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Po przeczytaniu naszego artyku³u mieszkañcy mówi¹...

„Bêdziemy mieli piek³o”
W minionym tygodniu opublikowaliœmy artyku³ dotycz¹cy niekontrolowanej
wycinki drzew za
osiedlem Hanki Sawickiej. Po ukazaniu
siê materia³u prasowego skontaktowa³a
siê z nami mieszkanka tego osiedla wyjaœniaj¹c, ¿e s¹ dwie
wycinki, a nie jedna,
jak s¹dziliœmy.

Gmina
Wêgorzyno
Wysokie noty
uczniów
z egzaminów

Zastanawia nas zapach ropy. Okazuje siê, ¿e na placu znajduj¹ siê niezabezpieczone otwory do podziemnego zbiornika z rop¹. Patrzê na dzieci, które przysz³y
w pobli¿e tego miejsca przed nami i dreszcz przechodzi mi po plecach. Przecie¿
gdyby któreœ dziecko tu wpad³o...

£obez do³¹cza do szlaku
papieskiego
W niedzielê, 5 sierpnia 2012 r., zostanie poœwiêcona przez arcybiskupa
Andrzeja Dziêgê tablica upamiêtniaj¹ca pobyt Ks. Biskupa Karola Wojty³y na ziemi ³obeskiej.

CMYK

Gmina Resko
- Cudze
chwalicie,
swego nie
znacie...

Z drugiej strony
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Nie lêkajcie siê... tworzyæ i opowiadaæ
piêkno tej ziemi

Kazimierz Rynkiewicz

P

an Zdzisiu Bogdanowicz
jak zwykle zaskoczy³ mnie
wiadomoœci¹ o posadowieniu tablicy, upamiêtniaj¹cej
sp³yw kajakowy Reg¹ ks. Karola
Wojty³y, póŸniejszego papie¿a Jana
Paw³a II. Akurat publikujemy cykl o
walorach turystycznych naszego
powiatu, który pokazuje piêkno tej
ziemi. Alicja Bobko, odbywaj¹ca
praktykê studenck¹ w redakcji, poproszona o napisanie artyku³u o
tym, jak jako m³oda ³obzianka widzi
swoje miasto, napisa³a miêdzy innymi, ¿e to „najfajniejsza dziura œwiata”. Spodoba³o mi siê to okreœlenie,
bo zawiera w sobie œwiadomoœæ, ¿e
faktycznie jesteœmy „dziur¹”, ale
takich dziur na œwiecie s¹ miliony i
ludzie w nich ¿yj¹ i jakoœ sobie
radz¹, i nawet kochaj¹ takie miejsca. Cudze chwalicie, swego nie
znacie...
Zachowujemy resztkê nadziei,
¿e jednak coœ cennego mamy, co
moglibyœmy zaproponowaæ innym i
tym czymœ jest dzika przyroda naszych terenów. Czy mo¿e okazaæ siê
turystycznie u¿yteczna, a wiêc po-

Bud¿et
£obza po
po³owie
roku

móc nam w utrzymaniu siê tutaj?
Chyba mo¿e, skoro sam Karol Wojty³a docenia³ takie miejsca i chcia³
je poznawaæ. Skoro dla niego by³y
to miejsca warte wêdrowania, to
dlaczego nie mia³yby byæ dla innych?
Oczywiœcie bêdê nieustannie
biadoli³, ¿e przez minione lata nic
nie zrobiono w sprawie zagospodarowania turystycznego Regi w
£obzie, bo pisa³em kilka lat temu,
by zrobiæ porz¹dn¹ stanicê za starym boiskiem, a sama promenada
wygl¹da nader smutnie i ubogo, ale
mo¿e kiedyœ doczekamy kogoœ, kto
potraktuje problem powa¿nie. Trzeba po prostu pozbyæ siê sztampowego myœlenia o turystyce i zacz¹æ od
rzeczy ma³ych. Gdyby co roku zrobiæ jedn¹ ma³¹ rzecz, po 10 latach
mielibyœmy mo¿e jakiœ urz¹dzony
szlak turystyczny.
Druga sprawa to promocja. Dzisiaj ju¿ nie wystarczy robienie kolorowych folderów. Trzeba nauczyæ
siê o turystyce opowiadaæ. Trzeba j¹
opowiadaæ poprzez historiê ziemi i
ludzi. Tak jak opowiada to ksi¹¿ka
„Zapis drogi...”, któr¹ dosta³em kilka lat temu od jednego z mieszkañców Z³ocieñca. O tej ksi¹¿ce przypomina w tym wydaniu pan Zdzisiu
Bogdanowicz. W Z³ocieñcu,
Draw¹, równie¿ p³yn¹³ Karol Wojty³a i dopiero kilka lat temu, w miej-

scu jego biwakowania, mieszkañcy
postawili spory krzy¿, pod którym
robi¹ – mo¿na tak to nazwaæ – papieskie pikniki. Spotykaj¹ siê w plenerze. Zupe³nie inaczej wygl¹da
kamieñ z tablic¹ w Drawsku Pomorskim – na odludziu, zaroœniêty,
opuszczony.
Zastanawiam siê, jaki bêdzie
¿ywot naszej tablicy papieskiej.
Czy nie lepiej by³o postawiæ j¹ w³aœnie na starym boisku i przy okazji
zagospodarowaæ to miejsce, by kajakarze, biwakuj¹c tam, dowiadywali siê o tej historii, a i równie¿
mo¿na by przy tej tablicy spotykaæ
siê na piknikach papieskich. Obawiam siê, ¿e kajakarze, tablicy postawionej przy przegrodzie rzeki,
gdzie nurt jest wartki i p³yn¹c trzeba
skupiaæ siê na prowadzeniu kajaka,
nawet nie zd¹¿¹ zauwa¿yæ. Nie
wiem, czego brakuje promenadzie,
¿e nie pe³ni funkcji miejskich b³oni,
gdzie gra siê w pi³kê, bawi¹ siê dzieci i w niedzielê spaceruj¹ ca³e rodziny, rozk³adaj¹ koce i piknikuj¹, ale
jest w niej jakiœ smutek. Mo¿e w³aœnie brakuje jakiejœ ca³oœciowej
wizji, by nadaæ jej taki charakter;
mo¿e kolorów, krzewów, kwiatów,
o¿ywienia czymœ tej przestrzeni.
Bojê siê, by ta tablica nie podzieli³a
losów tej z Drawska Pomorskiego.
Mo¿e uwa¿na lektura „Zapisu
drogi...” pozwoli nam uœwiadomiæ

Remont chodników
przy ul. S³onecznej

(£OBEZ). Dochody gminy
£obez na ten rok zaplanowano w
wysokoœci oko³o 44,2 milionów z³.
Do po³owy roku wynios³y one oko³o 20,7 miliona z³.
Wysokoœæ wydatków z kolei zaplanowano na nieca³e 47,4 miliona
z³. W pierwszej po³owie roku wydano z bud¿etu gminnego prawie 19.9
miliona z³, w tym na wydatki bie¿¹ce niemal 18,4 miliona z³, a na wydatki maj¹tkowe niewiele ponad 1,5
miliona z³.
Na wykup obligacji samorz¹dowych zaplanowano 1,5 miliona z³, w
pierwszej po³owie roku nie wydano
na ten cel pieniêdzy.
(r)

(GMINA DOBRA) Na internetowej stronie biuletynu informacji
publicznej gminy ukaza³o siê zamówienie, którego przedmiotem jest
remont chodników po³o¿onych przy

ul. S³onecznej w Dobrej w Spó³dzielni Mieszkaniowej Dobra.
Zadanie bêdzie wykonywane w
terminie do 28 wrzeœnia 2012 r. (op)

sobie rzecz najwa¿niejsz¹ – wszelk¹
wielkoœæ tworz¹ ludzie. Ta ksi¹¿ka
to opowieœci ludzi skupionych w
„Œrodowisku”, które tworzy³o siê
wokó³ ks. Karola Wojty³y. To
uczniowie, studenci i m³odzi pracownicy naukowi, dla których najwa¿niejsz¹ spraw¹ by³ rozwój duchowy. Sp³ywy kajakowe umo¿liwia³y im poznawanie siê, zawi¹zywanie przyjaŸni, dyskusje, kontemplacjê œwiata, formowanie swoich
postaw i wartoœci. Z tych doœwiadczeñ formacyjnych wyros³o pokolenie krakowskiej inteligencji, i polski
papie¿. Sp³ywy, wyprawy, zanurzenie siê w dzik¹ przyrodê by³y przyczynkiem, wehiku³em do... kultury.
Czy takim te¿ stanie siê dla nas tablica upamiêtniaj¹ca sp³yw Reg¹ Karola Wojty³y? A co ze „œrodowiskiem”? P³yniemy, nie rozmawiaj¹c
ze sob¹, ka¿dy w swoj¹ stronê.
Mo¿e warto wysi¹œæ z tych swoich
kajaków na chwilê i przy jakimœ
ognisku spotkaæ siê, zacz¹æ rozmawiaæ..., zacz¹æ uczyæ siê siebie, formowaæ od nowa, na po¿ytek tej
piêknej ziemi i ludzi.
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Poszukuj¹ nowego
CIW zaprasza na
domu u ludzi
wyjazd studyjny
z wielkim sercem
do Wioski Hobbitów
S¹ jeszcze wolne miejsca

(£OBEZ) Centrum Inicjatyw
Wiejskich organizuje wyjazd do
Wioski Hobbitów w Sierakowie.
S¹ jeszcze miejsca wolne i mo¿na
siê zapisaæ.
Propozycja wyjazdu adresowana
jest do uczestników szkoleñ, organizowanych przez LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, liderów wsi,
cz³onków organizacji pozarz¹dowych i pracowników samorz¹dowych. Sierakowo to bardzo inspiruj¹ce miejsce, gdzie mo¿na zobaczyæ,
jak zaskakuj¹co ciekawe jest ¿ycie w
popegeerowkiej wsi i ile wymiernych korzyœci wyp³ywa ze spo³ecznej pracy jej mieszkañców - cz³onków stowarzyszenia rozwoju wsi.
Tak pisz¹ o swojej dzia³alnoœci:
W tworzenie wioski tematycznej
zaanga¿owa³a siê prawie jedna pi¹ta mieszkañców Sierakowa (dawniej wieœ popegeerowska). Na pocz¹tku dzia³aliœmy jak pospolite
ruszenie. Dopiero po trzech latach
uda³o siê nam za³o¿yæ stowarzyszenie Hobbiton. Wioska tematyczna
tworzona by³a ma³ymi krokami. W

Dwa sympatyczne, bardzo
³agodne pieski (suczka i piesek)
poszukuj¹ nowego domu u ludzi z
wielkim sercem.
Psiaki zosta³y przykro doœwiadczone przez los. Prawdopodobnie

zosta³y wyrzucone z samochodu i
porzucone przez w³aœciciela. Bardzo lgn¹ do ludzi. Potrzebuj¹ mi³oœci i opieki. Z pewnoœci¹ odwdziêcz¹ siê dozgonn¹ wiernoœci¹.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 667 094 051.

Us³ugi
budowlane
Nadzór budowlany,
budownictwo
i remonty od A do Z
Firma z doœwiadczeniem

Tel. 607-861-438,
91 39 52 672

proces ten zaanga¿owa³ siê samorz¹d gminy Sianów. Pomagali nam
harcerze i studenci. Szukaliœmy te¿
wsparcia w ró¿nych programach
grantowych. Zaczynaliœmy od ma³ych dotacji Fundacji Wspomagania
Wsi, Fundacji Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce, Fundacji Batorego i Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. Nauczyliœmy siê
pisaæ i realizowaæ projekty. £¹cznie
uczestniczyliœmy w 24 projektach.
Dotyczy³y one tworzenia wioski tematycznej, integracji mieszkañców
wsi, wzbogacenia oferty zajêæ i
warsztatów dla dzieci i m³odzie¿y,
dziedzictwa kulturowego i ochrony
przyrody.
Efekty mo¿na obejrzeæ wybieraj¹c siê z grup¹ LGD CIW. Wyjazd
dla uczestników jest bezp³atny. W
ramach projektu Organizator poniesie koszty transportu (autokar),
biletów wstêpu wraz z poczêstunkiem i ubezpieczenia uczestników.
Wyjazd z £obza 4.08.2012 (sobota)
godz. 8.00, przystanek przy £DK.
Zg³oszenia: Biuro LGD CIW, tel. 91
57 37 329 lub kom. 605 270 538. (r)

Sprzeda¿ materia³ów
- budowlanych
- hydraulicznych
- kanalizacyjnych

Sprzeda¿ stali i wêgla
P.H. WÊGLOBUD S.A
£obez ul. Podgórna 24

Tel. 91 397 44 47, 609 519 506
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„Bêdziemy mieli piek³o”
W minionym tygodniu opublikowaliœmy
artyku³ dotycz¹cy niekontrolowanej wycinki
drzew za osiedlem Hanki Sawickiej. Po ukazaniu siê materia³u prasowego skontaktowa³a siê z nami mieszkanka tego osiedla wyjaœniaj¹c, ¿e s¹ dwie wycinki, a nie jedna, jak
s¹dziliœmy.
£obzianka pragnie zachowaæ
anonimowoœæ, nazwijmy j¹ zatem
pani Ania.
- Boimy siê na osiedlu, ¿e bêdziemy mieli piek³o. Nikt nie wiedzia³, ¿e
tu maj¹ byæ tory dla quadów. Przecie¿ to bêdzie ha³as nie do wytrzymania. Ju¿ teraz mamy dosyæ, bo gdy
tylko przychodzi godzina 21.00, zaczynaj¹ siê wyœcigi motocrossowe
na boisku i pomiêdzy blokami. Niech
pani spojrzy – pani Ania wskazuje na
betonowe s³upki poustawiane na
osiedlowych uliczkach – to po to, aby
m³odzi ludzie nie mogli jeŸdziæ têdy
motorami.
Pani Ania prowadzi mnie dró¿k¹
wiod¹c¹ za blokami w stronê ogródków dzia³kowych i dalej do Niegrzebi. Przechodzimy zaledwie niewielki odcinek, gdy wskazuje mi na
widoczn¹ z drogi porêbê. Spogl¹dam na bloki. Rzeczywiœcie, nie ma
co dziwiæ siê zbulwersowaniu
mieszkanki osiedla, wszak nic nie
bêdzie chroniæ przed ha³asem. Od
strony bloków mieszkalnych pozostawiono jedynie kilka pojedynczych drzew. Idziemy dalej. Pani
Ania pokazuje brzozowy zagajnik.
- Tutaj mieli zrobiæ przecinkê,
wyciêli grube, a zostawili same
drobne drzewka. Tu ciêli chyba na
wiosnê jeszcze. Niby u¿yczyli im
ten teren, bo ludzie œmieci tu wyrzucali. A kto wyrzuca? Œmieci s¹
naprzeciwko ogródków dzia³kowych i tylko tutaj. Drugie dzikie
wysypisko by³o w pobli¿u Emiratów. Ju¿ ja wiem, kto tam imprezowa³ i wyrzuca³ œmieci w workach
do jednego z obiektów. Teraz on siê
zawali³, ale to póŸniej – wyjaœnia
pani Ania.
Idziemy dalej niewielk¹
dró¿k¹, po czym skrêcamy przy
dawnej œcianie zagajnika. Przy zagajniku wiedzie szeroko wyje¿d¿ona droga, skrêcamy w ni¹.
Po chwili wy³ania siê obraz nieco
ju¿ ksiê¿ycowy. Na p³askim terenie, wiêc te¿ zdawa³oby siê ma³o
atrakcyjnym na jazdê quadami le¿¹
pokosem powycinane drzewka.
Czêœæ z nich jest ju¿ usuniêta. Ju¿
go³ym okiem widaæ, ¿e nie wszyst-

kie mia³y poni¿ej 10 lat.
- Tutaj wszyscy chodziliœmy na
grzyby. Ros³y tu kozaki i maœlaki.
By³o tu pe³no zwierz¹t. Czêsto tu
chodzi³am i zbiera³am wnyki, a nawet znalaz³am jedno „¿elazko”.
Wczeœniej przy osiedlu postawili
tabliczkê „teren prywatny” i zakaz
wchodzenia – napisane odrêcznie.
Szybko zniknê³a, a bariera zagradzaj¹ca wejœcie zosta³a rozwalona.
To by³ nasz teren do spacerowania,
przecie¿ my na tym osiedlu nic nie
mamy i jeszcze to nam zabrali. Nikt
siê nas nie pyta³ o pozwolenie, o
niczym nie wiedzieliœmy, nie mieliœmy pojêcia, ¿e tu¿ za naszymi plecami ktoœ szykuje tory dla quadów
– doda³a pani Ania.
Za nami pod¹¿a grupka dzieci.
W lasku przy wycince maj¹ swój
sza³as – ostatni¹ enklawê do zabaw.
Rzeczywiœcie dzieci z tego osiedla

nie maj¹ dla siebie zbyt wielu atrakcji. Niewielki plac zabaw i wydeptane w trawie boisko z przerastaj¹c¹
traw¹ i jedn¹ bramk¹. Ktoœ im kiedyœ obieca³ nawet dwa boiska. Ale
to by³o dawno temu. Teraz mijaj¹
nas i id¹ dalej.
- Chodz¹ sobie tutaj na jab³ka,
w³aœciwie nie wiadomo czyja to jab³onka - podpowiada pani Ania.
Po chwili wchodzimy w las, ale
ju¿ widaæ koniec drogi i kolejn¹
porêbê z wyciêtymi co do sztuki
drzewami. Wyciête s¹ równie¿ te
(zdjêcia pni zosta³y umieszczone w
poprzednim wydaniu gazety) na
sporej skarpie, na któr¹ zarówno
wjechaæ, jak i zjechaæ by³oby niezwykle trudno. Trudno dociec, w
jakim celu w³aœciwie zosta³y usuniête, albowiem mo¿e byæ kilka innych wjazdów na przysz³y teren dla
quadów.
Okazuje siê jednak ¿e to nie
koniec wycieczki.

Emiraty
W s¹siedztwie porêby znajduje
siê teren nale¿¹cy do dzia³ajcej tukiedyœ firmy Emiraty. Gospodarzy
nie zasta³yœmy. Zasta³yœmy natomiast zrujnowane obiekty, powyrywane szyny, ha³dê zrêbek umieszczon¹ pod jednym z obiektów. Na

teren mo¿na wejœæ swobodnie, tu s¹
jedynie ruiny. Zastanawia nas zapach ropy. Okazuje siê, ¿e na placu
znajduj¹ siê niezabezpieczone
otwory do podziemnego pojemnika
z rop¹. Patrzê na dzieci, które przysz³y w pobli¿e tego miejsca przed
nami i dreszcz przechodzi mi po
plecach. Przecie¿ gdyby któreœ
dziecko tu wpad³o...
- To nie wszystko – mówi pani
Ania. Tam dalej - wskazuje na drogê
- s¹ kolejne studnie.
Rzeczywiœcie, przy samej drodze znajduje siê odkryta studnia,
bez ¿adnego zabezpieczenia, ani
ocembrowania - zwyk³y otwór w
ziemi. Zaledwie kilka metrów dalej
znajduj¹ siê nastêpne trzy, zdecydowanie g³êbsze, ukryte w wysokiej
trawie. Doskona³y teren do zaginiêcia. Z jednej strony, nieco na odludziu, z drugiej na tyle blisko zabudowañ i miasta, ¿e ci¹gle ktoœ tu
chodzi. Gdyby ktokolwiek wpad³
do którejkolwiek studni czy pojemnika, nie mia³by szans samemu siê
wydostaæ. Trudnoœci mia³by nie tylko doros³y cz³owiek. Ten skrawek
£obza zosta³ nie tylko zrujnowany
doszczêtnie, ale i stwarza ogromne
niebezpieczeñstwo dla ¿ycia, a
obok powstaje miejsce dla quadów.
MM

Przez te zaroœla przeœwituj¹ kontury bloków mieszkalnych. Po co wyciêto drzewka, które
mog³y stanowiæ naturaln¹ œcianê przeciwdŸwiêkow¹? Zupe³nie bez sensu.
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US£UGI
ELEKTRYCZNE
Marek Tymoszczuk
tel. 691 014 733
 remonty instalacji
 pomiary elektryczne
wymiany zabezpieczeñ
uziomy, odgromy

DREWNO

kominkowe i opa³owe
Dowóz do klienta

tel. 608-55-81-60

DRUKARNIA w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 913973730
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Ja tam u Was by³em - pilnujcie mi tych szlaków (Jan Pawe³ II, Nowy Targ 1979)

£obez do³¹cza do szlaku papieskiego
… TEN PAPIE¯, ZD¥¯AJ¥C
KU WATYKANOWI, WÊDROWA£ PO NASZYCH GÓRSKICH I WODNYCH SZLAKACH, KTÓRYCH TRZEBA
STRZEC, BO TO PAMI¥TKA
PO NIM, PO NAJWI ÊKSZYM
CZ£OWIEKU POLSKIEGO
NARODU.
Jan Pawe³ II zdoby³ opiniê wielkiego sojusznika uczestnictwa w
ruchu sportowym i turystycznym.
Od m³odoœci œmiga³ na nartach,
wêdrowa³ po górach, bra³ udzia³ w
sp³ywach kajakowych.
Ksi¹dz Karol Wojty³a „Wujek”
swoj¹ pasjê do aktywnego wypoczynku potrafi³ zaszczepiæ tak¿e
m³odym ludziom. Czas wakacji
wspólnie poœwiêcali na wêdrowanie, biwakowanie, œpiewy przy
ognisku, a tak¿e na modlitwê, medytacje, rozmowy i Msze œw.
Ks. Karol by³ zapalonym kajakarzem. Pierwszy sp³yw z Jego
udzia³em odby³ siê w 1953 roku
rzek¹ Brd¹. Potem w swoim kajaku
zwany „Kaloszem” odby³ 25 sp³ywów piêknymi polskimi rzekami, w
tym tak¿e nasz¹ Reg¹.
Latem, od 30 lipca do 13 sierpnia 1962 roku, ks. biskup Karol
Wojty³a, wraz z grup¹ krakowskiej
m³odzie¿y „Œrodowisko”, p³yn¹³
rzek¹ Reg¹ od Œwidwina, przez
£obez, do Ba³tyku. Na Ziemi £obeskiej wodniacy przebywali 4 dni.
Sp³ywaj¹c ze Œwidwina zgodnie z
za³o¿onym planem i pos³uguj¹c siê
szczegó³ow¹ map¹ terenu, na wysokoœci stacji kolejowej Klêpnica kajakarze wp³ynêli do p³ytkiej strugi rzeczki ³¹cz¹cej Regê z jeziorem
Klêpnicko.
Po trzykilometrowym „p³yniêciu”, a na wiêkszoœci odcinków ci¹gniêciu kajaków, 17-osobowa ekipa
wodniaków z Krakowa dotar³a do
Klêpnicy w gminie £obez. Goœcinna wieœ nad jeziorem by³a miejscem
biwaku i dwóch noclegów. Tu odby³
siê pierwszy na tym turnusie „dzieñ
turysty”, czyli ca³kowity odpoczynek od kajakowania i wios³owania.
M³odzie¿ „Œrodowiska”, mocno
podbudowana religijnie, powi¹zana
przyjaŸni¹ i potrzeb¹ umacniania
wiary, potrafi³a z korzyœci¹ wype³niæ ten wolny czas.
Powodem do zmartwieñ okaza³
siê powrót na g³ówn¹ trasê sp³ywu,
tzn. na rzekê Regê. Nieprzyjazna,
bo p³ytka i w¹ska struga, nie zachêca³a do powtórnego pokonania tego
samego szlaku. Postanowiono, by
kajaki i sprzêt przewieŸæ wozami

konnymi i zwodowaæ w najbli¿szym
miejscu Regi. Plan siê uda³, miejscowi gospodarze z chêci¹ pomogli
ambitnej grupie m³odych pionierów
kajakarstwa. Po zwodowaniu, dalszy ci¹g trasy przebiega³ Reg¹ do
£obza. Obowi¹zkowa „przenoska”
przy elektrowni wodnej (wodospadzie) w £obzie, to tak¿e czas na
krótk¹ wizytê turystów z ks. biskupem w koœciele parafialnym w
£obzie, spacer po mieœcie, drobne
zakupy.
Na 2 sierpnia zaplanowano biwak z noclegiem ko³o mostu na
Redze, w pobli¿u wsi Unimie. Podobnie jak ka¿dego ranka, 4 dzieñ
sp³ywu rozpocz¹³ siê polow¹ Msz¹
œw., odprawion¹ przez ks. Karola
„Wujka”. O³tarz by³ utworzony z
wiose³ i odwróconego kajaka.
Wszystkie Msze œw. polowe by³y
szczególnie prze¿ywane przez
uczestników, odprawiane najczêœciej w odosobnionych miejscach,
w ukryciu przed wzrokiem innych
ludzi.
KALENDARIUM SP£YWU
KAJAKOWEGO
RZEK¥ REG¥
30 lipca - 13 sierpnia 1962 r.
- 30 VII Œwidwin - przyjazd
poci¹giem z Krakowa, biwak nad
Reg¹.
Pobyt w Gminie £obez
- 31 VII (wtorek) ŒWIDWIN JEZIORO KLÊPNICKO
Trasa: Œwidwin - rzeka Rega struga Klêpnica, p³ytka, bardzo
trudna do pokonania - jezioro
Klêpnicko.
Biwak i nocleg nad jeziorem we
wsi Klêpnica.
- 1 VIII (œroda) JEZ. KLÊPNICKO
Dzieñ Turysty. Odbywa³ siê co
kilka dni sp³ywu. By³ to zwyczajowo dzieñ odpoczynku, swobodnego
kajakowania po jeziorze i zabiegów
organizacyjnych. Korzystano z
mo¿liwoœci d³u¿szych rozmów z
„Wujkiem”.
- 2 VIII (czwartek) KLÊPNICA
- UNIMIE
Trasa: przewo¿enie kajaków
wozami konnymi na Regê - sp³yw do
£obza - postój ko³o elektrowni wodnej (w £obzie: pobyt w koœciele
parafialnym, zwiedzanie miasta,
zakupy) - Unimie.
Biwak i nocleg ko³o mostu na
Redze, 0,5 km od wsi Unimie.
- 3 VIII (pi¹tek) U N I M I E .

Rano Msza œw. polowa odprawiona
przez ks. biskupa Karola Wojty³ê.
O³tarz zbudowano z wiose³ i odwróconego kajaku. Polowe Msze œw. to
szczególne prze¿ycie, zw³aszcza, ¿e
zawsze by³y otoczone atmosfer¹
pewnej konspiracji. Dziœ wydaje siê
to trudne do zrozumienia, ale taka
by³a koniecznoœæ polityczna.
Trasa: Unimie - Maækowo, Gmina Resko.
4 VIII Maækowo - Resko - jez.
P³oty.
5 VIII jez. P³oty. Dzieñ Turysty.
6 VIII jez. P³oty - jez. Gryfice
- biwak nad zapor¹.
7 VIII Rega - Borzêcin.
8 VIII Borzêcin - Trzebiatów.
9 VIII Trzebiatów - Mrze¿yno.
- Kana³ - jez. Resko Przymorskie.
10-12 VIII Mrze¿yno. Dni Turysty nad morzem.
13 VIII wyjazd autobusem do
Ko³obrzegu i odjazd poci¹giem do
Krakowa.
Sk³ad osobowy grupy kajakowej:
ks. biskup Karol Wojty³a „Wujek”, Gabriel Turowski - komandor
sp³ywu (w póŸniejszym czasie profesor immunologii klinicznej, autor

wielu wydañ literackich o Janie
Pawle II, cz³onek 6-osobowego zespo³u lekarzy sprawuj¹cy opiekê
nad Papie¿em po zamachu na placu
Œw. Piotra), W³adys³awa B¹k (lek.
chirurg), Jan B¹k, Danuta Ciesielska (doktor), œp. Zdzis³aw Heydel
(profesor), œp. Adam Kinaszewski
(re¿yser, dziennikarz), œp. Maria
Oœwiêcimska (doktor farmakologii), El¿bieta Ostrowska (wyk³adowca Studium Pielêgniarskiego),
Magda Piku³a (lek. psychiatra),
Krzysztof Rybicki (doktor), Maria
Rybicka (doktor), Bo¿ena Turowska (profesor), Marian Wojtowicz
(o. brat albertyn, pierwszy kap³an
zakonu), Teresa Zalewska, œp. Micha³ ¯yczkowski (profesor), Teresa
¯yczkowska (doktor).
Dobrze by by³o umieœciæ w mojej biografii trasy, wszystkie trasy,
na których by³em, ¿ebym tak by³
wroœniêty w Polsk¹ Ziemiê …
(Jan Pawe³ II, Watykan 1979)
Zdzis³aw Bogdanowicz
na podstawie ksi¹¿ki: „Zapis
drogi”. Wspomnienia „Œrodowiska” o nieznanym duszpasterstwie
ksiêdza Karola Wojty³y, Kraków
2005.
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Muzyka Moniuszki
w ³obeskim koœciele
(£OBEZ). W zwi¹zku z od³oniêciem tablicy na obelisku kamiennym upamiêtniaj¹cej pobyt Ks. Biskupa Karola Wojty³y na ziemi
³obeskiej, na godz. 11.00 zapowiedziano koncert w koœciele parafialnym pw. NSPJ w £obzie.

Kamieñ nad Reg¹ przygotowany pod wmurowanie tablicy

W niedzielê, 5 sierpnia 2012 r., zostanie poœwiêcona przez
arcybiskupa Andrzeja Dziêgê tablica upamiêtniaj¹ca pobyt
Ks. Biskupa Karola Wojty³y na ziemi ³obeskiej.

Program uroczystoœci:
10.30 - Msza Œw. w Koœciele Parafialnym w £obzie.
Po mszy - koncert „Œladami Moniuszki” w wykonaniu zespo³u
kameralnego z miasta Czerwieñ na Bia³orusi.
Po koncercie – przejœcie na promenadê, gdzie nast¹pi ods³oniêcie
i poœwiêcenie przez arcybiskupa Andrzeja Dziêgê tablicy na
obelisku kamiennym upamiêtniaj¹cej pobyt Ks. Biskupa Karola
Wojty³y na ziemi ³obeskiej.

Bêdzie to koncert kameralny zatytu³owany „Œladami Moniuszki” w
wykonaniu bia³oruskiego zespo³u
Gumienskiya Krynitsy.
Zespó³ powsta³ w 1992 r. z inicjatywy Wasilija Koptie³owa dyrektora
„Szko³y Sztuki” w m. Czerwen.
Tworz¹ go nauczyciele tej szko³y.
Nazwa nawi¹zuje do „Ihumieñszczyzny”, której centrum by³o miasto
Ihumien za³o¿one w 1387 r. Po roku
1923 zmieniono nazwê na Czerwen.
Z „Ihumieñszczyzny” pochodzili: S.
Moniuszko, M. Jelski, S. Chaim, M.
Rawienski i wielu innych artystów. W
ich repertuarze znajduj¹ siê dzie³a M.
Radziwi³³a, S. Moniuszki, N. Ordy,

M.K. Ogiñskiego, bia³oruska muzyka
ludowa oraz wspó³czesne utwory
kompozytorów bia³oruskich.
Miejscowoœæ Ubiel, w której 5
maja 1819 r. urodzi³ siê Stanis³aw
Moniuszko, praktycznie przesta³a ju¿
istnieæ. Le¿a³a oko³o 30 km od Miñska. Dziêki staraniom Mariana Fuksa, zosta³o odnalezione miejsce, w
którym niegdyœ sta³ dworek i tam
postawiono pami¹tkowy obelisk.
Do dziœ kompozytor nie doczeka³
siê muzeum z prawdziwego zdarzenia.
MM

£obez oczami m³odych...

Najfajniejsza dziura œwiata
(£OBEZ) Lato to dla studentów czas praktyk. W redakcji praktykê odbywa³o dwoje studentów
Uniwersytetu
Szczeciñskiego,
kszta³c¹cych siê na filologii polskiej - Alicja Bobko i Krzysztof
Klukowski. Poprosi³em ich, by napisali, jak widz¹ swoje miasto. Poni¿ej pierwsza praca, Alicji. KAR
***
£obez na pierwszy rzut oka nie
wyró¿nia siê niczym szczególnym na
tle innych pomorskich miejscowoœci.
Jednak dla mnie jest to miejsce, z którym ¿adne inne nie mo¿e siê równaæ,
po prostu najfajniejsza dziura œwiata.
Mieszkam tu od najm³odszych lat i
znam to miasto jak w³asn¹ kieszeñ,
lecz k³amstwem by³oby, gdybym powiedzia³a, ¿e wiem o wszystkich jego
wadach i zaletach.
W czasach dzieciñstwa, wydawa³o siê, ¿e te kilkadziesi¹t ulic oraz
okoliczne lasy to ca³y wszechœwiat, a
doniesienia z innych kontynentów i
odleg³ych krajów brzmia³y jak bajki
nie z tego œwiata. Wtedy cz³owiek
bra³ rzeczywistoœæ tak¹, jak¹ jest, nie
kwestionuj¹c jej, spêdza³ beztrosko
czas na zabawach ze swoimi pierwszymi przyjació³mi, zarówno w szkole, jak i poza ni¹. Powoli, lecz konsekwentnie, poznawa³ otaczaj¹c¹ przestrzeñ, przyzwyczaja³ siê do konkretnego miejsca i ludzi z nim zwi¹zanych. Po prostu nie wyobra¿a³ sobie,

¿e ¿ycie mo¿e wygl¹daæ inaczej,
przyjmuj¹c je z odpowiednim dziecku entuzjazmem. Ten cykl powtarza
siê od zawsze, a na dowód tego, czêsto mo¿emy us³yszeæ, ¿e „za komuny
by³o lepiej”. Ludzie nie têskni¹ za
„opiekuñczym” ustrojem, tylko za
w³asn¹ m³odoœci¹.
Jednak beztroskie dzieciñstwo
kiedyœ siê koñczy i w wieku kilkunastu lat zaczynamy myœleæ samodzielnie. Zaczyna siê kwestionowaæ pewne rzeczy, nie wszystko jest ju¿ takie
ró¿owe, jak siê kiedyœ wydawa³o.
M³odzieñczy bunt, który wystêpuje u
ka¿dego cz³owieka (oczywiœcie u
ka¿dej jednostki z innym nasileniem), odciska swoje piêtno równie¿
na postrzeganiu naszej ma³ej ojczyzny. Wracaj¹c codziennie ze szko³y
widzia³am podupadaj¹ce zak³ady na
ul. Magazynowej, których industrialnym klimatem by³am urzeczona. Graj¹c w koszykówkê na rozpadaj¹cym
siê boisku, cz³owiek zaczyna myœleæ,
czemu wszystko nie jest dopracowane i co robi¹ „ci na górze”, ¿e nic nie
jest tak, jak byæ powinno. Ponadto pojawiaj¹ siê myœli w stylu „czy na pewno nale¿ê do tego miejsca?”.
Potem wkroczy³am w doros³oœæ.
Po maturze dosta³am siê na studia i
ucieszy³am, ¿e wyrwê siê z tej ma³ej
mieœciny. O ile studenckie ¿ycie w
wiêkszym mieœcie ma swoje zalety, to
powracam tu najczêœciej jak siê da i

doceniam urok i ciszê tego miejsca.
Mnóstwo zieleni, lasy, ³¹ki, pola pozwalaj¹ odetchn¹æ i na³adowaæ baterie. Malowniczo po³o¿one tereny
przyci¹gaj¹ ludzi uciekaj¹cych od
zgie³ku wielkich miast, aby zrelaksowaæ siê, wypocz¹æ. Uwielbiam brak
korków, czyste powietrze, to ¿e wszêdzie jest blisko i przede wszystkim to,
¿e wiêkszoœæ ludzi jest mi znana, a nie
ca³kowicie anonimowa. Doceniam
dzia³alnoœæ ³obeskiego domu kultury,
w którym rozwija siê m. in. talent
m³odych muzyków, którzy promuj¹
gminê i zdobywaj¹ doœwiadczenie
koncertuj¹c na ca³ym œwiecie. Popieram ludzi daj¹cych mo¿liwoœæ rozwijania umiejêtnoœci u najm³odszych
mieszkañców, organizuj¹cych zawody z nagrodami, festyny, czym zachêcaj¹ m³odzie¿ do aktywnego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym. Po prostu, jak zwyk³o siê mówiæ, wszêdzie
dobrze, ale w domu najlepiej.
Z drugiej strony têsknota za domem nie przes³ania mi problemów,
które trapi¹ to miejsce, a na które
patrzê ju¿ z perspektywy osoby doros³ej. Zaczynaj¹c od najbardziej b³ahej rzeczy, mianowicie raka tocz¹cego nasz kraj, dziurawych dróg, które
ka¿dej zimy pêkaj¹ na nowo. Czy nie
mo¿na ich wyremontowaæ raz a porz¹dnie? Nie wspomnê o ich odœnie¿aniu, w zimie dojazd do niektórych
miejscowoœci graniczy z cudem,
bywa ¿e dzieci z wiosek nie mog¹

dojechaæ na lekcjê. Jeœli chodzi o
ekologiê, to niepokoi mnie stan naszej Regi oraz jezior zaroœniêtych i
melioracyjnie zaniedbanych. Ponadto martwi mnie stan terenów zielonych, najwiêkszej zalety £obza, w
niektórych miejscach nie ma chocia¿by ³awek czy œmietników, podczas
gdy te co s¹, czêsto staj¹ siê ofiarami
wandalizmu. Natomiast w samych
ludziach denerwuje mnie to, ¿e nie
potrafi¹ posprz¹taæ po swoich pupilkach. Wprawdzie wiem, ¿e jakieœ
kino czy basen by³oby nieop³acalne,
ale brakuje tutaj jakiegoœ centrum
rozrywki, w którym m³odzie¿ mog³aby spêdzaæ wolny czas, zamiast piæ
piwo pod sklepem. ¯yczy³abym sobie
równie¿ lepszego dostosowania budynków instytucji publicznych do
mo¿liwoœci osób niepe³nosprawnych. Martwi mnie brak nowych
miejsc pracy i niechêæ przedsiêbiorców do inwestowania w tej okolicy.
Ludzie czêsto zostaj¹ bez pracy, a co
za tym idzie, perspektyw na lepsze
jutro.
Mimo wszystko jestem bardzo
przywi¹zana do swojej miejscowoœci
i trudno by³oby mi opuœciæ j¹ na sta³e.
Jednak nie mam pojêcia jak dalej
potoczy siê moja przysz³oœæ. Czy nie
bêdê zmuszona do zamieszkania w
innym zak¹tku Polski, w poszukiwaniu lepszego ¿ycia..., czy mo¿e to
w³aœnie £obez zapewni mi warunki
do rozwoju?
Alicja Bobko
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Cudze chwalicie, swego nie znacie...
(GMINA RESKO) Nie
mieszkamy na
Mazurach, ani w górach,
nawet nie nad samym
morzem. Wed³ug wielu
opinii mieszkamy
niestety w ma³o
atrakcyjnym miejscu na
ziemi. Lasy, rzeki, stare
koœcio³y to czêsto za
ma³o w porównaniu
z tym, co maj¹ do
zaoferowania inne
regiony Polski. Trzeba
jednak doceniæ to co siê
posiada.
W gminach naszego powiatu
bardzo czêsto mówi siê o rozwoju
turystyki. Powsta³a nawet Lokalna Organizacja Turystyczna, a jej
dzia³alnoœæ opiera siê na idei
partnerstwa. Podstawê do powo³ania LOT w powiecie ³obeskim
da³a aktywnoœæ bran¿y turystycznej oraz zaanga¿owanie w³adz
powiatu i gmin w rozwój turystyki. Organizacjê powo³ano w ramach projektu „Dzia³aj¹c razem
osi¹gamy wiêcej – partnerstwa
lokalne w turystyce narzêdziem
sukcesu zmian gospodarczych”.
Prawd¹ jest, ¿e piêæ gmin ma wiêcej do zaoferowania ni¿ jedna. A
dotychczas ka¿da z gmin naszego
powiatu chwali³a siê praktycznie
tym samym: rzeka Rega, kajaki,
koœcio³y, przyroda. Zebranie tego
wszystkiego w ca³oœæ byæ mo¿e
zachêci turystów do odwiedzania
powiatu ³obeskiego.
Wielu turystom zapewne znudzi³ siê ju¿ Ba³tyk, Mazury, czy te¿
góry, trzeba przyznaæ, ¿e s¹ to
miejsca bardzo zadeptane przez
turystów. Nie ka¿dego te¿ staæ na
zagraniczne woja¿e. Dlatego tereny powiatu ³obeskiego mog¹ staæ
siê alternatyw¹ dla ludzi, którzy
chc¹ poznaæ nowe miejsca Polski,
mniej popularne i spokojniejsze,
ale przecie¿ nie ka¿demu podobaj¹ siê miejsca modne i zat³oczone. Z drugiej strony niektórzy powiedz¹ „nuda” i trudno siê z nimi
nie zgodziæ. Ciê¿ko bowiem z
ofert¹ trafiæ do wszystkich. Na
naszych terenach nie ma mowy o
„b³yskotekach” itd., ludziom poszukuj¹cym takich wra¿eñ polecam nadmorskie Mielno lub Miêdzyzdroje. Obszary naszego powiatu s¹ za to œwietn¹ ofert¹ dla
turysty z plecakiem.

Resko oœrodkiem
pielgrzymowania
Rejon miasta jest obszarem posiadaj¹cym wspania³e walory turystyczne. Malowniczo po³o¿one nad
Reg¹ miasto jest znanym na Pomorzu Zachodnim miejscem pielgrzymowania. Tu bowiem od marca
1993 roku funkcjonuje sanktuarium
maryjne, jedno z kilkunastu na terenie województwa. Jego istnienie
zwi¹zane jest z obecnoœci¹ obrazu,
który powsta³ pod koniec XIX z
fundacji Rudolpha von Beckedorffa, urzêdnika pruskiej administracji. Przedstawia Matkê Bo¿¹ jako
m³od¹ dziewczynê z kwiatem lilii w
rêku. Sama œwi¹tynia powsta³a na
prze³omie XIV i XV wieku, chocia¿
strzelista, widoczna ju¿ z daleka
wie¿a, to ju¿ dzie³o XIX-wiecznych
architektów. Walorów Resko posiada wiêcej. Otoczone lasami miasto
idealnie nadaje siê na weekendowe
wycieczki oraz spacery na ³onie
natury.

Sp³ywy kajakowe Reg¹
Gmina Resko le¿y na WysoczyŸnie £obeskiej oraz równinach: Nowogardzkiej i Gryfickiej. Przez
miasto i gminê przep³ywaj¹ rzeki
Rega oraz wpadaj¹ca do niej Ukleja. Obydwie rzeki stanowi¹ niezwykle malowniczy i atrakcyjny przyrodniczy szlak kajakowy. Rzeka
Rega nazywana królow¹ pomorskich rzek, wije siê przez ziemiê
³obesk¹. Jest najd³u¿sz¹ rzek¹ województwa zachodniopomorskiego.
Ze wzglêdu na czystoœæ wody ¿yj¹ w
niej pstr¹gi, p³ocie i szczupaki. To
równie¿ jedna z nielicznych polskich rzek, do której wp³ywaj¹ na
tar³o ³ososie. Obfitoœæ ryb oraz dostêpnoœæ rzeki sprawiaj¹, ¿e te rejony to równie¿ raj dla wêdkarzy.
Bystry nurt oraz poroœniête drzewami brzegi tworz¹ce swoisty nastrój
sprawiaj¹, i¿ jest to jedna z ulubio-

Gospodarstwo Agroturystyczne „Zagroda” w £ugowinie
nych rzek kajakarzy, a szlak Regi
nale¿y do najpiêkniejszych w Polsce.
Wieloletnie doœwiadczenie w
organizowaniu sp³ywów kajakowych posiada pan Jan Michalczyszyn, mieszkaniec Reska. Jego firma „Kajnet” zajmuje siê organizowaniem sp³ywów i wypo¿yczaniem
sprzêtu p³ywaj¹cego. Wypo¿yczalnia i pole namiotowe zlokalizowane
s¹ na terenie by³ej ubojni, w jednym
z obiektów wydzielono miejsce dla
goœci, aby mieli gdzie schroniæ siê
przed niesprzyjaj¹ca pogod¹.
- Jako niegdyœ zapalony turysta
zwiedzi³am z plecakiem wiele zak¹tków kraju i Europy - mówi Jan
Michalczyszyn - bywaj¹c tym samym na wielu polach namiotowych
i w wielu oœrodkach. To w Resku ma
w sobie swoisty urok, bo z jednej
strony cieszy oko wypielêgnowaniem, z drugiej odnosi siê wra¿enie
bycia w rodzinnej atmosferze, w
miejscu bezpiecznym i niemal swojskim, jest to miejsce, które ma w
sobie ducha. Sprawia to zarówno

¿yczliwoœæ gospodarzy, ale i te¿
sposób zagospodarowania terenu.
O taki efekt niezwykle trudno, tym
bardziej, ¿e sporo osób pole namiotowe traktuje czêsto jako wydzielony „kopel” z dostêpem do bie¿¹cej
wody – opowiada z pasj¹ p. Michalczyszyn.

Œcie¿ka rowerowa
Je¿eli chodzi o œcie¿ki rowerowe naszego powiatu, to warto wybraæ siê na przeja¿d¿kê tras¹ w
gminie Resko. Tutaj mo¿na skorzystaæ z Edukacyjnej Œcie¿ki Rowerowej „Dolina Rzeki Regi”, która
wynosi prawie 7,2 km. Staruje siê z
koñca ulicy Polnej w Resku i przeje¿d¿a siê przez tory kolejowe. Potem jedzie siê przez ³¹ki i doje¿d¿a
do lasu. Co jakiœ czas przejazd jest
utrudniony ze wzglêdu na piaszczyst¹ drogê. Jad¹c dalej, dociera
siê do nieczynnego przejazdu kolejowego. Tam warto na chwilê siê
zatrzymaæ, zboczyæ z trasy i zobaczyæ stary most kolejowy.
Wracaj¹c na trasê dalej jedzie
siê malowniczym lasem, z którego
wyje¿d¿a siê na piêkny postój nad
brzegiem Regi. Jad¹c dalej po prawej stronie zobaczyæ mo¿na ³adn¹
panoramê pól. To wszystko przy
drodze o wygodnej i równej nawierzchni. Dalej wje¿d¿a siê do liœciastego lasu, a potem dociera do
kolejnego miejsca postojowego nad
stromym brzegiem Regi. Swoj¹
podró¿ mo¿na skoñczyæ w Starogardzie lub £agiewnikach.

Jezioro w Starej
Dobrzycy
Œcie¿ka nad jeziorem w Starej Dobrzycy

Objête stref¹ ciszy jezioro Dobrzyca, rzeka Rega i otaczaj¹ce
Resko ze wszystkich stron lasy mie-
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szane - tworz¹ niepowtarzalny mikroklimat idealny do spacerów oraz
rowerowych wycieczek na ³onie
natury. Nie dalej jak 10 km na pó³nocny wschód od Reska le¿y Stara
Dobrzyca. Wieœ ulokowana zosta³a
nad malowniczym jeziorem Dobrzyca. To tutaj mieszkañcy gminy
Resko, ale te¿ powiatu i regionu,
wypoczywaj¹, korzystaj¹ z k¹pieli i
³owi¹ ryby. Nad jeziorem powsta³o
wiele domków letniskowych. Ich
w³aœcicielami s¹ mieszkañcy naszego powiatu ale i nie tylko – mo¿na tu
spotkaæ np. mieszkañców Szczecina, którzy doceniaj¹ piêkno tego
cichego i piêknego miejsca. Dziœ
turystów jest jednak mniej, zmotoryzowane spo³eczeñstwo czêsto zamiast wypoczynku nad jeziorem
wybiera wyjazd nad morze, a do
tego nie jest daleko, ale to wkrótce
mo¿e ulec zmianie. Nad jeziorem tej
wiosny zasz³y bardzo du¿e zmiany.
Pomost na jeziorze oraz budynek
stanicy wymaga³y remontu. Tereny
wokó³ jeziora by³y zaniedbane, a
pozosta³a infrastruktura tak¿e nie
by³a w najlepszym stanie. Choæ
obecnie gminne jednostki samorz¹dowe borykaj¹ siê z problemami finansowymi, to w Resku zadbano o
lokalnych mieszkañców i zainwestowano w miejsce wypoczynkowe.
Zadbano o obie pla¿e; na jednej
znajduje siê ogrodzone pole namiotowe, na drugiej budynek stanicy i
boisko do pla¿owej pi³ki siatkowej
oraz plac zabaw dla maluchów. Na
obu pla¿ach mo¿na tak¿e skorzystaæ
z pomostów. Nad jeziorem powsta³o wiele miejsc ogniskowych, zamontowano te¿ wiele ³awek i sto³ów.
Ponad 300.000 z³ nie wydano na
marne, a miejsce to sta³o siê teraz
wizytówk¹ turystyczn¹ gminy Resko. Na pewno ka¿dy mi³o spêdzi
czas nad tym jeziorem.

RESKO
ska, w³aœcicielka „Zagrody”. - Nasze gospodarstwo traktujemy jako
dodatkow¹ pracê. Mieszkamy na
bardzo ubogim terenie pod wzglêdem turystyki, ale klienci zaje¿d¿aj¹ do nas. Mamy sta³ych goœci z Niemiec, czêsto przyje¿d¿aj¹
na tydzieñ, dwa. Jednak m³odszego
pokolenia to ju¿ nie poci¹ga. Ci starsi turyœci z Niemiec, bardzo przywi¹zuj¹ siê do tego miejsca i przyje¿d¿aj¹ nawet dwa razy w roku.
Niektórzy z nich przyje¿d¿aj¹ do
nas ju¿ od wielu lat. Zatrzymuj¹ siê
u nas tak¿e grupy teatralne z Krakowa, chêtnie zwiedzaj¹ te tereny, oraz
wielu rowerzystów. Typowi turyœci
tak¿e siê zdarzaj¹, przyje¿d¿aj¹
odpocz¹æ.
Na swojej dzia³ce mamy staw
rybny, plac rekreacyjny, domek grillowy, jest stó³ do ping-ponga, mamy
tak¿e rowery dla goœci. Jeœli ktoœ
chce przyjechaæ i typowo odpocz¹æ
z dala od zgie³ku, to te tereny s¹ dla
takiego turysty rajem na ziemi. Jest
tu du¿o zwierzyny leœnej, o poranku
s³ychaæ œpiew ptaków, mo¿na obserwowaæ sarny, na stawie kaczki czy
czaple. Wczeœniej sami na terenie
naszego gospodarstwa prowadziliœmy mini zoo. Mamy 5 pokoi, jesteœmy wiêc w stanie przyj¹æ oko³o 10
osób.
Czy jest szansa na rozwój turystyki? Ona bêdzie zawsze, jeœli ludzie bêd¹ mieli pieni¹dze, a niestety
zauwa¿alne jest ogólne zubo¿enie.
W czasie kryzysu widaæ wiêkszy
kontrast, niektórzy siê w szybszym
tempie bogac¹, a inni maj¹ coraz
mniej pieniêdzy. Mieliœmy u nas
ostatnio rodzinê ze Œl¹ska. Opowiadali, ¿e ¿ycie jest drogie, maj¹ dwójkê dzieci w szko³ach, ojciec by³
górnikiem, ¿ona gdzieœ dorabia³a.
Mówili, ¿e jest im bardzo ciê¿ko.

Nieliczne gospodarstwa
agroturystyczne
Gmina Resko posiada mniejsze
zaplecze agroturystyczne ni¿ np.
gmina Wêgorzyno. Pokoje do wynajêcia mo¿na m.in znaleŸæ w leœniczówce w Iglicach. Ponadto istniej¹
dwa agrogospodarstwa w £ugowinie, jedno z nich jednak w chwili
obecnej nie przyjmuje goœci z powodów rodzinnych. W samym Resku na ul. Jednoœci Narodowej,
mo¿na zatrzymaæ siê w hotelu
„Rega”. Smaczny posi³ek mo¿na
zjeœæ w restauracji „Mozaika”, która znajduje siê na ul. B.M.Cassino.
Gospodarstwo agroturystyczne
„Zagroda” po³o¿one jest we wsi
£ugowina. Miejsce to idealne jest
dla wszystkich ludzi chc¹cych wypocz¹æ z dala od zgie³ku, zarówno
dla osób biernie jak i aktywnie wypoczywaj¹cych.
- Gospodarstwo prowadzimy ju¿
ponad 20 lat - mówi Lilia Piórkow-

Jezioro w Starej Dobrzycy
Chcieli przyjechaæ, zmieniæ klimat.
Gdyby ludzie byli bogatsi, mieli
wiêcej pieniêdzy, to na pewno turystyka by³aby bardziej rozwiniêta.
Myœlê, ¿e tereny naszego powiatu s¹
bogate pod wzglêdem przyrodniczym, dlatego typowy turysta, taki z
plecakiem, mi³uj¹cy przyrodê znajdzie tu wiele ciekawych rzeczy –
mówi³a w³aœcicielka „Zagrody” Lilia Piórkowska.

Zabytki w gminie Resko

Resko. Koœció³
p.w. Niep. Poczêcia NMP
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Na terenach powiatu poszukiwacze ciekawych i starych budowli
bêd¹ musieli zadowoliæ siê przede
wszystkim zabytkowymi koœcio³ami. Ponadto w gminie Resko, mo¿na tak¿ê zobaczyæ parki dworskie.
Oto przyk³adowe obiekty zabytkowe w gminie Resko:
- Dorowo: Koœció³ filialny pw.
œw. Antoniego z XVIII w., ryglowy,
barokowy. Otwory okienne w oprawie z rygli. Wie¿a z oszalowan¹ latarni¹. Przy koœciele pozosta³oœci
cmentarza. Obiekt zabytkowy - nr
rej. 429 z 10.12.1963 r. Obok koœcio³a znajduje siê pomnik poœwiêcony mieszkañcom wsi poleg³ym w
I wojnie œwiatowej.
- Iglice: Koœció³ filialny p.w. œw.
Stanis³awa Kostki z 1696 r. ryglowy,
z drewnian¹ dwucz³onow¹ osadzon¹ na nawie wie¿¹. Obiekt zabytkowy - nr rej. 431 z 10.12.1963
r. Przy koœciele znajduje siê g³az -

pomnik poœwiêcony mieszkañcom
wsi poleg³ym w I wojnie œwiatowej.
Brak listy poleg³ych.
Zabytkowy pa³ac z XIX w., okaza³a eklektyczna budowla, murowana z fragmentami œcian ryglowych,
za³o¿ona na planie L. Opuszczony
popada w ruinê.
- Lubieñ Górny: Dwór z II po³.
XIX w.
- Ratusz w Resku, wybudowany
w 1841 r., po³o¿ony w centrum miasta. Jest siedzib¹ w³adz miejskich.
- Budynek szko³y w Resku, wybudowany w 1847 roku.
- Parki dworskie w Komorowie,
Mi³ogoszczy, Krosinie, Mo³stowie,
Przemys³awiu.
- Dodatkowo zabytkowe koœcio³y w £abuniu Wielkim, Siwkowicach, Starej Dobrzycy.
Podsumowuj¹c powiat ³obeski
jest wyj¹tkowo atrakcyjny pod
wzglêdem przyrodniczym. Kraina
bujnych lasów, czystych jezior i
rzek bogatych w ryby, z wieloma
gatunkami zwierz¹t i ptaków – to
wspania³e miejsce do wypoczynku i
sprzyjaj¹ce warunki do powstania
bogatej bazy turystycznej.
Warto postawiæ na lokalny wypoczynek. Czêsto bowiem nie
mamy pojêcia, na jak bogatych terenach mieszkamy. Cudze chwalicie
swego nie znacie. Zachêcamy do
odpoczynku na terenie gminy Resko
i powiatu ³obeskiego.
PJ

Str
Str.. 10

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 31.7.2012 r.

Wysokie noty z egzaminów
(WÊGORZYNO). Zarówno Szko³a Podstawowa jak i Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w tym mieœcie
maj¹ powody
do dumy.
W tym roku œrednia punktów w
kraju po sprawdzianie w szko³ach
podstawowych klasy VI wynosi³a
22,75, w województwie zachodniopomorskim – 21,92, w powiecie
³obeskim 20,31, w gminie Wêgorzyno – 21,91.
Wy¿sze od œredniej krajowej
wyniki mia³a Szko³a Podstawowa w
Wêgorzynie, która uzyska³a punktacjê w wysokoœci 22,76. Szko³a
Podstawowa w Runowie Pomorskim uzyska³a wynik 19,73.
Wêgorzyñscy gimnazjaliœci z
egzaminu gimnazjalnego klas III z
czêœci humanistycznej uzyskali
wynik punktowy w wysokoœci
26,47, przy œredniej krajowej wynosz¹cej 25,31, œredniej wojewódz-

kiej wynosz¹cej 23,71 i œredniej powiatu ³obeskiego wynosz¹cej
22,27.
Z czêœci matematyczno-fizycznej wêgorzyñskie gimnazjum uzyska³o wynik punktowy w wysokoœci
23,32, przy czym œrednia kraju wynosi³a 23,90, œrednia wojewódzka
22,25, natomiast œrednia powiatu –
19,74 p.
W punktacji z egzaminu gimnazjalnego klas III z jêzyka angielskiego wêgorzyñskie gimnazjum w porównaniu do œredniej krajowej
(28,28 p.) i wojewódzkiej (27,88 p.)
wypad³o znacznie poni¿ej, wy¿ej
jednak, ni¿ œrednia powiatu ³obeskiego - 21,08. Gimnazjaliœci wêgorzyñscy uzyskali wynik 21,97 pkt.
Gimnazjum w Wêgorzynie
mo¿e byæ równie¿ dumne z egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny
2010/11.
W czêœci humanistycznej z historii œrednia szko³y wynios³a 58,16
pkt., przy œredniej powiatu 54,01
œredniej województwa – 58,57 i
œredniej okrêgu – 59,48.
Z czêœci humanistycznej z jêzyka polskiego z kolei uczniowie
szko³y uzyskali œredni¹ wynosz¹c¹

65,53, przy œredniej powiatu –
60,67, województwa – 62,345 pkt. i
œredniej okrêgu – 63,10.
Bardzo wysokie wyniki uzyskali
uczniowie z czêœci matematycznoprzyrodniczej przedmioty przyrodnicze bo a¿ 50,60, przy œredniej powiatu wynosz¹cej 46,09 pkt., œred-

niej wojewódzkiej 48,55 i œredniej
okrêgu 48.89.
Gorsze wyniki z kolei uzyskali
uczniowie z jêzyka angielskiego
(zakres podstawowy) – 51,44, przy
œredniej powiatu 52,87, œredniej
województwa 61,92 i œredniej okrêgu – 62,13.
MM

Rusza konkurs pn. „Aktywna
i Ekologiczna Wieœ Powiatu £obeskiego”
(POWIAT) Starostwo
Powiatowe w £obzie
po raz kolejny og³osi³o
konkurs pn. „Aktywna
i Ekologiczna Wieœ
Powiatu £obeskiego”.
Dla zwyciêzców
przewidziano cenne
nagrody.
Konkurs obejmuje miejscowoœci wiejskie so³ectw gmin £obez,
Dobra, Wêgorzyno, Resko i Radowo Ma³e. Celem Konkursu jest zachêcenie mieszkañców so³ectw
gmin powiatu ³obeskiego do: dbania
o w³asne otoczenie, promowania
œwiadomoœci obywatelskiej i kulturowej mieszkañców, pielêgnowanie
i rozwijanie to¿samoœci lokalnej,
pobudzania aktywnoœci gospodarczej, zachowania wartoœci œrodowiska kulturowego i przyrodniczego
przy uwzglêdnieniu potrzeb przysz³ych pokoleñ, a tak¿e kszta³towania i utrzymania ³adu przestrzennego, stosowania rozwi¹zañ ekolo-

gicznych w œrodowisku lokalnym.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zg³oszenie przez Urz¹d
Gminy, udzia³u wsi w konkursie, w
terminie do 16 sierpnia 2012 r. Z
terenu gminy Wójt/Burmistrzowie
mog¹ wytypowaæ i zg³osiæ maksymalnie trzy wioski.
W II etapie konkursu komisja
dokona wizytacji i oceny wytypowanych wsi, w dniach 12-14 wrzeœnia 2012 r., przyznaj¹c punkty poszczególnym miejscowoœciom.
Ocenie Komisji podlegaæ bêd¹
dzia³ania podejmowane na rzecz
poprawy wizerunku wsi i aktywizacji œrodowisk wiejskich od wrzeœnia
2011 r. do wrzeœnia 2012 r., w tym:
ogólna ocena estetyki wsi – 5, sposób zaprezentowania walorów wsi –
5, promocja wsi na zewn¹trz – 5,
dzia³ania podejmowane na rzecz
wsi – 10, organizacja imprez œrodowiskowych – 10, udzia³ mieszkañców w uroczystoœciach gminnych i
powiatowych – 10, zaanga¿owanie
mieszkañców w trakcie realizacji
wspólnych przedsiêwziêæ – 10.

Nagrodami w konkursie bêd¹
nagrody rzeczowe zakupione przez
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska Starostwa Powiatowego w £obzie o
wartoœci: I nagroda – 3.000 z³, II
nagroda – 2.000 z³, III nagroda –
1.000 z³. Ponadto przewidziano nagrody dodatkowe dla wszystkich

wsi uczestnicz¹cych w konkursie w
³¹cznej kwocie 1.000 z³.
Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone podczas Do¿ynek PowiatowoGminnych w £obzie, dnia 23.09.2012
r., ponadto zostan¹ zamieszczone na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w £obzie.
PJ
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Oœwiadczenia maj¹tkowe radnych
Gminy Radowo Ma³e
Ma³gorzata Budzyñska jest
przewodnicz¹ca rady oraz nauczycielk¹ w Zespole Szkó³ Publicznych
w Radowie Ma³ym. W ubieg³ym
roku zgromadzi³a œrodki pieniê¿ne
w wysokoœci 15.000 z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Posiada dom o
powierzchni 170 mkw. i wartoœci
340.000 z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). W ubieg³ym roku z tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 67.520 z³; dzia³alnoœæ wykonywana osobiœcie – 1.128 z³; PITR 10.800 z³. Posiada samochód
Hyundai z 2009 roku (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Zobowi¹zania
pieniê¿ne: kredyt hipoteczno – budowlany w PEKAO SA w wysokoœci 80.000 z³ do 2015 roku, kwota
pozosta³a do sp³aty wynosi 32.271
z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska).
Zbigniew Drozdowski jest wiceprzewodnicz¹cym rady oraz podleœniczym w Leœnictwie £osoœnica.
Nie zgromadzi³ œrodków pieniê¿nych w ubieg³ym roku. W oœwiadczeniu wykaza³ mieszkanie o powierzchni 54,80 mkw i wartoœci
30.000 z³ (umowa u¿yczenia mieszkania). Z tytu³u zatrudnienia w 2011
roku osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
71.506 z³; diety radnego wynios³y
2.550 z³. Posiada samochód VW
Golf z 2006 roku. Zobowi¹zania pieniê¿ne: po¿yczka w Nadleœnictwie
Resko w celu u³atwienia zakupu samochodu, u¿ywanego równie¿ do
celów s³u¿bowych w wysokoœci
30.000 z³otych, z koñcem ubieg³ego
roku do sp³aty pozosta³o 27.500 z³.
Andrzej Kusyk jest wiceprzewodnicz¹cym rady, prowadzi tak¿e
gospodarstwo ekologiczne. Nie
zgromadzi³ œrodków pieniê¿nych w
ubieg³ym roku. Posiada na wspó³w³asnoœæ dom o powierzchni 140
mkw i wartoœci 100.000 z³. W ubieg³ym roku osi¹gn¹³ nastêpuj¹ce dochody: renta – 9.604 z³; dzia³alnoœæ
wykonywana osobiœcie – 187 z³; z
tytu³u pe³nienia obowi¹zków spo³ecznych i obywatelskich – 2.850 z³;
dotacja unijna na produkcjê roln¹ –
56.898 z³. Posiada samochód osobowy Ford Mondeo, 2005 rok produkcji (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska).
Dawid Adamski – doradca rolniczy w Zachodniopomorskim
Oœrodku Doradztwa Rolniczego w
Barzkowicach. Zgromadzi³ w ubieg³ym roku 4.000 z³ oszczêdnoœci.
Dochód z tytu³u zatrudnienia za
2011 rok wyniós³ 33.879 z³, a diety
radnego 3.780 z³. Posiada samo-

chód osobowy Opel Astra II, 1999
rok produkcji.
Zygmunt B³awzdziewicz – radny gminy, zgromadzi³ w roku ubieg³ym 42.000 z³ oszczêdnoœci
(wspó³w³asnoœæ). Posiada równie¿
na wspó³w³asnoœæ dom o powierzchni 160 mkw i wartoœci
325.000 z³ (wraz z dzia³k¹ o powierzchni 2200 metrów. Posiada
tak¿e dzia³kê roln¹ o powierzchni
8,19 ha. W 2011 roku osi¹gn¹³ nastêpuj¹ce dochody: emerytura –
24.225 z³, nale¿noœæ ze stosunku
pracy – 20.923 z³; dieta radnego –
3.320 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne:
kredyt hipoteczny na remont domu
zaci¹gniêty w PKO SA, oddzia³ w
Nowogardzie w 2004 roku, w wysokoœci 66.000 z³ na okres 10 lat, do
sp³aty pozosta³o 22.400 z³ (wspó³w³asnoœæ).
Krzysztof Borkowski prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne o powierzchni 15,24 ha (w³asnoœæ) i 42 ha (dzier¿awa). Z tego
tytu³u osi¹gn¹³ w roku ubieg³ym
przychód i dochód w wysokoœci
90.000 z³, 60.000 z³ – dot. Posiada
dom o powierzchni 96 mkw i wartoœci 150.000 z³ (wspó³w³asnoœæ z
¿on¹). Z tytu³u pe³nienia obowi¹zków spo³ecznych i obywatelskich
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 3.000
z³. Posiada ci¹gnik Zetor 16145 i
Ursus C-360. Zobowi¹zania pieniê¿ne: Kredyt klêskowy w wysokoœci 15.000 z³ na zakup nawozów
zaci¹gniêty w B.S Goleniów, okres
sp³aty do 30.10.2012 rok.
W³adys³aw Kamola prowadzi
indywidualne gospodarstwo rolne o
powierzchni 37,05 ha (1/2 czêœci).
Z tego tytu³u osi¹gn¹³ w roku ubieg³ym dochód w wysokoœci 42.000
z³. Ponadto dzier¿awi grunty rolne o
powierzchni 58,7875 ha. Posiada
dom o powierzchni 160 mkw i wartoœci 400.000 z³ oraz dom o powierzchni 420 mkw i wartoœci
700.000 z³ (akt notarialny, wspó³w³asnoœæ, 1/2 czêœci – wspólnota).
Dieta radnego w ubieg³ym roku
wynios³a 3.450 z³. Posiada ci¹gnik
Fiat, samochód VW Passat z 2001
roku, samochód ciê¿arowy Mercedes z 1997 roku oraz kombajn zbo¿owy Claas (wspó³w³asnoœæ).
Bo¿ena Kipisz – radna gminy.
Posiada dom o powierzchni 130
mkw i wartoœci 180.000 z³ 9wspó³w³asnoœc ma³¿eñska). Prowadzi
gospodarstwo rolne o powierzchni

16 ha. Z tego tytu³u osi¹gnê³a w roku
ubieg³ym dochód w wysokoœci
30.000 z³. Dieta radnej w ubieg³ym
roku wynios³a 3.300 z³; prowizja
so³tysa – 270 z³. Jest wspó³w³aœcicielk¹ samochodu osobowego Citroen C5, 2003 rok produkcji. Zobowi¹zania pieniê¿ne: Kredyt zaci¹gniêty w B.S w wysokoœci 30.000 z³
na inwestycje w gospodarstwie rolnym; kredyt preferencyjny w wysokoœci 10.000 z³ na zakup nawozu i
nasion w gospodarstwie rolnym.
Józef Lewandowski – dyrektor
wydzia³u w Starostwie Powiatowym w £obzie. Z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
56.357 z³; dieta radnego wynios³a
2.700 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne:
powsta³y w wyniku zakoñczenia
dzia³alnoœci gospodarczej w rolnictwie – nabywca udzia³ów w spó³ce
nie wywi¹za³ siê z obowi¹zku zap³aty za udzia³y i przejêty maj¹tek ruchomy. Trwa dochodzenie nale¿noœci w drodze postêpowania s¹dowego. Powsta³y z tego tytu³u zobowi¹zania: 80.000 z³ + odsetki na rzecz
Urzêdu Gminy Radowo Ma³e;
35.000 z³ + odsetki na rzecz Rolmix
Koszalin i 10.000 z³ + odsetki na
rzecz ANR O/T Szczecin.
Boles³aw £êcki – rencista, posiada dom o powierzchni 175 mkw
i wartoœci 350.000 z³ (wspó³w³asnoœæ). W poprzednim roku
osi¹gn¹³ nastêpuj¹ce dochody: renta 10.092 z³; us³ugi rolnicze dla ko³a
³owieckiego „Jeleñ” w £obzie 1480
z³otych netto; dieta radnego – 4.500
z³; inne Ÿród³a – 450 z³. Posiada
samochód BMW E46, 2001 rok produkcji oraz ci¹gnik Case 1594.
Janina Pawluk jest nauczycielk¹ w Szkole Podstawowej w Sie-

dlicach. W 2011 roku osi¹gnê³a dochód z tytu³u zatrudnienia w wysokoœci 43.648 z³; dieta radnej wynios³a 4.500 z³.
Stefan Remiœko – emeryt, zgromadzi³ w 2011 roku œrodki pieniê¿ne w wysokoœci 20.000 z³ (wspólnoœæ ma³¿eñska). Posiada mieszkanie o powierzchni 74 mkw i wartoœci
150.000 z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). W ubieg³ym roku osi¹gn¹³ nastêpuj¹ce dochody: emerytura –
28.078 z³; PIT-R – 3.300 z³. Posiada
samochód osobowy Opel Astra,
2006 rok produkcji (wspólnoœæ
ma³¿eñska).
Miros³aw Szreder jest konserwatorem w spó³ce „Wodoci¹gi Zachodniopomorskie”. W ubieg³ym
roku zgromadzi³ œrodki pieniê¿ne w
wysokoœci 8.000 z³. Z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 5.563 z³; dieta radnego 750 z³.
Andrzej Szubert prowadzi gospodarstwo rolne (ziemia orna, lasy,
³¹ki), z tego tytu³u w ubieg³ym roku
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 1.900
z³. Posiada mieszkanie o powierzchni 73 mkw i wartoœci 50.000
z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Z
tytu³u wykonywanej osobiœcie dzia³alnoœci w ubieg³ym roku osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 1.549 z³; dieta
radnego wynios³a 3.750 z³.
Marzanna Taborska jest w³aœcicielk¹ sklepu spo¿ywczo – przemys³owego w Orlu. Z tego tytu³u w
roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w
wysokoœci 5.345 z³. Posiada mieszkanie o powierzchni 54 mkw i wartoœci 50.000 z³. Dieta radnej wynios³a 2.700 z³. Posiada samochód osobowy Opel Vectra C, 2003 rok produkcji.

A myœmy szli i szli - dziesi¹tkowani
Przez tajgê, step – pl¹tanin¹ dróg
A myœmy szli i szli, i szli niepokonani

Wyrazy szczerego wspó³czucia
rodzinie zmar³ej

Anny Waga

ze Smorawiny
sk³ada
Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków Ko³o w £obzie
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Burmistrz Wêgorzyna

Burmistrz Wêgorzyna

dzia³aj¹c na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn.
zm.) oraz § 3 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004
r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ
na zbycie nieruchomoœci (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108)

og³asza drugi przetarg ustny
nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci po³o¿onej w obrêbie
Cieszyno gm. Wêgorzyno stanowi¹cej:

og³asza drugi przetarg ustny
nieograniczony na sprzeda¿:
niezabudowanej dzia³ka gruntu o nr ewidencyjnym 1241/6 o pow.
0,0269 ha po³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym nr 1 m. Wêgorzyno przy
ul. Jagielloñskiej, posiadaj¹cej urz¹dzon¹ KW
nr SZ1L/00016838/7. Dzia³ka gruntu w kszta³cie wielok¹ta. S¹siedztwo
dzia³ki stanowi teren zabudowy produkcyjnej i mieszkaniowej. Dostêp
do dzia³ki bezpoœrednio z ulicy Jagielloñskiej przez doœæ strom¹ skarpê
lub przez grunt dzia³ki Ne 1281 zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
Cena wywo³awcza wynosi 36 625,00 z³ (podatek VAT zostanie doliczony do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 7 325,00 z³.
Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej:
tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym us³ugowej),
System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów œrodowiska
przyrodniczego:
Natura 2000, granica Otuliny Iñskiego Parku Krajobrazowego.
Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu:
Strefa B ochrony konserwatorskiej.
Na dzieñ 06.07.2012 r. Burmistrz Wêgorzyna og³osi³ I przetarg ustny
nieograniczony który zakoñczy³ siê wynikiem negatywnym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 31.08.2012 r. w sali konferencyjnej
(I piêtro) Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie ul. Rynek 1
o godz. 9.00
Post¹pienie - nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium na konto
depozytowe Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie nr 24 9375 1025 3900
0954 2000 0020 w Banku Spó³dzielczym w Goleniowie Oddzia³ Wêgorzyno, najpóŸniej w dniu 27 sierpnia 2012 r. Dowód wp³acenia wadium
nale¿y okazaæ komisji przetargowej przed przyst¹pieniem do przetargu.
Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg wadium zalicza siê na poczet
ceny nabycia.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wp³aty w
okreœlonym terminie lub nie stawi siê bez wczeœniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego terminie i
miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie bêdzie podlega³o zwrotowi.
Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê za¿yczy sobie
okazania granic jest on zobowi¹zany do wp³acenia w terminie 7 dni od
daty rozstrzygniêcia przetargu na konto Urzêdu Miejskiego kwoty wskazanej przez tut. Urz¹d.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ polskie osoby prawne i fizyczne oraz
cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomoœci przez
cudzoziemców je¿eli wp³ac¹ wadium w podanej wysokoœci oraz w okreœlonym terminie i miejscu. Osoby prawne winny okazaæ komisji przetargowej aktualny odpis z KRS.
Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Burmistrz Wêgorzyna ma prawo odwo³ania og³oszonego przetargu w
przypadku uzasadnionej przyczyny, niezw³ocznie podaj¹c informacjê o
odwo³aniu przetargu do publicznej wiadomoœci.
Informacjê w sprawie przetargu i nieruchomoœci udzielane s¹ na II piêtrze w pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 267, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28 lub telefonicznie /091/
39 71 483.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska

niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 169/36 o pow.
1 339 m2 po³o¿onej we wsi Cieszyno, gm. Wêgorzyno, posiadaj¹cej urz¹dzon¹ KW nr SZ1L/00015303/8.
W planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym
Uchwa³¹ Rady Miejskiej nr XVI/169/99 z dnia 29.12.1999 r. (dz.
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 10, poz. 107) zapis dla w/w
dzia³ki brzmi: UTLu - tereny zabudowy letniskowej z us³ugami.
Cena wywo³awcza wynosi 38 875,00 z³ netto (podatek VAT zostanie doliczony do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 7 775,00 z³.
Na dzieñ 06.07.2012 r. Burmistrz Wêgorzyna og³osi³ I przetarg
ustny nieograniczony który zakoñczy³ siê wynikiem negatywnym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 31 sierpnia 2012 r. o godz. 9.30
w sali konferencyjnej (I piêtro) Urzêdu Miejskiego
w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1.
Post¹pienie - nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem w
górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹
uczestnicy przetargu.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium na
konto depozytowe Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie nr 24 9375 1025
3900 0954 2000 0020 w Banku Spó³dzielczym w Goleniowie Oddzia³
Wêgorzyno, najpóŸniej w dniu 27.08.2012 r. Dat¹ uiszczenia wp³aty
wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania
wp³aty. Dowód wp³acenia wadium nale¿y okazaæ komisji przetargowej przed przyst¹pieniem do przetargu. Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia.
Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê za¿yczy
sobie okazania granic jest on zobowi¹zany do wp³acenia w terminie 7
dni od daty rozstrzygniêcia przetargu na konto Urzêdu Miejskiego
kwoty wskazanej przez tut. Urz¹d.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wp³aty w
okreœlonym terminie lub nie stawi siê bez wczeœniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ
od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie bêdzie podlega³o zwrotowi.
Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê za¿yczy
sobie okazania granic jest on zobowi¹zany do wp³acenia w terminie 7
dni od daty rozstrzygniêcia przetargu na konto Urzêdu Miejskiego
kwoty wskazanej przez tut. Urz¹d.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ polskie osoby prawne i fizyczne oraz
cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomoœci przez
cudzoziemców je¿eli wp³ac¹ wadium w podanej wysokoœci oraz w
okreœlonym terminie i miejscu. Osoby prawne winny okazaæ komisji
przetargowej aktualny odpis z KRS.
Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Burmistrz Wêgorzyna ma prawo odwo³ania og³oszonego przetargu w
przypadku uzasadnionej przyczyny, niezw³ocznie podaj¹c informacjê
o odwo³aniu przetargu do publicznej wiadomoœci.
Informacjê w sprawie przetargu i nieruchomoœci udzielane s¹ na II
piêtrze w pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 267, a w sprawach
zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 27 lub telefonicznie
/091/ 39 71 251.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska
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OG£OSZENIA DROBNE

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

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Zamieniê mieszkanie 78 mkw. (4pokojowe) w bloku w Grabowie (7
km od £obza) na 2-pokojowe w
£obzie. Mieszkanie bardzo przestronne, s³oneczne, zadbane, do
zamieszkania od zaraz. Oferta
obejmuje równie¿ piwnicê, gara¿ i
dzia³kê uprawn¹. Kontakt tel. 725
368 381.

Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547.

Sprzedam kawalerkê 27 mkw. w
centrum £obza, niski czynsz, parter, okna plastikowe, ocieplona,
cena 60 tys. z³. Tel. 696 291 789.
Sprzedam mieszkanie 62 mkw. za
130
tys.
Wêgorzyno,
tel.
691515758.
Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza, II piêtro, w³asne c.o., niski
czynsz. Tel. 502 581 472.

Powiat gryficki
Wynajmê mieszkanie 2-pokojowe
w Grficach na ulicy Piastów 5. Tel.
91 386 6069.
Pokój do wynajêcia!
Wynajmê du¿y, jasny pokój z u¿ywalnoœci¹ kuchni i ³azienki w domu
jednorodzinnym w spokojnej czêœci
Gryfic. Tel. 503 613 679.
Sprzedam w Gryficach mieszkanie dwupoziomowe o pow. 77
mkw.: salon + jadalnia + dwie sypialnie, kuchnia, dwie ³azienki,
p.pokój, balkon. Po remoncie.
Tel. 691 493 973.
Sprzedam mieszkanie w Gryficach
ul. Niechorska, 2 pokoje, pow. 45,8
mkw., I piêtro, œrodkowe. Tel. 602
695 748.

Dzia³ki budowlane: - £obez - ceny
ju¿ od 15 z³ za 1 mkw. - Zajezierze
2129 mkw. - 43 000 z³. - Tucze nad
j.Woœwin 2700 mkw - 45 000 z³. Tel.
600 265 547.

Powiat gryficki
Wynajmê lokal pow. 30 mkw., 2
pokoje + wc, przy g³ównej ulicy w
P³otach, mo¿liwoœæ przebudowy (
aran¿acji) wnêtrza . Dla zainteresowanych mo¿liwoœæ wynajmu przyleg³ego gara¿u pow. oko³o 25 mkw,
Przy lokalu prywatny parking na 3 –
4 samochody. Tel. 792 5000 042

INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
£obez, oddam w dobre rêce ma³ego
kotka . Tel. 505 416 207

Powiat gryficki
Koszenie trawników. Tel. 698 297
570
Mam wolne miejsca na reklamy. Tel.
698 297 570

Powiat œwidwiñski

Region

Do wynajêcia lokal u¿ytkowy w centrum Œwidwina 24 mkw. Atrakcyjna
cena. Tel. 666 228 260

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

Powiat drawski
Kupiê gospodarstwo lub grunt
rolny. Tel. 664 944 635

US£UGI
Powiat drawski
Docieplanie budynków, profesjonalne pryskanie œcian,
wylewki betonowe. Moja strona: www. zacieraniebetonu.yoyo.pl Tel. 791 074 833

Reklama
Tel./fax

913973730
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

PRACA

Region
Zatrudniê kierowcê kat. C + E, 3
tygodnie na tydzieñ, liniówka. Tel.
609 493 989
Zatrudniê kierowcê kat. C + E, na
trasie Polska – Szwecja, Polska Norwegia. Tel. 607 790 989
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US£UGI
Powiat gryficki
Sala w Pogorzelicy do wynajêcia na wesela. Mo¿liwoœæ zakwaterowania. Atrakcyjne ceny.
Kontakt tel. 502 412 274.

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

Region
Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. „TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125.
Koszenie i rozdrabnianie traw, prasowanie siana. Tel. 661 194 854 lub
94 363 1258

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Mercedesa 123. Tel. 795
429 655

Powiat gryficki
Sprzedam Opla Corsê Komfort
2001/2002 poj. 1,2, bezwypadkowy,
gara¿owany, stan bdb, kierowca
kobieta, przebieg 126.000 km, 3
drzwiowy, klimatyzacja, komplet kó³
zimowych. Cena do negocjacji. Tel.
792 500 042 P³oty.

DOMY NA SPRZEDA¯
Ma³e Wêgorzynko - 8pokoi o pow.200mkw, dzia³ka 9246mkw
- CENA 390.000 z³
Mielno gm Wêgorzyno - dom o pow. 120mkw, dzia³ka 2655mkw
- CENA 115.000 z³
£obez ul. Czcibora - stan surowy zamkniêty, pow. 153mkw, dzia³ka 617mkw - CENA 325.000 z³
£obez - stan surowy otwarty, pow. 400 mkw, dzia³ka 754 mkw
- CENA 260.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 64,6mkw dzia³ka 287m, centrumkw
- CENA 200.000 z³
£obez - 7 pokoi, pow. 220mkw, dzia³ka 1140mkw
- CENA 550.000 z³
£obez - bliŸniak, 4 pokoje, pow. 120mkw, dzia³ka 621mkw
- CENA 290.000 z³
£obez - bliŸniak, 5 pokoi, pow. 110mkw, dzia³ka 367mkw
- CENA 265.000 z³
£obez - 6 pokoi, pow. 107mkw, dzia³ka 370mkw, centrum
- CENA 275.000 z³
£obez - 5 pokoi, pow. 199mkw, dzia³ka 332mkw
- CENA 450.000 z³
£obez - 5 pokoi, pow. 96mkw, dzia³ka 554mkw
- CENA 325.000 z³
£obez - bliŸniak, 4 pokoje, pow. 93,51mkw
- CENA 329. 000 z³
Œwidwin - 6 pokoi, pow. 270 mkw, dzia³ka 758 mkw
- CENA 650.000 z³
Œwidwin (okolica) - 2 pokoje o pow. 61,43mkw, dzia³ka 700mkw
- CENA 107.000 z³
Œwidwin - 6 pokoi, pow. 270 mkw, dzia³ka 758 mkw
- CENA 650.000 z³
Resko - 4 pokoje, pow. 70 mkw, dzia³ka 1077 mkw
- CENA 175.000 z³
Runowo - dom wolno stoj¹cy o pow. 80 mkw, dzia³ka 6100 mkw
- CENA 120.000 z³
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
- CENA 185.000 z³
Resko - bliŸniak o pow. 80mkw, dzia³ka 1242mkw
- CENA 250.000 z³
Resko - bliŸniak o pow. 209 mkw, dzia³ka 576 mkw, gara¿ 23 mkw
- CENA 300.000 z³
Resko (okolica) - bliŸniak o pow. 68mkw, dzia³ka, 3 pokoje
- CENA 73.000 z³
Resko (okolica) - 4 pokoje, pow. 180mkw, dzia³ka 5639mkw
- CENA 299.000 z³
Resko (okolica) - dom o pow. 180mkw, dzia³ka 3534mkw
- CENA 152.000 z³
Chociwel - bliŸniak, 4 pokoje, pow. 86mkw, dzia³ka 663mkw
- CENA 280.000 z³
B³¹dkowo - 2 pokoje, 110mkw, dzia³ka 1000mkw
- CENA 159.000 z³
Dobra - 3 pokoje, pow. 73mkw, dzia³ka 324mkw
- CENA 160.000 z³
Brze¿no - nad jeziorem 5 pokoi, pow. 127mkw, dzia³ka 1031mkw
- CENA 400.000 z³
Drawsko Pomorskie - pow. 200mkw, dzia³ka 451mkw
- CENA 225.000 z³
Drawsko Pomorskie - dom+lokal u¿ytkowy,centrum, pow. 204mkw
- CENA 650.000 z³
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KB „Trucht” - udany debiut w Okonku
Jak co roku zawodnicy z £obeskiego Klubu Biegacza „Trucht”
zorganizowali wyjazd na pó³maraton w Okonku k/Pi³y. W tym
roku po raz pierwszy na tak d³ugim dystansie chcia³a siê sprawdziæ nasza klubowa kole¿anka
El¿bieta Romej. Pozostali uczestnicy byli ju¿ zaprawieni w bieganiu „po³ówek”.
Do Okonka wyjechaliœmy w niedzielê, 22 lipca, wczesnym rankiem.
Przed nami ponad 130 km drogi do
pokonania, potem trzeba siê jeszcze
zg³osiæ w biurze zawodów po numer
startowy i przygotowaæ do biegu.
Start pó³maratonu zaplanowano na
10.00, doœæ wczeœnie, ale mia³o to
te¿ swoje plusy. Latem o tej porze
dnia nie jest jeszcze tak upalnie.
W zawodach wystartowa³y cztery osoby z £obza, a z ca³ego kraju
przyjecha³o do Okonka 111 amatorów biegania. Na jedenastym miejscu w klasyfikacji OPEN by³ Robert
Ga³an z czasem 1:23:04, zaj¹³ pi¹te
miejsce w kategorii wiekowej trzydziestolatków. Piêædziesi¹te pierwsze miejsce zaj¹³ Dariusz Pietrowski, uzyskuj¹c czas 1:37:24. Bardzo
mi³¹ niespodziankê sprawi³a nam
tego dnia El¿bieta Romej, zajmuj¹c
szóste miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet i uzyskuj¹c œwietny
wynik 1:41:27. W swojej kategorii
wiekowej zajê³a pierwsze miejsce, a
kolejna z jej konkurentek by³a na
mecie dziesiêæ minut póŸniej!
Ostatni na mecie z naszych klubowiczów zjawi³ siê autor tego artyku³u,
zajmuj¹c 62 m. z czasem 1:41:27.

Dodam tylko, ¿e wszyscy startuj¹cy zawodnicy ukoñczyli pó³maraton, a 111 zawodnik na mecie potrzebowa³ dwóch godzin i piêtnastu
minut na pokonanie tego dystansu.
Nie by³oby w tym nic dziwnego,
gdyby nie fakt, ¿e biegacz ten liczy
sobie ju¿ osiemdziesi¹t dwie wiosny.
¯ycz¹c wszystkim zdrowia zachêcam do aktywnoœci fizycznej.
Marcin Horbacz

IX Biegi Uliczne
„Jarmark Doberski”
(DOBRA) Jedn¹ z imprez, towarzysz¹cych XIII Jarmarkowi
Doberskiemu, by³y IX Biegi Uliczne "Jarmark Doberski", zorganizowane 28 lipca, przez UKS „ARBOD”, przy wspó³pracy Urzêdu
Miejskiego w Dobrej.
Pomocy przy zabezpieczeniu
trasy zawodów udzielili miejscowi
stra¿acy oraz policjanci z Posterunku Policji w Dobrej. W komisji sêdziowskiej pracowali zaprzyjaŸnieni z klubem nauczyciele i emeryci.
W trakcie zawodów odby³o siê 7
biegów rozgrywanych w ró¿nych
kategoriach wiekowych. W najwa¿niejszym biegu „OPEN”, rozgrywanym na dystansie 4000 m, wystartowa³o 16 zawodników z klubów i
miejscowoœci województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego,
pomorskiego i wielkopolskiego.
Najlepsze zawodniczki wœród
pañ: Danuta Pietruszyñska (Miêdzychód), Ewelina Paprocka (GKS
Têcza Nowa Wieœ Lêborska), Paulina Starzyñska (LKS Pomorze Stargard); najlepsi zawodnicy wœród
panów: Krzysztof Kraus (Olimp
£obez), Krzysztof Paprocki (GKS
Têcza Nowa Wieœ Lêborska), Mar-

cin Wielgosz (12 BZ Szczecin).
Ponadto w prowadzonej w trakcie
biegu dodatkowej klasyfikacji w
poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciêstwa odnieœli miêdzy innymi: Jerzy Œwiatecki (Szczecin) oraz Barbara Wójcik (TKKF
Chociwel).
W biegach m³odzie¿owych
miejsca na podium zajmowali: Joanna Jarz¹bek (UKS „Arbod”), Oliwia Banasik (UKS „Arbod”), Ania
Mo³odecka (Szczecin), Aleks Chrobak (Dobra), Oliwer Ku³ak (UKS
„Arbod”), Vincent Dallmer-Zerbe
(Hamburg), Milena Sadowska
(UKS „Arbod”), Wiktoria Bakalarczyk (UKS „Arbod”), Agnieszka
Dallmer-Zerbe (Hamburg), Wojciech Baran (SP 12 Pi³a), Piotr Kordyla (SP 12 Pi³a), Szymon Sad³owski (SP nr 7 Stargard), Ryszard Rzepecki (UKS „Arbod”).
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych biegach otrzymali puchary,
medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w £obzie, Urz¹d Miejski w Dobrej, Radê Miejsk¹ w Dobrej, UKS „Arbod”.
Janusz £ukomski,
Prezes UKS „ARBOD”
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UWAGA NA LAMPIONY!
Lampiony wypuszczane podczas ró¿nych imprez plenerowych,
które ostatnio sta³y siê bardzo popularne w Polsce, stwarzaj¹ niestety du¿e zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia. Mog¹ staæ siê przyczyn¹ powa¿nych po¿arów.

NietrzeŸwi kieruj¹cy

Odnosz¹c siê do mo¿liwych sankcji niew³aœciwego pos³ugiwania siê z
otwartym ogniem wyjaœniamy, ¿e

zgodnie z art. 82 § 1. ust. 1) ustawy z
dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeñ - kto dokonuje czynnoœci, które
mog¹ spowodowaæ po¿ar, jego rozprzestrzenianie siê, utrudnienie prowadzenia dzia³ania ratowniczego lub
ewakuacji, polegaj¹cych na niedozwolonym u¿ywaniu otwartego
ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu
innych czynników mog¹cych zainicjowaæ zap³on materia³ów palnych,
podlega karze aresztu, grzywny albo
karze nagany.
Reasumuj¹c, maj¹c na uwadze
faktyczne zagro¿enie powstania po¿aru m. in. ³¹k, ³anów zbó¿, lasów
oraz zabudowañ, a tym samym zagro¿enia dla ¿ycia lub zdrowia ludzi i
zwierz¹t stwarzane przez chiñskie
lampiony lataj¹ce, Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
£obzie stoi na stanowisku, i¿ u¿ywanie przedmiotowych lampionów powinno byæ zabronione.

S³oma w p³omieniach

cji uczestniczy³ jeden zastêp (szeœciu stra¿aków).

26.07.2012 r. o godz. 5.50 w
£obzie na ul. Bema, Pawe³ C. zam.
Radowo Ma³e kierowa³ samochodem VW, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwym, o godz. 5.52 posiada³
0,50mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.
26.07.2012 r. o godz. 6.12 w
£obzie na ul. Bema Krzysztof K.
(zam. Rogówko) kierowa³ samochodem Suzuki, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwym: I próba godz. 6.13
- 0,29 mg/l i II próba godz. 6.28 0,27 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.
26.07.2012 r. oko³o godz. 23.20
na drodze Resko - £ugowina, Zenon
B. (zam. Resko) kierowa³ rowerem,
znajduj¹c siê w tanie nietrzeŸwoœci
(0,53 mg/l).
27.07.2012 r. o godz. 20.40 na
drodze Dobra - Mieszewo Aneta M.,
zam. Dobra, kierowa³a rowerem,
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
wyra¿onym wynikiem I - godz.
20.42-0.99 mg/l; II - godz. 20.571.00 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.
28.07.2012r. o godz. 0.05 w
B³¹dkowie nieletni Adrian B., lat 16,
(zam. Nowogard) kierowa³ samochodem Opel, znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci, wyra¿onym wynikiem I - 00.16 - 0.57 mg/l; II - 0.33
- 0.50 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.

Pali³ siê œmietnik

Kradzie¿ z w³amaniem

Lampiony nale¿y traktowaæ jak
otwarte Ÿród³a ognia, które w zale¿noœci od warunków atmosferycznych
mog¹ przemieszczaæ siê na wysokoœæ
kilkuset metrów oraz na odleg³oœæ
kilku kilometrów. Dodatkowym zagro¿eniem jest mo¿liwoœæ zapalenia
siê materia³u tworz¹cego pow³okê
lampionu. Osoba podpalaj¹ca materia³ palny, przeznaczony do podgrzewania powietrza w lampionie, nie jest
w stanie przewidzieæ, jakim torem
bêdzie przemieszcza³ siê lampion
oraz w jakim czasie wypali siê w nim
paliwo. W instrukcjach obs³ugi lampionów umieszczane s¹ zapisy m. in.
o nie stosowaniu ich na terenach, które mog¹ ³atwo ulec zapaleniu tj. ³¹ki
i lasy, co ze wzglêdu na nieprzewidywalnoœæ toru lotu wynikaj¹ca ze
zmiennych warunków atmosferycznych szczególnie w rozk³adzie pionowym jest niewykonalne.

23. lipca o godzinie 11.29 stra¿
po¿arna zosta³a zawiadomiona o
pal¹cych siê baletach s³omy w Starogardzie £obeskim. Na miejsce
zdarzenia wyruszy³y dwa zastêpy
JRG £obez. £¹cznie siedmiu stra¿aków ugasi³o pal¹c¹ siê s³omê na powierzchni 25 m.kw. Straty oszacowano na oko³o 2 tys. z³, uratowano
mienia na oko³o 5 tys. z³. Przyczyn¹
po¿aru by³o podpalenie.
Jeszcze w tym samym dniu o
godz. 17.37 stra¿acy byli powiadomieni o ponownym podpaleniu s³omy w tym samym miejscu. Do akcji
po raz drugi wyruszydwa samochody gaœnicze. Tym razem straty oszacowano na oko³o 100 z³, natomiast
uratowano mienia na oko³o 1 tys. z³.

26 lipca stra¿ po¿arna zosta³a
wezwana do gaszenia œmietnika na
os. XXXX-lecia w Wêgorzynie. W
akcji wziê³o udzia³ szeœciu stra¿aków z OSP Wêgorzyno.

Ratowali ¿ycie
27 lipca o godz. 7.50 stra¿ po¿arna zosta³a wezwana do mê¿czyzny
le¿¹cego na poboczu drogi i uskar¿aj¹cego siê na trudnoœci w oddychaniu. Osoba potrzebuj¹ca pomocy mia³a opuchniêt¹ twarz. Po¿arnicy z £obza po przybyciu na miejsce
zdarzenia podali mê¿czyŸnie tlen i
monitorowali parametry ¿yciowe
do czasu przybycia lekarza.

Usuwali s³omê i olej
z jezdni

Gasili trawê i pieñ
drzewa

24 lipca o godz. 19.32 po¿arnicy
zostali wezwani do Przemys³awia w
gm. Resko, aby usun¹æ... belê s³omy
z jezdni.
26 lipca o godz. 14.06 po¿arnicy
z OSP Resko usuwali z drogi wojewódzkiej nr 148 dwie plamy oleju o
powierzchni oko³o 20 m.kw. W ak-

27 lipca o godz. 14.38 jeden
zastêp OSP Resko wyruszy³ do akcji
gaszenia trawy w £abuniu Wielkim.
Spaleniu uleg³o oko³o 0,01 ha.
28 lipca po godz. 20.00 w Wêgorzynie na ul. Kolejowej szeœciu stra¿aków z OSP Wêgorzyno gasi³o pal¹cy siê pieñ drzewa.

26.07.2012 r. o godz. 10.23-25
w £obzie przy ul. Bema na terenie
PCPR nieznany sprawca po uprzednim otworzeniu drzwi gabinetu przy
u¿yciu nieustalonego narzêdzia dokona³ kradzie¿y torebki z zawartoœci¹ dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu, karty bankomatowej, powoduj¹c straty w wysokoœci 500 z³ na
szkodê Katarzyny B., zam. Wêgorzyno.

Kradzie¿ pojazdu
W nocy z 27 na 28.07.2012 r.
godz. 23.00-6.30 w £obzie przy ul.
Koœciuszki nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y samochodu Audi
80, rok produkcji 1990, czym dzia³a³ na szkodê Joanny A. (zam.
£obez). 29.07.2012 r. na terenie
miejscowoœci Koszalin pokrzywdzona odzyska³a utracony samochód. Pojazd nie nosi uszkodzeñ
zamków ani stacyjki.

Kradzie¿
28.07.2012r. ok. godz. 15.00-

15.30 w £obzie przy ul. Spokojnej
na terenie Orlika nieznany sprawca
dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego marki Samsung o wartoœci
350 z³ na szkodê Renaty K. (zam.
£obez) pozostawionego przez syna
B³a¿eja na ³awce.

Kolizje drogowe
27.06.2012 r. o godz. 17.00 w
£obzie na skrzy¿owaniu ulic Segala
- Niepodleg³oœci Jacek N. (zam.
Bodzechów), kieruj¹c samochodem
marki Scania, nie udzieli³ pierwszeñstwa przejazdu dla kieruj¹cego
pojazdem Janowi W. (zam. Kamienny Most) kieruj¹cemu pojazdem
marki Man.
W dniu 28.07.2012 r. ok. godz.
13.55 w £obzie na ul. Drawskiej
Jacek T. (zam. gm. £obez), kieruj¹c
samochodem ciê¿arowym marki
Renault, nie zachowa³ niezbêdnego
odstêpu od poprzedzaj¹cego go
pojazdu marki Toyota Yaris kierowanego przez Zdzis³awa C. (zam.
Czarnków) w wyniku czego dosz³o
do zderzenia pojazdów. Osób rannych nie by³o.
28.07.2012r. o godz. 10.35 w
Resku na ul. Bohaterów Warszawy,
Miros³aw W. (zam. Starogard), kieruj¹c samochodem Volvo, podczas
manewru cofania nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci, w wyniku czego
uderzy³ w prawid³owo jad¹cy samochód osobowy Opel Astra kierowany przez Joannê M. (zam. Stargard
Szczeciñski). W wyniku zdarzenia
uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.
29.07.2012 r. oko³o godz. 15.30
na drodze Wêgorzyno – Wiewiecko
Arkadiusz C., zam. Drawsko Pom.,
kieruj¹c samochodem VW, na ³uku
drogi na mokrej nawierzchni nie
dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków na drodze, wpad³ w
poœlizg, zjecha³ na lewy pas jezdni
i zderzy³ siê z prawid³owo jad¹cym
samochodem marki Chrysler kierowanym przez Arkadiusza P., zamieszka³ego w Szczecinie.
29.07.2012 r. oko³o godz. na
drodze Wêgorzyno – Wiewiecko,
Agata K. (zam. Police), kieruj¹c
samochodem Skoda, nie dostosowa³a szybkoœci do panuj¹cych warunków, w wyniku czego zjecha³a
do rowu, uszkadzaj¹c pojazd.
29.07.2012 r. oko³o godz. 13.10
w Zwierzynku, Krzysztof M., lat 10
(zam. Zwierzynek), kieruj¹c rowerem, w nieznanych okolicznoœciach zjecha³ na pobocze i uderzy³
we w³¹czaj¹cy siê do ruchu motorower marki Piaggio kierowany
przez Jana M. (zam. Zwierzynek).
Sprawca dozna³ pot³uczeñ i otaræ
naskórka.

Str
Str.. 16

ROZMAITOŒCI

tygodnik ³obeski 31.7.2012 r.

Galeria tygodnika

Zapiski z pamiêci (cz. 13)
Konny grzybiarz
Myœlicie pañstwo, ¿e zmyœlam.
W czasie jazdy terenowej z wujkiem
Kazikiem by³em œwiadkiem niecodziennego grzybobrania. Ale zacznijmy od pocz¹tku. Wujek przed
wyjazdem w teren rzuci³ mi na ³êk
torbê dziadówkê. Pytam siê po co
ona. Nie pytaj, tylko pilnuj i nie
zgub, bo siê przyda. Wybraliœmy siê
tras¹ za mostkiem w lewo do strumyka, potem w las. Wyjechaliœmy w
Boninie. Przejechaliœmy wzd³u¿
parkuru i ponownie zag³êbiliœmy siê
w las. Trochê k³usem, trochê lekkim
galopem. W pobli¿u Góry Œwiêtoborskiej wujek mówi do mnie, abym
szuka³ prawdziwków. Mam zejœæ z
konia? Nie. Szukaj z konia. Niestety, nic nie znalaz³em. Za wysoko,
koñ za szybko idzie stêpa i grzyby za
ma³e. Wujek mówi do mnie - jak nie
umiesz szukaæ, to zbieraj. I tu da³
niesamowity popis. Zanim dojechaliœmy do mostku nad strumykiem,
po kilkudziesiêciu zsiadach i wsiadach mia³em ca³¹ dziadówkê œlicznych ma³ych prawdziwków.

Grzyby i bryczka
Jako drugi brygadzista polowy
w Rynowie, mia³em ma³o obowi¹zków, bryczkê do dyspozycji i zadanie kontrolowania prac naszych pracowników w rozleg³ym terenie.
Wszêdzie gdzie mia³em dojechaæ,
po drodze by³y spore po³acie lasów.
Jak tu nie zboczyæ z trasy, gdy nikt
nie pogania i nie rozlicza z czasu. W
czasie jazdy znalaz³em niejednego
prawdziwka. Pewnego razu postanowi³em pojechaæ inn¹ tras¹ na pole
pod Ro¿nowo. Po drodze straci³em
orientacjê, ale myœlê , ¿e jad¹c przed
siebie leœn¹ drog¹ dotrê do miejsca,
które znam. Jad¹c ju¿ spory szmat

czasu, nie mogê znaleŸæ jakiejkolwiek znajomej drogi. Zawracam,
jadê z powrotem. Zaczynam siê denerwowaæ. Droga biegnie pomiêdzy bagnem i œwierkowym lasem.
Nie jest zbyt wydeptana, ale wyraŸna. Koñ cz³apie powoli, a ja rozgl¹dam siê. W pewnej chwili koñczy
siê stary las œwierkowy i zaczyna
m³ody i - co œmieszne - koñczy siê
droga. Zostawiam konia z bryczk¹ i
kierujê siê skrajem bagna przed siebie. Po kilkudziesiêciu metrach docieram do obni¿enia terenu i p³yn¹cego w poprzek p³ytkiego rowu melioracyjnego. Tu nie przejadê. Za
³¹czk¹ widaæ ogromne, rzadko rosn¹ce buki. Rosn¹ na sporych pagórkach. Myœlê sobie, mo¿e z pagórka
zobaczê gdzie jestem. Gdy dochodzê w pobli¿e buków, widzê ju¿ z
daleka ogromne kapelusze prawdziwków. Gdzie spojrzeæ, tam
prawdziwki. Od takich co ju¿ siê
rozmaza³y, do ma³ych, z prawie
jeszcze bia³ymi ³ebkami. Nazbiera³em ca³¹ koszulê i poszed³em do
bryczki. Grzyby wsypa³em do
skrzyni pod siedzeniem i z powrotem. Drug¹ koszulê u³o¿y³em na siedzeniu oraz pod nogami i poszed³em
z powrotem. Trzeci rzut pozosta³ w
koszuli. Gdy ju¿ grzyby by³y na
bryczce, zda³em sobie sprawê, ¿e
tak nie zawrócê. Zdj¹³em grzyby z
siedzenia, wypi¹³em konia, skrêci³em mocno dyszlem w bok, wpi¹³em
z powrotem konia, zapakowa³em na
siedzisko z powrotem grzyby i pojecha³em prosto przed siebie. D³ugo
jecha³em, a¿ dojecha³em do szosy
£obez - Rynowo. Na drugi dzieñ
próbowa³em dowiedzieæ siê, gdzie
mnie zanios³o, ale nikt nie umia³ mi
wyt³umaczyæ ani gdzie by³em, ani
jak tam dojechaæ. Ju¿ tam nie wróci³em. Cdn.
WB

Julia z rodzicami
Julia z chrzestnymi

WIZYTÓWKI
WYDRUKI PRAC DYPLOMOWYCH, BINDOWANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349

Zdjêcie do Galerii Tygodnika mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w £obzie, www.fotopyrczak.pl

