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Agnieszka B³a¿ewicz
Miss Ziemi £obeskiej
(£OBEZ) W sobotê podczas
obchodów Dni £obza
wybraliœmy now¹ Miss Ziemi
£obeskiej. Z uznaniem
szanownej komisji spotka³a
siê kandydatura 16 letniej
uczennicy ³obeskiego liceum,
Agnieszki B³a¿ewicz. Str. 8.
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Krótka nawa³nica i...

Œlub z opraw¹ stra¿ack¹

Rescy stra¿acy po¿egnali swoj¹ Wioski bez
pr¹du
ochotniczkê
(POWIAT) Sobotnia burza,
która przesz³a przez nasz powiat,
pozostawi³a po sobie wiele szkód.
Pozbawione pr¹du miasta i wsie,
zawalone drzewami drogi, pozrywane linie wysokiego napiêcia, to
wynik tej nawa³nicy. Ca³¹ sobotê
bez pr¹du by³o kilka wiosek w gminach £obez, Radowo Ma³e i Wêgorzyno, m.in. Dalno, Be³czna, Strzmiele, Karwowo i Radowo Ma³e.
Jeszcze do wczoraj bez pr¹du w
naszym regionie pozostawa³o 6
miejscowoœci m.in. Sulice, Wiewiecko, Brze¿no, Budziszyn i Tarnów. Usterki ca³y czas by³y usuwane, ekipy pracowa³y od soboty,
przez ca³y weekend. Ca³kowite usuniêcie wyrz¹dzonych szkód zaplanowano na poniedzia³ek. Silny
wiatr da³ siê te¿ we znaki stra¿akom,
którzy na interwencjê wyje¿d¿ali
³¹cznie 18 razy, g³ównie z powodu
po³amanych drzew na drogach. W
wyniku burzy zalana zosta³a kot³ownia w Radowie Ma³ym, a jedno
z wyrwanych drzew opar³o siê o
budynek mieszkalny.
(r)

(RESKO) To by³ prawdziwy
œlub stra¿acki – z pe³n¹
opraw¹ i honorami. Niestety,
za jego przyczyn¹ rescy
ochotnicy stracili kole¿ankê,
która wychodz¹c za m¹¿ za
³obzianina przenosi siê do
£obza.

Szczêœliwym wybrankiem pani
Magdaleny Ciunel z Reska okaza³
siê mieszkaniec £obza Artur Andrusieczko, który w Resku gra w
dru¿ynie pi³karskiej Mewa.
Œlub odby³ siê w minion¹ sobotê w koœciele w Resku, a stra¿acy
OSP zapewnili mu stra¿ack¹ oprawê, gdy¿ wychodzi³a za m¹¿ ich

kole¿anka ochotniczka. By³ szpaler stra¿acki z toporkami, by³o po¿egnanie z remiz¹, by³o odprowadzenie m³odej pary w asyœcie do
granic miasta i po¿egnanie ich
stra¿ackim zwyczajem.
Nowo¿eñcom ¿yczymy wszelkiej pomyœlnoœci na nowej drodze
¿ycia.
KAR

Uwaga na oszustki

Pojawiaj¹ siê, kradn¹, znikaj¹
Komenda Powiatowa
Policji w £obzie
ostrzega przed
osobami podaj¹cymi
siê za pracowników
ró¿nych firm. Osoby te
wykorzystuj¹c
naiwnoœæ szczególnie
starszych osób ofiaruj¹
pomoc, dary w zamian
za drobne op³aty.

Wykorzystuj¹c nieuwagê dokonuj¹ tak¿e kradzie¿y pieniêdzy
i innych wartoœciowych przedmiotów.
Pamiêtajmy o tym, aby nie
wpuszczaæ takie osoby do swoich
mieszkañ, nie zostawiaæ ich nawet
na chwile samych. Zawsze mamy
prawo zarz¹dzaæ o takich osób
okazania legitymacji, identyfikatora potwierdzaj¹cego zatrudnienie danej osoby.
Do takiego zdarzenia dosz³o w
pi¹tek, 16 lipca br., w £obzie przy
ul. Koœciuszki. Do starszej pani

zapuka³a m³oda kobieta podaj¹ca
siê za pracownika Czerwonego
Krzy¿a. Kobieta ta oferowa³a starszej pani poœciel oraz artyku³y spo¿ywcze. Poprosi³a tylko o reklamówki, w które chcia³a je spakowaæ. Starsza pani posz³a szukaæ reklamówki i w tym czasie oszustka
skrad³a 2.000 z³otych, znikaj¹c natychmiast z mieszkania. By³a to m³oda kobieta w wieku ok. 30 lat, 160
cm wzrostu, ciemnej karnacji, prawdopodobnie narodowoœci romskiej.
Uwa¿ajmy na oszustki, nie dajmy siê okraœæ!!!
(kp)
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Pechowe skrzy¿owanie

Piêæ godzin póŸniej w na skrzy¿owaniu ulic Niepodleg³oœci i Segala, dosz³o do powa¿nego zdarzenia
drogowego, które na szczêœcie nie
przynios³o powa¿nych skutków dla
uczestników kolizji. Kieruj¹ca samochodem marki Renault Megane mieszkanka Szczecina nie udzieli³a pierwszeñstwa przejazdu dla prawid³owo jad¹cego ulic¹ Segala samochodu marki VW Transporter, kierowanego przez mieszkañca £obza.
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Dosz³o do zderzenia siê pojazdów.
Kierowca busa w wyniku przesuniêcia siê uderzy³ w stoj¹cy na
znaku STOP samochód marki Nissan Almera, nale¿¹cy do mieszkañca Wêgorzyna. Transporter przewróci³ siê na bok. 15-letnia pasa¿erka Nissana zosta³a przewieziona do
szpitala, gdzie siê okaza³o, ¿e dozna³a tylko ogólnych pot³uczeñ cia³a. Przez kilka godzin ruch w centrum £obza by³ zablokowany.

£apówka zamiast dodatkowych punktów

Pêdzi³ „stów¹” przez
miasto, dojecha³
do aresztu
W niedzielê popo³udniu policjanci z £obza dokonywali pomiaru
prêdkoœci kieruj¹cych samochodami jad¹cymi ulic¹ Bema. O godz.
15.30 zatrzymali do kontroli drogowej 39 letniego mieszkañca województwa wroc³awskiego, który jecha³ samochodem marki BMW z
prêdkoœci¹ 105 km/h, na ograniczeniu do 50 km/h.
Policjanci z drogówki za pope³nione wykroczenie chcieli ukaraæ
kieruj¹cego mandatem karnym w
wysokoœci 500 z³ i przyznaæ 10
punktów. Kierowca stwierdzi³, ¿e za
uzyskane 10 punktów straci prawo
jazdy. Wrêczy³ wiêc policjantowi
100 z³ ³apówki w zamian za odst¹-

pienie od wykonywanych czynnoœci.
Kierowca zosta³ zatrzymany i
osadzony w policyjnym areszcie.
Wczoraj us³ysza³ zarzut wrêczenia
korzyœci maj¹tkowej funkcjonariuszowi policji. Przyzna³ siê do pope³nionego czynu, za który grozi kara
pozbawienia wolnoœci od 6 miesiêcy do 8 lat.
(kp)

EXURO Sp. z o.o.

Zatrudni kierownika
zak³adu produkcji
peletu
Wykszta³cenie minimum œrednie mechaniczne. Doœwiadczenie na podobnym stanowisku.
Zaanga¿owanie i samodzielnoœæ.
Doœwiadczenie w zarz¹dzaniu
zespo³em ludzi. Znajomoœæ obs³ugi komputera. Prawo jazdy
kat. B.

Telefon kontaktowy
798 144 473

SBS Stado Ogierów
£obez sp. z o.o.

Zaprasza na zawody
jeŸdzieckie w Œwiêtoborcu

w dniach 10-11.07, 17-19.07
oraz 24-25.07
www.sbsstadoogierowlobez.pl

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO
£obez
ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349
TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Tel./fax
091
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Znowu id¹ upa³y! Jak
siê przed nimi chroniæ

(£OBEZ) Panuj¹ce temperatury wywieraj¹ na nas niekorzystny wp³yw. Czujemy siê stale
zmêczeni i niekomfortowo. Dzieje
siê tak na skutek nieprzyzwyczajenia do tak ekstremalnych warunków pogodowych. O poradê
jak poradziæ sobie w takie upa³y
zapytaliœmy Ryszardê Bylczyñsk¹-Sza³kiewicz,
lekarza
POZ, pediatrê.
Nie ma niestety jednoznacznej
recepty na zniwelowanie skutków
upa³ów. Nie pozostaje nam nic innego, jak dzia³aæ profilaktycznie pij¹c
du¿o napojów ka¿dego dnia, unikaæ
spacerów w godzinach oko³opo³udniowych i zachowywaæ zdrowy
rozs¹dek podczas zabaw wodnych.
Przegrzanie organizmu powoduje wystêpowanie infekcji w organizmie. W wiêkszoœci punktów
opieki zdrowotnej w Polsce, o czym
informuj¹ media, zg³asza siê zwiêkszona liczba chorych. Lekarze maj¹
do czynienia z przeziêbieniami, anginami i zapaleniem gard³a. Przyczyna le¿y równie¿ po stronie ludzi.
W pierwszej kolejnoœci nale¿y
przyznaæ, ¿e pijemy za ma³o p³ynów. Powinniœmy wypijaæ przy najmniej 2 litry dziennie. Kolejn¹
spraw¹ jest uœpienie czujnoœci rodziców. Doroœli powinni zwróciæ

szczególn¹ uwagê na okrycia g³ów
swoich dzieci. Ka¿dego dnia widzimy pielgrzymki zmierzaj¹ce na jezioro czy rzekê. Dzieci na g³owach
nie maj¹ ¿adnych czapek ani chust.
Drodzy rodzice, zwróæcie uwagê na
ubiór Waszych dzieci i czy wychodz¹c z domu, zabieraj¹ wodê.
Powodem, dla którego popadamy w tak¹ pogodê w choroby, jest
dostarczanie organizmowi szoku
termicznego. W jeziorze spêdzamy
nie kilkanaœcie minut, a rozgrzani
pozostajemy w niej nawet kilka godzin. Organizm prze¿ywa potworny
szok termiczny, co skutkuje obni¿eniem odpornoœci i chorobami.
Na zachorowanie nara¿eni s¹
równie¿ zawodowi kierowcy. W
przypadku braku klimatyzacji szyby w samochodzie s¹ poopuszczane
i powstaje przeci¹g. Efektem takiego owiewania mo¿e byæ pora¿enie
nerwu twarzowego. Przypad³oœæ
bolesna, kosztowna, czêsto wymagaj¹ca hospitalizacji. Jeœli jednak
jesteœmy wybrañcami i posiadamy
klimatyzacjê, fundujemy sobie szok
termiczny. Kiedy na zewn¹trz jest
35 st. ciep³a, wewn¹trz ustawiamy
na 20. Amplituda wynosi a¿ 15 stopni. To tak jakbyœmy z pomieszczenia kuchennego weszli do lodówki.
Ulgê poczujemy, ale mo¿emy zap³aciæ za to chorob¹.
GD

Ponad 2 mln kredytu
(DOBRA) Gmina Dobra z³o¿y³a zamówienie na kredyt d³ugoterminowy w wysokoœci 2 200 000 z³.
Gmina przeznaczy pieni¹dze na
sfinansowanie deficytu bud¿etu w
2010 r. obejmuj¹cego wk³ad w³asny gminy na zadania inwestycyjne
wspó³finansowane ze œrodków
Unii Europejskiej.
W specyfikacji zamówienia zastrze¿ono odbiór kredytu w tran-
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szach, brak prowizji od udzielonego kredytu, brak op³at za niewykorzystanie czêœci kredytu lub za
przedterminow¹ sp³atê kredytu,
natomiast odsetki naliczane bêd¹
tylko od kwoty aktualnego zad³u¿enia pozostaj¹cego do sp³aty.
Termin sk³adania wniosków o
dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu lub ofert mija 22.07 br.
GD

Po imprezie...

(£OBEZ) Trzeba przyznaæ, ¿e
Dni £obza zosta³y zorganizowane
z prawdziw¹ pomp¹. £obzianie
ju¿ dawno nie uczestniczyli w takim wydarzeniu.
Jednak¿e ca³y czar prys³, kiedy
niedzielny poranek obna¿y³ - delikatnie mówi¹c - ba³agan na starym
boisku. Ba³agan, który stworzyli
sami mieszkañcy £obza. Ogrom pa-

pierów, petów i plastikowych kubków po piwie. Istna zgroza.
Nasuwa mi siê jedno pytanie.
Czy to lenistwo imprezowiczów
przyczyni³o siê do powstania tego
mini wysypiska, czy mo¿e organizatorzy nie zabezpieczyli odpowiedniej iloœci kub³ów? A ju¿ zwyczajnie w niedzielê rano powinno to
zostaæ sprz¹tniête.
GD

Œmierdz¹ca sprawa
(RADOWO MA£E) W Gminie Radowo Ma³e mieszkañcom
podniesiono stawkê za zbiorowe
odprowadzanie œcieków do mechaniczno- biologicznej oczyszczalni œcieków w Siedlicach. Po
wejœciu uchwa³y w ¿ycie metr szeœcienny odprowadzanych nieczystoœci bêdzie wynosiæ 5,28 z³ brutto. Oznacza to niemal 50 % podwy¿kê. Podana liczba jest zatrwa¿aj¹ca i co najmniej niepokoj¹ca
dla uczciwych mieszkañców.
Na lipcowa sesjê Rady Gminy
przyby³a Ma³gorzata Œwitliñska ze
Szczecina. Przybli¿y³a zebranym
powód takich, a nie innych posuniêæ. Argumentem przemawiaj¹cym za uchwaleniem podwy¿ki by³o
mnóstwo. Pytanie tylko kto przyczyni³ siê do takiego stanu rzeczy.
Przypomnijmy, ¿e oczyszczalnia w Siedlicach warta oko³o 3 mln
z³ zosta³a oddana do u¿ytku kilka lat
temu. Planowano, ¿e bêdzie obs³ugiwaæ oko³o 700 domostw. Na dzieñ
dzisiejszy jej eksploatacja siêga jedynie 30 %. Nie wszyscy s¹ pod³¹czeni do sieci, a niektórzy odwlekaj¹ odprowadzenie nieczystoœci.
Co siê dzieje z reszt¹ nieodprowadzonych œcieków? Dobre pytanie.
Na szczêœcie mamy na nie odpowiedŸ. Ze s³ów, które pad³y podczas
gor¹cych obrad wynika, ¿e jest bardzo wielu mieszkañców gminy, którzy owszem ka¿dego miesi¹ca odbieraj¹ kilka lub kilkanaœcie metrów
szeœciennych wody, ale nie odpro-

wadzaj¹ ani jednego metra œcieków.
A przecie¿ planuj¹c inwestycjê
wart¹ blisko 3 mln z³otych równie¿
i ich uwzglêdniono. Tu pojawia siê
kolejne pytanie. Kto i co robi, aby
walczyæ z t¹ sytuacj¹? Nie ma siê co
oszukiwaæ. Przecie¿ „zagubione”
œcieki nie wyparowuj¹, ale trafiaj¹
na pola, do lasów i rzek. Zanieczyszczaj¹ dobra, którymi Powiat £obeski szczyci siê i chwali przy ka¿dej
mo¿liwej okazji. Id¹c dalej tym tropem, uœwiadamiamy sobie, ¿e tymi
paskudztwami karmimy siebie i
swoje rodziny. Wszelkie plony na
polach, letnie grzybobranie itd. nie
wspominaj¹c o orzeŸwiaj¹cych k¹pielach w upalne dni. Trzeba z tym
skoñczyæ, gdy¿ nie jest to problem
tylko Gminy Radowo Ma³e, ale ca³ego powiatu.
Jeden z so³tysów powiedzia³, ¿e
mieszkañcy œmiej¹ siê mu w twarz,
¿e tak uczciwie i systematycznie
p³aci ka¿dego miesi¹ca za swoje
œcieki. Oni w przeciwieñstwie do
niego radz¹ sobie ze œmierdz¹cymi
odpadami inaczej.
Przetrzymywanie œcieków równie¿ podnosi koszty ich utylizacji.
Jak poinformowa³ wójt, takie stare
œcieki trzeba póŸniej „uszlachetniaæ”. A s¹ w³aœnie dodatkowe koszty. Podczas obrad pad³y bardzo
wa¿ne i obiecuj¹ce s³owa. Wójt
gminy Józef Wypijewski obieca³
przyjrzeæ siê sprawie i d¹¿yæ do
wyeliminowania nieuczciwego pozbywania siê odchodów.
GD
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Turystyka odpuszczona, wiêc ju¿
sprz¹taæ nawet nie trzeba?
(£OBEZ) Lenistwo
ogarnê³o ³obeskie
w³adze, które z roku
na rok coraz mniej
kontroluj¹ miasto
w zakresie czystoœci
i zupe³nie oduœci³y temat
turystyki. To, ¿e nie
posprz¹tano na starym
boisku po Dniach £obza,
to tylko jeden z
przyczynków do
niniejszych uwag.
Spacer po promenadzie
dope³nia obraz
zaniedbañ.
Akurat wczoraj by³em œwiadkiem sp³ywu kajakowego, jaki przemkn¹³ Reg¹ przez £obez. Kajakami
p³ynêli starsi ludzie, a wyruszyli
spod Œwidwina. Jednak widok, jaki
roztacza siê z kajaka, nie zachêca do
przystawania w £obzie. Na promenadê œci¹gn¹³ mnie g³os czytelnika,
który zwróci³ uwagê, ¿e jest ona
zaniedbana. Poruszony by³ zw³aszcza chuligañskim wybrykiem – podpaleniem ga³êzi pod m³odym modrzewiem, który zosta³ opalny i nie
wiadomo, czy prze¿yje. Win¹ obarcza³ nie tylko w chuliganów, ale
tak¿e sprz¹taj¹cych miasto. - Gdyby ga³êzie nie zalega³y na promenadzie, nie mia³oby siê co paliæ –
mówi. - A sterty chrustu le¿¹ tam od
d³ugiego czasu i nikt ich nie uprz¹ta.
Jest brudno – stwierdzi³.
Faktycznie, jest. Co prawda
wykoszono trawê, ale na tym pielêgnacja promenady koñczy siê. Nitk
tu chyba z urzêdu nie zagl¹da³ od lat,
a je¿eli przechodzi³, to widocznie
przywyczai³ siê do takich obrazków.
Móg³by to byæ teren do spacerów
mam z dzieæmi, ale jest brudno. Jedyna tam piaskownica tylko przypomina j¹ z nazwy, wiêc albo j¹ trzeba
rozebraæ, albo naprawiæ. M³ody
modrzew rzeczywiœcie zosta³ opalony, a nawet nie ma komu uprz¹tn¹æ resztek po ognisku. Ga³êzie le¿¹
wszêdzie. Co ciekawe, na wielu stosikach; ktoœ je posk³ada³, ale ju¿ ich
nie zabrano. Przy kamiennej figurze
s¹ ju¿ nawet trzy takie stosiki mocno
poroœniête, co œwiadczy, ¿e le¿¹ tu
ju¿ sporo czasu. Do tego ostatnia
wichura powali³a wierzbê.
Przep³ywaj¹cy Reg¹ kajakarze

£obeska Syrenka wypatruje gospodarza, który by tu posprz¹ta³
sk³onili mnie do rzucenia okiem na
nasz¹ „przystañ”. Akurat miejscowa m³odzie¿ obchodzi³a tutaj urodziny kolegi, bo miejsce jak to
mówi¹ – fajne, tylko zaniedbane.
Ktoœ rzuci³ pryzmê piachu, by zatkaæ sp³yw wody, która ¿³obi brzeg.
Mo¿na i tak. Kosza ¿adnego. Zaroœniête. Akurat napotka³em kajakarzy, którzy w drodze do morza postanowili odpocz¹æ w £obzie. Przyjechali spod Poznania. P³yn¹ trzema
kajakami. Namioty rozbili na skraju
chaszczy, bo nikt tutaj nie kosi. Pokrzywy po pas. Nie ma ¿adnego stolika, na którym mogliby przygotowaæ sobie jedzenie. ¯adnej ³awki,
miejsca na ognisko. Niczego.
Kilka lat temu pisa³em o tym
miejscu, sugeruj¹c, by zrobiæ tam
przystañ z prawdziwego zdarzenia. Mo¿na by wykosiæ trawê,
ogrodziæ drewnianym p³otkiem,
Zrobiæ wiatê ze sto³ami, miejsce
na ognisko, a nawet usun¹æ trochê
ziemi od brzegu, robi¹c malutki
zalew, by dzieciaki mog³y moczyæ
nogi, a kajakarzom ³atwiej wychodzi³o siê na brzeg. Mog³oby powstaæ ma³e pole biwakowe, a z
czasem mo¿na by je komuœ dzier¿awiæ i ktoœ móg³by czyniæ dalsze
inwestycje, ³¹cznie z jak¹œ kawia-

Niedopalone ga³êzie przy nadpalonym modrzewiu
renk¹ lub barem ca³orocznym.
£obez wpisa³by siê na mapê szlaków kajakowych i po kilku latach
mog³oby tu byæ t³umnie.
Odnoszê jednak wra¿enie, ¿e
temat „turystyki” zosta³ w £obzie
odpuszczony. Tak jak odpuszczono
sobie powstanie izby regionalnej,
która mog³aby byæ elementem szerszej infrastruktury turystycznej. Teraz ju¿ nawet nie myœlê o œci¹ganiu
tu turystów, bo do czego, ale choæby

o tych mieszkañcach, którzy wyjechali kiedyœ, a teraz przyje¿d¿aj¹ w
odwiedziny do rodziny. Nawet ich
mo¿emy straciæ, je¿eli stwierdz¹, ¿e
£obez podupada. Kto nam zostanie?
Przera¿a w tym wszystkim taki
minimalizm w³adz, które zamknê³y
siê w samym administrowaniu, a i z
tym sobie nie radz¹, jak choæby ze
sprz¹taniem miasta. Ciekaw jestem,
ile im czasu zajmie rozwi¹zanie pro-

tygodnik ³obeski 20.7.2010 r.

Str
Str.. 7

Z ¯YCIA POWIATU

Urodzinowa fotka

Kajakarze p³yn¹cy Reg¹ spod Œwidwina mijaj¹
powalon¹ wierzbê. Nie zatrzymaj¹ siê na ³obeskiej
przystani, bo takowej nie ma. S¹ chaszcze, w
których postawili namioty i z³o¿yli kajaki m³odzi
ludzie spod Poznania. Jak bêd¹ wspominaæ £obez?

Ta budka zwana przystani¹ kajakow¹ pe³ni rolê kawiarenki pod
chmurk¹. Wczoraj spotkaliœmy tu grupê m³odych ³obzian obchodz¹cych
urodziny swojego kolegi. Urodzinowa fotka z ¿yczeniami od Redakcji. (r)

Umorzenia w Dobrej
(DOBRA) Poni¿ej przedstawiamy pañstwu wykaz osób prawnych i
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej, którym w zakresie
podatków lub op³at udzielono ulg,
odroczeñ, umorzeñ lub roz³o¿ono
na raty. Umorzenia dotycz¹ kwot
przewy¿szaj¹cych 500 z³.
Umorzenie na kwotê 945 z³ zastosowano wobec Piotra Zygmunta,
który jako przyczynê poda³ trudn¹
sytuacjê finansowa spowodowan¹
chorob¹ syna. Podobnie nale¿noœæ

w wysokoœci 687 z³ umorzono Stanis³awowi Olenderowi z powodu
upadku ja³ówki.
Na odroczenie terminu p³atnoœci
zezwolono Andrzejowi Drapikowskiemu, Janowi Garbowskiemu,
Gabrieli G³êbickiej oraz Bartoszowi Ussarzowi.
Roz³o¿enie nale¿noœci na raty
zastosowano wobec Zofii Cio³ek.
Natomiast ulgi ustawowe otrzyma³ Emil Turek, Przemys³aw Gromadzki, Zdzis³aw Nowacki i Adam
Kaczmarek.
GD

Kolejny kredyt w gminie
blemu zakorkowanych parkingów w
centrum, bo mnie szlag trafia, jak
nie mam gdzie stan¹æ, by wejœæ na
chwilê do urzêdu.
Oczywiœcie mo¿na raz w roku
zrobiæ koncerty na Dni £obza, ale
przecie¿ to nie wymaga wiêkszego
wysi³ku. P³aci siê, przyje¿d¿aj¹ zespo³y i graj¹. Ja takie rzeczy organizowa³em w swoim ¿yciu, wiêc
wiem, co piszê. Ludzie siê ciesz¹, bo
na bezrybiu, to i rak ryba. S¹ t³umy
i sprawa na d³ugi czas za³atwiona.
Organizacja imprezy, w której
mieszkañcy mogliby wzi¹æ czynny
udzia³, wymaga³aby wiêkszego wysi³ku, a tu, w takich imprezach, skazuje siê ich na minimalizm bycia
gapiami i klaskanie na zawo³anie.
Zero kultury, ale niech siê rozerw¹
przy blasku sztucznych ogni. Dni
£obza by³y takie, jaki jest £obez –

rozrywka dla bezrobotnych zafundowana przez urzêdników, którzy
potrafi¹ tylko wydawaæ cudze pieni¹dze bez w³asnych pomys³ów. Nic
z tego nie zostaje (oprócz rachunków do zap³acenia), nie stwarza to
czegokolwiek w ¿yciu miasta i zostaj¹ tylko sterty œmieci.
Wiêc jak¹ przysz³oœæ ma to miasto z takim minimalizmem kulturowym i gospodarczym jego w³adz?
Dni £obza skoñczy³y siê, wracamy
do szarej rzeczywistoœci. Wiêc kto
posprz¹ta promenadê? Kto posprz¹ta poobrywane ga³êzie le¿¹ce
od wielu dni na ulicach miasta? Kto
wykosi chaszcze na tak zwanej
przystani kajakowej? Kto wreszcie
uprz¹tnie ten minimalizm kulturowo-gospodarczy, skazuj¹cy to miasto na dogorywanie?
Kazimierz Rynkiewicz

(RADOWO MA£E) Radni z
Gminy dobra podjêli decyzjê o zaci¹gniêciu kolejnego kredytu. Nie
wynika to jednak ze z³ej gospodarki urzêdu, ale z nierozliczonych nale¿noœci wobec gminy.
Przedmiotowy kredyt jest krótkoterminowym kredytem w rachunku bie¿¹cym i zostanie sp³acony do
koñca bie¿¹cego roku.
Narodowy Fundusz Ochrony
Œrodowiska nale¿ny jest nam oko³o
200 tys. z³. Pieni¹dze mia³y byæ w
maju, ale nie by³o. Potem obiecali w

czerwcu i te¿ nie przes³ali. A my
musimy p³aciæ bie¿¹ce faktury. Je¿eli szybko przeœl¹ nam te pieni¹dze, to nie bêdziemy musieli zaci¹gaæ debetu.- poinformowa³ wójt
gminy Józef Wypijewski.
Gmina ju¿ kilka miesiêcy czeka
na pieni¹dze, a w miêdzyczasie musi
p³aciæ bie¿¹ce zobowi¹zania.
Dlatego w³aœnie zabezpieczy³a
sobie w banku kredyt krótkoterminowy do kwoty 400 tys. z³. Pieni¹dze bêd¹ s³u¿yæ na pokrycie bie¿¹cych debetów.
GD

Samochód dla OSP
(WÊGORZYNO) Burmistrz
Wêgorzyna og³osi³a przetarg na zakup œredniego samochodu ratowniczo-gaœniczego wraz z jego wyposa¿eniem. Samochód zostanie za-

kupiony na potrzeby Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Wêgorzynie. Termin sk³adania ofert up³ywa 28 lipca,
natomiast termin dostarczenia pojazdu dla OSP – 14.09.2010 r. (ab)
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Agnieszka B³a¿ewicz - Miss Ziemi
£obeskiej 2010

(£OBEZ) W sobotê
podczas obchodów Dni
£obza wybraliœmy now¹
Miss Ziemi £obeskiej. Z
uznaniem szanownej
komisji spotka³a siê
kandydatura 16 letniej
uczennicy ³obeskiego
liceum, Agnieszki
B³a¿ewicz.

Rozpoczêcie wyborów Miss
Ziemi £obeskiej nast¹pi³o w godzinach popo³udniowych. 15 m³odziutkich dziewczyn prezentowa³o
siê przed publicznoœci¹ w kilku
wyjœciach. Wytrwali widzowie mogli podziwiaæ odwa¿ne kandydatki
w stroju pla¿owym, wieczorowym i
sportowym. Dla efektywniejszego
wczucia siê w rolê prezentacjom
towarzyszy³a zró¿nicowana muzyka m.in. hawajska.

Od pocz¹tku naszymi typami by³y dziewczyny z numerami 12 i 14, czyli Joasia
Wiœniewska (z prawej) i Agnieszka B³a¿ewicz. Wygra³a Agnieszka, wiêc w nagrodê dla Joasi prezentujemy jej radosny, naturalny uœmiech, którym nas ujê³a.

Ka¿dy ³obzianin móg³ g³osowaæ
na swoja wybrankê. Podczas samych wyborów równie¿ publicznoœæ oddawa³a g³osy.
W ostatnim wyjœciu dziewczyny
prezentowa³y siê w strojach wieczorowych. Ka¿da z nich z r¹k burmistrzów otrzyma³a piêkn¹ ró¿ê, a
cz³onkowie z klubu motocyklowego Wilk towarzyszyli jej na wybiegu. Po zakoñczeniu pokazu jury
uda³o siê na narady. Jak powiedzia³

przewodnicz¹cy, wybór by³ trudny,
ale trzeba by³o go dokonaæ.
Miss fotoreporterów zosta³a
Paulina W¹troba.
Miss gracji Agnieszka B³a¿ewicz.
Miss sportowców Anna Daszkiewicz.
Miss publicznoœci Paulina W¹troba.
II wicemiss Ziemi £obeskiej
Roksana Bogdañska.

tygodnik ³obeski 20.7.2010 r.
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Muzyka ³¹czy
pokolenia

(£OBEZ) Kolejne Dni
£obza za nami. Kilku
miesiêczne
przygotowania
dziesi¹tek osób op³aci³y
siê. Takich dni jakie
prze¿yliœmy w miniony
weekend £obez dawno
nie œwiêtowa³.

I wicemiss ziemi £obeskiej
Wioletta Olas.
Miss Ziemi £obeskiej zosta³a
Agnieszka B³a¿ewicz.
Nowo wybranej miss nagrodê
wrêcza³a Miss Ziemi £obeskiej
2009 Paulina Bych oraz Miss Polski
2008 Klaudia Ungerman. Nast¹pi³o
uroczyste przekazanie korony.
Œliczna Agnieszka B³a¿ewicz bêdzie prezentowaæ nasze miasto a¿
do nastêpnych wyborów.
Mimo i¿ wybory mia³y byæ tylko
zabaw¹, nagrody by³y warte wysi³ku w³o¿onego w przygotowania.
Zdobywczynie tytu³ów otrzyma³y

nagrody pieniê¿ne, ksi¹¿ki, zestawy
kosmetyków oraz odzie¿. Nagrod¹
g³ówn¹ by³ siedmiodniowy wyjazd
do ciep³ych krajów. Miss £obza kluczyki do motocyklu wrêczy³ pan
Krzysztof Roszak. Tym samym
Agnieszka B³a¿ewicz zosta³a honorowym cz³onkiem klubu motocyklowego „Wilk”.
Zwieñczeniem ca³ej uroczystoœci by³ kilkuminutowy poka¿
sztucznych ogni. Zaraz potem ³obescy motocykliœci udali siê na ostatni¹ paradê ulicami £obza. Zgodnie
z obietnic¹ porwali ze sob¹ now¹
miss.
GD

Dni £obza s¹ cykliczn¹ imprez¹
organizowan¹ prze Urz¹d Miejski w
£obzie. Impreza ma na celu promowaæ dobre inicjatywy w naszym
mieœcie, przedstawiæ szerszemu
gronu wa¿ne dla œwiata kultury osobistoœci, a przede wszystkim daæ
mo¿liwoœæ integrowania siê i beztroskiej zabawy.
Ju¿ pierwszego dnia organizatorom uda³o siê zwabiæ na stare boisko
tabuny ludzi. Koncertowa³a Krystyna Gi¿owska, polska gwiazda estrady, zespó³ Golden Life oraz ³obeska
formacja Sprint Band. Któ¿ nie pamiêta ich przebojów... Mo¿na œmia³o powiedzieæ, dla ka¿dego znalaz³o
siê coœ mi³ego. Wœród publicznoœci
by³a m³odzie¿, biegaj¹ce radoœnie
dzieciaki i doroœli. Mówi siê, ¿e muzyka ³¹czy pokolenia. £obez pokaza³, ¿e to prawda. Zabawa pod gwiazdami zakoñczy³a siê po pó³nocy.
Kolejny dzieñ i kolejne atrakcje.
Program ca³ej imprezy przewidywa³ trwanie wiêkszoœci atrakcji jednoczeœnie, tak aby podczas rodzinnego œwiêtowania i dzieci i rodzice
mogli coœ dla siebie znaleŸæ. Dla
najm³odszych zorganizowano program rozrywkowy „Hipcio i przyjaciele”. Odpoczywaj¹cym pod parasolami lub na ³aweczkach przygrywa³a M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z
£obeskiego Domu Kultury.

PóŸnym popo³udniem rozpoczê³y siê wybory Miss Ziemi £obeskiej 2010. W sumie na konkursie
stawi³o siê 15 dziewcz¹t. Warunek
przyst¹pienia by³ jeden - trzeba by³o
byæ mieszkañcem naszego powiatu.
Konkurs zosta³ podzielony na kilka
czêœci, w których kandydatki o koronê Miss Ziemi £obeskiej walczy³y ukazuj¹c siê w ró¿nych kreacjach.
Ostatecznie fina³ konkursu nast¹pi³
przed pó³noc¹.
„G³oœnym” punktem dnia by³a
parada motocyklistów Klubu Motocyklowego „Wilk”. Oko³o 60 motorów wyjecha³o na ulicê £obza i cieszy³o oczy gapiów. Podczas drugiej
parady szybcy jak wiatr jeŸdŸcy
porwali ze sob¹ now¹ Miss Ziemi
£obeskiej. Pod os³ona nocy odjechali w sin¹ dal. Tego samego wieczoru niezapomniany koncert da³a
znana w ca³ej Polsce grupa Brathanki. Jej wystêp poprzedzi³y rowerowe popisy laureata programu Mam
Talent, Krystiana Herby.
Weekendowe widowisko zwieñczone pokazem sztucznych ogni
zyska³o wielu sympatyków. Wœród
publicznoœci co jakiœ czas pojawia³y siê komentarze, przemawiaj¹ce
za dobrze zorganizowan¹ imprez¹.
- Jestem bardzo zdziwiona, ¿e
przysz³o tylu ludzi. Wczoraj na koncercie zespo³u Golden Life by³o
równie¿ bardzo du¿o osób. Fajnie,
¿e miastu uda³o siê zrobiæ imprezê z
takim rozmachem. Wystarczy popatrzeæ na rejestracje samochodów
spoza naszego powiatu i zapchane
parkingi. To o czymœ œwiadczy. W
zesz³ym roku nie by³o tak. Plac
œwieci³ pustkami. Ciekawe co bêdzie za rok. - zastanawia³a siê Kamila z £obza.
Potwierdzamy odczucia ³obzian
i równie¿ z niecierpliwoœci¹ czekamy na powtórkê z wydarzeñ. GD
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W Radowie Ma³ym ju¿ mo¿na hulaæ
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Robert „Mulo” Lekki by³ prezesem Sparty przez
kilka dni, zast¹pi³ go Marcin ¯aworonek

„Patelnia” hucznie
Takiego
cyrku
oddana do u¿ytku
najstarsi pionierzy
nie pamiêtaj¹

(RADOWO MA£E) 17 lipca
br. Gmina Radowo Ma³e dokona³a hucznego otwarcia inwestycji
potocznie nazywanej patelni¹.
Figle, jakie tego dnia p³ata³a pogoda, postawi³y ca³e przedsiêwziêcie pod wielkim znakiem zapytania. Na szczêœcie dziêki gotowoœci i skutecznoœci stra¿aków z
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej sytuacjê uda³o siê opanowaæ.
Organizatorami sobotniej zabawy by³o stowarzyszenie z Gostomina, Zespó³ Szkó³ Publicznych w
Radowie Ma³ym oraz Urz¹d Gminy.
Jak powiedzia³ przewodnicz¹cy
Rady Gminy Zygmunt B³awzdziewicz festyn ma na celu prezentacjê
ludzi z terenu gminy lub kiedyœ
zwi¹zanych z ni¹ zwi¹zanych. Ludzi, którzy maj¹ pasje i mogliby
pokazaæ swoje wyroby i zaprezentowaæ umiejêtnoœci. Byæ mo¿e nie
wiemy kto mieszka w naszej gminie.
Czêœæ oficjaln¹ otworzy³ Zygmunt B³awzdziewicz. Przywita³ goœci i licznie przyby³ych mieszkañców gminy. Wyjaœni³, z jakiego powodu siê tutaj spotkali i dziêki czyim staraniom inwestycja w postaci
publicznego terenu rekreacyjnego
mog³a zostaæ zrealizowana. Dla
mieszkañców Radowa jest to miejsce tradycji i dlatego podjêto siê
rekultywacji jego. Ksi¹dz Grzegorz
Kalamarz uroczyœcie poœwiêci³
nowo wybudowany obiekt.
Zaraz po burzy która przesz³a
nad powiatem stra¿acy z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Radowie
Ma³ym pojechali na miejsce zabawy, aby osuszyæ teren. Zosta³a wykopana dziura, do której sp³ywa³a
woda, a stamt¹d prosto do jeziorka.
Wielu zapowiedzianych wystawców niestety nie dojecha³o ze
swoim dobytkiem ze wzglêdu na
pogodê. W samym Radowie burza
przesz³a wraz z potê¿nymi ulewami.
Okolicznych terenów natura nie
oszczêdzi³a i pada³ grad, wia³ porywisty wiatr, wyrywaj¹cy drzewa razem z asfaltem.
Dziêki tym którym szczêœliwie
uda³o siê przybyæ impreza mog³a
trwaæ. Na ca³ym rekreacyjnym terenie wystawy i pokazy odbywa³y siê
jednoczeœnie. Zainteresowani mogli chodziæ miêdzy stoiskami i przygl¹daæ siê temu co ich najbardziej
fascynowa³o. Wœród tych którym
uda³o siê przybyæ znalaz³a siê pani
Bo¿ena Liñska, prezentuj¹ca rêcznie robione serwetki. Pani Ela Walkiewicz pochwali³a siê kanwami.

Ma³e, wyszywane rêkodzie³a zachwyca³y wszystkich odwiedzaj¹cych. Mi³oœnicy sztuk walki wybraæ
mogli pokaz karate kyokushin prowadzonym przez Filipa B³awzdziewicza. Organizatorzy postarali siê,
aby licznie przybyli goœcie mogli siê
posiliæ. Oprócz tradycyjnych kie³basek z grilla, panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich serwowa³y domowe
wypieki. Pod¹¿aj¹c b³otnistymi
œcie¿kami trafiliœmy na koncert
szkolnego zespo³u prowadzonego
przez pana Macieja Kosmalê. W
sk³ad zespo³u wchodz¹ Agata
Brzózka, Dagmar Ciechanowski,
Jakub Ga³ka, Pawe³ Hlib i Pawe³
Kamiñski.
Wœród wielu stoisk znalaz³y siê
równie¿ te, skupiaj¹ce szczególnie
p³eæ piêkn¹. Pani Ewelina Kosmala
prezentowa³a sztukê witra¿u. Ka¿dy zainteresowany móg³ podejrzeæ,
w jaki sposób robi siê szklane wyroby i sam móg³ spróbowaæ zrobiæ np.
naszyjnik. Swoje us³ugi oferowa³y
równie¿ przeszkolone kosmetyczki.
D³ugo wyczekiwan¹ atrakcj¹
by³o wyœwietlenie filmu pana Marka Piotrowicza, który zaj¹³ pierwsze
miejsce na festiwalu filmów przyrodniczych. Przypomnijmy, ¿e w
nagrodê m³ody artysta dosta³ stypendium do szko³y Andrzeja Wajdy.
Podczas festynu przeprowadzono turniej so³ectw. W rozgrywkach
o dwie kosiarki udzia³ wziê³a udzia³
ponad po³owa so³ectw ca³ej gminy.
Konkurencje wymaga³y od uczestników wytrwa³oœci, gry zespo³owej
i poczucia humoru. Wœród zabaw
znalaz³o siê rzucanie beretem, wyœcigach na trzyosobowych nartach i
rzucanie lotkami. Przeci¹ganie liny
odwo³ano ze wzglêdu na b³oto. Zdobywcami g³ównych nagród by³o
so³ectwo Radowo Ma³e oraz Karnice.
Najm³odsi mogli spêdziæ mi³e
chwile w tzw. punkcie atrakcji dla
dzieci. By³a to okazja na pomalowanie sobie twarzy na dowolny kolor
lub artystyczne naniesienie bajkowego motywu. PóŸnym wieczorem
odby³a siê wyczekiwana od wielu
tygodni zabawa pod chmurk¹. Roztañczonej publicznoœci czas umila³
zespó³ Ma³y Band.
Z przebiegu zabawy organizatorzy i mieszkañcy s¹ bardzo zadowoleni. Rozmach przedsiêwziêcia
znacznie przewy¿szy³ oczekiwania.
Po sobotnich wra¿eniach jeszcze
nie och³onêliœmy, ale ju¿ czekamy
na kolejne gminne wydarzenie. GD

(WÊGORZYNO) Te wybory
Zarz¹du Sparty przejd¹ do historii
pi³ki nie tylko powiatowej, ale z
pewnoœci¹ mog³yby trafiæ te¿ do
anna³ów PZPN, gdyby ten interesowa³ siê choæ trochê sportem na
peryferiach. Ale PZPN z Grzegorzem Lato woli ci¹gaæ internautów
po s¹dach, ni¿ robiæ sport w terenie. Dlatego mog¹ tu dziaæ siê takie
dziwne sprawy.
Opisywane przez Tygodnik wybory w Sparcie mia³y swój ci¹g dalszy. Zakoñczyliœmy relacjê z dwóch
spotkañ wyborczych, a teraz przedstawiamy z kolejnych dwóch, jakie
odby³y siê w minionym tygodniu.
By³a prezes Joanna Stasiak nie pojawi³a siê ju¿ na ¿adnym z nich.
Na trzecim spotkaniu, licz¹c w
kolejnoœci, zasz³a nieoczekiwana
zmiana. Nowym prezesem LKS
„Sparta” zosta³ (w wyniku niesamowicie zagmatwanych i szalenie mocno niejasnych zasad wyborów) znany
dobrze wêgorzyñskim mieszkañcom
pan Robert Lekki, w œrodowisku pi³karskim zwanym „Mulo”. To by³ jednak niemal¿e ostatni akcent œrodowego Zebrania, podczas którego nadal
by³y olbrzymie problemy z ustanowieniem zasad i trybu wybierania
sk³adu personalnego Zarz¹du tzw.
„5-minutowego”. Ten z kolei mia³by
pos³u¿yæ temu by przyj¹æ w poczet
nowych cz³onków Stowarzyszenia, z
którego nastêpnie mo¿na by by³o
stworzyæ ju¿ silny i stabilny Zarz¹d.
Ju¿ na samym pocz¹tku, wszyscy zebrani otrzymali nieaktualny Statut
oraz zmieniony i zaproponowany porz¹dek posiedzenia. Po kilku zdaniach wyjaœnieñ przewodnicz¹cy
spotkania pan Andrzej Nowacki nie
kry³ oburzenia takim obrotem spraw,
podejmuj¹c próbê wycofania siê z z
przewodniczenia. Ostatecznie za namow¹ burmistrz Gra¿yny Karpowicz
kontynuowa³ porz¹dek obrad z dnia 2
lipca. By³y ju¿ wiceprezes Zarz¹du
Piotr Jargot odczyta³ „szkic sytuacyjny Klubu na dzieñ dzisiejszy”. Okaza³o siê, i¿ panowie Marcin ¯aworonek i Daniel Romañczyk nie otrzymali wynagrodzeñ za ostatni miesi¹c
pracy. To ponad 2 tysi¹ce z³ plus podatek do Urzêdu Skarbowego.
Zapis w Statucie mówi¹cy o minimum 15 obecnych cz³onkach na Walnym Zebraniu wprowadzi³ kolejny

parali¿. Nie mo¿na by³o przeprowadziæ formalnie wyborów. Po kwadransie przerwy zjawi³o siê dwóch
cz³onków. Tym drugim by³ Andrzej
Stasiak, jedyny który nie z³o¿y³ pisemnej rezygnacji. Po stwierdzeniu,
¿e quorum wynika z kontunuacji poprzedniego spotkania, opuœci³ salê.
Gdy dosz³o do uzupe³nienia sk³adu zarz¹du, weszli do niego m³odzi
zawodnicy: Rafa³ Wojciechowicz,
Tomasz Kobielski, Dawid Bidny oraz
starsi sympatycy Klubu, Nowosad,
Lubañski oraz Lekki. Po krótkiej
naradzie og³oszono, ¿e prezesem zosta³ Robert Lekki.
Jednak ktoœ z sali zaoponowa³.
-To co tu siê dzieje to jakaœ kpina.
I my doroœli na to przyzwalamy, by
niepe³noletni rz¹dzili Spart¹. Wiecie
co teraz bêdziecie mieli? Sporo d³ugów, bo nikt za was tego nie sp³aci.
Lekko wystraszeni m³odzi zawodnicy szybko podali siê do dymisji, a za nimi pozostali, z wyj¹tkiem
Lekkiego. Ten og³osi³ kolejny termin
Walnego Zgromadzenia na 19 lipca.
Wczoraj posz³o trochê sprawniej.
Wp³ynê³a pisemna rezygnacja z
cz³onka zarz¹du Andrzeja Stasiaka.
Zebraniu przewodniczy³a burmistrz
Gra¿yna Karpowicz. Chodzi³y pog³oski, ¿e Marcin ¯aworonek zosta³
zwolniony z pracy na stadionie jeszcze przez by³y zarz¹d. Teraz za namow¹ burmistrz i z nadziej¹, ¿e do
pracy wróci, zgodzi³ siê wejœæ do
zarzadu. Odmówi³o wiele innych
osób, w tym Stanis³aw Paw³owski.
Nie odmówili i do zarz¹du weszli:
Aleksander Lubañski, Jan Makowiecki i Gra¿yna Karpowicz. Prezesem by³ Robert Lekki, ale po krótkiej
naradzie og³oszono, ¿e zast¹pi³ go
Marcin ¯aworonek. Wreszcie ten
spektakl zakoñczono. Powa¿ne w¹tpliwoœci budzi udzia³ burmistrz w
zarz¹dzie klubu, poniewa¿ bêdzie
jako burmistrz przyznawaæ pieni¹dze, które póŸniej zarz¹d (a wiêc i
ona) bêdzie dzieliæ, ale to ju¿ zmartwienie organów kontrolnych. Mo¿na by te¿ podwa¿aæ prawomocnoœæ
tego „cyrku” wyborczego, ale nie
s¹dzê, by ktoœ chcia³, bo jak powiedzia³ jeden z obenych – niech ci ludzie, którym nie podoba³ siê zarz¹d
pod prezesur¹ Marcina Szostakiewicza, do koñca zjedz¹ tê ¿abê, któr¹
sami wyhodowali.
KAR
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OG£OSZENIA DROBNE

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

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

W £obzie sprzedam dom wolno stoj¹cy 82 mkw., dzia³ka 342 mkw..
Cena do negocjacji. Tel. 91
3974530 lub 607 442 135

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

Sprzedam, wydzier¿awiê lub wniosê do spó³ki nieruchomoœæ. Dzia³ka
7800 mkw., budynki 700 mkw, w tym
mieszkanie 180 mkw. ogrodzone.
Wszystkie media, w³asna trafo stacja, 500 m od drogi 148 Drawsko
Pom. - £obez. Cena 800 tys. z³, raty
roczne. Tel. 604 105 423, 602 580
653.

Wózek trzyczêœciowy firmy TAKO
sprzedam za 300 z³. Tel. 508 591
529.
Tanie meble KA-MAR. Du¿y wybór
mebli u¿ywanych. Zapraszamy do
sklepu £obez ul. Bema (by³y plac
POM). Tel. 885 310 483.
Szlake i gruz oddam. 604 997 741.

Sprzedam labradory
szczeniaki: czekoladowe,
biszkoptowe i czarne.
Odbiór po 08.08.2010r..
Tel. 604 605 862.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam lady ch³odnicze , krajalnice, wagê sklepow¹, rega³y. Kontakt 601 487 166 lub 509 435 942.

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

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam kompletny rozrz¹d do
Fiata Marea, silnik 1.8 16V 2 roli,
pasek rozrz¹du i pompa wodna 400
z³. Tel. 607 647 987.
Sprzedam Fiata Seicento srebrny
metalik 2000 r., hak, pierwszy w³.,
nie bity, 5000z³. Tel. 791 190 799.

ROLNICTWO

Region
Kupiê grunty rolne. Tel. 669 672
355.

Powiat ³obeski
Sprzedam maszyny rolnicze marki
Forschnit: kombajn E 514 oraz prasê do s³omy 550 du¿a kostka
(1,2x0,8x2,5). Tel. Kont. 509 288
386.

Poszukujê stancji w £obzie. Tel. 509
797 140.
Sprzedam mieszkanie w £obzie
parter, 4 pokoje, w³asne ogrzewanie. Tel. Kontaktowy 607 441 990.
Sprzedam mieszkanie na wsi 68
mkw. cena do uzgodnienia. Tel. 91
397 8717.
Resko, Sprzedam mieszkanie 85
kmw., dzia³ka 838 mkw., 3 pokoje,
cena 160.000 z³. Tel. 888 169 572.
Mieszkanie do wynajêcia z meldunkiem w Radowie Ma³ym. Tel. 604
997 741.
Do wynajêcia ma³e pomieszczenia
na dzia³alnoœæ w Radowie Ma³ym.
Tel. 604 997 741
Mieszkanie do wynajêcia, 38 mkw.,
w centrum £obza na drugim piêtrze
w bloku spó³dzielczym, p³atne za
pó³ roku z góry. tel. 0033647781313
lub 0033676470813.

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

US£UGI
Powiat ³obeski
Wyjazdy po towar £ódŸ, Warszawa nowym 9-osobowym
Citroenem Jumer Max. Tel.
691 366 665.
Monta¿ instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o. i gazowych. Tel. 695
818
953.
e-mail:
piotr-ardzik_1969@o2.pl
Elektromechanik tanio. Tel. 781 663
521.

Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Poszukujê powierzchni magazynowej do wynajêcia min. 300
mkw. na terenie powiatu.
Tel. 506 135 335.

Powiat ³obeski

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

Powiat gryficki

Wynajmê tanio pomieszczenia gospodarcze gospodarstwa rolnego
na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ - Wysiedle k/ £obza. Tel. 510 108 987.

MIESZKANIA
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Region
PRACA

Region
Zatrudniê kierowcê kat. C + E, Unia
Europejska 3/1, tylko z doœwiadczeniem. Kontakt tel. 607 790 680.
Zatrudniê emeryta - rencistê na
pó³ etatu. Prawo jazdy kat. C+E.
Tel. 607 790 680

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie w £agiewnikach o powierzchni 72,5 mkw., mo¿liwoœæ adaptacji poddasza. Tel. 792
659 464.
Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe w Borkowie Wielkim, cena do
uzgodnienia. Tel. 692 314 574.
Sprzedam mieszkanie w £agiewnikach o powierzchni 54 mkw. i pomieszczenie gospodarcze, cena
60.000 z³. Tel. 792 659 464.

Odzyskam odszkodowanie;
œmieræ najbli¿szych,
wypadek drogowy,
uszkodzenie cia³a,
zniszczenie mienia;
tel. 915641795, 503617739.
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.
Monta¿ instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o. I gazowych. Tel. 695
818 953. e-mail: PIOTR-ARDZIK1969Q02.pl
Sprzedam drewno kominkowe i
opa³owe. Tel. 603 285 438.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

Daj¹c og³oszenie drobne
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 - sprawdŸ; £obez, ul. S³owackiego 6
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl
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Damian Padziñski Klub postawi³
- najlepszy strzelec na fachowoœæ
powiatu, solidny filar swoich cz³onków
Sarmaty
W Sarmacie Dobra oprócz dba³oœci o wyniki czysto sportowe osi¹gane przez poszczególne dru¿yny z
uwag¹ traktuje siê inne dziedziny
wp³ywaj¹ce na prawid³owe funkcjonowanie klubu. I tak, zgodnie z
wymogami Zwi¹zku w Szczecinie,
spiker prowadz¹cy zawody w Dobrej pan Grzegorz Kamiñski odby³
przeszkolenie i jest licencjonowanym spikerem zawodów. Z klubem
obecnie wspó³pracuje dwóch szefów Ochrony Stadionowej posiadaj¹cych odpowiednie licencje. Zgodnie z obietnic¹ Zwi¹zku, czekamy
na kolejny kurs cz³onków ochrony
stadionowej, który ma byæ zorganizowany przez Zwi¹zek, a koszt pokryty ze œrodków unijnych.
Godny podkreœlenia jest tak¿e
fakt zdobywania przez poszczegól-

nych pi³karzy licencji instruktora
pi³ki no¿nej. Na dzieñ dzisiejszy
takie uprawnienia posiadaj¹:
Krzysztof Szkup, Emilian Kamiñski, Jaros³aw Jaszczuk, £ukasz
Olechnowicz, Piotr Grochulski i
Damian Padziñski. Ten ostatni jest
w trakcie zdobywania dyplomu trenera II klasy w pi³ce no¿nej. Trenerem II klasy w pi³ce no¿nej jest te¿
g³ówny szkoleniowiec Sarmaty Tomasz Surma. Prawie wszyscy
(oprócz £. Olechnowicza i P. Grochulskiego) wykorzystuj¹ swoj¹
wiedzê prowadz¹c poszczególne
dru¿yny Sarmaty w poszczególnych
grupach wiekowych. Myœlê, ¿e taka
iloœæ licencjonowanych szkoleniowców w tak amatorskim klubie,
jakim jest Sarmata, jest ewenementem w skali województwa. estan

Rusza £obeski Maraton
Rowerowy

A¿ 99 bramek (68 w IV lidze i 31
w Pucharze Polski) strzelili w mijaj¹cym sezonie pi³karze Sarmaty Dobra. Dok³adnie 1/3 czyli 33 bramki
(21 w lidze i 12 w PP) z ogólnej iloœci zdoby³ napastnik Damian Padziñski. Dorobek ten stawia go w
gronie najskuteczniejszych pi³karzy województwa.
Damian Padziñski w czasie swojej kilkunastoletniej kariery (poza
jednym sezonem w Inie Goleniów, i
mimo wielu propozycji z innych
klubów) ca³y czas reprezentowa³
barwy Sarmaty Dobra. Od wielu lat
jest jednym z wiod¹cych zawodników klubu z Dobrej, w znacznym
stopniu decyduj¹cym o obliczu dru¿yny. Jego pi³karski dorobek w
ostatnim sezonie jest tym bardziej
godny podkreœlenia, ¿e w pe³nej fi-

zycznej sprawnoœci przeszkadza³a
mu uci¹¿liwa kontuzja z któr¹ walczy³ przez praktycznie ca³y sezon.
Oprócz sukcesów na boisku znakomicie sprawdza siê na ³awce trenerskiej. Prowadzona przez niego dru¿yna trampkarzy Sarmaty Dobra w
ostatnich piêciu latach trzykrotnie
okaza³a siê najlepsza w swojej grupie rozgrywkowej. Damian Padziñski tak¿e stale podnosi swoj¹
wiedzê szkoleniow¹ i maj¹c licencjê instruktora pi³ki no¿nej, we
wrzeœniu bêdzie mia³ koñcowe egzaminy w celu zdobycia dyplomu
trenera II klasy pi³ki no¿nej. I chocia¿ ca³¹ dru¿ynê Sarmaty mo¿na
wyró¿niæ za miniony sezon, to na
jej tle tym bardziej kilka s³ów musia³em napisaæ o Damianie Padziñskim.
estan

(POWIAT) W najbli¿szy weekend na drogach powiatu zobaczymy rowerzystów startuj¹cych w
£obeskim Maratonie Rowerowym. Wyœcigi odbêd¹ siê 24 lipca.
Wyœcig wraca na nasze drogi po
rocznej nieobecnoœci wœród organizatorów Pucharu Polski w Szosowych
Maratonach Rowerowych. W £obzie
bêdzie organizowany po raz pi¹ty. W
tym roku trasê wyznaczono urozmaiconym szlakiem wœród lasów i jezior.
Organizatorem tegorocznego
Maratonu jest TKKF „B³yskawica”,
przy wspó³udziale Gminy £obez i
Starostwa Powiatowego w £obzie, a
jego komandorem zosta³ Roman
Ciechañski.

W sobotê, 24 lipca, zawodnicy
wystartuj¹ sprzed hali sportowej w
£obzie o godz. 9.00, zakoñczenie
wyœcigu nast¹pi o 20.00, a godzinê
póŸniej odbêdzie siê w hali uroczyste zamkniêcie imprezy.
Organizatorzy przygotowali trasy o d³ugoœci 100 i 240 km. Krótsza
trasa bêdzie przebiegaæ przez Starogard, Resko, £osoœnicê, Wierzbiêcin, S³ajsino, Radowo Wielkie i
Ma³e, Strzmiele, Siedlice i przez
Wêgorzyno powrót do £obza.
D³u¿sza trasa zosta³a wyd³u¿ona
o drogê z Wêgorzyna do Wiewiecka, BrzeŸniaka i przez Rogówko do
£obza. Trasa 240km jest podwojeniem tego dystansu.
(r)

Beach Soccer w Dobrej
Termin I - 10.07.2010r.
wyniki:
Galaktikos - Dobermani 5:3
Dobermani - Flap Jack 0:3
Flap Jack - Galaktikos 6:5
Termin II 17.07.2010r.
wyniki:
Flap Jack - Galaktikos 8:0
Bienice - Flap Jack 0:8
Bienice - Galaktikos 3:0
termin pkt. bramki

Tabela
„FLAP JACK”
2 12 25:5
„BIENICE”
2 3 3:8
„GALAKTIKOS”
2 3 10:20
„DOBERMANI”
2 0 3:8
Liderzy strzelców:
8 - Tymoteusz Kaleta,
5 - Zdzis³aw Szw¹der,
4 - Krzysztof Szkup, Emilian
Kamiñski, Artur Szkup,
3 - Cezary Szkup

SPORT
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Pierwszy sparing
Sarmaty
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Uje¿d¿ali i skakali

SARMATA Dobra – POMORZANIN Nowogard 1:1 (0:1)
Remisem 1:1 (0:1) zakoñczy³ siê
pierwszy sparring Sarmaty Dobra,
rozegrany w minion¹ sobotê, w ramach przygotowañ do rundy jesiennej sezonu 2010/2011, rozgrywek o
mistrzostwo IV ligi. I gdyby nie to,
¿e by³ to mecz towarzyski i na pocz¹tku przygotowañ do sezonu, to
licznie przyby³a rzesza sympatyków Sarmaty na pewno poczu³a by
siê bardzo zawiedziona. Tym bardziej, ¿e przeciwnikiem Sarmaty
by³ lokalny rywal, V ligowa dru¿yna
Pomorzanina Nowogard i które
mecze miêdzy sob¹ obie dru¿yny
traktuj¹ bardzo presti¿owo. Jednak,
jak to ju¿ jest w pojedynkach derbowych, rz¹dz¹ siê one swoistymi prawami i naprawdê ciê¿ko jest wskazaæ faworyta. Tak by³o i tym razem,
zespó³ Sarmaty mimo, i¿ przez ca³y
mecz mia³ wyraŸn¹ przewagê i gra³
g³ównie na po³owie goœci, mimo
wielu sytuacji na strzelenie bramek
zdo³a³ zaledwie zremisowaæ. O
przewadze Sarmaty mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e goœcie w ci¹gu ca³ego
meczu tylko kilka razy goœcili w
polu karnym Sarmaty, a pierwszy
raz pojawili siê w nim w 18 minucie.
Przez ca³y mecz nie wykonali ani
jednego rzutu ro¿nego i nie oddali
(oprócz strza³u z rzutu karnego) ani
jednego strza³u na bramkê Sarmaty.
Bramkê dla Pomorzanina Marcin
Skórniewski strzeli³ z rzutu karnego
w 28 minucie, kiedy po nieporozumieniu stopera Sarmaty z w³asnym
bramkarzem, ten ostatni 14 metrów

od w³asnej bramki sfaulowa³ napastnika dru¿yny z Nowogardu.
Równie¿ bramka dla Sarmaty pad³a
z rzutu karnego wykorzystanego
przez Jaros³awa Jaszczuka po faulu
w polu karnym na napastniku Sarmaty. Dru¿yna Sarmaty jak ju¿ to
jest w tradycji tej dru¿yny, do sezonu przyst¹pi w prawie nie zmienionym sk³adzie. Na dzieñ dzisiejszy
kadrê zespo³u uzupe³nili dwaj wychowankowie: obroñca Jakub Durkowski (1991) i ofensywny pomocnik Zdzis³aw Szw¹der (1992).
Sarmata Dobra – Pomorzanin
Nowogard 1:1 (0:1),
Bramka dla Sarmaty Jaros³aw
Jaszczuk, dla Pomorzanina Marcin
Skórniewski.
Sk³ad Sarmaty: M. Kamiñski, D.
Dzierbicki, Durkowski, Jaszczuk,
Dorsz, Grochulski, Olechnowicz,
E. Kamiñski, Cytowicz, Padziñski,
GuŸniczak, ponadto grali: Marciniak, Szw¹der, Kliœ, Gude³ajski.
Terminy kolejnych
sparringów:
21.07.2010, Sarmata Dobra –
Radovia Radowo Ma³e (A), Dobra godz. 18.30
25.07.2010, Sarmata Dobra –
B³êkitni Stargard (III), (Stargard)
31.07.2010, Sarmata Dobra –
Masovia Maszewo (V)
07.08.2010, Sarmata Dobra –
Ina Iñsko (O)
Miejsce i godziny trzech ostatnich spotkañ pozostaj¹ jeszcze do
ustalenia.
estan

Sprostowanie
W artykule pt. „Najgorszy rok w historii powiatowej pi³ki no¿nej” (nr
28 z dn. 13.07.2010) podano nieprawdziwe informacje dotycz¹ce klubu
MLKS Œwiatowid £obez. W tekœcie napisano, i¿ trenerem trampkarzy jest
Aleksander „Leszek” Kotwicki. Jest to k³amstwo. Trenerem trampkarzy jest
Mariusz Poniewiera.
Nieprawdziwym jest równie¿ fakt, i¿ klub nasz kupi³ jakiegokolwiek
zawodnika z Iny Iñsko.
Niniejszym wnosimy o sprostowanie tej informacji w najbli¿szym
wydaniu Tygodnika £obeskiego.
Wiceprezes MLKS Œwiatowid £obez Marcin Pietrzyk

Od autora.

Je¿eli wiceprezes zarzuca mi k³amstwo, to odsy³am go do strony internetowej Klubu, jako jedynej, gdzie kibice mog¹ uzyskiwaæ informacje o
Klubie. Co ciekawe, Zarz¹d Klubu jest tam podany w aktualnym sk³adzie,
a ja posi³kowa³em siê informacj¹ z linku „Sztab szkoleniowy”. Przytaczam
go z wczorajsz¹ dat¹, jest wiêc ci¹gle aktualny:
Trener I dru¿yny: Grzegorz Pawlak
Trener II dru¿yny: Grzegorz Urbañski
Trener Juniorów: Mariusz W³odarz
Trener Trampkarzy starszych: Grzegorz Urbañski
Trener Trampkarzy m³odszych: Leszek Kotwicki
Kierownik I dru¿yny: Artur Sadowski
Kierownik II dru¿yny: Krzysztof Kulczewski.

(£OBEZ) W miniony weekend
w Œwiêtoborcu odbywa³y siê wyczekiwane zawody konne. Organizatorem by³ Ludowy Klub
Sportowy „Hubal” z £obza.
Zawody by³y rozgrywane w
dwóch kategoriach, mianowicie zawody regionalne w uje¿d¿eniu oraz
skokach przez przeszkody. Odzew
na nieco zapomniane w £obzie
przedsiêwziêcie by³ zadowalaj¹cy.
Przed nami jeszcze kilka zawodów
tego lata wiêc nieobecni bêd¹ mieli
okazjê nadrobiæ straty. Na tych którzy zdecydowali siê odwiedziæ
Œwiêtoborzec sta³ stragan z akcesoriami jeŸdzieckimi, zaplecze gastronomiczne i wygodne miejsca
wokó³ parkuru.
Podczas zawodów w uje¿d¿eniu
w sumie rozegrano siedem spotkañ
podczas weekendu. W kategorii L3 Jasiñski Tomasz na koniu Star
Turn; drugie miejsce Poszumski
Filip na koniu Imero zaœ trzecie
miejsce przypad³o Skrypoczce Irenie na Nell. W kategorii N-1 wystartowa³ tylko Komorowski Krzysztof.
Kolejna kategori¹ by³o N-6. Tutaj
pierwsze miejsce zdoby³a Kork Silvia na koniu Wolkenlady; druga
pozycjê wywalczy³a Siergiej Wiktoria na koniu Fuerst Friedrich.
Ostatnie miejsce na podium przypad³o Poszumskiemu Filipowi na koniu Imero. W kategorii C-4 wystartowa³a Kork Silvia na Wolkenldy
oraz Bie³ous Aleksandra na koniu
Lord Piros.
W niedzielê rozegrano ostatnie
trzy rozgrywki. W P-2 uje¿d¿enie
pierwsza pozycje wywalczy³ Poszumski Filip na koniu Imero; drugie- trzecie miejsce Jagie³³o Hanna
na Martini, i Kork Silvia na Rettanie. W kategorii N- 7 uje¿d¿enie
najwy¿sza notê otrzyma³a ponownie Kork Silvia; drugie miejsce zajê³a Siergiej Wiktoria na Fuerst
Friedrich. Ostatnie na podium przypad³o ponownie Poszumskiemu Filipowi na koniu Imero. Oststnie tego
dnia zawody odby³y siê w kategorii
C-5 uje¿d¿enie. Wystartowali w
nich Kork Silvia i Komorowski
Krzysztof na koniu Maverik.

W regionalnych skokach przez
przeszkodach w ci¹gu weekendu
uczestnicy wystartowali w 10 konkursach. W kategorii LL Dok³adnoœci bez rozgrywki 1-4 miejsce zajêli
Marsheniuk Uladzimir na koniu
Contessa, Polowczyk Hubert na
Cardinale, Franczak Monika na koniu Iliada. W konkursie L dwufazowym pierwsze miejsca na podium
zajêli Zmys³owska Angelika na Normandii i Gu¿kowski Maciej na Fokusie. W kategorii P- dwufazowej
pierwsze i drugie miejsce zdoby³
Lewicki Marek na koniach Cassio i
For Joy, zaœ trzecie miejsce wywalczy³ Polowczyk Hubert na koniu
Glodika. W kategorii N-O wzrastaj¹cym stopniu trudnoœci z Jokerem
Pierwsze miejsce wywalczy³a Strza³kowska Beata na koniu Correro, nastêpnie uplasowa³a siê Marzena Chociej na Tutti Frutti. Trzecie miejsce
zajê³a Typañska Ewa na Chivasie.W
klasie L- zwyk³y najwy¿sza notê uzyska³ Lewicki Marek na koniu Pitagora, drugie Typañska Ewa na koniu
Chivas, trzecie miejsce wywalczy³
Nicpoñ Adam na Colombo.
Pierwsze niedzielne zawody odby³y siê w klasie LL Dok³adnoœci
bez rozgrywki. 1-3 miejsca przypad³y Rajnerowicz Sandrze na koniu
Nick of Time oraz Kusman Agnieszce na Kaszmirze. W klasie P O wzrastaj¹cym stopniu trudnoœci z Jokerem pierwsze miejsca wywalczyli
Polowczyk Hubert na koniu Goldika, Krupska Anna na Hektorze oraz
Chociej Marzena na Figaro.
Przedostatnie zawody odby³y siê
w klasie N Zwyk³y. Najwy¿ej uplasowa³ siê Bobik Jan na koniu Loxley,
nastêpnie Chociej Marzena na koniu
Tutti Frutti oraz Krupska Anna na
Hektorze.
Ostatni tego dnia konkurs odby³
siê w klasie Cs- Dwufazowy. Pierwsze i drugie miejsce zaj¹³ Lewicki
Marek na koniach Zola i Albin. Trzecia pozycje zaj¹³ Nicpoñ Adam na
koniu Kolombo.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy a pañstwa zapraszamy na
kolejne zawody, które odbêd¹ siê
ju¿ w najbli¿szy weekend.
GD
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Nie katujmy zwierz¹t Kolejna droga
podczas upa³ów
w Gminie Resko
(RESKO) Nie by³o
jeszcze sesji, na której
so³tysi lub radni nie
zg³aszaliby problemu
ksiê¿ycowych dróg.
Zazwyczaj koñczy³o siê
to przyjêciem przez
wójta czy burmistrza do
wiadomoœci. Jednak¿e
na sesji Rady Miejskiej
w Resku zawia³o
optymizmem.

(POWIAT) Ostatnie stany
pogodowe wzbudzaj¹ w nas
niezadowolenie. Wysokie
temperatury, brak wiatru,
duchota. Jednak¿e myludzie dbamy o niwelowanie
u siebie skutków wysokich
temperatur. Czas pomyœleæ
o naszych pupilach. Nie
b¹dŸmy egoistami i
zapewnijmy im takie same
warunki, w jakich my
chcielibyœmy przetrwaæ
gor¹czki.
Jakie warunki powinniœmy
stworzyæ zwierzêciu w gor¹ce dni?
W panuj¹ce upa³y zwierzêta
powinny mieæ sta³y dostêp do œwie¿ej wody. Powinniœmy równie¿ zapewniæ ch³odne pomieszczenie,
gdzie mog³oby przetrwaæ te najgorêtsze godziny w ci¹gu dnia, nawet
jeœli s¹ to pomieszczenia, gdzie na
co dzieñ zwierze nie ma wstêpu.
Mo¿na równie dobrze wpuœciæ je do
piwnicy, gara¿u czy ch³odnej komórki. Natur¹ psa jest kopanie nor
w celu sch³odzenia siê w zimnej ziemi. Powinniœmy mu pozwoliæ znaleŸæ sobie takie miejsce. Szczególnie jeœli chodzi o psy z d³uga i grub¹
sierœci¹ jak np. kaukaz, owczarek
niemiecki czy syberian husky. Jeœli
chodzi o spacery najlepiej wybraæ
siê z psem wczeœnie rano i póŸnym
popo³udniem lub wieczorem. W ci¹gu dnia króciutki spacerek.
Podczas upa³ów zwierzêta
strasznie ziej¹. Czy nale¿y siê tym
martwiæ?
Niestety starsze psy maj¹ upo-

œledzony uk³ad kr¹¿enia i miêsieñ
sercowy. Czêsto nie wytrzymuj¹ takiej pogody. W ostatnich dniach
odnotowaliœmy kilka zgonów. Psom
starszym przy takich upa³ach mo¿na
pomóc podaj¹c preparaty, które rozrzedz¹ krew. Odci¹¿ymy tym miêsieñ sercowy. Po taki preparat mo¿emy siêgn¹æ do domowej apteczki.
Bezpiecznym œrodkiem bêdzie np.
Polopiryna, Acard czy Rutinoscorbin. Dawka powinna byæ dostosowana oczywiœcie do wagi psa. W
takiej sytuacji powinniœmy zadzwoniæ do lekarza weterynarii, gdzie
uzyskamy informacjê o wielkoœci
dawki i drodze podania.
W jaki sposób psy trac¹ temperaturê?
Pies nie ma mo¿liwoœci pocenia
siê. Jedyn¹ form¹ termoregulacji
jest w³aœnie ziajanie. Pies wyrzuca
jêzyk na zewn¹trz i szybko oddycha.
Wówczas sch³adza jêzyk i traci temperaturê. W takiej sytuacji radzimy,
¿eby psa zmoczyæ. W³aœciciele
chc¹c ul¿yæ zwierzêciu, prowadz¹
go do jeziora czy rzeki. B³êdem jest,
jeœli zapewniamy to psu, który przez
ca³e swoje ¿ycie nie p³ywa³. Oczywiœcie zwierze doznaje ulgi, ale na
drugi dzieñ jest problem w drug¹
stronê. Dochodzi do potê¿nych zakwaszeñ miêœni. Tak jak u ludzi.
Cz³owiek, który nie pracuje, jak
pójdzie sobie ni st¹d, ni zow¹d na
wycieczkê piesz¹ 10 km, nastêpnego dnia ma problem, bo wszystkie
miêœnie i stawy go bol¹. Lepiej zatem zmoczyæ psa ni¿ braæ go nad
rzekê czy jezioro.
Czy w upa³y zaleca siê zmieniæ
dietê psa?

Jako pierwsza g³os w sprawie
niepo³atanych dróg zabra³a so³tys
Iglic Anna So³onyna.
- W Iglicach nadal s¹ dziury.
Dzwoni³am do Zarz¹du Dróg Powiatowych w £obzie do pana Bernackiego z zapytaniem, kiedy dziury zostan¹ za³atane. Pan Bernacki
powiedzia³, ¿e policja mu zamknê³a ca³¹ ekipê, poniewa¿ byli nietrzeŸwi, ³¹cznie z kierowc¹. Musia³
czekaæ na za³atwienie nowych ludzi. Czasu du¿o minê³o a efektów
nadal nie widaæ. Co to bêdzie za
interes, jak przyjd¹ s³u¿by i zrobi¹
tê drogê jesieni¹.- powiedzia³a
pani so³tys.
Jak siê okaza³o z dalszej dyskusji, podobny problem jest z dojazdem do £agiewnik i Gardzina.
- Trochê chcia³bym broniæ jednak ZDP w £obzie. W tym roku
najprawdopodobniej zostanie zrobiona droga z Reska do £osoœnicy.
Czasem narzekaliœmy na ich prace,
ale w tym przypadku starosta wykaza³ siê determinacj¹. W momencie,
kiedy nie mia³ jeszcze pe³nej kwoty
z Urzêdu Wojewódzkiego, poniewa¿ wniosek by³ z³o¿ony do Schetynówki, ZDP by³o blisko na liœcie
rezerwowej. W momencie, kiedy
coœ zaoszczêdzono, byli informowani ile ju¿ pieniêdzy maj¹. Droga
na £osoœnicê ma kosztorys 6 mln z³.

Oczywiœcie zawsze jest szansa, ¿e
po przetargu cena bêdzie ni¿sza, ale
nie ma pewnoœci. ZDP w momencie,
kiedy mieli 2 mln z³, podjêli inicjatywê, ¿eby tê drogê robiæ. W tym
aspekcie mo¿na ich zrozumieæ, ¿e
nie wys³ali robotników do ³atania.
Byæ mo¿e oszczêdzaj¹ pieni¹dze i
dlatego bior¹ pracowników z Urzêdu Pracy. Sprzêt do ³atania dziur
zosta³ co prawda zakupiony, ale
potrzeba jeszcze ludzi do niego.powiedzia³ burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski.
Zaledwie kilka dni temu zosta³
og³oszony nieograniczony przetarg
na zamówienie pn. „Remont drogi
powiatowej nr 0855Z Resko Ostrzyca na odcinku 13,127 km z
przejœciem
przez miejscowoœci Smólsko i
£osoœnica wraz z elementami bezpieczeñstwa ruchu”. Inwestycja bêdzie dofinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Termin zakoñczenia realizacji projektu
ustala siê na dzieñ 30.11.2010 r.
Termin sk³adania ofert up³ywa
dnia 27 lipca 2010 r. W tej chwili
ZDP w £obzie ma zabezpieczone 2
407 044 z³. 50 procent ostatecznych
kosztów zostanie zrefundowane z
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. Schetynówek.
GD

W upa³y zwierzêta karmimy normalnie. Czêsto klienci informuj¹
nas, ¿e ich pies wyraŸnienie mniej je
od 4-5 dni. Najczêœciej nie stwierdzamy ¿adnych objawów chorobowych, po prostu w tak¹ pogodê spada apetyt. Organizm psa jest taki
sam jak cz³owieka. W codziennej
diecie potrzebuje wiêcej bia³ka
zwierzêcego.
Bardzo wa¿n¹ kwestia jest nie
zostawianie psów w samochodzie.
Kiedy wybieramy siê do miasta na

zakupy, lepiej zostawmy pupila w
domu, poniewa¿ nawet uchylenie
okienek nic nie daje. Takie œwiadome znêcanie siê na zwierzêciem jest
przestêpstwem.
Generalnie nie ma panaceum
na upa³y. Po prostu trzeba zapewniæ zwierzêciu takie warunki, w
jakich sami chcielibyœmy ¿yæ w
tak¹ pogodê.
Z Maciejem Szymañskim, lekarzem weterynarii rozmawia³a
Gabriela Doroszko
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Kampania Handel LudŸmi

W dniu 14 lipca br. dosz³o do
dwóch kolizji drogowych. O godz.
9.30 na drodze £obez - Be³czna kieruj¹ca samochodem marki Peugeot
mieszkanka Œwidwina nie dostosowa³a prêdkoœci do panuj¹cych warunków na drodze oraz odleg³oœci
od poprzedzaj¹cego samochodu, w
wyniku czego dosz³o do zderzenia z
pojazdem marki Audi.
O godz. 14.30 w Resku na skrzy¿owaniu ulic Woj. Polskiego i
Szczeciñskiej kieruj¹ca samochodem marki Hiunday, mieszkanka
Reska, wymusi³a pierwszeñstwo
przejazdu dla kieruj¹cego Fiatem.
W wyniku zderzenia uszkodzeniu
uleg³y oba pojazdy.

mochodu marki VW Bora.
Inne kolizje, jakie te¿ zdarzy³y
siê w pi¹tek; na drodze Dobra – Tucze kieruj¹cy samochodem marki
Nissan, podczas mijania siê z samochodem ciê¿arowym, wjecha³ w
wyrwê i uszkodzi³ zawieszenie pojazdu. Zdarzenie to mia³o miejsce o
godz. 13.20. Przed godzin¹ 15.00,
na drodze £obez – Strzmiele, spod
kó³ samochodu VW Golf wypad³
kamieñ, który uszkodzi³
przednia szybê w jad¹cym za
nim samochodzie marki Lancia.
W Wêgorzynie kieruj¹cy samochodem bus, podczas manewru cofania, uderzy³ w zaparkowany samochód marki VW Golf i odjecha³
z miejsca zdarzenia.

Kradzie¿e

Bezpieczna Woda

Kolizje w powiecie

W dniu 14 lipca br. dosz³o do
dwóch kradzie¿y. W pierwszym
przypadku rano w £obzie, na ulicy
Woj. Polskiego, na terenie ogródków dzia³kowych, z otwartej altanki
nieznany sprawca skrad³ torebkê
damsk¹, w której by³ portfel z dokumentami i pieniêdzmi w kwocie 90
z³. Druga kradzie¿ mia³a miejsce
wieczorem w Grabowie, gdzie z
klatki schodowej nieustalona na
chwilê obecn¹ osoba skrad³a telefon
komórkowy Nokia.

Spad³ z dachu
W dniu 14 lipca br., przed godzin¹ 14.00 w £obzie, na ulicy
Bocznej, dosz³o do nieszczêœliwego
zdarzenia losowego. Pracuj¹cy na
dachu budynku, w którym jest
warsztat samochodowy, 56-letni
Zdzis³aw O. spad³ z wysokoœci 4
metrów, doznaj¹c urazu biodra i
uda. Na miejsce zdarzenia wezwano
s³u¿by ratunkowe, które udzieli³y
poszkodowanemu pierwszej pomocy. Ze wzglêdu na stan obra¿eñ
mê¿czyzna zosta³ przetransportowany œmig³owcem do szpitala w
Szczecinie.

Kolizje na drogach
powiatu
W pi¹tek, 16 lipca br., na drogach naszego powiatu dosz³o do
groŸnych kolizji drogowych. Zapewne upa³ oraz wysokie temperatury os³abi³y czujnoœæ i koncentracjê wielu kierowców.
Tu¿ po godz. 13.00 w £obzie, na
ulicy Segala, kieruj¹cy samochodem marki Nissan Primera nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci i uderzy³ w ty³ poprzedzaj¹cego go sa-

Komenda Powiatowa Policji w
£obzie realizuje przez ca³y okres
wakacyjn¹ akcjê informacyjnoedukacyjn¹ pod has³em „Bezpieczna woda”, w ramach kampanii „Bezpieczeñstwo Turystów”. Akcja ta,
to promocja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wod¹ oraz na
wodzie. Skierowana jest do dzieci i
m³odzie¿y szkolnej wypoczywaj¹cej na wakacjach. Ma ona zasiêg
ogólnopolski, tak aby najwiêkszej
liczbie odbiorców przekazaæ wiedzê na temat bezpiecznego wypoczynku, zdobycia podstawowej
wiedzy oraz umiejêtnoœci zachowania siê w nag³ych, niebezpiecznych
sytuacjach.
Materia³ edukacyjny jest dostêpny na portalu policja.pl, z którego
mog¹ korzystaæ nauczyciele, rodzice, dzieci i opiekunowie. Policjanci
bêd¹ wykorzystywaæ te treœci podczas wakacyjnych spotkañ z m³odzie¿¹ na terenie ca³ego powiatu.

Komenda Powiatowa Policji w
£obzie w³¹czy³a siê w Ogólnopolsk¹ Kampanie pn: „ Nie ka¿dy
poci¹g jedzie do Hollywood”.
Celem tej spo³ecznej kampanii
jest uczulenie mieszkañców i turystów odwiedzajšcych nasz region
na problem jakim jest szeroko rozumiany handel ludŸmi. Organizatorom kampanii g³ównie zale¿y na do-

tarciu z tymi treœciami do m³odych
osób. Zgodnie z za³o¿eniami kampanii plakaty które obrazujš problem handlu ludŸmi trafia do
miejsc, w których odpoczywaj¹
m³odzi ludzie w okresie wakacyjnym. Zostan¹ one tak¿e wystawione
na placach miejskich, deptakach, k¹pieliskach, pla¿ach, w urzêdach,
biurach pracy, poœrednictwa pracy.

Radni wykreœlili lokal socjalny
(£OBEZ) Podczas lipcowej sesji radni ³obescy podjêli decyzjê o wy³¹czeniu
jednego lokalu z zasobów
komunalnych lokali socjalnych. Powodem by³y warunki uniemo¿liwiaj¹ce zamieszkanie lokum.
Na podstawie Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie

Kodeksu Cywilnego, Rada Miejska
w £obzie wydzieli³a z mieszkaniowego zasobu gminy czêœæ lokali,
które przeznaczone s¹ na wynajem
jako lokale socjalne. Wskazany do
wykreœlenia z zasobów komunalnych lokal socjalny jest lokalem o
niskim standardzie. Lokal po³o¿ony
jest na parterze budynku, sk³ada siê
z jednego pokoju i kuchni o ³¹cznej
powierzchni u¿ytkowej 26,16 m?,
nie posiada WC. Ze wzglêdu na
bardzo z³y stan techniczny tj. : zawilgocenie œcian, w kuchni lokalu

socjalnego pod pod³og¹ widoczne
jest pod³o¿e mokre, bagniste, zmursza³e tynki, zniszczone pod³ogi, stolarka okienna i drzwiowa, zniszczona instalacja elektryczna oraz dewastacja pomieszczeñ przez by³ych najemców mieszkania, zasadne jest
wy³¹czenie przedmiotowego lokalu
z zasobów komunalnych.
O konsekwencjach za dewastacjê, jakie powinni ponieœæ najemcy
a jakie faktycznie ponosz¹ napiszemy w kolejnym nr Tygodnika £obeskiego.
GD
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W Wêgorzynie
I Komunia œw.
„Lato
z Wêgorzem”
Klaudii
(WÊGORZYNO) W najbli¿szy weekend w Wêgorzynie odbêdzie siê
„Lato z Wêgorzem”, które rozpocznie siê 23 lipca i potrwa do 25 lipca.
Wszystkie imprezy odbêd¹ siê przed ratuszem.
Program:
Pi¹tek
12.00 – 17.00 blok imprez sportowych (biegi uliczne, turniej siatki
pla¿owej, tenis ziemny),
17.00 – 18.30 warsztaty malarskie oraz otwarcie pleneru – Akademii
Sztuk Piêknych,
18.30 – 20.00 obrzêdy œlubne w tradycji Wêgorzyna – pokaz sukien
œlubnych oraz makija¿y i fryzur,
20.00 – 21.00 gala piosenki w³oskiej,
21.00 – 22.00 ods³oniêcie Anio³a – symbolu zakochanych – korowód z
pochodniami, przedstawienie historii Anio³a,
22.30 – 4.00 gala piosenki weselnej – zespó³ Samplay (o pó³nocy tort
weselny).
Sobota
7.00 zawody wêdkarskie – ³owienie z ³odzi na jez. Wêgorzyno. Przeja¿d¿ka ³odzi¹ po jeziorze (pla¿a miejska od godz. 12),
14.00 parada z pl. 3 Maja na rynek (w strojach z epoki),
14.30 – 15.00 wystêp chóru Kantylena wraz z mieszkañcami – piosenka
O! Wêgorzyno,
15.00 – 16.00 oficjalne rozpoczêcie obchodów jubileuszu i wrêczenie
pami¹tkowych medali Pionierom Ziemi Wêgorzyñskiej – burmistrz Wêgorzyna,
16.00 – 17.00 Wêgorzyno - poczuj magiê (przedstawienie z elfami),
17.00 – 18.00 Diab³y wêgorzyñskie - inscenizacja,
18.00 – 19.00 karaoke z nagrodami,
19.00 – 20.30 zespó³ rockowy Drapie¿cy – wokal £ukasz Drapa³a,
21. 00 – 22.30 gwiazda wieczoru zespó³ Farba - „Wêgorzyno chce tu
zostaæ”.
22.30 – 23.00 teatr ognia,
23.20 – 4.00 DJ Razor.
Niedziela
10.00 – 16.00 turniej bryd¿a sportowego – jadalnia SP Wêgorzyno,
12.00 – 16.00 malowanie panoramy na budynkach przy ul. 3 Maja,
16.30 – 17.00 konkurs z nagrodami na imiê Wêgorza,
17.00 – 18.00 wystêpy chórów z Wêgorzyna, Iñska i £obza,
18.00 – 19.00 pokaz sprzêtu ratowniczego – OSP Wêgorzyno,
19.00 – 20.00 zakoñczenie pleneru malarskiego i prezentacja prac
20.00 – 21.00 zespó³ Harmony
21.30 – 00.30 kino pod gwiazdami – górka przy Ratuszu.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
www.fotopyrczak.pl

Œlub Jolanty i Paw³a

