
91 397 5637, 692 070 387
Do wynajêcia kawalerka z aneksem
kuchennym w centrum £obza. Tel.
693 255 201
Sprzedam bez czynszowe, w³asnoœciowe, 79 mkw., 4 pokojowe mieszkanie, I piêtro + 2 piwnice + 2 murowane gara¿e + 5 arów dzia³ka, 7 km
od £obza. Cena 118.000 z³. Tel. 604
131 893.

Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Region

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
MONTA¯ - DOWÓZ GRATIS.
TEL. 598 334 536, 605 286
058, 661 953 331. PRODUCENT GO-STAL PRZECHLEWO. U nas najtaniej.

Resko - sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 93 mkw., dzia³ka 831 mkw.,
cena 134.000 z³. Tel. 888 169 572

£obez ul. Ogrodowa sprzedam bardzo ³adne mieszkanie dwupoziomowe 101 mkw. Cena 240 tys. z³.
Tel. 600 265 547

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

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

PRACA

Region
Zatrudniê lekarza stomatologa do
pracy w gabinecie. Posiadamy kontrakt z NFZ. Informacje pod nr 667
715 815.
Monter rusztowañ - brygadzista ze
znajomoœci¹ jêzyka niemieckiego.
Praca w Niemczech. praca@globalforce.pl
Zatrudniê kierowcê kat. C+E, jazda
3 na 1 tydzieñ. Tel. kont. Artur 609
493 989

Powiat gryficki
Drewno - ga³êziówka - buk,
ciête na 25 cm, pakowane w
worki 50 l. Cena za worek 16 z³.
Tel. 726 493 956.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Fotelik samochodowy dla dziecka
od 0-18 kg firmy Nania w bardzo
dobrym stanie, niezniszczony, zadnych plam, œwie¿o wyprany. Moge
przeslac zdjêcia na maila lub mmsa.
Tel. 501894828.

Kupiê mieszkanie w £obzie do 50 mkw.,
parter lub I piêtro. Tel. 724 294 111
Mieszkanie w Radowie Ma³ym, 3
pokoje, po remoncie, w pe³ni wyposa¿one ( RTV, meble, AGD), gara¿
sprzedam. Wchodzisz – mieszkasz. Tel. 602 301 017.
Sprzedam mieszkanie w bloku przy
ul. Wybickiego w £obzie, II piêtro, 3
pokoje, 86 mkw., z w³asnym ogrzewaniem gazowym, niski czynsz. Tel.
609 593 801
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe w £obzie, 65 mkw., 3 pokoje,
w³asne co, ma³y ogródek na grila +
wiata. Tel. 783 792 696

Powiat gryficki
Wynajmê mieszkanie
w Gryficach. Os. XXX Lecia,
I piêtro. Tel. 609 301 800.

Daj¹c og³oszenie
do TTygodnika
ygodnika £obeskiego

uka¿e siê ono w tej samej cenie
tak¿e w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej
i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez, ul. S³owackiego 6
tel. 91 39 73 730
e-mail: wppp1@wp.pl
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NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Sprzedam lokal w BrzeŸniaku gm.
Wêgorzyno po by³ym sklepie z mo¿liwoœci¹ adaptacji na mieszkanie,
pow. 80 mkw., dzia³ka 400 mkw.,
budynek czêœciowo wyremontowany. Tel. 883 410 113, e-mail: darek.01.70@wp.pl
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
£obzie ul. Czcibora. Tel. 517 381
678
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat drawski
Sprzedam dom 126 mkw. z du¿ym
ogrodem w Drawsku Pom. Tel. 607
798 595.
Poszukujê lokalu do wynajêcia w
Drawsku Pomorskim na us³ugê
handlow¹. Tel. 661 196 337

US£UGI
Powiat ³obeski
Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214, 91397 9109
Us³ugi
wykoñczeniowe:
elektryka, hydraulika, glazura, terakota, malowanie,
szpachlowanie, regipsy. Tel.
781 663 521
Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
VIDEO-FOTO. Tel. 691 793 005.
www.supi.co
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

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

NAUKA
Powiat ³obeski
Korepetycje z jêzyka angielskiego
na ka¿dym poziomie. Tel. 795 674
466.

Powiat drawski
Z³ocieniec. Korepetycje jêzyk polski, angielski. Przygotowanie do
matury. Tanio. Tel. 663 563 778

Str
Str.. 16

SPORT

tygodnik ³obeski 27.4.2011 r.

Pobiegli w krakowskim maratonie
17 kwietnia br.
piêcioosobowa grupa
biegaczy z oœrodka
Monar w Grabowie
pojecha³a na maraton do
Krakowa. Organizatorem
wyjazdu by³ Tomek
Orysiak, który dystans
ten mia³ pokonaæ po raz
trzeci, pozostali nie mieli
jeszcze pojêcia co
znaczy przebiec 42
kilometry i 195 metrów.
Na maraton do Krakowa, wed³ug danych ze strony internetowej
organizatora, zapisa³o siê ponad
cztery tysi¹ce zawodników. Bieg
ukoñczy³o 3197 osób, wiêc jest to
jeden z wiêkszych biegów w Polsce.
Wiêcej zawodników startuje tylko
w Poznaniu i Warszawie.
W pierwszej dziesi¹tce nagradzanych zawodników nie znalaz³ siê
¿aden Polak, by³o za to a¿ siedmiu
Kenijczyków, dwóch Rosjan i Bia³orusin. Zwyciêzca biegu potrzebowa³ dwóch godzin i dwunastu minut
na pokonanie ca³ej trasy. Dodaæ

nale¿y, ¿e limit czasu na pokonanie
maratonu w Krakowie wynosi szeœæ
godzin, w tym czasie musz¹ siê
zmieœciæ najwolniejsi zawodnicy.
Potem przywracany jest normalny
ruch na ulicach miasta.
Wœród zawodników z Grabowa
najlepszy wynik uzyska³ Bartek
Kochelski, zajmuj¹c 346 miejsce z
czasem 3:19:12. Dla zawodników
amatorów pokonanie bariery trzech
godzin i trzydziestu minut w maratonie to bardzo dobry wynik. Tym
bardziej s³owa uznania nale¿¹ siê
Bartkowi, który biegn¹c po raz
pierwszy maraton pokona³ tê granicê. Zapowiedzia³ te¿, ¿e w przysz³oœci planuje poprawiæ swój wynik,
czego bardzo gor¹co mu ¿yczê.
Drugi czas mia³ Krystian Zmorzyñski, zaj¹³ on 1338 miejsce i uzyska³ wynik 3:51:58. Trzeci na mecie
by³ Tomek Orysiak (1548 miejsce i
czas 3:57:47), który przyzna³ siê, ¿e
by³ to jego najciê¿szy maraton, gdy¿
nie mia³ czasu dobrze siê do niego
przygotowaæ. Kluczowe jest tu bieganie zim¹, lecz niestety, gdy dzieñ
jest bardzo krótki i aura nie sprzyjaj¹ca, jest to bardzo utrudnione.
Czwartym na mecie zawodnikiem z
Monaru by³ Tomasz Rzepka z czasem 4:28:44, zaj¹³ on 2484 miejsce.

Stawkê maratoñczyków z okolic
£obza zamyka³ Daniel Sp³awski,
zajmuj¹c 2685 miejsce z czasem
4:39:55.
Wszyscy biegacze oprócz zmêczenia przywieŸli do £obza tak¿e
mi³e wspomnienia z maratonu. Impreza ta jest od lat organizowana na
bardzo wysokim poziomie, ma

ogromne uznanie wœród zawodników, co przek³ada siê na liczbê chêtnych do wystartowania akurat w
Krakowie. Dodatkow¹ atrakcj¹ s¹
zabytki na trasie maratonu. Start i
meta znajduj¹ siê na B³oniach, a trasa wiedzie przez Stare Miasto i przebiega siê te¿ obok murów Wawelu.
M. Horbacz

Do startu na 4 dystansach crossowych
zg³osi³o siê ³¹cznie 72 uczniów ze szkó³
gimnazjalnych. Zgodnie z regulaminem awans do fina³ów Wojewódzkich
Biegów Prze³ajowych uzyskali zdobywcy miejsc od I – V:

3. Ryszard RZEPECKI Gimnazjum
Dobra
4. Kamil DOBURZYÑŒKI Gimnazjum
Wêgorzyno
5. Pawe³ MOLENDA Zespó³ Szkó³
Gimnazjalnych £obez

Gimnazja, dziewczêta (dystans 1200 m)

Gimnazja, ch³opcy (dystans 2500 m)

1. Aleksandra ROMEJ Zespó³ Szkó³
Gimnazjalnych £obez
2. Aleksandra BRZEZIÑSKA Z e s p ó ³
Szkó³ Publicznych Radowo Ma³e
3. Dagmara SZYMANEK Gimnazjum
Dobra
4. Kamila ŒLUZ Gimnazjum Resko
5. Joanna PODGÓRSKA Zespó³ Szkó³
Publicznych Radowo Ma³e

1. £ukasz £ACHAÑSKI Gimnazjum
Wêgorzyno
2. Mateusz MAZIARZ Zespó³ Szkó³
Gimnazjalnych £obez
3. Micha³ BANASZAK Gimnazjum
Wêgorzyno
4. Alan KUBALAK Gimnazjum Resko
5. Wojciech SACZYÑSKI Gimnazjum
Wêgorzyno.

Gimnazja, dziewczêta (dystans 2000 m)
1. Izabela LORENT Zespó³ Szkó³ Publicznych Radowo Ma³e
2. Patrycja FLORCZAK Gimnazjum
Dobra
3. Maria WRONIEWSKA Gimnazjum
Wêgorzyno
4. Patrycja SAD£OWESKA Gimnazjum Wêgorzyno
5. Maja MAJCHEROWICZ Gimnazjum Wêgorzyno

Zawody w biegach prze³ajowych na
szczeblu wojewódzkim odbêd¹ siê 19
kwietnia 2011 r. w Policach. W fina³ach,
wœród najlepszych gimnazjalistów z terenu wszystkich powiatów województwa zachodniopomorskiego, wyst¹pi:
· 7 uczniów z Gimnazjum Wêgorzyno
· 4 uczniów z Gimnazjum Resko
· 3 uczniów z Gimnazjum Dobra
· 3 uczniów z Zespo³u Szkó³ Publicznych Radowo Ma³e
· 3 uczniów z Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych £obez.

Bieg po zdrowie
Wyniki badañ przeprowadzonych przez
WHO oraz Katedrê Medycyny Spo³ecznej i Zapobiegawczej UM w £odzi s¹
alarmuj¹ce: zaledwie 10% Polaków
æwiczy sporadycznie czyli rzadziej ni¿
raz w tygodniu, a tylko 7% kobiet i 5,5%
mê¿czyzn uprawia jak¹œ dyscyplinê regularnie. Braku æwiczeñ nie rekompensuje droga do pracy:
· zaledwie 10% z nas chodzi do pracy
pieszo,
· 72,9% Polaków przyznaje siê do siedz¹cego trybu ¿ycia. W tej kategorii
pobiliœmy nawet Wêgrów (43,4%) i
Rosjan (27,3%).
Mê¿czyŸni w Polsce ¿yj¹ przeciêtnie 9
lat krócej ni¿ kobiety. Zabijaj¹ ich g³ównie choroby uk³adu kr¹¿enia i nowotwory. Lekarze s¹ zgodni: na³ogi, z³a
dieta i spêdzanie wolnego czasu przed
telewizorem zabieraj¹ nam kilkanaœcie
lat ¿ycia.
Systematyczne bieganie - jako forma
rekreacji - jest uniwersalnym sposobem
na przed³u¿enie sprawnoœci fizycznej i
d³u¿sze ¿ycie. Zalet¹ tego sposobu
uprawiania ruchu jest to, ¿e mo¿na j¹
stosowaæ niemal w ka¿dych warunkach.
Miejscem do biegania mog¹ byæ nie
tylko stadiony, ale równie¿ parki, ³¹ki,
lasy, osiedlowe uliczki...
W celu dalszej popularyzacji biegania
dla zdrowia Starostwo Powiatowe w
£obzie zorganizowa³o dla m³odzie¿y
szkolnej wspó³zawodnictwo sportowe i
próbê wytrzyma³oœci biegowej pn. MI-

STRZOSTWA POWIATU £OBESKIEGO W BIEGACH PRZE£AJOWYCH.
Na trasach crossowych wokó³ Zespo³u
Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym
rywalizowa³o blisko 150 dziewczynek i
ch³opców ze szkó³ podstawowych i
gimnazjalnych.
Oni pojad¹ na mistrzostwa
województwa
Zgodnie z regulaminem zawodów
awans do fina³ów Wojewódzkich Biegów Prze³ajowych uzyskali laureaci
miejsc od I – IV:
Szko³y podstawowe, dziewczêta (dystans 800 m)
1. Milena SADOWSKA Szko³a podstawowa Dobra
2. Kinga BORYSIAK Szko³a Podstawowa Dobra
3. Wiktoria JANOWSKA Szko³a Podstawowa Resko
4. Monika ULDYNOWICZ Szko³a
Podstawowa Resko
Szko³y podstawowe ch³opcy (dystans
1000 m)
1. Kacper GA£AN Szko³a Podstawowa
nr 2 £obez
2. Pawe³ GOLIS Szko³a Podstawowa
Resko
3. Hubert WOJNAROWSKI Szko³a
Podstawowa £abuñ Wielki
4. Mateusz MITURA Szko³a Podstawowa Radowo Ma³e

Gimnazja, ch³opcy (dystans 1500 m)
1. Pawe³ CISZEWSKI Gimnazjum Resko
2. Tomasz GRZELAK Gimnazjum Resko

Oczekujemy na dobre wieœci z tras biegowych w okolicach Polic.
Zdzis³aw Bogdanowicz

IV liga
Odra Chojna – Lech Czaplinek 0:0,
Gryf Kamieñ Pomorski - Piast Chociwel 2:1, Drawa Drawsko Pomorskie –
Victoria Przec³aw 4:0, Vineta Wolin –
Sarmata Dobra 2:0, Kluczevia Stargard
– Darzbór Szczecinek 3:1, Ina Goleniów – Astra Ustronie Morskie 1:1,
Leœnik Rossa Manowo – Hutnik Szczecin 3:1. Ba³tyk Koszalin pauzowa³.
1. Ba³tyk Koszalin
50 64:22
2. Gryf Kamieñ Pom.
46 55:32
3. Drawa Drawsko Pom. 44 58:23
4. Leœnik Rossa Manowo 38 39:26
5. Ina Goleniów
38 43:27
6. Sarmata Dobra
35 35:33
7. Vineta Wolin
32 37:30
8. Astra Ustronie M.
32 43:40
9. Lech Czaplinek
32 42:35
10. Kluczevia Stargard
29 37:41
11. Hutnik Szczecin
29 41:43
12. Odra Chojna
26 29:48
13. Darzbór Szczecinek
23 39:59
14. Victoria Przec³aw
21 25:40
15. Piast Chociwel
16 25:38
16. Wybrze¿e Rewalskie 4 14:89
Klasa okrêgowa
Ina Iñsko – Ehrle Dobra Szczeciñska
1:1, GKS Mierzyn – Korona Stuchowo
2:2, Wicher Brojce – Jeziorak Szczecin
1:1, Orze³ £o¿nica – Flota II Œwinoujœcie 5:0, Sparta Wêgorzyno – Promieñ
Mosty 1:1, B³êkitni II Stargard – Œwiatowid £obez 3:1, Chemik II Police –
D¹brovia Stara D¹browa 7:2. Kasta
Szczecin pauzowa³a.
1. Jeziorak Szczecin
48 55:20
2. Ehrle Dobra Szcz.
43 47:19
3. B³êkitni II Stargard
42 56:37
4. Œwiatowid £obez
40 50:27
5. Ina Iñsko
39 46:26
6. Wicher Brojce
34 50:47
7. Chemik II Police
33 44:36
8. Promieñ Mosty
31 46:41
9. Sparta Wêgorzyno
31 36:37
10. Flota II Œwinoujœcie
28 33:48
11. GKS Mierzyn
27 33:39
12. Orze³ £o¿nica
26 37:47
13. Kasta Szczecin
25 42:36
14. Korona Stuchowo
23 29:51
15. D¹brovia Stara D¹b.
8 19:67
16. Rega II Trzebiatów
0 27:72
Klasy ni¿sze mia³y przerwê.
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Tym razem Vikingowie
pokonali Sarmatów
Nie uda³ siê wyjazd w przedœwi¹teczn¹ sobotê pi³karzom Sarmaty Dobra do Wolina. W meczu
o mistrzostwo IV ligi ulegli 2:0
miejscowej Vinecie. Oba zespo³y
wysz³y na boisko z wyraŸnym respektem wobec siebie a ca³y mecz
przebiega³ wed³ug zasady wypowiadanej czêsto przez kibiców: kto pierwszy strzeli bramkê, ten
wygra mecz.
Pierwsza po³owa meczu zakoñczy³a siê wynikiem 0:0 i praktycznie
oprócz sytuacji z 42', gdy strza³
Emiliana Kamiñskiego z najbli¿szej
odleg³oœci bramkarz Vinety sparowa³ na rzut ro¿ny, mo¿na powiedzieæ tylko, ¿e siê odby³a w œwi¹tecznym nastroju.
Znaczne o¿ywienie meczu nast¹pi³o po 62', kiedy to pi³karze Vinety objêli prowadzenie. Wtedy pi³karze Sarmaty ruszyli zdecydowanie, aby zmieniæ niekorzystny rezultat, lecz mimo osi¹gniêcia zdecydowanej przewagi (pi³karze gospodarzy byli zamkniêci na w³asnej po³owie, niczym „w hokejowym zamku”) nie uda³o siê im zdobyæ bramki. Uda³o siê to natomiast graczom
Vinety i w 89' po kontrze rezerwowy
Adam Nagórski strzeli³ swoj¹ drug¹
bramkê i ustali³ wynik na 2:0 dla
Vinety. W dru¿ynie Sarmaty przed
meczem kontuzji uleg³ kolejny
bramkarz Sebastian Marciniak i w
bramce Sarmaty zagra³ sprowadzony w trakcie sezonu Grzegorz Bucz-

IV liga
22 kolejka 30.04 (sobota)
11.00 Hutnik Szczecin – Ina Goleniów
15.00 Lech Czaplinek – Kluczevia Stargard
16.00 Victoria Przec³aw – Odra Chojna
16.00 Piast Chociwel – Leœnik Rossa Manowo
17.00 Darzbór Szczecinek – Vineta Wolin
17.00 Astra Ustronie Morskie – Drawa Drawsko Pom.
1.05 (niedziela)
17.00 Ba³tyk Koszalin – Gryf Kamieñ Pom.
Sarmata Dobra pauzuje.

ma. Zagra³ on poprawne spotkanie,
a przy straconych bramkach nie
pope³ni³ b³êdów.
Dwudziesty drugi mecz o mistrzostwo IV ligi Sarmata Dobra vs
Wybrze¿e Rewalskie Rewal w sezonie 2010/2011, który mia³ odbyæ siê
30 kwietnia br. zosta³ sklasyfikowany jako walkower i Sarmata w tej
kolejce bêdzie pauzowaæ. Nastêpny
mecz odbêdzie siê 7 maja w Kamieniu Pomorskim z Gryfem Kamieñ.
Tak wiêc ¿yczymy udanej Majówki,
a po niej zapraszamy wszystkich na
mecz. Miejmy nadziejê, ¿e po raz
kolejny nie zawiod¹ nasi kibice, którzy mecz po meczu udowadniaj¹, ¿e
tytu³ „Kibiców Roku” nie zosta³ im
przyznany przez pomy³kê. Przypomnijmy, ¿e w Wolinie stawi³o siê
oko³o pó³ setki naszych sympatyków, którzy jak zawsze prowadzili
g³oœny doping dla Sarmaty. Brawo
Dobermani!
Vineta Wolin 2:0 (0:0) Sarmata Dobra

Granie w planie
16.00 Iskra Golczewo – Sowianka Sowno
1.05 niedziela
14.00 Ba³tyk Gostyñ – B³êkitni Trzyg³ów
14.30 Orze³ Prusinowo – Fala Miêdzyzdroje
15.00 Ba³tyk Miêdzywodzie – Pionier ¯arnowo
Bizon Cerkwica – Mewa Resko
Klasa A gr. 2
15 kolejka 30.04 sobota
15.00 Radovia Radowo Ma³e – Rolpol Chlebowo
16.00 Olimpia Nowogard – Unia Stargard
1.05. niedziela
13.00 WODR Barzkowice – Zorza Tychowo
14.30 Orze³ Grzêdzice – Zenit Koszewo
16.00 Pomorzanin Kr¹piel – D¹b Dêbice
16.00 Orze³ Pêzino – Vitkowia Witkowo

Klasa okrêgowa
22 kolejka 30.04. sobota
13.30 Ehrle Dobra Szczeciñska – Sparta Wêgorzyno
14.00 D¹brovia Stara D¹browa – B³êkitni II Stargard
16.00 Jeziorak Szczecin – GKS Mierzyn
16.00 Kasta Szczecin – Chemik II Police
16.15 Œwiatowid £obez – Orze³ £o¿nica
Klasa B gr. 1
1.05 (niedziela)
12 kolejka 30.04 sobota
15.00 Flota II Œwinoujœcie – Ina Iñsko
12.00 Prawobrze¿e Œwinoujœcie – Gardominka Polonia II
17.00 Promieñ Mosty – Wicher Brojce
Mechowo
Korona Stuchowo mauzuje.
16.00 Jastrz¹b £osoœnica – Zryw Kretlewo
16.00 Komarex Komarowo – OKS Goleniów
Klasa A gr. 1
1.05. niedziela
15 kolejka 30.04 sobota
15.00 Huragan Wierzchos³aw – Znicz Wysoka Kamieñska
13.30 Pomorzanin Przybiernów – Jantar Dziwnów

Bramki dla Vinety: Adam Nagórski 2 (62' i 89').
Sk³ady:
Vineta: Jakub £apczyñski,
Przemys³aw Tomków, Adam Osieleniec, Tomasz Raczak, Konrad
Demkowicz (84' Krystian Raczycki), Dawid £odyga, £ukasz Pankowski, Kornel Pflantz, Jakub Tarka, Adrian Nagórski, Bartek Okoniewski (59' Adam Nagórski ),
Sarmata: Grzegorz Buczma, Damian Dzierbicki, Jaros³aw Jaszczuk, Wojciech Dorsz, Pawe³ Za³êcki, Emilian Kamiñski, Piotr Grochulski, Zdzis³aw Szw¹der (75'
Wojciech Kliœ), Wojciech Bonifrowski (66' Wojciech GuŸniczak),
£ukasz Olechnowicz (66' Rados³aw
Cytowicz), Damian Padziñski.
estan52 & Saperitosan
Galeria z meczu na:
www.sarmatadobra.com

IV liga
w Resku!
29 maja 2011 r. (niedziela, godzina do ustalenia) Sarmata Dobra swój kolejny mecz ligowy z
Astr¹ Ustronie Morskie rozegra na
stadionie w Resku. W³adze miasta
Resko (w³aœciciel stadionu) przysz³y w ten sposób z pomoc¹ klubowi
z Dobrej, którego macierzysty
obiekt jest w dalszym ci¹gu w czasie
modernizacji. Pi³karze z Dobrej
maj¹ nadziejê, ¿e mecz ten spotka
siê z du¿ym zainteresowaniem
mieszkañców Reska tym bardziej,
¿e w sk³adzie Sarmaty jest dwóch
zawodników mieszkaj¹cych w Resku: do napastnika Rados³awa Cytowicza, do³¹czy³ ostatnio bramkarz
Grzegorz Buczma, który na skutek
kontuzji dotychczasowych bramkarzy ma ju¿ za sob¹ ligowy debiut w
barwach Sarmaty.
estan
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Laureaci konkursu wielkanocnego
(RESKO) Centrum Kultury
w Resku zorganizowa³o
Konkurs Wielkanocny
pt. „Najpiêkniejszy
baranek, zaj¹c lub kurczak
wielkanocny”. Konkurs
skierowany by³ do uczniów
przedszkoli oraz szkó³
podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
G³ównym kryterium
wyboru najlepszych prac
by³y walory artystyczne
i estetyczne,
samodzielnoœæ i wk³ad
osobisty wykonywanej
pracy oraz interesuj¹ca
forma wykonanej pracy.
Oto laureaci konkursu:
Kategoria przedszkole i kl. ,,0”
I miejsce: Seweryn Wêgielski
OREW Radowo Wielkie
II miejsce: Anita Golmont SP
£osoœnica
III miejsce: Marysia Strózikowska Ko³o Plastyczne Centrum Kultury
wyró¿nienie: Sandra Matuszewska Oddzia³ Przedszkolny SP Starogard
Kategoria klasy I-III
I miejsce: Tomasz B¹ba OREW
Radowo Wielkie
II miejsce: Martyna Deberna SP
Starogard
III miejsce: £ukasz G³osek SP

Starogard
wyró¿nienie: Emilia Kot³ów SP
£osoœnica
Kategoria klasy IV-VI
I miejsce: Anna Kusiewicz SP
Starogard
II miejsce Wojtek Kurdziel
£osoœnica
III miejsce: Paula Deberna Ko³o

Zaproszenie

Gimnazjum w Resku
III miejsce: Dariusz Mazik
OREW Radowo Wielkie
wyró¿nienie: Adriana Olbrich
Gimnazjum w Resku, Zbigniew
Ulan Niepubliczne Gimnazjum NR
1 w Radowie Wielkim.
Laureaci otrzymali cenne nagrody.
CK Resko

£obeski Turniej Pi³ki Siatkowej - 08.05.11 r.

III zawody spinningowe
o Puchar jeziora Woœwin
W imieniu organizatora zawodów tj. Iñskiego Centrum Rybactwa mam zaszczyt zaprosiæ wêdkarzy na III zawody spinningowe
o Puchar jeziora Woœwin.
Jest to jedno z wiêkszych jezior
w woj. zachodniopomorskim, które
kryje w swoich wodach niejednego
dwucyfrowego esoxa. Zawody odbêd¹ siê w dniu 3 maja 2011 r. o
godzinie 7.00, na oœrodku wczasowym w miejscowoœci Tucze. S¹ to
zawody bezp³atne i uczestnicy na
czas zawodów zwolnieni s¹ z jakichkolwiek op³at. Organizator za-

Plastyczne Centrum Kultury
wyró¿nienie: Patrycja Szutkowska SP Starogard
Anna Wulczyñska SP Resko
Kategoria: gimnazjum i szko³y
ponadgimnazjalne
I miejsce: Jagoda Zieliñska
Gimnazjum w Resku
II miejsce: Oskar £ydziñski

pewnia puchary, nagrody, a tak¿e
bonusa, czyli za z³owienie ryby powy¿ej 10 kg nagrodê w wysokoœci
1000 z³, a za rybê powy¿ej 15 kg
nagrodê 2500 z³.
Do komisji sêdziowskiej przywozimy jednego najwiêkszego
szczupaka. Wymiar ochronny 50
cm. Szczupaki o wymiarach od 80
cm wzwy¿ po zwa¿eniu przez sêdziów, którzy przyp³yn¹ do zawodnika, bêd¹ wypuszczone. Wiêcej
informacji pod numerem telefonu
501790082. Serdecznie zapraszam
Andrzej Laszuk

Memoria³ Zbigniewa
Lisieckiego
Dnia 8 maja 2011 r. (w niedzielê) odbêdzie siê turniej pi³ki siatkowej mê¿czyzn, poœwiêcony niedawno zmar³emu Zbigniewowi
Lisieckiemu - nauczycielowi i trenerowi dziesi¹tek ³obeskich siatkarzy. Pocz¹tek zawodów o godz.
9.00 (odprawa 8.30).
W zawodach planujemy udzia³
oœmiu dru¿yn. Wpisowe wynosi 120
z³otych (w tym ciep³y posi³ek dla 6

zawodników danego zespo³u) w
pobliskiej restauracji Cafe Duo. Dla
trzech najlepszych dru¿yn i wyró¿nionych zawodników przewidziane
s¹ dyplomy i puchary okazjonalne
oraz nagrody rzeczowe. Po turnieju
odbêdzie siê siatkarskie spotkanie
wspominkowe. Organizatorem turnieju jest MKS OLIMP £OBEZ w
osobie p. Marcina Æwik³y. Tel. kontaktowy 512 466 241. Serdecznie
zapraszamy do udzia³u w turnieju.

Str
Str.. 19

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 27.4.2011 r.

W³ama³ siê do auta
i skrad³ nawigacjê
Pracowity weekend
policjantów z powiatu
³obeskiego
Podczas ubieg³ego weekendu,
16 – 17 kwietnia, policjanci z powiatu ³obeskiego zatrzymali na drogach trzech kieruj¹cych, którzy jechali na rowerach ³ami¹c s¹dowy
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Ujawnili tak¿e oœmiu nietrzeŸwych kieruj¹cych, w tym piêciu rowerzystów i trzech kierowców
samochodów i motorów.
W Dobrej, na ulicy 11 listopada,
Krzysztof W. kierowa³ samochodem marki VW Golf z wynikiem
1,07 mg/l.
W £obzie, na ulicy Waryñskiego, policjanci zatrzymali Marka T.,
który kierowa³ motorowerem bêd¹c
pod wp³ywem alkoholu. Na drodze
Runowo Pomorskie - Po³chowo kieruj¹cy samochodem marki Ford Fiesta Wojciech C., bêd¹c w stanie nietrzeŸwym, na prostym odcinku drogi, z nieustalonej na chwilê obecn¹
przyczyny, zjecha³ na pobocze i
uderzy³ w drzewo. Kierowca z obra¿eniami koñczyn zosta³ przewieziony do szpitala.
Policjanci z £obza zatrzymali
tak¿e dwie osoby poszukiwane celem odbycia kary w Zak³adzie Karnym. Dariusz £. i Dariusz K. zostali
przewiezieni do ZK w Nowogardzie.

Dwa groŸne wypadki
drogowe
Na drogach powiatu ³obeskiego
dosz³o w przedœwi¹teczny pi¹tek i
sobotê do dwóch groŸnych wypadków drogowych.
Pierwszy z nich mia³ miejsce w
pi¹tek, 22 kwietnia, o godz. 22.50,
na drodze K-20, w Wiewiecku,
gdzie kieruj¹cy samochodem Peugeot 26 letni mê¿czyzna z nieustalonych na chwilê obecn¹ przyczyn, na
prostym odcinku drogi, straci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³ na
pobocze i uderzy³ w skarpê. Kierowca jak i pasa¿er z obra¿eniami
twarzy i ogólnymi pot³uczeniami
zostali przewiezieni do szpitala.
Niestety dosz³o tak¿e do œmiertelnego w skutkach wypadku na drodze W-144 Dobra - Dobropole. 23

kwietnia br. po pó³nocy, 23-letni
mieszkaniec Stargardu Szczeciñskiego z nieustalonych na chwilê
obecn¹ przyczyn zjecha³ z drogi i
uderzy³ w przydro¿ne drzewo. Niestety nie uda³o siê uratowaæ tego
m³odego mê¿czyzny, który zmar³ na
miejscu zdarzenia.
Policja apeluje do wszystkich
kieruj¹cych, aby zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ, nawet przy dobrych warunkach na drodze; brawura, alkohol czêsto s¹ bowiem przyczyn¹ tak groŸnych w skutkach zdarzeñ drogowych.

Dwa w³amania
W ostatnich dniach policjanci
odnotowali dwa w³amania. W Karnicach nie ustalony na chwilê
obecn¹ sprawca w³ama³ siê do pomieszczenia gospodarczego, podwa¿aj¹c rygiel drewniany w
drzwiach. Sprawca skrad³ 30 metrów kabla o wartoœci 960 z³.
W Dobrej natomiast policjant
zatrzyma³ 31-letniego Daniela W.,
który wraz z drugim mê¿czyzn¹
w³ama³ siê do magazynu, wypychaj¹c p³ytê wiórow¹ zabezpieczaj¹c¹
pomieszczenie. Sprawcy nie
zd¹¿yli zatem skraœæ przewodów miedzianych.

Policjanci z £obza zatrzymali 23 letniego mê¿czyznê, który w
nocy w³ama³ siê do samochodu i
skrad³ nawigacjê samochodow¹.
Do w³amania dosz³o w nocy, z
19 na 20 kwietnia, w £obzie. Policjanci podczas patrolowania miasta na ulicy Bema zauwa¿yli mê¿czyznê, który na widok mundurowych odrzuci³ jakiœ przedmiot. Po-

licjanci wylegitymowali mê¿czyznê. 23-letni Rafa³ D., mieszkaniec
Szczecina, odrzuci³ do pobliskiego
parku nawigacjê samochodow¹.
Policjanci ustalili, ¿e nieopodal
jest wybita szyba w samochodzie
marki Peugeot Partner. Z auta zginê³a w³aœnie nawigacja samochodowa
i trzy przesy³ki kurierskie. Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany w Policyjnym Areszcie. Po wytrzeŸwieniu
us³ysza³ zarzut z art. 279 KK. (kp)

Mamo, tato ju¿
wiem jak byæ
bezpiecznym

Œwiêta w powiecie
Œwiêta Wielkanocne w powiecie
³obeskim by³y doœæ pracowite dla
policjantów. Odnotowano a¿ 23 interwencje, dotycz¹ce g³ównie zak³ócania ciszy i spoczynku nocnego
oraz awantur domowych. Umieszczono 5 osób do wytrzeŸwienia.
Na drogach powiatu te¿ nie by³o
bezpiecznie. Dosz³o do dwóch
groŸnych wypadków drogowych, w
których œmieræ ponios³a jedna osoba. Zdarzy³y siê trzy kolizje drogowe; w £obzie, na drodze £obez Gardno oraz w Tuczy.
Policjanci zatrzymali czterech
nietrzeŸwych rowerzystów; w
£obzie, Starogardzie i dwóch w
Resku. Policjanci z Reska zatrzymali tak¿e dwóch m³odych mê¿czyzn, którzy w³amali siê do sklepu.
Sprawcy wywa¿yli drzwi i skradli
obuwie, odzie¿ i zabawki. Zostali
umieszczeniu w policyjnym areszcie. Po wytrzeŸwieniu us³yszeli zarzuty z art. 279 KK.

Przedszkolaki z ³obeskiego
przedszkola ju¿ wiedz¹ „jak byæ
bezpiecznym na drodze”.
Policjanci z £obza, w ramach
prowadzonych dzia³añ profilaktycznych, w³¹czyli siê do ogólnopolskiej akcji pn. „Mamo, Tato ju¿
wiem jak byæ bezpiecznym”.
Tym razem wspólnie z przedszkolakami z grupy Misiów z ³obeskiego przedszkola, mundurowi
poszli z dzieæmi na wiosenny spacer. Nie by³ to jednak tylko spacer,
ale i nauka bezpiecznego zachowania siê na drodze w ró¿nych sytuacjach, takich jak: przechodzenie

przez jezdniê, w³aœciwe reagowanie
na ró¿ne zagro¿enia, poznanie zasad ruchu drogowego, znaków drogowych itd.
Przedszkolaki podczas tego spaceru mia³y mo¿liwoœæ zaobserwowania ro¿nych sytuacji, które mog¹
zdarzyæ siê na drodze. Policjantka
t³umaczy³a wówczas dzieciom jak
nale¿y siê zachowywaæ w trudnych
sytuacjach.
Na koniec spotkania Misie
otrzyma³y magnesy bezpieczeñstwa
numerami telefonów alarmowych,
które s¹ niezbêdne przy wzywaniu
pomocy.
(kp)
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Krzy¿ówka nr 17

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 15 brzmia³o:

„Kto czyta nie musi pytaæ”

Nagrodê wylosowa³a pani Maria Szylinowicz z £obza.
Gratulujemy.
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