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Ministerstwo podnios³o stawki o 0,9 proc.,
w £obzie chc¹ podnieœæ o 4-8 procent!

Chc¹ nas z³upiæ
podatkami
UWAGA
ROLNICY!
PPZ Bronis³aw sp. z o.o.
Grupa kapita³owa „PEPEES” SA w £om¿y
prowadzi w kampanii jesiennej 2013 r.

SKUP

NIEKONTRAKTOWANYCH ZIEMNIAKÓW
ODMIAN PRZEMYS£OWYCH I JADALNYCH
Zapraszamy wszystkich chêtnych rolników do wspó³pracy.
Szczegó³owych informacji dotycz¹cych warunków skupu udziela
Dzia³ Kontraktacji i Skupu, tel. 52 318-93-90, 52 318-93-91

CMYK
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Ministerstwo podnios³o stawki o 0,9 proc., w £obzie chc¹ podnieœæ o 4-8 procent!

Chc¹ nas z³upiæ podatkami
(£OBEZ). To, ¿e ³obescy radni
co roku podnosz¹ podatki, chocia¿
w zwi¹zku z kryzysem lub lokaln¹
polityk¹ w wielu gminach tego nie
robi¹, to ju¿ siê przyzwyczailiœmy.
Ale podnoszenie ich du¿o ponad
wskaŸnik inflacji, to zwyk³y rozbój. Czy jedna z najbiedniejszych
gmin musi mieæ najwy¿sze podatki
- o tym zdecyduj¹ radni na najbli¿szej sesji.
Zgodnie z projektem uchwa³y
podatki od nieruchomoœci maj¹ zostaæ podwy¿szone. Radni robi¹ to na
podstawie corocznego obwieszczenia ministra finansów, który okreœla
„górne granice stawek kwotowych
podatków i op³at lokalnych” na rok
przysz³y. Minister kierujê siê wskaŸnikiem wzrostu cen, podanego przez
GUS, za pierwsze pó³rocze roku bie¿¹cego. W 2013 r. wskaŸnik cen towarów i us³ug konsumpcyjnych
wyniós³ 0,9 procent. O tyle minister
podniós³ górne stawki podatków na
rok 2014. Przy ma³ych kwotach wzros³y one o 1 grosz, przy wiêkszych o
kilka - kilkanaœcie groszy, ale zawsze
o 0,9 procent.
W £obzie nie patrz¹ na inflacjê,
lecz chc¹ podwy¿szaæ nie patrz¹c na
ogóln¹ sytuacjê ludnoœci i panuj¹c¹
biedê. Bo podwy¿ki dotkn¹ wszyst-

kich, w granicach od 4 do 8 procent!
Planowana podwy¿ka podatków
od nieruchomoœci:
OD GRUNTÓW
zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej, wed³ug
projektu uchwa³y od 1 m.kw. powierzchni maj¹ wynosiæ 0,87 z³
(wzrost o 6 proc., czyli o 5 gr wiêcej
ni¿ obecnie).
grunty pod jeziorami, a tak¿e od
gruntów zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni maj¹ wynosiæ 4,56 z³ (o 4 gr wiêcej),
pozosta³e, w tym zajête na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego – od
1m.kw. powierzchni w kwocie 0,39 z³
(wzrost o 8%, o 3 gr wiêcej),
OD BUDYNKÓW
LUB ICH CZÊŒCI
mieszkalnych od 1m.kw. powierzchni u¿ytkowej w kwocie 0,72 z³
(wzrost o 4%, o 3 gr wiêcej),
zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
czêœci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej - od

1m.kw. powierzchni u¿ytkowej w
kwocie 20 z³ (wzrost o 6%, o 1,10 z³
wiêcej),
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym – od 1m.kw powierzchni u¿ytkowej - 10,75 z³ (98 gr wiêcej).
zwi¹zanych z udzielaniem
œwiadczeñ zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ – od 1m.kw
powierzchni u¿ytkowej w kwocie

4,68 z³ (5 gr wiêcej),
pozosta³ych, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego, (m.in. komórki, szopki – jeœli s¹
budynkami w rozumieniu prawa budowlanego) – od 1m.kw. powierzchni u¿ytkowej w kwocie 6,22 z³
(wzrost o 4%, o 24 gr wiêcej), z wyj¹tkiem wykorzystywanych jako budynki transportu i ³¹cznoœci (gara¿e)
– od 1m.kw powierzchni u¿ytkowej 6,47z³ (wzrost o 5%, 31 gr wiêcej). (r)

Podatki na sesji w £obzie
(£OBEZ). W ostatni¹ œrodê, 30
paŸdziernika, o godz 10.00 rozpocznie siê sesja Rady Miejskiej.
Wœród projektów uchwa³ znajd¹
siê projekty: okreœlenia wysokoœci
stawek podatku od nieruchomoœci
na 2014 rok, wyra¿enia woli przyst¹pienia do opracowania i wdra¿ania
Planu gospodarki niskoemisyjnej,
ustalenia wzoru deklaracji o wysokoœci op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi sk³adanej
przez w³aœcicieli nieruchomoœci po³o¿onych na terenie gminy £obez,
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXV/204/12

Galeria naszych mieszkañców

Rady Miejskiej w £obzie z dnia 29
grudnia 2012 r., wyra¿enia zgody na
nieodp³atne przejêcie od Skarbu
Pañstwa w³asnoœci nieruchomoœci
po³o¿onych na terenie £obza pozostaj¹cych w zarz¹dzie Pañstwowego
Gospodarstwa Leœnego Lasy Pañstwowe – Nadleœnictwo £obez,
nadania statutu dla £obeskiego
Domu Kultury oraz dla Miejskiej Bibliotece Publicznej w £obzie. op
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INFORMACJE - REKLAMA

Sp³onê³a hala wytwórni brykietu
(PRZEMYS£AW, gm. Resko).
Jeden z najwiêkszych po¿arów w
tym roku na terenie powiatu ³obeskiego strawi³ halê wytwórni brykietu opa³owego. Straty szacuje siê
na oko³o 1,5 miliona z³otych.
S³u¿by ratownicze zosta³y powiadomione o po¿arze o 2.32 w
czwartkow¹ noc (17 bm.).
Z ogniem walczy³y 4 Jednostki

Ratowniczo Gaœnicze z £obza oraz
ochotnicy z Reska, Siedlic i Zagórzyc – ³¹cznie siedem jednostek.
Najwiêksza akcja trwa³a w nocy,
natomiast od rana do godz. 14.50 dogaszano po¿ar, co by³o tym trudniejsze, i¿ dotyczy³o s³omy. Hali o powierzchni 1500 m.kw. nie uda³o siê
uratowaæ. Straty szacuje siê na oko³o 1,5 miliona z³. Przyczynê po¿aru
ustala bieg³y.
MM

Zatrudniê

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

Reklama w gazecie
Tel. 504 042 532

1. MODERATORA sklepu internetowego. Wymagana bieg³a
obs³uga komputera, znajomoœæ html.
2. SPECJALISTÊ do sprzeda¿y
internetowej. Wymagane: wykszta³cenie min. œrednie, bieg³a obs³uga komputera i internetu. Obowi¹zki - kompleksowa
obs³uga klientów.
CV przes³aæ na:
marketing@ogrodmacieja.pl
Praca w Bienicach k. Dobrej.
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Debatowali o bezpieczeñstwie
(£OBEZ). W miniony wtorek w
£obeskim Domu Kultury odby³a siê
debata spo³eczna na temat bezpieczeñstwa w powiecie. Niestety nie
cieszy³a siê ona zbytnim zainteresowaniem mieszkañców £obza.
Podczas spotkania star³y siê dwie
wersje: £obez to miasto niebezpieczne i przeciwna – miasto niezmiernie spokojne. Która z nich
jest prawdziwa?
Debata odby³a siê 17 paŸdziernika w £obeskim Domu Kultury, pod
has³em „Bezpieczeñstwo – nasz
wspólny cel, wspólna sprawa”. W
spotkaniu uczestniczyli: prowadz¹cy debatê zastêpca Komendanta Powiatowego Policji w £obzie podinsp.
Robert Rogowski, naczelnik Wydzia³u Prewencji i Ruchu Drogowego podinsp. Andrzej Sarnowski,
dzielnicowi, wiceburmistrz £obza
Ireneusz Kabat, przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kazimierz Chojnacki,
wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu
Pawe³ Marek, radni miejscy, komendant Stra¿y Miejskiej, przedstawiciele starostwa oraz mieszkañcy
gminy £obez i mieszkanka gminy
Resko.
Debata na temat bezpieczeñstwa
w mieœcie jest pok³osiem zdarzeñ,
jakie mia³y miejsce w £obzie w tym
roku: zniszczenie fontanny i okolic
oraz dewastacja na promenadzie.
Mia³a wskazaæ na niebezpieczne
miejsca w mieœcie, zagro¿enia, sugestie co nale¿a³oby zrobiæ i zmieniæ.
Nim jednak dosz³o do debaty, zmieni³o siê bardzo wiele. Skoñczy³y siê
wakacje, jest ch³odniej, uspokoi³o
siê, ale zmiany nast¹pi³y przede
wszystkim u radnych. Przez ostatnie
lata jedynym rozwi¹zaniem na wszelkie zdarzenia w mieœcie mia³y byæ
zakazy. Wprowadzono zakazy spo¿ywania alkoholu we wszelkich mo¿liwych miejscach w £obzie, wprawdzie chciano wiêcej, jednak nie pozwalaj¹ na to ju¿ ustawy. Gdy pisaliœmy, ¿e rozwi¹zaniem nie s¹ kolejne
zakazy, a alternatywa – miejsce gdzie
mo¿na siê spotkaæ i napiæ piwa, zorganizowaæ ognisko, grilla, ¿e konieczny jest klub albo pub – nie brano tego w ogóle pod uwagê i starano
siê wprowadziæ zakaz spo¿ywania
alkoholu np. w klatkach schodowych. Na szczêœcie Rada Miejska
nie ma takiej w³adzy, bo prawo to
obowi¹zywa³oby równie¿ w prywatnych domach.

Konstruktywna
wspó³praca
- Oczekujê konstruktywnej
wspó³pracy, nasze dzia³ania opieraj¹
siê wy³¹cznie na informacji od pañ-

stwa. Nasze spostrze¿enia w trakcie
s³u¿by to niewielki u³amek. Wspó³praca powinna byæ konstruktywna,
rzeczowa i na temat. Jesteœmy otwarci na ka¿de wskazanie kierunków
dzia³añ – apelowa³ zastêpca komendanta Robert Rogowski, zapewniaj¹c, ¿e o zdarzeniach mo¿na informowaæ telefonicznie bez koniecznoœci
przedstawiania siê, z wyj¹tkiem godzin nocnych przy zdarzeniach zak³ócaj¹cych ciszê nocn¹.
Jeden z mieszkañców poda³ przyk³ady swoich interwencji na policjê,
z powodu ró¿nych zdarzeñ dziej¹cych siê w okolicy centrum, chwal¹c
szybk¹ i skuteczn¹ reakcjê s³u¿b
mundurowych. Radna Helena
Szwemmer stara³a siê przekonaæ, ¿e
£obez jest miastem niebezpiecznym,
w którym na mieszkañców czyhaj¹
ró¿ne niebezpieczeñstwa, szczególnie w godzinach wieczornych. Tego
zdania nie podzieli pozostali uczestnicy debaty. Mimo tego nadal bêd¹
kontynuowane patrole oddzia³u
prewencji, który ju¿ goœci³ w £obzie
w drugim weekendzie paŸdziernika.
Praca oddzia³u prewencji op³acana
jest z bud¿etu gminy.
- S¹ dwa ro¿ne g³osy. Pana postawa to przyk³ad tego, jak nale¿a³oby
siê zachowywaæ. Bo co nam ta osoba zrobi? Pokrzyczy? Postraszy? Do
rêkoczynów jakichœ dojdzie? Nie
dojdzie. Te osoby ¿eruj¹ na naszym
strachu, na niczym wiêcej. Proszê
podaæ mi przyk³ady pobicia osoby,
która œwiadczy³a przeciwko komukolwiek – nie by³o, a na pewno nie raz
siê odgra¿ali – zauwa¿y³ zastêpca
komendanta.

W poszukiwaniu miejsca
Zastêpca komendanta zwróci³
uwagê, ¿e nie wystarczy jedynie
karaæ i zakazywaæ, nale¿y równie¿
wskazaæ miejsce dla m³odzie¿y, w
którym mogliby siê spotykaæ oraz
alternatywne propozycje spêdzania
wolnego czasu, tego bowiem w tym
mieœcie brakuje. Tym samym radni,
którzy przyszli na debatê na gor¹co

zaczêli zastanawiaæ siê, gdzie takie
miejsce mo¿na by³oby wyznaczyæ.
Jedn¹ z propozycji by³a wyspa niedaleko nadleœnictwa. Naczelnik wydzia³u prewencji przypomnia³ radnym, ¿e zgodnie z uchwa³¹ Rady
Miejskiej jest tam zakaz spo¿ywania
alkoholu. To jednak przy dobrej woli
radnych mo¿e siê zmieniæ. Jeden z
uczestników za¿artowa³, ¿e przy okazji nale¿a³oby odgrodziæ wyspê drutem kolczastym i stworzyæ tam getto.
¯art nie tyle œmieszny co prawdziwy
– tak bowiem zaczyna siê tutaj traktowaæ ka¿dego, kto chce napiæ siê
piwa na wolnym powietrzu w towarzystwie znajomych, poczas gdy
okoliczne miasta maj¹ nie tylko wyznaczone, ale i zagospodarowane tereny w tym celu. Jako kolejne miejsce wskazywano dom kultury. Niestety, dyrektora nie by³o na debacie.
Zastêpca komendanta dookreœli³, ¿e
bardziej chodzi³o mu o pub.

Ale co tej m³odzie¿y
zaproponowaæ?
Zastanawiano siê równie¿ nad
propozycjami spêdzania wolnego
czasu dla m³odzie¿y, wskazuj¹c na

pi³kê no¿n¹. Wskazywano przy okazji na brak zainteresowania m³odzie¿y t¹ dyscyplin¹ sportow¹. Radna
Wies³awa Romejko zwróci³a uwagê,
¿e dla sporej czêœci m³odzie¿y
wiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê
gry komputerowe.
Swoj¹ drog¹ radni nie musieliby
zastanawiaæ siê nad tym, co m³odzie¿
interesuje, gdyby zechcieli skorzystaæ z gotowych wyników ankiet
wykonanych i opracowanych przez
starostwo powiatowe w £obzie, z
rozbiciem na poszczególne gminy.
Opracowanie le¿y od dwóch lat.
O tym ¿e na pi³ce no¿nej œwiat siê
nie koñczy, te¿ informowaliœmy, daj¹c choæby zdjêcie pas¹cej siê krowy
na boisku wiejskim. Ci¹gle powtarzaj¹ to równie¿ so³tysi na sesjach.
Byæ mo¿e zarówno ta, jak i kolejne
debaty przynios¹ inne rozwi¹zania
poprawiaj¹ce bezpieczeñstwa w
gminie, ni¿ tylko zakazy i narzekania,
a mieszkañcy nie bêd¹ tylko cierpieæ
z powodu rozrabiaj¹cej grupy, ale
odwa¿¹ siê siêgn¹æ za telefon i chocia¿ anonimowo zadzwoni¹ na policjê, byæ mo¿e te¿ znajdzie siê wiêcej
odwa¿nych osób, które zwróc¹ uwagê rozrabiaj¹cym.
MM
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

INNE

Powiat drawski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Odnajmê mieszkanie w Dalnie, 70
mkw., bez czynszowe, swoje c.o.,
gara¿, podwórko. Tel. 726 041 197
Sprzedam mieszkanie 3-pokoje
Z³ocieniec-Budowo, po remoncie,
kuchnia w zabudowie + sprzêt AGD.
Pow. 48 mkw. + piwnica 1,5 mkw.
Cena 145000,00 mo¿liwoœæ negocjacji. Tel. 692 408 182 lub 606 258
374. Mo¿liwoœæ przes³ania zdjêæ na
meila.

Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie M2 w
£obzie, ul. Koœciuszki 12/1, z osobnym wejœciem. Tel. 501 343 040.
SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE! Pow. 53 mkw. w bloku
na II piêtrze, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka + piwnica. W³asnoœciowe
- spó³dzielcze. Cena 95 tys. z³. Tel.
663 248 859.
£obez – centrum sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 48 mkw., IV piêtro, okna PCV, panele. Cena 116
tys. z³. Tel. 532 563 549.

NAUKA
Powiat gryficki
Korepetycje z j. niemieckiego. Tel.
535 553 219.

Biuro reklamy
Tygodnika £obeskiego

Tel. 91 39 73 730

Sprzedam dzia³ki z warunkami zabudowy w Rzêskowie. Tel. 512584-156.

BIZNES
Powiat gryficki
Sprzedam sklep spo¿ywczy w P³otach (Jagiellonów 30), w pe³ni wyposa¿ony. Atrakcyjna cena 15.000
z³. Tel. 669 060 659.

PRACA

Region
Praca w NIEMCZECH na prefabrykacji betonu OD ZARAZ! Dla
zbrojarzy-betoniarzy, spawaczy,
brygadzistów, elektryków. Tel.
508 351 450.

Zatrudnimy Przedstawiciela Handlowego do Sprzeda¿y Maszyn Rolniczych. Osoby z doœwiadczeniem
mog¹ liczyæ na indywidualny system wynagrodzeñ. E-mail:rekrutacja@euromasz.pl Tel. 607 601 988

Poszukujemy Handlowca
w bran¿y z³omu.
CV prosimy wysy³aæ na adres:
dpiela@dpm.com.pl

Kompleksowe
wykañczanie
wnêtrz, du¿e doœwiadczenie, tanio
i solidnie, tel. 500-860-076.
Us³ugi remontowe.Tel 533 419 679
Glazura, terakota, malowanie,
szpachlowanie, regipsy itp. Tel.
690 989 273.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 505 972 167.

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

Region

Przyjmê czysty gruz – Przemys³aw.
Tel. 507 893 890.

Powiat gryficki
Sprzedam antyki. Tel. 507 984 367

Region
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

ROLNICTWO
Kurki nioski 17 tyg. i 19. tyg. Tel.
501-057-385.

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

MOTORYZACJA
Kupiê skuter marki ZUMICO OS z
2008 r. Tel. 601-583-788.

Daj¹c og³oszenie do Tygodnika £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 - 1 z³ za linijkê w kuponie.
£obez, ul. S³owackiego 6;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl

DOMY NA SPRZEDA¯
BE£CZNA - bliŸniak o pow. 92mkw, dzia³ka 243mkw
- CENA 179.000 z³
STARA DOBRZYCA - bliŸniak o pow. 71mkw, dzia³ka 271mkw
- CENA 149.000 z³
RESKO - bliŸniak o pow. 161,5mkw, dzia³ka 576mkw
- CENA 285.000 z³
RESKO - bliŸniak o pow. 80mkw, dzia³ka 1242mkw
- CENA 240.000 z³
RESKO (okolica) - bliŸniak o pow. 190mkw, dzia³ka 4078mkw
- CENA 470.000 z³
RESKO(okolica) - dom o pow. 133mkw, dzia³ka 2256mkw
- CENA 120.000 z³
RESKO (okolica) - dom o pow. 110mkw,dzia³ka 5639mkw
- CENA 225.000 z³
RESKO (okolica) - dom o pow. 180mkw, dzia³ka 3534mkw
- CENA 115.000 z³
RESKO (okolica) - dom o pow. 103,49 mkw, dzia³ka 2165 mkw
- CENA 299.000 z³
RESKO (okolica) - bliŸniak o pow. 68mkw, dzia³ka 4190mkw udzia³ - CENA 67.000 z³
RESKO (okolica) - pensjonat o pow.400mkw, dzia³ka 1515mkw
- CENA 495.000 z³
RESKO (okolica) - bliŸniak o pow. 100mkw, dzia³ka 5400mkw udzia³ - CENA 180.000 z³
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50 lat w ma³¿eñstwie
(£OBEZ). 18 paŸdziernika
2013 r. (pi¹tek) o godzinie 12.00, w
urzêdzie miejskim w £obzie odby³
siê jubileusz 50. lecia po¿ycia ma³¿eñskiego mieszkañców gminy
£obez.
Medale za d³ugoletnie po¿ycie
ma³¿eñskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
otrzymali: Miros³awa i Stanis³aw
Gawlikowie, Agnieszka i Alojzy
Grzegorczykowie, Helena i Bernard Kuœmierkowie, El¿bieta i
Zdzis³aw Maciejewscy, Halina i Jan
Mesowie, Janina i Stanis³aw Pelczarowie, Wanda Micha³ i Ró¿añscy, Helena i Zbigniew Stanuchowie, Regina i Tadeusz Stañczykowie, Maria i Henryk Zawadzcy,
Maria i Andrzej Zdzieszyñscy.
Uroczystoœæ poprowadzi³a zastêpca Urzêdu Stanu Cywilnego w
£obzie Magdalena Kowalec, która
w piêknych s³owach przywita³a i z³o¿y³a gratulacje jubilatom.
- Jest wiele jubileuszy godnych
œwiêtowana, ale na szczególn¹ uwagê zas³uguje tak wspania³a uroczystoœæ, jak 50. lecie po¿ycia ma³¿eñskiego. W czasie tych ponad 50 lat
zmieni³ siê otaczaj¹cy was œwiat,
nasta³y nowe rz¹dy, przeminê³y
ustroje polityczne, w koñcu zmieni³
siê wiek, a pañstwo nadal jesteœcie
razem. Jest nam wszystkim bardzo
mi³o uczestniczyæ w tak podnios³ej
uroczystoœci. Wyra¿am nasz szacunek oraz podziw, ¿e pomimo wielu
przeciwnoœci losu pañstwo nadal
jesteœcie razem, ¿e mo¿emy razem z
wami œwiêtowaæ ten wspania³y jubileusz. Drodzy Pañstwo, nas wszystkich ludzi mo¿e ³¹czyæ wiele wspólnych czynników: wspólny jêzyk,
wspólna narodowoœæ, wspólne
prze¿ycia, ale o wiele g³êbiej ³¹czy
ma³¿eñstwo, poniewa¿ dwoje ludzi
50 lat temu po³¹czy³o siê na ca³e
¿ycie. Spotykamy siê tutaj dzisiaj
równie¿ po to, aby pochyliæ siê nad
ludzkim ¿yciem, realizowanym w
konkretnym ma³¿eñstwie, w konkretnej rodzinie, ale równie¿ w lokalnej spo³ecznoœci miasta £obez. Jesteœmy tutaj po to, wszyscy, aby
uzmys³owiæ sobie, ¿e ¿ycie jest
szans¹, któr¹ warto wykorzystaæ,
obowi¹zkiem, który warto wype³niæ,
wysi³kiem, który warto podj¹æ oraz
bogactwem, którym warto dzieliæ siê
z innymi ludŸmi. Dostojni Jubilaci,
minê³o 50 lat od chwili, gdy zwi¹zaliœcie siê wêz³em ma³¿eñskim, przyrzekaj¹c sobie nawzajem dozgonn¹
mi³oœæ i wiarê, szacunek i przyjaŸñ.
Prze¿yliœcie Pañstwo ze sob¹ wiele
ró¿nych dni na pewno, wiele trosk,
wiele zmartwieñ, ale równie¿ równie

piêknych uroczystoœci. Poczucie
obecnoœci drugiego cz³owieka, to
Pañstwa ³¹czy³o i dawa³o si³ê, aby
nadal byæ razem. Ka¿dy dzieñ waszego ¿ycia, to bogata historia waszej rodziny, ale równie¿ naszej gminy £obez, poniewa¿ tutaj Pañstwo
prze¿yliœcie swoje najpiêkniejsze
lata. Teraz mo¿ecie podsumowaæ
swoje 50. letnie wysi³ki i stwierdziæ,
¿e nie posz³y one na marne, ¿e daliœcie wiele z siebie dla dobra swojej
rodziny, dzieci, ale równie¿ dla naszej Ojczyzny. Drodzy Jubilaci, nie
ka¿demu jest dane, aby móc œwiêtowaæ ten wspania³y jubileusz. Wam
¿ycie tego nie posk¹pi³o i pozwoli³o
równie¿ dla nas wzi¹æ udzia³ w tak
piêknej uroczystoœci. Dobre, szczêœliwe i przyk³adne ma³¿eñstwo jest
wspóln¹ zas³ug¹ zarówno ¿ony, jak
i mê¿a – powiedzia³a zastêpca USC
Magdalena Kowalec.
Po tych s³owach M. Kowalec
poprosi³a, aby wszyscy jubilaci z³apali siê za rêce i powtórzyli s³owa
przysiêgi, wi¹¿¹cej pary na dalsze
lata ich wspólnego po¿ycia ma³¿eñskiego.

Jubilaci wstali, z³apali siê za d³onie i z³o¿yli sobie przyrzeczenia.
Nim burmistrz £obza Ryszard
Sola wrêczy³ jubilatom medale, równie¿ z³o¿y³ ¿yczenia w imieniu swoim, pracowników magistratu oraz
mieszkañców gminy.
- Bardzo cenne jest to, ¿e przez 50
lat uda³o wam siê wspólnie prze¿yæ,
stanowi¹c ca³oœæ. Piêkne i cenne
jest to, ¿e przez 50 lat opiekowaliœcie
siê sob¹ wzajemnie. Na ogromny
szacunek zas³uguje fakt, ¿e przez te
50, a mo¿e wiêcej, wspólnie pracowaliœcie na rzecz naszej gminy, naszej lokalnej spo³ecznoœci. Doceniam wasz wk³ad w rozwój naszej
gminy, doceniam to, co dla tej gminy zrobiliœcie i za to wam moi drodzy
jubilaci dzisiaj serdecznie dziêkujê.
Bezcenne jest to, ¿e macie 50 lat za
sob¹ i jak na podobnych uroczystoœciach przemawia³em do jubilatów, to przede wszystkim podkreœla³em to, ¿e potrafiliœcie byæ razem,
¿e dwoje ludzi potrafi³o mimo problemów, ró¿nych chorób i przeciwnoœci losu, czasami roz³¹ki ze sob¹
– przetrwaæ. Stanowicie rodzinê,

potrafiliœcie wychowaæ dzieci, a
mo¿e nadal opiekowaæ siê m³odszymi pokoleniami. Za to wasze wspania³e 50. letnie zaanga¿owanie,
wspólne po¿ycie, ten wspólny trud
serdecznie wam w imieniu w³asnym, moich podw³adnych, ale te¿ i
w imieniu gminy dziêkujê. Gratuluje
wszelkich osi¹gniêæ, bo to, ¿e
wspólnie prze¿yliœcie 50 lat, to wcale
nie znaczy, ¿e przed wami osi¹gniêæ
nie bêdzie. Mam nadzieje, ¿e bêd¹
kolejne, ¿e bêdzie was cieszy³ dobrym, mi³ym akcentem ka¿dy kolejny
wspólnie prze¿yty dzieñ. Wiem, ¿e
jesieñ ¿ycia powoduje to, ¿e jesteœcie mo¿e mniej aktywni zawodowo,
mniej aktywni fizycznie, ale nadal
¿ywo interesujecie siê i ¿yjecie naszym miastem, nasza gmin¹, ale te¿
¿yjecie przede wszystkim trosk¹ o
wasz¹ najbli¿sz¹ rodzinê. Interesujecie siê waszymi dzieæmi, wnukami,
mo¿e prawnukami, cieszycie siê z ich
osi¹gniêæ, smucicie siê z ich pora¿ek. ¯yczê, aby osi¹gniêæ waszych i
waszych najbli¿szych by³o jak najwiêcej, natomiast niepowodzeñ
¿yciowych by³o - najmniej. ¯yczê
pañstwu wielu lat w zdrowiu, we
wspólnym zwi¹zku, we wspólnej trosce, abyœcie siê t¹ trosk¹ wzajemnie
otaczali, a rodzinê, która tu jest obecna z wami, proszê o to, ¿eby te¿ siê
wami opiekowa³a, ¿eby by³a z wami
i ¿eby by³a zawsze na wyci¹gniêcie
rêki. ¯yczê du¿o zdrowia i niech
przed wami bêdzie 50 kolejnych samych s³onecznych i piêknych lat –
powiedzia³ burmistrz Sola.
Po tych s³owach burmistrz
£obza udekorowa³ jubilatów medalami. Na tym jednak nie skoñczy³y
siê uroczystoœci, bowiem na jubilatów i ich rodziny czeka³y jeszcze niespodzianki. Swoim wystêpem goœci
bawi³y „Jedyneczki” z SP nr 1, a na
sto³ach czeka³ tort, owoce oraz gor¹ce napoje.
MM
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„Przyk³ad Reska mo¿na pokazywaæ na ca³e Pomorze Zachodnie”

3,5 miliona z³ dla na OSP
(RESKO). 17 paŸdziernika
marsza³ek województwa Olgierd
Geblewicz oraz burmistrz Reska
Arkadiusz Czerwiñski podpisali
umowê o dofinansowaniu projektu
podnosz¹cego bezpieczeñstwo
gminy.
Na realizacjê projektu „Ochrona
zasobów naturalnych i podniesienie poziomu bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego przed skutkami
nadzwyczajnych zagro¿eñ w Gminie
Resko” gmina otrzyma ponad 2,5
mln z³ dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Koszt ca³kowity tego projektu
wynosi 3.130.660 z³, koszty kwalifikowalne: 2.989.912 z³, natomiast dofinansowanie: 2.541.425 z³.
Nim dosz³o do podpisania umowy, gmina Resko w ramach programu rozbudowa³a budynek OSP o
dwa gara¿e na specjalistyczne pojazdy stra¿y po¿arnej. Pieni¹dze z
projektu przeznaczone s¹ poza tym
na zakup specjalistycznego sprzêtu
do ochrony przyrody i zapobiegania zagro¿eniom w postaci lekkiego
samochodu do ratownictwa technicznego, zakup œredniego samochodu ratowniczo–gaœniczego do
ochrony lasów i likwidacji miejscowych zagro¿eñ, zakup œredniego
samochodu ratowniczo–gaœniczego z wyposa¿eniem do ratownictwa
przeciwpowodziowego i wodnego,
zakup samochodu po¿arniczego z
drabin¹ przeznaczonego do prowadzenia akcji gaœniczych, ratowniczych i obserwacyjnych, a tak¿e na
zagospodarowanie terenu wraz z
niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹.

Premia za cierpliwoœæ
- Podpisujemy projekt, który mo¿emy nazwaæ premi¹ za cierpliwoœæ,
bo to jest projekt, na który gmina
aplikowa³a w 2010 roku. Niestety nie
mia³a na tyle szczêœcia, aby za³apaæ
siê w pakiet podstawowych inwestycji, natomiast cierpliwie czeka³a,
tak naprawdê rozpoczynaj¹c ju¿
czêœæ inwestycji, które zamierza³a –
czyli nowo wybudowane miejsca
postojowe dla samochodów, które
wchodz¹ w czêœæ projektu. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e gmina zaryzykowa³a
i wy³o¿y³a swoje pieni¹dze. Cierpliwoœæ w tym wypadku pop³aci³a.
Dzisiaj mamy okazjê podpisaæ projekt na dofinansowanie rozbudowy
i dosprzêtowienia siedziby OSP w
Resku. Nam, jako w³adzy województwa, bardzo le¿y na sercu bezpieczeñstwo naszych mieszkañców i
staramy siê o to ca³y czas, jako jeden
z celów, poniewa¿ bardzo g³êboko
wierzymy, ¿e poczucie bezpieczeñstwa naszych mieszkañców to jest
pewien standard, do którego powinniœmy d¹¿yæ. Dlatego staramy siê
zmieniaæ tego typu miejsca, które
czêsto borykaj¹ siê z problemami finansowymi, a przede wszystkim
sprzêtowymi. Staramy siê robiæ to w
sposób zintegrowany. Przyk³ad Reska mo¿na pokazywaæ na ca³e Pomorze Zachodnie, bo mamy tutaj zintegrowany system OSP wraz z postojem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Mamy projekt
rozbudowy tej stacji wraz z po³¹czeniem z projektem zintegrowanym
po³¹czenia szerokopasmowego,
który by³ realizowany przez szpital w
Gryficach. Z jednej strony mamy
dostêp i pe³n¹ ³¹cznoœæ, a z drugiej
strony integracjê dwóch s³u¿b równie¿ za pomoc¹ internetu i œrodków

³¹cznoœci z Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹. Tylko taki zintegrowany system i wspólne dzia³ania bêd¹ budowa³y realne bezpieczeñstwo naszych mieszkañców – powiedzia³
marsza³ek.
Marsza³ek z³o¿y³ podziêkowania
dla Rady Miejskiej w Resku za znalezienie pieniêdzy na pokrycie kosztów w³asnych projektu, dziêki czemu gmina Resko mo¿e dzisiaj cieszyæ
siê czterema nowymi samochodami
p.po¿. i pe³nym zabezpieczeniem
bezpieczeñstwa mieszkañców gminy Resko.
Poszliœmy va bank
Burmistrz Arkadiusz Czerwiñski
nie ukrywaj¹c radoœci z otrzymania
dofinansowania, przyzna³, ¿e Resko
zaryzykowa³o, staraj¹c siê o wy¿sz¹
kwotê i pe³ne zabezpieczenie.
- Zdecydowaliœmy siê na pójœcie
va bank. Wiele samorz¹dów zdecydowa³o siê na kupno jednego samochodu z dofinansowaniem w wysokoœci 75 procent. My zdecydowaliœmy siê, by nasz¹ jednostkê rozbudowaæ w sposób docelowy i taki
wniosek z³o¿yliœmy - na wartoœæ
oko³o trzech milionów z³otych. Projekt dofinansowany jest w wysokoœci 85 procent. To spowodowa³o, ¿e
znalaz³ siê miêdzy innymi na takim, a
nie innym miejscu na liœcie rankingowej i nie by³o siê czemu dziwiæ. Odczekaliœmy swoje i dziêki dobrej woli
przede wszystkim zarz¹du województwa i pana marsza³ka. Pieni¹dze, które zosta³y zaoszczêdzone na
innych dzia³aniach, zosta³y przeznaczone na listê rezerwow¹ na te dzia³ania i dziêki temu mo¿emy te pieni¹dze otrzymaæ w postaci dzisiejszej
umowy. Ju¿ rozbudowaliœmy nasz¹
stra¿nicê o dwa dodatkowe boki,

szczególnie jeden, w którym mog³a
zmieœciæ siê drabina. Ten etap podjêliœmy od razu. Ze strony naszych
radnych nie by³o ¿adnych g³osów
przeciwnych. Wrêcz przeciwnie,
wszyscy rozumiemy, ¿e w dzisiejszych czasach bezpieczeñstwo jest
podstaw¹, je¿eli chcemy, ¿eby nasi
mieszkañcy chcieli mieszkaæ w tych
ma³ych miejscowoœciach, musimy
zapewniæ im warunki takie, jak w
du¿ych miastach, a nawet i lepsze.
Po trzech latach doczekaliœmy siê
i mo¿emy zape³niæ stra¿nicê nowymi
samochodami. Ten sprzêt, który
mamy, jak w wiêkszoœci OSP jest dosyæ wiekowy. Nowy zapewni usprzêtowienie jednostek na wiele lat.
Mo¿e ktoœ zapyta - po co a¿ tyle
tych samochodów? Mo¿na powiedzieæ, zbyt rozbudowana jednostka.
Sytuacja naszej gminy jest specyficzna. W starym województwie
szczeciñskim jesteœmy chyba najwiêksz¹ gmin¹ powierzchniowo (285
km. kw.), a mamy tylko dwie jednostki OSP, co jest te¿ nietypow¹ sytuacj¹. W wiêkszoœci gmin jest ich
wiêcej. Druga jednostka jest w
£osoœnicy, która jest daleko od centrum naszej gminy i ona obs³uguje
tamt¹ czêœæ, natomiast pozosta³¹
czêœæ gminy, bardzo du¿¹ obszarowo, obs³uguje tylko jednostka z
Reska. Przyda³aby nam siê dodatkowo jednostka np. w Starogródku,
jednak my sami nie mo¿emy jej stworzyæ. To s¹ stowarzyszenia, jeœli
znajd¹ siê ludzie, którzy chcieliby j¹
stworzyæ, to my przyczynimy siê do
tego i ewentualnie ten sprzêt bêdzie
móg³ byæ inaczej usytuowany. Natomiast dzisiaj takiego sprzêtu potrzebujemy w naszej miejscowoœci.
Jest tu du¿o zak³adów, które potrzebuj¹ wsparcia na miejscu i blisko –
powiedzia³ burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski.
Do podziêkowañ burmistrza do³¹czy³ Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg.
Henryk Cegie³ka, który zaznaczy³, ¿e
inwestycja jest dla mieszkañców a
nie dla stra¿aków, bowiem sprzêt
pozwoli uratowaæ ¿ycie wielu ludziom, zarówno mieszkañcom jak i
osobom przeje¿d¿aj¹cym przez gminê. Doda³, ¿e tylko chroniony stra¿ak mo¿e nieœæ skutecznie pomoc.
Po podpisaniu umowy burmistrz
Reska przyzna³, ¿e gmina jest ju¿ po
przetargu na nowe samochody. Czekali tylko na podpisanie umowy, aby
móc sfinalizowaæ zakup.
MM
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Wspomnienie o œp. Annie Sawickiej
Pani Anna Sawicka, z domu Janul, z mê¿em Feliksem i 4. letnim Romkiem,
jako repatrianci przybyli do Radowa Ma³ego w lipcu 1945 r. Z tym œrodowiskiem zwi¹zali siê na ca³e ¿ycie. W reskim szpitalu urodzi³y siê z bliŸni¹t
Danuta i Teresa. Rodzice postawili na ich kszta³cenie, sami trudz¹c siê na roli.
Dobry los sprawi³, ¿e tê rodzinê pozna³em w m³odym wieku, a sympatyczna znajomoœæ przetrwa³a do dziœ.
Dzieci zak³adaj¹c w³asne gniazda opuszcza³y ojcowiznê, lecz dom rodzinny pe³ni³ rolê pokoleniowego zwornika.
W 1986 roku zmar³ m¹¿ Feliks i pochowany zosta³ na lokalnym cmentarzu.
Pani Anna do¿ywszy wieku ustawowej troski otrzyma³a starann¹ opiekê od
swojej chrzeœnicy, tudzie¿ wsparcie s¹siadów. Przekroczywszy 90 lat ¿ycie, niemoc i choroby zaczê³y doskwieraæ coraz bardziej. Dzieci zje¿d¿a³y i pe³ni³y dy¿ury
przy Matce, która nijak nie chcia³a opuœciæ w³asnego domu. To by³ jej azyl.
Moje odwiedzanie mia³o charakter familiarny. Nigdy nie by³o doœæ spotkañ i wspomnieñ. U schy³ku ¿ycia Pani Anna zaprosi³a mnie na swój pogrzeb.
Uczyni³a to stanowczo, a zarazem enigmatycznie. Tak mia³a w naturze.
Wkrótce otrzyma³em smutn¹ wiadomoœæ o dacie pogrzebu. Postanowiono,
¿e dom rodzinny bêdzie domem ¿a³oby. St¹d 25 paŸdziernika ub. r. wyruszy³
kondukt ¿a³obny na cmentarz, gdzie Pani Anna spoczê³a u boku mê¿a. Id¹c
za trumn¹ trzyma³em za rêkê prawnuczka Jasia, najm³odszego uczestnika
rodowej sztafety ¿ycia.
Nad otwart¹ mogi³¹ list po¿egnalny zza Wielkiej Wody, od wnuczki Teresy, odczyta³ jej brat Filip. Oto treœæ:
Moja babciu najdro¿sza
Nadszed³ czas
Na ostatnie po¿egnanie.
Nie ma Ciebie, tu, na tym œwiecie.
Lecz s³oñce œwieci, bo wiem, ¿e spotkamy siê!
Odesz³aœ na jesieñ, w jesieni Twojego ¿ycia. Spe³niona, syta dni! Pojednana z losem, z ludŸmi i z Bogiem. W swoim domu, miêdzy swoimi. W Pokoju.
Da³aœ nam tony naleœników, placków ziemniaczanych. Rozpali³aœ
ogieñ w piecu milion razy, rozpalaj¹c ogieñ mi³oœci w naszych sercach.
Zawsze otwarta na nowoœæ, pe³na akceptacji i gotowa przyj¹æ ka¿dego.
Ciekawska, pyta³aœ: „Jak smakuje ta dzieciêca zupka w s³oiczku?”, „A
co, jak nacisnê ten guzik na nowym telefonie?” Bez strachu, po prostu ciekawa
¿ycia.
Twój œwiat by³ ma³y, jak Radowo. Ale i wielki, bo by³aœ z nami, swoimi
dzieæmi, wnukami i prawnukami. Z ka¿dej podró¿y jak ten œwiat daleki, mogliœmy przyjechaæ do Ciebie, zdaæ relacjê, prze¿yæ razem.
By³aœ naszym punktem odniesienia, stabilnoœci¹, dowodem na to, ¿e nic
siê nie zmienia. ¯e jest takie miejsce na œwiecie, do którego mo¿na wróciæ.
Teraz nasza kolej.
Stawiaæ domy, rozpalaæ w nich piece, sma¿yæ naleœniki.
Id¹c za Twoim przyk³adem, przyjmowaæ ludzi do swojego domu, cieszyæ
siê jak przyje¿d¿aj¹ i jak wyje¿d¿aj¹. Smakowaæ zupki dzieciêce i rozregulowywaæ telewizory.
Zawsze pamiêtaj¹c o Tobie, bo ten punkt odniesienia, jakim dla nas zawsze by³aœ, jest teraz w nas, w naszej pamiêci.
Dziêkujê za Twoje najpiêkniejsze zmarszczki na œwiecie!
Strofy listu, niczym psalmu dziêkczynnego, bez religijnej patyny, dotyka³y strun wra¿liwych i trafia³y za serca podszewkê. Tajemnicze zaproszenie
na „swój pogrzeb” nabra³o w³aœciwego znaczenia. Z przyprószonej pamiêci
przebija³o siê przes³anie:
„Lepiej iœæ do domu ¿a³oby, ni¿ domu biesiady;
to tam widzi siê kres wszystkich ludzi,
a ¿yj¹cy powinni braæ to sobie do serca” (Ks. Kaznodziei 7.2)
G³os m³odych sk³oni³ do refleksji nad ziemskim pielgrzymowaniem. Quo
vadis?
Rozpamiêtuj¹c wspólnie prze¿yty czas uczuciem swoim ogarniam ca³¹
Micha³ Piórko – m.p.
rodzinê.

Œwietlica ju¿ otwarta
(PRUSINOWO). 15 paŸdziernika oficjalnie otwarto œwietlicê
wiejsk¹ w tej miejscowoœci po jej generalnym remoncie.
Remont œwietlicy w Prusinowie
oraz jej wyposa¿enie mo¿liwe by³y
dziêki pozyskanym œrodkom z Lokalnej grupy dzia³ania Centrum Inicjatyw Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich –
Odnowa i rozwój wsi. Ca³kowita
wartoœæ
projektu
wynosi³a
121.386,47 z³, natomiast wnioskowa-

ne dofinansowanie – 78.950,55 z³.
Przypominamy, ¿e zadanie to
wykonywa³ Us³ugowy Zak³ad Ogólnobudowlany Mariusz K³usek z
R¹bina.
W zakres remontu œwietlicy
wchodzi³o m.in.: wyremontowanie
pomieszczeñ œwietlicy wiejskiej,
wymiana instalacji wewnêtrznych,
wymiana pod³ogi drewnianej nad
gruntem, wymiana stolarki otworowej oraz docieplenie œcian zewnêtrznych od wewn¹trz.
MM

Zaproszenie

„Podziel siê swoim hobby”
(RESKO). Klub Kobiet Aktywnych „Ka-60” Centrum Kultury w
Resku organizuje spotkanie w
„Kawiarence „Artystycznej” na
temat „Podziel siê swoim hobby”.

W dniu 25 paŸdziernika (pi¹tek) o
godz. 17.00 w Centrum Kultury. W
programie: prezentacja i wystawa
rêkodzie³a mieszkañców miasta i
gminy Resko oraz poczêstunek. (r)

tygodnik ³obeski 22.10.2013 r.
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Dzieñ Seniora w Centrum Kultury
(RESKO) Wk³ad wnoszony
przez osoby dojrza³e w kszta³t i sposób ¿ycia spo³eczeñstwa oraz w nawi¹zywanie trwa³ych wiêzi miêdzypokoleniowych jest bogactwem nie
do przecenienia. „Dzieñ Seniora”
to znakomita okazja do celebrowania uroczystoœci zwi¹zanych z wiekiem dojrza³ym.
W zwi¹zku z tym 17 bm. Zwi¹zek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Ko³o w Resku we wspó³pracy z Centrum Kultury i Stowarzyszeniem na
Rzecz Pomocy Rodzinie „Arka” zorganizowa³ bal dla seniorów. Goœæmi
uroczystoœci byli emeryci i renciœci,
a swoj¹ obecnoœci¹ uœwietnili j¹
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
Barbara Basowska, burmistrz Reska
Arkadiusz Czerwiñski, sekretarz
Gminy Danuta Mielcarek, wicedyrektor Zespo³u Szkó³ Agata Popielarz, proboszcz ks. Miros³aw Socha,
ks. dr Tadeusz Uszkiewicz, wiceprzew. Stowarzyszenia „Arka” Ryszarda Podsadna, radny powiatu
³obeskiego Andrzej Gradus,.
Pani Ludmi³a Porêbska, przewodnicz¹ca reskiego Ko³a Emery-

tów, Rencistów i Inwalidów przywita³a wszystkich goœci, a szczególnie
serdecznie dostojnych Jubilatów osoby, które w tym dniu œwiêtowa³y
swoje 80. i 90. urodziny. O zajêcie
honorowych miejsc poprosi³a
osiemdziesiêciolatków: pani¹ Krystynê Limanowsk¹ i pana Aleksandra Wysockiego oraz dziewiêædziesiêciolatków: panie Mariê Zawadzk¹
i Kazimierê So³owiej oraz pana Leona
Bryka.
¯ycz¹c drogim, wci¹¿ m³odym
duchem seniorom, wielu, wielu lat
zdrowia, szczêœcia w gronie najbli¿szych i wszelkiej pomyœlnoœci na
dalsze lata, burmistrz, przewodnicz¹ca rady, przewodnicz¹ca Ko³a ZERiI
oraz pani Helena Siemianowicz wrêczyli Jubilatom kwiaty i upominki
ufundowane przez Burmistrza Reska.
Gratulacje i serdeczne ¿yczenia ze
s³odkim upominkiem otrzyma³y tak¿e
osoby z najd³u¿szym sta¿em cz³onkowskim w Kole ZERiI w Resku:
Zofia Suszek, Zofia Ostrowska, Zofia Kostyk, Stanis³aw Sobuœ, Walentyna Okrzyñska, Czes³awa Sobuœ,
Ewa Kopka, Cecylia Jasiñska, Augustyna Antczak i Edward Kubiak.

Po czêœci oficjalnej w programie
artystycznym wyst¹pi³a m³odzie¿ z
Zespo³u Szkó³ w Resku, przygotowana przez nauczycielkê Anetê Kajmê, œpiewaj¹c piosenki z lat m³odoœci seniorów.
Nie zabrak³o oczywiœcie chóru
„Kanon” z doskonale dobranym repertuarem i znakomitym wykonaniem pod dyrygentur¹ pani Cecylii
Degler, który wprowadzi³ uczestników spotkania w uroczysty, a zara-

zem radosny nastrój. Po uczcie duchowej przyszed³ czas na poczêstunek wspania³ym tortem podarowanym przez burmistrza oraz toast
szampanem ufundowanym przez jubilatów. Pani Ludmi³a Porêbska koñcz¹c oficjalne uroczystoœci, zaprosi³a wszystkich na poczêstunek przygotowany przez cz³onkinie Ko³a.
Resztê wieczoru wype³ni³a wspólna
biesiada i zabawa przy muzyce pañstwa Mañkowskich.
(JF)

Swoje ¿ycie mo¿na zmieniæ
(£OBEZ). Na terenie powiatu
³obeskiego powsta³a grupa, jako
inicjatywa spo³eczna, która zamierza utworzyæ spó³dzielniê socjaln¹.
Wszystkich chêtnych zainteresowanych utworzeniem i przyst¹pieniem do spó³dzielni socjalnej zachêcamy do wype³nienia ankiety i
odes³ania jej na adres redakcji, sk¹d
zostan¹ odebrane przez inicjatorów.
Ankieta konieczna jest do powiadomienia zainteresowanych o miejscu
i terminie spotkania. Dane osób
pozostan¹ do wiadomoœci organizatorów.
Pomys³ utworzenia spó³dzielni
socjalnej zrodzi³ siê po to, aby przywróciæ normalnoœæ w naszym powiecie, wyeliminowaæ choæ w czêœci
szar¹ strefê, zlikwidowaæ umowy
œmieciowe. Zamierzeniem spó³dzielni jest zatrudnianie na etat, aby zapewniæ chêtnym do pracy godne
¿ycie, powrót do uregulowanego
¿ycia spo³ecznego i aktywnoœci na
rynku pracy. Dodatkowym celem
stowarzyszenia jest pomoc rozpoczêcia w przysz³oœci w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.
Spó³dzielnia socjalna daje szansê, na to by stan¹æ na w³asne nogi,

wspó³decydowaæ o swoim losie nie
licz¹c jedynie na niewielk¹ pomoc ze
strony pañstwa. To równie¿ mo¿li-

woœæ stworzenia sobie i innym
miejsc pracy.
Do utworzenia spó³dzielni so-

cjalnej zapraszamy zarówno przedstawicieli firm, jak i osoby bezrobotne, razem mo¿emy wiele zmieniæ.
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Mini Miasteczko
Ruchu Drogowego
(BE£CZNA) Od wrzeœnia bie¿¹cego roku w Szkole Podstawowej w
Be³cznej funkcjonuje mini miasteczko ruchu drogowego, którego
pomys³odawc¹ i g³ównym wykonawc¹ by³ pan Kazimierz Pawelec.
Ma³e miasteczko powsta³o niedu¿ym nak³adem finansowym szko³y i dziêki wsparciu spó³ki ³obeskiej
„Drutpol” oraz Zarz¹du Dróg Powiatowych, za co organizatorzy bardzo
serdecznie dziêkuj¹.
Na placu szkolnym przygotowano dobrze oznaczone uliczki oraz
skrzy¿owania, przy których ustawiane s¹ w³asnorêcznie wykonane
znaki drogowe. Do pe³nego wyposa-

¿enia miasteczka brakuje jedynie
odpowiedniej iloœci pojazdów np.
rowerów. Liczymy na pomoc firm i
osób prywatnych. Dziêki panu Paw³owi Marek ju¿ zakupiono czteroko³owce dla najm³odszych.
Mini miasteczko bêdzie s³u¿y³o
poznaniu przepisów, podstawowych zasad zachowania na drodze,
znaków drogowych oraz uœwiadomieniu zagro¿eñ wystêpuj¹cych w
ruchu drogowym. Uczniowie mog¹
korzystaæ z miasteczka w czasie
przerw miêdzylekcyjnych, na zajêciach wychowania komunikacyjnego, na zajêciach wychowania fizycznego oraz po lekcjach.
(o)

tygodnik ³obeski 22.10.2013 r.

Byliœmy na £obziukach

Przyjêliœmy zaproszenie p. Lidii
Lalak-Szawiel i byliœmy na pierwszych „£obziukach”, które odby³y
siê 28 wrzeœnia 2013 roku w Parku
Miejskim im. Tadeusza Koœciuszki w
£obzie.
By³o wiele atrakcji kulturalnych
dla „ma³ych” i „du¿ych”, np. dmuchanie baniek mydlanych, rysowanie kolorow¹ kred¹ na chodniku,
malowanie twarzy, wykonywanie
kubków z gliny, kwiatów z filcu,
wyplatanie wikliny, czerpanie papieru, szybki kurs dla przysz³ych fotografów, nauka malowania sprayem.
Uczestniczyliœmy tylko w niektórych warsztatach np. gry na bêbnach, masy solnej, origami. Uk³adaliœmy puzzle, klocki Jenga. Odwiedziliœmy galeriê sztuki malarzy na-

szego regionu. Spotkaliœmy siê z p.
Andrzejem Gudañskim i jego pe³nymi symboliki obrazami. Byliœmy w
salonie twórców literackich powiatu
³obeskiego, w którym m.in. goœci³ p.
Wojciech Bajerowicz i p. Agnieszka
Weso³owska - lokalni poeci. Zwiedziliœmy wystawê poœwiêcon¹ Sybirakom przygotowan¹ z okazji
„Dnia Sybiraka” w £DK.
Pe³ni wra¿eñ, kulturalnie i przyjaŸnie „spe³nieni”, czekamy na nastêpny „Parasol dla kultury” za rok! Gratulujemy pomys³u twórcom „£obziuków”. Pozdrawiamy gor¹co.
Grupa projektowa „Moja
ma³a ojczyzna” dzia³aj¹ca w
Szkole Podstawowej nr 2 w
£obzie w ramach projektu
„Dzieciêca Akademia Rozwoju”

Z uœmiechem w przysz³oœæ (cz. 2)
Oko³o 3 lat dzieci uczêszczaj¹
do przedszkola. Jest to bardzo wa¿ny okres w edukacji m³odego pokolenia. Stereotyp tej edukacji to: le¿akowanie, spo¿ywanie posi³ku
oraz spacery po £obzie i okolicy.
Czy to wyczerpuje pojêcie „dziecko
w przedszkolu”?
Ca³y cywilizowany œwiat troszczy siê o swoich najm³odszych obywateli. Troska ta przejawia siê w organizowaniu godnych warunków
do rozwoju. W okresie wczesnego
dzieciñstwa mo¿liwoœci rozwojowe
dzieci s¹ najwiêksze. Wiek przedszkolny jest momentem, kiedy najskuteczniej i naj³atwiej jest niwelowaæ ró¿nice wynikaj¹ce z wp³ywu
œrodowiska rodzinnego. To najlepszy czas na inwestycjê w rozwój
mo¿liwoœci intelektualnych cz³owieka. Ju¿ stare polskie przys³owie
mówi: „czego Jaœ siê nie nauczy,
tego Jan nie bêdzie umia³...” Wczesna edukacja to najefektywniejszy
sposób wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze wsi i ma³ych miasteczek, a tak¿e dzieci z rodzin zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym.
Dlatego nie mo¿na siê równie¿ zgodziæ ze stwierdzeniem, ¿e „przed-

szkole to nie jest miejsce do nauki,
tylko do dozoru nad dzieæmi, do zabawy z elementami edukacji…”
To w przedszkolu dziecko dowiaduje siê, jaki jest œwiat poza rodzin¹,
poznaje wielu kolegów i czy siê z nimi
rozmawiaæ, wspó³dzia³aæ. Poznaje
te¿ nowych wa¿nych doros³ych. Ufa
im i dziêki nim kszta³tuje prawid³owe
relacje spo³eczne, które stan¹ siê
podstaw¹ jego ¿ycia w ró¿nych œrodowiskach - rówieœniczych, zawodowych, partnerskich. Dziecko w
przedszkolu poprzez zabawê poznaje œwiat, uczy siê go. Jest po prostu
szczêœliwe, tak jak œpiewaj¹ Ha³aba³ki: „u Krasnala Ha³aba³y jest
weso³o, tu gdzie bawi¹ siê i ucz¹
Ha³aba³ki… Nasze panie zaczynaj¹ zajêcia szybciutko, by dzieciarnia radoœci zazna³a…”
W trosce o najm³odsze pokolenie, u Ha³aba³y ju¿ od wielu lat realizujemy ró¿ne programy i projekty.
Ubiegamy siê o certyfikaty, zdobywamy nagrody i wyró¿nienia o zasiêgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Do najwiêkszych osi¹gniêæ
przedszkola nale¿¹:
- zdobycie Zielonego Certyfikatu I i II stopnia - znaku jakoœci pla-

cówki przyjaznej œrodowisku oraz
placówki pe³ni¹cej rolê lokalnego
oœrodka promuj¹cego ideê zrównowa¿onego rozwoju,
- przygoda z czytaniem - czynne
uczestnictwo w spo³ecznej kampanii
„Ca³a Polska czyta dzieciom”, w ramach której zdobywamy:
- wyró¿nienie w ogólnopolskim
konkursie plastycznym „Na najpiêkniejszy prezent urodzinowy Kubusia Puchatka”,
- wyró¿nienie za przeprowadzenie „Wiosennej zbiórki ksi¹¿ek dla
chorego dziecka”,
- wyró¿nienie za najlepiej przeprowadzon¹ kampaniê Ca³a Polska
czyta dzieciom,
- zdobycie statuetki w ogólnopolskim konkursie na najlepiej przeprowadzon¹ kampaniê czytelnicz¹,
odbieranie nagrody w Teatrze
¯ydowskim w Warszawie z r¹k Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- zdobycie medalu w ogólnopolskim konkursie w kampanii czytelniczej Ca³a Polska czyta dzieciom,
- 2012 r. uzyskanie najwy¿szego
lauru - Superstatuetki w ramach kampanii czytelniczej CPCD, odbieranie
nagrody w Teatrze Dramatycznym w

Warszawie z r¹k Krystyny Szumilas
Ministra Edukacji Narodowej,
- zdobycie certyfikatu „Optymistyczne przedszkole” za realizacjê
programu zawartego w siedmiu kolorach têczy,
- uzyskanie certyfikatu „Szko³y
Promuj¹cej Zdrowie”,
- zdobycie certyfikatu za realizacjê szeregu dzia³añ w „Akademii
Zdrowego Przedszkolaka”.
Reasumuj¹c od wielu lat nauczycielkom pracuj¹cym z dzieæmi u Ha³aba³y przyœwieca myœl cytowanego
we wczeœniejszym artykule Roberta
Fulghama: „Wszystkiego co naprawdê trzeba wiedzieæ, nauczy³em
siê w przedszkolu: o tym jak ¿yæ, co
robiæ, jak postêpowaæ, wspó³¿yæ z
innymi, patrzeæ, odczuwaæ, myœleæ,
marzyæ i wyobra¿aæ sobie lepszy
œwiat. M¹droœæ nie jest ukryta na
wy¿ynach szkó³ i uniwersytetów,
lecz w przedszkolnej piaskownicy,
bo niezale¿nie od tego, ile masz lat,
wci¹¿ jest prawd¹ to, ¿e kiedy idziesz
w œwiat, najlepiej wzi¹æ siê za rêce i
trzymaæ siê razem”.
Rozmawia³em z Mariol¹ Kotowicz i Gra¿yn¹ Tokarsk¹ Dyrektorami Przedszkola Miejskiego nr 1 im.
Krasnala Ha³aba³y w £obzie. hjm

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 22.10.2013 r.

Wizyta w galerii

4 paŸdziernika 2013 r. odwiedziliœmy siedzibê Lokalnej Organizacji Turystycznej, w której zwiedziliœmy wystawê prac malarskich
p. Andrzeja Gudañskiego z £obzamalarza niezwykle utalentowanego, znanego w œwiecie, s³abo znanego w powiecie.
Namiastkê jego talentu zobaczyliœmy w obrazach w galerii przy
ulicy Bema 27. O drodze artystycznej Andrzeja Gudañskiego opowiedzia³a nam p. Lidia Lalak-Szawiel.
Oto niektóre wa¿ne fakty. Artysta zajmuje siê malarstwem, rysunkiem i ceramik¹. Zacz¹³ malowaæ w
wieku 8 lat. Jest samoukiem. Jego
prace znajduj¹ siê w domach na ca³ym œwiecie. Obrazy malarza prezentowane by³y m.in. w Nowym Jorku,
w Londynie, we Francji, Belgii, Holandii, W³oszech i Meksyku. Andrzej Gudañski otrzyma³ presti¿owe

zaproszenie do wystawienia swoich
prac w Art.Expo w Nowym Jorku oraz
na Biennale we Florencji.
Ka¿dy z obrazów malarza stanowi osobn¹ opowieœæ, ka¿dy z nich
jest jak otwarta ksiêga pe³na ró¿nych symboli. Artysta czerpie inspiracje od ró¿nych malarzy, z samego
¿ycia, ale przede wszystkim z w³asnej
wyobraŸni. Jego obrazy charakteryzuj¹ siê ró¿norodnoœci¹ stylów. Jedne s¹ ¿ywio³owe, emocjonalne, bogate w ró¿ne kolory, inne „czyste”,
powoduj¹ce wewnêtrzny spokój i
wyciszenie.
Uczniom podoba³y siê obrazy w
ruchu, przedstawiaj¹ce bogactwo
barw. Ogl¹dali je z zainteresowaniem.
Dzielili siê swoimi uwagami i emocjami. Zobaczcie sami.
Zofia Malinowska i uczestnicy zajêæ „Moja ma³a ojczyzna”
prowadzonych w ramach projektu
„Dzieciêca Akademia Rozwoju”

Uczcili Dzieñ
Edukacji Narodowej
(WÊGORZYNO). 15 paŸdziernika 2013 r. w szkole podstawowej
w Wêgorzynie odby³ siê apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Na uroczystoœæ przybyli byli i
obecni pracownicy szko³y. Akademiê przygotowali uczniowie klasy 5a
i 6b pod kierunkiem p. I. Grabowskiej
i J. Stasiak. Oprawê muzyczn¹ przygotowa³a p. D. Stefanowska.
M³odzi artyœci przedstawili
scenkê prezentuj¹c¹ posiedzenie
Rady Pedagogicznej. W programie
artystycznym m³odzie¿ odtworzy³a

s³owem, gestem i piosenk¹ klimat
szkolnego ¿ycia. Podczas uroczystoœci zaprezentowano wyniki g³osowania na Belfra Roku. Zwyciêzcami zostali p. S. Waszczyk oraz p. D.
Czajka. Uczniowie wrêczyli nauczycielom i pracownikom szko³y laurki.
Nastêpnie g³os zabra³a dyrektor
p. Lucyna Wolska, która podziêkowa³a dzieciom i nauczycielom za
wspania³e przedstawienie.
Zachêcamy Pañstwa do odwiedzenia strony internetowej naszej
szko³y: spwegorzyno.superszkolna.pl, gdzie s¹ zdjêcia
AW
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Powiatowe Obchody
Dnia Edukacji
Narodowej

(£OBEZ) Powiatowe Obchody
Dnia Edukacji Narodowej odby³y siê
14 paŸdziernika 2013 r. w Zespole
Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie.
Z tej okazji Starosta £obeski
przyzna³ nagrody nauczycielom powiatowych jednostek oœwiatowych. W jego imieniu dyplomy wrêczy³ wicestarosta Jan Zdanowicz.
W uroczystoœci udzia³ wziêli
przedstawiciele Powiatu £obeskiego: radni Jan Michalczyszyn, Pawe³
Marek, Józef Drozdowski i Zdzis³aw
Bogdanowicz oraz wicestarosta Jan
Zdanowicz, skarbnik Powiatu Helena Szulc i dyrektor Wydzia³u Oœwiaty i Promocji Teresa £añ.
Nagrody Starosty £obeskiego
otrzymali: dyrektor Zespo³u Szkó³
im. T. Koœciuszki w £obzie Jolanta
Manowiec, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w
£obzie Violetta Plenzler-Ciebiera i
nauczyciel Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie Ewa £ukasik.
Nauczyciele i pracownicy Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w
£obzie zostali nagrodzeni odznaczeniami pañstwowymi i resortowymi:
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzyma³a Anna Boguszewska-

W¹sowicz, Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
otrzyma³ Marcin £ukasik, Medal
Z³oty za D³ugoletni¹ S³u¿bê otrzyma³a Wanda Pokomeda, a Medal
Br¹zowy za D³ugoletni¹ S³u¿bê Jolanta Abramowska.
Dyrektorzy jednostek podziêkowali swoim pracownikom przyznaj¹c
w³asne nagrody.
Nagrody Dyrektora Zespo³u
Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie:
Pracownicy pedagogiczni: Jolanta Abramowska, Anna Chuchro,
Justyna Ha³ka, Bo¿ena Kordyl, Joanna Niko³ajczyk, Miros³awa Parzygnat, Barbara Smolska-Nazarek,
Mariusz W³odarz, Ma³gorzata Wojciechowska, Anna BoguszewskaW¹sowicz i Zbigniew Szymanek.
Pracownicy niepedagogiczni:
Ma³gorzata B³achowska, Krystyna
Hilger, Joanna Lisowska, Gra¿yna
Mienciu i Teresa Sola.
Nagrody Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w
£obzie:
pracownicy pedagogiczni: Irena
Fr¹czak i Beata Maroszczuk;
pracownicy niepedagogiczni:
Barbara Pietrzyk, Agnieszka Matuska i Agnieszka Andryszak. (sp)

Mieszkania podzielone
(£OBEZ). M-GOPS w £obzie w
sierpniu i wrzeœniu wyda³ 213 decyzji przyznaj¹cych dodatek mieszkaniowy dla najemców lokali komunalnych i socjalnych. Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa dokona³a w sierpniu i wrzeœniu weryfikacji 20 wniosków o przydzia³ mieszkania oraz
przed³u¿enia umów o najem mieszka-

nia (9 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 4 wnioski rozpatrzono negatywnie,7 wniosków skierowano do
uzupe³nienia celem ponownego rozpatrzenia).
Zawarto 2 kolejne ugody na sp³atê zad³u¿enia czynszowego oraz
umorzono najemcy zaleg³y czynsz
za lokal mieszkalny.
op
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Co stra¿nicy
porabiali
(£OBEZ). W okresie sierpnia i
wrzeœnia stra¿ miejska przeprowadza³a kontrole miasta i gminy pod
k¹tem osób bezdomnych. W³aœcicielom lokali wydano polecenia zabezpieczenia takich miejsc.
Ponadto SM podejmowa³a czynnoœci interwencyjne wspólnie z Policj¹ (11 s³u¿b): ujêcie sprawców
niszczenia mienia, poszukiwanie
osób do zatrzymania, ujawnianie

tygodnik ³obeski 22.10.2013 r.

TIR-em w latarniê

sprawców przestêpstw oraz wykroczeñ, reagowanie na zak³ócanie porz¹dku publicznego.
Funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej w £obzie przeprowadzili 27
kontroli oraz 32 interwencje na zg³oszenie mieszkañców gminy £obez.
W wyniku przeprowadzonych czynnoœci na terenie gminy i miasta na³o¿ono mandaty karne na 14 osób, na
³¹czn¹ kwotê 1350 z³. Udzielono 455
pouczeñ.
op

Drzewo na drodze
(DOBRA). 17 paŸdziernika o godz. 18.30 Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z
Dobrej zosta³a powiadomiona o powalonym drzewie na ul. S³onecznej.
Ochotnicy pociêli drzewo na kawa³ki i pozostawili je na poboczu drogi.

Sp³on¹³ gara¿ z samochodem
(STAROGARD, gm. Resko). 20 paŸdziernika o godz. 3.24 stra¿ po¿arna
zosta³a zawiadomiona o po¿arze drewnianego gara¿u. Do akcji wyruszy³a
Jednostka Ratowniczo Gaœnicza z £obza o raz Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z
Reska. W wyniku po¿aru spaleniu uleg³ gara¿ oraz znajduj¹cy siê wewn¹trz
samochód. Straty zosta³y oszacowane na oko³o 35 tys. z³.

Zapiski z pamiêci
Wujek Wacek
Jest bratem ciotki Marysi. Ma
ma³e gospodarstwo rolne. Ale tak
naprawdê utrzymuje siê z rzeŸbiarstwa. Na zamówienie Cepelii rzeŸbi
ró¿ne figurki w drewnie. Mia³ ju¿
wystawy w Warszawie i Lublinie.
Najbardziej mi siê podoba³y ruchome figurki, które porusza³ wiatr
dmuchaj¹cy na œmigie³ko.

Stadnina koni
Stadnina Koni Arabskich w Janowie Podlaskim jest miejscem
szczególnym w naszej rodzinie koniarzy. Tam przed wojn¹, jako masztalerz, pracowa³ mój dziadek Jan i
jego najstarszy syn Szymon. St¹d
po ca³ej Polsce rozjecha³a siê rodzina ojca. Trzej bracia ojca, Szymon,
Kazik, W³adek pracowali w stadninach koni w ca³ej Polsce, miêdzy
innymi w Racocie, Jaroszówce,
£obzie, Ksi¹¿u. Siostra ojca Halina
wysz³a za Kazimierza, wieloletniego
koniuszego z £obza. Inna siostra,
Janina, wysz³a za wujka Mietka,
hodowcê i handlarza koñmi. Siostra
babci, od strony mamy, te¿ wysz³a
za wujka Ryœka, koniuszego z
£obza . Po rozmowie w biurze stadniny, pozwolono nam w towarzystwie mi³ego, m³odego cz³owieka

(£OBEZ) 17 paŸdziernika o godz. 22.34 stra¿acy otrzymali zg³oszenie o
tym, ¿e w £obzie na ul. Segala TIR uderzy³ w latarniê. Stra¿acy zostali wys³ani
do zabezpieczenia terenu.

(cz. 55)

obejrzeæ stajnie. Nie by³o w nich
zbyt wiele koni, z tego wzglêdu, ¿e
wiêkszoœæ by³a na pastwiskach nad
Bugiem. Udaliœmy siê na jedno z
nich. By³y tam same dwulatki. Piêkne, smuk³e i szybkie jak wiatr w
du¿ym tabunie przemknê³y obok
nas. Najbardziej mi siê podoba³y
srokacze. Mo¿e ze wzglêdu na podobieñstwo do srokaczy z zaprzêgu
w naszym stadzie ogierów. Pierwszy raz widzia³em tyle maœci koni
naraz. Nawet bytnoœæ na wielu zawodach konnych w £obzie nie dostarczy³a mi takiego wyboru maœci.
Wszêdzie panowa³ porz¹dek i czystoœæ, Trawa wykoszona, œcie¿ki i
drogi w obrêbie stadniny by³y doprowadzone do perfekcji. Konie
czyste, b³yszcz¹ce i pe³ne wigoru.
Coœ wspania³ego.

Bug
Przez tydzieñ pobytu w Janowie
obeszliœmy miejsca i znajomych
ojca. Ojciec pokaza³ nam swoj¹ szko³ê, do której nie lubi³ chodziæ. Miejsca, gdzie nad Bugiem ³owi³ ryby,
gdzie podbiera³ jajka i m³ode ptakom,
gdzie dosta³ w g³owê od czarnego
bociana i zlecia³ ze starego œwierka,
gdzie zbiera³ szyszki i chrust do palenia w piecu, gdzie Niemcom
gwizdn¹³ wojskowe narty oraz gdzie

jeŸdzi³ na ³y¿wach zrobionych z
drewniaków podbitych kab³¹kiem
od wiadra. Obecne normy nie pozwalaj¹ wybieraæ ryb z zakoli po powodzi, ani wybieraæ jaj i ptaków z
gniazd. W tamtych czasach by³o to
czêsto koniecznoœci¹. Wody w
Bugu akurat by³o niewiele, tak ¿e
mo¿na by³o go w niektórych miejscach przejœæ w bród. Niestety ze
wzglêdu na granicê poœrodku nurtu
by³o to zabronione. Towarzysze radzieccy byli niezbyt goœcinni. Gdy
z³apali m³odego œmia³ka z Polski,
który dla draki przep³yn¹³ na drugi
brzeg, potrafili przetrzymaæ go dla
nauczki nawet dwa dni. Ostatnio
chêtnych nie by³o.

M³yn
M¹¿ ciotki Marysi jest z zawodu
stolarzem artystycznym. Uczy w
szkole zawodowej stolarstwa. Po
pracy nadal trudni siê stolarstwem.
Pokaza³ nam ostatnie swoje zajêcie.
Podj¹³ siê restauracji i przebudowy
starego m³yna. Z zewn¹trz nie widaæ
jakichkolwiek jego ingerencji. Gdyby sam nam nie pokaza³ co wymieni³,
nikt z nas by nie zgad³. Spore po³acie
œcian i detali m³yna poddanych by³o
wymianie i konserwacji. Do remontu
u¿yto starych materia³ów, odpowiednio zakonserwowanych i spre-

parowanych. Wewn¹trz ocieplono
wszystkie pomieszczenia i zagospodarowano do celów wypoczynkowych. Pod³ogi by³y wy³o¿one
przepiêknymi kasetonami intarsjowanymi ró¿nymi gatunkami drewna
u³o¿onymi w geometryczne wzory.
Sufity by³y wy³o¿one kasetonami z
motywami roœlinnymi. Kinkiety,
¿yrandole, meble pieknie zrobione i
przyozdobione rzeŸbami w drewnie
tak¿e wykona³ wujek. Coœ wspania³ego. Kosztowa³o go to kilka lat.

Dalsza rodzina
Jedziemy do kuzynki ojca i ciotki. Mieszka w Derle, kilkadziesi¹t
kilometrów od Janowa. Jest ju¿ wieczór, szarówka. Mamy z sob¹ dwa
namioty w razie czego i jedziemy
naszym trabantem. Kilka kilometrów
za Janowem zza zakrêtu wyje¿d¿a
star z przyczep¹, wyraŸnie jad¹cy
œrodkiem szosy. Jest w¹sko. S³yszê
trzask i nie mam ju¿ lusterka. Ca³e
szczêœcie, ¿e jecha³em sam¹ krawêdzi¹ asfaltu.
Doje¿d¿amy do Der³a. Jest ju¿
ciemno. Dobrze, ¿e ojciec wie gdzie
mieszka jego kuzynka. Powitaniom
nie ma koñca. Widz¹ siê po ponad 20
latach. Okazuje siê, ¿e bêdzie gdzie
spaæ, co jeœæ i co piæ. Zatrzymali nas
ponad dwa dni. Cdn.
WP
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Reszczanin w lesie
ukrywa³ skradzione
w Niemczech auto
i posiada³ narkotyki
(RESKO) Do 5 lat pozbawienia
wolnoœci grozi mieszkañcowi gminy Resko, który ukrywa³ w lesie, w
rejonie miejscowoœci Mi³ogoszcz,
samochód, który zosta³ skradziony
w Niemczech.
W ubieg³ym tygodniu ³obescy
policjanci podjêli dzia³ania w celu
odzyskania skradzionego pojazdu,
który utracony zosta³ na terenie Niemiec, najprawdopodobniej z terenu
posesji jednej z firm.
Jak wczeœniej ustalili mundurowi, sprawca móg³ ukryæ auto w lesie,
w rejonie miejscowoœci Mi³ogoszcz,
w gminie Resko.
W trakcie prowadzonych czynnoœci mundurowi zatrzymali 40. letniego mieszkañca Reska i odzyskali
skradziony samochód marki opel,
wartoœci 30 tys. z³.
W toku przeszukania 40. latka

policjanci znaleŸli kluczyk z pilotem
od tego samochodu, a tak¿e substancjê psychotropow¹ w postaci
amfetaminy. Mê¿czyzna trafi³ do policyjnego aresztu. Us³ysza³ dwa zarzuty, do których przyzna³ siê i z³o¿y³
wyjaœnienia. W pi¹tek prokurator zastosowa³ wobec niego œrodek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.
Obecnie policjanci w tej sprawie
prowadz¹ szereg czynnoœci, które
dotycz¹ podjêcia wspó³pracy z niemieckimi organami œcigania celem
wyjaœniania wszelkich okolicznoœci
kradzie¿y pojazdu.
Policjanci dokonali tak¿e oglêdzin samochodu i zabezpieczyli liczne œlady, które mog¹ mieæ istotne
znaczenie dla prowadzonego postêpowania.
Teraz mê¿czyznê czeka rozprawa
w s¹dzie. Za czyn ten grozi mu kara
do 5 lat pozbawienia wolnoœci. (kp)

Zaproszenie

Ogólnopolski Turniej
Kyokushin Karate o Puchar
Burmistrza Reska
(RESKO). 26 paŸdziernika
2013 r. w hali sportowej przy Zespole Szkó³ w Resku odbêdzie siê
Ogólnopolski Turniej Kyokushin
Karate o Puchar Burmistrza Reska. Otwarcie zawodów o godz. 10.
W ramach Turnieju odbêd¹ siê
walki eliminacyjne, pó³fina³owe i fina³owe, walki pokazowe oraz na koniec dekoracja zwyciêzców.
Zawody zostan¹ przeprowadzone wg przepisów, zasad i regulaminu
PZK w nastêpuj¹cych konkurencjach:
Kumite ch³opców bez kontaktu
do 6lat, 7 lat- bez ochraniaczy
Kumite dziewczynek bez kontaktu do 6lat, 7 lat- bez ochraniaczy
Kumite lekki, kontrolowany kontakt ch³opców
8 lat (-30kg) (+30kg)
9 lat (-30kg) (+30kg)
10lat (-35kg) (+35kg)
11lat (-40kg) (+40kg)
-suspensoria, ochraniacze goleñ stopa, pi¹stkówki, kaski, hogo

Kumite lekki, kontrolowany kontakt Kadetów 12lat (-45kg)(+45kg)
suspensoria, ochraniacze goleñ
stopa, pi¹stkówki, kaski, hogo
Kumite lekki, kontrolowany kontakt dziewczynek:
8 lat (-30kg) (+30kg)
9 lat (-30kg) (+30kg)
10lat (-35kg) (+35kg)
11lat (-40kg) (+40kg)
ochraniacze goleñ stopa, pi¹stkówki, kaski, hogo
Kumite lekki, kontrolowany kontakt Kadetek
12 lat (-40kg) (+40kg)
ochraniacze goleñ stopa, pi¹stkówki, kaski, hogo
Kata dziewczynek 9 – 10 lat
Kata ch³opców 9 – 10 lat
TAIKYOKU SONO ICHI
TAIKYOKU SONO NI, TAIKYOKU SONO SAN
Kata dziewczynek 11 – 12 lat
Kata ch³opców 11-12 lat
TAIKYOKU SONO NI, TAIKYOKU SONO SAN, PINIAN SONO
ICHI.
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Wicemistrzostwo Polski ze z³aman¹ rêk¹!

Podwójne œwiêto
Karate Kyokushin
w Sieradzu

12. paŸdziernika w Sieradzu odby³y siê Mistrzostwa Polski Juniorów M³odszych oraz Miêdzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta
Miasta Sieradza. Reprezentantami
Klubu Karate Kyokushin Centrum
Kultury Resko byli Micha³ Pniewski i Szymon Dusza.
W Mistrzostwach Polski Juniorów M³odszych Karate Kyokushin
startowa³o 117 zawodników z 51
oœrodków, w tym Micha³ Pniewski.
Po pierwszej wygrane walce, w której nasz zawodnik odniós³ kontuzjê
(z³amanie rêki), Micha³ nie podda³
siê, stoczy³ nastêpne trzy walki docieraj¹c do fina³u. Niestety tam
uleg³, po wspania³ej walce, zawodnikowi z W³oc³awka. Tym samym,walcz¹c jedn¹ sprawn¹ rêk¹, Micha³
Pniewski zdoby³ Wicemistrzostwo
Polski. Po odebraniu medalu spêdzi³
ciekawe 6 godzin, czekaj¹c w szpitalu na przeœwietlenie i …gips.
Po zakoñczonych Mistrzostwach odby³ siê Miêdzynarodowy
Turniej Karate Kyokushin o Puchar
Prezydenta Miasta Sieradza. W za-

wodach wziê³o udzia³ 240 zawodników z 43 oœrodków, w tym z Rosji i
Czech. Nasz klub reprezentowa³
Szymon Dusza, który dzielnie walczy³ w konkurencji kata 9 lat i godnie
reprezentuj¹c Resko uplasowa³ siê
na 5 miejscu. Warto podkreœliæ, ¿e
ró¿nice punktowe miêdzy 1 a 5 miejscem by³y minimalne. Nasz zawodnik osi¹gn¹³ najlepszy wynik w swojej kategorii wiekowej z reprezentantów klubów z oœrodków z woj. zachodniopomorskiego.
Sêdzi¹ g³ównym by³ shihan Andrzej Drewniak, twórca potêgi Karate Kyokushin w Polsce, posiadacz 8
dan w karate i 1 dana w judo, sekretarz Œwiatowej Federacji Kyokushin, wiceprezes Polskiego Zwi¹zku
Karate. Uroczystego otwarcia dokona³ prezydent Sieradza, organizatorem by³ Sieradzki Klub Karate Kyokushin, kierowany przez sensei-a
Roberta Wajgelta 4 dan.
Naszym zawodnikom gratulujemy, a Micha³owi dodatkowo ¿yczymy szybkiego powrotu do zdrowia,
aby móg³ wyst¹piæ 29 listopada na
Mistrzostwach Europy w Legnicy.
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Gimnazjalne
potyczki udane
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Sztafetowe biegi prze³ajowe

Dziewczêta z Wêgorzyna
drugie w województwie
W Tychowie odby³ siê 17.10.
2013 r. Fina³ Wojewódzki w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych.
W presti¿owych zawodach rewelacyjnie spisa³y siê dziewczêta ze
Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie. W gronie 20 najlepszych sztafet
województwa (mistrzów powiatów)
zajê³y 2 miejsce.
Sztafeta sk³ada siê z dziesiêciu

(RESKO) Dziewczêta z Zespo³u
Szkó³ - Gimnazjum w Resku pojecha³y 8 paŸdziernika na zawody wojewódzkie do Szczecina.
8 paŸdziernika 2013 r. grupa
dziewcz¹t z Zespo³u Szkó³ - Gimnazjum w Resku pojecha³a na zawody
wojewódzkie do Szczecina. By³yœmy troszkê przera¿one i przestraszone, poniewa¿ nie wiedzia³yœmy,
czego mamy siê spodziewaæ. Podczas drogi nasza nauczycielka w-fu
pani Renata Czerwiñska, dawa³a
nam ostatnie wskazówki. Us³ysza³yœmy równie¿ wiele s³ów otuchy. Pogoda tego dnia by³a typowo jesienna. Z busa wysiad³yœmy gotowe do
walki i pe³ne entuzjazmu. Zawody
odbywa³y siê na Miejskim Stadionie
Lekkoatletycznym. Przyjecha³o a¿
21 dru¿yn z ca³ego województwa.
Teraz ju¿ wiedzia³yœmy, ¿e nie bêdzie
³atwo.
Zawody rozpocz¹³ bieg przez
p³otki dziewcz¹t, potem posz³o ju¿ z
górki. Startowa³yœmy w nastêpuj¹cych dyscyplinach: 100 m - Anita
Puch, Magdalena Klik, Wiktoria Janowska; 300 m - Zuzanna Frej, Maja
Korgul, And¿elika Kamieñska; 600 m
- Nikola Urban, Patrycja Szutkowska; sztafeta 4x100 m - Wiktoria Janowska, Marta Jarosz, Roksana
Wróbel i Zuzanna Frej; skok wzwy¿Roksana Wróbel, Stella Litwin i
Agnieszka Manowiec oraz pchniecie kul¹- Anna Szawdenis i Martyna
Weso³ek.
Ka¿da z zawodniczek za swoj¹
konkurencjê dosta³a okreœlon¹ pulê
punktów. Ostatnia wystartowa³a
sztafeta 4x100 m. Po tym biegu sêdziowie podliczyli wszystkie punkty. Nadesz³y chwile stresu i oczekiwania na rozstrzygniêcie ca³odnio-

wych zawodów. Najpierw og³oszono wyniki ch³opców, a nastêpnie
dziewcz¹t. Mo¿emy byæ zadowolone, poniewa¿ zajê³yœmy 5 miejsce w
województwie! Jest to bardzo dobry
rezultat, którym mo¿emy siê pochwaliæ, bior¹c pod uwagê wysoki
poziom rywalizacji. W drodze powrotnej zajechaliœmy coœ zjeœæ i z
uœmiechem na twarzy wróci³yœmy
do Reska.
Myœlê, ¿e by³ to dobry sprawdzian naszych umiejêtnoœci i zda³yœmy go celuj¹co. Postaramy siê w
nastêpnym roku poprawiæ wynik.
Marta Jarosz

zawodniczek, ka¿da z nich ma do
przebiegniêcia 800 m. Wszystkie reprezentantki SP Wêgorzyno pokona³y dystans w znakomitym czasie i
zdecydowanie wywalczy³y srebrne
medale, ustêpuj¹c tylko kole¿ankom
z SP 2 Goleniów.
Pierwsza pi¹tka zawodów: 1. SP 2
Goleniów, 2. SP Wêgorzyno, 3. SP 1
Koszalin, 4. SP 51 Szczecin, 5. ZSP 4
Œwinoujœcie.
(o)

Sk³ad zespo³u: Patrycja Perdek, Vanessa Pieloch, Wiktoria Kudzia,
Katarzyna Gunia, Julia Acman, Wiktoria Nowosad, Wiktoria Regulska, Patrycja Olas, Agata Pieróg, Wiktoria Lewandowska, Wiktoria
Podfigurna, Alicja Pieróg, Lena £uksza. Opiekun - Dariusz Czajka.

4-£O-BA-JE Wêdrowcy na szlak!!!

IV £OBESKIE BARWY JESIENI
WÊDRÓWKA TURYSTYKI PIESZEJ
Niedziela, 27 paŸdziernika 2013r.
* Zbiórka: godz. 10:00, £obez
UWAGA: nowe miejsce zbiórki - wyspa na Redze ko³o nadleœnictwa
(parking przy Netto albo przy ul. Bocznej)
* Trasa: £obez - mszar w lesie boniñskim - Œwiêtoborzec - rz.
Wêgorza, most po kolei w¹skotorowej - bobrowe jeziorko jezioro Moszczenica (Unimskie) - œcie¿ka ekologiczna - £obez.
* Dystans: 14 km - drogi gruntowe, œcie¿ki leœne, na prze³aj
* Punkty tematyczne: mszar w lesie boniñskim, bobrowe jeziorko
* Zapewniamy:
- relaks full wypas
- pogodê w sam raz
- posi³ek turystyczny
* Biwak=ognisko nad jeziorem Moszczenica (tzw. unimskie)
Morsy i Morski mile widziane!
* Zrzuta: 5 z³ (p³atne podczas zbiórki);
cz³onkowie TKKF £obez (sk³adka 2013) i niepe³noletni - 50%
* zakoñczenie - przed godz. 16:00
* informacje - Adam Kogut, tel. 607881467, mail: adamku@vp.pl
* wêdrówkê przygotowali i prowadz¹: Adam Kogut i El¿bieta
Jankowska-Kogut
* Impreza rekreacyjna. Staramy siê dostosowaæ tempo marszu
do przeciêtnego uczestnika. Podczas wêdrówki bêd¹ czêste

przerwy … (przerwa œniadaniowa, przerwa techniczna,
przerwa przyrodnicza)
* Rajd jest otwarty, zatem zapraszamy wszystkich mi³oœników pieszych wêdrówek
i krajoznawstwa, nordic walking-owców.
* Nie prowadzimy wczeœniejszych zapisów. Jednak¿e prosimy grupy turystyczne
o wczeœniejsze sygnalizowanie iloœci chêtnych, co pomo¿e
przy aprowizacji.
* Osoby, które chc¹ otrzymywaæ informacje o naszych
wyprawach, proszone s¹ o podanie maila na: adamku@vp.pl.
* Rajd odbêdzie siê bez wzglêdu na warunki pogodowe.
* Uczestnicy bior¹ udzia³ w rajdzie na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.
* Organizatorzy nie zapewniaj¹ ubezpieczenia od nastêpstw
nieszczêœliwych wypadków.
* Osoby nieletnie uczestnicz¹ w rajdzie tylko pod opiek¹
osoby doros³ej.
* TKKF B³yskawica prowadzi dzia³alnoœæ w oparciu o dotacjê Gminy £obez
* Zapraszamy na: www.tkkf-lobez.eu
* Zdjêcia z rajdu bêd¹ tutaj: https://picasaweb.google.com/
111882181966828877571
Do zobaczenia na szlaku!Adam Kogut, El¿bieta Jankowska-Kogut

Przebudzenie
Sarmaty? - wreszcie
zwyciêstwo
Ina Goleniów - Sarmata Dobra 1:2 (1:1)
Niezwykle udany by³ miniony
weekend dla doberskiego Sarmaty.
Wszystkie dru¿yny wygra³y swoje
mecze. Dru¿yna trampkarzy pokona³a w Radowie miejscow¹ Radowiê
11:0, juniorzy pokonali w Dobrej
Mewê Resko 6:0, Oldboje Sarmaty
3:2 wygrali ze Zrywem Kretomino a
w najwa¿niejszym meczu seniorzy
Sarmaty, po serii 5 kolejnych pora¿ek, wygrali w Goleniowie 2:1 z miejscow¹ In¹.
I chocia¿ po zwyciêstwie zespó³
Sarmaty przesun¹³ siê tylko o jedno
miejsce w górê tabeli, to styl, w jakim
zespó³ Sarmaty pokona³ goleniowsk¹ Inê, pozwala mieæ nadziejê,
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¿e jeszcze w tej rundzie, w ostatnich
czterech meczach dru¿yna Sarmaty
jest w stanie zdobyæ kolejne punkty.
Ina Goleniów - Sarmata Dobra 1:2
(1:1)
Strzelcy bramek: dla Iny Makarewicz (30'), dla Sarmaty E. Kamiñski
(22') i Mosi¹dz (60').
Sk³ad Sarmaty: Marcin Kamiñski,
£ukasz Uchwa³ (’46 Konrad W³odarczyk), Wojciech Dorsz, Damian
Dzierbicki, Kamil Pacelt, Rafa³ Muœnicki (’87 Filip Plewiñski), Piotr Klêczar, Patryk Podbieg³o (75' Wojciech
Bonifrowski), Emilian Kamiñski,
Damian Mosi¹dz, Damian Padziñski.
estan

Granie w planie
IV liga
26.10.13 (sobota)
11.00 Stal Szczecin - Hutnik Szczecin
14.00 Sarmata Dobra - K³os Pe³czyce
14.00 Darzbór Szczecinek – Ina Goleniów
14.00 Kluczevia Stargard - Gryf Kamieñ Pom.
14.00 Odrzanka Radziszewo – Arkonia Szczecin
14.00 D¹b Dêbno - Rasel Dygowo
15.00 Œwit Szczecin - Wielim Szczecinek
15.30 Vineta Wolin - Astra Ustronie Morskie

Klasa okrêgowa regionalna
26.10.13 (sobota)
14.00 GKS Mierzyn - B³êkitni II Stargard
14.00 Jeziorak Szczecin - Promieñ Mosty
15.00 Mewa Resko - Kasta Szczecin
15.00 Ehrle Dobra Szczeciñska - Tanowia Tanowo
15.00 Iskra Golczewo - Œwiatowid £obez
27.10.13 (niedziela)
11.00 Rega Trzebiatów - Sparta Wêgorzyno
14.00 Rolpol Chlebowo - Wicher Brojce
Wybrze¿e Rewalskie – Chemik II Police (Chemik wycofa³ siê z rozgrywek)

Klasa A
26.10.13 (sobota)
13.30 Pionier ¯arnowo - Ba³tyk Gostyñ
14.00 Korona Stuchowo - Sowianka Sowno
14.00 Jantar Dziwnów - Sparta Gryfice
15.00 Orze³ Prusinowo - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
15.00 Fala Miêdzyzdroje - B³êkitni Trzyg³ów
27.10.13 (niedziela)
14.00 Orze³ £o¿nica - Radowia Radowo Ma³e

BIURO OG£OSZEÑ
TYGODNIKA £OBESKIEGO
Tel. 91 39 73 730; 504 042 532
e-mail: tygodniklobeski@wp.pl

Ruszy³y
rozgrywki III ligi
pi³ki siatkowej
W minion¹ niedzielê ruszy³y rozgrywki III ligi pi³ki siatkowej, w której wystartowa³ zespó³ Olimp £obez.
£obzianie pojechali na mecz do Gryfic z tamtejsz¹ Gryf Aren¹, ale niestety doznali przykrej pora¿ki 3:0 (25:11,
25:21, 25:20), po zaledwie 40 minutowym meczu.
Wyniki
Gryf Arena Gryfice – Olimp
£obez 3:0, OPP Powiat Ko³obrzeski
– SGS Goleniów 2:3, Gryf Szczecinek
– LO SMS I Œwinoujœcie 2:3. Pauzowa³ Mieszko Po³czyn-Zdrój.
Tabela
1. Gryf Arena Gryfice 3 3:0
2. LO SMS I Œwin. 3 3:2
3. SGS Goleniów 3 3:2
4. OPP Powiat Ko³. 2 2:3
5. Gryf Szczecinek 2 2:3
6. Olimp £obez 1 0:3
7. Mieszko Po³czyn 0 0:0
W sobotê, 26 bm. Olimp podejmuje w £obzie zespó³ Gryfa Szczecinek.

WYNIKI I TABELE
Klasa A
Sparta Gryfice - Korona Stuchowo
3:0, Ba³tyk Gostyñ - Fala Miêdzyzdroje 1:3, Prawobrze¿e Œwinoujœcie Pionier ¯arnowo 1:1, Sowianka Sowno - Orze³ £o¿nica 1:2, Radowia Radowo Ma³e - Orze³ Prusinowo 4:1,
B³êkitni Trzyg³ów - Jantar Dziwnów
2:3.
1. Sparta Gryfice
24 36:7
2. Jantar Dziwnów
18 31:11
3. Fala Miêdzyzdroje 18 18:8
4. B³êkitni Trzyg³ów
14 34:19
5. Korona Stuchowo 14 18:11
6. Radowia Radowo M. 11 17:14
7. Sowianka Sowno
9 13:13
8. Prawobrze¿e Œwin. 9 9:14
9. Orze³ £o¿nica
6 10:20
10. Ba³tyk Gostyñ
5 11:21
11. Pionier ¯arnowo 5 6:24
12. Orze³ Prusinowo
0 3:44

Klasa B
Muszkieter Trzebiatów - Ba³tyk Miêdzywodzie 1:2, Gardominka Polonia
II Mechowo - Zieloni Wyszobór 5:2,
Bizon Cerkwica - Znicz Wysoka
Kamieñska 6:2, pauzowa³ Jastrz¹b
£osoœnica.
1. Jastrz¹b £osoœnica 12 20:14
2. Bizon Cerkwica
10 15:8
3. Znicz Wysoka Kam. 10 19:17
4. Ba³tyk Miêdzywodzie 10 10:8
5. Gardominka Mechowo 9 16:17
6. Muszkieter Trzebiatów 4 10:21
7. Zieloni Wyszobór 3 10:15

WYNIKI I TABELE
IV liga
Arkonia Szczecin - Œwit Szczecin 2:1,
D¹b Dêbno - Stal Szczecin 1:3, Ina
Goleniów - Sarmata Dobra 1:2, Wielim Szczecinek - Kluczevia Stargard
0:3, Rasel Dygowo - Odrzanka Radziszewo 6:0, Astra Ustronie Morskie Darzbór Szczecinek 6:0, K³os Pe³czyce - Hutnik Szczecin 0:1, Gryf Kamieñ
Pom. - Vineta Wolin 3:2.
1. Stal Szczecin
2. Kluczevia Stargard
3. Rasel Dygowo
4. Astra Ustronie M.
5. Gryf Kamieñ Pom.
6. Vineta Wolin
7. Œwit Szczecin
8. Arkonia Szczecin
9. D¹b Dêbno
10. Ina Goleniów
11. Hutnik Szczecin
12. Wielim Szczecinek
13. Sarmata Dobra
14. Odrzanka Radz.
15. K³os Pe³czyce
16. Darzbór Szczecinek

26 24:10
24 27:11
24 29:11
23 25:10
22 30:15
20 29:13
18 24:15
17 21:20
16 19:18
16 16:17
14 21:25
13 16:18
10 9:30
8 10:28
0 3:23
0 5:44

Klasa okrêgowa
regionalna gr. 1
Wicher Brojce - Ehrle Dobra Szczeciñska 1:2, Tanowia Tanowo - Mewa
Resko 2:3, Œwiatowid £obez - Rolpol
Chlebowo 4:2, Sparta Wêgorzyno GKS Mierzyn 3:0, Promieñ Mosty Iskra Golczewo 1:5, Kasta Szczecin Rega Trzebiatów 0:1, Jeziorak Szczecin - Wybrze¿e Rewalskie 9:1. B³êkitni II Stargard - Chemik II Police –
mecz nie odby³ siê z powodu wycofania rezerw Chemika z rozgrywek.
1. Jeziorak Szczecin
24 37:11
2. Sparta Wêgorzyno 24 28:13
3. Iskra Golczewo
22 39:20
4. Mewa Resko
22 33:26
5. Tanowia Tanowo
20 21:20
6. B³êkitni II Stargard 19 38:17
7. Promieñ Mosty
19 36:29
8. Œwiatowid £obez
18 24:17
9. Wicher Brojce
16 22:20
10. Wybrze¿e Rewalskie 13 20:31
11. Ehrle Dobra Szcz. 13 18:24
12. Rega Trzebiatów 13 13:23
13. GKS Mierzyn
12 24:27
14. Kasta Szczecin
7 18:40
15. Rolpol Chlebowo 3 8:35
16. Chemik II Police
3 10:36

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

REKLAMA

CMYK

