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Jak to w £obzie rury k³ad¹
(£OBEZ). Jak d³ugo
mo¿e trwaæ po³o¿enie
rur w ziemi i nowego
dywanika asfaltowego na niewielkim odcinku drogi? Okazuje
siê, ¿e nawet kilka
miesiêcy, o czym
przekonali siê mieszkañcy ul. Koœcielnej
w £obzie.
Str. 3

Market tylko na
równych zasadach
(WÊGORZYNO). Czêœæ mieszkañców tej gminy
oczekuje z niecierpliwoœci¹ na market w mieœcie.
Niektórzy jednak maj¹ wiele w¹tpliwoœci.
Wœród nich jest so³tys Mielna Józef Korcz.
Str. 11

Na mo¿liwoœæ
skorzystania
z zakupionych
dzia³ek
czekaj¹ ju¿
kilkanaœcie
Str. 4-5
lat
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INFORMACJE - LISTY

Wybory ³awników

Mieszkañcy te¿ mog¹ zg³aszaæ
kandydatów na ³awników
Kadencja obecnych ³awników up³ywa 31 grudnia 2011 r.
Jednak zg³oszeñ na kolejn¹ kadencjê mo¿na dokonywaæ do 30
czerwca br. Chyba ma³o kto wie,
ale równie¿ mieszkañcy mog¹
zg³aszaæ osoby, które uznaj¹ za
godne pe³nienia tych funkcji w
s¹dach. Wystarczy spe³niaæ warunki i uzyskaæ poparcie 25 osób.
£awnikiem mo¿e byæ osoba,
która:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe³ni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukoñczy³a 30 lat,
4. jest zatrudniona lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co
najmniej od roku,
5. nie przekroczy³a 70 lat,
6. jest zdolna, ze wzglêdu na
stan zdrowia, do pe³nienia obowi¹zków ³awnika,
7. posiada co najmniej wykszta³cenie œrednie.
£awnikami nie mog¹ byæ: 1)
osoby zatrudnione w s¹dach powszechnych i innych s¹dach oraz
w prokuraturze, 2) osoby wcho-

dz¹ce w sk³ad organów, od których orzeczenia mo¿na ¿¹daæ
skierowania sprawy na drogê postêpowania s¹dowego, 3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj¹ce stanowiska zwi¹zane ze œciganiem przestêpstw i wykroczeñ, 4) adwokaci i aplikanci
adwokaccy, 5) radcy prawni i
aplikanci radcowscy, 6) duchowni, 7) ¿o³nierze w czynnej s³u¿bie
wojskowej, 8) funkcjonariusze
S³u¿by Wiêziennej, 9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru
³awników.
Kandydatów na ³awników zg³aszaj¹ radom gmin:
1. prezesi s¹dów,
2. stowarzyszenia, organizacje
zwi¹zkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wy³¹czeniem partii
politycznych,
3. co najmniej 25 obywateli
maj¹cych czynne prawo wyborcze,
zamieszkuj¹cych stale na danym
terenie (druk do pobrania w urzêdach gminnych lub miejskich).
Kandydatów na ³awników do
orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy zg³aszaj¹ zwi¹zki za-

wodowe oraz organizacje pracodawców.
Zg³oszenia kandydatów na ³awników dokonuje siê na karcie zg³oszenia. Do zg³oszenia kandydata na
³awnika za³¹cza siê:
1) aktualne 3 fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi
przy wydawaniu dowodów osobistych; 2) informacjê z Krajowego
Rejestru Karnego, 3) oœwiadczenie
kandydata, ¿e nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne,
4) zaœwiadczenie lekarskie, stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do
wykonywania funkcji ³awnika, 5) w
przypadku zg³oszenia przez obywateli – listê z podpisami 25 osób
popieraj¹cych.
Koszt op³aty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz op³aty za badanie poprzedzaj¹ce wydanie zaœwiadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ³awnika.
Wzór karty zg³oszenia kandydata na ³awnika oraz wzór listy
osób popieraj¹cych kandydata, a
tak¿e inne druki mo¿na uzyskaæ w
urzêdach gminnych lub miejskich
lub ze stron internetowych urzêdów (BIP).
(r)
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Zawody
wêdkarskie
im. R. Mikszy
W poprzednim numerze napisaliœmy, ¿e XIII Okrêgowe Zawody w
Wêdkarstwie Sp³awikowym im. Romana Mikszy Klubów HDK PCK odbêd¹
siê 18 marca. Oczywiœcie odbêd¹ siê 18
czerwca, w godzinach 8.00 – 15.00, nad
jeziorem Dubie w Ginawie. Organizatorzy zapraszaj¹.

Mo¿na oddaæ krew
Zapraszamy do honorowego oddawania krwi wszystkich doros³ych
mieszkañców naszego powiatu i nie
tylko. Jednoczeœnie przypominamy, ¿e
wszystkim pracuj¹cym nale¿y siê na ten
cel wolny dzieñ od pracy, a doros³ym
uczniom wolny dzieñ od szko³y. Równie¿ ka¿dy uczestnik akcji dostaje przydzia³ czekolady. Prosimy o zabranie dowodu to¿samoœci.
Otwarta akcja poboru krwi odbêdzie siê 14 czerwca br. w sali £obeskiego Domu Kultury na parterze w godzinach od 10. do 15.
(o)

Sprostowanie
W poprzednim numerze w tekœcie
„£obeskie ulice – Magazynowa”, pope³niliœmy b³¹d w tekœcie autorstwa
Zbigniewa Harbuza. Wpisaliœmy: Marcin Targosz, a powinno byæ Marian
Targosz. Za pomy³kê przepraszamy.

Gazeta Powiatowa
List do redakcji

W ostatnim czasie Tygodnik £obeski ze szczególn¹
dok³adnoœci¹ i cyklicznie informuje spo³eczeñstwo naszego powiatu o mojej sprawie, jak¹ wytoczy³ mi jeden
z mieszkañców Sielska zarzucaj¹c podrabianie podpisów pod protoko³em z zebrania wiejskiego. W zwi¹zku z
tym, chcia³bym odnieœæ siê
do artyku³u pt. „Uznany za
winnego podrabiania podpisów”
w T£ z 07 czerwca br. Tak, pope³ni³em ten b³¹d, ¿e podpisa³em za
cz³onków rady so³eckiej protokó³, ale przyzna³em siê do winy
przed prokuratorem, a niezawis³y s¹d – bior¹c pod uwagê moj¹
nienagann¹ opiniê so³tysa, prezesa OSP oraz spo³ecznika, warunkowo umorzy³ wyrok. Zwyk³y ludzki b³¹d, wynikaj¹cy bardziej z nadgorliwoœci, a nie z
chêci uzyskania jakichkolwiek
korzyœci. W wyniku mojego b³êdu ani jedna z³otówka z bud¿etu
so³eckiego nie zosta³a wydatkowana nieprawid³owo. Jednak
czytaj¹c artyku³y Tygodnika

£obeskiego nasuwa siê nieodparty
wniosek, ¿e moja sprawa jest przedstawiana tendencyjnie. Pani Magdalena Mucha, redaktorka T£ pisze
o mnie, nie pytaj¹c mnie, co ja mam
do powiedzenia w tej sprawie. Rozumiem, ¿e mój przypadek by³ interesuj¹cy dla mediów, poniewa¿ jako
radny Rady Miejskiej w Wêgorzynie - w przypadku skazania, utraci³bym mandat. Na to w³aœnie liczy³
mieszkaniec Sielska, wspierany
przez komitet Gmina dla Mieszkañców, sk³adaj¹c doniesienie do Prokuratury. Móg³by wtedy ponownie
startowaæ do Rady i a nu¿ zdoby³by
mandat. Uwa¿am, ¿e jeœli przedstawia siê temat, to nale¿y go naœwietliæ dok³adnie, równie¿ pobudki
drugiej strony. Jednoczeœnie, za poœrednictwem waszej gazety chcia³bym podziêkowaæ wszystkim
mieszkañcom Sielska, którzy ca³y
czas mnie wspierali i dodawali otuchy. Moj¹ prac¹ so³tysa oraz radnego dowiodê, ¿e zas³ugujê na wasze
zaufanie. Mieszkam w Sielsku z
rodzin¹ od urodzenia i ten przypadek nauczy³ mnie, ¿e nigdy nie wolno w¹tpiæ w dobro i sprawiedliwoœæ.

Dziêkujê jeszcze raz wszystkim
ludziom dobrej woli z Sielska,
Mieszewa, Mielna i Zwierzynamojego okrêgu wyborczego, za
wsparcie i ¿yczliwoœæ w tych
trudnych chwilach.
Tadeusz S³omiñski
So³tys Sielska i Radny Rady
Miejskiej w Wêgorzynie
Sielsko, dnia 12 czerwca 2011
Od Redakcji.
Gdyby pan Tadeusz S³omiñski przed napisaniem listu do redakcji zechcia³ zajrzeæ do S³ownika jêzyka polskiego i przeczytaæ co kryje siê pod s³owem „tendencyjny”, byæ mo¿e zastanowi³by siê, czy go u¿yæ. Jednak nie
zrobi³ tego, a szkoda. Tendencyjny bowiem oznacza „stronniczy”,
„nieobiektywny”. Trzeba wiele
z³ej woli, aby nazwaæ tak tekst, w
którym przedstawione s¹ jedynie
fakty, potwierdzone zreszt¹ przez
so³tysa w liœcie do redakcji.
A tak swoj¹ drog¹, zawsze
zadziwiaj¹ nas takie przypadki,
¿e ktoœ, kto nie rozumie demokracji mo¿e zostaæ radnym.

Redakcja:
Kazimierz Rynkiewicz - redaktor
naczelny (tel. 0504 042 532),
Magdalena Mucha (tel. 512 138 741)
Reklama: tel. 512 138 349
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (91) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
www.tygodniklobeski.xwp.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 £obez,
ul. S³owackiego 6, tel./fax (91)
3973730; e-mail: wppp1@wp.pl;
NIP 859-001-19-30;Konto:PKO
Bank Polski Oddzia³ 1 w £obzie 72
1020 2847 0000 1502 0067 0927
Nak³ad: 1300 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materia³ów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treœæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik ³obeski”, „tygodnik
pojezierza drawskiego”, tygodnik „gazeta gryficka”, „wieœci
œwidwiñskie”.
Sk³ad i druk: WPPP - £obez;
tel./fax (91) 39 73 730.

INFORMACJE - REKLAMA

tygodnik ³obeski 14.6.2011 r.

Jak to w £obzie rury k³ad¹
(£OBEZ). Jak d³ugo
mo¿e trwaæ po³o¿enie
rur w ziemi i nowego
dywanika asfaltowego
na niewielkim odcinku
drogi? Okazuje siê, ¿e
nawet kilka miesiêcy,
o czym przekonali siê
mieszkañcy ul. Koœcielnej w £obzie.

Policjanci zatrzymali m³odego
cz³owieka, który przyw³aszczy³
mienie otrzymane z Urzêdu.

US£UGI
TRANSPORTOWE

Kierowca na „podwójnym gazie”
Policjanci z Zespo³u PatrolowoInterwencyjnego zatrzymali w
£obzie na ulicy Siewnej Szymona
Sz., lat 29, który kierowa³ samochodem marki Opel bêd¹c pod wp³ywem alkoholu. Badanie wykaza³o
bowiem 0,86 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowca po-

Dosta³ i sprzeda³
Policjanci z £obza zatrzymali
19-letniego Sylwestra B., który
sprzeda³ prawie ca³e wyposa¿enie z
mieszkania socjalnego, jakie otrzyma³ od Urzêdu Miejskiego w
£obzie. Ostatnio wywióz³ grzejniki,
zlewozmywak, baterie ³azienkowe a
nawet termometr do pieca. Straty s¹
oczywiœcie du¿e na szkodê Urzêdu.
Sprawca zosta³ zatrzymany w policyjnym areszcie, us³ysza³ zarzuty z
art. 284 KK, za co grozi kara pozbawienia wolnoœci do lat 5.
(kp)

Prace przy oko³o stumetrowym
odcinku ulicy Koœcielnej, biegn¹cej

Policjanci z £obza zatrzymali
kierowcê, który jednego dnia pope³ni³ trzy przestêpstwa.

Str
Str.. 3

siada³ tak¿e s¹dowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami. Zakaz
taki wyda³ S¹d w £obzie. Jak siê
potem okaza³o, sprawca posiada³
tak¿e w swoim mieszkaniu susz roœlinny w postaci marihuany w iloœci
4 gram.
Teraz sprawca odpowie za z³amanie zakazu sadowego, kierowanie pojazdem pod wp³ywem alkoholu oraz posiadanie œrodków odurzaj¹cych.
(kp)

PRZEWÓZ OSÓB

od osoby ‐ 220zł

tel. kom. 500 677 080

od skrzy¿owania z ul. gen. Bema w
stronê przeciêcia siê z ul. Pó³nocn¹
trwaj¹ ju¿ oko³o 2 miesi¹ce. Prace
mia³y zostaæ zakoñczone wraz z
koñcem kwietnia. Jak na razie nic
koñca robót nie zapowiada, a mieszkañcy s¹ ju¿ zmêczeni ci¹g³ym
oczekiwaniem i brakiem wyjaœnieñ
w kwestii opóŸnieñ. Wprawdzie w
jednej czêœci dywanik asfaltowy
zosta³ ju¿ po³o¿ony, tylko nieco...
nierówno. W drugiej czêœci z nierównej powierzchni typowo przedwojennej polskiej drogi wystaj¹ studzienki. Trudno po tym przejœæ,
jeszcze trudniej przejechaæ wózkiem z dzieckiem. Nie³atwo te¿ dostaæ siê do jednego z budynków,
choæ prowadz¹ do niego schodki. W
okresie ulew jest jeszcze gorzej.
Gdy by³o sucho, prace zosta³y
wstrzymane, teraz bêdzie mokro,
wiêc dalej nic nie bêdzie robione.
Ludzie podatki p³ac¹, pytanie tylko
na co one id¹? Mo¿e wiêc umorzyæ
czêœæ podatków mieszkañcom tamtej czêœci miasta, by mogli sobie w
zamian za to kupiæ jakieœ œrodki na
uspokojenie?
MM

do 6 ton
tel. 888-812-888

CENNIK
P£YTY OSB 3
ROGOZINA 7A.
TEL 602-131-760
TEL/FAX 91-38-74-806
Gruboœæ p³yty cena z vat za szt
6 mm
33 z³
8 mm
35,5 z³
10 mm
44,7 z³
12 mm
51,6 z³
15 mm
62,4 z³
18 mm
75,7 z³
22 mm
91,3 z³
25 mm
103,5 z³
Podbitka
30.30 z³/mkw

Us³ugi PO£O¯NICZE
pomoc po porodzie, pielêgnacja noworodka itp.

Agata Wydra
tel. 694-182-478
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Na mo¿liwoœæ skorzystania z zakupionych dzia³ek czekaj¹ ju¿ kilkanaœcie lat

To nie s¹ dzia³ki rekreacyjne,
tylko zwyk³e pole
(CIESZYNO). Kilkanaœcie lat
temu zosta³y tu sprzedane pierwsze dzia³ki rekreacyjne. Do dzisiaj
w³aœciciele nie mog¹ zagospodarowaæ swojego terenu. Niektórzy
s¹ ju¿ zmêczeni oczekiwaniem na
obiecane doprowadzenie wody i
energii elektrycznej. Czy ich gehenna dobiegnie koñca?
Do naszej redakcji zg³osi³o siê
trzech w³aœcicieli dzia³ek rekreacyjnych w Cieszynie nad jeziorem
Woœwin, w gminie Wêgorzyno.
Dwóch z nich kupi³o dzia³ki 13 lat
temu, córka trzeciego z panów – 2
lata temu. Wszyscy s¹ w tej samej
sytuacji – kupili kawa³ek ziemi nad
jeziorem, bez dojazdu, wody i energii elektrycznej. Mieli obiecane, ¿e
te kwestie zostan¹ za³atwione.
Pierwsi w³aœciciele próbowali zagospodarowaæ teren we w³asnym
zakresie. Zaczêli kosiæ trawê, zbieraæ kamienie, grodziæ, niektórzy
porwali siê nawet na stawianie
obiektów. Po jakimœ czasie, widz¹c
rozgrabione ogrodzenia, wyrwane
drzewka rezygnowali nie tylko z
pielêgnacji dzia³ek, ale i przyjazdów nad jezioro. Gdy na terenie
dzia³ek zaczêli pojawiaæ siê nowi
nabywcy, ludzie wieszczyli im, ¿e
po jakimœ czasie i im siê to znudzi.
Jakiœ czas temu do redakcji przyszed³ jeden z w³aœcicieli dzia³ek
rekreacyjnych nad Woœwinem,
uznaj¹c, ¿e jest ju¿ zmêczony ci¹g³ym oczekiwaniem. Zmêczony i
z³y, albowiem swoj¹ bramê wjazdow¹ na dzia³kê znalaz³ na z³omie.
By³a pociêta na kawa³ki, wiêc czeka³ go nieplanowany wydatek zwi¹zany z kupnem nowej bramy. Z jego

s³ów wynika, ¿e z tamtego terenu
ci¹gle coœ ginie. Jest ju¿ te¿ zmêczony oczekiwaniem na normalnoœæ.
Na razie czeka na ni¹ ju¿ 13 lat.
Po jakimœ czasie do redakcji
zg³osi³o siê kolejnych dwóch w³aœcicieli.
- Reprezentujê córkê, która kupi³a dzia³kê nad Woœwinem dwa lata
temu. Umówiliœmy siê, ¿e wraz z
¿on¹ bêdziemy spêdzaæ tam czas od
poniedzia³ku do pi¹tku, córka natomiast bêdzie przyje¿d¿aæ nad jezioro na weekend. Mieszka i pracuje w
Szczecinie, tu mia³aby miejsce na
wytchnienie. Zacz¹³em pielêgnowaæ dzia³kê. W³o¿yliœmy w ni¹ du¿o
pracy, ale nie mo¿emy nic wiêcej
zrobiæ, dlatego ¿e to wszystko stoi.
Kolega kupi³ dzia³kê 10 lat temu.
To, co zrobi³, to wszystko poginê³o.
Ludzie boj¹ siê cokolwiek robiæ.
Moja dzia³ka jest przy szosie. W³aœciwie nie wolno wyje¿d¿aæ z dzia³ek bezpoœrednio na szosê. Od tego
s¹ drogi wewnêtrzne. A tu nic nie jest
zrobione, nie ma dróg wewnêtrznych. Wszystko jest zaroœniête, a w
miejscu gdzie powinna byæ droga na
nasz¹ dzia³kê, le¿¹ g³azy oraz mniejsze kamienie. To ja mam budowaæ tê
drogê wewnêtrzn¹? Tam nic nie ma,
to zwyk³e pole.
Zanim kupiliœmy dzia³kê w gminie Wêgorzyno, jeŸdziliœmy po regionie, ogl¹daliœmy dzia³ki w Oœwinie i Chociwlu. Nareszcie znaleŸliœmy tutaj. Tam te¿ nam siê podoba³o, ale tu by³a œwietna oferta i co
wa¿ne dla nas – blisko £obza. Gdy
kupowaliœmy dwa lata temu, to w
urzêdzie piêknie to przedstawiali.
By³ og³oszony przetarg, dzia³kê
kupiliœmy za ponad 20 tys. z³. Z

Rodzinie i Bliskim zmar³ego

Zbigniewa Cona
Naczelnika Miasta i Gminy £obez
w latach 1975 - 1990,
wyrazy wspó³czucia
sk³adaj¹
Burmistrz £obza,
Radni Rady Miejskiej
oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego
w £obzie

ogromnym zapa³em przyst¹piliœmy
do oczyszczania dzia³ki z kamieni,
pielêgnowania, a tu... To wcale nie
s¹ tanie dzia³ki. Niektórzy nic nie
robi¹, niektórzy coœ robi¹, kosz¹,
ale nic wiêcej. Biorê kosiarkê, wk³adam w samochód, jadê i koszê. Gdy
kosi³em ostatnio, zatrzyma³ siê jakiœ
mê¿czyzna i spyta³ - po co to robiê.
Powiedzia³em, ¿e robiê, bo córka
w³o¿y³a tu ju¿ tyle swoich pieniêdzy, pracy i jak tak zostawiæ? Powiedzia³, ¿e dojdzie do tego, ¿e rzucimy to. „Widzi pan co siê tu dzieje?” - pokaza³ na dzia³ki – „Tu te¿
zaczêli robiæ.” Nikt tego nie sprzedaje na razie, bo jest to ziemia. Bardzo du¿o ludzi jest ze Szczecina, z
Polic, z Nowogardu, £obza. Mówiono nam tylko o wodzie i pr¹dzie, gdy sprzedawano nam dzia³ki. Jak zaczêliœmy przyciskaæ rok
temu, to powiedzieli nam, ¿e na
razie bêdzie mo¿na budowaæ tzw.
w³asne szamba. Do jeziora mamy
150-200 metrów. W Oœwinie dzia³ki sprzedali rolnicy. Ludzie maj¹
tam porobione szamba, zgodnie z
przepisami oczywiœcie. Jest tam
gospodarz, który zajmuje siê tym i
wywozi im to wszystko. Tam jest
elegancko zrobione, s¹ drogi. W
Chociwlu te¿ jest ca³kiem inne podejœcie. Jest elegancko, wszystko
jest zrobione. S¹ drogi dojazdowe.
Nawet w Trzebawiu jest inaczej
zrobione. Tam rolnicy sprzedali.
PóŸniej przekszta³cali na dzia³ki
rekreacyjne. Ci rolnicy, którzy
sprzedawali, doprowadzili do tego,
¿e s¹ drogi wewnêtrzne, dojazdowe. Bo wiadomo, ¿e ka¿dy sobie
póŸniej sam pod³¹cza do dzia³ki,
ale jest poci¹gniêta elektrycznoœæ,
wszystko za³atwili, jest woda. A tu
nie ma nawet drogi. Dla mnie bar-

dzo wa¿n¹ spraw¹ s¹ drogi wewnêtrzne, dojazdowe. Jak mam dojechaæ do dzia³ki? To tak fajnie
wygl¹da. Koñczy siê dzia³ka w kierunku jeziora, to co jest nasze, to jest
obrobione. Ale to, co dalej, to trawa
po pas, pe³no g³azów, kamieni itd. Ja
tej drogi tam nie zrobiê, bo jak? A s¹
konieczne, bo przecie¿ tamtêdy prowadzi siê energiê i wodê. Nawet
gdybym chcia³ ogrodziæ i zrobiæ
bramê to nie mogê, bo brama ma byæ
od strony drogi wewnêtrznej, a dróg
– nie ma. Co roku tylko p³acimy
podatek od dróg. Na mapie wygl¹da
to bardzo ³adnie. Jak je¿d¿ê tam
kosiæ trawê, to ludzie zatrzymuj¹ siê
i uœmiechaj¹, tak jakby zastanawiali
siê, jak d³ugo wytrzymam. Niedawno ca³kiem przez przypadek dowiedzia³em siê, ¿e znajomy równie¿ ma
tam dzia³kê. Ró¿nica polega na tym,
¿e on czeka ju¿ kilkanaœcie lat. Przykre jest, ale co zrobiæ? Je¿eli zaczyna siê coœ dziaæ i coœ robiæ, bo s¹
mo¿liwoœci: jest energia, drogi dojazdowe itd., ludzie zaczynaj¹ przyje¿d¿aæ, robiæ, budowaæ. Wtedy ci
ludzie sami siê organizuj¹ i znajd¹
sobie osobê w takie miejscowoœci,
której miesiêcznie zap³ac¹ i ona to
pilnuje. Ludzie potrafi¹, tylko trzeba daæ im szansê. Byæ mo¿e 10 lat
temu by³ zapa³, zaczêto robiæ, a teraz... Nasza dzia³ka jest wykoszona,
wyzbierane kamienie, dalej pe³no
chwastów – powiedzia³ Roman Witulski z £obza.
Jak wynika z rozmów, w³aœciciele dzia³ek s¹ ju¿ poddenerwowani.
Maj¹ dosyæ oczekiwania i zwodzenia. Kupowali dzia³ki z myœl¹ o
dzieciach, a teraz dzieci ju¿ maj¹
swoje dzieci. Tylko w Cieszynie nic
siê nie zmienia.
Kolejnym mieszkañcem £obza,
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który jest ju¿ zmêczony tym, co
dzieje siê w Cieszynie, jest Kazimierz Dobrowolski. Jego syn kupi³
dzia³kê w Cieszynie w 1998 roku,
trzy lata póŸniej pan Kazimierz odkupi³ j¹. Posadzi³ 89 drzewek. Dzisiaj zosta³y tylko trzy srebrne œwierki. Drzewka bynajmniej nie usch³y.
Zosta³y wykopane i skradzione.
Ogrodzenie równie¿ zmieni³o w³aœciciela, bez wiedzy pana Kazimierza.
- By³em w Wêgorzynie w urzêdzie, powiedzieli mi, ¿e bêdzie
woda, wszystko. Z t¹ myœl¹ wzi¹³em
tê glebê. Bo to normalna gleba jest,
¿adna dzia³ka rekreacyjna. Mia³em
piêknie wypielêgnowan¹ dzia³kê,
a¿ chcia³o siê wejœæ na ni¹, trawa
by³a posiana, wszystko. Ale mnie
okradli. Nawet sam szuka³em z³odzieja. Znalaz³em drzewa, ale
usch³y. Dosta³em pismo, ¿e mogê je
odebraæ. Drzewa by³y wykopane w
maju, to co z tego drzewa? Nie dosta³em ¿adnego zadoœæuczynienia
ani za siatkê, ani za drzewa. Tylko
propozycjê, ¿e mogê za³o¿yæ sprawê cywiln¹. Sprawa z dzia³kami
trwa ju¿ 13 lat i nic siê nie dzieje.
P³aci siê podatki za dzia³kê i za drogê dojazdow¹ wewnêtrzn¹. Co roku
podwy¿szaj¹ podatek, a z terenu nie
korzysta siê, bo jak tam wejœæ? W
innych miejscowoœciach jakoœ
radz¹ sobie z tym wszystkim, a tutaj
zostawili tak jakoœ. Pole sprzedaæ...
œmietnika nie ma. Za pó³ drogi ja
p³acê, za pó³ s¹siad. Toaleta niby w
tamtym roku by³a, ale jak jest pole
namiotowe, to powinno byæ kilka
toalet. Ludzie za³atwiaj¹ swoje po-
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INFORMACJE
trzeby potem po krzakach. Ludzie s¹
zmêczeni. Jak tam mo¿na pojechaæ?
Gdzie? W te ³¹ki? - powiedzia³ Kazimierz Dobrowolski.
W roku ubieg³ym podczas majowej sesji ówczesna burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz poinformowa³a zebranych, ¿e magistrat
z³o¿y³ wniosek do PROW na sieæ
wodoci¹gow¹ do terenów rekreacyjnych w Cieszynie. „W tym tygodniu podpisujê umowê na warunki
zabudowy na rozbudowê sieci energetycznej i budowê stacji transformatorowej na dzia³ce gminnej.
Mo¿emy powiedzieæ, ¿e prawie po
20 latach tereny rekreacyjne na Cieszyno bêd¹ uzbrojone: woda i energia i 86 w³aœcicieli, którzy wykupili
dzia³ki od gminy w koñcu bêd¹
mogli przyst¹piæ do budowy swoich
wymarzonych domków” - mówi³a
wówczas.
Z rozmów na sesji wynika³o, ¿e
budowa bêdzie realizowana, o ile
gmina otrzyma dofinansowanie.
Podczas wrzeœniowej sesji podano informacjê, ¿e w PROW chc¹
uzupe³nienia do wniosku. W minionym tygodniu sekretarz gminy poinformowa³a siê, ¿e wniosek na dofinansowanie zosta³ odrzucony, albowiem PROW nie dofinansowuje
tego typu inwestycji. Zapewni³a
jednak, ¿e zadanie ma zostaæ zrealizowane prawdopodobnie jeszcze w
tym roku ze œrodków gminnych.
W tej chwili aktualizowane s¹
kosztorysy, jeœli chodzi o doprowadzenie wody do dzia³ek. Po aktualizacji kosztorysu ma zostaæ og³oszony przetarg na to zadanie.
MM

£atanie dziury
(TRZEBAWIE-CIESZYNO).
Na temat naprawy drogi ³¹cz¹cej te
dwie miejscowoœci radny Heronim
Cierpisz apelowa³ wielokrotnie, zarówno podczas by³ej jak i obecnej
kadencji.
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej ponownie zwróci³ uwagê na ten
sam problem.
- Droga Trzebawie - Cieszyno ju¿

dwa razy by³a ³atana. Œmiem twierdziæ,
¿e tam jest po prostu pêkniêty kr¹g.
Tydzieñ temu ³atano dziurê, teraz robi
siê ponownie. To jest na zakrêcie, mo¿e
przyczyniæ siê do wypadku – apelowa³
i zasugerowa³ wymianê krêgu, a dopiero póŸniej latanie dziury. Byæ mo¿e
warto zastanowiæ siê nad sugesti¹ radnego, nim nie zostanie ca³kowicie zalany asfaltem kr¹g pod jezdni¹.
MM

Burmistrz Wêgorzyna
dzia³aj¹c na podstawie zarz¹dzenia nr 15/2006 z dnia 17 maja
2006 r. oraz regulaminu komisji przetargowej na sprzeda¿ ruchomoœci og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ autobusu „AUTOSAN”
Przedmiotem sprzeda¿y jest autobus:
Rodzaj pojazdu: Autobus
Marka: „AUTOSAN”
Typ: H9 21.41S
Rok produkcji: 2000
Pierwsza rejestracja: 08.08. 2000 r.
Przebieg: 340 tys. km.
Liczba miejsc: 44
Nr rejestracyjny: ZST E301
Cena wywo³awcza: 48.500,00 z³ (zawiera podatek VAT)
Wadium wynosi 4850,00 z³.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 05 lipca 2011 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej (I piêtro) Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1.
Post¹pienie - nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem w
górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹
uczestnicy przetargu.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium na
konto depozytowe Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie nr 24 9375 1025
3900 0954 2000 0020 w Banku Spó³dzielczym w Goleniowie Oddzia³
Wêgorzyno, najpóŸniej w dniu 01 lipca 2011 r. Dat¹ uiszczenia wp³aty
wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania
wp³aty. Dowód wp³acenia wadium nale¿y okazaæ komisji przetargowej
przed przyst¹pieniem do przetargu.
Wadium wp³acone przez uczestnika zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu albo zamkniêciu przetargu nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od
dnia odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia przetargu
wynikiem negatywnym, za wyj¹tkiem uczestnika który przetarg wygra³.
Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg wadium zalicza siê na poczet ceny
nabycia. Pozosta³¹ czêœæ ceny nabycia wygrywaj¹cy przetarg winien uiœciæ
najpóŸniej na 1 dzieñ przed zawarciem umowy kupna-sprzeda¿y na konto
Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010.
Dat¹ uiszczenia wp³aty jest data uznania rachunku bankowego, a nie data
dokonania wp³aty.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ polskie osoby prawne i fizyczne oraz
cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomoœci przez
cudzoziemców je¿eli wp³ac¹ wadium w podanej wysokoœci oraz w okreœlonym terminie. Osoby prawne winny okazaæ komisji przetargowej aktualny odpis z KRS.
Organizator przetargu zawiadomi osobê ustalon¹ jako nabywcê ruchomoœci o terminie i miejscu zawarcia umowy kupna-sprzeda¿y w terminie
21 dni od dnia zamkniêcia przetargu. Je¿eli osoba ustalona jako nabywca
nie dokona wymaganej wp³aty w okreœlonym terminie lub nie stawi siê
bez wczeœniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym
przez sprzedaj¹cego terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator
przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie
bêdzie podlega³o zwrotowi.
Burmistrz Wêgorzyna ma prawo odwo³ania og³oszonego przetargu
w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezw³ocznie podaj¹c informacjê
o odwo³aniu przetargu do publicznej wiadomoœci.
Informacjê w sprawie przetargu udziela siê w Wydziale Infrastruktury
Komunalnej i Remontów II piêtro pok. nr 28 lub telefonicznie 91 39 71 251,
lub u Sekretarza Gminy pod nr tel. 91 39 71 196.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska
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PPHU INTER ARIMAR
posiadamy w sprzeda¿y

wiêŸby dachowe
³aty, listwy, kontr³aty
Arkadiusz Œwirski
£obez, ul. Podgórna 23
tel. 91 397 08 12, 608 287 839

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

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349
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Z ¯YCIA POWIATU

Jest projekt zagospodarowania
ruin zamku w Dobrej
Zamek w Dobrej posiada bardzo bogat¹ historiê. Najstarsza
wzmianka o „castrum” w Dobrej
pochodzi z1294 r. W 1308 r. zniszczono czêœci ksiêstwa podczas
napadu Brandenburczyków.
Od roku 1308 do oko³o 1328
zamek pozostawa³ porzucony. W
1398 r. Gerhard von Dewitz
przej¹³ czêœæ zamku nale¿¹c¹ do
ksiêcia Bogus³awa VIII ze S³upska, a jego ludzi uwiêzi³. Z treœci
listu gro¿¹cego odwetem mistrza
Konrada von Jungingen wynika, i¿
uwiêzionych osadzono w zachowanej czêœci zamku, podczas gdy
pozosta³a czêœæ nale¿¹ca do ksiêcia uleg³a zburzeniu. W 1473 r.
mia³ miejsce po¿ar zamku. W
1538 r. Josta von Dewitz przebudowa³ zamek na wczesnorenesansow¹ rezydencjê obronn¹. Od
1572 r. zamek zacz¹³ podupadaæ.
Ju¿ w 1630 r. skrzyd³o pó³nocne

grozi³o zawaleniem. Synowie Kutra
Dewitza w 1636 r. podzielili prawa
do skrzyd³a pn. pomiêdzy siebie. W
1646 r. skrzyd³o po³udniowe pozostawa³o u¿ytkowane przez Bernda
Joachima von Dewitz (stryja rodzeñstwa, które w 1636 r. podzieli³o
pomiêdzy siebie prawa w³asnoœci
do skrzyd³a pn).
Po œmierci Bernda Joachima
skrzyd³o po³udniowe przypad³o w
spadku jego dwóm synom, z których
ka¿dy dysponowa³ osobnym wejœciem i klatk¹ schodow¹. W 1808 r.
Karl Ludwig von Dewitz sprzeda³
zamek i maj¹tek w Dobrej na rzecz
sekretarza s¹du grodzkiego Müllera
oraz braci Kamenberg a czêœæ zamku wysadzono w powietrze w celu
uzyskania materia³u budowlanego.
W 1840 r. maj¹tek naby³ Karl Julius
Lübke. W 1862 r. i 1906 r. przeprowadzono roboty porz¹dkowe i zabezpieczaj¹ce oraz konserwacjê
ruin.

Niebezpieczne
zabawy
(RUNOWO POMORSKIE).
Bardzo czêsto zdarza siê tak, ¿e im
bardziej niebezpieczny teren, tym
atrakcyjniejszy dla dzieci pod
k¹tem zabawy. Tak te¿ dzieje siê w
tej miejscowoœci.
Wprawdzie jest tu piêknie zagospodarowywany skwerek do zabaw,
jednak najm³odsi wybieraj¹ na ten
cel inny zak¹tek wsi – magazyn przy
torach. Obiekt nie jest zabezpieczony i stwarza niebezpieczeñstwo
wypadku.

- Magazyn przy sk³adnicy drzewa w ogóle nie jest zabezpieczony.
Strach jest obok niego chodziæ. Tam
dzieci urz¹dzaj¹ sobie place zabaw.
Wszystkie drzwi s¹ wywalone, trochê z³omiarze powyci¹gali. Strasznie to wygl¹da. Na rampie przy
przejeŸdzie kolejowym zapad³a siê
studzienka – zwróci³ uwagê radny
Andzrej Raj podczas sesji Rady
Miejskiej w Wêgorzynie.
Burmistrz Monika KuŸmiñska
obieca³a, ¿e wystosuje pismo w tej
sprawie do PKP.
MM

Obecnie powsta³a koncepcja zagospodarowania ruin zamku. Oglêdziny i pomiary obiektu wykonano
w dniach 12 stycznia, 28 stycznia
oraz 11 lutego 2011r. Projekt jest na
etapie zaopiniowania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Koncepcja projektu przedstawia siê nastêpuj¹co: nast¹piæ ma
przebudowa zamku na us³ugi kultury ze szczególnym uwzglêdnieniem
obiektów muzealnych i wystawowych, sale konferencyjne, oœrodki
szkoleniowe, us³ugi hotelowe z gastronomi¹, biura czy urzêdy.
Inwestycja ma na celu odciêcie ruin

od wp³ywów atmosferycznych za
pomoc¹ zadaszenia oraz uk³adu
stropów i œcian os³onowych. Stê¿enie i usztywnienie ocala³ej konstrukcji œcian za pomoc¹ nowego
szkieletu w konstrukcji o podwy¿szonej trwa³oœci i wprowadzenie
kubatury u¿ytkowej na bazie konstrukcji odcinaj¹cej od wp³ywów
atmosferycznych oraz stê¿aj¹cej
zachowan¹ substancjê murow¹.
Budynek ma siê sk³adaæ z 4 kondygnacji, a powierzchnia u¿ytkowa ma
wynosiæ 2 766.05 mkw., a powierzchnia zabudowy 895.07 mkw.
Ca³a kubatura to 16 962.64 mkw. PJ
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W szkole te¿ mo¿na siê dobrze bawiæ
(£OBEZ). W minion¹ sobotê
w Szkole Podstawowej nr 1 w
£obzie odby³ siê II Festyn Rodzinny.
Uczniowie i sympatycy „Jedynki” nie mieli w tym dniu powodów
do narzekañ. Wœród wielu atrakcji
ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie.
Nawet pogoda dopisa³a.
Na scenie wyst¹pi³ znany ju¿ w
£obzie teatr „Bajamagia” z przedstawieniem „W Karze³kowie”. Tutaj nale¿y zaznaczyæ, ¿e ³obeski teatr amatorski mo¿e swobodnie konkurowaæ z innymi wysokiej klasy teatrami amatorskimi. Wspania³a gra
aktorska i pe³ne zaanga¿owanie na
scenie sprawi³y, ¿e pysznie bawili
siê wszyscy, którzy zasiedli na widowni pod chmurk¹. Œmiech rozbrzmiewa³ nie tylko z ust najm³odszych, ale i tych nieco starszych
widzów. Któ¿ bowiem nie lubi od
czasu do czasu przenieœæ siê w krainê baœni?
Dla tych, którym jednak teatr nie
jest bliski, przygotowano i inne
atrakcje. Mi³oœnicy s³odkoœci mieli
w czym wybieraæ. Sto³y a¿ ugina³y
siê od smako³yków, z czego bardzo
chêtnie i skrzêtnie korzystali smakosze ³akoci. Ci, którzy jednak
chcieli zaspokoiæ g³ód czymœ konkretnym, przygotowano ognisko i
kie³baski.
Na stoiskach mo¿na by³o nabyæ
pami¹tki misternie wykonane w pracowniach szko³y. Troszkê dalej ze
swoim stoiskiem ustawili siê ³obescy policjanci. Z pewnoœci¹ nie
mogli narzekaæ na brak zainteresowania, tym bardziej, ¿e milusiñscy
mogli przymierzyæ niektóre elementy wyposa¿enia policjanta, zrobiæ sobie zdjêcie, czy usi¹œæ za kierownic¹ skutera policyjnego.

Nie zabrak³o równie¿ ochotników do zaprezentowania swojej si³y
w przeci¹ganiu liny, która le¿a³a na
trawniku obok. Podczas prób si³ nie
brakowa³o œmiechu i wspania³ej
zabawy. Przeci¹ganie liny odbywa³o siê czasami po ca³ej d³ugoœci
trawnika.
Najm³odsi mieli okazjê zobaczyæ, w jaki sposób mo¿na trenowaæ
nie tylko si³ê i miêœnie, ale i uczyæ
siê skupienia, pokory i rozwagi, a to
dziêki szkole karate, która mia³a
mo¿liwoœæ zaprezentowania umiejêtnoœci swoich uczniów. Ci, co byli,
bawili siê w mi³ej, przyjaznej atmosferze, a ci, którzy nie przyszli,
maj¹ czego ¿a³owaæ.
MM
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W oczekiwaniu na
Podwy¿szyli ceny
mieszkanie socjalne bez dyskusji
b¹dŸ komunalne

(DOBRA) W zwi¹zku z uczestnictwem w programie „Aktywne
formy przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu” w zadaniu
pt. „Prace spo³ecznie u¿yteczne
oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego – zwiêkszenie gminnego zasobu lokali socjalnych”, Gmina Dobra uzyska³a
dofinansowanie z Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej w wysokoœci 70 tys. z³ na przebudowê
socjalnego budynku mieszkalnego wraz z adaptacj¹ strychu na
pokoje socjalne w miejscowoœci
Zap³ocie.
Planuje siê stworzyæ: sanitariaty, zaplecze kuchenne oraz komunikacjê poziom¹ i pionow¹

(klatka schodowa) oraz przebudowê poddasza. Dodatkow¹ zmian¹
dotycz¹c¹ mieszkañ na parterze,
jest wymiana drzwi wejœciowych,
które znajduj¹ siê w obrêbie wydzielonej klatki schodowej. Pomieszczenia sanitarne, zaplecze
kuchenne oraz powi¹zania komunikacyjne s³u¿yæ bêd¹ mieszkañcom
projektowanych pokoi mieszkalnych na piêtrze. W zakres planowanej inwestycji wchodzi przebudowa
powierzchni strychowej, gdzie docelowo zostanie wykonanych 7 pokojów mieszkalnych.
Jednak zapotrzebowanie jest
du¿o wiêksze. Na przydzia³ lokalu
komunalnego b¹dŸ socjalnego w
gminie Dobra czekaj¹ 54 osoby. PJ

Dla kogo
ta œwietlica?
(WÊGORZYNO). Radny Tadeusz S³omiñski podczas sesji Rady
Miejskiej zwróci³ uwagê na to, ¿e
œwietlica w tej miejscowoœci jest
nieczynna.
Burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska odpar³a, ¿e owszem
jest, albowiem skoñczy³a siê umowa
ze œwietliczank¹.
- Nie wiem czy jest obecnie potrzeba, by œwietlica funkcjonowa³a
nadal. Sama by³am tam kilkakrotnie.
Pani œwietliczanka powiedzia³a, ¿e
dzieci nie ma. Albo nie ma w ogóle,
albo przychodzi jedno, maksymalnie
dwoje. Pytanie teraz czy jest sens

wydawaæ tyle pieniêdzy, gdy jest
otwarty obiekt, a nikt nie chce z niego
korzystaæ? Komputery, które s¹ na
górze w pracowni, s¹ w gestii Stra¿y.
Pan so³tys jest przecie¿ naczelnikiem
tej stra¿y. Nie wiem czy one w tej
chwili funkcjonuj¹. Chyba przez rok
nie funkcjonowa³y, poniewa¿ nie
by³y wgrane jakieœ sterowniki. Nie
wiem, jak jest teraz, ale to kwestia
osobna, bo to nie jest „pod” œwietlic¹
– powiedzia³a burmistrz.
Pozosta³o pytanie - w czym
tkwi³a przyczyna, ¿e dzieci i m³odzie¿ nie korzystali ze œwietlicy. Nie
by³o na nie odpowiedzi.
MM

(£OBEZ). Radni bez wiêkszych oporów zgodzili siê na podwy¿szenie stawek za wywóz œmieci.
31 marca do magistratu wp³yn¹³
wniosek Przedsiêbiorstwa Us³ug
Komunalnych w £obzie o dokonanie zmian w sprawie górnych stawek
op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opró¿niania zbiorników
bezodp³ywowych na terenie Gminy
£obez w zakresie obowi¹zuj¹cych
górnych stawek op³at za odbiór odpadów niesegregowanych, ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci.
Wed³ug uzasadnienia zmiana ta
podyktowana jest tym, ¿e corocznie
obligatoryjnie podwy¿szane s¹ wysokoœci op³at: za zagospodarowanie
odpadów komunalnych niesegregowanych na sk³adowisku odpadów
oraz za korzystanie ze œrodowiska.
Po rozpatrzeniu wniosku, burmistrz £obza jako górn¹ stawkê za
odbiór odpadów zaproponowa³
kwotê 101,64 z³ netto, co stanowi
podwy¿szon¹ o 20 proc. kwotê prognozowanej na 2012 rok uœrednionej ceny wywozu odpadów komunalnych, która wynosi 84,70 z³ za
m.szeœc. netto. Uzasadnieniem dla
podniesienia kwoty górnej stawki

jest równie¿ fakt, ¿e od 30 grudnia
2008 r. nie by³a ona weryfikowana.
Uzasadnienie to z upowa¿nienia
burmistrza £obza podpisa³ jego zastêpca Ireneusz Kabat.
Wiêkszoœæ radnych nie zada³a
sobie trudu, by dyskusjê w tym temacie przeprowadziæ. Uchwa³ê
przyjêto, zgadzaj¹c siê na zaproponowane górne stawki przy dwóch
g³osach przeciwnych: radnej Krystyny Boguckiej oraz oraz radnego
Lecha Urbañskiego oraz jednym
g³osie wstrzymuj¹cym siê radnego
Antoniego Ku¿ela.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.M

Wydziel¹ nowe
so³ectwo?
(£ABUÑ WIELKI – gm. Resko). 17 czerwca o godz. 17.00 w
Szkole Podstawowej w £abuniu
Wielkim odbêd¹ siê konsultacje z
mieszkañcami miejscowoœci: £abu-

nia Wielkiego, Komorowa, Por¹bka, £abunia Ma³ego w sprawie wydzielenia z so³ectwa £abuñ Wielki
miejscowoœci Komorowo i utworzenia z niego nowego so³ectwa. op

Skarb Pañstwa - Starosta £obeski
informuje
¿e na tablicach og³oszeñ w siedzibie Starostwa Powiatowego
w £obzie przy ul. Konopnickiej 41 i Wydzia³u Geodezji
i Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie przy
ul. G³owackiego 4 zosta³ podany do publicznej wiadomoœci
wykaz nieruchomoœci, stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu
Pañstwa, przeznaczonej do wydzier¿awienia na czas
nieoznaczony w drodze bezprzetargowej, obejmuj¹cej
czêœæ dzia³ki nr 731/24 o pow. 0,0560 ha w obrêbie
ewidencyjnym nr 3 miasta £obez.
Starosta £obeski Ryszard Brodziñski
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Karol Modrzejewski - opowieœci o historii, £obzie i ¿yciu (cz. 3)

Po¿egnanie ze wschodem i nowe ¿ycie
- W drodze do Oszczeszowa zatrzymaliœmy siê w miejscowoœci
Nieledew ko³o Hrubieszowa. By³o
to niewielkie miasteczko, wielkoœci
Wêgorzyna. Zatrzymaliœmy siê w
tamtejszym pa³acu, mieszkaliœmy w
niewielkim mieszkaniu. Ojciec pracowa³ w przetwórni owoców, znajduj¹cej siê na terenie miasteczka.
Mama zajmowa³a siê nami.
W Nieledwie tato ca³kiem przypadkowo spotka³ Adama Humera.
A. Humer jecha³ Willysem, a ojciec
szed³ chodnikiem. Zatrzyma³ siê i
zaczêli rozmowê – kontynuuje
swoj¹ opowieœæ Karol Modrzejewski.
(Adam Humer, funkcjonariusz
Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego w PRL. W resorcie od 12
wrzeœnia 1944, m.in. kierownik
Sekcji Œledczej WUBP w Lublinie,
od 15 lutego 1945 kierownik Sekcji
VIII Wydzia³u I. 31 sierpnia 1945
zosta³ zastêpc¹ kierownika Wydzia³u VII Departamentu I MBP – przyp.
red.)
- Adam Humer jeszcze przed
wojn¹ by³ komunist¹. Przyje¿d¿a³
wtedy do Poturzyna, do komunisty
ukraiñskiego pochodzenia, o nazwisku Bojko. Ten komunista zosta³
aresztowany przez polsk¹ policjê na
Wo³yniu, zosta³ zat³uczony i wrzucony do Horynia. Policjanci polscy
zabili go w £ucku. A. Humer przed
wojn¹ uchodzi³ za ideowego cz³o-

wieka. Humer podczas pobytu w
Poturzynie, rodzinnej wiosce mojego ojca, cieszy³ siê autorytetem.
Bardzo du¿o Ukraiñców by³o komunistami. To samo dotyczy³o zamordowanego Bojki. Jak wynika³o
z relacji ojca, Bojko ka¿dego uszanowa³, bez wzglêdu na jego status
materialny, a nie jak teraz u nas – nie
szanuj¹, a pozycjê cz³owieka okreœla status materialny. Tam jednak ludzie byli ideowi. Ale to na marginesie; to w³aœnie od Humera ojciec dowiedzia³ siê, ¿e mój dziadek, a ojciec taty oraz jego siostra Michalina, którzy mieszkali w Poturzynie,
zostali zamordowani przez nacjonalistów ukraiñskich. Dowiedzia³ siê
równie¿, ¿e ko³o naszego rodzinnego domu jest jeszcze niespokojnie i
¿e z 200. domów, jakie by³y w
Oszczowie, nie ocala³ ani jeden wszystkie zosta³y spalone. Wieœ
przesta³a istnieæ. Po wojnie ludzie
wracali, to w ziemiankach mieszkali. Z kolonii rozbierali drewniane
domy, przywozili, stawiali. To by³a
wegetacja. Ojciec wiedzia³, ¿e nie
jest w stanie podo³aæ tym trudnoœciom.
Dowiedzia³ siê równie¿, ¿e kilka
rodzin spokrewnionych z nami zosta³o zamordowanych na Wo³yniu.
Równoczeœnie zaproponowa³ tacie,
¿e wprowadzi go, jako plutonowego ze s³u¿by czynnej do PPR, wyœle
go na trzymiesiêczn¹ szko³ê par-

Karol Modrzejewski pokazuje miejsce, w którym sta³ dom. - Wprowadziliœmy siê do budynku obok Nadleœnictwa. Tego budynku ju¿ nie ma, obecnie stoj¹ tam gara¿e. Znajdowa³ siê na wprost wylotu ul. Browarnej.

tyjn¹ do £odzi, po skoñczeniu której postara siê, by ojciec otrzyma³
stopieñ oficerski, nawet majora bezpieczeñstwa. Za³atwi mu pracê na
Ziemiach Odzyskanych, gdzie jest
spokojniej, ni¿ tam, bo nie ma
zorganizowanego podziemia na
tak¹ skalê.
Tato by³ plutonowym. Bra³
udzia³ w kampanii wrzeœniowej w
1939 roku. W paŸdzierniku z ca³ej
wioski wróci³ jako jedyny. W Horodle przep³yn¹³ Bug i w mundurze
Wojska Polskiego wróci³ do domu.
To by³o coœ niespotykanego. Omija³
wioski, obawia³ siê Ukraiñców. By³
g³odny i wymêczony. Dwa dni wraca³ z okolic W³odzimierza Wo³yñskiego. Ojciec by³ w lekkiej artylerii
i s³u¿y³ pod genera³em Mieczys³awem Smorawiñskim.
Po powrocie opowiada³, ¿e
Ukraiñcy i ¯ydzi witali wojska radzieckie kwiatami, trafiali siê i
Polacy komuniœci, którzy traktowali Armiê Radzieck¹ jako wyzwolicieli. Tak to przynajmniej by³o
przedstawiane przez Sowietów, ale
rzeczywistoœæ by³a jak¿e inna.
Z kolei w tym czasie ojciec wraz
z kapralem ukraiñskim pro polsko
nastawionym zaproponowali gene-
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w £obzie
ra³owi Mieczys³awowi Smorawiñskiemu, by ten przebra³ siê w ubranie cywilne i ucieka³. Genera³ jednak odmówi³ tej propozycji, poniewa¿ powiedzia³, ¿e jest cz³onkiem
Kapitu³y przyznaj¹cej Order Virtuti
Militari i dlatego honor nie pozwala
na takie zachowanie. To by³aby dla
niego kompromitacja i zaparcie siê
swoich idea³ów i postêpowania.
Genera³ zosta³ zamordowany w
1940 roku w Katyniu.
Tato opowiada³, ¿e czêœæ polskich ¿o³nierzy walczy³o z niejakim
fanatyzmem, inni dlatego, ¿e musieli. Podczas walk jednak nie by³o
takiego wielkiego zaanga¿owania
jak w 1920 roku. Wynika³o to z tego,
¿e du¿o osób by³o rozczarowanych
Polsk¹, tym, jak by³o.
W samym wojsku by³ ba³agan,
z³a organizacja, pewnego rodzaju
rozprê¿enie, w 1939 roku panowa³y
stosunki typowo kole¿eñskie, gdy
wczeœniej z kolei - przesadny rygor.
Powiedzia³ dos³ownie, ¿e to wszystko zawali³o siê, jak domek z kart.
Takiego ducha, jaki panowa³ w
czasie wojny polsko-ukraiñskiej w
1919 roku, czy wojny polsko-rosyjskiej w 1920 roku, to niestety, przykre to, ale prawdziwe – nie by³o. Kto
chcia³ walczyæ? Synowie urzêdników, kolejarzy, listonoszy – to by³y
s³owa mojego ojca, z entuzjazmem,
z gor¹cym patriotyzmem.
Jedn¹ z przyczyn by³ fakt, ¿e
ludzie walczyli w 1920 roku, a potem byli bezrobotni. Nie wszyscy
byli osadnikami, nie wszyscy otrzymali ziemiê. Zreszt¹ nie ka¿dy posiada³ ku temu predyspozycje, by
byæ rolnikiem. Bardzo du¿o uczestników walk wojny polsko-ukraiñskiej o Ma³opolskê Wschodni¹, o
Lwów by³o zawiedzionych, roz¿alonych do Pañstwa Polskiego, taka
by³a rzeczywistoœæ. PóŸniej te¿ brali udzia³ w walkach, ale bez entuzjazmu. Nie mówi siê o tym, bo chodzi
o podtrzymanie legendy.
Wracaj¹c jednak do propozycji
Humera - ojciec oczywiœcie odmówi³. Odpar³: „Czy ty zwariowa³eœ?
Ca³a rodzina w koœciele krzy¿em
le¿y, a ja mam przyj¹æ twoj¹ propozycjê?” Humer namawia³, by tato
nie patrzy³ na rodzinê, ale ojciec nie
chcia³ s³uchaæ. To by³o nie do pomyœlenia. Mówi³, ¿e nie ka¿dy nadaje
siê na ksiêdza, nie ka¿dy nadaje siê
na oficera i nie ka¿dy nadaje siê na
ubowca.
Do rodzinnej wsi ju¿ nie wróciliœmy. W Nieledwie byliœmy do
1947 roku. Bracia ojca oraz siostry
z mê¿ami jakoœ powoli stawali na
nogi, urz¹dzali siê. Ojciec w prze-

WSPOMNIENIA - INFORMACJE
twórni pracowa³ za marne pieni¹dze. Do Oszczowa nie móg³ wróciæ.
Wci¹¿ by³o tam niebezpiecznie. Rodzice nie widzieli tam przysz³oœci,
postanowili wiêc, ¿e wyjad¹ na ziemie zachodnie.
Wiedzieli, ¿e na ziemiach zachodnich jest ³atwiej zarówno o
dom, mieszkanie, czy pracê. Jak zaczê³a siê Akcja Wis³a w kwietniu
1947 roku, to my byliœmy ju¿ na Zachodzie. Jak opowiada³a moja siostra, to by³ wyjazd zorganizowany.
Tu by³o ciê¿ko na pocz¹tku, ale rodzice doceniali fakt, ¿e spokojnie
k³adli siê spaæ.
Pierwsze lata
Po przyjeŸdzie tutaj, dzieñ albo
dwa mieszkaliœmy w Rynowie. Ojciec by³ z zawodu rymarzem. Myœla³, ¿e dostanie tam jak¹œ pracê,
choæby w maj¹tku ziemskim. Jednak ze wzglêdu na bliskoœæ do szko³y rodzice zdecydowali, ¿e przenios¹ siê do £obza. Przyjechaliœmy
wiêc do £obza i wprowadziliœmy siê
do budynku obok Nadleœnictwa.
Tego budynku ju¿ nie ma, obecnie
stoj¹ tam gara¿e. Znajdowa³ siê na
wprost wylotu ul. Browarnej. By³ to
gliniany otynkowany budynek, który mia³ mury o gruboœci oko³o metra.
Mieszkaj¹c ju¿ w £obzie rodzice pojechali do Szczecina. Ojciec
upatrzy³ sobie tam opuszczony domek. Mama jednak nie widzia³a tam
przysz³oœci. Uzna³a, ¿e w du¿ym
mieœcie nie bêdzie mo¿liwoœci trzymania kur, œwiñ czy krowy i nie
bêdzie z czego ¿yæ i jak egzystowaæ.
Wtedy ró¿nie bywa³o z prac¹. Czêsto ludzie pracowali tylko za jedzenie. Zostaliœmy wiêc w £obzie.
Po s¹siedzku, tu, gdzie stoi jeszcze budynek przy ul. Bema 13,
mieszka³a hrabina Grocholska. Nie
mieszka³a tam d³ugo. Mamusia pracowa³a u niej dwa tygodnie za porcelanow¹ lalkê japoñsk¹, któr¹ póŸniej da³a mojej siostrze do zabawy.
Pani Grocholska mia³a maniery
wielkopañskie, by³a bardzo dystyngowan¹ pani¹. W tym budynku
mieszka³ równie¿ pan KuŸmiñski,
bardzo porz¹dny cz³owiek. By³ pracownikiem Banku Rolnego, a póŸniej prowadzi³ kiosk GS przy ul.
Bema. Bardzo porz¹dna rodzina.
Ziêæ jego by³ dyrektorem ca³ego
klucza suliszewickiego.
Ja jako dziecko bawi³em siê na
podwórzu przy ul. Browarnej u
Bobrykina. Zrobi³ huœtawkê, na
któr¹ czêsto chodzi³em. Obecnie ju¿
nie ma tego domu. Pozosta³a po nim
luka.
PóŸniej ojciec trafi³ na pusty
budynek przy ul. Przyrzecznej 7.
tam wprowadziliœmy siê. Ojciec remontowa³ po³owê domu z s¹siadami. Tam w³aœnie spêdzi³em najlepsze lata mojego ¿ycia. Mieszkaliœmy w tym domu do 1965 roku. Cdn
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Market tylko na
równych zasadach

(WÊGORZYNO). Czêœæ
mieszkañców tej gminy
oczekuje z
niecierpliwoœci¹
na market w mieœcie.
Niektórzy jednak maj¹
wiele w¹tpliwoœci.
Wœród nich jest so³tys
Mielna Józef Korcz.
Podczas sesji Rady Miejskiej
so³tys Mielna Józef Korcz zabra³
g³os w sprawie maj¹cego tu powstaæ
marketu.
- Gdyby markety p³aci³y taki sam
podatek jak nasi kupcy, tak jak siê
nale¿y, ale w ca³ej Polsce te molochy nie p³ac¹ w ogóle. Ca³e szczêœcie, ¿e PSL to w koñcu zauwa¿y³ i
zaczynaj¹ o tym g³oœno mówiæ, bo
to dla nas nie jest ¿adna wygoda i nie
jest ¿aden luksus. Powiem dlaczego; 5 - 8 lat nie p³ac¹ absolutnie podatku, zmienia siê w³aœciciel i nadal
nie p³ac¹. A my musimy od razu p³aciæ.
Powstanie tutaj hipermarket,
kilka sklepów wyleci, bêdzie mniejszy wp³yw pieniêdzy do bud¿etu
miasta. Co trzeba bêdzie zrobiæ?
Podnieœæ podatek ludziom – to jest
proste. I tutaj niech radni powiedz¹
swoim wyborcom o co dok³adnie
chodzi w tym wszystkim. Oni siê
ciesz¹, bo hipermarket bêd¹ mieli,
ale trzeba powiedzieæ, jakim kosztem. Gdy ja otwieram firmê, od razu
muszê p³aciæ podatek i to wcale niema³y, a oni nie p³ac¹ absolutnie.
Mo¿e ludzie bêd¹ mieli pracê? Tak.
Niewolnicz¹ pracê za 1000 z³.
¯adna to radoœæ dla nas. Jeœli hipermarket powstanie i wiadomo, nie
bêd¹ p³aciæ podatku, to proszê mi
umorzyæ wszystkie zaleg³oœci z ty-

tu³u firmy, jakie mam w stosunku do
gminy. Bêdê walczy³ o to, bo jeœli
ma byæ równoœæ, to niech bêdzie
równoœæ. A nie, przyjedzie bogacz i
nie p³aci, a ja bidula muszê p³aciæ. I
tu nie chodzi o prywatê, mówiê
ogólnie, poda³em jedynie przyk³ad
na mnie – powiedzia³ so³tys.
W odpowiedzi na s³owa so³tysa
burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska odpar³a, ¿e s¹ zasady podpisywania umów, i ¿e hipermarkety
p³ac¹ podatki.
- Taka sytuacja jest w S³awoborzu, na takiej zasadzie prawdopodobnie ma powstaæ market w Wêgorzynie, ¿e podatki bêd¹ p³acone.
Mnie nurtuje inna kwestia. Czy so³tys wyst¹pi³ tylko w swoim imieniu,
bo dalsza czêœæ interpelacji by³a
taka, ¿e prosi o umorzenie podatków, czy to g³os mieszkañców, których so³tys reprezentuje. Czy mieszkañcy nie chc¹ tanich hipermarketów, ¿eby taniej siê zaopatrywaæ? spyta³a.
So³tys Mielna wyt³umaczy³, ¿e
odnoœnie umorzenia podatków apelowa³ ogólnie w imieniu innych
mieszkañców. Apelowa³ o równoœæ
w umarzaniu, skoro mo¿na umarzaæ
bogatym w³aœcicielom marketów, to
tym bardziej biednym mieszkañcom gminy. W sprawie chêci posiadania marketu w mieœcie odpar³, ¿e
mieszkañcy, których reprezentuje,
chcieli marketu, póki nie dowiedzieli siê, ¿e bêd¹ przez to zwiêkszane podatki.
- Jeœli padn¹ 3 - 4 sklepy, to wiadomo, ¿e mniej pieniêdzy trafi do
bud¿etu. Podatki trzeba bêdzie podnieœæ, ¿eby czymœ to wyrównaæ.
Proste. Jak maj¹ byæ równe szanse,
to niech bêd¹ równe szanse. Jeœli
bêd¹ p³aciæ, to niech tak bêdzie,
proszê bardzo – zakoñczy³ so³tys.
MM
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GMINA DOBRA
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Izba Historii Ziemi Doberskiej
Nie ka¿dy turysta wie,
jakie ciekawe miejsca
znajduj¹ siê w Dobrej.
Do takich miejsc nale¿y
zaliczyæ Izbê Historii
Ziemi Doberskiej, która
powsta³a w 2005 roku
i mieœci siê w Bibliotece
Publicznej w Dobrej.
Izba posiada w swoich
zbiorach wiele
ciekawych eksponatów
i nadal s¹ one zbierane.
Na pocz¹tku organizowano okolicznoœciowe wystawy starych eksponatów Ziemi Doberskiej. Pierwsza taka wystawa odby³a siê ju¿ w
1999 r. Dopiero od 2005 r. oficjalnie
otwarto izbê. Du¿a czêœæ eksponatów pochodzi od mieszkañców Dobrej, ale i nie tylko, bo np. odwiedzaj¹cy miasto Niemcy tak¿e czêsto
przywo¿¹ coœ ciekawego. Czêœæ
eksponatów znajdowa³a siê ju¿
wczeœniej w bibliotece. Du¿o dokumentów do Izby przekazali tak¿e
kombatanci.
- Ludzie bardzo niechêtnie oddaj¹ swoje eksponaty do naszej
Izby. Czêsto przychodz¹, chwal¹
siê, ¿e coœ maj¹, ale na tym rozmowa
siê koñczy, nawet nie chc¹ wypo¿yczyæ tych skrycie chowanych i cennych rzeczy. No, ale na szczêœcie s¹
i tacy, którzy chêtnie tu przynosz¹
stare rzeczy czy dokumenty – mówi
kierownik Biblioteki Miejskiej w
Dobrej.
W muzeum jest wiele narzêdzi
rzemieœlniczych, toporki, elementy
ceramiki, ozdoby z koœci, zêbów i
poro¿a. Stanowi¹ one czêœæ wystawy o charakterze œredniowiecznym.
Wœród eksponatów znalaz³y siê

równie¿ m.in. przedmioty u¿ytku
codziennego, wyposa¿enie zak³adu
kowalskiego, krawieckiego i fryzjerskiego. W drugim pomieszczeniu mo¿na zauwa¿yæ, jak zmienia³o
siê miasto na przestrzeni lat. Œwietnie ukazuj¹ to fotografie, które pochodz¹ z lat 70. i 80. ubieg³ego wieku. Mo¿na tak¿e zobaczyæ w doberskiej Izbie stare monety, telewizor,
telefon, maszynê do pisania, popiersie Karola Œwierczewskiego i wiele
starych dokumentów. Izba prowadzi tak¿e zbiór najnowszych dokumentacji na temat Dobrej, zdjêcia,
artyku³y z gazet itd.
Chlub¹ Izby s¹ ruiny zamku namalowane piórkiem, du¿y obraz z
1928 r. A. Spither’a, odkupiony od
kolekcjonera.
Izbie, wed³ug pañ opiekuj¹cych
siê ni¹, brakuje starych zdjêæ pokazuj¹cych pomnik, który kiedyœ znajdowa³ siê w centrum miasta.
Izbê chêtnie odwiedzaj¹ turyœci.
Czêsto przychodz¹ dzieci i m³odzie¿, nawet w czasie lekcji. Izba
pomaga m³odzie¿y, gdy maj¹ na lekcjach historii zajêcia na temat Dobrej. Wtedy jest oblegana, stanowi
bowiem du¿e Ÿród³o wiedzy historycznej. Izba jest otwarta w godzinach biblioteki, ka¿dy, kto tylko
chce, mo¿e j¹ odwiedziæ, obejrzeæ
wystawy, ale i usi¹œæ na ³awce i odpocz¹æ wœród starych eksponatów.
- Choæ Izba ju¿ doœæ d³ugo istnieje, i tak czêsto spotykamy siê ze
zdaniem ludzi, którzy twierdz¹, ¿e
nie wiedzieli, i¿ istnieje taka w Dobrej – mówi pracownik biblioteki.
Nad wszystkim piecze sprawuj¹
panie pracuj¹ce w bibliotece, oczywiœcie w miarê mo¿liwoœci. Eksponaty nie s¹ opisane, bo na tym trzeba
siê znaæ. Taki model wystawy oddaje te¿ lokalny charakter eksponatów
i tej Izby.
PJ
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Oœwiadczenia maj¹tkowe urzêdników
Gminy Wêgorzyno
Sekretarz Gminy Wêgorzyno
Marta Banasik w minionym
roku zgromadzi³a w walucie polskiej: 29.300z³, lokata - maj¹tek
wspólny, rachunek bankowy 2.213,37 maj¹tek wspólny,
15.000- lokata- wspó³w³asnoœæ.
Posiada mieszkanie o powierzchni: 66,60 m.kw., o wartoœci: 90
tys. z³, tytu³ prawny: w³asnoœæ
maj¹tek wspólny (budynek
przedwojenny). Inne nieruchomoœci:
powierzchnia: 25/100 udzia³u
w gruncie o wartoœci 8 tys. z³,
wspó³w³asnoœæ - wspólnoœæ maj¹tkowa. Dochód ze stosunku pracy w roku minionym wynosi³
86.940,68 z³. Dochód z tytu³u innych Ÿróde³ - 2.444,75 z³, dochód
ma³¿onka - 7.021,10 z³.
Skarbnik gminy El¿bieta
Grabowska w roku ubieg³ym
zgromadzi³a na koncie 37.472.46
z³otych. Posiada dom o powierzchni: 151 m.kw., o wartoœci:
150.000 z³otych, tytu³ prawny:
w³asnoœæ - maj¹tek wspólny.
Inne nieruchomoœci: dzia³ka
zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 743m.kw. o wartoœci 24 tys. z³,
tytu³ prawny: w³asnoœæ - maj¹tek wspólny, dzia³ka Nr 300 o
pow. 1000 m.kw. o wartoœci 30 tys.
z³, tytu³ prawny: w³asnoœæ - maj¹tek wspólny, dzia³ka nr 317/2 rolna o pow.2.000 m.kw. o wartoœci
7 tys. z³, tytu³ prawny: w³asnoœæ maj¹tek wspólny, budynek gospodarczy o pow.25,20 m.kw. o wartoœci 9 tys. z³, tytu³ prawny: w³asnoœæ - maj¹tek wspólny.
Z tytu³u zatrudnienia na stanowisku skarbnika Gminy osi¹gnê³a
w roku ubieg³ym dochód w wysokoœci 100.675,97 z³otych. Z tytu³u
wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy (lokalu)6.758,75 z³otych, dochody mê¿a 7.841,70 z³.
Wanda Opala – inspektor do
spraw podatków i op³at lokalnych
w roku minionym zgromadzi³a na
indywidualnym koncie bankowym 7. 675,96 z³, lokatach bankowych – 130 tys. z³, w gotówce – 22
tys. z³.
Na wspó³w³asnoœæ maj¹tkow¹
posiada dom o powierzchni 150

m.kw. o wartoœci 250 tys. z³. Inne
nieruchomoœci – dzia³ka budowlana o powierzchni 731 m.kw. o
wartoœci 20.468 z³, dzia³ka budowlana o powierzchni 445 m.kw.
o wartoœci 13.964, 85 – zakup
aktem notarialnym, w 2010 roku
wp³acono kwotê 2.289,32 z³, podatek od towarów i us³ug w kwocie 2.518,25 z³, pozosta³a kwota
p³acona w czterech równych ratach do 2014 roku. Tytu³ prawny –
wspó³w³asnoœæ maj¹tkowa.
Grunty rolne o powierzchni
2168 m.kw. o wartoœci 10.840 z³,
tytu³ prawny – wspó³w³asnoœæ
maj¹tkowa. Grunty rolne, dzia³ka
o powierzchni 1705 m.kw. o wartoœci 8.525 z³, tytu³ prawny –
wspó³w³asnoœæ. Budynek gospodarczy o powierzchni 16.m.kw. o
wartoœci 7 tys. z³.
Z tytu³u pracy w Urzêdzie
Miejskim w Wêgorzynie na stanowisku inspektora w roku ubieg³ym uzyska³a dochód brutto w
wysokoœci 45.457,32 z³, równie¿
z Urzêdu Miejskiego otrzyma³a
dochód w wysokoœci 685,36 z³
brutto z tytu³u: bony towarowe –
350 z³, dofinansowanie do wycieczki w wysokoœci 335,36 z³.
Umowa zlecenie na prowadzenie
dzia³alnoœci akwizycyjnej na
rzecz Otwartego Funduszu Emerytalnego – dochód brutto (umowa zlecenie) 8.670,36 z³. Sprzeda¿ dzia³ki, kwota 23.250 z³
udzia³ ? z kwoty 31 tys. z³. Sprzeda¿ dzia³ki kwota 33.750 z³,
udzia³ ? z kwoty 45 tys. z³, sprzeda¿ dzia³ki kwota 33.750 z³,
udzia³ ? z kwoty 45 tys. z³.
Sk³adniki mienia ruchomego
powy¿ej 10 tys. z³ – nie dotyczy.
El¿bieta Kozio³ dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Wêgorzynie w roku ubieg³ym na
swoim koncie nie zgromadzi³a
¿adnych oszczêdnoœci.
Posiada gospodarstwo rolne,
zabudowane, dom mieszkalny
sprzed 1939 roku o wartoœci 100
tys. z³, grunty orne o powierzchni
2,4114 ha o wartoœci 30 tys. z³,
³¹ka o powierzchni 0,555 o wartoœci 5 tys. z³, rodzaj zabudowy
wspó³w³asnoœæ. Z tego tytu³u w
roku ubieg³ym nie osi¹gnê³a dochodu.
Budynek gospodarczy o po-

wierzchni 110 m.kw., wartoœci 15
tys. z³, budynek gospodarczy o powierzchni 38 m.kw. o wartoœci 5
tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym uzyska³a dochód w wysokoœci 34.827,85 z³, ma³¿onek z
tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 26.939,60 z³.
Sk³adnika mienia ruchomego
o wartoœci powy¿ej 10 tys. z³ nie
posiada.
Barbara Franczuk dyrektor
Przedszkola Publicznego w Wêgorzynie w roku ubieg³ym zgromadzi³a na swoim koncie 17.600
z³.
Posiada, jako w³asnoœæ odrêbn¹, dom o powierzchni 87,10
m.kw. o wartoœci 150 tys. z³, posiada, jako w³asnoœæ odrêbn¹, budynek gospodarczy o powierzchni 59,40 m.kw. o wartoœci 9 tys. z³,
w³asnoœæ gruntow¹ o powierzchni 0,1316 o wartoœci 30 tys. z³.
Wynagrodzenie z tytu³u zatrudnienia w roku ubieg³ym wynosi³o 79.451,36 z³, z tytu³u umowy zlecenia 10.560 z³, z innych
Ÿróde³ – 125 z³.
El¿bieta Gêbka dyrektor
Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w
Wêgorzynie w roku ubieg³ym
zgromadzi³a na koncie, jako
wspólnoœæ maj¹tkow¹ 60 tys. z³ i
w walucie obcej – 5 tys. euro.
Posiada na w³asnoœæ wspóln¹
mieszkanie o powierzchni 60
m.kw. o wartoœci 80 tys. z³.
Posiada na w³asnoœæ wspóln¹
gara¿ o powierzchni 18 m.kw. o
wartoœci 7 tys. z³.
W ubieg³ym roku wynagrodzenie ze stosunku pracy wynios³o 104.030,98 z³, z dzia³alnoœci
wykonywanej osobiœcie 5.683,20
z³, dochód ma³¿onka 23.563,68 z³.
Posiada samochód osobowy
Chevrolet Nubira z 2006 r.
Ilona Œmigielska dyrektor
Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim nie zgromadzi³a w roku ubieg³ym na swoim koncie oszczêdnoœci. Posiada na wspólnoœæ maj¹tkow¹
dom o powierzchni 63,7 o wartoœci oko³o 70 tys. z³. na
wspólnoœæ maj¹tkow¹ posiada
dzia³kê roln¹ o powierzchni

501 m.kw. o wartoœci oko³o
500 z³.
Z tytu³u zatrudnienia uzyska³a
dochód w wysokoœci 67.115,92 z³,
z tytu³u umowy zlecenia –
17.808,20 z³, dochody ma³¿onka –
umowa o pracê – 15.335,28 z³.
sk³adników mienia ruchomego o wartoœci powy¿ej 10 tys. z³
nie posiada.
Lucyna Wolska dyrektor
Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie w roku ubieg³ym nie zgromadzi³a na swoim koncie ¿adnych
oszczêdnoœci.
Posiada na wspó³w³asnoœæ
dom o powierzchni 150 m.kw. o
wartoœci 200 tys. z³. na ma³¿eñsk¹
wspó³w³asnoœæ maj¹tkow¹ posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 6,92 ha o wartoœci 50
tys. z³.
Równie¿ na wspó³w³asnoœæ
posiada: pawilon handlowy o powierzchni 120 m.kw. o wartoœci
200 tys. z³ oraz pawilon handlowy
o powierzchni 130 m.kw. o wartoœci 180 tys. z³.
Prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Spó³ka Jawna Handel detaliczny artyku³ami spo¿ywczymi
i przemys³owymi. Z tego tytu³u w
roku ubieg³ym osi¹gnê³a przychód w wysokoœci 612.835,86,
strata w wysokoœci 2.889,25 z³.
Z tytu³u zatrudnienia w minionym roku osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 80.752,42 z³, z dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie –
24.481,44 z³. Dochody ma³¿onka
– 1200 z³. posiada samochód osobowy Mazda 626z 2000 roku.
Anna Ociepa podinspektor
ds. sprzeda¿y nieruchomoœci w
roku ubieg³ym nie zgromadzi³a na
koncie ¿adnych oszczêdnoœci.
Z tytu³u pracy na stanowisku
podinspektora w Wydziale Nieruchomoœci, Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w
Wêgorzynie w roku minionym
osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
37.220,70 z³, umowa zlecenie 1.520,80 z³, bony towarowe 367,27 z³.
Dochód ma³¿onka ze stosunku
pracy 30.229,31 z³ brutto.
Sk³adniki mienia ruchomego o
wartoœci powy¿ej 10.000 z³otych
nie posiada.
Oprac. MM
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Dzieñ Dziecka w Poradzu
(Poradz) 10 czerwca w so³ectwie zosta³ zorganizowany dzieñ
dziecka. Wspania³a pogoda
sprzyja³a ró¿norodnym zabawom dzieci i m³odzie¿y. To by³ ich
dzieñ.
Na pocz¹tek odby³a siê krótka
msza na powietrzu, któr¹ odprawi³
ksi¹dz proboszcz. Mieczys³aw
Kupski z parafii w Be³cznej. Poradz
goœci³ na zabawie wiceburmistrza
Ireneusza Kabata, radnych Bogdana Góreckiego, Wies³awê Romejko
i przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
w £obzie Kazimierza Chojnackiego. Po mszy wszyscy mogli obejrzeæ
spektakl przygotowany przez dzieci, które zaprezentowa³y „Czerwonego kapturka”. Rodzice byli dumni
ze swoich podopiecznych, tym bardziej, ¿e dzieci przygotowa³y w³asnorêcznie, pod okiem opiekunki
œwietlicy, prezenty dla swoich mam.
Po tym pocz¹tku, który dzieci poœwiêci³y rodzicom, dzieciaki zaczê³y wreszcie to, na co czeka³y - zabawowe szaleñstwo. Zagrodzono drogê tak, aby ¿adne pojazdy nie przeszkadza³y zabawie. Bawiono siê
wszêdzie, na placu obok œwietlicy
wiejskiej, na boisku do pi³ki no¿nej
czy placu zabaw.

Na pocz¹tek wybierano miss
Poradza; dziewczynki zaprezentowa³y siê w stroju sportowym i w
stroju wieczorowym. Trzeba przyznaæ, ¿e nied³ugo dziewczyny startuj¹ce na Miss Ziemi £obeskiej
bêd¹ mia³y siln¹ konkurencjê z Poradza. Wszystkich zachwyci³a Zuzanna Kogut, która otrzyma³a tytu³

Miss Poradza. Drugie miejsce w
tym konkursie zajê³a Natalia Kogut,
a trzecie Roksana Grabarek. Koronê Zuzi przekaza³a ubieg³oroczna
zwyciê¿czyni Sandra Knapek.
Do Poradza specjalnie dla najm³odszych przyjechali ³obescy stra¿acy. Zainteresowanie sprzêtem
stra¿ackim u dzieci by³o ogromne,
stra¿acy pod³¹czyli wê¿e do hydrantów i dzieci mog³y same u¿yæ
armatek wodnych oraz zak³ada³y
stra¿ack¹ garderobê. Pierwszeñstwo w przeja¿d¿ce wozem stra¿ackim mia³y œwie¿o wybrane miss.
Potem inne dzieci chêtnie udawa³y
siê na przeja¿d¿kê du¿ym wozem
stra¿ackim.
Organizatorzy przewidzieli
du¿o wiêcej atrakcji. Rozpoczê³y
siê konkursy i tu nie brakowa³o chêtnych. Najciekawsze by³y te konkurencje, gdzie dzieci stawa³y naprzeciw rodzicom. Skakano na skakance, krêcono hula hop, rzucano do
celu, biegano z jajkiem na ³y¿ce, oj
by³o tych konkurencji; emocji nie
brakowa³o, doping by³ bardzo g³oœny, a zabawa doskona³a. Ch³opcy
zagrali mecz w pi³kê no¿n¹, potem
grano jeszcze w tzw. palanta.
Po pe³nych emocji konkurencjach i grach sportowych na dzieci
czeka³y kie³baski z grilla, mnóstwo
ciast napojów i s³odyczy. Nie zabrak³o dla starszych tak¿e kawy czy
herbaty. Zaserwowano nawet flaczki i leczo.
Na zakoñczenie wszystkie dzieci dosta³y prezenty. Uœmiech malowa³y siê na twarzach dzieci od ucha
do ucha, nagrodami by³y np. pi³ki i
inny sprzêt sportowy.
Organizatorami Dnia Dziecka
byli: so³tys Helena Olejnik wraz z
rad¹ so³eck¹ i opiekunka œwietlicy

w Poradzu Ewa Zwierzchowska.
Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom: kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR Paw³owi Markowi,
Henrykowi Rudzkiemu i Krystynie
Momot za dofinansowanie i wsparcie imprezy.
Osobne podziêkowania sk³adane s¹ kapeli „Smoki” z £obza za
œwietn¹ muzykê, jak i dla wszystkich mieszkañców, za pomoc
wspó³pracê i œwietn¹ zabawê. PJ
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam lub zamieniê w £obzie
mieszkanie 2 pokojowe 54 mkw. na
kawalerkê. Tel. 796 389 600
Sprzedam mieszkanie w Karwowie
2 pokoje, kuchnia, gara¿. Tel. 914
220 607
Sprzedam w £obzie mieszkanie 4
pokojowe na ul. Orzeszkowej 4.
Du¿y balkon, przestronna piwnica,
bezkonfliktowe s¹siedztwo. Tel. 91
397 5637, 692 070 387
Sprzedam: 3-pokojowe mieszkanie
w³asnoœciowe, bezczynszowe, na
parterze domu dwurodzinnego,
przy ul. M. Konopnickiej. Pow. 61
mkw., du¿a piwnica, ogród, pom.
gospodarcze, gaz, okna PCV, panele. Cena 205 tys. Tel. 508 263 111.
Resko - sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 93 mkw., dzia³ka 831 mkw.,
cena 134.000 z³. Tel. 888 169 572
Na sprzeda¿: Dobra, pow. ³obeski.
Mieszkanie pow. 46,68 mkw., parter
w budynku dwurodzinnym, 3 pokoje, ³azienka, kuchnia, piwnica pow.
8,67 mkw., w³asne co plus kominek.
Mieszkanie zadbane, wszystko odnowione. Ogródek przydomowy 80
mkw. Centrum miasta. Cena 102
tys. z³. Wiêcej informacji tel.
662137198.

US£UGI
Powiat ³obeski
Pracowa³eœ/Pracujesz za granic¹??!! Odzyskamy twój podatek. (Holandia, Dania, Norwegia,
Niemcy, Szwecja, Irlandia,
Wlk.Brytania) Zasi³ki rodzinne.
Firma TAX-PRO, ul.Orzeszkowej 6A, 73-150 £obez, Telefon:
511 99 22 70.
Studnie wiercone ( do 20 m). Koszt
z rurami i filtrami 250,- z³ brutto / za
1 mb. Do koñca czerwca bie¿¹cego
roku. Tel. 501 546 814
Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214, 91397 9109
Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

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

NIERUCHOMOŒCI

INNE
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PRACA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Podnajmê lokal u¿ytkowy w £obzie
okolice centrum. Tel 505 184 497

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

Praca przedstawiciel finansowy
dla osób z terenu £obza i Wêgorzyna. Zarobki ok. 250 z³ w tygodniu, 3 godziny pracy dziennie.
Tel. 608 660 180

Plantacja borówki amerykañskiej w
Siwkowicach zatrudni zbieraczy w
lipcu - sierpniu. Tel. 515 144 186

Region

Dorowo gm. Resko. Dom w zabudowie bliŸniaczej, ogród, sad, cena
150 tys. z³. Tel. 600 265 547
Zajezierze dzia³ka budowlana
uzbrojona, pow. 2129 mkw., cena
80 tys. z³. Tel. 600 265 547
Sprzedam dom o pow. 150 mkw.
plus pom. gosp. o pow. 70 mkw. w
Pusinowie gm. £obez. Dzia³ka siedliskowa 0,14 ha, w s¹siedztwie las,
rzeka. Cena 350 tys. z³ do negocjacji. Tel. 91 397 3398, 665 373 398.
Pilnie sprzedam w Dobrej k. Nowogardu 1/2 domu o pow. 100 mkw. i
gara¿ 42 mkw., powierzchnia dzia³ki 750 mkw. Tel. 668 431 301
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat drawski
Sprzedam dom 126 mkw. z du¿ym
ogrodem w Drawsku Pom. Tel. 607
798 595.

Powiat œwidwiñski
Po³czyn Zdrój - hala o powierzchni
1000 mkw mo¿liwoœæ wydzier¿awienia lub sprzeda¿. Tel 694 821 461
Dzia³ka Po³czyn Zdrój, 1086 mkw.
Tel. 600 565 719

Powiat gryficki
Sprzedam kamienie fundamentowe. Tel. 503 680 443.
Sprzedam rower elektryczny nowy.
Tel. 798 654 602, 91 384 2775
Sprzedam rega³y sklepowe i ladê
ch³odnicz¹. Cena do uzgodnienia.
Tel. 663 983 782

Region

Powiat ³obeski

Zatrudniê kierowcê kat. C+E, PL UE, kontakt Rafa³ 607 790 680

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Kupiê zarejestrowan¹ przyczepkê
samochodow¹. Tel. 603 720 382

ROLNICTWO
M³ode kury nioski 20-tygodniowe, pocz¹tek noœnoœci. Gosp.
drobiarskie, ¯abowo 13, tel. 9139-10-666.

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
MONTA¯ - DOWÓZ GRATIS.
TEL. 598 334 536, 605 286
058, 661 953 331. PRODUCENT GO-STAL PRZECHLEWO. U nas najtaniej.

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

Daj¹c og³oszenie
drobne
do Tygodnika
£obeskiego
uka¿e siê ono w tej
samej cenie tak¿e
w trzech innych
gazetach:
Tygodniku Pojezierza
Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i
Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez,
ul. S³owackiego 6.
tel. 91 39 73 730

W TYM TYGODNIU POLECAMY
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
Okazja Resko - 1 Pokój, Pow 31,15 mkw - Cena 45.000 Z³
£obez ul. Obroñców Staliningradu 1/7 - 3 Pokoje, Pow. 53,37 mkw
- Cena 190.000 Z³
£obez - 2 Pokoje, Pow. 55,59 mkw
- Cena 115.000 Z³
£obez - 2 Pokoje, Pow. 42,8 mkw
- Cena 120.000 Z³
£obez - 4 Pokoje, Pow. 67,7 mkw
- Cena 163.000 Z³
£obez - 4 Pokoje, Pow. 56 mkw
- Cena 154.000 Z³
£obez - 3 Pokoje, Pow. 57,8 mkw
- Cena 175.000 Z³
£obez - 3 Pokoje, Pow. 58,5 mkw
- Cena 165.000 Z³
£obez - 3 Pokoje, Pow. 57,85 mkw
- Cena 139.000 Z³
£obez (Okolica) - 3 Pokoje, Pow. 111,6 mkw
- Cena 150.000 Z³
Resko - 2 Pokoje, Pow. 46 mkw
- Cena 95.000 Z³ Nowa Cena!!!
Resko- - 3 Pokoje, Pow. 59,40 mkw
- Cena 189.000 Z³
Resko - Dwa Mieszkania Cena Jednego, 4 Pokoje, Pow. 54 mkw
- Cena 150.000 Z³
Nowogard - 1,2,3 Pokoje, Stan Deweloperski
- Cena 3024 Z³/ mkw Brutto
Œwidwin - 4 Pokoje, Pow. 100 mkw
- Cena 290.000 Z³
Red³o - 2 Pokoje, Pow. 40,5 MKW
- Cena 80.000 Z³
Wêgorzyno - 2 Pokoje, 46 mkw
- Cena 129.000 Z³
Wêgorzyno - 3 Pokoje, 63 mkw
- Cena 143.000 Z³
Radowo Ma³e - 4 Pokoje, Pow. 80 mkw
- Cena 175.000 Z³
Radowo Ma³e - 4 Pokoje, Pow. 80 mkw
- Cena 105.000 Z³
Radowo Ma³e - 3 Pokoje, Pow. 67,8 mkw
- Cena 185.000 Z³
Radowo Ma³e - 3 Pokoje, Pow. 67,9 mkw
- Cena 180.000 Z³
Dobra (Okolica) - 3 Pokoje, Pow. 67,9 mkw
- Cena 89.900 Z³
Chociwel - 2 Pokoje, Pow. 58,9 mkw
- Cena 154.500 Z³
DOMY NA SPRZEDA¯
£obez Ul. Niepodleg³oœci 64/1- Parter Domu, 3 pok., Pow. 136 mkw, Dzia³ka 1421 MKW - Cena 300.000 Z³
£obez - Okolica, 3 Pokoje, Pow. 70m?, Dzia³ka 1ha
- Cena 195.000 Z³
£obez - Stan Surowy Zamkniêty, 5 Pokoi, Pow. 144,81 mkw
- Cena 288.000 Z³
£obez - Piêtro Domu, 2 Pokoje, Pow. 82m?, Dzia³ka 114 mkw
- Cena 195.000 Z³
£obez - 5 Pokoi, Pow. 96m?, Dzia³ka 554 mkw
- Cena 450.000 Z³
Œwidwin - Kamienica Do Remontu - Centrum Miasta, Pow. 500 mkw
- Cena 309.000 Z³
Œwidwin - Do Wykoñczenia,3 Pokoje + Salon, Pow. 158 mkw, Dzia³ka 1000 mkw
- Cena 460.000 Z³
Œwidwin (Okolica) - Stan Surowy Otwarty, Pow. 128 mkw, Dzia³ka 1500 mkw
- Cena 175.000 Z³
Œwidwin (Okolica) - Dom Wolno Stoj¹cy O Pow. 184 mkw, Dzia³ka 2400 MKW
- Cena 185.000 Z³
Wêgorzyno (Okolica) - Do Remontu Kapitalnego, Pow.150 mkw, Dzia³ka 3300 mkw
- Cena 70.000
Resko - Parter Domu, 3 Pokoje, Pow. 93 mkw, Dzia³ka 835 mkw
- Cena 139.000 Z³
Resko (Okolica) - Stan Surowy Otwarty, 5 Pokoi, Pow 439m?, Dzia³ka 2000 mkw
- Cena 320.000 Z³
Resko ( Okolica) - 4 Pokoje, Pow 180 mkw, Dzia³ka 5639 mkw
- Cena 405.000 Z³
Dobra - 5 Pokoi, Pow. 100m?, Dzia³ka 733 mkw
- Cena 239.000 Z³
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SPORT

IV liga
29 kolejka.
Sarmata Dobra - Piast Chociwel 0:3,
Ba³tyk Koszalin - Victoria Przec³aw
6:1, Hutnik Szczecin - Darzbór
Szczecinek 3:0, Astra Ustronie
Morskie - Lech Czaplinek 1:3, Drawa Drawsko Pom. - Odra Chojna
7:0, Leœnik/Rossa Manowo - Vineta
Wolin 0:3, Ina Goleniów - Kluczevia Stargard 0:3, Gryf Kamieñ Pomorski pauzowa³.
1. Ba³tyk Koszalin
67 83:29
2. Drawa Drawsko Pom. 61 80:31
3. Gryf Kamieñ Pom.
61 67:36
4. Ina Goleniów
50 52:38
5. Astra Ustronie M.
48 68:53
6. Vineta Wolin
47 52:36
7. Leœnik Rossa Manowo 43 44:36
8. Sarmata Dobra
42 41:45
9. Lech Czaplinek
40 50:48
10. Hutnik Szczecin
39 55:59
11. Kluczevia Stargard 37 47:52
12. Victoria Przec³aw
34 35:59
13. Odra Chojna
30 35:67
14. Darzbór Szczecinek 26 40:69
15. Piast Chociwel
24 32:48
16. Wybrze¿e Rewalskie 4 14:89
Klasa okrêgowa
29 kolejka:
Œwiatowid £obez - Jeziorak Szczecin 2:0, Flota II Œwinoujœcie - D¹brovia Stara D¹browa 3:0, Ehrle
Dobra Szczeciñska - Kasta Szczecin-Majowe 5:3, Promieñ Mosty Korona Stuchowo 8:3, Wicher Brojce - GKS Mierzyn 1:1, Ina Iñsko Chemik II Police 1:1, Orze³ £o¿nica
- B³êkitni II Stargard 1:2, Sparta
Wêgorzyno pauzowa³a.
1. Ehrle Dobra Szcz.
2. Œwiatowid £obez
3. Jeziorak Szczecin
4. B³êkitni II Stargard
5. Ina Iñsko
6. Wicher Brojce
7. Promieñ Mosty
8. Kasta Szczecin
9. GKS Mierzyn
10. Sparta Wêgorzyno
11. Flota II Œwinoujœcie
12. Chemik II Police
13. Orze³ £o¿nica
14. Korona Stuchowo
15. D¹brovia Stara D¹b.
16. Rega II Trzebiatów

64 75:26
56 66:35
55 63:30
50 67:53
47 51:33
42 63:66
42 67:58
41 66:50
40 48:45
40 46:49
40 49:59
37 53:58
35 48:57
30 39:66
10 27:98
0 27:72

Klasa A gr. 1
21 kolejka:
B³êkitni Trzyg³ów - Sowianka Sowno 1:1, Pionier ¯arnowo - Jantar
Dziwnów 0:1, Mewa Resko - Fala
Miêdzyzdroje 5:1, Iskra Golczewo
- Orze³ Prusinowo 3:0, Bizon Cerkwica - Pomorzanin Przybiernów
2:2, Ba³tyk Miêdzywodzie - Ba³tyk
Gostyñ 2:3.
1. Iskra Golczewo
2. Pomorzanin Przyb.
3. Mewa Resko
4. Jantar Dziwnów
5. Bizon Cerkwica

50 56:18
44 53:28
39 49:22
35 47:33
33 42:36
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Œwiatowid - jeden mecz
do awansu
11 czerwca na stadionie w
£obzie dosz³o do arcywa¿nego
pojedynku Klasy okrêgowej.
Œwiatowid £obez podejmowa³ na
w³asnym stadionie dru¿ynê Jezioraka ze Szczecina.
Mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem gospodarzy 2:0. Œwiatowid
wykona³ ogromny krok w stronê
awansu do wy¿szej klasy rozgrywkowej. Czy bêdzie to V liga, czy
„Okrêgowa Liga Szczeciñska”, nie
wa¿ne, liczy siê awans. Teraz trzeba
postawiæ „kropkê nad i” – wygraæ
mecz wyjazdowy z D¹brovi¹ Stara
D¹browa, która zajmuje aktualnie
przedostatnie miejsce w tabeli. Kibice licz¹, ¿e to bêdzie formalnoœæ.
Sk³ad Œwiatowida: Micha³
Tchurz, Waldemar Popielewski,
£ukasz Petera, Dariusz Kêsy, Dawid Mosi¹dz, Micha³ Koba, Micha³
NiedŸwiedzki, Tomasz Side³, Artur
Samal, Dawid Dudek, Tomasz Skibiñski. Ponadto zagrali: Mateusz
Ostaszewski (wszed³ za kontuzjowanego Micha³a Kobê), Damian
Mosi¹dz i Marcin Mosi¹dz.
Pocz¹tek spotkanie to by³a bardzo ostro¿na gra z obu stron. Jednak
ju¿ w 12 minucie po doœrodkowaniu
z rzutu ro¿nego Dawid Dudek strza³em g³ow¹ pokona³ po raz pierwszy
bramkarza Jezioraka. Przybyli kibice na stadion nie musieli d³ugo czekaæ na drug¹ bramkê. W 20 minucie
po akcji Samala i doœrodkowaniu
drug¹ bramkê g³ow¹ zdobywa ponownie Dudek. Dobrze dysponowany tego dnia by³ Micha³ Tchórz, który wybroni³ kilka sytuacji „sam na

Napastnik Dawid Dudek (pierwszy z prawej) wielokrotnie przyczynia³ siê do zwyciêstw ³obeskiej dru¿yny. Obok £ukasz Petera i Micha³ NiedŸwiedzki. (foto archiwum)

sam” z graczami Jezioraka. Nie
sprawdzi³o siê pi³karskie powiedzenie „niewykorzystane sytuacje siê
mszcz¹” i wynik do koñca spotkania
nie uleg³ ju¿ zmianie. £obzianie nie
wykorzystali swoich akcji, których
naprawdê by³o du¿o. Np. z kilku metrów od bramki jeden z atakuj¹cych
Œwiatowida trafi³ w poprzeczkê zamiast do siatki przyjezdnych.
Dwóch dogodnych sytuacji nie wykorzysta³ Mateusz Ostaszewski, po
akcjach NiedŸwiedzkiego, który
gra³ tego dnia naprawdê na wysokim
poziomie. Mecz ustawi³y szybko
strzelone 2 gole. W drugiej po³owie
gracze z Jezioraka zaczêli graæ bardzo agresywnie i kopaæ „naszych”

Granie w planie

IV liga
30 kolejka 18.06 sobota
10.00 Victoria Przec³aw - Gryf Kamieñ Pomorski
17.00 Vineta Wolin - Ina Goleniów
17.00 Kluczevia Stargard - Drawa Drawsko Pom.
17.00 Odra Chojna - Astra Ustronie Morskie
17.00 Lech Czaplinek - Hutnik Szczecin
17.00 Darzbór Szczecinek - Piast Chociwel
17.00 Sarmata Dobra - Ba³tyk Koszalin
Leœnik/Rossa Manowo pauzuje.

Klasa okrêgowa
30 kolejka 18.06 sobota
13.30 Chemik II Police - Sparta Wêgorzyno
17.00 Jeziorak Szczecin - Orze³ £o¿nica
17.00 B³êkitni II Stargard - Ina Iñsko
17.00 GKS Mierzyn - Promieñ Mosty
17.00 Korona Stuchowo - Ehrle Dobra Szczeciñska
17.00 Kasta Szczecin-Majowe - Flota II Œwinoujœcie
17.00 D¹brovia Stara D¹browa - Œwiatowid £obez
Wicher Brojce pauzuje.

po nogach, widocznie nie wytrzymywali „ciœnienia”. Gracze Œwiatowida pokazali prawdziwy charakter
i w najwa¿niejszym meczu sezonu
nie zawiedli. Brawa za to dla ch³opaków.
Organizacjê i obiekt Œwiatowid
ma spokojnie na wy¿sz¹ ligê. Przyby³o oko³o pó³ setki widzów. Mo¿e
awans bêdzie prze³omowy i tych
kibiców bêdzie coraz wiêcej,
zw³aszcza na wyjazdach. Okazja
nadarzy siê ju¿ w nastêpnej kolejce
i mo¿e kibice wybior¹ siê do Starej
D¹browy z szampanem? Ka¿dy
przecie¿ lubi œwiêtowaæ. Ale na gratulacje jeszcze za wczeœnie. Pozosta³y do zdobycia 3 punkty.
PJ

Klasa A gr. 1
22 kolejka 19.06 niedziela
Ba³tyk Gostyñ - Bizon Cerkwica
Pomorzanin Przybiernów - Iskra Golczewo
Orze³ Prusinowo - Mewa Resko
Fala Miêdzyzdroje - Pionier ¯arnowo
Jantar Dziwnów - B³êkitni Trzyg³ów
16.00 Sowianka Sowno - Ba³tyk Miêdzywodzie

Klasa A gr. 2
22 kolejka 18.06 sobota
D¹b Dêbice - Orze³ Grzêdzice
19.06 niedziela
16.00 WODR Barzkowice - Orze³ Pêzino
16.00 Radowia Radowo Ma³e - Pomorzanin Kr¹piel
16.00 Olimpia Nowogard - Vitkowia Witkowo
16.00 Unia Stargard - Zenit Koszewo
16.00 Rolpol Chlebowo - Zorza Tychowo
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6. Fala Miêdzyzdroje
7. Sowianka Sowno
8. Ba³tyk Miêdzywodzie
9. Orze³ Prusinowo
10. Ba³tyk Gostyñ
11. B³êkitni Trzyg³ów
12. Pionier ¯arnowo

31 42:30
30 29:33
23 31:51
19 34:72
19 26:48
16 30:42
13 38:64

Klasa A gr. 2
21 kolejka:
Zorza Tychowo - D¹b Dêbice 1:0,
Zenit Koszewo - Rolpol Chlebowo 1:1,
Vitkowia Witkowo - Unia Stargard
1:2, Pomorzanin Kr¹piel - Olimpia
Nowogard 1:1, Orze³ Pêzino - Radowia Radowo Ma³e 1:2, Orze³
Grzêdzice - WODR Barzkowice
4:2.
1. Orze³ Pêzino
2. Olimpia Nowogard
3. Radovia Radowo M.
4. Zorza Tychowo
5. Rolpol Chlebowo
6. D¹b Dêbice
7. WODR Barzkowice
8. Unia Stargard
9. Zenit Koszewo
10. Pomorzanin Kr¹piel
11. Orze³ Grzêdzice
12. Vitkowia Witkowo

52 57:25
45 58:30
42 51:27
39 47:37
34 40:28
28 37:36
25 41:43
24 38:59
20 36:47
20 29:48
16 27:50
13 25:56

Klasa B gr. 1
18 kolejka:
Zryw Kretlewo - Gardominka/Polonia II Mechowo (mecz przeniesiono
na 12.06. godz. 16.00), Zieloni Wyszobór - OKS Goleniów 1:1, Znicz
Wysoka Kamieñska - Komarex Komarowo 3:0, Jastrz¹b £osoœnica Prawobrze¿e Œwinoujœcie 3:0, Huragan Wierzchos³aw - Zalew Stepnica 3:3.
1. OKS Goleniów
42 50:17
2. Znicz Wysoka Kam. 38 54:25
3. Prawobrze¿e Œwin.
33 56:45
4. Komarex Komarowo 30 35:30
5. Jastrz¹b £osoœnica
26 38:32
6. Huragan Wierzchos³aw 22 42:49
7. Zalew Stepnica
21 34:37
8. Gardominka Polonia II 20 45:47
9. Zieloni Wyszobór
15 26:57
10. Zryw Kretlewo
5 23:61
Klasa B gr. 2
18 kolejka:
Kluczevia II Stargard - Orkan II
Suchañ 3:0, Orkan Dalewo - Œwiatowid II £obez 3:0, Ogniwo Dzwonowo - Znicz Sulibórz 2:1, Derby
Ulikowo - Saturn Szadzko 4:3, Piast
Kolin pauzowa³.
1. Orkan Dalewo
2. Saturn Szadzko
3. Kluczevia II Stargard
4. Orkan II Suchañ
5. Derby Ulikowo
6. Znicz Sulibórz
7. Ogniwo Dzwonowo
8. Œwiatowid II £obez
9. Piast Kolin

36 38:18
32 39:20
31 52:33
25 23:20
23 38:29
20 28:33
15 22:38
11 31:58
9 19:41
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Spadkowicz za mocny dla Sarmaty.
Mo¿e z liderem bêdzie lepiej?
Sobotni mecz jeszcze raz potwierdzi³, ¿e dru¿ynie Sarmaty bardzo „ciê¿ko” gra siê z dru¿ynami zajmuj¹cymi
miejsca w dolnych rejonach ligowej
tabeli. Dru¿yna Piasta Chociwel, przedostatnia dru¿yna ligowej tabeli, na boisku w Resku, ju¿ w 2 min. zdoby³a
bramkê po doœrodkowaniu z rzutu ro¿nego i przez ca³y mecz kontrolowa³a
grê, „po drodze” stwarzaj¹c groŸne sytuacje pod bramk¹ Sarmaty. Dwie z nich
w 28' i 89' uda³o siê jej jeszcze zamieniæ
na bramki, a w kilku sytuacjach znakomicie spisa³ siê bramkarz Sarmaty
Grzegorz Buczma, który wygrywa³ pojedynki „sam na sam” z napastnikami
Piasta i mimo „wpuszczenia” trzech
bramek, by³ jednym z wyró¿niaj¹cych
siê zawodników Sarmaty.
W zespole Sarmaty uwidoczni³a siê
nieumiejêtnoœæ gry w ataku pozycyjnym wobec dru¿yny bêd¹cej w defensywie, a tak¿e brak strza³ów na bramkê
przeciwnika koñcz¹cych poszczególne
akcje. Jedyne celne strza³y na bramkê
Piasta by³y oddane z rzutów wolnych
przez Wojciecha Bonifrowskiego. Inn¹
spraw¹ jest, ¿e pi³karzom, którzy ju¿
wczeœniej zapewnili sobie ligowy byt i
solidne miejsce w œrodku tabeli, bardzo
ciê¿ko zmobilizowaæ siê po wyczerpuj¹cym sezonie w meczach, tak jako to

jest w przypadku Sarmaty o przys³owiow¹ „pietruszkê”. Mam nadziejê, ¿e
pi³karzom Sarmaty mimo wszystko uda
siê zmobilizowaæ w ostatnim pojedynku bie¿¹cego sezonu, gdy do Reska w
sobotê 18 czerwca o godzinie 17.00
zawita aktualny lider, praktyczny III
ligowiec zespó³ Ba³tyku Koszalin. Bêdzie to niew¹tpliwie sportowe wydarzenie w skali powiatu, na które chcia³bym
zaprosiæ wszystkich zainteresowanych,
w imieniu Zarz¹du Sarmaty.
Sarmata Dobra 0:3 (0:2) Piast
Chociwel
Strzelcy bramek dla Piasta: Jaros³aw Kiernicki (2'), Adam Rusin (28'),
Patryk Dudziñski (89').

Sarmata: Grzegorz Buczma, Kamil Pacelt, Jaros³aw Jaszczuk, Maciej
Garliñski, Pawe³ Za³êcki (82' Micha³
Pawe³czak), £ukasz Olechnowicz (71'
Mateusz Dzierbicki), Piotr Grochulski,
Wojciech GuŸniczak, Damian Padziñski, Rados³aw Cytowicz (60' Wojciech
Kliœ), Wojciech Bonifrowski.
Piast: Marcin Walicki, Bartosz Rusin, Jakub Procyk, Tomasz Kozie³,
Adam Welles, Marcin Pauter, Damian
Wieliczko, Patryk Dudziñski, Jaros³aw
Kiernicki, Adam Rusin, Piotr Szymczak (60' Krzysztof Lisowski).
Sêdzia g³ówny: Mariusz Beczko,
asystenci: Micha³ Woœ, Micha³ Kostka.
Estan
galeria na: www.sarmatadobra.com

Milena, Angelika, Kinga i Wiktoria
– rewelacyjne wyniki zawodniczek
UKS „ARBOD” w Warszawie
W dniach 10-12 czerwca w
Warszawie na stadionie lekkoatletycznym „OR£A” odby³y siê XVII
Ogólnopolskie Fina³y Czwartków
Lekkoatletycznych.
W tegorocznych zmaganiach wystartowa³a rekordowa liczba zawodników z 70 oœrodków organizuj¹cych te
zawody. W ka¿dej konkurencji wystartowa³o 70 - 90 zawodników, którzy
zakwalifikowali siê do tych zawodów
w czasie wczeœniejszych eliminacji.
Start zawodniczek naszego klubu by³
bardzo udany i zakoñczony „super”
osi¹gniêciami.
Milena Sadowska startuj¹ca na
dystansie 600 m w klasach pi¹tych
zajê³a II miejsce z wynikiem 1.45,07
minuty; Angelika Awgul startuj¹ca na
dystansie 300 m w klasach czwartych
zajê³a 4 miejsce z wynikiem 49,79 s.;
Kinga Borysiak startuj¹ca na dystansie 300 m w klasach szóstych zajê³a
miejsce 12 z wynikiem 46,96 s.; Wiktoria Bakalarczyk startuj¹ca na dystansie 600 m w klasach czwartych
zajê³a miejsce 15 z wynikiem 2.01,89
minuty. Wszystkie te wyniki to rekor-

dy ¿yciowe naszych zawodniczek.
Cieszy fakt, ¿e osi¹gniête na najwa¿niejszej imprezie cyklu wiosennych
startów. Wyniki Mileny Sadowskiej i
Kingi Borysiak, to najlepsze osi¹gniêcia zawodniczek szkó³ podstawowych w tegorocznych tabelach

Zachodniopomorskiego Zwi¹zku
Lekkiej Atletyki i jednoczeœnie czo³owe wyniki w tabelach ogólnopolskich. Gratulujemy sukcesów, ¿yczymy dalszego rozwoju talentów lekkoatletycznych.
Prezes UKS Janusz £ukomski
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So³tys Mieszewa: kiepskie boisko i drogi
Otwieramy now¹ kadencjê
rozmowami z so³tysami wsi w naszym powiecie. Na pocz¹tek rozmowa z so³tys so³ectwa Mieszewo
w gminie Wêgorzyno Iren¹ Poliñsk¹.
- Jakie prace s¹ prowadzone
na wsi? Co zosta³o ju¿ zrobione?
- Idziemy zgodnie z planem. Pieniêdzy so³eckich mamy 14.495 z³.
Zrobiliœmy wiele nasadzeñ krzewów i kwiatów. Lada dzieñ zostanie
zakupiona altanka na plac zabaw. S¹
na altankê œrodki, tylko pozosta³a
kwestia zakupu. Standardowo wykonujemy ca³y czas koszenia traw.
Organizowaliœmy Dzieñ Mamy i
Dzieñ Dziecka, by³a impreza, kie³baska i przek¹ski, niestety wszystko

odbywa³o siê bez pr¹du, o którego
pod³¹czenie nie mo¿emy siê doprosiæ. Rozebraliœmy wczeœniej molo
na czêœci, bo minionej zimy niestety
popodnosi³o siê to wszystko do góry
i porozchodzi³o. Naprawiamy je i
chcemy, aby na wakacje by³o gotowe.
- Jakie plany ma wioska na
przysz³oœæ, jakieœ inwestycje,
mo¿e imprezy?
- Planujemy pod koniec czerwca
wycieczkê do Ko³obrzegu i Zieleniewa. Udzia³ w darmowej wycieczce bêd¹ bra³y dzieci w ró¿nym wieku. Ju¿ mamy chêtnych prawie na
ca³y autokar. W Ko³obrzegu mamy
zaplanowany przejazd promem,
¿eby sprawiæ dzieciom jak¹œ frajdê.
Planujemy tak¿e zakup sprzêtu RTV

i AGD. Bêdziemy chcieli w przysz³ym roku ogrodziæ boisko do pi³ki
no¿nej. Œwietlica wiejska mia³a byæ
remontowana w tym roku, a okaza³o
siê, ¿e nie ma na to pieniêdzy i prze³o¿ono remont na nastêpny rok.
- Z jakimi problemami boryka
siê obecnie wioska?
- Problemów jest wiele, ka¿dy
zwraca uwagê na coœ innego. Gryzie
nas stan boiska do pi³ki no¿nej, które zosta³o zrobione rok temu. Dziki
nam je zry³y i jego wiêksza czêœæ nie
nadaje siê do u¿ytku. Pani burmistrz
bez naszej wiedzy rozwi¹za³a umowê z nadleœnictwem o wydzier¿awieniu pla¿y na Mieszewie. W tej chwili
ta pla¿a nale¿y do nadleœnictwa.
Mamy te¿ du¿y problem z dzikimi
wysypiskami œmieci. Mamy ich bar-

dzo du¿o, nie wiadomo co z tym
zrobiæ, czy usi¹œæ kiedyœ i popilnowaæ, nie wiem, na pewno bêdziemy
chcieli zapobiec dzikiemu wyrzucaniu œmieci w naszej miejscowoœci.
Chcielibyœmy, aby wreszcie ktoœ siê
zaj¹³ tak¿e dziurami w drogach w
naszej miejscowoœci, jest to doœæ
ruchliwa droga, a wygl¹da strasznie,
tak nie mo¿e byæ. S³yszymy od pana
Bernackiego, ¿e drogi s¹ ³atane, ale
u nas tego nie widaæ i nikt ¿adnych
prac na drogach nie wykonuje.
Specjalne podziêkowania so³tys
chcia³a przekazaæ: Robertowi Stokowskiemu, Andrzejowi Pêdziwiatrowi, Stra¿y Po¿arnej z Sielska, so³tysowi ze Zwierzynka i pani burmistrz za pomoc i wk³ad w³o¿ony w
organizacjê dnia dziecka i matki. PJ
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Kiedyœ byli
najbiedniejsz¹ wsi¹
NietrzeŸwi rowerzyœci
i na zakazach

Przemys³aw jest przyk³adem
wioski, gdzie dziêki zaanga¿owaniu mieszkañców mo¿na bardzo
wiele zrobiæ. Obecnie wieœ rozwija siê w bardzo szybkim tempie.
Fakt, na wszystko potrzebne s¹
pieni¹dze, ale przy zaanga¿owaniu
mieszkañców i pracy w ramach czynu spo³ecznego nie trzeba np. p³aciæ
¿adnym firm¹ za wykonanie prac, co
jest czêsto bardzo kosztowne. Obecnie remontowane jest bardzo du¿e
pomieszczenie nazywane „sal¹ posiedzeñ”, gdzie bêd¹ organizowane
wspólne imprezy i zabawy.
- Na nasz¹ œwietlicê nie by³o
du¿ych nak³adów finansowych,
du¿o robiliœmy sami. W Przemys³awa mamy bardzo du¿o dzieci. Teraz
inwestujemy w park, który jest przy
drodze. Du¿o ludzi zatrzymuje siê w
nim na krótki odpoczynek. Dzieci
bior¹ chêtnie udzia³ we wszystkim,
co im siê tylko zaproponuje, nie
trzeba ich do niczego namawiaæ.
Ka¿d¹ por¹ roku znajdziemy zajêcie. Mamy w œwietlicy 12 nowych
rowerów, sanki i trzy komputery
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plus du¿y telewizor. Du¿¹ czêœæ z
tych rzeczy uda³o kupiæ siê dziêki
pieni¹dzom z projektu w Lokalnej
Grupie Dzia³ania, który pozytywnie
nam zaakceptowano. Dostaniemy
tak¿e nied³ugo basen za darmo na
7000 litrów od Pana Rafa³a Ostrowskiego. Powiedzia³a Pani Ilona
Wierzbowska - so³tys Przemys³awia.
W Przemys³awiu wyraŸnie stawiaj¹ na integracje mieszkañców i
wzajemn¹ pomoc. Co przynosi pozytywne skutki. Za pomoc, dzieci
je¿d¿¹ na wycieczki organizowane
przez so³ectwo, w zesz³ym roku
odwiedzili bardzo wiele miejscowoœci nadmorskich. Czêsto po
wspólnej pracy na wiosce so³ectwo
organizuje te¿ ogniska dla mieszkañców. Jest praca, a potem nagroda, mo¿e to byæ przyk³ad dla innych
so³ectw jak rozwi¹zywaæ problem
np. z koszeniem traw na wioskach,
który poruszano ostatnio na sesji
rady miejskiej w £obzie. Chlub¹
Przemys³awia jest tulipanowiec,
którego przyje¿d¿aj¹ ogl¹daæ nawet
wycieczki ze Szczecina.
PJ

W poniedzia³ek, 6 czerwca 2011
r. policjanci zatrzymali czterech
nietrzeŸwych rowerzystów i mieszkañca Dobrej, który kierowa³ rowerem ³ami¹c tym samym s¹dowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami.
Ju¿ o 6.45 w £obzie, na ul. Waryñskiego, Józef K. kierowa³ rowerem z wynikiem 0,28 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu. Po 13.00
policjant z Dobrej zatrzyma³ Kamila S., te¿ jad¹cego rowerem w stanie
nietrzeŸwym. Kolejny nietrzeŸwy
rowerzysta zosta³ zatrzymany w
Resku na ulicy W. Polskiego. Tym
razem rowerzysta mia³ 1,19 mg/l. O
godz. 19.55 w Bienicach mundurowi zatrzymali Tadeusza R., jad¹cego na rowerze z wynikiem 0,81 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu.

To by³a kradzie¿
W dniu 6 czerwca br. oko³o godziny 1.00 w nocy w Wêgorzynie na
ul. Po³udniowej na stacji paliw nieustalony na chwilê obecn¹ sprawca
po wejœciu do œrodka za¿¹da³ od
pracownika stacji wydania pieniêdzy. Sprawca skrad³ oko³o 1.000 z³.
Przy wyjœciu rozpyli³ gaz ³zawi¹cy.
Sprzedawcy nic siê nie sta³o. Na
miejsce zdarzenia dy¿urny wezwa³
patrol policji, technika kryminalistyki oraz przewodników psów
s³u¿bowych. Podjête czynnoœci nie
doprowadzi³y do zatrzymania
sprawcy tej kradzie¿y. Trwaj¹ dalsze czynnoœci zmierzaj¹ce do wyjaœnienia ca³ego zdarzenia i zatrzymania sprawcy.

Telefon bezpieczeñstwa
dla turystów
zagranicznych
Informujemy, ¿e od 1 czerwca
do 30 wrzeœnia br., wzorem lat minionych, funkcjonuje Telefon Bezpieczeñstwa dla turystów zagranicznych.
Numery te to: 0 800 200 300 oraz
0 608 599 999, za poœrednictwem
których w godz. 10.00 - 22.00 operatorzy pomagaæ bêd¹ cudzoziemcom w sprawnym procesie przekazywania informacji o niepokoj¹cych zjawiskach jak równie¿ bêd¹
udzielaæ niezbêdnej pomocy gwarantuj¹cej poczucie bezpieczeñstwa podczas wypoczynku w naszym kraju.
Telefon ten stanowi tak¿e wsparcie dla terenowych jednostek policji

w sytuacjach koniecznoœci kontaktu lub udzielenia pomocy osobom, z
którymi ze wzglêdu na barierê jêzykow¹ dialog jest utrudniony.

To by³ weekend
z „procentami”
W miniony weekend policjanci
z powiatu ³obeskiego odnotowali
kilkanaœcie interwencji, które by³y
spowodowane spo¿yciem nadmiernej iloœci alkoholu.
I tak zatrzymano ogólnie cztery
osoby do wytrzeŸwienia po awanturach domowych, jakie mia³y miejsce m.in. w Siedlicach, Iglicach,
£obzie i Wo³kowie.
Niestety nietrzeŸwi byli tak¿e na
drogach. Podczas weekendu policjanci zatrzymali 6 nietrzeŸwych
rowerzystów i kierowcê, który w
Wêgorzynie na ul. Runowskiej jecha³ motorowerem marki Romet z
wynikiem 1,05 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu. Dodatkowo kieruj¹cy z³ama³ s¹dowy zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów. Takie zakazy z³amali tak¿e
inni kieruj¹cy rowerami w Dobrej i
Starogardzie oraz kierowca mercedesa w £obzie.

Poszukiwani
- zatrzymani
Policjanci zatrzymali w czasie
weekendu trzy osoby poszukiwane
przez wymiar sprawiedliwoœci. £ukasz W. z Dobrej, Andrzej W. z
Reska i Bogus³aw D. z Kraœnika –
trafili ju¿ do Zak³adu Karnego w
Nowogardzie, gdzie odbêd¹ kary
pozbawienia wolnoœci.

W³amanie w Resku
W sobotê 11 czerwca 2011 r.
policjanci z Reska zatrzymali Jacka
S. i Mieczys³awê S., którzy w³amali
siê na terenie Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku do pomieszczenia
gospodarczego. Sprawcy zerwali
k³ódkê z drzwi wejœciowych i skradli grzejniki, rury oraz bojler. Straty
wnosz¹ 500 z³. Sprawcy zostali
osadzeni w policyjnym areszcie.
Us³yszeli zarzuty z art. 279 KK, za
które to przestêpstwo grozi kara
pozbawienia wolnoœci do 5 lat.

Kolizja motorowerzysty
W dniu 11 czerwca br. o godz.
12.35 w Resku na skrzy¿owaniu ulic
W. Polskiego i J. Narodowej kieruj¹cy motorowerem 59 letni mieszkaniec Gryfic podczas gwa³townego hamowania nie opanowa³ skutera, przewróci³ siê i upad³ na jezdniê.
Kieruj¹cy z ogólnymi obra¿eniami
cia³a zosta³ przewieziony do szpitala na obserwacje.
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I Komunia œwiêta Wiktorii

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 21 brzmia³o:

„Kolacjê ze œniadaniem”

Nagrodê wylosowa³a pan Aleksander Rachfa³ z Reska.
Gratulujemy.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

