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Podciête drzewo zabi³o
mê¿czyznê

(DOBRZYCA) W miniony
pi¹tek, 29 kwietnia rano,
po godz. 10.00, dy¿urny z
£obza otrzyma³ zg³oszenie
od Pogotowia z Gryfic,
¿e w lesie na terenie
Dobrzycy, dosz³o do
wypadku podczas pracy.
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Z DRUGIEJ STRONY
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Nad ranem wylatuj¹ meble przez okna, przebywaj¹ nieletnie dziewczyny

Horror w pa³acyku
(£OBEZ). Mieszkanie w pa³acyku przy ul. Obroñców Stalingradu to koszmar, jaki od dwóch
lat serwuje lokatorom jeden z
mieszkañców. Ludzie boj¹ zg³aszaæ do odpowiednich s³u¿b to, co
wyczynia lokator, który swoj¹
drog¹ za mieszkanie komunalne
nie p³aci - wynika ze s³ów radnego
K. Chojnackiego, wypowiedzianych podczas sesji Rady Miasta.
– W budynku przy ul. Obroñców
Stalingradu 17 jeden lokal zamieszka³y jest przez by³ego wychowanka
Domu Dziecka. Niestety ten lokator
nie p³aci, o czym bardzo dobrze
wszyscy wiemy. Dodatkowo jest
uci¹¿liwy dla pozosta³ych mieszkañców tej¿e wspólnoty. Tam w
wiêkszoœci mieszkaj¹ ludzie wiekowi i po prostu boj¹ siê zg³aszaæ fakt,
¿e np. o godz. 3.00 - 4.00 nad ranem
wylatuj¹ meble przez okna czy
przez drzwi albo muzyka puszczana
jest na pe³ny regulator. Z tym problemem mieszkañcy tej¿e wspólnoty borykaj¹ siê co najmniej dwa lata.
Lokator by³ wykwaterowany jesieni¹ tamtego roku, wróci³ na okres
zimowy, ale sytuacja, jeœli chodzi o
jego zachowanie, ca³kowicie nie
zmieni³a siê i jest taka samo, jak
by³o, czyli po prostu Ÿle. Czy, panie
burmistrzu, w tym kierunku urz¹d
podejmie jakieœ kroki? Albo go zdyscyplinowaæ, co jest raczej niemo¿liwe, albo te¿ wykwaterowaæ. To
jest mieszkanie komunalne. Przyznaæ je lokatorowi, który bêdzie o
nie dba³ przede wszystkim, tym bardziej, ¿e ca³e schody i weranda zosta³y przez tego lokatora ca³kowicie
zdewastowane – apelowa³ radny
podczas sesji.
Burmistrz £obza Ryszard Sola
zapowiedzia³, ¿e jeœli bêdzie wolny

lokal, to zrobi eksmisjê. Radny Kazimierz Chojnacki przypomnia³, ¿e
taka obietnica pad³a ju¿ wczeœniej.
- Dochodz¹ mnie s³uchy, ¿e tam
w godzinach nocnych przebywaj¹
osoby, konkretnie dziewczêta niepe³noletnie. To te¿ jest problemem.
Mieszkañcy tej¿e nieruchomoœci
boj¹ siê nie tylko lokatora, ale i osób
trzecich, tam przebywaj¹cych. Dotyczy to wyzwisk i popychania, ju¿
tam takie zdarzenia mia³y miejsce –
doda³ przewodnicz¹cy rady.
W zwi¹zku z takimi s³owami
burmistrz uzna³, ¿e nale¿y skierowaæ tam s³u¿by mundurowe –

wspólny patrol policji i stra¿y miejskiej. Namawia³ te¿, aby lokatorzy
budynku dzwonili pod numer alarmowy.
W kuluarach zosta³o dopowiedziane, ¿e w tym samym obiekcie
jest du¿y lokal komunalny, za który
lokatorzy od lat nie p³ac¹, a brakuje
mieszkañ komunalnych. Pytanie
czy staæ nas, jako spo³ecznoœæ, finansowaæ innym darmowe lokale,
p³aciæ za ich wandalizm w jednym z
reprezentacyjnych budynków miasta, gdy inni gnie¿d¿¹ siê po klitkach
i chêtnie zadbaliby o mieszkanie,
gdyby je oczywiœcie mieli.
MM

Burmistrz Ryszard Sola wystartuje
do parlamentu z listy PO
(REGION). 2 maja burmistrz
£obza Ryszard Sola poj¹³ decyzjê
o wystartowaniu w wyborach
parlamentarnych, jakie odbêd¹
siê jesieni¹ tego roku.
Nazwisko burmistrza £obza
Ryszarda Soli pojawi³o siê na liœcie
zachodniopomorskiej Platformy
Obywatelskiej w wyborach do parlamentu. Zarz¹d regionu zachodniopomorskiego PO odby³ siê 29
kwietnia, w goleniowskim biurze
pose³ Magdaleny Kochan. Wœród

zg³oszonych kandydatur do Sejmu
znaleŸli siê: z Ko³obrzegu Marek
Hok, £ukasz Czechowski i Aleksandra K³y¿; Z Bialogardu Andrzej Siwek, ze Szczecinka Wies³aw Suchowiejko, Z Koszalina: Stanis³aw
Gaw³owski, Jan Kuriata, Roman
Bi³as, Danuta Olejniczak, obecny
wojewoda Marcin Zydorowicz
(który ma byæ jedynk¹ na zachodniopomorskiej liœcie), Norbert Obrycki, Judyta Lemm, Urszula Pañka.
Na ¿adnej z list nie widnieje nazwi-

sko eurodeputowanego S³awomira
Nitrasa.
Start do Senatu zapowiadaj¹
miêdzy innymi Bazyli Baran i Jerzy
Sieñko - szczeciñscy radni.
Ostateczna lista kandydatów
znana bêdzie 22 maja. Burmistrz
£obza Ryszard Sola wystartuje z
okrêgu nr 98, obejmuj¹cego powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiñski,
kamieñski, ³obeski, myœliborski,
pyrzycki, stargardzki i miasto Œwinoujœcie.
MM
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Wypadek w lesie

Ju¿ przygotowuj¹ XII Jarmark Doberski

Podciête drzewo
zabi³o mê¿czyznê

Zespó³ Hurt w Dobrej

(DOBRZYCA) W miniony
pi¹tek, 29 kwietnia rano,
po godz. 10.00, dy¿urny z
£obza otrzyma³ zg³oszenie
od Pogotowia z Gryfic,
¿e w lesie na terenie
Dobrzycy, dosz³o do
wypadku podczas pracy.
Na miejscu policjanci ustalili, ¿e
na 53 letniego mê¿czyznê, który

pracowa³ w lesie, spad³o drzewo,
powoduj¹c obra¿enia cia³a i w nastêpstwie œmieræ. Na miejsce tego
wypadku skierowano technika kryminalistyki. Obecna by³a tak¿e pani
prokurator.
Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e
pracuj¹cy z 53 latkiem Lech B.,
podczas usuwania posuszu, spuœci³
w jego kierunku drzewo, tj. sosnê,
która upad³a na mê¿czyznê. Trwaj¹
czynnoœci zmierzaj¹ce do wyjaœnienia tego wypadku.
(kp)

(DOBRA). Wiadomo ju¿,
¿ podczas Jarmarku
na doberskiej scenie
wyst¹pi wroc³awska
grupa muzyczna HURT.
Grupa powsta³a w 1992 roku, a
jej debiutancki album Babilon ukaza³ siê w 1994 (wyda³a go niewielka
wytwórnia Melissa). Jednak s³awni
muzycznie stali siê dopiero w maju
1999 roku, gdy nak³adem SP Records ukaza³a siê pierwsza p³yta
Hurtu pod tytu³em „Musisz to kupiæ” z goœcinnym udzia³em miêdzy
innymi Mateusza Pospieszalskiego
(Voo Voo). P³ytê promowa³ singiel

DY¯UR POSELSKI

Sk³adnica Drewna L. P. w Runowie Pomorskim

W dniu 5. maja (czwartek)
w godz. 18.00 - 19.30 w Biurze
Platformy Obywatelskiej przy
ul. Niepodleg³oœci 44 w £obzie
odbêdzie dy¿ur poselski
Arkadiusza Litwiñskiego.
Wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszamy.

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

„Na skos”. W tym samym czasie
sk³ad zosta³ wzbogacony o perkusjê
(HURT gra³ do tej pory z automatem
perkusyjnym) i gramofony (DJ Pud³o „SKALPEL”).
Najnowsza p³yta zespo³u to
„Wakacje i prezenty”, singlem/teledyskiem promuj¹cym album jest
piosenka „Mechaniczne schody
jad¹ w górê”. Goœcinnie na p³ycie
zaœpiewali: Kuba Kawalec (happysad) , Czes³aw Mozil wraz z zespo³em „Czes³aw œpiewa”, Sidney Polak i Agrest (Los Pierdols) Za produkcjê p³yty odpowiadali znani z
wczeœniejszych p³yt Hurtu: Marcin
Bors,Andrzej „Gienia” Markowski
i Agim Dzeljilji.
(r)

PRZEWÓZ OSÓB

od osoby ‐ 220zł

tel. kom. 500 677 080

Str
Str.. 4

REKLAMA

tygodnik ³obeski 4.5.2011 r.

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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Wzgórze do konserwatora
(£OBEZ). Teren parku za cmentarzem niegdyœ spe³nia³ wiele funkcji. By³a tam kawiarnia, strzelnica,
tereny spacerowe oraz jedyne w
swoim rodzaju wzgórze oparte œciœle na mitologii germañskiej. Poszczególne tarasy, kamienie i runy
mia³y œcis³e powi¹zanie z przedchrzeœcijañskimi
wierzeniami
przedwojennych
mieszkañców
£obza. Siêganie do korzeni i tradycji mia³o pomóc narodowi w podniesieniu siê po doznanej klêsce.
Szczyt wieñczy³a nie tylko postaæ
legendarnego rycerza, ale i tablice,
na których upamiêtniono nazwiska
poleg³ych w I wojnie œwiatowej
mieszkañców £obza. Symboliczne
by³y równie¿ jesiony zasadzone na
wzgórzu, nawi¹zuj¹ce do Yggdrasilla, ale i wierzeñ, ¿e z tego drzewa
zostali stworzeni mê¿czyŸni (kobiety z olchy).
Samo wzgórze pe³ni³o tym samym wiele ról, przyci¹ga³o swoim
piêknem, znaczeniem, ale i mo¿liwoœci¹ spojrzenia na panoramê
£obza i okolic z jego szczytu.
Do dzisiaj teren za cmentarzem
jest pe³en uroku, choæ nie ma tam ju¿
ani restauracji, ani toru saneczkowego, po ³awkach przy œcie¿kach
spacerowych pozosta³y wspomnienia, nie ma ju¿ te¿ strzelnicy, schody
uleg³y zniszczeniu, podobnie jak
inne elementy malej architektury.
Sam pomnik le¿y rozkawa³kowany
po ca³ym szczycie. Mimo wszystko
jest to miejsce, w których spora
czêœæ mieszkañców £obza lubi spacerowaæ. Rodzi siê pytanie, czy
powinno ono pozostaæ w takim stanie, w jakim jest, czy te¿ warto pod-

j¹æ dzia³ania, maj¹ce na celu ods³oniêcie tego, co skrywane poœród
drzew?
O ten teren podczas sesji dopytywa³ radny Marcin Æwik³a. Odpowiedzi udzieli³a kierownik Ewa
Ciechañska.
– Jest to bardzo ³adny teren. W
tym roku mamy w bud¿ecie gminy
œrodki na wydzielenie czêœci parku,
obejmuj¹cej Wzgórze Rolanda, aby

konserwator zabytków obj¹³ tê
czêœæ ochron¹ konserwatorsk¹.
Wczeœniej prosiliœmy konserwatora, aby obj¹³ ochron¹ konserwatorsk¹ ca³e Wzgórze. Odpar³, ¿e
musi byæ wydzielona dzia³ka, bo
ca³y park, jako ochrona konserwatorska nie jest mu potrzebna. Musi
mieæ konkretn¹ dzia³kê. Takie dzia³ania mamy uchwalone w tym roku
w bud¿ecie i bêdziemy je robiæ –

Cmentarz a¿ pod tzw. patelniê
(£OBEZ). £obeski cmentarz
bêdzie poszerzany za kaplic¹ w terenie leœnym do drogi prowadz¹cej na tzw. patelniê. Jest ju¿
uzgodniona cena za zrobienie
opracowania, które drzewa bêdzie nale¿a³o wyci¹æ.
Tym samym zosta³y pogrzebane
nadzieje niektórych mieszkañców
£obza, dotycz¹ce reaktywacji patelni. W tym miejscu, w bezpoœrednim s¹siedztwie cmentarza pozostanie urokliwy teren do spacerów,
ewentualnie uprawiania sportu.
- Ju¿ podjê³am dzia³ania. Wyciêliœmy czêœæ drzew samosiejek, przyciêliœmy ¿ywop³ot grabowy i uporz¹dkowaliœmy teren, bo po zimie
by³a doœæ spora iloœæ œmieci – powiedzia³a kierownik Wydzia³u
Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska.
MM

powiedzia³a kierownik.
W dalszym etapie to konserwator bêdzie dawa³ gminie wytyczne
odnoœnie kroków konserwatorskich, jakie gmina bêdzie mia³a
wykonaæ na tym terenie zarówno
odnoœnie naprawy zniszczonych
elementów Wzgórza, jak i decyzji o
jego ewentualnym czêœciowym ods³oniêciu.
MM

Rada Osiedla
wybrana
(£OBEZ). Jest ju¿ nowy sk³ad
Rady Osiedla na kadencjê 20102014.
Przez nastêpne cztery lata Radê
osiedla reprezentowaæ bêd¹: Miros³awa Borowska - Przewodnicz¹ca
Rady, Lucyna Czaprowska - Zastêpca Przewodnicz¹cego, Bogumi³a
Górna Cz³onek Zarz¹du, Adam Hlib
Cz³onek Zarz¹du, Rafa³ ¯ukowski
Cz³onek Zarz¹du oraz Barbara Hajkowicz, Cz³onek Komisji Rewizyjnej, Tadeusz Rabiejewski Cz³onek
Komisji Rewizyjnej, Helena ¯uk
Cz³onek Komisji Rewizyjnej, Jan
Demko, Jadwiga Doroszuk, Irena
Ró¿ycka, Mariola Siarkiewicz, Tadeusz S³odkowski, Teresa Smolich,
Zdzis³aw Szklarski.
op
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P³atne strefy parkowania? Mo¿e najpierw
dyskusja publiczna?
(£OBEZ). Coraz czêœciej i powa¿niej podnoszony jest temat wprowadzenia stref p³atnego
parkowania w centrum miasta. Czy tak siê stanie, zadecyduj¹ o tym radni. Podczas sesji
Rady Miejskiej radny Janusz Skrobiñski popieraj¹c radnego H. Stankiewicza poda³ pomys³,
aby zrobiæ p³atne strefy w centrum miasta.
- Zastanówmy siê nad nimi bardzo powa¿nie – powiedzia³.
W odpowiedzi burmistrz miasta
Ryszrd Sola odpar³, ¿e warto siê nad
tym zastanowiæ.
- P³atne strefy parkowania? Dlaczego nie? By³em w Po³czynie, podjecha³em na parking, podesz³a pani,
spyta³a jak d³ugo bêdê i policzy³a za
ka¿d¹ godzinê z³otówkê. Zap³aci³em, wypisano mi bilet za to, ¿e mog³em skorzystaæ z parkowania w centrum Po³czyna. Po dwóch godzinach
odjecha³em spokojnie. Jeœli idea
stref p³atnego parkowania bêdzie
przez pañstwa zaakceptowana, to
mo¿e j¹ wprowadzimy.
Centrum miasta jest i tak ju¿ za-

pchane, ka¿da mo¿liwoœæ zabudowy
centrum przez parking jest wykorzystana. Przed chwil¹ podpisa³em Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia na obszar objêty modernizacj¹
parkingu przy ul. Ogrodowej. Nam ju¿
ten obszar koñczy siê. PodchodŸmy w
sposób racjonalny. Nie mo¿emy zabetonowaæ ca³ego miasta i zrobiæ
jeden, wielki parking. To nie jest rozwi¹zanie. Mo¿e rozwi¹zaniem jest
op³ata parkingowa i zobaczymy, jak
d³ugo te samochody bêd¹ na parkingach przebywa³y – powiedzia³.
Byæ mo¿e temat, powracaj¹cy co
jakiœ czas na sesji, znajdzie w koñcu
swój fina³ w odpowiedniej uchwale.
MM

SZUKASZ SZKO£Y?

TA OFERTA JEST DLA CIEBIE!
NABÓR NA ROK SZKOLNY 2011/2012

LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
W RESKU
Profile:
- humanistyczno - dziennikarski
- matematyczno - informatyczny
- biologiczny z ratownictwem medycznym
- turystyczny

ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA
W RESKU
- zapewniamy praktyki
- BEZP£ATNY KURS PRAWA JAZDY
DLA UCZNIÓW SZKO£Y ZAWODOWEJ
ZAPEWNIAMY PODRÊCZNIKI DLA KLAS I LO I ZSZ
tel. 91 39 51 204
www.zsresko.republika.pl

GIE£DA EDUKACYJNA
W £OBZIE 2011
Dnia 12.05.2011 roku od godziny 10:00 do 13:00
w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie,przy
ul. Przyrzecznej
odbêdzie siêGie³da Edukacyjna
Organizator:Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
w Szczecinie oraz M³odzie¿owe Centrum Kariery w £obzie
Dla kogo i po co?:
· Uczniowie szkó³ gimnazjalnych z powiatu ³obeskiego;
· Osoby planuj¹ce podjêcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej;
· Zainteresowani rodzice oraz kadra pedagogiczna.
To przedsiêwziêcie umo¿liwi wszystkim zainteresowanym zapoznanie
siê z ofert¹ edukacyjn¹ szkó³ z £obza i okolic oraz skorzystanie z informacji
na temat mo¿liwoœci podjêcia nauki i rozwoju œcie¿ki kszta³cenia poprzez
bezpoœredni¹ rozmowê z przedstawicielami i reprezentantami szkó³.
Cel przedsiêwziêcia:
Celem tej inicjatywy jest wspieranie m³odych ludzi w rozwoju ich œcie¿ki edukacyjnej oraz stworzenie mo¿liwoœci komunikacji pomiêdzy osobami stoj¹cymi przed wyborem szko³y ponadgimnazjalnej a przedstawicielami wybranych placówek.
Planowane dzia³ania:
Prezentacje szkó³ (m.in. z: £obza, Drawska Pom., Œwidwina, P³ot,
Reska, Benic, Stargardu).
Zajêcia grupowe prowadzone przez doradców zawodowych.
Edukacja, kariera, rozwój zawodowy:
- informacja z zakresu mo¿liwoœci kszta³cenia, wyboru szko³y,
- planowanie œcie¿ki edukacyjnej i zawodowej,
- badanie predyspozycji zawodowych,
- indywidualne porady z zakresu: rozmowy kwalifikacyjnej, dokumentów aplikacyjnych, np. list motywacyjny, CV (curriculum vitae).
Promocja oferty OHP:
- promocja dzia³añ z zakresu doradztwa zawodowego,
- promocja oferty edukacyjnej i wychowawczej OHP.
Uczestnikom Gie³dy Edukacyjnej udostêpnione zostan¹: programy
multimedialne, ulotki i materia³y informacyjne, informatory o szko³ach oraz
s³odki poczêstunek.
ZAPRASZAMY
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Zg³osili siê do Powiatowej Rady Kultury
(POWIAT). 19 kwietnia w sali Starostwa
Powiatowego w
£obzie mia³o miejsce
spotkanie maj¹ce
na celu wy³onienie
osób, maj¹cych
wchodziæ w sk³ad
Powiatowej Rady
Kultury.
Wprawdzie by³o to ju¿ trzecie
spotkanie, ale pierwsze, na które
przybyli reprezentanci zarówno instytucji, stowarzyszeñ, szkó³, jak i
„wolni strzelcy”, którzy chc¹ wzi¹æ
udzia³ w kszta³towaniu siê kultury
na terenie powiatu ³obeskiego.
Na pocz¹tku spotkania przedstawiciele Starostwa przedstawili
dzia³ania, okraszone pokazem slajdów, jakie s¹ prowadzone z ramienia urzêdu.
W nastêpnej czêœci osoby chêtne zg³osi³y siê do reprezentowania
poszczególnych grup spo³ecznych
w Radzie. Wstêpnie do PRK zapisali siê: Kacper Moroz – Ko³o Regionalne przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym w £obzie, Remigiusz Acman –
Rada Samorz¹du Uczniowskiego
Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w
£obzie, Kinga Grynkiewicz – Gazetka „Eko Œwiat”, Mariola Ostrych

– Wolontariat Liceum Ogólnokszta³c¹cego w £obzie, Joanna Lipska – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Siedlice i Okolic, Ma³gorzata Zieniuk – Szczep Harcerski ZHP
„Czarna Jedynka” w £obzie, Ludwik Cwynar – Klub Nauczyciela w
£obzie, Czes³aw Szawiel - Stowarzyszenie „Okruchy Pamiêci”, Anna
Magdalan – Teatr Amatorski „BAJAMMAGIA”, Joanna Pietrzyk –
Teatr Amatorski „AMATEA”, Jerzy
Mechliñski – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ksiêgarzy, Teresa
Zienkiewicz – Towarzystwo Przyjació³ Dzieci Oddzia³ £obez, Kazimierz Rynkiewicz – „Tygodnik
£obeski”, Jerzy Urban – Stowarzyszenie Wolnych Inicjatyw Spo³ecznych, Eugeniusz Szymoniak – Miejska Biblioteka Publiczna £obez,
Barbara Raniewicz – Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy w Resku,
Ma³gorzata Cieœlak – Biblioteka
Publiczna w Dobrej, Jadwiga P³óciennik – Gminna Biblioteka Publiczna w Radowie Ma³ym, Jolanta
Furman – Centrum Kultury w Resku, El¿bieta Kozio³ – Miejska Biblioteka Publiczna w Wêgorzynie,
Krystyna Blacharska – Stowarzyszenie Chóru Kantylena w Wêgorzynie, Sebastian Czapiewski –
przedstawiciel Gminy Dobra, Piotr
Blumensztajn – przedstawiciel
Gminy £obez, Bo¿ena Król – przedstawiciel Gminy Radowo Ma³e, Alicja Tichanów – przedstawiciel Gminy
Resko, Aneta Walczak – przedstawiciel Gminy Wêgorzyno, Teresa £añ –

przedstawiciel Starostwa Powiatowego w £obzie, Micha³ Kar³owski –
przedstawiciel Rady Powiatu w
£obzie, Józef B¹k – przedstawiciel
Rady Powiatu w £obzie, Joanna Romejko – przedstawiciel m³odzie¿y
szkó³ ponadgimnazjalnych, Marta
Chuchro – przedstawiciel m³odzie¿y
szkó³ ponadgimnazjalnych, osoby
niezrzeszone: Magdalena Mucha,
Katarzyna Metza, Tomasz Mechliñski, Lidia Lalak-Szawiel.
Dla osób niezrzeszonych przewidziano szeœæ miejsc, tym samym
jeszcze dwie osoby chêtne mog¹

wejœæ w sk³ad Rady. Podczas poprzedniego spotkania nie dosz³o do
ukonstytuowania siê Rady ani do
wyboru zarz¹du. Ma to nast¹piæ 5
maja, podczas kolejnego spotkania.
Praca w Powiatowej Radzie
Kultury nie wi¹¿e siê z ¿adnymi
gratyfikacjami, jest ca³kowicie spo³eczna. G³ównym jej zadaniem jest
wspólne wypracowanie dzia³añ, jakie powinno podj¹æ starostwo, aby
w powiecie ³obeskim uaktywniæ
dzia³ania kulturalne, po³¹czyæ si³y,
wykorzystaæ i pokazaæ drzemi¹ce w
ludziach talenty i ich potencja³. MM

Po norkach - wiatraki, czyli jak bêdzie wygl¹daæ gmina za kilka lat

Chc¹ budowaæ wiatraki w Radowie Ma³ym
Wójt Radowa Ma³ego
wyda³ obwieszczenie
o wy³o¿eniu do
publicznego wgl¹du
projektu zmiany
Studium uwarunkowañ
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Radowo Ma³e.
Projekt zmiany Studium dotyczy budowy zespo³u elektrowni
wiatrowych wraz ze stref¹ oddzia³ywania dotycz¹ czêœci obrêbów: Karnice, Radowo Ma³e, Radowo Wielkie, Borkowo Ma³e, Borkowo Wielkie, Czachowo, Strzmiele i Pogorzelica. Poni¿ej obwieszczenie.
Na podstawie art. 11 pkt 10

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.
717 z póŸniejszymi zmianami) w
powi¹zaniu z art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawy o Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871),
art. 29, 30 i 39 ust. 1 pkt 2 do 5 w
powi¹zaniu z art. 54 ust. 3 ustawy
z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o
udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1227 z póŸniejszymi
zmianami) zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du

sporz¹dzonego na podstawie
Uchwa³y Nr XXV/123/09 Rady
Gminy w Radowie Ma³ym z dnia 29
kwietnia 2009 r. projektu zmiany
Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy Radowo Ma³e.
Przedmiotem zmiany studium jest
uwzglêdnienie w studium terenów pod
lokalizacjê elektrowni wiatrowych
wraz z obszarem oddzia³ywania.
Projekt zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Radowo Ma³e wraz z Prognoz¹
oddzia³ywania na œrodowisko
oraz Opracowaniem ekofizjograficznym bêdzie udostêpniony do
wgl¹du w dniach od 9 maja 2011
r. do 7 czerwca 2011 r.w siedzibie Urzêdu Gminy w Radowie
Ma³ym, Radowo Ma³e 21.
Dyskusja publiczna nad rozwi¹-

zaniami przyjêtymi w projekcie
zmiany Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Ma³e
odbêdzie siê w dniu 3 czerwca
2011 r. o godz. 14.00 w siedzibie
Urzêdu Gminy w Radowie Ma³ym.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie zmiany studium mo¿e
wnieœæ uwagi. Uwagi nale¿y sk³adaæ na piœmie do Wójta Gminy Radowo Ma³e, na adres: 72-314 Radowo Ma³e 21 lub elektronicznie na
adres: ug@radowomale.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomoœci, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca
2011 r.
(r)

Str
Str.. 8

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 4.5.2011 r.

Licealiœci po¿egnali szko³ê
(£OBEZ). W ostatni
pi¹tek kwietnia w mury
szko³y opuœci³o 75.
absolwentów Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
z trzech klas,
wychowawcami których
by³y panie: Anna
Chuchro, Urszula
Regulska oraz Justyna
Ha³ka. Jedna osoba
musi powtórzyæ klasê III,
a 4. uczniów uzyska³o
prawo do poprawki
w sierpniu.
Uroczystoœæ po¿egnania absolwentów odby³a siê o godz. 9.00 na
dziedziñcu Zespo³u Szkó³ im. T.
Koœciuszki w £obzie. W uroczystoœci wziêli udzia³ prócz nauczycieli
i uczniów placówki: wicestarosta
Jan Zdanowicz, cz³onek Zarz¹du
Powiatu Micha³ Kar³owski, dyr.
Wydzia³u Oœwiaty i Promocji Teresa £añ, dyr. ZSG w £obzie Ewa
Pop³awska, dyr. Gimnazjum im.
Or³a Bia³ego w Wêgorzynie El¿bieta Gêbka, wiceprzewodnicz¹ca
Rady Rodziców El¿bieta Wiœniewska-Deberny, rodzice oraz absolwenci z ubieg³ych lat.
Po zmianie pocztu sztandarowego Marcina Uliasz przekaza³ obowi¹zki przewodnicz¹cego Rady
Samorz¹du Uczniowskiego Arturowi Acmanowi. Po wielu ciep³ych
s³owach, wypowiedzianych m.in.
przez dyrektor szko³y Jolantê Manowiec zosta³y wrêczone œwiadectwa z wyró¿nieniem, nagrody najlepszym uczniom, listów gratulacyjnych rodzicom oraz pami¹tkowych medali wyró¿niaj¹cym siê
sportowcom.
Pod koniec uroczystoœci uczniowie klas II po¿egnali swoich starszych kolegów. Po wykonaniu pa-

mi¹tkowych zdjêæ nadszed³ czas na
ostatnie spotkania z wychowawcami w swoich klasach.
Z kolei o godzinie 16.00 w budynku ZS im. T. Koœciuszki w
£obzie odby³o siê po¿egnanie z absolwentami szkó³ zaocznych: Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych i Uzupe³niaj¹cego Liceum
Ogólnokszta³c¹cego „PROGRES”
w £obzie. Œwiadectwo ukoñczenia
szko³y otrzyma³y 34 osoby (ULO –
15, LOD – 19).
Kolejne spotkanie czeka wszystkich absolwentów 4 maja o godzinie
9.00, wówczas bowiem rozpoczyna, siê matura od egzaminu pisemnego z jêzyka polskiego.
Lista nagrodzonych uczniów
klas III koñcz¹cych Liceum Ogólnokszta³c¹ce 29 kwietnia 2011 r.
Nagrody Starosty £obeskiego
(wysoka œrednia ocen i aktywnoœæ w
¿yciu szko³y i œrodowiska): Ewa
Krz¹czkowska, Marek Ciechañski,
Anna Ma³ecka, Kamila Banaszczyk.
Œwiadectwa z wyró¿nieniem
(œrednia 4,75 i wy¿sza w kl. I – III):
Ewa Krz¹czkowska – 5,25; MarekCiechañski – 5,18; Anna Ma³ecka – 5,13; Kamila Banaszczyk –
5,13; Pola Krawczak – 5,06; Katarzyna Banacka – 5,06; Ma³gorzata
Horbacz – 4,9; Anna Zapalska –
4,88; Kalina Zieliñska – 4,88; Emilia Sola – 4,75; Dorota Jarzyñska –
4,75.
Stupendium za wyniki w nauce
w semestrze II roku szk. 2010/2011
otrzymali: Ewa Krz¹czkowska,
Marek Ciechañski, Anna Ma³ecka,
Kamila Banaszczyk, Pola Krawczak.
Nagrodzeni wpisem do Z³otej
Ksiêgi (œrednia 5,0 i wy¿sza w kl. I
– III): Ewa Krz¹czkowska, Marek
Ciechañski, Anna Ma³ecka, Kamila
Banaszczyk, Pola Krawczak, Katarzyna Banacka.
Udzia³ uczniów w konkursach

Foto: LO

Ewa Krz¹czkowska
- I Nagroda Starosty
(uwzglêdniono tylko niektóre):
Ewa Krz¹czkowska: I miejsce w
Konkursie Literackim „Kuriera
Szczeciñskiego” pt. „Moja propozycja dla Europy” – wyjazd w nagrodê do PE w Brukseli, Super –
Pulitzer dla najlepszej gazety szkolnej w konkursie „Kuriera Szczeciñskiego” pod nazw¹ „Szkolny Pulitzer”, I miejsce w etapie rejonowym
i udzia³ w finale wojewódzkim
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu ¯ycia PCK.
Marek Ciechañski: II miejsce w
województwie w Matematycznych
Mistrzostwach Polski Dzieci i M³odzie¿y „Kwadratura ko³a”, Laureat
IV stopnia konkursu Matematyka
Plus, 26. miejsce w województwie i
68. w kraju w Ogólnopolskim Konkursie „MAT 2010”, dwukrotnie IV
miejsce w województwie w Konkursie Wiedzy Po¿arniczej, I miejsce w Miêdzyszkolnym Konkursie
Geograficznym, I miejsce w Miêdzyszkolnym Konkursie Wiedzy o
Republice Po³udniowej Afryki.
Anna Ma³ecka: I miejsce w Konkursie Literackim „Kuriera Szczeciñskiego” pt. „Moja propozycja
dla Europy” – wyjazd w nagrodê do
PE w Brukseli, Super – Pulitzer dla
najlepszej gazety szkolnej w konkursie „Kuriera Szczeciñskiego”

Foto: LO

Marek Ciechañski
- II Nagroda Starosty
pod nazw¹ „Szkolny Pulitzer”, III
miejsce w regionie w Olimpiadzie
Promocji Zdrowego Stylu ¯ycia
PCK.
Kamila Banaszczyk: III miejsce
w ca³orocznym konkursie dziennikarskim „G³osu Szczeciñskiego” i
„G³osu Pomorza” pn. „Z³ote Pióro
G³osu”, Udzia³ w Ogólnopolskim
Konkursie Polonistycznym „Fraszka”, III miejsce w Miêdzyszkolnym
Konkursie Geograficznym, Udzia³
w Wojewódzkim Konkursie Dziennikarskim „Bli¿ej ni¿ myœlisz”,
Udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie Jêzyka Angielskiego Text
Oxford Plus.
Pola Krawczak: II miejsce w
powiecie i VIII w województwie w
Matematycznych Mistrzostwach
Polski Dzieci i M³odzie¿y „Kwadratura ko³a” (2008/2009), II miejsce w regionie w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu ¯ycia PCK.
Katarzyna Banacka: udzia³ w
licznych konkursach literackich,
m.in.: VII Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawn¹
polszczyzn¹ na co dzieñ”, III Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z
ortografi¹ na co dzieñ” (wyró¿nienie), Udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka”,
Udzia³ w etapie okrêgowym Olim-
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niczyli w licznych konkursach i
imprezach, przygotowuj¹c je i prowadz¹c. S¹ bardzo pracowici,
obowi¹zkowi i sumienni. Maj¹
sprecyzowane zainteresowania,
którymi inspiruj¹ rówieœników i
m³odszych kolegów.

Foto: LO

piady Literatury i Jêzyka Polskiego.
Ma³gorzata Horbacz: II miejsce
w Miêdzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Republice Po³udniowej Afryki, wyró¿nienie za dobry wynik w
Ogólnopolskim Konkursie „Deutschfreund”, IV miejsce w powiecie
w Matematycznych Mistrzostwach
Polski Dzieci i M³odzie¿y „Kwadratura ko³a”, III miejsce w Miêdzyszkolnym Konkursie Wiedzy i
Australii.
Anna Zapalska (3c) – œrednia
ocen 4,88: VII Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z poprawn¹

polszczyzn¹ na co dzieñ” (etap I),
test Oxford Plus – Ogólnopolski
Konkurs Wiedzy z Jêzyka Niemieckiego, III Ogólnopolski Konkurs
Polonistyczny „Z ortografi¹ na co
dzieñ” – I etap, Olimpiada Wiedzy
o Spo³eczeñstwie.
Kalina Zieliñska (3c) – œrednia
ocen 4,88: udzia³ w Wojewódzkim
Przegl¹dzie Muzycznych Zespo³ów
Estradowych i Solistów, wyró¿nienie w Konkursie Kolêd i Pastora³ek
w Reczu, I miejsce w II i III Powiatowym Konkursie Kolêd i Pastora³ek w Wêgorzynie, udzia³ w VII
Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawn¹ polszczyzn¹
na co dzieñ” (etap I i II), udzia³ w
Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka”, udzia³ w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej.
Emilia Sola (3c) – œrednia ocen
4,75: udzia³ w licznych konkursach,
m.in.: VII Ogólnopolskim Konkur-

sie Polonistycznym „Z poprawn¹
polszczyzn¹ na co dzieñ” (etap I i
II), udzia³ w etapie okrêgowym
Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego, Test Oxford Plus – Ogólnopolski Konkurs Historyczny, Test
Oxford Plus – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Jêzyka Angielskiego,
Olimpiada Wiedzy o Spo³eczeñstwie.
Wszyscy ww. uczniowie w czasie 3 – letniego pobytu w szkole
osi¹gali bardzo dobre wyniki w nauce, wykazywali siê aktywnoœci¹ w
¿yciu szko³y i œrodowiska. Uczest-

Foto: LO

Inni uczniowie nagrodzeni za
dobre wyniki w nauce i pracê pozalekcyjn¹: Marcin Uliasz – doskona³y przewodnicz¹cy Rady Samorz¹du Uczniowskiego, konferansjer i
uczestnik licznych imprez szkolnych, uœwietniaj¹cy tak¿e uroczystoœci szkolne i pozaszkolne swoim
talentem aktorskim i wokalnym.
Anna Rokosz – finalistka ogólnopolskich konkursów „Z poprawn¹ ortografi¹ na co dzieñ” i „Z
poprawn¹ polszczyzn¹ na co dzieñ”
(PAN Warszawa 2011).
Lewicka Ma³gorzata: I miejsce
w Konkursie Literackim „Kuriera
Szczeciñskiego” pt. „Moja propozycja dla Europy” (2009/2010),
Super – Pulitzer dla najlepszej gazety szkolnej w Konkursie „Kuriera
Szczeciñskiego” pod nazw¹ „Szkolny Pulitzer” (2009/2010).
Wyró¿nieni sportowcy szkolni
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LEKKOATLETYKA: Karolina
Chech³a III A, Milena Kiarszys III
A, Marek Ciechañski IIIA - I miejsce w Lekkoatletycznych Mistrzostwach Powiatu.
PI£KA
KOSZYKOWA
DZIEWCZ¥T: Milena Kiarszys III
A, Ewelina Mi³ek III B - I miejsce w
Mistrzostwach Powiatu w Pi³ce
Koszykowej Dziewcz¹t, II miejsce
w Zawodach Regionalnych Wojewódzkiej Licealiady w Pi³ce Siatkowej Dziewcz¹t.
PI£KA SIATKOWA CH£OPCÓW: Rafa³ Olas III A, £ukasz
Kordyl III B, Wojciech £apuæ III B,
Krzysztof Œwiergal III B, Micha³
¯abka III B, Przemys³aw Maduñ III
C, Maciej Czerniawski III C - I miejsce w Mistrzostwach Powiatu, III
miejsce w Zawodach Regionalnych
Wojewódzkiej Licealiady w Pi³ce
Siatkowej Ch³opców.
PI£KA SIATKOWA DZIEWCZ¥T: Ewelina Mi³ek III B, Dorota
Jarzyñska III B - I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Pi³ki Siatkowej Dziewcz¹t, V miejsce w Zawodach Regionalnych Wojewódzkiej
Licealiady w Pi³ce Siatkowej
Dziewcz¹t.
TENIS STO£OWY: Kamila
Pieñczakowska III B - Trzykrotna
mistrzyni szko³y w tenisie sto³owym, IV miejsce w Zawodach Regionalnych w ramach Wojewódzkiej Licealiady w Tenisie Sto³owym
Dziewcz¹t.
Krzysztof Œwiergal III B - V
miejsce w Zawodach Regionalnych
Wojewódzkiej Licealiady w Tenisie
Sto³owym Ch³opców.
SZACHY: Jêdrzej Sola IIIA - V
miejsce w Wojewódzkiej Licealiadzie w Szachach.
PI£KA NO¯NA: Mateusz Kogut III B - I miejsce w rozgrywkach
powiatowych Wojewódzkiej Licealiady w Pi³ce No¿nej.
(r)

Po¿egnanie absolwentów PROGRES-u
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Dzieñ Ziemi w Runowie Pomorskim
W Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim w dniu
20.04.2011r. uczniowie wraz z
nauczycielami i pracownikami
obs³ugi wziêli udzia³ w Miêdzynarodowym Dniu Ziemi.
Propagowanie akcji proekologicznych w naszej szkole odbywa
siê przez ca³y rok szkolny. Wszelkie
podejmowane dzia³ania na rzecz
ochrony œrodowiska dla naszych
dzieci s¹ rzecz¹ oczywist¹ i nie podlegaj¹c¹ dyskusji. Uczniowie z klasy
drugiej i trzeciej wykazali siê swoj¹
wiedz¹ w Turnieju Ekologicznym.
Odby³ siê tak¿e konkurs plastyczny
„Ratujmy nasz¹ ziemiê”. Wszystkie
prace by³y wyeksponowane na szkolnym korytarzu. Ró¿norodnoœæ podjêtej tematyki, zastosowane œrodki
wyrazu, profesjonalne ujêcie tematu
upewniaj¹ nas, i¿ nasi podopieczni
rozumiej¹, jak wa¿na jest idea podejmowanych dzia³añ na rzecz ochrony
naszej planety.
Wszyscy uczniowie bior¹cy
udzia³ w turnieju i konkursie podczas apelu otrzymali dyplomy i nagrody, które ufundowa³a Rada Ro-

dziców naszej szko³y. Po zakoñczonym apelu odby³a siê akcja sprz¹tania na terenach Runowa Pomorskiego. Dziêki sponsorom: pañstwu
Danucie i W³adys³awowi Macedoñskim oraz pani Krystynie Karkowskiej z Wêgorzyna nasze najm³odsze pociechy z oddzia³ów przed-

szkolnych mog³y posadziæ na szkolnych rabatkach kolorowe, wiosenne
kwiaty. Zmêczeni, ale jak¿e zadowoleni z wykonanej pracy, wróciliœmy do szko³y. Miêdzynarodowy
Dzieñ Ziemi obchodzony jest raz w
roku. Dla naszej spo³ecznoœci
uczniowskiej nie jest to jednak jed-

norazowa akcja. Ka¿dy kto odwiedzi mury naszej szko³y mo¿e siê o
tym przekonaæ. Zadbane tereny
przyszkolne, kwitn¹ce kwiaty, piêkne krzewy s¹ nie tylko ozdob¹, ale
tak¿e œwiadectwem, i¿ dbamy o nasze œrodowisko przez ca³y rok
szkolny.
(o)

Powiatowe Prezentacje Amatorskich Zespo³ów Teatralnych

„Œpiewograniec” i „Fantazja” pojad¹
na Prezentacje Wojewódzkie
(RESKO) Dnia 28
kwietnia 2011 r.
w Centrum Kultury
w Resku odby³y siê
Powiatowe Prezentacje Amatorskich
Zespo³ów Teatralnych.
W tym roku w Prezentacjach
wziêli udzia³ uczniowie z trzech
szkó³ podstawowych: z £obza (SP
1), Reska i Radowa Ma³ego oraz
ze szko³y ponadgimnazjalnej - Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Resku. Zabrak³o niestety reprezentantów z innych szkó³ z naszego
powiatu.
W kategorii Szko³y Podstawowe wyst¹pi³y:
- teatrzyk „Œpiewograniec” z
SP Nr 1 w £obzie, w przedstawieniu pt. „Brzydkie kacz¹tko” (op.
p. Ma³gorzata Zieniuk i p. Ma³gorzata Janczura)
- uczniowie kl. I a z SP w Re-

sku, w przedstawieniu pt. „Makabryczne igraszki” (op. p. Renata
Gajdzis)
- zespó³ teatralny „Bajkoludy”
z SP w Radowie Ma³ym, w przedstawieniu pt. „Inni” (op. p. Barbara Cha³ka)
- uczniowie klasy Va z SP w
Resku, w przedstawieniu pt. „Bajeczka” (op. p. Alicja Bilska)
- zespó³ teatralny „Fantazja” z
SP w Radowie Ma³ym w przedstawieniu pt. „Anio³y spadaj¹” (op.
p. Barbara Cha³ka)
- uczniowie kl. II LO w Resku w
kabarecie „Szpiedzy, kabaret £owcy.
B” (op. p. Lidia Bielecka-Jahnz)
Goœcinnie wyst¹pi³ zespó³ teatralny z Centrum Kultury w Resku pod kierunkiem pani Sylwii
Grabowskiej w przedstawieniu pt.
„NTC”.
Jury w sk³adzie: p. Stanis³awa
Orliñska, p. Sabina Bil oraz p. Sylwia Grabowska zakwalifikowa³o
do Wojewódzkich Prezentacji
Amatorskich Zespo³ów Teatralnych dwie grupy teatralne: Te-

atrzyk „Œpiewograniec” z SP Nr 1
w £obzie i zespó³ teatralny „Fantazja” z SP w Radowie Ma³ym.
Wyró¿nienie otrzymali: kl. I a z SP
w Resku i zespó³ teatralny „Bajkoludy” z SP w Radowie Ma³ym. W
kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych uczniowie z LO w Resku
otrzymali wyró¿nienie.
Alicja Tichanów
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA
Powiat ³obeski

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w £obzie 4 pokojowe na parterze. Tel. 91 397
5088.

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

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

Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Sprzedam kawalerkê w £obzie 503
957 501

OKAZJA !!! £obez ul. Browarna pilnie sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 55 mkw.. Cena 138.000 z³ do
negocjacji. Tel. 600 265 547
£obez ul. Ogrodowa sprzedam bardzo ³adne mieszkanie dwupoziomowe 101 mkw. Cena 240 tys. z³.
Tel. 600 265 547
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.
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 bez czynszowe w £obzie, 65 mkw., 3 pokoje,
w³asne co, ma³y ogródek na grila +
wiata. Tel. 783 792 696

Powiat gryficki

Powiat drawski
Sprzedam dom 126 mkw. z du¿ym
ogrodem w Drawsku Pom. Tel. 607
798 595.

US£UGI
Powiat ³obeski
Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214, 91397 9109

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

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

Region

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

Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391

Tel. 91 39 73 730

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

ROLNICTWO

Reklama
w Tygodniku
£obeskim

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

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

INNE

Us³ugi
wykoñczeniowe:
elektryka, hydraulika, glazura, terakota, malowanie,
szpachlowanie, regipsy. Tel.
781 663 521

VIDEO-FOTO. Tel. 691 793 005.
www.supi.co
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NAUKA
Powiat drawski
Z³ocieniec. Korepetycje jêzyk polski, angielski. Przygotowanie do
matury. Tanio. Tel. 663 563 778

KOLOROWE
KSERO £obez, ul. S³owackiego 6

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

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

W TYM TYGODNIU POLECAMY
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
£obez – 2 pokoje, 42,8 mkw
– CENA 120.000 z³
£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
Œwidwin – 4 pokoje, pow. 100 mkw
– CENA 290.000 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 175.000 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 – dwa mieszkania cena jednego, 4 pokoje, pow. 54 mkw
– CENA 150.000 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
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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Lekkoatleci z „ARBODU” Lekkoatleci UKS „ARBOD”
na czo³owych miejscach wrócili z Recza z pucharem
w województwie

W ostatnich dniach
kwietnia w Policach oraz
Gryfinie odbywa³y siê
wojewódzkie fina³y
w lekkiej atletyce.
W zawodach tych
wystartowali
reprezentanci naszego
klubu, którzy
zaprezentowali siê
bardzo korzystnie.
W fina³ach wojewódzkich w biegach prze³ajowych (Police) najlepiej zaprezentowa³y siê Milena Sadowska oraz Kinga Borysiak, zajmuj¹c odpowiednio IV oraz XIII
miejsce. W rozgrywanych 30.04., w
Gryfinie, w Mistrzostwach województwa m³odzików (II klasa gimnazjum i m³odsi) UKS-ów i MKSów, bardzo dobry start na dystansie
600 m zanotowa³y Milena Sadowska (V m. - 1.51,47), Kinga Borysiak
(VI m. - 1.51,94) oraz Ma³gorzata
Stefañska (VIII m. - 1.55,68) wszystkie te wyniki to rekordy
¿yciowe zawodniczek. Równie udany start mia³ na dystansie 1000 m
Ryszard Rzepecki, który wynikiem
3.13,45 poprawi³ swój rekord
¿yciowy, zajmuj¹c na zawodach
VI miejsce. Ciesz¹ wyniki sportowe

œwiadcz¹ce o przynale¿noœci do
czo³ówki biegaczy województwa
zachodniopomorskiego oraz zwy¿ka formy przed najwa¿niejszymi
startami w tym roku.
Prezes UKS „ARBOD”
Janusz £ukomski

W dniu 29.04 br. odby³y siê w
Reczu XXX Biegi Uliczne z okazji
Konstytucji 3 Maja. W zawodach
tych wziê³a udzia³ 14-osobowa grupa m³odych lekkoatletów trenuj¹cych w klubie UKS „ARBOD’’.
Dla wielu naszych zawodników
start zakoñczy³ siê du¿ym sukcesem. Z wygranej w zawodach cieszy³y siê: Julia Bakalarczyk (kl. I),
Milena Sadowska (kl. V), Kinga
Borysiak (kl. VI). Srebrny medal
zdoby³a Joanna Jarz¹bek.

Medale br¹zowe zdoby³y : Kinga Kostrzanowska (kl. I) oraz Wiktoria Bakalarczyk (kl. IV). Wœród
nagrodzonych byli równie¿ zdobywcy miejsc IV na podium: Hubert
Bola³ek, Angelika Awgul oraz Ma³gorzata Stefañska.
W klasyfikacji dru¿ynowej zajêliœmy IV miejsce i w nagrodê otrzymaliœmy puchar ufundowany przez
Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego.
UKS „ARBOD”

Ponad 500 meczów w barwach Sarmaty

Jaros³aw Jaszczuk - najnowsza
historia Sarmaty
Miejsko-Gminny
Ludowy
Klub Sportowy Sarmata Dobra w
roku bie¿¹cym bêdzie obchodzi³
zaszczytny jubileusz: 65 lecie swego istnienia. W tym czasie przez
klub przewinê³o siê wiele osób: zawodników, trenerów i dzia³aczy,
którzy swoj¹ prac¹ zostawili
trwa³y œlad w historii klubu. Do
takich osób w najnowszej historii
klubu z pewnoœci¹ nale¿y Jaros³aw Jaszczuk.
Jaros³aw Jaszczuk (rocznik
1967) przyby³ do Sarmaty Dobra w
1996 roku, z pobliskiego Piasta
Chociwel i od samego pocz¹tku,
przez 15 lat (z wyj¹tkiem krótkiego
epizodu w Masovii Maszewo), jest
kluczowym zawodnikiem w dru¿y-

nie Sarmaty. W tym czasie rozegra³
ponad 500 meczów w barwach Sarmaty, pe³ni¹c w wiêkszoœci z nich
funkcjê kapitana dru¿yny. Nauczyciel z zawodu, na boisku jest
¿ywym przyk³adem postawy „fair
play”, któr¹ to postawê z pozytywnym skutkiem przenosi na m³odzie¿.
W klubie Sarmata jest od wielu
lat trenerem dru¿yn juniorskich, z
którymi wielokrotnie zajmowa³
czo³owe lokaty w swoich grupach
rozgrywkowych. Wielu jego zawodników zasili³o z powodzeniem
dru¿ynê seniorów Sarmaty.
Jest tak¿e czynnym zawodnikiem dru¿yny „oldbojów Sarmaty”,
z którymi udanie wystêpuje w Pomorskiej I lidze Oldbojów. estan

IV liga
Hutnik Szczecin – Ina Goleniów 3:1,
Lech Czaplinek – Kluczevia Stargard
2:1, Victoria Przec³aw – Odra Chojna
2:1, Piast Chociwel – Leœnik Rossa
Manowo 2:2, Darzbór Szczecinek –
Vineta Wolin 0:1, Astra Ustronie Morskie – Drawa Drawsko Pom. 4:2. Mecz
Ba³tyk Koszalin – Gryf Kamieñ Pom.
prze³o¿ony na 1 czerwca. Sarmata Dobra pauzowa³a.
1. Ba³tyk Koszalin
50 64:22
2. Gryf Kamieñ Pom.
46 55:32
3. Drawa Drawsko Pom.
44 60:27
4. Leœnik Rossa Manowo
39 41:28
5. Ina Goleniów
38 44:30
6. Vineta Wolin
35 38:30
7. Astra Ustronie M.
35 47:42
8. Lech Czaplinek
35 44:36
9. Sarmata Dobra
35 35:33
10. Hutnik Szczecin
32 44:44
11. Kluczevia Stargard
29 38:43
12. Odra Chojna
26 30:50
13. Victoria Przec³aw
24 27:41
14. Darzbór Szczecinek
23 39:60
15. Piast Chociwel
17 27:40
16. Wybrze¿e Rewalskie
4 14:89
Klasa okrêgowa
Ehrle Dobra Szczeciñska – Sparta Wêgorzyno 3:0, D¹brovia Stara D¹browa –
B³êkitni II Stargard 2:2, Jeziorak Szczecin – GKS Mierzyn 2:2, Kasta Szczecin
– Chemik II Police 6:3, Œwiatowid
£obez – Orze³ £o¿nica 1:1, Flota II Œwinoujœcie – Ina Iñsko 4:1, Promieñ Mosty – Wicher Brojce 3:3. Korona Stuchowo pauzuje.
1. Jeziorak Szczecin
49 57:22
2. Ehrle Dobra Szcz.
46 50:19
3. B³êkitni II Stargard
43 58:39
4. Œwiatowid £obez
41 51:28
5. Ina Iñsko
39 47:30
6. Wicher Brojce
35 53:50
7. Chemik II Police
33 47:42
8. Promieñ Mosty
32 49:44
9. Sparta Wêgorzyno
31 36:40
10. Flota II Œwinoujœcie
31 37:49
11. GKS Mierzyn
28 35:41
12. Kasta Szczecin
28 48:39
13. Orze³ £o¿nica
27 38:48
14. Korona Stuchowo
23 29:51
15. D¹brovia Stara D¹b.
9 21:69
16. Rega II Trzebiatów
0 27:72
Klasa A gr. 1
Pomorzanin Przybiernów – Jantar
Dziwnów 2:3, Iskra Golczewo – Sowianka Sowno 2:1, Ba³tyk Gostyñ –
B³êkitni Trzyg³ów 1:1, Orze³ Prusinowo – Fala Miêdzyzdroje 0:4, Ba³tyk
Miêdzywodzie – Pionier ¯arnowo 2:1,
Bizon Cerkwica – Mewa Resko 1:0.
1. Iskra Golczewo
32 39:13
2. Pomorzanin Przyb.
30 33:21
3. Bizon Cerkwica
27 33:18
4. Mewa Resko
27 33:17
5. Fala Miêdzyzdroje
24 32:16
6. Sowianka Sowno
22 20:22
7. Jantar Dziwnów
22 34:28
8. Ba³tyk Miêdzywodzie
21 23:29
9. Ba³tyk Gostyñ
16 17:32
10. B³êkitni Trzyg³ów
13 24:32
11. Orze³ Prusinowo
10 17:55
12. Pionier ¯arnowo
8 28:50
Klasa A gr. 2
Radovia Radowo Ma³e – Rolpol Chlebowo 2:0, Olimpia Nowogard – Unia
Stargard 4:2, WODR Barzkowice –
Zorza Tychowo 2:2, Orze³ Grzêdzice –
Zenit Koszewo 2:0, Pomorzanin Kr¹piel – D¹b Dêbice 1:0, Orze³ Pêzino –
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Vitkowia Witkowo 5:1.
1. Olimpia Nowogard
2. Orze³ Pêzino
3. Radovia Radowo M.
4. Zorza Tychowo
5. WODR Barzkowice
6. Rolpol Chlebowo
7. D¹b Dêbice
8. Pomorzanin Kr¹piel
9. Orze³ Grzêdzice
10. Vitkowia Witkowo
11. Zenit Koszewo
12. Unia Stargard

37 49:22
37 41:17
34 40:15
29 38:25
24 37:26
23 25:18
15 26:32
14 21:34
13 17:35
12 20:39
10 19:40
9 20:50

Klasa B gr. 1
Prawobrze¿e Œwinoujœcie – Gardominka Polonia II Mechowo 8:4, Jastrz¹b
£osoœnica – Zryw Kretlewo 3:0, Komarex Komarowo – OKS Goleniów 2:4,
Huragan Wierzchos³aw – Znicz Wysoka Kamieñska 1:4, Zalew Stepnica –
Zieloni Wyszobór 8:1..
1. OKS Goleniów
31 41:13
2. Prawobrze¿e Œwin.
26 43:29
3. Znicz Wysoka Kam.
26 39:19
4. Komarex Komarowo
23 26:19
5. Jastrz¹b £osoœnica
18 29:24
6. Huragan Wierzchos³aw
14 29:36
7. Zalew Stepnica
13 24:22
8. Gardominka Polonia II
11 27:37
9. Zryw Kretlewo
5 15:42
10. Zieloni Wyszobór
4 13:45
Klasa B gr. 2
Znicz Sulibórz – Œwiatowid II £obez
3:0 (walkower), Saturn Szadzko – Orkan II Suchañ 1:1, Kluczevia II Stargard
– Derby Ulikowo 4:2, Piast Kolin –
Ogniwo Dzwonowo 1:1.
1. Kluczevia II Stargard
24 40:26
2. Saturn Szadzko
22 24:12
3. Orkan Dalewo
22 26:15
4. Orkan II Suchañ
21 20:12
5. Znicz Sulibórz
14 19:20
6. Derby Ulikowo
13 19:17
7. Œwiatowid II £obez
8 22:37
8. Ogniwo Dzwonowo
8 14:23
9. Piast Kolin
2 11:33

Kolejka straconych szans
To za ma³o na V ligê
ŒWIATOWID £obez – ORZE£
£o¿nica 1:1 (0:1)
Coœ popsu³o siê w dru¿ynie po
zmianie trenera. Œwiatowid celuj¹c w V
ligê powinien wygrywaæ, a traci punkty.
Bramkê przed przerw¹ strzelaj¹ goœcie.
£obzienie wyrównuj¹ dopiero po pó³
godzinie, za spraw¹ Artura Samala.
Orze³ przez kwadrans gra w dziesi¹tkê,
ale nawet to nie pomaga gospodarzom.
Mecz bez opisu.

Mewa traci szanse
BIZON Cerkwica – MEWA Resko 1:0 (0:0)
Mewa po tej pora¿ce praktycznie
traci szanse na powrót do klasy okrêgowej. Pisa³em kiedyœ, ¿e spaœæ jest ³atwo,
a wróciæ bardzo trudno. Okazuje siê, ¿e
nawet w klasie ni¿szej s¹ ambitne zespo³y radz¹ce sobie z asami by³ej okrêgówki. Tutaj te¿ Bizon gra³ w dziesi¹tkê, ale dowióz³ zwyciêstwo do ostatniego gwizdka. Ostatnia szansa to sobotni
mecz w Resku z liderem, Iskr¹ Golczewo. Mewa mo¿e tylko wygraæ, ale i tak
bêdzie jej brakowaæ 2 punktów do lidera, wiêc mo¿e ju¿ póŸniej tylko liczyæ
na jego potkniêce, wiêc awans nie bêdzie ju¿ zale¿eæ od Mewy, a byæ mo¿e
od decyduj¹cego meczu lidera z wiceliderem.
Mewa gra³a w sk³adzie: Andrusieczko, G¹sior, Pietrowski, Kalinowski, Paw³owski M., Burek, Znajewski,
Ryba, Wasiak, Szko³uda, Gradus oraz
Ram, Lewicki, Rokosz, Waldon, Kowalski.

Wyœcig Radovii
z Olimpi¹ i Or³em

IV liga
23 kolejka 07.05 sobota
Gryf Kamieñ Pom. - Sarmata Dobra
Vineta Wolin – Lech Czaplinek
Kluczevia Stargard – Odra Chojna
Astra Ustronie Morskie – Victoria Przec³aw
Drawa Drawsko Pom. - Hutnik Szczecin
Ina Goleniów – Piast Chociwel
Leœnik Rossa Manowo – Ba³tyk Koszalin
Puzuje Darzbór Szczecinek

Klasa okrêgowa
23 kolejka 07.05 sobota
Wicher Brojce – Ehrle Dobra Szczeciñska
Sparta Wêgorzyno – Flota II Œwinoujœcie
13.00 Ina Iñsko – Œwiatowid £obez
17.00 Orze³ £o¿nica – D¹brovia Stara D¹browa
08.05 niedziela
15.30 Promieñ Mosty – Jeziorak Szczecin
16.00 B³êkitni II Stargard – Kasta Szczecin
17.30 Chemik II Police – Korona Stuchowo
Pauzuje GKS Mierzyn

Klasa A gr. 1
16 kolejka 07.05 sobota
Mewa Resko – Iskra Golczewo
Fala Miêdzyzdroje – Pomorzanin Przybiernów
Jantar Dziwnów – Ba³tyk Gostyñ
B³êkitni Trzyg³ów – Ba³tyk Miêdzywodzie
Pionier ¯arnowo – Bizon Cerkwica

RADOVIA Radowo Ma³e – ROLPOL Chlebowo 2:0
Radovia wci¹¿ zachowuje szanse na
awans. Traci trzy punkty do lidera Olimpii Nowogard i wicelidera Or³a Pêzino.
Decydowaæ bêd¹ bezpoœrednie pojedynki z tymi zespo³ami. Pierwszy ju¿ za
dwa tygodnie; Olimpia przyje¿d¿a do
Radowa, póŸniej Orze³ Pêzino jedzie do
Olimpii, a na koniec Radovia jedzie do
Or³a i to w tym trójk¹cie rozegraj¹ siê
mecze o wszystko. Pod warunkiem, ¿e
¿adna z tych dru¿yn nie „zgubi” punktów po drodze z jakimiœ s³abeuszami.
Ale jak zgubi, to znaczy ¿e nie zas³uguje
na awans.
Radovia wygra³a z Rolpolem w
sk³adzie: Marczak - Wojnarowski, Stosio, Pawluk (75' Kostka), M. Zych (60'
N. Machalski), Grzywacz, Kaczmarek
(65' Rokosz), Smykowski, Kacprzak,
Borejszo (46' K. Zych), P. Samal oraz
Swarcewicz. Bramki: 16' Samal, 87'
Smykowski.

Jastrz¹b by³ szybszy
od Zrywu, Œwiatowid
gra³ w cymbergaja
JASTRZ¥B £osoœnica – ZRYW
Kretlewo 3:0
ZNICZ Sulibórz – ŒWIATOWID
II £obez 3:0 (vo)
W szrankach B-klasowych Jastrz¹b
z £osoœnicy, zajmuj¹cy 5 lokatê, i wyraŸnie bije w tabeli drug¹ dru¿ynê Œwiatowida, która zajmuje 7 pozycjê w grupie 2 z zaledwie 8 pkt. i ostatni mecz
odda³a walkowerem 0:3. Dla odmiany
Jastrz¹b wygra³ 3:0 ze Zrywem po
bramkach M. Wierzbickiego, P. Kulczewskiego i B. Jurzysty (z karnego).

Granie w planie
08.05 niedziela
16.00 Sowianka Sowno – Orze³ Prusinowo
Klasa A gr. 2
16 kolejka 07.05 sobota
D¹b Dêbice – Olimpia Nowogard
Unia Stargard – Radovia Radowo Ma³e
08.05 niedziela
14.00 Zorza Tychowo – Orze³ Grzêdzice
15.00 Zenit Koszewo – Orze³ Pêzino
15.00 Vitkowia Witkowo – Pomorzanin Kr¹piel
16.00 Rolpol Chlebowo – WODR Barzkowice

Klasa B gr. 1
13 kolejka 07.05 sobota
Zryw Kretlewo – Komarex Komarowo
Gardominka Polonia II Mechowo – Zalew
Stepnica
Znicz Wysoka Kamieñska – Jastrz¹b £osoœnica
Zieloni Wyszobór – Huragan Wierzchos³aw
08.05 niedziela
OKS Goleniów – Prawobrze¿e Œwinoujœcie

Klasa B gr. 2
13 kolejka 07.05 sobota
Œwiatowid £obez – Saturn Szadzko
Ogniwo Dzwonowo – Derby Ulikowo
Znicz Sulibórz – Kluczevia II Stargard
08.05 niedziela
Orkan Dalewo – Piast Kolin
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TURNIEJ BADMINTONA Z OKAZJI
220 ROCZNICY UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA
2 maja Zarz¹d UKSB Be³czna
zorganizowa³ turniej badmintona, chc¹c w ten sposób uczciæ
wa¿ne dla ka¿dego Polaka œwiêto
- 220 rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Organizowane od kilku lat w
Be³cznej imprezy z okazji œwi¹t pañstwowych tj. w maju Uchwalenia
Konstytucji oraz w listopadzie Odzyskania Niepodleg³oœci, s¹ tradycyjnym elementem obchodów œwi¹t
pañstwowych w naszej gminie.
W turnieju udzia³ wziêli aktualni i byli zawodnicy klubu z Be³cznej, wœród nich wielokrotni medaliœci zawodów wojewódzkich i miêdzywojewódzkich oraz uczestnicy
Mistrzostw Polski. Mecz fina³owy
w kategorii najstarszej, miêdzy Stanis³awem Panaszem a Piotrem Jachymem, by³ pokazem sztuki i finezji tej piêknej dyscypliny sportu. W
trzech kategoriach wiekowych
³¹cznie rywalizowa³o 17. badmintonistów. Najm³odsz¹ zawodniczk¹
turnieju by³a Renata Posak, uczennica klasy pierwszej. W opinii
znawców badmintona: opiekuna i
by³ych zawodników klubu, Renia
ju¿ nied³ugo bêdzie gwiazd¹ UKSB

Be³czna i nie tylko. M³odziutka i
niezwykle uzdolniona zawodniczka
rokuje bowiem wielkie nadzieje w
tej dyscyplinie sportu.

Zwyciêzcy turnieju:
7-9 lat:
na)

- Renata Posak (kl.I Be³czna)
- Kacper Wysocki (kl.II Be³cz-

10-13 lat:
- Natalia Wiaderek (kl.V Naæmierz)
- Mateusz Gunera (kl.VI Be³czna)

14 i wiêcej lat:
- Stanis³aw Panasz (Klêpnica)

Renata Posak

Najlepszych zawodników turnieju nagrodzono medalami i pucharami, zaœ wszyscy m³odzi
uczestnicy otrzymali pami¹tkowe
dyplomy i wykonane przez opiekuna flagi.
Za pomoc w organizacji imprezy zarz¹d klubu dziêkuje rodzicom
m³odych sportowców. Szczególne
podziêkowania dla Pani Agnieszki
Posak oraz Pani Ewy Gunera, które
dla wszystkich uczestników przygotowa³y napoje i pyszne ciasta. Na
koniec turnieju umówiono siê na
nastêpne spotkanie, czyli w listopadzie.
Kazimierz Pawelec

Zabraæ dzia³ki
- wybudowaæ parking
(£OBEZ). Radna Wies³awa
Romejko wysz³a z propozycj¹, by
odebraæ ludziom u¿ytkowane
przez nich dzia³ki i w tym miejscu
zrobiæ parking i wybudowaæ budynek socjalny.
- Czy jest mo¿liwoœæ odzyskania
dzia³ek przy ul. Okopowej i pozyskanie miejsca na wybudowanie
parkingu i budynku socjalnego?
Tam obecnie s¹ dzia³ki. Jest to teren
w centrum miasta, przy szkole,
gdzie parkuj¹ rodzice, przywo¿¹
dzieci do szko³y, równie¿ mogliby
tam parkowaæ. Myœlê, ¿e rozwi¹za³oby to problem parkingu dla mieszkañców mieszkaj¹cych przy tych
ulicach. Taka moja propozycja i
mo¿liwoœæ. Zg³aszam j¹ po raz kolejny i mówiê na ten temat, ale nie
uzyskujê ¿adnej odpowiedzi – powiedzia³a radna Wies³awa Romejko
podczas sesji Rady Miasta w
£obzie.
Burmistrz £obza Ryszard Sola
nie chcia³ s³yszeæ o takim rozwi¹zaniu.
- Mam zabraæ i zabudowaæ
dzia³ki rekreacyjne przy ul Okopowej i Spokojnej? Jestem przeciwnikiem czegoœ takiego. Gmina dyspo-

nuje jeszcze wystarczaj¹c¹ iloœci¹
terenu, który mo¿e zabudowaæ chocia¿by w postaci budynku socjalnego, który mo¿e w przysz³oœci powstanie. Nie konfliktujecie siê pañstwo ze spo³eczeñstwem, które ma
tam dzia³ki, korzysta z tych dzia³ek
przez 50 lat, a my nie maj¹c pieniêdzy w bud¿ecie na powa¿ne inwestycje, na budowê czegokolwiek,
wypêdzimy ich z tego teru. Pamiêtajcie, ¿e w s¹siedztwie tych ogrodów dzia³kowych jest potê¿ne blokowisko. By³ kawa³ek ogrodów starych, zdzicza³ych w rejonie ulicy H.
Sawickiej, nieuprawiany, a ¿e atrakcyjny pod wzglêdem budowy zbiornika ma³ej retencji czy dzia³ek budowlanych, weszliœmy tam. Nie
bêdê wchodzi³ w teren, z którego
korzystaj¹ ludzie. Co powiedz¹
mieszkañcy tych bloków, którzy
mieszkaj¹ na ul. Okopowej? Bêd¹
patrzeæ na kolejny beton? Niech
maj¹ te ogrody, przynajmniej tam
coœ siê dzieje. Niech rosn¹ kwiaty
drzewa, warzywa, krzewy – to miejsce ¿yje. Miasto musi mieæ miejsca
tzw. p³uc, które bêd¹ nam w przysz³oœci mo¿e coraz bardziej potrzebne – odpar³ burmistrz £obza na
propozycjê radnej.
MM
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W Boninie Regionalne Zawody
w skokach przez przeszkody
Ukrad³ saszetkê
obcokrajowcowi

Adam Nicpoñ na Uliskuiken - zwyciêzca konkursu PiN.

W sobotê 30 kwietnia 2011 r. w
Boninie k/£obza odby³y siê Regionalne Zawody w skokach przez przeszkody. W zawodach wziê³o udzia³ 61
zawodników, na 107 koniach z 19
klubów. W sumie publicznoœæ obejrza³a 217 przejazdów.
Zawody rozpoczê³y siê od konkursów towarzyskich „mini LL” dla debiutantów i klasy LL z trafieniem w
normê czasu. Zwyciê¿czyni konkursu
kl. LL Anna Kopeæ na Grey z KJ Contrendos Barlinek idealnie trafi³a swym
przejazdem w normê czasu. Drugie
miejsce zajê³a Martyna Paprocka i
Oskar z KJ Bonin, z ró¿nic¹ w czasie
1,47s., a trzecie Aleksandra Lusina i
Quinta z KJ Agro-Handel Œrem, z ró¿nic¹ 1,53s.
W konkursie klasy L, z trafieniem
w normê czasu - pierwsze miejsce zajê³a Katarzyna Szymków i Colonel z KJ
Koncepta Szczecin z ró¿nic¹ 0,5s. Drugie miejsce zaj¹³ Krzysztof Tarasek na
Brando de Rouet, równie¿ KJ Koncepta, z ró¿nic¹ 1,12s., a trzecie Aleksandra Lusina na Carpaccio, z ró¿nic¹
1,65s. W konkursie licencyjnym spoœród 13 przejazdów, tylko Karolina
Go³ek i Martyna Paprocka otrzyma³a
ocenê 3,5 pkt.
Konkurs klasy P, zwyk³y, rozegrany zosta³ o Puchar So³tysa Bonina - p.
Waldemara Zakrzewskiego. Spoœród
64 par startuj¹cych w tym konkursie,
zwyciê¿y³ Adam Nicpoñ na Uliskuiken
z KJ Agro-Pol Trzebiatów, uzyskuj¹c
najlepszy czas przejazdu 48,53s. Drugie miejsce z czasem 48,72s. zaj¹³ Jan

Ja Jagoda Ka³u¿na przepraszam funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w £obzie
sier¿. Jacka Masiubañskiego i
post. Sylwiê Barszczyñsk¹ za to,
¿e w dniu 12.11.2010 r. podczas
interwencji policji zachowywa³am siê nagannie, tj. u¿ywa³am
s³ów wulgarnych i by³am agresywna wobec funkcjonariuszy.
¯a³ujê swojego zachowania.

Bobik i Loxley z LKS Dragon Nowielice, a trzecie z czasem 51,28s. Marek
Lewicki na For Joy KJ Czahary Pogorzelica.
Ostatni konkurs kl. N o Puchar Burmistrza £obza - p. Ryszarda Soli, zosta³
rozegrany jako konkurs dwufazowy.
Wystartowa³o 30 par, a 20 zakwalifikowa³o siê do II fazy. Zwyciê¿y³ Adam
Nicpoñ na Uliskuiken uzyskuj¹c czas
przejazdu 19,98s. Drugie miejsce z
czasem 20,84s.zajê³a Beata Strza³kowska i Larron z KJ Cavallo Szczecin, a
trzecie Marcin Matelski i Casius z KJ
Bonin z czasem 23,04s.
Zawody w Boninie by³y pierwszymi otwartymi zawodami w tym roku w
woj. zachodniopomorskim. Organizatorem zawodów by³ Jaros³aw Sowiñski
i to w³aœnie jemu nale¿¹ siê podziêkowania za umiejêtnoœæ znalezienia
sponsorów i zachêcenia do udzia³u w
zawodach niemal wszystkich najlepszych zawodników naszego okrêgu.
Halina Jezierska

Do dy¿urnego w £obzie zg³osi³
siê starszy mê¿czyzna obywatel
Niemiec, który oœwiadczy³, ¿e na
promenadzie m³ody mê¿czyzna
wyrwa³ mu saszetkê, w której by³y
dokumenty, pieni¹dze i telefon komórkowy.
Dy¿urny skierowa³ w to miejsce
policjantów poruszaj¹cych siê na
skuterach, którzy zatrzymali 22 letniego Damina K. Ten m³ody mê¿czyzna by³ pod znacznym wp³ywem
alkoholu. Po pewnym czasie do
Komendy przysz³y dzieci, które
znalaz³y na jednej z ulic t¹ w³aœnie
skradzion¹ wczeœniej saszetkê, w
której by³y dokumenty.
Po krótkiej rozmowie zatrzymany mê¿czyzna przyzna³ siê do kradzie¿y pieniêdzy z tej saszetki,
któr¹ póŸniej wyrzuci³ pod samochód ciê¿arowy. Po wytrzeŸwieniu
22 latek us³ysza³ zarzut z art.278
KK.

Pobity czy potr¹cony pies
Kilka dni temu dy¿urny z £obza
otrzyma³ zg³oszenie, ¿e w Wêgorzynie, za Orlikem, le¿y pies, który
wygl¹da na ciê¿ko chorego. Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci
potwierdzili ten fakt. Mundurowi
ustalili lekarza weterynarii, który
zaj¹³by siê chorym zwierzêciem.
Nie móg³ on bowiem wróciæ do w³aœciciela, gdy¿ na podstawie oœwiadczeñ osób, które by³y na miejscy
zdarzenia, piesek móg³ zostaæ pobi-

ty przez opiekunów.
Psem zaj¹³ siê weterynarz z
£obza, który po zbadaniu stwierdzi³, ¿e zwierzê ma powa¿ne obra¿enia wewnêtrzne. Na drugi dzieñ
piesek niestety zmar³.
Policjanci z Wêgorzyna prowadzili nadal czynnoœci, w celu wyjaœnienia tego zdarzenia. Wraz z weterynarzem z Wêgorzyna udali siê
do rzekomego w³aœciciela psa, zamieszka³ego w Starym Wêgorzynku. Tam lekarz nie potwierdzi³, aby
w³aœciciel znêca³ siê nad swoimi
zwierzêtami. Podczas wykonanej
sekcji zw³ok zmar³ego psa okaza³o
siê, ¿e ma on wszczepionego czipa,
na podstawie którego ustalono w³aœciciela. Okaza³a siê ni¹ byæ pani
z Wêgorzyna, która od kilku ju¿
dni szuka³a swojego psa. Lekarz
wykonuj¹cy sekcjê stwierdzi³, ¿e
obra¿enia u psa spowodowane by³y
prawdopodobnie uderzeniem pojazdem.

Niewypa³ w Wiewiecku
Niebezpieczny pocisk z czasów
wojennych odnalaz³ 9 letni ch³opiec
na polu niedaleko swojego domu.
Niestety wzi¹³ ten pocisk do domu i
dopiero wtedy rodzice zawiadomili
Policjê. Saperzy ze Z³ocieñca przyjechali szybko i zabezpieczyli ten
niewybuch.
Policja przypomina, ¿e w przypadku znalezienia przedmiotu przypominaj¹cego niewybuch albo inny
niebezpieczny przedmiot nie mo¿na
go ruszaæ, przemieszczaæ. Nale¿y
natychmiast zawiadomiæ Policjê.

Zabawa grozi œmierci¹
(£OBEZ). Niezbyt solidne musi
byæ zabezpieczenie gruzów po by³ym przedszkolu, skoro co jakiœ czas
bawi¹ siê tam w najlepsze, nieœwiadome zagro¿enia, dzieci. W razie
tragedii bêdzie szukaæ siê winnych.
Teren placu budowy zostanie
przekazany wykonawcy 10 maja.
Od tego czasu to on bêdzie odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu.
Do tej daty odpowiada gmina, jako
w³aœciciel terenu. Jak zapewnia³a
kierownik Inwestycji i Rozwoju
Lokalnego Ma³gorzata Ciemnoczo³owska-Busz, wejœcie by³o ju¿ kilkakrotnie zabezpieczane. Zapewni³a jednak, ¿e w miarê skromnych
œrodków zostanie to uczynione ponownie. Uwagê na niebezpieczeñstwo zwróci³ radny Piotr Æwik³a.
- Niedawno zgoni³em dzieciaki

bawi¹ce siê na gruzach przedszkola. Powiem szczerze, ¿e mog³o to
groziæ œmierci¹, tylko z tego powodu, ¿e tam s¹ p³yty, które mog¹ w
ka¿dym momencie spaœæ. Dzieci
bawi¹ce siê na te j górce, to jest realne ryzyko œmierci. Dwa razy zga-

nia³em stamt¹d dzieciaki. Nie zwróci³em uwagi czy jest tam tablica, nie
rzuci³a mi siê w oczy – powiedzia³.
Zdecydowanie nie jest to miejsce
zabaw dla najm³odszych, którzy
bawi¹ siê samopas bez opieki w tak
niebezpiecznym miejscu.
MM
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Msza dziêkczynna
na placu 3 Marca

(£OBEZ) 1 maja w Rzymie papie¿ Benedykt XVI beatyfikowa³
naszego papie¿a Jana Paw³a II.
Oko³o stu tysiêcy Polaków wziê³o
udzia³ w tej uroczystoœci, wiêkszoœæ
ogl¹da³a j¹ w telewizji, a w wielu
miastach i miasteczkach odby³y siê
msze dziêkczynne za to wyniesienie
papie¿a Polaka. Tak by³o miêdzy
innymi w £obzie, gdzie msza odby-
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Krzy¿ówka nr 18

³a siê w centrum miasta, na placu 3
Marca. Pomimo zimnego wiatru
wziê³o w niej udzia³ kilkaset osób.
Mszê celebrowa³ proboszcz Józef
Cyrulik. Oprawê zapewni³a czêœæ
chóru Dominanta i £obeska Orkiestra Dêta, a na zakoñczenie pieœni w
stylu gospel zaœpiewa³ zespó³ Sun
Day Love, pod kierunkiem Katarzyny Metzy.
KAR

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 16 brzmia³o:

„Raz na ludowo”

Nagrodê wylosowa³a pani Danuta Siemianowska z £obza.
Gratulujemy.

