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Dzia³ki i parkingi
niezgody
(£OBEZ). Obrady sesji rady Miasta zakoñczy³y siê w gor¹cej atmosferze, a to
dziêki wyst¹pieniu mieszkañca £obza W³adys³awa Tabaki, który mia³ kilka pytañ
do ³obeskich burmistrzów, m.in. o to, dlaczego ceny dzia³ek ró¿ni¹ siê miêdzy
sob¹ bardzo znacz¹co.

Z³oty
medal
Krzysia
Krausa

Okradli
koparkê
i wpadli
Policjanci z Posterunku
Policji w Resku, dziêki
tzw. nosowi
policyjnemu, ustalili
i odzyskali czêœæ
skradzionego mienia
pochodz¹cego z
w³amania do koparki.
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Z DRUGIEJ STRONY
List do redakcji

Parkingi
dla grzybiarzy
Po rzêsistych opadach deszczu, na pocz¹tku wrzeœnia, w ubieg³y poniedzia³ek, wybra³em siê na
grzyby do lasu w okolicach jeziora
Karwowo. Po prawid³owym zaparkowaniu samochodu na leœnej
drodze, tak aby nie utrudniaæ przejazdu drog¹, ani te¿ nie tarasowaæ
leœnych dróg, z nadziej¹ na dobre
zbiory wszed³em do lasu. Mia³em
szczêœcie, bo ju¿ po kilkunastu
metrach znalaz³em dwa dorodne
borowiki. Jakie by³o moje zdziwienie, kiedy nawet nie uszed³em stu
metrów, zosta³em wywo³any przez
Sta¿ Leœn¹ do samochodu, gdzie
dwóch panów stra¿ników w
uprzejmy, acz zdecydowany sposób, nakaza³o mi odjechaæ, gdy¿
obowi¹zuje zakaz parkowania
wszelkich pojazdów w lesie oraz
na drogach leœnych. Mo¿na parkowaæ samochody tylko na parkingach leœnych, a w tym rejonie
jest tylko jeden parking przy jeziorze Karwowo. Od miejsca, w którym parkowa³em samochód, to
ponad 3 km, taka sama sytuacja
jest w lesie ko³o Strzmieli, gdzie te¿
znajduje siê jeden parking przy
jeziorze G³êbokie. S¹ to rejony
obfituj¹ce w grzyby i wielu mieszkañców £obza i okolic jeŸdzi tam
na grzyby. Wyjazdy na grzyby
zawsze traktowa³em jako odprê¿enie i relaks, a trudno bêdzie o to,
je¿eli wyjadê na grzyby, a na pewno to bêdê czyni³, kiedy chodz¹c
po lesie bêdê myœla³ czy Stra¿ Leœna znajdzie mój samochód i ukarze mnie mandatem czy nie.
W zwi¹zku z tym mam proœbê
do pana Nadleœniczego, aby wybudowaæ przy obu drogach parkingi. Miejsc jest sporo, a koszt
nie jest zbyt wielki. Jeszcze nale¿a³oby oznakowaæ prawid³owo obie
drogi tak, aby wje¿d¿aj¹cy do lasu
wiedzia³ gdzie i kiedy mo¿e parkowaæ, a do chwili kiedy bêd¹ tablice, ¿eby zosta³o po staremu, tzn.
¿eby mo¿na by³o tak parkowaæ, by
nie utrudniaæ pracy leœnikom oraz
nie stwarzaæ zagro¿enia, bo szkody na drogach leœnych nie tworz¹
samochody osobowe grzybiarzy,
a przede wszystkim ci¹gniki wo¿¹ce d³u¿yce oraz ci¹gniki zwo¿¹ce
drewno z lasu. Znaj¹c dobre serce
pana Nadleœniczego, mam nadziejê, ¿e ka¿e swym pracownikom tj.
Stra¿y Leœnej, aby przymknê³a
oczy na zaparkowane samochody
grzybiarzy przy drogach w kierunku jeziora Karwowo i jeziora G³êbokie, o co w imieniu wielu ³obeskich grzybiarzy serdecznie proszê.
Z powa¿aniem K.Cz.
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Radni dali na kulturê? Nie! Na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod przykrywk¹ kultury

Bubel w Domu Kultury
(£OBEZ). Remont sali w
£obeskim Domu Kultury
mia³ przysporzyæ chwa³y
wszystkim
zamieszanym w ten
proceder. Po remoncie w
sali mia³o byæ wygodnie,
³adnie a przede
wszystkim ch³odno
w upalne dni, a to za
spraw¹ klimatyzacji.
Klimatyzacja jednak
psuje siê co rusz.
Obecnie czeka j¹ ju¿
trzecia naprawa. Czy¿by
zemsta podatników?
Podczas obrad sesji Rady Miasta w £obzie radna Helena Szwemmer spyta³a kiedy bêdzie sprawna
klimatyzacja w £obeskim Domu
Kultury.
– Wydaliœmy na to olbrzymi¹
kwotê pieniêdzy. Wygl¹da to
wszystko piêknie, by³a tam komisja
przegl¹daliœmy punkt po punkcie i
nie by³o wówczas mowy, ¿e wydane
pieni¹dze nie do koñca przysporzy³y takiego splendoru naszemu spo³eczeñstwu. Teraz wszystkie psy s¹
wieszane na Urzêdzie Miasta i na
radzie te¿. Pod koniec marca zosta³
podpisany protokó³. To chyba ju¿
najwy¿sza pora do tego czasu temat
ten za³atwiæ i wymóc na osobie, która tê instalacjê montowa³a, by ta s³u¿y³a swojemu celowi – powiedzia³a
radna.
Kosztorys inwestorski zak³ada³,

¿e zaplanowane prace bêd¹ kosztowa³y niemal 166 tys. z³. W drodze
przetargu wybrano ofertê firmy z
Reska. Zaoferowa³a ona, ¿e wykonana modernizacjê sali za kwotê oko³o
162,5 tys. z³. Podczas odbioru robót,
który mia³ miejsce w marcu, zabrak³o
pracownika Urzêdu.
W ostatecznoœci, jak wynika z
protoko³u spisanego przez Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miasta w £obzie,
koszt remontu sali klubowej w £DK
wyniós³ niemal 284 tys. z³, w tym
dotacja na klimatyzacjê wynios³a 40
tys. z³ i na wyposa¿enie równie¿ 40
tys. z³.
Dariusz Ledzion Dyrektor £DK
odpar³, ¿e zosta³y za³o¿one dwa
urz¹dzenia o du¿ym poborze pr¹du.
– Drugi problem, to wadliwoœæ
urz¹dzenia, które ju¿ trzeci raz by³o
naprawiane. Gdy tylko przyjecha³y
te urz¹dzenia, jedno z nich nie chodzi³o. Zg³aszaliœmy to, po dwóch
tygodniach przyjecha³ zespó³ i wymieni³. Po pó³rocznym u¿ytkowaniu
znowu wymieniliœmy urz¹dzenia i
teraz znowu jest problem. Wszystkie wymiany obejmuje gwarancja.
Po raz trzeci mamy sytuacjê patow¹
z jednym z urz¹dzeñ. Na dzisiaj trudno mi powiedzieæ co siê sta³o. Jedna
po³owa klimatyzacji dzia³a. Urz¹dzenie zmieniane jest trzecie raz – powiedzia³ dyrektor.
Póki co, naprawy i wymiany
urz¹dzenia pokrywane s¹ w ramach
gwarancji. Jak ta sytuacja bêdzie siê
rozwijaæ, czas poka¿e.
Radna powiedzia³a, ¿e „wydane
pieni¹dze nie do koñca przysporzy³y takiego splendoru spo³eczeñstwu”. Rodzi siê pytanie jakiego? Bo

w³aœciwie dla kogo zosta³ wykonany
remont sali za kwotê bagatela 284
tys. z³? Dla kogo wykonywano dobudówkê z zapleczem socjalnym?
Dla kogo klimatyzacja i nowy wystrój sali klubowej? Przecie¿ nie dla
dzieci, które bawi³y siê tam na Miko³ajkach, ani nie dla tych niezbyt czêstych przecie¿ spotkañ mieszkañców miasta i gminy z okazji ró¿nych
rocznic. Im nie by³y potrzebne dodatkowe pomieszczenia. Czy¿by
wiêc wydano tak du¿e pieni¹dze,
aby mo¿na by³o wynajmowaæ tê salê
mieszkañcom gminy na takie uroczystoœci jak: wesela, chrzciny, komunie i inne uroczystoœci rodzinne?
Wynajmowaæ za pieni¹dze oczywiœcie, prowadziæ komercyjn¹ dzia³alnoœæ, bêd¹c równoczeœnie konkurencj¹ dla istniej¹cych na rynku,
b¹dŸ dla osób, które chcia³y w przysz³oœci tak¹ dzia³alnoœæ prowadziæ?
Tak wiêc za pieni¹dze podatników
zosta³ wykonany remont sali, aby
teraz od tych podatników braæ wy¿sze op³aty za mo¿liwoœæ jej wynajêcia, staj¹c siê jednoczeœnie konkurencj¹ dla tych, co tak¹ dzia³alnoœæ
prowadz¹.
mm
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Most
bez ograniczeñ
(RESKO). Po 70. latach
od ostatniego remontu
reski most doczeka³ siê
gruntownej
modernizacji. W minion¹
sobotê nast¹pi³o
oficjalne zakoñczenie
remontu i otwarcie
mostu.
Most w Resku zosta³ wybudowany w 1864 roku. Gruntownego
remontu doczeka³ siê w 1930 roku.
Na nastêpny musia³ czekaæ a¿ do
teraz. Modernizacja trwa³a dwa lata
i kosztowa³a 2.200 tys. z³. Inwestycja
by³a finansowana po po³owie z Ministerstwa Infrastruktury i z bud¿etu Starostwa Powiatowego w
£obzie.
By³ to pierwszy most, jaki uda³o
siê starostwu wyremontowaæ, prócz
tego znajduj¹cego siê na odcinku
Resko - £obez, naprawianego w ramach remontu drogi. Dyrektor ZDP
zauwa¿y³ te¿, ¿e po raz pierwszy nie
by³o ¿adnych zastrze¿eñ do wykonawcy. Szczeciñska firma wykona³a
swoje zadanie bardzo rzetelnie.
W uroczystoœci otwarcia mostu
uczestniczy³ starosta Antoni Gutkowski, dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych w £obzie Wies³aw
Bernacki, burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski, cz³onkowie zarz¹du powiatu, radni powiatowi, radni
miejscy oraz mieszkañcy. Uroczystoœæ zakoñczenia remontu uœwietni³a M³odzie¿owa Orkiestra Dêta

£obeskiego Domu Kultury. W ramach remontu zosta³ poszerzony
chodnik i - co najwa¿niejsze - noœnoœæ mostu.
– W tej chwili w³aœciwie most nie
ma ¿adnych ograniczeñ noœnoœci,
jest tak silny i wytrzyma³y. W nastêpnej kolejnoœci jest most w Unimiu. W tej chwili trwa procedura
pozwolenia na budowê – powiedzia³
dyrektor ZDP w £obzie.
– Koszt mostu w Unimiu to kwota
w wysokoœci oko³o 1 miliona z³. Podobnie jak przy moœcie w Resku, tak
i tutaj starostwo bêdzie stara³o siê o
dotacjê. Wniosek jest ju¿ napisany,
czas jego z³o¿enia mija z koñcem
paŸdziernika. O ile wniosek przejdzie, procedurê przetargow¹ na
most w Unimiu bêdzie mo¿na rozpocz¹æ ju¿ na wiosnê przysz³ego roku.
W zale¿noœci od sprawnoœci firmy,
która podejmie siê tego zadania, remont mostu mo¿e byæ zakoñczony
ju¿ pod koniec roku 2010. W ostatecznoœci jego modernizacjê mo¿na
roz³o¿yæ na dwa lata, tak, jak to mia³o
miejsce w Resku. Kolejnym mostem
poddanym remontowi bêdzie ten
znajduj¹cy siê w £agiewnikach. mm
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Dostali
2 miliony

Pêk³a opona
w Volvo

(WÊGORZYNO).Gmina Wêgorzyno otrzyma³a pozytywn¹ ocenê
wniosku na dofinansowanie zadania „Rozbudowa oczyszczalni œcieków wraz z przebudow¹ przepompowni w ul. Runowskiej w Wêgorzynie.
Podczas obrad najbli¿szej sesji
radni wêgorzyñscy otrzymaj¹ pod
g³osowanie projekt uchwa³y dotycz¹cy przyjêcia dotacji przekazywanej przez Narodowy Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej ze œrodków dotacji rozwojowej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, do kwoty stanowi¹cej równowartoœæ 521.247 euro, z
przeznaczeniem na realizacjê przedsiêwziêcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni œcieków wraz z przebudow¹
przepompowni w ul. Runowskiej w
Wêgorzynie”.
Obecnie trwaj¹ prace w Ministerstwie Œrodowiska zwi¹zane z podpisaniem umowy na dofinansowanie.
Wartoœæ projektu wyra¿ona jest w
euro i wynosi 613.232 euro, czyli
2.413.203,80 z³. Dofinansowanie
wynosi a¿ 85 proc., co stanowi kwotê w wysokoœci 521.247 euro, czyli
2.051.732,44 z³.
mm

(WÊGORZYNO). Jak
bardzo niebezpieczna
mo¿e okazaæ siê
pêkniêta opona w
samochodzie
ciê¿arowym,
przewo¿¹cym wielki
³adunek, przekonali siê
mieszkañcy Wêgorzyna.
W miniony wtorek, na ulicy
Grunwaldzkiej, jecha³ samochód ciê¿arowy marki Volvo, za³adowany
d³u¿ycami. Nieoczekiwanie pêk³a
jedna z opon. Samochód zjecha³ na
drugi pas i zatrzyma³ siê na s³upie
energetycznym, tu¿ przed przejœciem dla pieszych. Si³a rozpêdu, z
jak¹ uderzy³a ciê¿arówka, sprawi³a,
¿e s³up owin¹³ siê wokó³ kabiny.
Aby móc usun¹æ ciê¿arówkê,
odciêto zasilanie pr¹du i prze³adowano ³adunek na inny samochód.
Nowy s³up ju¿ stoi, a w wypadku na
szczêœcie nikt nie ucierpia³.
mm
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OG£OSZENIE O PRZETARGU

og³asza trzeci ustny przetarg
nieograniczony
na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku
po³o¿onym przy ulicy Armii Krajowej 27 w Dobrej,
wraz z udzia³em w gruncie dzia³ki nr 160/2.
numer
dzia³ki

powierzchnia
dzia³ki w m2
(udzia³)

cena
wywo³awcza
zw. z VAT

Dobra, Armii
Krajowej 27/2

160/2

509
udzia³ 22/100

31.970,00 z³ 3.197,00 z³

OG£OSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Dobrej

Burmistrz Dobrej

miejscowoœæ
ulica

Dobra, dn. 10.09.2009r.

og³asza pierwszy ustny przetarg
nieograniczony
na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej
po³o¿onej w obrêbie miasta Dobra

wadium post¹pienie
10%
nie mniej
ni¿ 1% ceny
wywo³awczej

320,00 z³

Przedmiotem sprzeda¿y jest:
Lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ulicy Armii Krajowej 27 w
Dobrej po³o¿ony na dzia³ce nr 160/2 o pow. 509m2- wraz z udzia³em do
22/100 czêœci w budynku mieszkalnym, budynkach gospodarczych oraz
dzia³ce gruntowej. Lokal mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej 41,87m2,
sk³ada siê z dwóch pokoi, kuchni i wc, usytuowany jest na I piêtrze
(druga kondygnacja). Dzia³ka uzbrojona jest w instalacjê elektryczn¹,
wod.-kanalizacyjn¹ oraz telekomunikacyjn¹, przeznaczona w SUiKZP
miasta Dobra jako zabudowa mieszkaniowa – stare miasto. W/w dzia³ka
wpisana jest do rejestru zabytków pod nr 81. Posiada urz¹dzon¹ ksiêgê
wieczyst¹ nr 18658 w S¹dzie Rejonowym w £obzie.
W/w nieruchomoœæ jest obci¹¿ona bezumownym lokatorem.
Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Przetarg
jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny wywo³awczej.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w
kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy
Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu
nr 36937510415502447120000010
najpóŸniej do dnia 30.09.2009 r. do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu
05 paŸdziernika 2009r. rozpoczêcie o godzinie 1130 w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która
wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego wadium nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21 dni od
dnia rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci
wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie
koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej, ul. Rynek
1, tel. (091) 39 14 535.
Burmistrz Barbara Wilczek

Przedmiotem sprzeda¿y jest:
niezabudowana dzia³ka nr 420 - obrêb miasta Dobra, powiat ³obski,
oznaczona „Bp”, uzbrojenie w media w zasiêgu, kszta³t dzia³ki w postaci
trójk¹ta, konfiguracja terenu p³aska, dojazd do dzia³ki zapewnia droga asfaltowa, s¹siedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
przeznaczenie w SUiKZP miasta Dobra - strefa zabudowy mieszkaniowej
z us³ugami, nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr KW23541 w S¹dzie Rejonowym w £obzie.
W/w nieruchomoœæ do dnia przetargu jest obci¹¿ona umow¹ dzier¿awy, wolna od rzeczy dzier¿awcy zostanie po 14 dniach od przetargu.
Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c
do pe³nych dziesi¹tek w górê.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Przetarg
jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny wywo³awczej.
Do ceny netto ustalonej w przetargu doliczony zostanie
podatek VAT w wysokoœci 22%.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w
kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy
Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu
nr 36937510415502447120000010
najpóŸniej do dnia 09.10.2009 roku do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu
15 paŸdziernika 2009r. rozpoczêcie o godzinie 1100 w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia
nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która
wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego
wadium nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21 dni od dnia
rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca
siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty
notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej, ul. Rynek
1, tel. (091) 39 14 535.
Burmistrz Barbara Wilczek
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OG£OSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Dobrej

og³asza drugi ustny przetarg
nieograniczony
na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku
po³o¿onym we wsi Wojtaszyce 28, gmina Dobra,
wraz z udzia³em w gruncie dzia³ki nr 168/1.

Przedmiotem sprzeda¿y jest:
Lokal mieszkalny nr 1 w budynku 28 we wsi Wojtaszyce, gmina
Dobra po³o¿ony na dzia³ce nr 168/1 o pow. 2276m2- wraz z udzia³em do
260/1000 czêœci w budynku mieszkalnym i gospodarczym oraz dzia³ce
gruntowej. Lokal mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej 54,17 m2, sk³ada
siê z dwóch pokoi, kuchni. ³azienki z wc i spi¿arki. Lokal usytuowany
jest na parterze / pierwsza kondygnacja/ z przynale¿n¹ piwnic¹ oraz pomieszczeniem w budynku gospodarczym. Dzia³ka uzbrojona jest w instalacjê elektryczn¹, wod.-kanalizacyjn¹ oraz telekomunikacyjn¹, przeznaczona w SUiKZP gmina Dobra jako zabudowa mieszkaniowa. Posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr 18960 w S¹dzie Rejonowym w £obzie.
W/w nieruchomoœæ nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi,
prawami osób trzecich ani hipotekami.
Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Przetarg
jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny wywo³awczej.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium
w kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy
Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu
nr 36937510415502447120000010
najpóŸniej do dnia 30.09.2009 roku do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu
05 paŸdziernika 2009r. rozpoczêcie o godzinie 1100 w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia
nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która
wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego
wadium nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21 dni od dnia
rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca
siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty
notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej,
ul. Rynek 1, tel. (091) 39 14 535.
Burmistrz Barbara Wilczek
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To nie kiosk,
to buda

(£OBEZ). Podczas obrad
sesji Rady Miasta
Henryk Stankiewicz
zwróci³ uwagê na kiosk,
stoj¹cy na placu przy
dworcu PKS w £obzie.
Wyrazi³ zdanie radnych,
¿e obecny jego wygl¹d
szpeci tylko sam
dworzec i jego okolice.
– Od trzech czy czterech miesiêcy stoi tam kiosk. Przecie¿ to jest
straszna buda. To stoi przy samym
dworcu. Myœla³em, ¿e ktoœ, kto to
postawi³, zaraz to wszystko wyremontuje i elegancko to bêdzie wygl¹da³o. Ale to ju¿ stoi cztery miesi¹ce i straszy, to przera¿aj¹cy widok.
Naprzeciwko tego kiosku roœne

kasztan, w którym z³ama³ siê konar i
sterczy kikut. Czy nie mo¿na go równo obci¹æ, ¿eby ³adnie wygl¹da³o?
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
wyjaœni³, ¿e osoba bêd¹ca w³aœcicielk¹ kiosku, a dzier¿awi¹ca teren
od gminy otrzyma³a informacjê, ¿e
jeœli w okreœlonym czasie nie przeprowadzi remontu kiosku, to gmina
wypowie jej umowê najmu.
Radny Kazimierz Chojnacki poszed³ dalej.
– Nie trzeba by³o w ogóle zezwalaæ na postawienie kiosku. Tym bardziej, ¿e osoba, która jest w³aœcicielem, sprawia nam trudnoœci od wielu
lat. To nie jest kiosk, tylko buda –
powiedzia³ radny.
– Wiceburmistrz wyjaœni³ tylko,
¿e w otwartym przetargu mo¿e startowaæ ka¿dy, a gmina nie mia³a
podstaw do wykluczenia z przetarmm
gu.

G³adka Zielona
(DOBRA). Zarz¹d Dróg Powiatowych jeszcze w tym roku wykona
remont ul. Zielonej w tej miejscowoœci. W tej chwili s¹ robione studzienki. Gdy wykonawca upora siê ju¿ nimi, wyrówna ulicê i utwardzi
nawierzchniê.
mm

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu w artykule zatytu³owanym „Klub upamiêtni³” b³êdnie wpisaliœmy imiê pana Kazimierza Ziêby. Za pomy³kê serdecznie przepraszamy.
Redakcja
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Okienko
ustawodawczego
kitu

(£OBEZ). Wdro¿enie tzw.
jednego okienka, mia³o
znacznie u³atwiæ
zak³adanie nowych firm.
Czy rzeczywiœcie
ustawodawca wie,
co robi?
Zamys³em ustawodawcy by³o,
aby zminimalizowaæ biurokracjê
podczas zak³adania firmy i znacznie
skróciæ czas do tego potrzebny. Podczas obrad sesji radny Zbigniew
Pude³ko zapyta³, jak wygl¹da ta kwestia w gminie.
– Za³o¿enie by³o takie, ¿e przysz³y przedsiêbiorca idzie do urzêdu
gminy i tam rejestruje swoj¹ dzia³alnoœæ. Pogl¹d ten nie podziela³y jednak inne instytucje: ZUS i Urz¹d
Skarbowy. Ustawodawca nie przewidzia³, ¿e przysz³y przedsiêbiorca

musi z³o¿yæ w urzêdzie skarbowym
deklaracjê, jakim bêdzie p³atnikiem
a w urzêdzie gminy nie da siê tego
zrobiæ. Podobnie rzecz siê ma w
ZUS-ie, kiedy przedsiêbiorca, maj¹c preferencyjne warunki, mo¿e
uzyskaæ ni¿sz¹ sk³adkê na ubezpieczenie. - powiedzia³ Miros³aw Sola
z wydzia³u Organizacyjno-Administracyjnego.
Zastêpca burmistrza Ireneusz
Kabat doda³, ¿e ustawodawca nie
przewidzia³ wszystkiego.
- Nie jest to win¹ gminy. Dalej
przedsiêbiorca musi iœæ do Urzêdu
Skarbowego, lepiej by³o w poprzednim systemie, ni¿ w tym. Nie my ustalamy ustawy. Po prostu nie wysz³o
tak, jak ustawodawca chcia³ – powiedzia³.
Swoj¹ drog¹, gdyby ustawodawca orientowa³ siê w prawie, które
tworzy, nie by³oby tego typu wpadek.
mm

Co z Janowskim?
(£OBEZ). Nadal
nieznane s¹ przyczyny,
dla których nie przyby³
do £obza Robert
Janowski. Oficjalna
wersja mówi o wypadku,
który uniemo¿liwi³
piosenkarzowi
przybycie na Dni £obza.
– Impresario poinformowa³, ¿e
by³ wypadek. Zmniejszyliœmy przez

to koszt wynagrodzenia o po³owê,
ale i tak bêdziemy jeszcze dochodziæ
prawnie zmniejszenia kosztów udowadniaj¹c, ¿e gmina nie musia³a ponosiæ tak wysokich kosztów np.
wynajmu sprzêtu nag³aœniaj¹cego –
powiedzia³ wiceburmistrz Ireneusz
Kabat, podczas sesji Rady Miasta w
£obzie, odpowiadaj¹c na pytanie
radnego Henryka Stankiwicza.
Radny poinformowa³, ¿e s³ysza³
pog³oski o tym, jakoby piosenkarz
mia³ byæ w tym samym czasie na
koncercie w Czechach. Wiceburmistrz nie da³ temu wiary.
mm
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Odwiedziny w drukarni

(£OBEZ). W miniony pi¹tek, w
naszej drukarni goœciliœmy przemi³ych goœci z Radowa Wielkiego.
Uczniowie Szko³y Podstawowej i
Gimnazjum przyjechali, aby poznaæ
tajniki powstawania ksi¹¿ki i gazety.
Uczniowie Stowarzyszenia Na Rzecz
Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹ Ruchow¹ i Autyzmem maj¹
ju¿ za sob¹ pierwsze próby indywidualnego pisania w³asnych ksi¹¿ek,
a przed nimi - wydanie pierwszej
wspólnej ksi¹¿eczki.

Najpierw zwiedzili drukarniê, a
nastêpnie zapoznali siê z prac¹ redaktora technicznego redakcji, odpowiedzialnego za sk³ad tekstu i obróbkê zdjêæ, porównuj¹c widok na
makiecie z gotowym ju¿ wydrukiem.
Dzieci z zainteresowaniem s³ucha³y
jak to siê dzieje, ¿e obraz widziany na
monitorze jest drukowany na maszynie offsetowej.
Z dzieæmi przyjechali: Katarzyna
Leœniak-Szczepañska, Marta Czaboryk oraz Karol Szczepañski. mm

Autobus za poci¹g
(POWIAT). W zwi¹zku z pracami modernizacyjnymi na odcinku
Runowo Pomorskie – £obez nast¹pi³y zmiany w rozk³adzie jazdy poci¹gów.
Od 14 wrzeœnia do 7 listopada na
odcinku Runowo Pomorskie - £obez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
prowadzi prace modernizacyjne,
tote¿ zosta³y zamkniête tory. Na tym
odcinku zosta³a wprowadzona Zastêpcza Komunikacja Autobusowa.
W autobusach tych niedozwolone

jest przewo¿enie wózków i rowerów.
Przejazd odbywa siê na podstawie
wa¿nego biletu na przejazd poci¹giem. Autobusy zatrzymuj¹ siê w
Runowie Pomorskim i w £obzie przez
dworcem kolejowym, w Lesiêcinie
na skrzy¿owaniu (droga £obez Wêgorzyno). Dodatkowo z korzyœci¹ dla pasa¿erów autobusy zatrzymuj¹ siê w Wêgorzynie - w ka¿dym
kierunku jazdy, ale wy³¹cznie na
¿¹danie - przystanek Oœrodek Zdrowia PKS przy ul. Runowskiej. op
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Dzia³ki i parkingi
niezgody

Powiatowe œwiêto plonów

(£OBEZ). Obrady sesji
rady Miasta zakoñczy³y
siê w gor¹cej
atmosferze, a to dziêki
wyst¹pieniu mieszkañca
£obza W³adys³awa
Tabaki, który mia³ kilka
pytañ do ³obeskich
burmistrzów, m.in. o to,
dlaczego ceny dzia³ek
ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹
bardzo znacz¹co.
Jedno z pytañ pan W. Tabaka
skierowa³ do burmistrza Ryszarda
Soli. Mieszkañca £obza interesowa³o, z czego wynikaj¹ bardzo znacz¹ce ró¿nice w cenach dzia³ek, np.
na polepszenie warunków bytowych. Zauwa¿y³, ¿e dochodzi do
takich sytuacji, gdzie dzia³ka na polepszenie warunków bytowych bez
mo¿liwoœci zabudowy jest dro¿sza
od uzbrojonej dzia³ki budowlanej.
Wskaza³, ¿e za swoj¹ dzia³kê na polepszenie warunków bytowych zap³aci³ 43 tys. z³, podczas gdy burmistrz - 5 tys. z³, natomiast uzbrojona
dzia³ka budowlana kosztuje nieca³e
18 tys. z³.
W odniesieniu do dzia³ki burmistrza odpowiedzi udzieli³ Mieczys³aw Fojna.
– Dzia³ki wycenia bieg³y, og³aszany jest przetarg i gmina sprzedaje. Te grunty sprzedawane by³y 10
lat temu i to nie by³y grunty, tylko
bagno. Tam by³ strumyk, nikt tego
nie chcia³ kupiæ. Dobrze, ¿e sprzedaliœmy i mamy spokój. Tam by³o
œmietnisko miejskie i dlatego tak tanio. Dlatego ¿adnej wartoœci te
grunty nie maj¹. Przez 10 lat cena
gruntów wzros³a co najmniej 10krotnie - powiedzia³.
Mieszkaniec £obza nie dawa³ za
wygran¹ i wytoczy³ kolejne argumenty.
– Ja p³aci³em za dzia³kê na polepszenie warunków bez mo¿liwoœci
zabudowy 43 tys. z³, a dzia³ka z mo¿liwoœci¹ zabudowy na ulicy Moniuszki jest wyceniona na 17.700 z³,
dlaczego? - dopytywa³.
M. Fojna wyjaœnia³, ¿e dzia³ka,
któr¹ kupi³ W. Tabaka, wyceniona
zosta³a przez bieg³ego na kwotê 19
tys. z³, a dopiero w trakcie przetargu
on sam podbi³ cenê tak wysoko. Nie
zmienia to jednak faktu, ¿e 5 arów na
polepszenie warunków, które zakupi³ mieszkaniec £obza, zosta³o wycenione na kwotê 19.900 z³, nato-
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Foto: starostwo powiatowe

miast 6,30 arów dzia³ki budowlanej i
uzbrojonej na kwotê 17.700 z³.
Parking dla syna?
Mieszkaniec £obza dopytywa³
równie¿ o parkingi i sposób ich finansowania.
- Kto na ³¹czniku Spokojna i
XXX-lecia pokry³ parking dla syna
pani Boguckiej z polbruku, gdzie
mieszkañcy ul. Szymanowskiego na
podjazdy samochodowe p³acili z
w³asnej kieszeni po 5 tys. z³? B¹dŸmy szczerzy i lojalni – powiedzia³ W.
Tabaka.
Przewodnicz¹ca Rady El¿bieta
Kobia³ka wyjaœni³a, ¿e by³a to gminna inwestycja, uchwalona projektem bud¿etu.
- Nikt nie chcia³by pod oknami
w³asnej posesji w granicy kilku metrów ¿adnego parkingu. Najchêtniej
pan Bogucki chcia³by mieæ tam zieleñ. Ale poniewa¿ ulica ta jest zamkniêt¹ i niezbêdne jest wykonanie
nawrotu, dlatego projektant uzna³,
¿e nale¿y utwardziæ jedn¹ czêœæ tej
œlepej ulicy. To jest miejsce do nawrotu, a nie ¿aden parking. Parkingu
w³aœciciele pod oknami nie chcieliby
mieæ, bo nie jest to parking prywatny, ale ogólnodostêpny. Kszta³t tej
ulicy wymaga takiego zau³ka do nawrotu i proszê nie manipulowaæ informacj¹. Wiem, co ludzie mówi¹ o
tej ulicy, bo mieszkam przy niej, ulica
jest dobrze wykonana i s³u¿y dla
mieszkañców - wyjaœni³a przewodnicz¹ca Rady Miasta.
Radni zaczêli podawaæ przyk³ady, mówi¹ce o tym, ¿e na terenie miasta jest wiele parkingów,
przy których mieszka wiele osób.
Natomiast radny Leszek Gajda
doda³, ¿e nie mo¿na myœleæ takimi
kategoriami.
mm

(RADOWO MA£E). W
minion¹ niedzielê mia³y
tu miejsce Do¿ynki
Powiatowo-Gminne.
By³y one okazj¹ do
rozstrzygniêcia wielu
konkursów.
Mieszkañcy wiosek, bior¹cych
udzia³ w Konkursie na Najaktywniejsz¹ Wieœ, do koñca nie wiedzieli,
z której gminy komisja konkursowa
wybierze najprê¿niej dzia³aj¹ce miejscowoœci. Mimo wszystko dla wielu
nie by³o zbytnim zaskoczeniem, gdy
I miejsce wygra³o bezkonkurencyjnie Karwowo; w nagrodê Starosta
£obeski ufundowa³ tej miejscowoœci czek na kwotê 2.200 z³. II miejsce
oraz czek na kwotê 1.200 z³ otrzyma³a
Be³czna, a III miejsce i czek na kwotê
600 z³ - Tarnowo. Zwyciêskie miejscowoœci znajduj¹ siê w gminie
£obez. Prócz tego, wszystkie wioski,
bior¹ce udzia³ w konkursie, otrzyma³y w darze od starosty drzewka i krzewy.
Równie¿ starosta by³ fundatorem I nagrody w konkursie wieñców.

Foto: starostwo powiatowe

W tej kategorii zwyciê¿y³a gmina
Dobra, otrzymuj¹c w nagrodê odkurzacz. II miejsce otrzyma³o so³ectwo
Zagórzyce z gminy £obez – sponsorem kuchenki mikrofalowej by³ wójt
gminy Radowo Ma³e, III miejsce
przypad³o so³ectwu Po³chowo z
gminy Wêgorzyno – nagrodê –
¿elazko oraz czajnik zasponsorowa³
burmistrz £obza.
Podczas do¿ynek rywalizowa³y
ze sob¹ równie¿ poszczególne stoiska. Za najatrakcyjniejsze uznano,
to przygotowane przez gminê
£obez. W nagrodê gmina otrzyma³a
odkurzacz, II miejsce i kuchenkê mikrofalow¹ otrzyma³a gmina Dobra, natomiast III miejsce i ¿elazko
oraz czajnik – gmina Radowo Ma³e.
W konkursie Miêdzygminnym
Kogel-Mogel I miejsce zdoby³a gmina Dobra, II miejsce – gmina Radowo Ma³e, III miejsce – gmina £obez,
IV- gmina Wêgorzyno, natomiast V
– gmina Resko.
Wszelkim zabawom i konkurencjom towarzyszy³y wystêpy zespo³ów z gmin powiatu ³obeskiego, a
œwiêto plonów uwieczni³a zabawa
pod gwiazdami przy discopolowych
dŸwiêkach zespo³u Vojager.
op
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Komin zdemontowany

To kopel,
nie boisko

(£OBEZ). W
poniedzia³ek, oko³o
godziny 11.00, zosta³
zdemontowany komin
w ciep³owni.
60. metrowy kolos
zast¹pi³ we wtorek
komin o 15 metrów
ni¿szy.
Œciêcie komina zaplanowano na
poniedzia³ek, na godz. 11.00. Wówczas, pod okiem fachowców, pierwsza, 30-metrowa czêœæ dotychczasowego komina, zniknê³a z panoramy
miasta, druga natomiast - ju¿ w godzinach popo³udniowych. Przypominamy, ¿e mia³ on 60 metrów wysokoœci i 1,90 m œrednicy. Na miejscu
pozosta³ jedynie trójnóg, na którym
dzisiaj zostanie zamontowany nowy
komin, o 15 metrów ni¿szy. Obecny
ma œrednicê 1 metra, a wraz z ociepleniem 30 cm wiêcej. Komin otrzyma
ocieplenie po to, aby móg³ pracowaæ
przy mniejszych obci¹¿eniach, zyskuj¹c równoczeœnie wiêksz¹
¿ywotnoœæ.
Œciêcie 31.letniego komina jest
najbardziej widowiskowym elementem ca³ej modernizacji. W tej chwili
bowiem w ciep³owni dobiegaj¹ koñca wszystkie prace zwi¹zane z remontem ciep³owni w ramach I etapu,
a ten ma zostaæ zakoñczony do 30
wrzeœnia. Jak zapewnia prezes £EC
Ryszard Sola, ciep³o zostanie dostarczone w terminie, a z powodu
modernizacji ciep³owni nie bêdzie
podwy¿ek cen ciep³a.

(ZAJEZIERZE-gm.
£obez). Radni miejscy podczas sesji
Rady Miasta boisko
w Zajezierzu nazwali
zwyk³ym pastwiskiem, uznaj¹c, ¿e
to zwyk³y bubel.

Foto: £EC

– Uspokajaj¹ce s¹ równie¿ prognozy dotycz¹ce opa³u, bowiem jak na
razie nie obserwuje siê tendencji wzrostowych cen wêgla. Jeœli tendencje te
utrzymaj¹ siê, odbiorcy, ciep³a nie

bêd¹ zaskakiwani tak drastycznymi
podwy¿kami, jak mia³o to miejsce w
tym roku. Wp³ywu na ceny ciep³a nie
bêd¹ te¿ mia³y niewielkie podwy¿ki za
energiê – powiedzia³ prezes.
mm

Foto: £EC

Na zarzuty radnych zastêpca
kierownika wydzia³u Inwestycji i
Rozwoju Lokalnego Arkadiusz
Kogut powiedzia³, ¿e wykonawca
robót zosta³ zobowi¹zany, aby do
koñca sierpnia wype³ni³ ubytki
ziemi¹.
Radny Leszek Gajda zauwa¿y³, ¿e na boisku jest niecka oraz
bardzo du¿e kamienie.
– To nie mia³o ¿adnych cech
boiska, ani pod wzglêdem
ukszta³towania powierzchni i ca³ego materia³u, który znajdowa³
siê na nim – powiedzia³ radny.
W obronie boiska stawa³ A.
Kogut, twierdz¹c, ¿e by³y wykonywane pomiary wysokoœciowe,
które wykaza³y, ¿e ró¿nica jest
niewielka. Wyjaœnia³, ¿e nie mo¿na by³o wyrównaæ p³yty bardziej
ze wzglêdu na obsuwaj¹c¹ siê
skarpê, to z kolei spowodowa³oby, ¿e ta obsunê³aby siê wraz z
jezdni¹, uspokoi³ te¿, ¿e kamienie
s¹ wybrane.
Radny Zbigniew Pude³ko dyskusjê na temat boiska w Zajezierzu podsumowa³ jednym zdaniem
„To jest kopel, który nie nadaje siê
do grania”. Z kolei radna Helena
Szwemmer byla bardziej dobitna
w swojej ocenie.
– Oceniliœmy, ¿e jest to absolutny bubel. Bubel, za który zap³aciliœmy bardzo du¿o pieniêdzy.
Nie spe³nia absolutnie swojej roli i
tak zostaæ nie mo¿e. Chcemy
wiedzieæ jak ten temat zostanie
za³atwiony, boisko poprawione,
w jakim terminie. Teren ten jest
zabagniony, w czasie gdy tam
byliœmy, sta³a woda i to miejsce
nie spe³nia absolutnie roli boiska powiedzia³a.
Jak siê okazuje ocena tej samej
rzeczy mo¿e ró¿niæ siê diametralnie, w zale¿noœci od punktu widzenia. Dla radnych sprawa jest
oczywista. Czy taka te¿ jest dla
urzêdników – zobaczymy niebawem.
mm
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III Zjazd Weteranów Gimnazjum i Liceum
Od kilku dni do swojego miasta
przyje¿d¿ali byli uczniowie, ¿eby w
dniach 26 – 28 sierpnia 2009 roku
spotkaæ kole¿anki i kolegów z lat
m³odzieñczych.
Kilkadziesi¹t minut przed msz¹
œwiêt¹ m³odzi duchem witali siê serdecznie, niektórzy po wielu latach
nieobecnoœci w £obezie. Wielu z nas
pamiêta prace przy odbudowie tego
koœcio³a pod wezwaniem Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. W czasie
uroczystego nabo¿eñstwa, odprawianego przez ksiêdza W³odzimierza
Kuœcika, s³uchaliœmy chóru parafialnego „Dominanta” prowadzonego przez Pana Les³awa Buczka. Niektóre pieœni wykonywa³ Edward
Daszkiewicz, na organach gra³ Tadeusz Osiecki (obaj absolwenci z 1961
r.). Po mszy razem z M³odzie¿ow¹ Orkiestr¹ Dêt¹ przy £obeskim Domu
Kultury, prowadzon¹ przez Pana
Dariusza Ledziona, przemaszerowaliœmy do budynku obecnego gimnazjum. Wszyscy pamiêtamy, ¿e tutaj
by³o Gimnazjum i Liceum w latach
1945-196, do którego uczêszczaliœmy przez lata swojej nauki. Zostaliœmy goœcinnie przyjêci przez Pani¹
Ewê Pop³awsk¹ Dyrektora szko³y,
wiele ciep³ych s³ów us³yszeliœmy od
Pana Antoniego Gutkowskiego
Starosty £obeskiego i Pana Ryszarda Soli Burmistrza £obza. Na spotkaniu po latach ka¿dy z nas opowiedzia³, w wielkim skrócie, o swoim
¿yciu. Z uœmiechem s³uchaliœmy
opowieœci o ¿yciu szkolnym i niektórych, barwnych postaciach nauczycieli i uczniów. Mieliœmy wielk¹
przyjemnoœæ spotkaæ Pana Zdzis³awa Cesarza, który w latach 1953 –
1956 prowadzi³ zajêcia z wychowania fizycznego. Ca³y czas by³ otoczony wianuszkiem swoich dawnych uczennic. Bardzo ciep³o wspominaliœmy Wiktora Kutkiewicza i
Wac³awa Paniewskiego jako znakomitych nauczycielach. W czasie
spotkania poznaliœmy nazwiska organizatorów naszego zjazdu. S¹ to:

Maria Zdzieszyñska (Zaj¹czkowska), Janina Wysocka (PoŸlewiczówna), Danuta Petelczyc (Dubicka), Irena Krzemiñska (Borowska),

Tadeusz Barañski i Henryk Musia³.
Wielokrotnie w czasie spotkañ dziêkowaliœmy im za wspania³e sierpniowe dni wspomnieñ.

Mi³e popo³udnie spêdziliœmy w
£obeskim Domu Kultury, gdzie wyst¹pi³ Zespó³ Wokalny „Uœmiech”
pod kierunkiem Pani Teresy Zienkiewicz. Wys³uchaliœmy piêknych piosenek w ich wykonaniu, wiele z nich
œpiewaliœmy wspólnie.
Wieczorem odby³ siê bal absolwenta przy muzyce naszego pokolenia, zabawa trwa³a do godzin nocnych.
Nastêpnego dnia, w czwartek,
pojechaliœmy do uroczego koœcio³a
wiejskiego w Wysiedlu. Z histori¹
tej œwi¹tyni oraz jego wyposa¿eniem
zapoznali nasPani Lidia Lalak-Szawiel i Pan Czes³aw Szawiel. Na cele
remontowe koœcio³a zebraliœmy 525
z³otych (w roku ubieg³ym – 508 z³).
Pe³ni wra¿eñ pojechaliœmy na
piknik do Tarnowa. W mi³ej atmosferze trwa³y rozmowy przerywane
wspólnymi tañcami przy muzyce
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Ogólnokszta³c¹cego w £obezie z lat 1945 –1963.
kapeli „£obuziacy”. Tam spo¿yliœmy znakomicie przyrz¹dzone posi³ki. Wieczorem pe³ni wra¿eñ wróciliœmy do £obezu.
Ostatni dzieñ zjazdu zaczêliœmy
wizyt¹ w Zespole Szkó³ im. T. Koœciuszki. Przywita³a nas serdecznie
Pani Jolanta Manowiec Dyrektor
Szko³y. Czeka³y na nas kroniki szkolne, reprodukcje dokumentów oraz
liczne zdjêcia z poprzednich zjazdów.
Ze szko³y udaliœmy siê na cmentarz komunalny, gdzie odczytano
nam listê zmar³ych kole¿anek i kolegów oraz nauczycieli. Z naszych
roczników to ponad sto nazwisk
zmar³ych. Chwil¹ ciszy uczciliœmy
ich pamiêæ.
Na rzecz wychowanków Domu
Dziecka przekazaliœmy czêœæ pieniêdzy, które pozosta³y na koncie zjazdu. By³a to kwota 750 z³.
Pewn¹ kwotê zostawiliœmy na
przygotowania do nastêpnych zjazdów.
Dziêkujemy za pomoc przy organizacji zjazdu pracownikom: Starostwa Powiatowego, Urzêdu Miejskiego, Oœrodka Kszta³cenia i Wychowania OHP w £obzie, £obeskiego Domu Kultury. Piêkne zdjêcia
wykonywa³ Pan Boles³aw Makawczyk.
Lista obecnoœci uczestników
zjazdu.
Teresa H³ywa (Giedrojæ) - I³awa,
Henryk Musia³ - £obez, Stefania Sieluk (Balsewicz) - Szczecin, Janina
Wysocka (PoŸlewiczówna) £obez,

Tadeusz Barañski - £obez, Jadwiga
Cesarz – Po³czyn Zdrój, Zdzis³aw
Cesarz – Po³czyn Zdrój, Danuta Petelczyc (Dubicka) - £obez, El¿bieta
Weiszewska (Szkop) - Szczecin,
Maciej Mielczarek - Szczecin, Klara
Gorza³a - Szczecin, Witold Gorza³a Szczecin, Kazimierz Jarema - Mieszewo, Janina Józefczyk (Poniecka) Warszawa, Wac³aw Dzidziul - Szczecin, Wanda Skorupska (Pañka) S³upsk, Marianna £upiñska (Czar-

kowska) - £apy, Zofia Olifirowicz
(Jarmo³owicz )- Szczecin, Albert Mi³aszewski – Szczecin, Janina Paw³owska (Hañko ) - £obez, Maria
Zdzieszyñska (Zaj¹czkowska) –
£obez, Wies³awa Baj (Herka) – Stargard, Andrzej Baj – Stargard, Irena
Krzemiñska (Borowska) – £obez,
Miros³awa Markiewicz (Zienkiewicz) – £obez, Danuta Bona – Warszawa, Krystyna Pokora ( Dubicka)
– Warszawa, Alicja £agoda- Tom-

czak – Krajenka, Józefa Muszyñska
(Parchimowicz) – Szczecin, Krystyna Biernacka (Sa³acka) – £obez, Krystyna Pude³ko (Kosowska) – £obez,
Danuta Dolna – £obez, Maria Makar
(Majewicz) – £obez, Tadeusz Osiecki – Resko, Ryszard D³ugo³êcki –
£obez, Elfryda Opuchlik (Juncewicz) – £obez, Ryszard Puzyrewski –
Gdañsk, Ryszard Usowicz – Ko³obrzeg, Tomasz Szturomski – Gdañsk,
Aleksander Daszkiewicz – £obez,
Jadwiga Bartczak (Ogilbo) – Kalisz, Andrzej
Zdzieszyñski – £obez,
Jerzy Chor¹¿y – Wroc³aw, Piotr Sienkiewicz –
Warszawa, Franciszka
Biñkowska (Karpiej) - Poznañ, Lidia Barañska –
£obez, Maria Sierpiñska(Parchimowicz) –
£obez, Edward Daszkiewicz – Szczecin, Stanis³aw Zienkiewicz –
£obez, Teresa Bury
(Dec) – Jelenia Góra, Izabela i Zbigniew Wojciechowscy – Wejherowo,
Jadwiga Mechliñska
(Alenowicz) – £obez, Jerzy Mechliñski – £obez,
Barbara i Miko³aj £owkietowie – £obez, Halina
Olesiñska (Gogoliñska) –
£obez, Edmund Smulski –
£obez, Henryk Puchalski
– Szczecin, Halina Falkowska (Michalik) Gdañsk, Ryszard Muszalski - £obez, Zbigniew
Harbuz – £obez.
hjm
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OG£OSZENIA DROBNE

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

MIESZKANIA

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam Peugot 309, rok prod.
1987, benzyna. Poj. 1.3. Cena 1300 z³
do negocjacji. Tel. 607442135,
0913974530.
Sprzedam Tawriê, opony zimowe
205/15. Tel. 728 364 060.
Sprzedam drzwi gara¿owe ocieplane 1500x2050 – 200 z³, 2050x2050
– 300 z³. Tel. 604 99 77 41
Sprzedam samochód Pontiac Firebird lub zamieniê za busa. Tel. 604
99 77 41

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

Podgrzewacze wody (junkersy)
wisz¹ce, stoj¹ce. Tel. 0691 686 772.

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski

Tanio sprzedam ciuszki dzieciêce
0-17 mcy. Do obejrzenia w Radowie Ma³ym. Tel. 508 591 529.

Poszukujê kawalerki do wynajêcia w £obzie. Tel. 516 179 300.

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

Sprzedam mieszkanie, centrum
£obza, parter 52 mkw., dwa pokoje
z kuchni¹. Tel. 600 274 405 po godz.
15.00

Sprzedam drewno opa³owe, suche, sosnowe, odpad poprodukcyjny w postaci klepek d³ugoœci 2040 cm. Tel. 727-666-385.

Sprzedam kawalerkê w Wêgorzynie
37,9 mkw. na 3 piêtrze z du¿ym balkonem, niski czynsz, ogrzewanie
w³asne gazowe. Tel. 785 420 682;
tel. dom po 18-tej 091 397 60 52.

Wysiedle – oddam w dzier¿awê 2
hale pow. 200 mkw. ka¿da. Teren
ogrodzony, ca³odobowy dozór.
Cena 6 z³ za mkw. (do uzgodnienia).
Tel. 604 105 423.

Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Do wynajêcie mieszkanie w centrum £obza (w domku – 3 pokoje, kuchnia, ³azienka), czêœciowo umeblowane.
Tel. 727 307 077.

PRACA
Powiat ³obeski
NZOZ Intermed Sp. z o.o. zatrudni
w pe³nym lub niepe³nym wymiarze czasu pracy pielêgniarkê w
oœrodku zdrowia w Iñsku. Tel. 091
39 52 726, 693 162 216.

Matematyka – korepetycje 15 z³/
godz. Tel. 694 427 990.

Powiat gryficki
Sprzedam tanio ³adne pianino.
Tel. 601 587 438.

Region

Lokal u¿ytkowy o pow. 30 mkw w
œcis³ym centrum £obza na parterze
wynajmê lub przyjmê propozycjê
wspó³pracy. Wszystkie media + klimatyzacja + monitoring. Du¿e witryny szklane. Tel. 501 894 828.

Region
Do wynajêcia lokal w pasa¿u handlowym w centrum Nowogardu.
Niskie ceny. Kontakt tel.
601472947

Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel.503 045 960.

ROLNICTWO

Drewno kominkowe. Tel. 724 385
274.

Powiat ³obeski

8 tygodniowe owczarki niemieckie
po rodzicach pracuj¹cych sprzedam.
Tel. 503 177 347.

ROLNICTWO

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

Sprzedam grykê na poplony lub do
siewu, cena za 1 kg – 1,50 z³ do
negocjacji. Tel. 661 283 305.

Uwaga
reklamodawcy

Powiat gryficki

Od pocz¹tku wakacji oferujemy
now¹ formê reklamy w internecie. Na
stronie internetowej Tygodnika
£obeskiego, Gazety Gryfickiej, Tygodnika Pojezierza Drawskiego i
Wieœci Œwidwiñskich mo¿na wykupiæ banerek reklamowy i umieœciæ na
nim swoj¹ reklamê.
Adresy stron:
www.tygodniklobeski.go.pl
www.tpd.go.pl
www.wiesciswidwinskie.go.pl
www.gazetagryficka.go.pl

Gara¿e blaszane, bramy uchylne
– najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis.
Tel. 0 59 833 4536, 605 286 058,
660 385 917.

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

Informacje:
tel. 091 39 73 730.

Studnie wiercone maszynowo w jeden dzieñ, kompleksowa obs³uga,
monta¿ pomp g³êbinowych, pompy
ciep³a. Tel. 602 645 820.

Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

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

Poszukujê do wynajêcia mieszkania w £obzie – 2 pokoje lub kawalerkê. Tel. 723 940 038.

Piece gazowe dwufunkcyjne
1.200 – gwarancja. Tel. 0691 686 772.

Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej ( osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
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Reklama
Tel./fax 091
3973730
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Bo¿ena Zarecka dyrektorem
(£OBEZ). Dyrektorem Biura Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw
Wiejskich w £obzie zosta³a Bo¿ena
Zarecka. Na to stanowisko startowa³y trzy osoby, jednak komisja w
sk³adzie: Pawe³ Bot – prezes zarz¹du,
Joanna Ma³y – zastêpca prezesa,
Grzegorz Tokarski – cz³onek zarz¹du
Ryszard Sola – przewodnicz¹cy
rady, Anna Kamaszko – cz³onek
zarz¹du, uzna³a, ¿e B. Zarecka posiada niezbêdn¹ wiedzê i doœwiadczenia w zakresie finansowania projektów ze œrodków UE.
O to stanowisko ubiega³y siê
jeszcze: Dorota Kerner-Giedrojc,
zam. w Bienicach (gm. Dobra) oraz
Aneta Borowiec, zam. w Resku.
Z kolei na stanowisko - pracow-

Ksiêgowy
poszukiwany
(RESKO). Burmistrz reska og³osi³ konkurs na stanowisko urzêdnicze do spraw ksiêgowoœci bud¿etowej. Aby osoba, chc¹ca pracowaæ
na tym stanowisku, mia³a jakiekolwiek szanse, musi posiadaæ wykszta³cenie co najmniej œrednie w
zakresie ekonomii, znaæ obs³ugê
komputera i programów biurowych
oraz znaæ przepisy w zakresie podatków poœrednich.
m

nik do spraw koordynowania projektów zg³osi³o siê trzech kandydatów: Rafa³ ¯ukowski, z £obza, Patrycja Kutynia, z £obza oraz Marlena
Zwierzchowska, z Bonina, w gm.
£obez. Wymagania formalne spe³ni³
Rafa³ ¯ukowski, który zakwalifikowa³ siê do nastêpnego etapu konkursu.
op
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Œwietlica
na przystanku

(LESIÊCIN). W tym roku poszczególne so³ectwa podejmuj¹ decyzje o tym, na co maj¹ przeznaczyæ
fundusze so³eckie w przysz³ym roku.
Od przysz³ego roku so³ectwa otrzymaj¹ wielokrotnie wiêcej funduszy
ni¿ dotychczas. Niektóre so³ectwa
maj¹ ju¿ wyremontowane œwietlice
wiejskie, nowe place zabaw, chodniki, ale jest i sporo takich, w których
za plac zabaw s³u¿y huœtawka i
zje¿d¿alnia, a za œwietlicê wiejsk¹ –
przystanek autobusowy. Do takich
nale¿y Lesiêcin. Mieszkañcy so³ectwa s¹ zdecydowani, aby z funduszy
wybudowaæ œwietlicê. Problem jednak polega na tym, ¿e w tej miejscowoœci nie ma gruntu gminnego, na
którym móg³by powstaæ obiekt.
Najbli¿szy teren jest poza wsi¹. Do
so³ectwa nale¿¹ jeszcze K¹kolewice,
w których taki grunt jest, ale nie
wszyscy mieszkañcy so³ectwa
godz¹ siê, aby w³aœnie tam by³a
œwietlica. Jako propozycjê wskazuj¹
równie¿ teren, na którym znajduje siê
popadaj¹cy w ruinê dom mieszkalny. Problem polega jednak na tym, ¿e

w po³owie stanowi on w³asnoœæ prywatn¹ i ta czêœæ domu jest zamieszkana, a druga czêœæ, nale¿¹ca do
Skarbu Pañstwa, nadaje siê tylko do
generalnego remontu, b¹dŸ rozbiórki. Póki co Skarb Pañstwa zdaje siê w
ogóle zapominaæ, ¿e posiada w tej
miejscowoœci jak¹kolwiek nieruchomoœæ.
Mieszkañcy so³ectwa maj¹ równie¿ problem ze zlokalizowaniem placu zabaw. Miejsce, w którym stoj¹
obecne urz¹dzenia, jest skwerem
pomiêdzy dwoma drogami. Ze swojej strony wskazuj¹ na plac znajduj¹cy siê na wzgórzu. Spotykaj¹ siê jednak z oporem, bowiem w tamtym
miejscu znajdowa³ siê niegdyœ
cmentarz. Jak mówi¹ – 300 lat temu.
Zgodnie z naszym prawem, u¿ycie
cmentarza zamkniêtego na inny cel,
mo¿e nast¹piæ po 40 latach od ostatniego pochówku.
W jaki sposób zostanie rozwi¹zana kwestia znalezienia miejsca pod
œwietlicê, czas poka¿e, póki co zebrania pozostaje organizowaæ na
przystanku.
mm
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Przedszkole
na medal
(WÊGORZYNO-gmina).
W minionym tygodniu
zosta³ otwarty punkt
przedszkolny w Sielsku,
a w tym tygodniu
w Mieszewie. W piêknie
wyremontowanych
i doœæ bogato
wyposa¿onych salach
najm³odsi mieszkañcy
wsi spêdzaj¹ czas pod
fachowym okiem,
bawi¹c siê i ucz¹c
jednoczeœnie.
Punkty przedszkolne powsta³y w
zwi¹zku z ci¹g³ym brakiem miejsc w
przedszkolu publicznym w Wêgorzynie oraz doœæ znacznymi odleg³oœciami do miasta.
Agata Buryszek (na zdjêciu), która prowadzi przedszkole w Sielsku,
doje¿d¿a codziennie do pracy z Wêgorzyna. W przedszkolu otwartym w
godzinach od 9 do 14 w tej chwili
przebywa 13. dzieci z K¹kolewic,
Sielska i Mielna. Podzielone s¹ na
dwie grupy. M³odsze maj¹ do dyspozycji salê zabaw, starsze z kolei
czas spêdzaj¹ w sali dydaktycznej,
gdzie w formie zabawy rozwijaj¹
m.in. swoje zdolnoœci manualne.
- W pierwszy dzieñ dzieciom
by³o bardzo ciê¿ko rozstaæ siê z mamami, ale jest ju¿ coraz lepiej. Nadal
dla dzieci najgorsze bywaj¹ poranki.

Sama grupa jest bardzo zró¿nicowana wiekowo, s¹ tu dzieci w wieku od
2 lat i 10. miesiêcy do 5. lat. Staram siê
pracowaæ ze starszymi dzieæmi i jednoczeœnie zabawiaæ te m³odsze.
Kwestia dowozu nie jest do koñca
dopracowana, pani burmistrz poinformowa³a, ¿e bêdzie bus, tylko nie
wiadomo jeszcze kiedy. Na razie jedna mama dowozi swoim samochodem i zbiera z K¹kolwiec wszystkie
dzieci – powiedzia³a Agata Buryszek
Przedszkole powsta³o dziêki finansowaniu z programu Kapita³
Ludzki.
mm
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Pierwszaki
Kto zap³aci
za komunalnych? od 7. roku ¿ycia
(£OBEZ-gmina). W
ramach dbania o
œrodowisko gmina
rozpoczê³a
przydzielanie kub³ów na
œmieci do swoich
mieszkañ komunalnych.
Dla so³tysa Bonina by³ to
znak, ¿e op³aty za œmieci
pokrywane bêd¹ z
kieszeni podatników,
czy rzeczywiœcie tak
jest?
- W ostatnim czasie gmina ofiarowuje dla lokatorów mieszkañ gminnych pojemniki na œmieci. Od kiedy
gmina zrobi³a siê takim dobrym wujkiem? Nie mówiê, ¿e wszêdzie, ale nie
doœæ, ¿e jest problem wyci¹gn¹æ od
nich pieni¹¿ki za mieszkanie, to dodatkowo gmina im pomaga. Innym
nie pomaga. Gdy s¹ mieszkania prywatne, to przychodzi stra¿ miejska i
karze mandatem. Jeœli nie, to nakazuje w danym terminie zaopatrzyæ siê w
jeden, dwa pojemniki i tak siê koñczy, a tutaj dowiadujê siê, ¿e rozwo¿one s¹ pojemniki dla tych, którzy
zajmuj¹ lokale komunalne. Myœlê, ¿e
to jest nie bardzo, bo za te œmieci
bêdzie musia³a zap³aciæ gmina, to nie
zap³ac¹ ci mieszkañcy. Oni nie p³ac¹
za mieszkania, nie doœæ ¿e korzystaj¹
z Opieki, nie doœæ, ¿e nie mo¿na ich
zmusiæ, aby zrobili cokolwiek na wiosce... Ja bym prosi³ te¿ z piêæ pojemników, mi te¿ siê przydadz¹, myœlê, ¿e

innym te¿ siê przydadz¹ takie prezenty – powiedzia³ so³tys Bonina
Waldemar Zakrzewski podczas sesji
obrad Rady Miasta.
Kwestiê tê wyt³umaczy³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat t³umacz¹c,
¿e lokatorzy mieszkañ komunalnych
nie zawsze pozawierali umowy indywidualne na wywóz œmieci.
- To gdzie te œmieci l¹dowa³y?
Jeœli nie by³o umowy – sz³y do lasu
– prawda? Skoro s¹ to lokale komunalne, to uwa¿am, ¿e gmina musi
wzi¹æ ten problem na siebie i dlatego
zosta³y spisane aneksy do umów na
najem lokalu. Ale to nie jest tak, ¿e
gmina robi prezent danej rodzinie.
Rodzina musi zap³aciæ za te œmieci.
Jeœli nie jest w stanie, sk³ada wniosek do Opieki. My bêdziemy regulowaæ œmieci dla PUK-u, a mieszkaniec
bêdzie wp³aca³ nam je w czynszu. To
jest chyba lepsze ni¿ wyrzucanie do
lasu i to nie s¹ prezenty. Mam nadziejê, ¿e przynajmniej to w jakimœ
stopniu zmniejszy wysypywanie
odpadów do lasu – powiedzia³ I.
Kabat.
Pozostaje nadzieja, ¿e tak siê stanie. Wystarczy bowiem przejechaæ
siê drog¹ leœn¹ z £obza do Bonina,
by obejrzeæ œmieci, które s¹ tam
wyrzucane. Pierwsze dzikie wysypisko znajduje siê w zagajniku m³odych drzew, natomiast tu¿ przed
Boninem ktoœ wyrzuci³ stary telewizor i nic nie daje fakt, ¿e przecie¿ jego
w³aœciciel móg³ zawieŸæ swój zu¿yty
sprzêt i odwieŸæ na skup z³omu lub
do Przedsiêbiorstwa Us³ug Komunalnych za darmo.
mm

(WÊGORZYNO). W gminie Wêgorzyno do pierwszych klas szkó³
podstawowych we wrzeœniu tego
roku nie posz³o ani jedno szeœcioletnie dziecko. W tym roku szkolnym,
który rozpoczyna reformê obni¿enia
wieku szkolnego do lat szeœciu, rodzice mog¹ pos³aæ do szkó³ dzieci,
które wczeœniej chodzi³y do przedszkoli lub maj¹ pozytywn¹ opiniê
poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Znacznie lepiej wypada liczba
piêciolatków w oddzia³ach przedszkolnych, bowiem na ca³¹ popula-

cjê licz¹c¹ 70. dzieci, 50. uczêszcza
do oddzia³ów przedszkolnych, co
stanowi 71,2 proc. wszystkich piêciolatków.
Wœród dzieci objêtych wychowaniem przedszkolnym w oddzia³ach „0” na terenie szkó³ podstawowych jest 18 dzieci piêcioletnich.
Szko³y podstawowe wziê³y
udzia³ w specjalnym programie „Radosna szko³a”, którego zadaniem
jest pomoc w wyposa¿eniu, a tak¿e
tworzeniu placów zabaw, tak aby
dostosowaæ je do potrzeb najm³odszych dzieci.
op

¯yciowe rekordy biegaczy „Truchtu”

Po maratonie
we Wroc³awiu
Jak nas poinformowa³ w relacji
na gor¹co Marcin Horbacz, przedwczoraj zawodnicy z £obeskiego
Klubu Biegacza „Trucht”, startuj¹c we wroc³awskim maratonie, poprawili swoje rekordy ¿yciowe.
Zygmunt Draczyñski uzyska³
czas brutto 4:09:52 (czas netto
4:08:15), zajmuj¹c 1049 miejsce w klasyfikacji generalnej, a 34 miejsce w
kategorii M 60. Poprawi³ on swoj¹
¿yciówkê w maratonie o ponad cztery minuty.
Marcin Horbacz, dwa tygodnie
temu, w Szczeciñskim Pó³maratonie
Gryfa uzyska³ najlepszy czas na tym
dystansie od trzech lat, poprawiaj¹c
swój dotychczasowy wynik o ponad minutê. Pozwoli³o to snuæ plany
poprawy „¿yciówki” we wroc³awskim maratonie. I tak siê sta³o. 13

wrzeœnia pobi³ swój wynik a¿ o 13
minut, uzyskuj¹c czas brutto 3:16:18
(czas netto 3:16:04), zajmuj¹c 171
miejsce w klasyfikacji generalnej i
31. w kategorii M 30.
Dla wyjaœnienia: czas brutto liczony jest od momentu strza³u startera do chwili przekroczenia linii
mety przez zawodnika, natomiast
czas netto liczy siê od chwili faktycznego przekroczenia linii startu przez
zawodnika do przekroczenia przez
niego linii mety. Czasy te s¹ stosowane na du¿ych imprezach, gdy na
starcie stoi du¿a liczba zawodników.
We Wroc³awiu bieg³o ponad
1700 osób i od momentu przebiegniêcia linii startu przez pierwszych
zawodników do tych ostatnich mija
zazwyczaj kilkadziesi¹t sekund, st¹d
ta ró¿nica miêdzy tymi czasami u poszczególnych zawodników.
(r)
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Uwaga, talent sportowy

Nastêpny z³oty medal Krzysia Krausa
Koszalin - stadion KS „Ba³tyk”,
12.09.2009 r. - z dwoma medalami
powrócili do £obza m³odzi lekkoatleci MKS Olimp z Mistrzostw
Makroregionu w Lekkiej Atletyce
M³odzików (do lat 15).
Krzysztof Kraus zaj¹³ I miejsce i
zdoby³ z³oty medal w biegu na 2 000
m. Uzyskany wynik 5:55,35 min. to
nowy rekord ¿yciowy Krzysia poprawiony w Koszalinie a¿ o 7 sekund. Trenerem m³odego biegacza
jest Kazimierz Mikul.
Justyna Romej w biegu na 600 m
wywalczy³a III miejsce i br¹zowy
medal w czasie 1:41,46 min. Jej szkoleniem zajmuje siê mama – El¿bieta
Romej.
Mistrzostwa makroregionalne z
udzia³em klubów z województwa
zachodniopomorskiego (27 klubów)
i wielkopolskiego (28 klubów) stanowi¹ jednoczeœnie eliminacje do
udzia³u w imprezie pod nazw¹ Ma³y
memoria³ Janusza Kusociñskiego,
uwa¿ane tak¿e jako Mistrzostwa
Polski M³odzików. Nasza uzdolniona para biegaczy Justyna i Krzysiek
zakwalifikowa³a siê do zawodów fina³owych, które zostan¹ rozegrane
w dniach 26-27.09, 2009 r. w Zamoœciu.
Kroniki ³obeskiej lekkiej atletyki
potwierdzaj¹ ci¹g³oœæ bogatej tradycji udzia³u utalentowanej m³o-

Apel
Ju¿ po raz szósty dzia³acze sportu szkolnego powiatu ³obeskiego realizuj¹ krajowy program pod nazw¹
CZWARTKI LEKKOIATLETYCZNE. W ca³ej Polsce 100 miast, w tym
£obez, podejmuj¹ akcjê usportowienia najm³odszych uczniów szkó³

dzie¿y w Mistrzostwach Polski M³odzików. Z zawodów na najwy¿szym
szczeblu krajowym zawodnicy MKS
Olimp dwukrotnie zdobywali z³ote
medale i tytu³y najlepszych w Polsce
w konkurencji chodu sportowego
Marek Hanzel - I miejsce w chodzie na 5 km 16:08,25 min (Bydgoszcz
1984).
Agnieszka Bobko - I miejsce w
chodzie sp. na 3 km 27:52,00 min (Poznañ 1987).
Inne odnotowane osi¹gniêcia w
tego cyklu zawodach:
Dariusz S³adkiewicz - III m. w
chodzie na 5 km (Bia³ystok 1982),
Andrzej Tyrañski - IV m. w chodzie
na 5 km (Bia³ystok 1982), Iwona
Kowalczuk - IV miejsce w oszczepie
(Lubin 1986), Adam Dziemitko - VI w
chodzie na 5 km (£ódŸ 1985),Andrzej
Stasiak – VIII m. w oszczepie (£ódŸ
1985), Robert Magdalan - IX m. w
skoku w dal (£ódŸ 1985), Krzysztof
Ciszewski - XIII m. w biegu na 1000
m. (Bielsko-Bia³a 2001), Anna Kor¿ak – X m. w biegu na 600 m (Lubin
1986), Arkadiusz Rudnicki – dyskwalifikacja w chodzie na 5 km na 300
metrów przed met¹ na drugiej pozycji (Lubin 1986).
Warto pamiêtaæ, i¿ trenerem i
wspó³twórc¹ licznych sukcesów
³obeskich zawodników w latach 80.
w chodzie sportowym by³ Piotr Kiedrowicz.
podstawowych. Na zawody lekkoatletyczne na stadionie w £obzie
zapraszamy dziewczêta i ch³opców z
klas III-IV, V i VI.
Apelujemy do: RODZICÓW,
WYCHOWAWCÓW
KLASOWYCH, NAUCZYCIELI WYCHOWANIAFIZYCZNEGO o skorzystanie z naszej oferty sportu masowego. Szczegó³y na plakacie.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Trójka najlepszych biegaczy na 2000 m w Mistrzostwach Makroregionu
M³odzików. I m. - Krzysztof Kraus (Olimp £obez), II –Damian Ga³kowski (MKS
S³awno), III – Wojciech Piwowarczyk (Spartakus Pyrzyce).

Czy Justyna Romej i Krzysztof
Kraus wpisz¹ siê do kronik sukcesów królowej sportu jako medaliœci

tegorocznych mistrzostw Polski w
Zamoœciu?
Zdzis³aw Bogdanowicz

Z kart historii
Œwiatowida
Za nami 6. kolejka spotkañ ligi
okrêgowej grupy I pomiêdzy MLKS
Œwiatowid £obez a LKS Masovia
Maszewo (wynik niekorzystny 1:3).
Masovia – rok za³o¿enia 1948, barwy
zielono-czerwone. Œwiatowid – rok
za³o¿enia 1963, barwy bia³o-niebieskie.
Kluby pi³karskie z Maszewa i
£obza dotychczas spotyka³y siê 10krotnie w jednej grupie rozgrywkowej. Po raz pierwszy w sezonie 1985/
86 w A klasie, gdzie Œwiatowid zaj¹³
III miejsce a Masovia IV miejsce.
Mecz sobotni przy ulicy Siewnej
to 1277 wystêp bia³o-niebieskich w
rozgrywkach mistrzowskich. Trener
Janusz Skrobiñski poprowadzi³ zespó³ seniorów Œwiatowida po raz 52.
Wczeœniej by³ szkoleniowcem I zespo³u w latach 2002/03, 2003/04,
2004/05.
W trakcie 46-letniej historii ³obeskiego klubu szkoleniem dru¿yny

seniorskiej zajmowa³o siê 22 trenerów. Najd³u¿ej tê funkcjê sprawowa³
Tadeusz Sikora. Od debiutu
w 1979 roku do 2000 roku (z przerwami) prowadzi³ a¿ 304 spotkania
ligowe.
Najwy¿szy sukces sportowy z
pi³karzami Œwiatowida uzyska³ trener Grzegorz Pawlak w sezonie 1990/
91. £obeski team prowadzony przez
graj¹cego trenera zwyciêsko zakoñczy³ rywalizacjê z zespo³ami okrêgówki z przewag¹ a¿ 6 punktów nad
nastêpnym w tabeli Hutnikiem
Szczecin i uzyska³ zas³u¿ony awans
do III ligi.
Na podstawie ksi¹¿ki Zdzis³awa Bogdanowicza „Historii sportu ³obeskiego 1945-2007”.

Ina Goleniów - Sarmata Dobra 2:1 (1:0)

Pop³ynêli z In¹
Sobotni mecz rozegrany w ramach VI kolejki o mistrzostwo IV ligi
Sarmata Dobra rozegra³ w Goleniowie z miejscow¹ In¹. Ina Goleniów od
lat czo³owa dru¿yna IV ligi ubieg³oroczne rozgrywki zakoñczy³a na
wysokim V miejscu. I chocia¿ dru¿yna z Goleniowa jest dru¿yn¹ bardziej
doœwiadczon¹ od beniaminka z Dobrej, to w poczynaniach jej pi³karzy
widaæ by³o wyraŸny respekt przed
pi³karzami Sarmaty. Taktyka gospodarzy by³a bardzo prosta bez wzglêdu na jakoœæ widowiska dotrwaæ do
koñca meczu z jednobramkow¹ przewag¹. W zamierzeniu tym bardzo
pomog³a szybko zdobyta bramka dla
Iny, w 3' meczu przez Bartosza Paszkowskiego, po szkolnych b³êdach
bramkarza i obroñców Sarmaty.
Szybko zdobyta bramka sprawi³a, ¿e
ca³y zespó³ Iny skoncentrowa³ siê na
grze obronnej na swojej po³owie
boiska, sporadycznie ograniczaj¹c
siê do kontrataków. Obrona Iny
wzmocniona w tym meczu dwoma
doœwiadczonymi obroñcami: Konradem Winczewskim (pauzowa³ w 2
ostatnich meczach Iny na skutek
otrzymanej czerwonej kartki)i Rafa³em Sobañskim (powrót z B³êkitnych
Stargard Szczeciñski)gra³a bardzo
zdecydowanie, niejednokrotnie posuwaj¹c siê do nieczystych zagrañ w
sytuacjach zagro¿enia. Taka gra Iny
mocno wybija³a z uderzenia pi³karzy
Sarmaty, którzy nie mogli znaleŸæ
recepty na przeprowadzenie skutecznej akcji bramkowej, lecz spotyka³a siê z wielk¹ pob³a¿liwoœci¹ sêdziego g³ównego prowadz¹cego
spotkanie. Wynik 1:0 dla Iny utrzyma³ siê do przerwy, chocia¿ wczeœniej, w 33' meczu bliski wyrównania
by³ Piotr Grochulski, jednak pi³kê po
jego strzale g³ow¹, bramkarz Iny kapitaln¹ parad¹ wybi³ na rzut ro¿ny.
Druga po³owa meczu mia³a taki
sam przebieg jak pierwsza, wyraŸna
przewaga Sarmaty w polu, skuteczna, defensywna gra Iny „okraszo-
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na” nielicznymi kontratakami. I w³aœnie jeden z takich kontrataków wykorzysta³ doœwiadczony Bartosz
Stefañski, zdobywaj¹c silnym strza³em z woleja z 18 m drug¹ bramkê dla
Iny. Mimo utraty drugiej bramki napór Sarmaty trwa³ nadal i ju¿ w cztery
minuty póŸniej kapitan Sarmaty Jaros³aw Jaszczuk pewnym strza³em z
rzutu karnego zdoby³ bramkê dla
Sarmaty, po zagraniu rêk¹ w polu
karnym przez obroñcê gospodarzy.
Wynik do koñca meczu nie uleg³ ju¿
zmianie.
W najbli¿sz¹ sobotê 19.09.2009
Sarmata rozegra w Dobrej kolejny
mecz, tym razem z zajmuj¹c¹ aktualnie trzecie miejsce w tabeli Pogoni¹
Barlinek. W maj¹cej wielkie aspiracje
dru¿ynie z Barlinka od nowego sezonu wystêpuj¹ dwaj zawodnicy z
pierwszoligow¹ przesz³oœci¹: Kameruñczyk Moses Molongo (by³y pi³karz m.in. I ligowego Zag³êbia Lubin
dla którego w sezonie 1998/1999 rozegra³ 27 meczów i zdoby³ 9 bramek
a tak¿e Slovana Bratys³awa), i Dominik Husejko b. zawodnik Wis³y Kraków. Zarz¹d Sarmaty bardzo serdecznie zaprasza kibiców na ten niezmiernie atrakcyjny mecz.
Sêdzia: Ponikowski (g³ówny) Kochanek M. (asystent nr 1) Statkiewicz (asystent nr 2)
Strzelcy bramek Dla Iny:B. Paszkowski(3') i B. Stefañski (55') dla
Sarmaty J. Jaszczuk k.(59')
Ina: Sobolewski, Winczewski,
Winiarski, Sobañski, Go³aszewski,
Winogrodzki (46' Dobrowolski),
Chrz¹stowski, Stefañski, F. Borek,
Pêdziwiatr (87' Kott), B. Paszkowski
(90' Grêziak).
Sarmata: M. Kamiñski, D. Dzierbicki (65' Bonifrowski), Jaszczuk,
Grochulski, Dorsz, Garliñski, Padziñski, Mêdrek, Szkup, Olechnowicz
(55' Kliœ), E. Kamiñski (65' GuŸniczak)
oraz Kaleta, Szw¹der, Pacelt.
estan

Granie w planie

IV liga
19.09 (sobota) godz. 16.00 Sarmata Dobra – Pogoñ Barlinek.

V liga
19.09 (sobota) godz. 16.00 Sparta Wêgorzyno – K³os Pe³czyce.
Klasa okrêgowa
19.09 (sobota) godz. 15.00 Mewa Resko - Œwiatowid £obez.
Klasa A
19.09 (sobota) godz. 17.00 Iskra Golczewo - Radovia Radowo Ma³e.
Klasa B
19.09 (sobota) Sparta Lubieniów - Œwiatowid II £obez.

Gra³a liga
Wyniki i tabele
IV liga
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Victoria Przec³aw 2:1, Sokó³ Pyrzyce
- Vineta Wolin 0:5, Piast Drzonowo - Piast Chociwel 3:1, Pogoñ
Barlinek - Gryf Kamieñ Pomorski
3:0, Ina Goleniów - Sarmata Dobra 2:1, S³awa S³awno - Leœnik/
Rossa Manowo 0:1, Hutnik
Szczecin – Stal Szczecin 2:1,
Gwardia Koszalin - Drawa Drawsko Pomorskie 1:1.
1. Wybrze¿e Rewalskie 15 20:7
2. Gwardia Koszalin
14 12:6
3. Hutnik Szczecin
13 16:5
4. Pogoñ Barlinek
13 10:3
5. Gryf Kamieñ Pom.
12 15:7
6. Victoria Przec³aw
10 8:6
7. Ina Goleniów
9 8:9
8. Vineta Wolin
9 17:9
9. Sarmata Dobra
7 9:11
10. Piast Chociwel
7 10:14
11. Drawa Drawsko Pom. 7 9:11
12. Sokó³ Pyrzyce
6 11:18
13. Stal Szczecin
5 8:8
14. Leœnik Manowo
5 3:9
15. Piast Drzonowo
3 8:26
16. S³awa S³awno
1 4:19
V liga
Zorza Dobrzany - Orze³ TrzciñskoZdrój 2:0, Œwit Szczecin - Polonia
P³oty 1:1, Iskierka Szczecin - Odra
Chojna 0:2, Arkonia Szczecin Sparta Wêgorzyno 5:0, GKS Mierzyn - Woda Piast II Rzecko 3:0,
K³os Pe³czyce - Pomorzanin Nowogard 1:1, Kluczevia Stargard Szcz. Sparta Gryfice 2:2, Stal Lipiany Osadnik Myœlibórz 2:1.
1. Arkonia Szczecin
15 15:1
2. Polonia P³oty
11 16:5
3. Kluczevia Stargard 11 14:5
4. Pomorzanin Nowogard 10 4:1
5. Sparta Gryfice
9 11:11
6. Stal Lipiany
9 13:17
7. Iskierka Szczecin
8 4:7
8. Woda-Piast Rzecko
7 4:11
9. Odra Chojna
7 8:6
10. GKS Mierzyn
7 6:9
11. Zorza Dobrzany
7 7:9
12. Orze³ Trzciñsko-Zdr. 7 9:9
13. Œwit Szczecin
7 5:7
14. Osadnik Myœlibórz
4 8:8
15. K³os Pe³czyce
4 4:15
16. Sparta Wêgorzyno
3 5:12
Klasa Okrêgowa
Ehrle Dobra Szczeciñska - Wicher
Brojce 4:0, Jeziorak Szczecin - Ina
Iñsko 6:1, Œwiatowid £obez - Masovia Maszewo 1:3, Fagus Ko³bacz
- Orze³ £o¿nica 2:1, D¹brovia Stara
D¹browa - Wiecher Reptowo 3:0,

Korona Stuchowo - KP Chemik II
Police 6:1, Pogoñ II Szczecin - Promieñ Mosty 7:1. Mecz Flota II Œwinoujœcie - Mewa Resko prze³o¿ony
na 31 paŸdziernika.
1. Jeziorak Szczecin
16 18:2
2. Ehrle Dobra Szcz.
16 13:4
3. Korona Stuchowo
14 14:6
4. Masovia Maszewo 14 11:4
5. Promieñ Mosty
11 12:12
6. Flota II Œwinoujœcie 10 16:7
7. Fagus Ko³bacz
10 8:5
8. Wicher Brojce
9 9:9
9. Œwiatowid £obez
8 8:10
10. Orze³ £o¿nica
7 10:12
11. Pogoñ II Szczecin
7 20:10
12. D¹brovia St. D¹browa 7 10:9
13. Ina Iñsko
2 6:16
14. KP Chemik II Police 1 4:18
15. Mewa Resko
0 1:18
16. Wicher Reptowo
0 3:21
A klasa
Radovia Radowo Ma³e - Bizon
Cerkwica 3:1, Pionier ¯arnowo Iskra Golczewo 0:5, Sowianka
Sowno - Znicz Wysoka Kamieñska 5:3, Jantar Dziwnów - Orze³
Prusinowo 6:0, Olimpia Nowogard - Ba³tyk Miêdzywodzie 3:2,
B³êkitni Trzyg³ów - Ba³tyk Gostyñ 1:4. Rega II Trzebiatów Fala Miêdzyzdroje (...).
1. Radovia Radowo M.
2. Jantar Dziwnów
3. Iskra Golczewo
4. Olimpia Nowogard
5. Fala Miêdzyzdroje
6. Bizon Cerkwica
7. Rega II Trzebiatów
8. Ba³tyk Miêdzywodzie
9. Ba³tyk Gostyñ
10. B³êkitni Trzyg³ów
11. Sowianka Sowno
12. Pionier ¯arnowo
13. Znicz Wysoka Kam.
14. Orze³ Prusinowo

12 13:2
9 14:6
9 12:5
9 11:7
7 7:3
7 10:10
6 16:3
6 13:6
4 11:15
4 6:10
3 8:21
2 10:16
0 6:19
0 2:16

B klasa
Œwiatowid II £obez - Sokó³ Sokoliniec 1:2, Znicz Sulibórz - Saturn
Szadzko 2:1, Ogniwo Dzwonowo Piast Kolin 1:2, Orkan II Suchañ Sparta Lubieniów 11:2.
1. Orkan II Suchañ
2. Piast Kolin
3. Sokó³ Sokoliniec
4. Znicz Sulibórz
5. Derby Ulikowo
6. Œwiatowid II £obez
7. Ogniwo Dzwonowo
8. Sparta Lubieniów
9. Saturn Szadzko

6 13:4
6 4:2
6 6:4
3 3:4
3 3:2
3 5:6
3 5:7
3 5:14
3 4:5
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Dyplom dla wszystkich
(PRZEMYS£AW).
Œwietlica w tej
miejscowoœci radykalnie
zmieni³a swój wygl¹d.
Jeszcze w roku
ubieg³ym nie wygl¹da³a
zachêcaj¹co, w tym roku
wewn¹trz jest mi³o i
przyjemnie. Ale to nie
koniec zmian - maj¹
zostaæ wyremontowane
toalety i wymienione
wyposa¿enie. Stare
stoliki nie pasuj¹ do
nowych œcian.
– Tê salê sama robi³am, dzieci
pomaga³y mi j¹ malowaæ. Œciany
by³y straszne. Sama k³ad³am tynk i
go ozdabia³am. Podpatrzy³am w jaki
sposób robi³ to fachowiec podczas
remontu u mnie w domu. Salê w
œwietlicy remontowaliœmy tydzieñ.
Dla dzieci malowanie, to niesamowita frajda. By³a niesamowita wspó³praca. Z remontu jestem zadowolona, bo mi³o bêdzie siê przychodzi³o
do pracy i nie bêdzie tak jak poprzednio, gdy po malowaniu farbami, dzieci mia³y fioletowe rêce z zimna. Piec
nie nadawa³ siê do niczego.”Przyczepê drewna poch³ania³, a na drugi
dzieñ i tak by³o lodowato w œwietlicy. Teraz mamy kominek, ju¿ w nim
rozpaliliœmy, by³o bardzo ciep³o mówi so³tys Ilona Wierzbowska.
W œwietlicy wstawione s¹ równie¿ nowe okna, po³o¿ona jest nowa
instalacja elektryczna, a niebawem i
nowe meble.
Czêœæ dotychczasowego umeblowania mieszkañcy zdobyli sami,
wystarczy³y czasami ma³e remanenty w domach i dobre chêci.
– Gdy dzieci dba³y o miejsce do
spotkañ w ram,ach zajêæ w œwietlicy,
doroœli remontowali kaplicê, mieszcz¹c¹ siê w tym samym obiekcie. Ze

s³ów pani Ilony wynika, ¿e burmistrz
reska Arkadiusz Czerwiñski przeznaczy³ œrodki finansowe jedynie na
materia³, a remont wykonali ju¿ sami
mieszkañcy.
– Kaplica wygl¹da³a tragicznie.
Baliœmy siê, ¿e sufit spadnie ksiêdzu
na g³owê. Msze odbywa³y siê w tragicznych warunkach. Teraz jest
przepiêknie – doda³a so³tys.

Wakacje na wyjazdach
– Te wakacje by³y naprawdê
dla dzieci piêkne. Co czwartek wyje¿d¿aliœmy, byliœmy w Miêdzyzdrojach, dwa razy w Ko³obrzegu, w
Œwidwinie na basenie, zwiedzaliœmy
jednostkê lotnicz¹, zamek, w Szczecinie byliœmy w Galaxy na filmie, tradycyjnie te¿ byliœmy w £osoœnicy
na festynie. Za autobusy, p³aci³a
gmina, a ¿ywnoœæ, obiad, cukierki,
lody, to Centrum Kultury. Szukaliœmy te¿ wraz z mê¿em ró¿nych sponsorów, ¿eby by³o na kie³baskê na
ogniska, które robiliœmy w parku,
byliœmy na teatrzyku pt. „Wilk i zaj¹c”. Wakacje mieliœmy na ful wypas
– doda³a so³tys.
– Jak zapewni³a, chêtnych na
wyjazdy nigdy nie brakowa³o. Zawsze by³ komplet 25 osób. Ale jak
zastrzeg³a, nikt nie jeŸdzi³ za darmo.
– U nas to jest tak – najpierw
sprz¹tanie. Te dzieci, które anga¿uj¹

siê, to wyje¿d¿aj¹, nie ma tak, ¿e nie
przychodzi na œwietlicê, w niczym
nie pomaga i jedzie. Wyjazd jest wynagrodzeniem za ich pracê. I tak ucz¹
siê pracy i wszystkiego. Sami kosimy czêœæ trawników, bo mamy tylko
jednego pracownika, który równoczeœnie k³adzie chodnik. Du¿o osób
pomaga przy tym chodniku w tym i
dzieci, które nosz¹ te kostki. Mam
jedn¹ Sandruchê, która nosi te kostki i mówi do mnie: „Ciociu jak mi siê
fajnie nosi”, ona sama chce. To nie
jest moja rodzina, tylko w wiêkszoœci dzieciaki tak do mnie mówi¹. Z
wakacji zarówno ja, jak i dzieci s¹
bardzo zadowolone. M³odzie¿ ma
dla siebie druga salê i przewa¿nie gra
w tenisa sto³owego. Dla doros³ych
mieliœmy wycieczkê do Dobrzycy
ko³o Ko³obrzegu do ogrodów Hortulsa i do Ko³obrzegu, gdzie relaksowaliœmy siê w Jaskini Solnej, a potem
byliœmy nad morzem – powiedzia³a I.
Wierzbowska.
Opiekunka œwietlicy, a zarazem
so³tys wsi pokaza³a listê obecnoœci
dzieci w œwietlicy. Jest imponuj¹ca.
Si³¹ rzeczy, skoro obecnoœæ w œwietlicy nie jest obowi¹zkowa, czasami
bywa³y i takie dni, gdy dzieci by³o
mniej. Czêsto jednak niemal wszystkie uczestniczy³y w zajêciach. To
œwiadczy o jednym – dzieci maj¹
swoje miejsce, maj¹ kogoœ, kto opiekuje siê nimi
i gdzie czuj¹
siê dobrze i
bezpiecznie. Maj¹ tu
kartki, farby,
plasteliny,
ale i ucz¹ siê,
¿e jeœli pomaluj¹ sobie œciany w
œwietlicy, to
bêd¹ mieli
³adnie, ¿e
nie trzeba
czekaæ na
tego pana z
gminy, a¿ za

nich zrobi, ¿e jeœli pomog¹ przy budowie chodnika, to bêdzie on szybciej, a i frajda jest przy tym lepsza, ¿e
jeœli skosz¹ trawê, to nie bêd¹ ros³y
chwasty, a jeœli pomog¹ rodzicom
przy oczyszczaniu parku i bêd¹ dba³y o ³aweczki, to bêd¹ mia³y gdzie
upiec kie³baskê. To samo dotyczy
m³odzie¿y. Jak wielka jest ró¿nica
miêdzy ta mieszkaj¹c¹ w miastach a
na wsiach – z plusem dla m³odzie¿y
wiejskiej. Sami uczestniczyli w
upiêkszaniu swojej miejscowoœci i
sami dbaj¹ o swój zak¹tek. Piêkna
altanka, która stoi w tej wsi jest specjalnie dla nich, aby mieli gdzie siê
spotykaæ.

Mamo - upiekê ci placek
W œwietlicy znajduje siê aneks
kuchenny, meble pochodz¹ od jednej z mieszkanek wsi, sprawna kuchenka równie¿ siê znalaz³a. Co dzieci robi¹ w kuchni? Jak siê okazuje,
mo¿na z nimi wyczyniaæ cuda, o ile
ma siê tylko chêæ i zapa³ do tego, co
siê robi. Dzieci przynosz¹ ze swoich
domów produkty, natomiast mleko
œwietlica otrzymuje z Arki. Tutaj,
pod przewodnictwem pani œwietliczanki, piek¹ ciasta. Oczywiœcie
wszelkie prace zwi¹zane z obs³ug¹
kuchenki opiekunka wykonuje
sama, aby nie doprowadziæ do oparzeñ. Dzieciom nawet nie wolno zbli¿aæ siê do w³¹czonej kuchenki. Za to
po upieczeniu placka – radoœæ maj¹
wszyscy. Niebawem dzieci bêd¹
uczy³y siê równie¿ gotowania, a
wszystko w bardzo milej i przyjaznej
atmosferze. Ostatnio piek³y babkê
trójkolorow¹, czêsto robi¹ te¿ gofry.
Na wyposa¿enie kuchni dzieci
zapracowa³y sobie same.

Mistrzowie siatki
Trudno pokonac tutejsze dzieci i
m³odzie¿ w grê w siatkówkê. Doskonale wiedz¹ o tym dru¿yny z innych
miejscowoœci. O sile siatkarskich
umiejêtnoœci œwiadcz¹ puchary,
medale i dyplomy ozdabiaj¹ce tutejsza œwietlicê. We wszelkich zawodach organizowanych na terenie
gminy zawsze s¹ na podium, m.in. za
mistrzostwo w Gminie Resko w pi³ce
siatkowej 2008, podczas Festynu
Rekreacyjno-Sportowego w Dziêsiecioboju na Weso³o, £osoœnica I
Miejsce 2007, a rok póŸniej I miejsce
w pi³ce siatkowej Miasta i Gminy
Resko. Dru¿yna ch³opców, zdobywaj¹ca puchary nazwa³a siê „Szmacianki”.
Ale dyplomem mog¹ pochwaliæ
siê równie¿ wszyscy mieszkañcy tej
miejscowoœci, bowiem Przemys³aw
zosta³ uznany równie¿ za najestetyczniejsz¹ wieœ.
mm

Str
Str.. 19

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 15.09.2009 r.

Klasyfikacja grzybów leœnych przeznaczonych
do sprzeda¿y

GRZYBY
W zwi¹zku z trwaj¹cym okresem
grzybobrania Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w £obzie
informuje, ¿e konsultacje dla spo³eczeñstwa oraz klasyfikacja grzybów
leœnych przeznaczonych do sprzeda¿y z wydaniem atestów prowadzona jest przez grzyboznawcê codziennie w godzinach od 800 do 900 w
siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w £obzie,
przy ulicy Niepodleg³oœci 66/2 (I
piêtro, pokój nr 15 ).
W dni wolne od pracy grzybo-

znawca dostêpny jest pod nr telefonu:
604996734 w godzinach od 1300
do 1400.
Podstawa prawna:
Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie grzybów dopuszczonych do
obrotu lub produkcji przetworów
grzybowych albo artyku³ów spo¿ywczych zawieraj¹cych grzyby
oraz uprawnieñ klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz.U. Nr 218,
poz. 1399).

Grypa typu A/H1N1
Grypa typu A/H1N1 jest
zakaŸn¹ chorob¹ uk³adu
oddechowego,
wywo³an¹ przez wirus
grypy typu A.
G³ówna droga przenoszenia siê
wirusa grypy A/H1N1 to droga kropelkowa. Oznacza to, ¿e wirus przenosi siê przez kropelki podczas mówienia, kichania, kaszlu. Istnieje
mo¿liwoœæ przeniesienia wirusa tak¿e poprzez zanieczyszczone nim
przedmioty, jednak pamiêtaæ nale¿y,
i¿ poza organizmem wirus ma zdolnoœæ prze¿ycia zaledwie kilka minut.
OBJAWY NOWEJ GRYPYA/
H1N1 S¥ PODOBNE JAK GRYPY
SEZONOWEJ:
gor¹czka
kaszel
ból gard³a
katar z p³ynn¹ wydzielin¹ lub
zatkanym nosem
bóle miêœniowe i stawowe

ból g³owy
dreszcze
W oko³o 25-30 % przypadków
nowej grypy mog¹ wystêpowaæ
wymioty i biegunka.
OGÓLNEWSKAZANIA
PROFILAKTYCZNE:
- unikaj bliskiego kontaktu z osobami wykazuj¹cymi objawy grypopodobne
- pozostañ w domu, jeœli u Ciebie
wyst¹pi¹ objawy grypopodobne
- ograniczaj czas przebywania w
zat³oczonych pomieszczeniach
- podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos chusteczk¹- pomo¿e to
zapobiec zaka¿eniu wirusem innych
osób
- jeœli nie masz chusteczki zakryj
nos i usta rêkawem powy¿ej ³okcia
- czêsto myj rêce wod¹ z myd³em,
unikaj dotykania rêkami oczu, nosa
i ust.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w £obzie.

Naruszy³ zakaz s¹dowy
W dniu 8.09.2009 r., oko³o godz.
19.30, na drodze £obez - Wêgorzyno, mieszkaniec Drawska Pom., kieruj¹c samochodem marki VW Trans-

porter naruszy³ zakaz s¹dowy kierowania wszelkimi pojazdami. Teraz
odpowie ponownie przed s¹dem,
tym razem za z³amanie zakazu. (kp)

Okradli koparkê
i wpadli
Policjanci z Posterunku
Policji w Resku, dziêki
tzw. nosowi
policyjnemu, ustalili i
odzyskali czêœæ
skradzionego mienia
pochodz¹cego z
w³amania do koparki.
Sprawcy, których prawdopodobnie by³o trzech, ju¿ od po³owy
ubieg³ego tygodnia okradali koparkê na jednej z budów. Zabrali miêdzy
innymi radioodtwarzacz i g³oœniki,
skrzyniê narzêdziow¹, 100 litrów

oleju napêdowego. Zapewne proceder ten trwa³by jeszcze d³ugi czas,
gdyby nie czujne oko stró¿ów prawa. Zauwa¿yli, ¿e po okolicy jeŸdzi
bez wyraŸnej potrzeby samochód,
którego kierowca jakby stara³ siê
wypatrzeæ coœ wartoœciowego do
kradzie¿y.
Zatrzymanym kierowc¹ okaza³
siê Wojciech K., lat 18, w którego samochodzie odnaleziono miêdzy innymi radioodtwarzacz zkoparki oraz
narzêdzia s³u¿¹ce do kradzie¿y oleju
napêdowego ze zbiorników.
Sprawca zosta³ osadzony do wyjaœnienia, policjanci pracuj¹nad
ustaleniem jego wspólników. (kp)

Kolizja na osiedlu
H. Sawickiej
W dniu 08.09.2009 r. o godz. 21.00 w
£obzie przy ul. H.Sawickiej kieruj¹cy
samochodem marki BMW nie zachowa³ ostro¿noœci podczas ma-

newruomijania prawid³owo zaparkowanego samochodu marki VW
Golf doprowadzaj¹c do zderzenia i
uszkodzenia pojazdów.
(kp)

Zniewa¿y³ policjanta,
teraz stanie przed
s¹dem
W dniu 11.09.2009 r. w miejscowoœci Tucza, w gminie Dobra, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci 18letni Piotr A. u¿y³ wobec interweniuj¹cego policjanta z Posterunku Poli-

cji w Dobrej s³ów wulgarnych i obraŸliwych.
M³odzieniec zosta³ zatrzymany,
teraz odpowie przed s¹dem za pope³nione przestêpstwo.
(kp)

NietrzeŸwy
rowerzysta

Zniszczy³
szybê

W dniu 12.09.2009 r. o godz.
17.00, w miejscowoœci Trzebawie, policjanci Ruchu Drogowego zatrzymali kieruj¹cego rowerem Henryka K., który mia³
0.92mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
(kp)

W dniu 13.09.2009 r. o godz. 19.45 w
Radowie Ma³ym Marcin R., mieszkaniec gminy P³oty, umyœlnie wybi³
szybê wystawow¹ w sklepie, czym
dzia³a³na szkodê Walerii W.
Sprawca zatrzymany przez policjantów do wyjaœnienia.
(kp)

CMY K
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Nasi mieszkañcy

Œlub Agnieszki i £ukasza

Wa¿na do ostatniego dnia lata

Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 35 brzmia³o:”I tylko wakacji ¿al”.
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Zofia Janicka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Zofia Janicka z £obza. Gratulujemy.

