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Z 35 tys.
zosta³y
4 tysi¹ce
Pisaliœmy o tym, ¿e PWiK poda³o
Gminê £obez do s¹du, celem odzyskania zaleg³oœci, jakie wobec niego
mia³ zarz¹dca lokalami „Administrator”. PWiK uzna³, ¿e je¿eli Administrator mia³ pe³nomocnictwo Gminy
na zarz¹dzanie lokalami komunalnymi, to w ostatecznoœci powinna zap³aciæ Gmina. Administrator przedstawi³ listê lokali z zaleg³oœciami,
opiewaj¹cymi na 35 tys. z³. Okaza³o
siê, ¿e na liœcie figuruj¹ lokale prywatne, w tym lokal Administratora, za
których zaleg³oœci mia³aby zap³aciæ
Gmina. Jak nam wyjaœni³ prezes
PWiK Józef Misiun - nie wiedzia³, ¿e
na tej liœcie znajduj¹ siê lokale prywatne. Po weryfikacji okaza³o siê, ¿e
kwota roszczenia wobec Gminy zmala³a z 35 tys. do ok. 4 tys. PWiK zdecydowa³ siê wyst¹piæ z pozwem, bo
od 2006 r. beskutecznie domaga³ siê
zap³aty za wykonane us³ugi. KAR

Znaleziono
komórkê
W minion¹ œrodê, na ul. Wojska
Polskiego, na przeciwko Policji, znaleziono telefon komórkowy. Jest do odebrania w redakcji Tygodnika £obeskiego przy ul. S³owackiego 6.

INFORMACJE

Sprawcy rozboju
zatrzymani

K³usownik z³apany
na gor¹cym uczynku Napadli
(DOBRA) Kilka dni temu
i okradli
kryminalni z £obza
otrzymali informacjê,
¿e na jeziorze Woœwin
mieszkaniec gminy
Dobra, Andrzej N.,
rozstawi³ sieci i w
godzinach porannych
bêdzie je zapewne
zbiera³.

Policjanci postanowili zorganizowaæ zasadzkê i od godziny 4 rano czekali na k³usownika. Przez godzinê prowadzili obserwacjê, podczas której
mê¿czyzna zacz¹³ wybieraæ sieci z rybami. W momencie, gdy k³usownik podp³yn¹³ do brzegu, zosta³ natychmiast
zatrzymany przez policjantów. Funkcjonariusze zabezpieczyli dwie sieci
typu wonton oraz samochód, którym
porusza³ siê sprawca. Obecnie mê¿czyzna jest rozliczany przez policjantów za
pope³nione przestêpstwo z Ustawy o
rybactwie œródl¹dowym.
(kp)

W³amania do samochodów
w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO) W nocy z 18 na
19 lipca br. w Wêgorzynie, na ulicy
Runowskiej, nieznany sprawca w³ama³ siê do samochodu marki Suzuki
Vitara. Sprawca po wybiciu szyby z
auta skrad³ radioodtwarzacz marki
Pionier, radio CB z anten¹, akcesoria
wêdkarskie, torebkê wraz z dokumentami oraz telefon komórkowy
marki Samsung.
Tej samej nocy, te¿ w Wêgorzy-

nie, na ulicy 3 maj¹, nieznany sprawca wy³ama³ zamek w drzwiach samochodu marki Audi i skrad³ radioodtwarzacz, g³oœniki, nak³adki na kierownicê. Straty to 1350 z³.
Policja apeluje do wszystkich
u¿ytkowników samochodów, aby
nie zostawiaæ w autach wartoœciowych rzeczy, a tym bardziej dokumentów! Okazja czyni z³odzieja!
Dbajmy o w³asne mienie!
(kp)

Po¿ar strawi³ mieszkania znajduj¹ce siê na drugim piêtrze oraz dach
o powierzchni 450 mkw. W wyniku
akcji gaœniczej zalaniu uleg³y mieszkania pierwszego piêtra i parteru.
Groteskowo dzisiaj brzmi¹ s³owa poszkodowanych „myœleliœmy, ¿e na
tym strasznym wydarzeniu siê skoñczy”.
Jednak¿e jakby ma³o by³o nieszczêœcia, aura nie sprzyja pogorzelcom, jakby chcia³a dokoñczyæ to, co
by³o zamierzeniem podpalacza. W
zwi¹zku z tym ca³y dom ulega dalszym zniszczeniom w wyniku czêstych opadów atmosferycznych.
Oprócz widocznych z zewn¹trz
uszkodzeñ dachu konieczna jest
odbudowa instalacji elektrycznej i
tynków wewnêtrznych, które ju¿ w
wielu miejscach zaczynaj¹ same odpadaæ.

Tym artyku³em zwracamy siê do
spo³ecznoœci lokalnej o pomoc,
gdy¿ sami nie poradzimy sobie z
odbudow¹ kamienicy. Ubezpieczenie domu nie pokryje kosztów remontu, które pog³êbiaj¹ siê w wyniku niekorzystnej pogody.
Obserwuj¹c ofiarnoœæ i zrozumienie dla pogorzelców ze strony

(DOBRA) Policjanci z Posterunku Policji w Dobrej zatrzymali
wieczorem, w dniu 19 lipca br.,
dwóch m³odych mê¿czyzn, którzy
s¹ podejrzani o dokonanie rozboju.
Do zdarzenia dosz³o w dniu 18 lipca
br., oko³o godz. 22.30, w Dobrej, przy
ul. Pi³sudskiego. Po wspólnej imprezie dwóch m³odych mê¿czyzn - Sergiusz W., lat 28 i Piotr A., lat 26, na
ulicy napadli na mê¿czyznê, który
te¿ by³ na tej imprezie. Przewrócili go
na chodnik, a nastêpnie z kieszeni
spodni zabrali portfel z dokumentami, pieniêdzmi w kwocie 200 z³ oraz
telefon komórkowy marki Nokia.
Na miejscu zdarzenia sprawca pozostawi³ czapkê, która miêdzy innymi umo¿liwi³a identyfikacjê sprawców. Zatrzymani mê¿czyŸni przebywaj¹ obecnie w policyjnym areszcie. Za dokonanie rozboju grozi im
kara od 2 do 12 lat pozbawienia
wolnoœci.
(kp)

Gazeta Powiatowa

Pogodowe fatum
1 czerwca 2009 roku
siedem rodzin z Reska,
w wyniku po¿aru
straci³o dach nad g³ow¹.
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Dachowa³, z wielkim szczêœciem
(£OBEZ) Du¿o szczêœcia mia³ kierowca
Audi A4 Piotr D., który w miniony czwartek
jecha³ z £obza w kierunku Dalna.
Na prostym odcinku drogi chcia³
wymin¹æ jad¹cy przed nim samochód Forda Fiestê. Kieruj¹cy nim

starszy pan Zenon Z. w tym czasie
chcia³ omin¹æ jad¹c¹ przed nim rowerzystkê. Na sytuacjê natknêliœmy

siê w momencie, gdy Piotr D. wychodzi³ przez tylne okno z samochodu,
który wyl¹dowa³ na dachu w pobliskim zbo¿u. Jak nam powiedzia³, gdy
chcia³ wyprzedzaæ Forda, ten zajecha³ mu drogê. Gwa³towne hamowanie spowodowa³o, ¿e zaczê³o rzucaæ
autem. Uda³o mu siê tylko nie uderzyæ w któreœ z drzew, jakie ros³y po
obu stronach drogi. Mia³ du¿o
szczêœcia, bo wjecha³ na pobocze tu¿
obok jednego z nich, ale tam auto
zosta³o wyrzucone w górê i wyl¹dowa³o na dachu. Spiesz¹cym siê radzimy na odcinku drogi z £obza do
Dalna zmniejszyæ prêdkoœæ i wzmóc
czujnoœæ, bo jest to doœæ pechowy
kawa³ek drogi. Lepiej ten kawa³ek
przejechaæ wolniej, bo jeŸdzi tu sporo rowerzystów, jest kilka zakrêtów,
a i z ogródków potrafi¹ nagle wyjechaæ na drogê.
KAR

Skarb Pañstwa - Starosta £obeski informuje,
¿e na tablicy og³oszeñ przy ul. Niepodleg³oœci w £obzie, na
tablicach og³oszêñ w siedzibie: Starostwa Powiatowego w
£obzie przy ul. Konopnickiej 41, Wydzia³u Geodezji i
Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul.
G³owackiego 4, Urzêdu Miejskiego w £obzie oraz na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w £obzie www.powiatlobeski.pl
zosta³ podany do publicznej wiadomoœci wykaz
nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y
stanowi¹cej wspó³w³asnoœæ Skarbu Pañstwa obejmuj¹cy
zabudowan¹ dzia³kê nr 128/2 w obrêbie ewidencyjnym
Prusinowo, w miejscowoœci Prusinowo 17, w gm. £obez,
w udziale do 1/2 czêœci.
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Kuku cze jajo?

(POLICKO). Nie minê³o
dobrze pi¹tkowe po³udnie,
a przy drodze pomiêdzy
Reskiem a Polickiem, na
drodze ¿u¿lowej, zajecha³
na pole agencyjne niebieski
ci¹gnik marki Ford, ci¹gn¹c
za sob¹ dwie przyczepy
zawalone pap¹ i szk³em.
W bia³y dzieñ zrzuci³ zawartoœæ obu przyczep na pole
i odjecha³. O zdarzeniu
opowiedzia³ nam œwiadek.
Dziesiêæ minut po zdarzeniu do
redakcji zadzwoni³ czytelnik, informuj¹c, ¿e w³aœnie widzia³, jak to niebieski ci¹gnik marki Ford podje¿d¿a
na pole agencyjne i wysypuje œmieci. Jego zdaniem ci¹gnik nale¿y do
pobliskiej spó³dzielni.
– Nie wiem czy oni sprz¹taj¹ magazyny, czy co tam robi¹, ale to ju¿
jest skandal – nie staæ ich na 20 z³,
¿eby zap³aciæ? – skwitowa³ mieszkaniec Policka, który chcia³ zachowaæ
anonimowoœæ.
Z pytaniem o koszt wywozu ta-

kiej iloœci odpadów zwróciliœmy siê
do Przedsiêbiorstwa Us³ug Komunalnych w £obzie. Tam dowiedzieliœmy siê, ¿e oko³o po³udnia o to samo
pyta³ pewien pan i dowiedzia³ siê, ¿e
za kilogram sk³adowanej papy musia³by zap³aciæ 0,65 z³. Dowiedzia³ siê
równie¿, ¿e papê odbiera Rymañ i
Drawsko Pomorskie, gdyby chcia³
zawieŸæ œmieci osobiœcie. W razie,
gdyby zdecydowa³ siê na us³ugi
PUK, mia³ siê jeszcze skonsultowaæ.
Nie zadzwoni³ jednak wiêcej.
Papê i szk³o przemys³owe z du¿¹
zawartoœci¹ o³owiu nie ka¿de sk³adowisko przyjmuje, podobnie jak
PET-y i papier, ale przedsiêbiorstwa us³ug komunalnych maj¹
obowi¹zek papê przyj¹æ. Wczeœniej jednak w³aœciciel musia³by
zapewne posegregowaæ papê i
szk³o. To chyba wyda³o siê nieop³acalne, skoro tu¿ po po³udniu
odpady zosta³y podrzucone na teren nale¿¹cy do Agencji Rynku
Rolnego w miejscowoœci Policko.
Zapewne teraz, zdaniem w³aœciciela, to Agencja albo mieszkañcy
maj¹ siê martwiæ, w jaki sposób
pozbyæ siê problemu.
mm
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Pieni¹dze z rybackiego

(WÊGORZYNO). Sposobów na
pozyskiwanie pieniêdzy ze œrodków
unijnych jest wiele, mo¿na wiêc i ze
„Zrównowa¿onego rozwoju sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich 2007 - 2013”.
Podczas sesji radni miejscy jednog³oœnie przyjêli projekt uchwa³y
przygotowany przez burmistrz Wêgorzyna Gra¿ynê Karpowicz, o przyst¹pieniu do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej. Jak wyjaœni³a
w³odarz gminy - w ostatnich tygodniach gmina Marianowo skonsolidowa³a kilkanaœcie gmin po³o¿onych w obrêbie takich zlewni jak
Woœwin, czy Miedwie. Z tego programu jest do wziêcia 320 milionów,
tym bardziej, ¿e jak dot¹d Polska najmniej korzysta³a z tego programu.
Równoczeœnie o œrodki finansowe
mog¹ staraæ siê jedynie gminy i stowarzyszenia znajduj¹ce siê na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego.
Jak wyjaœni³a burmistrz, marsza³kowie dostali polecenie od premiera,
aby gminy zainteresowa³y siê tymi
funduszami.
– By³am na spotkaniu w Marianowie, wraz z burmistrzami m.in. z Suchania, Dobrzan, Iñska, Stargardu
Szczeciñskiego. Dyrektor Wydzia³u
Rolnictwa prosi³, aby te pieni¹dze
nie przepad³y. Proponowa³, abyœmy
za³o¿yli stowarzyszenie i z³o¿yli
wniosek w paŸdzierniku. Pieni¹dze

s¹. W zwi¹zku z tym, ¿e ka¿da gmina
jest ju¿ w kilku stowarzyszeniach,
ustaliliœmy, ¿e bêdzie tylko sta³a
roczna stawka w wysokoœci tysi¹ca
z³, a nie tak jak do tej pory 20 gr za
ka¿dego mieszkañca. Z naszej strony mamy tylko zg³osiæ, co chcemy
zrobiæ i na co potrzebujemy pieniêdzy. Fundusze mo¿na przeznaczyæ
m.in. na: œcie¿ki przy jeziorach, chodniki we wsiach - ca³¹ infrastrukturê
na obszarze, gdzie s¹ jeziora. Wniosek napisz¹ specjaliœci. Do stowarzyszenia musieliby wejœæ równie¿
hodowcy, czyli gospodarstwa rybackie, i pan, który ma jeziora w
dzier¿awie. Pewne zasady bêdzie
ustalaæ gmina i ten, kto zarz¹dza jeziorami. Mamy propozycjê, aby zaanga¿owaæ do tego ko³a wêdkarzy.
Na pocz¹tku nie wierzyliœmy w te
fundusze unijne, ale teraz kolejne
wnioski przechodz¹, dlaczego wiêc
mamy byæ pesymistami? - mówi³a
burmistrz.
Po szerokim omówieniu zagadnienia przez burmistrz Wêgorzyna,
radni jednog³oœnie wyrazili zgodê na
przyst¹pienie gminy Wêgorzyno,
jako cz³onka zwyczajnego, do Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Rybackiej, na okres wdra¿ania przez
LGR lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, w ramach Programu Operacyjnego „Zrównowa¿ony
rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich 2007
– 2013”.
mm

Konkurs na dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej

Kandydaci
nie spe³nili wymagañ
(£OBEZ) 30 czerwca br. odby³o
siê posiedzenie komisji konkursowej powo³anej, w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni PsychologicznoPedagogicznej w £obzie. Dokumenty z³o¿y³o dwoje kandydatów: El¿-

bieta Irena Bobryk i Kazimierz Chojnacki. Jak poinformowa³o starostwo, komisja po analizie formalnej
z³o¿onych dokumentów stwierdzi³a,
¿e ¿aden z kandydatów nie spe³nia
wymagañ wskazanych w og³oszeniu
o konkursie na dyrektora poradni. (r)
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LATO Z WÊGORZEM
Tu zmieœci siê
doros³y cz³owiek PO RAZ 10

(£OBEZ). Na niebezpieczn¹ niespodziankê musz¹ uwa¿aæ korzystaj¹cy z ul. Podgórnej. Niedaleko za
przejazdem kolejowym pojawi³a siê z
pozoru niewielka dziura. Jednak pod
asfaltem – nie ma nic.
– W pi¹tek o ma³o nie wjecha³a w
ni¹ moja córka, która jecha³a na rowerku. Kiedyœ by³a tutaj studzienka
kanalizacyjna wraz z kratk¹ œciekow¹. PóŸniej j¹ zlikwidowali, nie ma
œladu po niej. Jak to mo¿liwe, ¿e cienka warstwa asfaltu trzyma siê w po-

wietrzu? – powiedzia³ jeden z mieszkañców tej czêœci miasta.
Dziura w drodze, która z wierzchu
nie ma wiêcej ni¿ 25 cm œrednicy, jest
o tyle specyficzna, ¿e w drodze jest
pusta przestrzeñ, w której spokojnie
zmieœci³by siê doros³y mê¿czyzna.
Od pi¹tku zatrzymuje przy sobie niemal ka¿dego przechodnia, który ze
zdziwieniem spogl¹da po czym do
niedawna chodzi³. Na razie niebezpieczna wyrwa zosta³a jedynie oznaczona.
mm

(WÊGORZYNO). Nieoficjalnie
10. Lato z Wêgorzem rozpocznie siê
w pi¹tek turniejem pi³ki no¿nej „Dzikich Dru¿yn” o puchar radnego powiatowego Józefa Drozdowskiego z
okazji 60.lecia LKS Sparta Wêgorzyno w kategorii trampkarz, rocznik
1995 i m³odsi, w kategorii junior roczni 1991-1994. O 18.30 rozpoczn¹ siê
wyœcigi na rowerach wokó³ stadionu.
Po rozgrywkach sportowych
przyjdzie czas na wystêpy artystyczne m³odzie¿y. Po nich zapowiada siê
fantastyczna zabawa przy zespole
„Abba Show”. O 21.30 zaplanowana
jest zabawa z DJ.
Sobota rozpocznie siê spokojnie,
turniejem szachowym o Puchar Burmistrza. Zawodnicy zasi¹d¹ nad figurami o godzinie 10.00 w hali sportowej.
W tym dniu zaplanowano sporo
atrakcji dla najm³odszych. Ju¿ o
14.00 w wiosce indiañskiej rozpoczn¹ siê tañce „POW POW” w
tradycyjnych strojach w wykonaniu
zawodowych tancerzy. Podczas
konkursów w wiosce indiañskiej nie
zabraknie rzutów oszczepem, strzelania z ³uków oraz... nart na trawie.
W tym samym czasie Miejska

Biblioteka Publiczna bêdzie organizowa³a w³asne konkursy.
Oficjalne otwarcie Lata z Wêgorzem nast¹pi jednak dopiero o godzinie 15.00 przemarszem i koncertem
orkiestry Dêtej Wood & Brass Band
oraz chóru Kantylena. Po przemarszu ulicami miasta wraz ze szczudlarzem nast¹pi wrêczenie odznaczeñ
dla mieszkañców zas³u¿onych dla
gminy Wêgorzyno, za dzia³alnoœæ
sportow¹. Po kolejnych atrakcjach
przyjdzie czas na wybory Ma³ej
Miss. O godz. 17.00 na p³ycie boiska
zmierz¹ siê ze sob¹ Old Boye LKS
Sparta z LKS Sparta. Zapowiada siê
ciekawie. W tym dniu nie zabraknie
równie¿ wystêpów zespo³ów karaoke, a godzinê przed pó³noc¹ przyjdzie czas na teatr ognia.
Niedzielne obchody rozpoczn¹
siê o godz. 10. w hali sportowej, bryd¿em sportowym o mistrzostwo powiatu.
Zabaw, które rozpoczynaj¹ siê o
godzinie 13. z pewnoœci¹ nie mog¹
przegapiæ dzieci. O tej godzinie rozpocznie siê Clownada, czyli Festyn
z Clownem i Pantomim¹. Po ulicznych biegach, które rozpoczn¹ siê o
godz.15. przyjdzie czas na wybory
najpiêkniejszego czworonoga. mm

4,5 miliona
w obligacjach
(£OBEZ). Radni Miejscy przyjêli uchwa³ê
w sprawie wyemitowania przez gminê £obez
obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu.
Gmina £obez wyemituje do 45
obligacji o wartoœci 100 tys. z³ ka¿da,
na ³¹czn¹ kwotê do 4,5 miliona z³.
Œrodki pozyskane z obligacji
zostan¹ przeznaczone w tym roku
na sfinansowanie wydatków nie
maj¹cych pokrycia w dochodach
gminy w szczególnoœci: budowy i
przebudowy dróg oraz infrastruktury drogowej, budowê mieszkañ
socjalnych, utwardzenie alejki
cmentarza, rozbudowê remizy
stra¿ackiej, monitoring miasta,
termomodernizacjê budynków
u¿ytecznoœci publicznej, moder-

nizacjê sieci wodno-kanalizacyjnej
oraz porz¹dkowanie gospodarki
wodno-œciekowej, przebudowê
oœwietlenia w gminie £obez, uzbrojenie dzia³ek budowlanych, poprawê infrastruktury spo³ecznej wsi
oraz udzia³ w³asny w projektach i
programach realizowanych ze œrodków pochodz¹cych z funduszy unijnych.
Wydatki zwi¹zane z wykupem
obligacji, wyp³at¹ oprocentowania
oraz prowizj¹ za organizacjê emisji
zostan¹ pokryte z dochodów w³asnych gminy w latach 2009-2017. op

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl

Str
Str.. 6

INFORMACJE

Znani i nieznani

Przedmiar z b³êdami
(WÊGORZYNO). Interesuj¹cego
materia³u
mo¿e dostarczyæ lektura
pytañ i odpowiedzi dotycz¹cych przetargu na budowê zespo³u wielofunkcyjnych boisk sportowych
w ramach programu
MOJE BOISKO ORLIK
2012 w tym mieœcie.

(£OBEZ). Dni £obza rozpoczê³y siê otwarciem wystawy fotograficznej „£obeziacy znani i nieznani” w £obeskim Domu Kultury.
Jej organizatorem jest Jerzy Sola.
Jak sam przyzna³ - pocz¹tkowo myœla³ o kilku - kilkunastu znanych
mieszkañcach £obza, których w³aœnie przy okazji Dni £obza warto
by³oby przypomnieæ i zaprezentowaæ. W miarê szukania zdjêæ pojawia³y siê nowe sugestie przedstawiane przez ³obzian. Tym sposobem
na wystawie zosta³o zaprezentowanych oko³o 100 osób, ¿yj¹cych w

£obzie. Miêdzy innymi pojawi³a siê
równie¿ Sydonia von Borcke. Ze
wzglêdu na iloœæ wystawa zosta³a
podzielona dzia³y tematyczne. Ogl¹daj¹c zdjêcia uœwiadamiamy sobie,
¿e w mieœcie nad Reg¹ ¿y³o i ¿yje
nadal wiele ludzi godnych uwagi. Z
pewnoœci¹ osób godnych poznania
i zauwa¿enia jest znacznie wiêcej. W
tym roku czasu na zorganizowanie
wystawy nie by³o zbyt wiele, ale
warto by³oby w przysz³ym roku powróciæ do tego pomys³u prezentuj¹c
znanych i nieznanych ³obeziaków
wraz z krótkimi opisami ich zas³ug. mm
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Pierwsze pytanie dotyczy proœby o wyjaœnienie, dlaczego w projekcie przewiduje siê prace zwi¹zane z
odwodnieniem liniowym, a nie przewiduje siê prac, zwi¹zanych z wykonaniem drena¿u wg³êbnego, co jest
konieczne ze wzglêdu na specyfikê
nawierzchni z trawy sztucznej, jak
równie¿ nawierzchni poliuretanowej
(obie nawierzchnie s¹ przepuszczalne dla wody). Odwodnienie liniowe
przejmuje oko³o 10-15 proc. Gmina w
odpowiedzi oznajmi³a, ¿e nale¿y
wykonaæ jedynie wyceny zgodnie
projektem i przedmiarem dla odwodnienia liniowego.
Firmy zainteresowane przyst¹pieniem do przetargu wy³apa³y równie¿ wiele nieœcis³oœci. Zainteresowana firma m.in. napisa³a: „w przedmiarze wskazano, ¿e nale¿y wykonaæ 10 s³upów, w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest to
8 s³upów o wys. min. 9 m, w opisie
technicznym wskazano, ¿e s³upy
maj¹ mieæ 12 m. Sk¹d te rozbie¿noœci? Jakie s³upy i o jakiej wysokoœci
nale¿y uwzglêdniæ w wycenie?”
Okaza³o siê, ¿e ma byæ jednak 10 s³upów o wysokoœci 12 m.
Ró¿nice w przedmiarze a SIWZ
wyst¹pi³y równie¿ odnoœnie górnej
podbudowy, a nawet za³o¿ono, by
s³upki stalowe wykonaæ z rur, jakich

siê nie produkuje: „W poz. 27 przedmiaru opisano „Ogrodzenie z siatki
wys. 4,0 m na s³upkach stal. z rur 89*
10,0 mm o rozst. 2,0 m obsadzonych
w gruncie obetonowanych” - takich
rur nie produkuje siê. Stanê³o na tym,
¿e monta¿ siatki ma byæ na s³upkach
stalowych z rur o œrednicy najbardziej zbli¿onej do wskazanej w
przedmiarze lub ze slupów prostok¹tnych o wymiarach 80*50*3 mm.
Podobnie w przedmiarze w
poz.28 opisano „Pi³kochwyt z siatki
wys. 6.0 m na s³upkach z rur stalowych 102* 12 o rozst. 2,5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych”,
tutaj równie¿ uprzejmie wyjaœniono,
¿e takich rur nie produkuje siê. Pi³kochwyty bêd¹ wiêc instalowane,
zgodnie z sugesti¹ pytaj¹cego, do
niezale¿nych od ogrodzenia s³upów
80*80 lub fi70 mm.
W przedmiarze opisano „Nawierzchni Conipur SP JAN 2007”.
Zainteresowana firma wyjaœni³a
urzêdnikom jednak, ¿e zapis ten jest
sprzeczny z za³o¿eniami programu
Budowy Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012”, który mówi, ¿e jakiekolwiek zmiany tutaj spowoduj¹ odst¹pienie od dofinansowania inwestycji ze œrodków
bud¿etu pañstwa (Ministerstwo
Sportu i Turystyki) i œrodków urzêdu marsza³kowskiego.
Równie¿ wobec poz. 29 przedmiaru by³y zastrze¿enia, gdzie opisano „Bramka i furtka przesuwana, stalowe”, zamiast brama przesuwana,
bo furtki przesuwane nie s¹.
Tajemnic¹ równie¿ staje siê liczba uczestników, poniewa¿ we wstêpie wyników postêpowania napisane jest, ¿e do przetargu przyst¹pi³o
11 firm, natomiast w rozszerzeniu
wymieniono wszystkie 12 firm z
wyjaœnieniem, dlaczego tylko dwie
wziête by³y pod uwagê.
mm
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Zrobi¹ nowe przy³¹cza
(LESIÊCIN). Sprawa przy³¹cza
wody do posesji pana Bia³ka oraz do
posesji nr 1 okaza³a siê skomplikowana i zagmatwana. Po wielu ró¿nych uzgodnieniach i propozycjach
PUWIS postanowi³ wykonaæ zadanie tak, aby zakoñczyæ sprawê przy³¹czy w Lesiêcinie raz a dobrze.
Przypominamy, ¿e 1 maja nast¹pi³a awaria rury na przy³¹czu do posesji pana Zbigniewa Bia³ki w Lesiêcinie. Wówczas to wymieniono kawa³ek rury. Przy okazji pan Bia³ek
zg³osi³ koniecznoœæ wymiany ca³ego przy³¹cza, bo jak argumentowa³,
rury s¹ bardzo skorodowane. Tylko
w okresie ostatnich dwóch lat rury
pêka³y trzy razy. Za ka¿dym razem
ca³a wieœ nie mia³ wody. Od maj¹
pojawi³o siê wiele propozycji, miêdzy innymi i taka, aby odci¹æ przy³¹cze wodoci¹gowe, bowiem dotychczas obie posesje zasilane s¹ z jednego. Proponowano, aby nowe rury do
s¹siedniej posesji po³o¿yæ od studzienki wodomierzowej tylko do istniej¹cego przy³¹cza przechodz¹cego przez œrodek posesji pana Bia³ki.
Na to pan Bia³ek nie chcia³ wyraziæ
zgody, argumentuj¹c, ¿e wprawdzie
jego przy³¹cze bêdzie nowe, ale prowadz¹ce do s¹siada nadal bêdzie
podlega³o ci¹g³ym awariom. To z kolei bêdzie siê wi¹za³o z ci¹g³¹ interwencj¹ operatora sieci na jego posesji. Takie rozwi¹zanie wymaga³oby
otrzymania przez Przedsiêbiorstwo
s³u¿ebnoœci przesy³u od pana Bia³ka.
Okaza³o siê przy okazji, ¿e nitki
wodoci¹gowe nie zosta³y przekazane na rzecz gminy, tote¿ nadal s¹
w³asnoœci¹ w³aœcicieli obiektów.
W zwi¹zku z tym, ¿e zadanie to
nie by³o ujête w planie wieloletnim,
z³o¿onym przez przedsiêbiorstwo i
nie zosta³o zatwierdzone przez Radê
Miejsk¹ Gminy, PUWIS szuka³ rozwi¹zañ, mog¹cych tê sprawê przyœpieszyæ. Pomocna okaza³a siê sama
odleg³oœæ pomiêdzy budynkami
oraz awaryjnoœæ sytuacji. Pan Bia³ek
ze swojej strony proponowa³ Przedsiêbiorstwu, ¿e u¿yczy s³u¿ebnoœci
przesy³u dla Wodoci¹gów przy drodze brukowanej, aby nie musia³o
ono wykonywaæ przy³¹cza pod
drog¹.

Dyrektor techniczny PUWISU –
Piotr Tomków wyjaœni³ jednak, ¿e
takie rozwi¹zanie wprawdzie by³oby
³atwiejsze do wykonania, jednak
trwa³oby d³u¿ej ze wzglêdów formalnych, wi¹za³oby siê bowiem z podpisywaniem aktu notarialnego. W
konsekwencji postanowiono wykonaæ zadanie raz, a dobrze.
Przypominamy, ¿e wodomierz
umieszczony jest u pana Bia³ki na
strychu, co jest spraw¹ kuriozaln¹.
Dlatego te¿ zostanie wykonana
studzienka wodomierzowa na posesji pana Bia³ki. Odcinek od hydrantu do studzienki wykona
Przedsiêbiorstwo. Pan Bia³ek
otrzyma materia³y i sam po³o¿y
odcinek od studzienki do swojej
posesji. Do posesji nr 1 zostanie
poprowadzona nitka wodoci¹gowa drog¹. Taki plan, zdaniem Piotra
Tomków jest mo¿liwie najszybszy
do zrealizowania i nie implikuje
póŸniejszych ewentualnych nie-

porozumieñ. W tym tygodniu najpierw zostanie wykonany rozdzia³,
a nastêpnie Przedsiêbiorstwo wejdzie na teren pana Bia³ki i równo-

czeœnie poprowadzi drog¹ nitkê
wodoci¹gow¹ do posesji nr 1. Zadanie bêdzie realizowane w ramach
kosztów dzia³ania PUWIS-u. mm

Zginê³o ponad 12 tysiêcy pracowników
(POLSKA-REGION). Na ³amach
tygodnika pisaliœmy o dwóch wypadkach œmiertelnych, do jakich dosz³o w roku bie¿¹cym na terenie naszego powiatu – jeden mia³ miejsce w
£obzie na placu budowy, drugi w
wêgorzyñskim zak³adzie. Czy czêsto
dochodzi do wypadków podczas
pracy? Na to i wiele innych pytañ 15
lipca odpowiedzi udzielali inspektorzy Okrêgowego Inspektoratu Pracy
w Szczecinie, podczas konferencji
prasowej.
Jak poinformowa³ OIP - w latach
1989-2009, we wszystkich wypadkach przy pracy w Polsce, poszkodowanych zosta³o 2 miliony osób.
Zginê³o ponad 12 tysiêcy pracowników. Ponad 70 proc. œmiertelnych
wypadków przy pracy, do jakich
dochodzi na budowach, stanowi¹
upadki z wysokoœci. W roku ubieg³ym wskutek upadku z wysokoœci
poszkodowanych zosta³o 6.355
osób, w tym w budownictwie – 1.127
osób. Poszkodowani najczêœciej
przebywali na rusztowaniach, dachach, stropach, oknach, drabinach
i schodach. WskaŸnik wypadkowoœci w budownictwie zwiêkszy³ siê o

3,5 proc. w porównaniu do roku
poprzedniego.
W
wypadkach
œmiertelnych odnotowano wzrost
wskaŸnika o 25,8 proc. Najczêœciej
wypadkom ulegali: robotnicy budowlani robót stanu surowego – 30,8 proc.
ogó³u poszkodowanych w budownictwie, robotnicy budowlani robót
wykoñczeniowych – 11,7 proc., spawacze, blacharze, monterzy – 8,3 proc.
oraz elektrycy – 5,1 proc.
W woj. zachodniopomorskim do
30 czerwca 2008 r. zg³oszono do OIP
22 wypadki w bran¿y budowlanej,
16 to upadki z wysokoœci, (w ca³ym
2008 roku by³o 28 upadków z wysokoœci). W 2009 do 30 czerwca na 20
wypadków, 8 to upadki z wysokoœci.
W roku 2009 inspektorzy pracy
Okrêgowego Inspektoratu Pracy w
Szczecinie przeprowadzili kontrole
na 50 placach budów. Na skontrolowanych budowach wznoszono w
wiêkszoœci przypadków obiekty
przemys³owe, handlowo-us³ugowe
oraz mieszkalno-us³ugowe.
Inspektorzy najwiêcej zastrze¿eñ
maj¹ do niezgodnego z przepisami
prowadzenia robót na wysokoœci. Do
czerwca 2008 r. nieprawid³owoœci

stwierdzono a¿ w 87,5proc. przypadków, a do czerwca 2009 – 85,3 proc. Do
œrodków ochrony zbiorowej przed
upadkiem z wysokoœci - 66,7 proc. i
64,2 proc., braku zabezpieczenia przewodów zasilaj¹cych urz¹dzenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi - 59,4
proc. i w tym roku – 61,2 proc., braku
prawid³owych balustrad na rusztowaniach 55,2 proc. i 49,2 proc. w tym roku,
nieu¿ytkowaniu przez pracowników
œrodków ochrony indywidualnej 45,8
proc. oraz 47,5 proc. oraz braku zabezpieczeñ przed mo¿liwoœci¹ wpadniêcia do otworów stropach, œcianach zewnêtrznych, szybach windowych itp.
43,8 proc. i 41,7 proc.
Potê¿nym problemem w budownictwie jest równie¿ praca na czarno
na budowach. Pañstwowa Inspekcja
Pracy bêdzie realizowaæ program prewencyjny „Bezpieczna Budowa”,
którego celem jest poprawa warunków pracy i pe³ne dostosowanie
przedsiêbiorstwa do obowi¹zuj¹cych
przepisów. Mog¹ do niego przyst¹piæ
pracodawcy, którzy zg³osz¹ siê do
okrêgowych inspektoratów, zanim w
ich firmie rozpocznie siê kontrola.
Nabór do programu trwa do 31 bm. op
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Na „starocie” brak klimatu...
naturalnie
(POWIAT). Na stronie Urzêdu
Marsza³kowskiego w Szczecinie
znajduje siê tekst o znacz¹cym tytule: „Zabytkom na odsiecz. Szlakiem grodów, zamków i twierdz.”
Atrakcje mi³oœników historii i
zabytków maj¹ czekaæ ju¿ we wrzeœniu, kiedy to w Ko³obrzegu nast¹pi
krajowa inauguracja Europejskich
Dni Dziedzictwa. W tym roku bêd¹
one przebiegaæ w ca³ej Polsce pod
has³em „Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz”.
Do naszego powiatu zapewne
¿aden z mi³oœników zabytków nie
zawita, bo tu ¿adnych mi³oœników
historii nie ma. Gdyby byli, o nieliczne zabytki dba³oby siê tu z wielk¹
starannoœci¹.
Europejskie Dni Dziedzictwa, to
okazja, aby dane gminy mog³y siê
zaprezentowaæ, pokazaæ to, co maj¹
najcenniejszego. My mamy naturalnie... œrodowisko naturalne- jeszcze. Uczestnicy Dni zapoznaj¹ siê z
zabytkami i miejscami bitew na terenie województwa - tutaj nie. W powiecie zabytki s¹ w³aœnie rozbierane,
a ci którzy staraj¹ siê je uratowaæ
dostaj¹ kolejne przeszkody do pokonania. Miejsca historyczne s¹, ale
kto by chcia³ o nich pamiêta³? S¹
nawet ludzie, którzy mogliby opo-

wiedzieæ np. o Kotle Œwidwiñskim,
ale kto chcia³by ich s³uchaæ? Komu
w koñcu chcia³oby siê cokolwiek
zorganizowaæ?
Krajowe otwarcie EDD nast¹pi
w Ko³obrzegu. W Muzeum Orê¿a
Polskiego obejrzeæ bêdzie mo¿na
wystawy: „Od grodu po schron” i
„Wojna od kuchni”. Zorganizowane
bêd¹ warsztaty dla dzieci pokazy
warzenia soli, zostanie zorganizowany rajd pieszy „Szlakiem zabytków przyrody powiatu ko³obrzeskiego” (m.in. parki nadmorskie, aleja platanów, 800-letni d¹b Boles³aw,
640-letni d¹b Warcis³aw, 600-letni
d¹b Bogus³aw, platan klonolistny
Antoni). Dla zwiedzaj¹cych podwoje otworz¹ Skansen Chleba w Ustroniu Morskim, Sala Historii w Dygowie
Interesuj¹cych wydarzeñ nie zabraknie równie¿ w innych miejscowoœciach regionu. W Œwinoujœciu
odbêdzie siê seminarium „Wspomnienia z twierdzy Œwinoujœcie, 2627 wrzeœnia w Stargardzie przygotowane bêd¹ dla uczestników EDD:
wystawa plenerowa „Fortyfikacje
miejskie Stargardu”, impreza plenerowa „Stargard tajemniczy i nieznany” (spacer po Starym Mieœcie z
inscenizacjami z dziejów miasta),

Nie chc¹ do stra¿y
(DOBRA). W zwi¹zku z tym, ¿e
nie by³o chêtnych kandydatów,
chc¹cych obj¹æ stanowisko komendanta stra¿y miejskiej w Dobrej, konkurs zostanie og³oszony ponownie.
Wczeœniej jednak zostanie zasiê-

gniêta opinia u Komendanta Wojewódzkiego Policji. Informacje o nastêpnym naborze zostan¹ zamieszczone na BIP oraz na tablicach informacyjnych urzêdu Miejskiego w
Dobrej.
op

Wyruszyli na pielgrzymkê
do Czêstochowy
W sobotê rano wyruszy³a z
£obza XVIII Szczeciñska Pielgrzymka Rowerowa na Jasn¹ Górê. £obescy pielgrzymi, wraz z p¹tnikami ze
Stargardu i Lipian, po b³ogos³awieñstwie ks. kan. Stanis³awa Helaka dziekana Dekanatu £obez, wyjechali do Benic (okolice Kamienia Pomorskiego), gdzie spotkali siê z grupami
z pó³nocnych stron naszej archidiecezji. Po drodze odwiedzili Sanktuarium Matki Bo¿ej Pani Reskiej w
Resku.
W niedzielê wszyscy dotarli do
Szczecina, a wczoraj, wszyscy piel-

grzymi (ok. 250 osób) wyruszyli na
Jasn¹ Górê.
Jest to najstarsza, najd³u¿sza i
najliczniejsza tego typu pielgrzymka
w Polsce. Pielgrzymi bêdê pokonywaæ dziennie ok. 100 km. Przed Cudowny Obraz Czarnej Madonny, pielgrzymi dojad¹ w niedzielê, 26 lipca.
Na pielgrzymkê z £obza i naszego powiatu wyruszyli: kleryk Bartek
Rajewski - organizator i przewodnik,
Danuta Karbowska, Danuta Wierudzka, Gra¿yna Tokarska, Helena
Zwoliñska, Tadeusz Bas, Jan Zdanowicz i Tomasz Domañski.
(o)

objazd studyjny szlakiem zabytków
powiatu (Stargard – Grzêdzice –
Sowno – Marianowo - Pêzino) i rajd
pieszy z Pêzina do Ulikowa dolin¹
Kr¹pieli. W Ksi¹¿nicy Pomorskiej w
dniach 12-30 wrzeœnia czynna bêdzie wystawa „Ocaliæ od zapomnienia. Pomorze Zachodnie po II wojnie
œwiatowej w obiektywie Tadeusza
Bia³eckiego”, a w Muzeum Narodowym wys³uchaæ bêdzie mo¿na wyk³adu nt. konserwacji obiektów ze
zbiorów MNS – o³tarz z Wkryujœcia.
Dni otwartych zabytków zorganizowane bêd¹ ponadto m.in. w Barlinku,
Dar³owie, Gos³awiu, Niechorzu, Pyrzycach, Sianowie i S³awnie. 19 wrzeœnia zorganizowany zostanie objazd
studyjny „Szlakiem warownych
miast Pomorza Zachodniego”, w
trakcie którego pokazane zostan¹

miasteczka z zachowanymi murami
obronnymi (Mieszkowice, Moryñ,
Trzciñsko-Zdrój, Pyrzyce, Chojna,
Gryfino).
Ale to wszystko nie dla mieszkañców powiatu ³obeskiego. Tutaj
mi³oœnicy zabytków nie maj¹ czego
szukaæ. Chyba ¿e s¹ mi³oœnikami
wiejskich koœció³ków, które szczególnie po remontach mieszkañcy
bêd¹ mogli dumnie pokazywaæ –
tutaj nale¿y siê pochwa³a mieszañcom – gdyby nie ich determinacja...
W tym powiecie, tak biednym w zabytki, stosuje siê politykê wyburzania wszystkiego, co stare.
Nie oznacza to, ¿e nie ma tu ludzi
zainteresowanych histori¹, ludzi,
którzy chêtnie oddaliby swoje zbiory, gdyby powsta³a Izba Pamiêci. Tu
tylko nie ma klimatu.
mm

Konkurs na aktywn¹ wieœ
w powiecie
Starostwo Powiatowe w £obzie
oraz Powiatowy Urz¹d Pracy w
£obzie, w ramach programu „Piêkna
wieœ”, og³aszaj¹ konkurs „AKTYWNA WIEŒ 2009”. W tym roku ocenie
podlega³a bêdzie g³ównie aktywnoœæ mieszkañców wsi.
W zwi¹zku z powy¿szym gminy
wytypuj¹ po trzy najbardziej aktywne wsie ze swojego rejonu, do dnia
7 sierpnia br.
Wytypowane wsie wezm¹ udzia³
w drugim etapie konkursu, który odbêdzie siê w dniach od 17 do
28.08.2009 r. W tym terminie komisja
konkursowa przeprowadzi wizytacje zg³oszonych wsi oraz dokona ich
oceny. W tym roku wsie z danej gmi-

ny bêd¹ konkurowaæ dru¿ynowo z
wsiami z pozosta³ych gmin. Ocenie
zostan¹ poddane: ogólna estetyka
wsi, sposób zaprezentowania walorów wsi, dzia³ania podejmowane na
rzecz mieszkañców wsi, zaanga¿owanie mieszkañców w trakcie realizacji wspólnych przedsiêwziêæ, promocja wsi na zewn¹trz, indywidualizm / specyficzne walory wsi (np.
rêkodzie³o, zespó³ ludowy, produkt
lokalny, kultywowanie dawnych tradycji itp.).
Rozstrzygniêcie i og³oszenie
wyników
konkursu
nast¹pi
13.09.2009 r. na Do¿ynkach Powiatowych, które odbêd¹ siê w Radowie Ma³ym.
(wp)
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£obzianie bawili siê
(£OBEZ). Pi¹tkow¹ gwiazd¹ wieczoru mia³ byæ Robert
Janowski, którego nikomu nie trzeba przedstawiaæ.
Im bardziej zbli¿a³a siê godzina wystêpu, tym wiêkszy
t³um zbiera³ siê na starym boisku. Mi³oœnicy Roberta
Janowskiego przyjechali z ca³ego regionu. Na scenie mia³
siê pojawiæ o godz. 22.00. Po d³ugim czasie oczekiwania
publicznoœæ dowiedzia³a siê, ¿e Janowski mia³ wypadek
pod Gorzowem i nie dojedzie.
Dni £obza rozpoczê³y siê ju¿ w
pi¹tek. Na starym boisku przed 18.00
swoje umiejêtnoœci zaprezentowa³a
znana ju¿ w £obzie Miejska Orkiestra
Dêta Miasta Piñsk z Bia³orusi. Wieczorem na scenie wyst¹pi³y zespo³y
„Fat Belly Family” oraz „Vivo”.
Gwiazd¹ wieczoru mia³ byæ Robert
Janowski. Ten jednak nie dojecha³.
Dla publicznoœci zagra³a natomiast
„Andy Scamps Orchestra”.
Zjawiskowym wydarzeniem w
sobotnie popo³udnie by³ wystêp
grupy cyrkowej The Clown Cirrus
Show „Ruphert & Rico”. Jest to jeden z najlepszych w Europie duet
clownów cyrkowych, zdobywcy
wielu presti¿owych nagród na festiwalach sztuki cyrkowej i w przegl¹dach teatrów ulicznych. Podczas
Dni £obza wprowadzili niezapomniany klimat i stworzyli niepowtarzaln¹ zabawê dzieciom, przynosz¹c
im radoœæ i mo¿liwoœæ wyœmienitej
zabawy. Specjalnie dla dzieci przygotowali fantastyczne zabawy,
wprowadzili dynamiczn¹ akcjê. Po
aprobacie rodziców, dzieci zosta³y
ustawione w dwóch szeregach, tzw
„poci¹gach”, w których musia³y
staæ nieruchomo i równiutko, po to,
aby klauni mogli szybko i sprawnie
pomalowaæ w³osy najm³odszym

mieszkañcom powiatu. Oczywiœcie
nie brakowa³o przy tym muzyki,
œpiewu i radoœci. Klauni doskonale
wiedzieli, ¿e podczas wspania³ej zabawy nie mo¿e zabrakn¹æ deszczu
konfetti ani baniek mydlanych.
Dzieci, które nie uczestniczy³y w
zabawie pod nazw¹ „Cyrk przyjecha³
do miasteczka”, korzystali z weso³ego miasteczka rozstawionego na
ty³ach boiska. Dla dzieci te¿ nie zabrak³o piosenki dzieciêcej i estradowej, wystêpów: „Jedyneczek” oraz
uczniów SP Nr.1, „Bajkoklecików” z
SP Nr.2, a tak¿e „Gwiazdeczek z Dwójeczek” z SP Nr.2.
Mi³oœnicy pojazdów mogli obejrzeæ pojazdy zabytkowe oraz paradê
motorow¹.
Wieczorem wyst¹pi³ „Sprint
Band” i „Leszcze”. Zabawê pod
gwiazdami zakoñczy³ zespó³ „Silver
Band”.
Równoczeœnie w trakcie dnia na
stadionie miejskim odbywa³ siê turniej pi³karski m³odych talentów
Trampkarzy (kategoria wiekowa 1014) z udzia³em dru¿yn województwa
zachodniopomorskiego oraz IV Turniej Pi³ki No¿nej Oldbojów im. Miko³aja Kondratowicza (Lech Poznañ,
Arkonia Szczecin, Œwiatowid
£obez).

Tam te¿ odby³ siê Rodzinny Zlot
Rowerowy. Mi³oœnicy dwóch kó³ek
mieli do pokonania rowerowy tor
przeszkód, rowerow¹ jazdê terenow¹ oraz rodzinny rajd rowerowy
£obesk¹ Œcie¿k¹.
Na Orliku z kolei mia³ miejsce tur-

niej pi³ki siatkowej uczniów Szkó³
Podstawowych, a na Redze - Zawody Kajakowe Amatorów – ,,1 MILA
£OBESKA” o Puchar Burmistrza
£obza.
W niedzielne popo³udnie obchody zosta³y przeniesione do
Œwiêtoborca, gdzie mia³ miejsce Rodzinny Zlot Pojazdów Motorowych,
wystawa pojazdów, pokazy jazdy
konnej oraz jazda konna na p³ycie
boiska w Œwiêtoborcu. Tam te¿ odby³y siê zawody konne o Puchar
Burmistrza £obza na terenie Stada
oraz wystawa koni rasowych i innych.
Obchody Dni £obza zakoñczy³y
siê imprez¹ sportowo-rekreacyjn¹.
Dla poprawy kondycji uczestnicy
mogli zakosztowaæ kuchni myœliwskiej i tradycyjnej.
Niezmiernie bogaty program artystyczny przygotowany przez organizatorów oraz rozplanowanie
imprezy na trzy dni pozwoli³o skorzystaæ z wielu atrakcji. Nawet najwiêksi malkontenci zapewne znaleŸli
coœ dla siebie. W koñcu mo¿liwoœæ
tak pysznej zabawy mamy tylko raz
w roku.
mm
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WYBORY MISS POWIATU
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Paulina Bych podwójn¹ Miss

(£OBEZ). W sobotê o 15. rozpoczê³y siê wybory Miss Ziemi
£obeskiej. Na estradzie pojawi³o siê 15. dziewcz¹t z £obza, Prusinowa, Lesiêcina oraz Radowa Ma³ego. Zarówno jurorzy, jak
i publicznoœæ mia³a trudne zadanie, bo wprawdzie nie by³o
wczeœniej ¿adnych eliminacji, to wszystkie kandydatki by³y
piêkne i zgrabne. Na pocz¹tku dziewczêta zaprezentowa³y siê
w strojach codziennych, podkreœlaj¹cych ich osobowoœci.
Ju¿ wówczas ka¿dy wybiera³
swoj¹ faworytkê, ale do ostatniej
chwili wszystko siê mog³o zmieniæ. Wszak dwie godziny póŸniej
dziewczêta zaprezentowa³y siê w
strojach pla¿owych. B³ysk fleszy
nie ustawa³, póki ze sceny nie
zesz³a ostatnia z kandydatek. Po
kolejnych dwóch godzinach zaprezentowa³y siê w kreacjach
wieczorowych. Wówczas ju¿
ostatecznie nale¿a³o podj¹æ decyzjê. Spoœród publicznoœci wylosowano nagrody dla osób oddaj¹cych swoje g³osy na kandydatki.
Prowadz¹ca wybory Joanna Pietrzyk dzwoni³a do wylosowanych
osób. Jedna z nich nie przyzna³a
siê do udzia³u w zabawie, choæ
kupon z imieniem i nazwiskiem
oraz z numerem telefonu pojawi³
siê wœród losów. W zwi¹zku z
tym upominek otrzyma³a kolejna
wylosowana osoba.
Miss Publicznoœci i I Vice Miss
Ziemi £obeskiej zosta³a pani z numerem 7 Agnieszka B³a¿ewicz,
która otrzyma³a kierownicê do
gier komputerowych, kosmetyki
firmy Avon, szarfê, kwiaty oraz
zestaw upominków. 15. letnia

Agnieszka interesuje siê pi³k¹ pla¿ow¹, a w wolnej chwili lubi s³uchaæ muzyki. £obzianka w nagrodê za Miss Publicznoœci otrzyma³a toster, kosmetyki firmy
Avon oraz zestaw upominków. II
Vice Miss Ziemi £obeskiej zosta³a
16.letnia Dobrogniewa Stachowiak. Od nowego roku szkolnego
bêdzie uczyæ siê w liceum w Kaliszu Pomorskim w klasie o profilu dziennikarskim. Od trzech lat
kibicuje polskiej reprezentacji
siatkarzy. Ale zainteresowanie
sportem nie koñczy siê u Dobrogniewy jedynie na siedzeniu przed
telewizorem. Mieszkanka Rynowa aktywnie uprawia jazdê na
rowerze i gra w siatkówkê. Bardzo czêsto mo¿na j¹ spotkaæ nad
ksi¹¿k¹, b¹dŸ publikacjami historycznymi, pog³êbiaj¹c¹ wiedzê z
zakresu jêzyka polskiego oraz nad
ksi¹¿kami fantasy. W nagrodê
otrzyma³a kamerkê internetow¹,
zestaw upominków, kosmetyki
firmy Avon, szarfê i kwiaty. Miss
Gracji zosta³a bezkonkurencyjnie
Dominika £ucja Turkowska z nr.
18.letnia mieszkanka Prusinowa
uczy siê w ³obeskim Liceum

Ogólnokszta³c¹cycm o profilu
biologiczno-ekologicznym. W
przysz³oœci chce studiowaæ kosmetologiê na Pomorskiej Akademii Medycznej. Hobby Dominiki
jest œpiew, recytacja i taniec.
Miss Gracji ma ju¿ za sob¹ doœwiadczenia jako modelka, jako
dziecko pracowa³a dla Agencji
„M³ode Twarze”. W nagrodê za
tytu³ otrzyma³a bon na kwotê 300
z³., ufundowany przez Jerzego
Mechliñskiego, kosmetyki, kwiaty oraz szarfê.
Miss Fotoreporterów oraz
Miss Ziemi £obeskiej zosta³a Paulina Bych. Mieszkanka £obza ma
19 lat i w³aœnie rozpoczyna naukê
w trzeciej klasie LO. Nikogo chyba nie zdziwi, ¿e pierwsza Miss
Ziemi £obeskiej lubi uprawiaæ
sport. Ze swoim wzrostem 170
cm trenuje siatkówkê, prócz tego
interesuje siê tañcem i muzyk¹. W
nagrodê otrzyma³a diadem,
srebrn¹ bi¿uteriê zasponsorowan¹ przez Ewê Bober, skaner,
drukarkê, kopiarkê od firmy Voltarus, kosmetyki, zestaw upominków, kwiaty, szarfê. Za Miss
Fotoreporterów zosta³a nagro-

dzona zestawem upominków,
ksi¹¿k¹, szarf¹ oraz kwiatami.
Po zakoñczeniu wyborów
czêœæ pañ skorzysta³o z mo¿liwoœci przeja¿d¿ki motocyklami. Na
czele Parady Motorowej w kabriolecie jecha³a Miss Ziemi
£obeskiej. Zapowiadany udzia³
Miss Polski nie doszed³ do skutku, Klaudia Ungermann nie mog³a
uczestniczyæ w zabawie.
O miano najpiêkniejszej ubiega³y siê: Dominika £ucja Turkowska z nr 1, Natalia Pi¹tek (nr
2), Sandra Marciniuk (nr 3), Aleksandra Kamiñska (nr 4), Amanda
Rainczuk (nr 5), Anna Daszkiewicz (nr 6), Agnieszka B³a¿ewicz
(nr 7), Martyna Kaczmarek (nr
8), Natalia Adamczewska (nr 9),
Paulina Bych (nr 10), Paulina
B³yszko (nr 11), Paulina Krystosiak (nr 12), Aneta Baka (nr 13),
Dobrogniewa Stachowiak (nr
14), Wijatyk (nr 15).
Weekend w Niechorzu dla 2
osób zasponsorowa³a Zofia Piesiakowska. Ponadto sponsorami
byli: Ksiêgarnia Wspó³czesna w
£obzie, sklep Jubilera Rozalia
Bober z £obza, Ewa Bober z firmy Topaz Us³ugi Z³otnicze w
£obzie, która zasponsorowa³a
srebrn¹ bi¿uteriê, firma Voltarus
Media Expert podarowa³a sprzêt
komputerowy. O fryzury zadba³
zak³ad „Wiesia” Henryka Metza,
choreografi¹ zajê³a siê Katarzyna
Radomska ze Szko³y Tañca Iskra,
a makija¿em firma Avon, ta firma
równie¿ by³a sponsorem kosmetyków.
mm
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WYBORY MISS POWIATU

Paulina Bych
Miss Ziemi £obeskiej 2009 oraz
Miss Fotoreporterów

Agnieszka B³a¿ewicz
I Vice Miss Ziemi £obeskiej 2009 oraz
Miss Publicznoœci
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Dobrogniewa Stachowiak
II Vice Miss
Ziemi £obeskiej 2009

Dominika £ucja Turkowska
Miss Gracji 2009

Dni £obza

Bawili i uczyli
dzieci na festynie
W dniach 17-18 lipca br. odby³y
siê Dni £obza, podczas których nie
mog³o zabrakn¹æ Wakacyjnego Patrolu.
Policjanci zorganizowali stoisko prewencyjne, na którym rozdawali ulotki, organizowali konkursy
dla najm³odszych uczestników. Na
stoisku mo¿na by³o uzyskaæ informacje na temat zagro¿eñ zwi¹zanych z narkotykami, alkoholem.

Funkcjonariusze promowali bezpieczne zachowanie siê na ulicy
szczególnie najm³odszych, którzy
poruszaj¹ siê rowerkami. T³umaczyli, jak powinien byæ wyposa¿ony
prawid³owo rower oraz omawiali
najwa¿niejsze znaki drogowe. Starsi mogli skorzystaæ z okazji i oznakowaæ swoje rowery. Na festynie
panowa³a wspania³a atmosfera, nawet policjanci zostali porwani do
tañca w kolorowym korowodzie. (kp)
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OG£OSZENIA DROBNE

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

tygodnik ³obeski 21.07.2009 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

ROLNICTWO

MIESZKANIA

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzeda¿ drewna kominkowego, transport. Tel. 509 930 161.

Tanie pomieszczenia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wynajmê w Radowie Ma³ym. Tel. 604997741.

Us³ugi agrotechniczne i za³adunkowe, orka, koszenie, poplony. Tel. 503 176 331.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w centrum £obza w bloku, I
piêtro, pow. 38,5 mkw. Tel. 606 227
270.
Poszukujê mieszkania w £obzie do
wynajêcia, 2 lub 3 pokojowego. Tel.
724 789 800 lub 721 321 401.
Sprzedam mieszkanie ul. H. Sawickiej 80 mkw., okna PCV, c.o gazowe, pom.gospodarcze, parter,
du¿y taras, ogrodzone. Cena 185
tys. Tel. 886 631 138.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sportowego Pontiaca Firebirda
sprzedam lub zamieniê na busa
towarowego. Tel. 604997741.
Sprzedam Seata Ibizê 1999r., 2
poduszki powietrzne, ABS, komputer pok³adowy. Tel. 783 102 900.
Sprzedam VW Transporter T4 long,
1992r., 2.4 diesel. Tel. 783 102 900.
Sprzedam tanio skuter „VISION”.
Tel. 722 257 275.
Sprzedam Skoda Felicia combi,
rok prod. 1997, 1.3 benzyna, 2 komplety nowych opon. Cena 3900 z³.
Tel. 501 894 828.

US£UGI
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego; £obez, ul. Warcis³awa 2 (os. Ks. Pomorskich). Tel.
091 397 5924, 505-972-167.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Resku, osiedle Wichrowe Wzgórze. Parter, 69,6 mkw.,3pokojowe, gaz, niski czynsz 57 z³/
mc. Tel. 502 079 240.
Sprzedam kawalerkê w centrum
£obza 37 mkw. Tel. 783 102 900.
Sprzedam mieszkanie w £obzie
nad bankiem. 3 pokojowe, kuchnia, ³azienka, garderoba. Niski
czynsz. Tel. 783 102 900.
Mieszkanie w Dalnie 3-pokojowe
zamieniê na mniejsze, najlepiej 2pokojowe w Dalnie lub £obzie, tel.
782488695 po godz. 17-tej.
Sprzedam mieszkanie w £obzie ul.
H.Sawickiej, w³asnoœciowe o pow.
57 mkw., w bloku I piêtro. Cena do
uzgodnienia. Tel. 669 838 921 lub
669 763 551 do godz. 22.00

Powiat gryficki
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 70 mkw., z balkonem, w
Gryficach przy parku. Cena 215 tys.
Tel. 601152110.
Zamieniê kawalerkê 36.66 mkw na
mieszkanie 2-pokojowe w starym
budownictwie. Tel. 794 640 488.

R T V - serwis : naprawa, TV, wie¿e,
CD, DVD, SAT, piloty i inne, Us³ugi
domowe (£z +okolice) i w zak³adzie
(rtv), £obez,Cicha 3, k/zoz, B. Micek
Tel. 091 3974127& 604845753,
pon - so.

Sprzedam mieszkanie w Cerkwicy,
w³asnoœciowe, trzy pokoje, 82
mkw., gara¿, pom. gosp., piwnica,
cena 155000 z³, kontakt: 0607 801
086.

Region

Powiat drawski

Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.

Sprzedam mieszkanie w Z³ocieñcu
55 mkw, 2 pokoje, kuchnia, du¿a
³azienka, 2 piwnice, strych, 2 gara¿e, w³asne ogrzew. gazowe w domu
2-rodzinnym na 1 piêtrze z przydomowym ogródkiem w spokojnej
okolicy lub zamieniê na kawalerkê
w Drawsku Pom. Tel. 695988987

Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej ( osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.
Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê – wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl

Region
Mieszkanie 4 pokojowe 74,5 mkw.
w centrum Szczecina (ul. Jagielloñska) sprzedam. Tel. 609 934 601.

NIERUCHOMOŒCI

Sprzedam mini atlas wraz z ciê¿arkami. Cena 300 z³. Tel. 607 578
874.

Kupiê dom na wsi, mo¿e byæ do
remontu. Tel. 783 102 900.

Tanio sprzedam ciuszki dzieciêce
0-12 mcy. Do obejrzenia w Radowie Ma³ym. Tel. 508 591 529.

Wynajmê lub sprzedam dom w
£obzie ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557.

Sprzedam biurko o wym. 120 cm x
70cm, 100cm x 50cm, 2 ³awy. Tel.
508 591 529.

Sprzedam w Wêgorzynie dwie
dzia³ki budowlane po 916 mkw.
Razem lub osobno przy ul. Kopernika. Media przy dzia³kach. Tel. 502
079 240.

Powiat gryficki

Powiat gryficki

„Korki” - doœwiadczony zespó³ nauczycieli udziela korepetycji z ka¿dego przedmiotu i na ka¿dym poziomie nauczania, przygotowuje do
egzaminów (w tym) poprawkowych
i matury. Pomagamy w pisaniu prac
zaliczeniowych, dyplomowych i
magisterskich. Tel. 512 311 304 lub
513 710 156.

Sprzedam dom wolnostoj¹cy w
Gryficach na ul. Ogrodowej 2. Dwa
osobne wejœcia. Pow. ca³kowita
273 mkw. Dzia³ka 535 mkw. Cena
560 tys. do negocjacji. Tel. 503176-645.

Region

Powiat drawski

Powierzchnia reklamowa
do wynajêcia przy szosie
nr 102 Lêdzin – Trzebiatów.
Tel. 601-50-30-50.

Okazja – sprzedam 2 lub 3 dzia³ki
budowlane – jedna 21 ar, dwie po
32 ary. Œwiat³o, woda, gaz przez
drogê, na trasie Drawsko-£obez, 5
km od Drawska przy hydroforni w
ZagoŸdzie. Tel. 696 972 337.

Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel.503 045 960.
Noclegi w centrum Ko³obrzegu. Tel.
692 683 479.

PRACA
Powiat ³obeski

PRACA

Zatrudniê osobê ze znacznym stopniem niepe³nosprawnoœci do lekkiej pracy w sklepie. Tel.
604997741.

Region

Powiat œwidwiñski

Nowo powsta³y hotel w DŸwirzynie
zatrudni na sta³e fryzjerów damskomêskich. Tel. 696020654.

Dynamicznie rozwijaj¹ca siê firma
polska FM zachêca do wspó³pracy
w marketingu wielopoziomowym
„MLM”. Zadzwoñ: 601 088 446.
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MAJA I GUCIO. INTEGRACYJNY PUNKT
PRZEDSZKOLNY W DOBREJ
REKRUTACJA DZIECI W WIEKU 3-5 LAT
Z TERENU GMINY DOBRA
W zwi¹zku z uruchomieniem od wrzeœnia integracyjnego punktu przedszkolnego w Dobrej, wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Urz¹d Miejski og³asza rekrutacjê dzieci w wieku 3-5 lat, ZAMIESZKA£YCH NA TERENIE
NASZEJGMINY.
Zasady rekrutacji
1. Termin sk³adania podañ: od 03 do 07 sierpnia 2009 r., od godziny 7.30 do 15.30, w Urzêdzie Miejskim w Dobrej (pokój
nr 3, p. M. Skibiszewska), przedszkole jest dla dzieci zamieszka³ych na terenie naszej Gminy. Podania przyniesione przed
wy¿ej wymienionym terminem lub po terminie, nie bêd¹ rozpatrywane.
2. O przyjêciu do przedszkola decyduje kolejnoœæ z³o¿enia podania (na ka¿dym podaniu zapisywana jest data i godzina
z³o¿enia).
3. Pierwszeñstwo w przyjêciu do przedszkola w Dobrej maj¹ dzieci, których rodzice pracuj¹, lub pracuje tylko mama
(zaœwiadczenie o zatrudnieniu do³¹czone do podania).
4. O miejsce w przedszkolu mog¹ siê ubiegaæ równie¿ rodzice posiadaj¹cy niepe³nosprawne dziecko.
5. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ telefonicznie pod nr 091 39 14 541
URZ¥D MIEJSKI W DOBREJ; UL. RYNEK 1; 72-210 DOBRA tel. (91) 3914528;
e-mail: sekretariat@dobragmina.pl
www.dobragmina.pl
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JARMARK DOBERSKI
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Zaproszenie na Jarmark Doberski
Stowarzyszenia
na Jarmarku

Program Jarmarku

(DOBRA). Podczas Jarmarku
Doberskiego przy ul. Armii Krajowej
kilkanaœcie Centrów Integracji
Spo³ecznej i stowarzyszeñ z terenu
ca³ej Polski zaprezentuje swoje
dzia³ania i produkty.
Wœród CIS-ów, które przybêd¹ na jarmark
znajdzie siê CIS z Bia³ogardu, który dzia³a od paŸdziernika 2006r. Zosta³ utworzony przez Stowarzyszenie Pomocy Przytulisko i funkcjonuje w
oparciu o ustawê o zatrudnieniu socjalnym.
Zgodnie z ustaw¹ CIS realizuje program reintegracji zawodowej i spo³ecznej. Reintegracja zawodowa odbywa siê w 4 grupach szkoleniowych tj.
grupach porz¹dkowo-drogowych, opieki nad
osob¹ starsz¹ i niepe³nosprawn¹, grupie pomocy
kuchennych oraz goñców. Reintegracja spo³eczna realizowana jest podczas zajêæ grupowych i indywidualnych ze specjalistami: doradc¹ zawodowym, psychologiem, terapeut¹ uzale¿nieñ, pracownikiem socjalnym. W okresie funkcjonowania
Centrum objê³o dzia³aniami 130 osób. Dobre bêdzie goœciæ równie¿ Fundacjê „Rozwój-Integracja”, która otrzyma status CIS dopiero 1 paŸdziernika. Swoimi dzia³aniami bêdzie obejmowa³ 6 gmin
powiatu gryfickiego. Bêdzie w nim uczestniczyæ
45 osób. Siedzibê CIS-u zlokalizowano w miejscowoœci Rogozina w gminie Trzebiatów, w budynku
po by³ej szkole, u¿yczonym bezp³atnie przez w³adze gminy Trzebiatów.
Przy ul. Armii Krajowej nie zabraknie równie¿
CIS-u „SOS dla Rodziny” O tym stowarzyszeniu
pisaliœmy ju¿ na ³amach naszego tygodnika odnoœnie planowanych dzia³añ na rzecz pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestêpstwem na terenie
powiatu ³obeskiego. Stowarzyszenie udziela specjalistycznej pomocy psychologicznej i prawnej
osobom pokrzywdzonym przestêpstwem. Szczególne miejsce w dzia³aniach zajmuje pomoc i
udzielanie wsparcia dzieciom, uczestnicz¹cym w
procedurach prawnych i ich opiekunom.
Centrum Integracji Spo³ecznej ZSRG w Szczecinie z kolei proponuje kompleksowy system
wsparcia zapewniaj¹cy rozwój zawodowy i podwy¿szenie kompetencji osobistych poprzez:
szkolenia zawodowe i teoretyczne oraz praktyczne zajêcia z instruktorami zawodu w ramach 3
podgrup tematycznych: grupy budowlano-porz¹dkowej, grupy gastronomicznej oraz grupy
opiekuñczej.
W Dobrej prezentowaæ siê bêdzie tak¿e znany
mieszkañcom powiatu ³obeskiego Dom Pomocy
Spo³ecznej w Resku, funkcjonuj¹cy ju¿ od 1947r.
DPS jest domem sta³ego pobytu dla 140. mê¿czyzn
niepe³nosprawnych intelektualnie i przewlekle
psychicznie chorych. Œwiadczy us³ugi w zakresie
potrzeb bytowych, opiekuñczych i wspomagaj¹cych na poziomie obowi¹zuj¹cych standardów.
Przy Domu funkcjonuje Stowarzyszenie
„Wspó³istnienie”, które wzmacnia i rozszerza
dzia³ania Domu skierowane do mieszkañców oraz
osób z niepe³nosprawnoœci¹ i znajduj¹cych siê w

trudnej sytuacji ze œrodowiska lokalnego. W
Dobrej nie mog³oby zabrakn¹æ Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w £obzie, które udziela
pomocy w zakresie interwencji kryzysowej, przeciwdzia³ania przemocy, rehabilitacji spo³ecznej,
osób niepe³nosprawnych, opieki nad dzieckiem i
rodzin¹ rodzinnej opieki zastêpczej. Wspó³dzia³a
i wspiera osoby usamodzielniaj¹ce siê.
Kolejnym Centrum bêdzie CIS „Pi¹tkowo” z
Poznania, który prowadzi dzia³ania na rzecz spo³ecznoœci lokalnej i udziela pomocy d³u¿nikom
Poznañskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej.

Ci, którzy nie s³yszeli jeszcze o Stowarzyszeniu
Przyjació³ Karwowa, b¹dŸ s¹ chêtni zapoznaæ siê
bli¿ej z jego dzia³aniami, bêd¹ mieli okazjê dowiedzieæ siê, co nale¿y zrobiæ, aby realizowaæ projekty
na rzecz wspierania mieszkañców wsi ze œrodków:
Fundacji Wspomagania Wsi, Urzêdu Marsza³kowskiego, POKL, Norway Grants, MPiPS FIO i innych
oraz ze œrodków w³asnych. Organem prowadz¹cym
jest Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Karwowie
oraz program Ekomuzeum Karwowo. Stowarzyszenie obecnie prowadzi: „Ma³e wiejskie przedszkole
w Karwowie” i „£obesk¹ Wieœ Aktywn¹.
op
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Nie ma to jak swój staw
(CIESZYNO) Pan S³awomir
Szy³owicz z Cieszyna wy³owi³
w ostatnich dniach ze stawu
na swojej ³¹ce piêæ
dorodnych okazów okoni.
Najwiêkszy mierzy³ 44 cm i
wa¿y³ 1,22 kg. I jak tu nie wierzyæ
w przys³owie, ¿e p añskie oko
(o)konia tuczy. (r)

III ZJAZD WETERANÓW
GIMNAZJUM I LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
W £OBEZIE
Z lat 1945 – 1963
Je¿eli czujesz siê emocjonalnie zwi¹zany z tymi rocznikami, przyjedŸ
i spotkaj siê z kole¿ankami i kolegami w dniach 26 – 28 sierpnia 2009 r.
Powiadom o zjeŸdzie swoich znajomych. Prze¿yjesz z nami niezapomniane chwile.

I DZIEÑ ZJAZDU 26 SIERPNIA - ŒRODA
10.00 - 11.00 MSZA ŒWIÊTA
11.00 - 11.15 PRZEMARSZ Z ORKIESTR¥ DO GIMNAZJUM
11.15
SPOTKANIE PO LATACH
13.30
OBIAD (OHP)
16.00
WYSTÊPY W DOMU KULTURY
19.00
KOLACJA I BAL ABSOLWENTA (OHP)

II DZIEÑ ZJAZDU 27 SIERPNIA - CZWARTEK
10.00 – 11.00
13.00 - 14.00
14.00 - 19.00
21.00

POBYT W WYSIEDLU
OBIAD W TARNOWIE
PIKNIK W STARYM M£YNIE
POWRÓT DO £OBEZU

III DZIEÑ ZJAZDU 28 SIERPNIA - PI¥TEK

ZAPROSZENIE NA BIEGI
Uczniowski Klub Sportowy „ ARBOD’’zaprasza
na VI Biegi Uliczne „ JARMARK DOBERSKI’’
· Zawody odbêd¹ siê w dniu 25 lipca 2009 r. /sobota/, drugi
dzieñ Jarmarku Doberskiego.
· W trakcie zawodów rozegranych zostanie 7 biegów
- Klasy I-III szko³y podstawowe/ok. 350 m./
- Klasy IV-VI szko³y podstawowe/ok.600 m./
- Klasy I-III gimnazjum /ok.600 i 950 m./
- Bieg otwarty /ok.3800 m.: 4*950 m./
Informacje
· Biegi odbêd¹ siê osobno dla dziewcz¹t i ch³opców
· Dla najlepszych medale i dyplomy
· Zapisy do biegów w dniu zawodów od godz. 9.30
· Start, meta, biuro zawodów – Rynek w Dobrej
· Start do pierwszego biegu –godz. 11.00,
· bieg otwarty- godz. 12.15.

CECH zaprasza do siebie
Rozpoczynasz dzia³alnoœæ gospodarcz¹? A mo¿e masz ju¿ w³asne przedsiêbiorstwo? Masz problemy z za³atwieniem formalnoœci? Zapraszamy do zrzeszenia siê w Cechu Rzemios³ Ró¿nych i Przedsiêbiorców w £obzie.
Korzyœci jakie proponujemy wszystkim zrzeszonym:
1. Uzyskanie tytu³u czeladnika i mistrza
2. Pomoc w wype³nieniu deklaracji ZUS
3. Pomoc w za³atwianiu wszelkich formalnoœci w urzêdzie skarbowym
4. Pomoc w za³o¿eniu w³asnego przedsiêbiorstwa (wpis do ewidencji, numer
regon, NIP, sk³adki na ubezpieczenie)
5. Pomoc w znalezieniu lokalu
6. Oferujemy szkolenia z ramienia pañstwowej inspekcji pracy oraz BHP
7. CECH ma swojego przedstawiciela w fundacji na rzecz rozwoju powiatu
³obeskiego.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie CECHU: ul. S³owackiego 6, 73150 £obez oraz pod nr tel. 091 39 709 94. Biuro czynne jest od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 8-16.
Zapraszamy

10.00 – 11.00 POBYT W LICEUM
11.30 - 12.30 SPOTKANIE NA CMENTARZU
13.00 - 14.00 PO¯EGNALNY OBIAD (OHP)
Œniadania i noclegi uczestnicy za³atwiaj¹ we w³asnym zakresie.
Proponujemy œniadania w barze Borko ul. Koœcielna.
Noclegi – pokoje goœcinne w OHP, ul. Krótka 2. tel. 091 397 3099
Hotel S³owiañski ul. Niepodleg³oœci 17 tel. 091 397 3045
Stary M³yn Tarnowo tel. 508 336 673
Pokoje goœcinne „U Pawlaka” ul. Obroñców Stalingradu 22
Tel. 509 316 937
KOSZT UCZESTNICTWA 190 z³ (sto dziewiêædziesi¹t) od osoby
Tylko pierwszy dzieñ (26.08) - 95 z³
Tylko kolacja i bal absolwenta (26.08) - 50 z³
Pobyt w Tarnowie (27.08) - 85 z³
Ustalon¹ kwotê prosimy wp³aciæ na konto: BS O/£obez
08 9375 1038 2606 7612 2000 0010
W nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia.
Na dowodzie wp³aty wpisujemy
„Kom. Org. Zjazdu Abs. i Naucz. LO £obez 1945 – 2000”
oraz swoje dane osobowe
DODATKOWE INFORMACJE UZYSKASZ OD:
Janiny Wysockiej
tel. 091 397 39 75
Danuty Petelczyc
tel. 091 397 57 47
Ireny Krzemiñskiej
tel. 091 397 47 70
Marii Zdzieszyñskiej
tel. 091 397 49 17
Tadeusza Barañskiego tel. 091 397 44 19 kom. 603 365 949
Henryka Musia³a
kom. 667 201 207
Nasza strona – www.weterani3.republika.pl
Organizatorzy

Krzysztof Paluch
komendantem w R¹binie
Ju¿ od ponad dwóch miesiêcy
pan Krzysztof Paluch pe³ni funkcjê komendanta gminnego OSP w
gminie R¹bino, w powiecie œwidwiñskim. Funkcjê tê obj¹³ 1 maja,
po odejœciu Jana Jakubiaka, który
by³ komendantem przez 20 lat,
bêd¹c jednoczeœnie kierownikiem

komisariatu policji w R¹binie.
Krzysztof Paluch, pracuj¹c wczeœniej w Komendzie Powiatowej
Stra¿y Po¿arnej w Œwidwinie, by³
opiekunem jednostek OSP na terenie gminy R¹biono. Jest te¿
cz³onkiem Zarz¹du Wojewódzkiego OSP.
(r)
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POKAZ WIELKIEJ PI£KI w £obzie
18 lipca w ramach
uroczystych obchodów
„Dni £obza 2009”
na stadionie miejskim
w £obzie odby³ siê
IV Memoria³ im. Miko³aja
Kondratowicza w Pi³ce
No¿nej Trampkarzy
i Oldbojów o Puchar
Burmistrza £obza.
O godz. 12.00 rozpocz¹³ siê turniej trampkarzy w kategorii szkó³
podstawowych i gimnazjum. Spotkania rozgrywane by³y systemem
„ka¿dy z ka¿dym”.
Kolejnoœæ zespo³ów:
Szko³y Podstawowe
I miejsce - „£obuziacy”, II miejsce - „Sparta” Wêgorzyno, III miejsce - „ZOZOLE”, IV miejsce - „B³yskawica”.
Zwyciêski zespó³ wyst¹pi³ w sk³adzie: Mateusz W¹troba, Dawid Urbañski, Przemek Jung, Mateusz Knapek,
Kacper Chodna, Wojtek B³ystko, Patryk Wóka, Pawe³ Molenda.
Trenerami zespo³u s¹ Tadeusz
Sikora i Bogdan Osieczko. Jest to

kolejny sukces m³odych ch³opców z
£obza w rozgrywkach pi³karskich
naszego powiatu.
Burmistrz £obza Ryszard Sola
wrêczy³ nagrody dla najlepszych

zawodników. Organizatorzy uznali
za najlepszego zawodnika reprezentanta „Sparty” Gracjana Boguckiego.
Najlepszym strzelcem zosta³
Kacper Chodyna (9 bramek), a najlepszym zawodnikiem turnieju Pawe³ Molenda.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych
I miejsce zaj¹³ zespó³ „Komandosi”
£obez w sk³adzie: Maciej Hajkowicz,
Patryk Maciejewski, Mateusz
Urbañski, Micha³ ¯abiñski, Oskar
Szostak, Romañczyk, Józefko.
Nagrody Burmistrza £obza dla
najlepszych zawodników odebrali :
Oskar Szostak – najlepszy bramkarz,
Maciej Hajkowicz – najlepszy strzelec (po 5 bramek z Mateuszem
Urbañskim), najlepszy zawodnik:
Mateusz Urbañski.
Oldboye na boisku
Po zakoñczeniu rozgrywek w kategorii trampkarzy, o godz. 15.00 roz-

pocz¹³ siê IV memoria³ im Miko³aja
Kondratowicza Oldbojów.
W tym roku do £obza na zaproszenie Urzêdu Miejskiego oraz dzia³aczy sportowych przyjechali zawodnicy „LECHA” Poznañ oraz
„ARKONII” SZCZECIN. Turniej
rozgrywano systemem „ka¿dy z ka¿dym”, czas gry: 2 x 20 min.
Wyniki spotkañ : „Lech” Poznañ
– „Arkonia” Szczecin 4:1, „LECH”
Poznañ – „Œwiatowid” £obez 2:3,
„Œwiatowid” £obez – „Arkonia”
Szczecin 1:1.
Koñcowa kolejnoœæ: 1. „Œwiatowid” £obez, 2. „LECH” Poznañ, 3.
„Arkonia” Szczecin.
Spotkania rozgrywane by³y na
wysokim poziomie, zawodnicy (Mirek Okoñski, Bodzio Pacholski z „Lecha”) oraz inni byli pierwszoligowcy
z Poznania, Szczecina oraz gospodarze turnieju - ch³opaki ze „Œwiatowida” £obez pokazali wspania³¹ technikê; strzelone bramki oraz parady
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Sarmata wspó³pracuje
z Olimpi¹
(DOBRA) Sarmata nawi¹za³ dobre stosunki z niedawno powsta³ym
klubem pi³karskim Olimpia Nowogard. Sarmata wypo¿yczy³ Olimpii
kilku juniorów.
Olimpia zosta³a za³o¿ona zaledwie rok temu w Nowogardzie i ju¿ po
jednym sezonie awansowa³a z klasy
B do klasy A i w najbli¿szym sezonie
bêdzie graæ w grupie razem z nasz¹
Radovi¹ z Radowa Ma³ego.
Niedawno klub przeniós³ swoj¹
siedzibê do Wierzbiêcina. Po roz³amie w Zarz¹dzie Olimpii, klub poszukiwa³ trenera. Mia³ nim nawet
zostaæ Wojtek Bonifrowski z Sarmaty, ale stwierdzono, ¿e jego gra w
Sarmacie koliduje z terminami gier
Olimpii, wiêc do objêcia funkcji nie
dojdzie. Doberski klub w ramach
wspó³pracy wypo¿yczy³ czterech
m³odych zawodników do Olimpii.

Trzech z nich: Pawe³ Knap, Arkadiusz Bagiñski oraz Dawid NiedŸwiedŸ w ubieg³ym sezonie skoñczy³o wiek juniora, a trudno by³oby
im wejœæ do pierwszego sk³adu IVligowej dru¿yny seniorów. Wypo¿yczenie stwarza im szanse na
dalsz¹ grê. Czwarty zawodnik bramkarz Kamil Bagiñski ju¿ wczeœniej trafi³ do Olimpii i gra³ przez ca³¹
rundê wiosenn¹, pomagaj¹c Olimpii wywalczyæ awans.
Je¿eli chodzi o sparingi, to Sarmata przegra³ z III-ligow¹ Reg¹ Trzebiatów 5:1. W najbli¿sz¹ sobotê, 25
lipca, Sarmata jedzie do Dobrzan na
sparing z tamtejsz¹ Zorz¹ (V liga).
Mecz rozpocznie siê o godz. 18.
Wiadomo ju¿ z kim beniaminek
rozegra swój pierwszy mecz w IV lidze. Przeciwnikiem Sarmaty bêdzie
Vineta Wolin, a mecz odbêdzie siê 15
sierpnia na stadionie w Wolinie. (r)

Dziwne decyzje

Œwiatowid w klasie B
bramkarzy sta³y na najwy¿szym poziomie.
Równie¿ oldboje na poszczególnych pozycjach zostali docenieni
przez organizatorów i otrzymali pami¹tkowe nagrody wrêczone przez
burmistrza i sponsorów turnieju.
Najlepszym bramkarzem uznany
zosta³ Mariusz Milewicz z £obza,
najlepszym obroñc¹ – Jurek Szynal
z „Arkonii” Szczecin, najlepszym zawodnikiem Bogdan Pacholski z „Lecha”, najstarszym zawodnikiem turnieju by³ pan Wies³aw Rymszewicz z
£obza. Po wrêczeniu pami¹tkowych
nagród i gad¿etów, wszyscy uczest-

nicy wraz ze sponsorami udali siê na
wspóln¹ imprezê integracyjn¹ przy
orkiestrze – kapeli z £DK oraz pieczonym dziku (lista sponsorów i organizatorów w kolejnym wydaniu).
Ju¿ dzisiaj wszyscy zawodnicy
potwierdzili uczestnictwo na kolejnym memoriale w 2010 roku. Spotkania sêdziowali: Ryszard Janiak, Marian Szyjka i Zdzis³aw Urbañski.
Podziêkowania dla pracowników
stadionu miejskiego za wzorowo
przygotowan¹ p³ytê boiska – bardzo
chwalon¹ przez zawodników i dzia³aczy z Poznania i Szczecina.
Zdzis³aw Urbañski

Zas³u¿eni dla Sparty
(WÊGORZYNO). W 60. letni¹
rocznicê powstania klubu „Sparta”
Wêgorzyno œwiêtuje pod prezesur¹
Joanny Stasiak. Radni z okazji
okr¹g³ej rocznicy przyznali tytu³y
zas³u¿onych dla: Stanis³awowa
Paw³owskiego i Józefa Stasiaka.
Podczas sesji 1 lipca radni miejscy podjêli uchwa³ê w sprawie nadania tytu³u Zas³u¿ony dla Gminy i
Miasta Wêgorzyno Stanis³awowi
Paw³owskiemu oraz Józefowi Stasiakowi.
LKS Sparta powsta³a 1949 r. Jego
za³o¿ycielami byli Alfred Latusek i
Józef Stasiak. To oni powo³ali do
¿ycia Ludowy Klub Sportowy, nada-

j¹c mu miano „Sparta”. W sk³ad
pierwszej dru¿yny pi³karskiej wchodzili m.in.: Stanis³aw Leœniak, Józef
Ró¿añski, Józef Stasiak, Stanis³aw
Solecki, Stryjski, Wypyszewski,
Kawecki, Stanis³aw Awi¿yn, Stanis³aw Dobrzyñski.
Ponown¹ dzia³alnoœæ klubu W³adys³aw Adamow oraz Stanis³aw
Paw³owski zainicjowali w 1962 r. W
tym czasie czynnymi dzia³aczami
byli: Stanis³aw Awi¿yn, Józef Stasiak, Jan Dobrzyñski, Jacek Blacharski i Stanis³aw Wawszczyk.
Stanis³awa Paw³owski funkcjê
prezesa pe³ni³ 4.krotnie a jego sta¿ na
tym stanowisku równa siê 11 lat. op

Œwiatowid £obez zg³osi³ drug¹
dru¿ynê do gry w klasie B. Decyzja
o tyle dziwna, ¿e jeszcze niedawno
³awka rezerwowa pierwszego zespo³u œwieci³a pustkami. Trudno
powiedzieæ – dlaczego klub wzi¹³
na swoje barki dodatkowe obowi¹zki w sytuacji permanentnego
kryzysu. Znalaz³y siê równie¿ na to
pieni¹dze. Kolejna dziwna sytuacja, bo nie znalaz³y siê rok temu,
gdy juniorzy wywalczyli awans do
wy¿szej ligi, ale z powodu braku finansów nie wystartowali w niej.
Warto zauwa¿yæ, ¿e wy¿sza liga
juniorów to du¿o wy¿szy poziom
sportowy, ni¿ klasa B. Pi³karska
m³ódŸ mog³aby siê w tej lidze nauczyæ du¿o wiêcej, ni¿ kopi¹c pi³kê
na koplach w jakichœ pipidówkach,
bez urazy dla tych wsi. Kolejna
dziwna decyzja to brak rozmów z

trenerem Stanis³awem Przybylakiem o przed³u¿eniu jego wspó³pracy z klubem. To obecnie najlepszy
trener w £obzie szkol¹cy m³odzie¿.
Po prostu mia³ wyniki i umia³ wychowywaæ m³odych ludzi. Kontrakt mu
wygas³ i - z tego co siê dowiedzia³em
– nikt nie podj¹³ z nim rozmów o jego
przed³u¿eniu.
Œwiatowid II £obez zosta³ przypisany do grupy 5 klasy B. Wystêpuj¹ w nim: Ogniwo Dzwonowo,
Derby Ulikowo, Piast Kolin, Znicz
Sulibórz, Orkan II Suchañ, Saturn
Szadzko, Sokó³ Sokoliniec i Sparta
Lubieniów. Gdzie s¹ te wioski
(oprócz Suchania) – nie mam pojêcia.
Czego naucz¹ siê na tych boiskach
nasi pi³karze – te¿ nie wiem. Mo¿e
tylko ³obescy chirurdzy bêd¹ mieli
wiêcej pracy. Ale jaki to dla sportu
po¿ytek?
KAR

Zespo³y sparuj¹
(POWIAT) Zapowiadany przez
nas sparing Œwiatowida ze Spart¹ w
Wêgorzynie zakoñczy³ siê wynikiem
4:3 dla Sparty. Œwiatowid prowadzony obecnie przez nowego trenera
Janusza Skrobiñskiego, graj¹c w
podstawowym sk³adzie prowadzi³
nawet 3:1, ale po wpuszczeniu na
boisko graczy rezerwowych os³ab³ i
Sparta odrobi³a straty, w koñcówce
rozstrzygaj¹c ten pojedynek na
swoj¹ korzyœæ.
Œwiatowid kolejny sparing zagra
ju¿ w œrodê, 22 lipca, na stadionie w

£obzie, gdzie bêdzie goœci³ Hutnika
Szczecin. Pocz¹tek meczu o godz. 17.
Nastêpny mecz ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê, 25 lipca. Do £obza na sparing
przyjedzie IV ligowa Ina Goleniów.
Pocz¹tek meczu o godz. 18.
Sparta Wêgorzyno 22 lipca jedzie na mecz do Drawska Pomorskiego z Draw¹ Drawsko Pom. Pocz¹tek
meczu o godz. 18.
Sarmata Dobra przegra³ sparing
z III-ligow¹ Reg¹ Trzebiatów 1:5. Zespó³ 25 lipca wyje¿d¿a do Dobrzan
na sparing z tamtejsz¹ Zorz¹ (V liga).
Mecz o godz. 18.
(r)
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WAKACYJNY PATROL W AKCJI

Wakacyjny Patrol w Kraœniku, Mielnie i Runowie
Pomorskim

Z maluchami
na trudne tematy

Policjanci z £obza w ramach
prowadzonej od pocz¹tku wakacji
dzia³añ pn. WAKACYJNY PATROL, w dniu 17 lipca br. odwiedzili dzieci i m³odzie¿ z gminy
Wêgorzyno.
Tym razem by³y to ma³e miejscowoœci: Kraœnik, Mielno i Runowo
Pomorskie. Dzisiejszego dnia najwiêcej by³o dzieci wieku przedszkolnym. Specjalnie dla nich policjanci
dostosowali treœæ swoich pogadanek na temat bezpiecznego zachowania siê nad wod¹, na drodze oraz
w miejscu zamieszkania. Policjanci

przekonali siê, ¿e z tak ma³ymi dzieæmi równie¿ nale¿y rozmawiaæ na tzw.
trudne tematy, o czym œwiadczy
odpowiedŸ jednej czterolatki, która
na pytanie; czy wolno przyjmowaæ
s³odycze od nieznajomych odpowiedzia³a; - Nie wolno, bo psuj¹ siê
zêby!
Dzieci równie¿ bardzo chêtnie
bra³y udzia³ w konkursach prowadzonych przez policjantów, w których ka¿de obowi¹zkowo otrzyma³o
drobny upominek. Jak zwykle wielk¹
atrakcj¹ by³a mo¿liwoœæ przejechania siê radiowozem, koniecznie na
sygna³ach.
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WAKACYJNY PATROL
pracuje nawet podczas
upa ów

Dzieñ 15 lipca br. by³ kolejnym
dniem dzia³añ WAKACYJNEGO
PATROLU, zorganizowanego
przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w £obzie.
Tym razem PATROL wyjecha³ do
dzieci w Dobrej. Policjanci postanowili miêdzy innymi pokazaæ dzieciom, jak pracuj¹ policjanci na ulicy
podczas kontroli kieruj¹cych. Tego
dnia by³a bardzo wysoka temperatura i ju¿ po jakimœ czasie dzieci w rozmowach z funkcjonariuszami wypowiada³y s³owa pe³ne podziwu, ¿e
policjanci potrafi¹ tak d³ugo staæ w
s³oñcu i ciê¿ko pracowaæ, nadzoruj¹c i kontroluj¹c ruch. Oczywiœcie i
tym razem dzieci wrêcza³y kierow-

com ulotki, a ci, którzy pope³nili
wykroczenie, byli czêstowani plasterkiem cytryny. Poniewa¿ wszystko to dzia³o siê blisko Urzêdu Miejskiego w Dobrej, po chwili do dzieci
wysz³a burmistrz miasta p. Barbara
Wilczek, która ¿yczy³a dzieciom bezpiecznych wakacji.
Nastêpnie dzieci i policjanci
przenieœli siê do pobliskiej biblioteki, gdzie znaleŸli odrobinê ch³odu i
mogli porozmawiaæ na temat bezpiecznego zachowania podczas wakacji. Dzieci bra³y udzia³ w scenkach,
podczas których prezentowa³y w³aœciwe zachowanie, przeprowadzono
konkurs plastyczny. Oczywiœcie nie
oby³o siê bez drobnych upominków,
które wrêczyli policjanci.

W Be³cznej i £ob¿anach

WAKACYJNY PATROL kontroluje drogê nad morze
W dniu 13 lipca br. policjanci z
£obza, w ramach Wakacyjnego Patrolu, odwiedzili dzieci z terenu
gminy £obez.
Miêdzy innymi zawitali do miejscowoœci Be³czna, po³o¿onej na trasie prowadz¹cej w rejon pasa morskiego. Z uwagi na bardzo du¿y
ruch i czêste nie przestrzeganie
przez kierowców ograniczenia
prêdkoœci na terenie tej miejscowoœci, policjanci wraz z dzieæmi ze
œwietlicy wiejskiej przeprowadzili
akcjê „Cytrynka - cukierek”.
Niestety, jak siê okaza³o, potwierdzi³y siê s³owa mieszkañców
Be³cznej, wiêkszoœæ kierowców zo-

sta³a poczêstowana plasterkiem cytryny za nie przestrzeganie ograniczenia prêdkoœci. Ponadto policjanci przeprowadzili pogadanki z dzieæmi na temat bezpiecznego zachowania, oznakowali kilkanaœcie rowerów.
Nastêpnie zawitali do malutkiej
miejscowoœci £ob¿any. Tutaj równie¿ spotkali siê z dzieæmi, które
oprócz odpowiedzi na pytania dotycz¹ce bezpiecznego zachowania
mog³y popisaæ siê przed policjantami swoimi umiejêtnoœciami plastycznymi. Dzieci rysowa³y sytuacje, w
jakich mo¿e dojœæ do wypadku podczas zabawy. Wszystkie zosta³y nagrodzone upominkami.
(kp)

Wjecha³ rowerem
„pod pr¹d”
W dniu 13.07.2009 r., oko³o godz.
16.50, w Dobrej na ul. Armii Krajowej,
kieruj¹cy rowerem Piotr A. wjecha³ na
drogê jednokierunkow¹ „pod pr¹d” i
zderzy³ siê z jad¹cym prawid³owo samochodem marki Opel Astra, w wyniku
czego dosz³o do zderzenia. Uszkodzeniu leg³ samochód.

Ukrad³ pilarkê
W dniu 13.07.2009 r., w Suliszewicach, mia³a miejsce kradzie¿ pilarki
spalinowej i butli gazowej wraz z palnikiem, o ³¹cznej wartoœci 1000 z³.
Sprawca, mieszkaniec £obza, kradzie¿y dokona³ z hali produkcyjnej na szkodê Grzegorza B.

NietrzeŸwi kieruj¹cy
W dniu 15.07.2009 r. na terenie
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powiatu ³obeskiego policjanci Ruchu
Drogowego zatrzymali ³¹cznie dwóch
nietrzeŸwych kieruj¹cych. Pierwszy z
nich, rowerzysta Ryszard G., zosta³
zatrzymany na drodze £obez – Prusinowo, posiadaj¹c 1.25 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu. Drugi kierowa³ samochodem marki Toyota w
£obzie, na ul. Bema, maj¹c we krwi 0.88
mg/l. Teraz odpowiedz¹ przed s¹dem za
pope³nione przestêpstwo, zagro¿one
kar¹ pozbawienia wolnoœci do lat 2.

NietrzeŸwi kieruj¹cy
zatrzymani w weekend
Ten weekend nie ró¿ni³ siê od pozosta³ych pod wzglêdem iloœci zatrzymanych nietrzeŸwych kieruj¹cych. W pi¹tek, 17 lipca br., w £obzie, na ulicy
Przemys³owej, Zbigniew K., lat 22,
kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym. Wynik badania to 0,93 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Popo³udniu policjanci zatrzymali
na drodze Dargomyœl - ¯elmowo Jaros³awa £., lat 40, który tak¿e kierowa³
rowerem w stanie nietrzeŸwym - wynik 0,75 mg/l.
W niedzielê, 19 lipca br., policjanci
z Komendy Powiatowej Policji w
£obzie zatrzymali tak¿e nietrzeŸwych
kieruj¹cych. O godz. 1.00 w £obzie, na
ulicy Niepodleg³oœci, Maciej B., lat 24,
mieszkaniec Szczecina kierowa³ samochodem marki Hyundai Atos w stanie
nietrzeŸwym. Badanie wskaza³o 0,78
mg/l alkoholu.
O godz. 14.40, na drodze Starogard
£obeski – Resko, policjanci z Posterunku Policji w Resku zatrzymali Józefa
G., lat 59, który jad¹c samochodem
marki Renault Megan, nie dostosowa³
prêdkoœci do panuj¹cych warunków na
drodze, w wyniku czego wpad³ w poœlizg i dachowa³. Jak siê okaza³o, kierowca by³ pod wp³ywem alkoholu badanie wskaza³o bowiem 0,82 mg/l.

Skradziony motor
porzucili na dzia³kach
W nocy z 17 na 18 lipca br. w £obzie,
przy ul. Œwiêtoborzec, £ukasz Z., lat
16, wraz z nieletnim Bart³omiejem P., lat

15, skradli motor marki Honda, który
sta³ w komórce. Motor nale¿a³ do Piotra S., i by³ wart 3.500 z³. Nieletni
najpierw odci¹gnêli skobel, który zabezpiecza³ drzwi w tej komórce, a nastêpnie porzucili motor w rejonie ogrodów dzia³kowych. Sprawcy zostali
zatrzymani przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w £obzie i
przes³uchani w charakterze nieletnich
sprawców czynu karalnego. Teraz za
swój czyn odpowiedz¹ przed S¹dem
Rodzinnym i Nieletnich.

W³amania do piwnicy
i biura
W dniach od 6 do 18 lipca br. w
£obzie, przy ul. H. Sawickiej, nieznany
sprawca, po uprzednim zerwaniu skobla, skrad³ z piwnicy wiertarkê o wartoœci 650 z³ na szkodê Julii S.
W Bienicach natomiast nieustalony
na chwilê obecn¹ sprawca w³ama³ siê do
pomieszczenia biurowego poprzez
wybicie szyby, sk¹d skrad³ dwie krótkofalówki. Sprawca nastêpnie zerwa³
k³ódkê przy drzwiach kontenera i po
wejœciu do niego zabra³ w celu przyw³aszczenia spawarkê Esterka, szlifierkê k¹tow¹. Straty wynosz¹ 1300 z³.

Wyrok

Wyrok

Sygn. akt II K 310/09 Ds.547/09
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 30 czerwca 2009r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel Protokolant: Katarzyna Weso³a, bez udzia³u
Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 30.06.2009r. sprawy:

Sygn. akt II K 254/09, Ds. 358/09, Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej Dnia 30 czerwca 2009r.Sad Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny
w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna
Weso³a, bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 30.06.2009r. sprawy

Artura Jatkia³o
s. Kazimierza i Ireny z d. Dziubich, ur. 08 wrzeœnia 1977r. w Resku;
oskar¿onego o to, ¿e:
w dniu 19 maja 2009r. o godzinie 23.50 na drodze publicznej w Runowie Pomorskim, na ul. Wêgorzyñskiej kierowa³ samochodem osobowym marki Citroen AX o numerze rejestracyjnym ZLO 04351, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cej siê zawartoœci¹ 0,96 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a par. 1 kk.
orzeka:
I. oskar¿onego Artura Jatkia³o uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178a par. 1 kk wymierza mu karê grzywny w wysokoœci 50 (piêædziesiêciu) stawek
dziennych wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;
na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
zas¹dza od Skarbu Pañstwa na rzecz Kancelarii Prawniczej adw.
Romualda Sawickiego kwotê 658,80 (szeœæset piêædziesi¹t osiem 80/
100) z³otych, w tym kwotê 118,80 (sto osiemnaœcie 80/100) z³otych tytu³em nale¿nego podatku VAT za obronê z urzêdu oskar¿onego Artura Jatkia³o;
na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23
czerwca 1973r. o op³atach w sprawach karnych – (Jed. Tekst: Dz.U.
z 1983r. Nr 49, poz. 223 z póŸn. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz
Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 50
(piêædziesiêciu) z³otych.

Wies³awa Koziarskiego
s. Mieczys³awa i Marianny z d. Litwiniak, ur. 14 grudnia 1958 r. w P³otach; oskar¿onego o to, ¿e:
I. w dniu 03 kwietnia 2009 r. w £obzie, na ul. Waryñskiego, nie zastosowa³
siê do orzeczonego wobec jego osoby wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie
z dnia 09.04.2008 r., sygn. akt II K 95/08 zakazu prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 4 lat w ten sposób, ¿e
w okresie obowi¹zywania zakazu kierowa³ samochodem osobowym marki
Honda Civic o nr rej. ZLOK 953, bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym
siê zawartoœci¹ 1,07 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z
art. 244 w zb. z art. 178a par. 1 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
II. w dniu 10 kwietnia 2009 r. w £obzie na ul. E. Orzeszkowej nie zastosowa³ siê do orzeczonego wobec jego osoby wyrokiem S¹du Rejonowego z
dnia 09.04.2008 r. sygn. akt II K 95/08 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 4 lat w ten sposób, ¿e w
okresie obowi¹zywania zakazu kierowa³ samochodem osobowym marki
Honda Civic o nr rej. ZLOK 953, bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym
siê zawartoœci¹ 0,94 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z
art. 244 kk w zb. z art. 178a par. 1 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
ORZEKA:
I. Oskar¿onego Wies³awa Koziarskiego uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanych mu czynów opisanych w pkt I i II aktu oskar¿enia przyjmuj¹c,
i¿ czynów tych dokona³ w ci¹gu przestêpstw w rozumieniu art. 91 par. 1 kk
i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 3 kk w zw. z art. 91 par.
1 kk wymierza mu karê roku pozbawienia wolnoœci;
Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie
orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci warunkowo
zawiesza na okres próby 5 (piêciu) lat;
Na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka wobec oskar¿onego karê grzywny
w wysokoœci 150 (stu piêædziesiêciu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ
jednej stawki w kwocie 20 (dwudziestu) z³otych;
Na podstawie art.42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 8 (oœmiu) lat;
Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez umieszczenie w prasie lokalnej;
Na podstawie art. 627 kpk w zw. Z art. 2 ust. 1 pkt. 3 i art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 23 czerwca 1973r. o op³atach w sprawach karnych (Jed. Tekst: Dz.U.
z 1983r. Nr 49, poz.223 z pózn. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu
Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 480 (czterysta
osiemdziesi¹t) z³otych.

CMY K
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