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Wiara, mi³oœæ, optymizm i wiele pozytywnej energii.
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Ten wyj¹tkowy dzieñ w ¿yciu
miasta
Kazimierz Rynkiewicz

K

ilka lat temu robiê krót
ki wypad na ziemiê
sandomiersk¹. Po odwiedzeniu wielu miejsc i z³apaniu
klimatu historycznego tych starych polskich ziem, a tutaj na prawie ka¿dym rogu ulicy jakaœ tablica przypomina, ¿e dziad, pradziad
i jego dziad walczyli, budowali,
¿yli i umierali, utwierdzam siê w
przekonaniu, ¿e ludzie s¹ silni
w³asn¹ tradycj¹. Maj¹ przyk³ady,
lokalne odniesienia i autorytety, z
których czerpi¹ wiedzê, m¹droœæ, pracowitoœæ i sposoby na
¿ycie.
Pewnego wieczoru wybieramy siê na tradycyjne tu jakieœ
miejscowe œwiêto. I to wszystko
wczeœniej doznane staje pod wielkim znakiem zapytania. Na estradzie wystêpuje bowiem Boney M,
„wielka gwiazda wieczoru”. Podstarza³e gwiazdy muzyki popularnej nie gardz¹ wystêpami nawet w
takich miasteczkach. I m³odzi ludzie to kupuj¹. Tañcz¹ poœród
namiotów z piwem i kie³baskami.
Chc¹ siê bawiæ tak, jak bawi¹ siê
w wielkich miastach. Chc¹ byæ
tacy sami. Przynajmniej w zabawie. To najprostszy sposób na
dorównanie czemuœ, o czym zapewne wiedz¹ mgliœcie, ¿e jest
lepsze...

Dla mnie Boney M w takim
miejscu, to jak s³oñ nowoczesnoœci w porcelanie tej lokalnej tradycji. Coœ mi zgrzyta, rzêzi, nie pasuje. No tak, tylko ¿e ja tu jestem
goœciem. Zachcia³o mi siê tej kulturowej g³êbi, tego historycznego
nasycenia, pooddychania dziejami, a tu „Rivers of Babylon” i takie
tam przebrzmia³e przeboiki, jakich pe³no po uruchomieniu radia.
No tak, ja tu oczekujê od nich, ¿e
coœ mi poka¿¹ swojego, ale mo¿e
oni maj¹ tego swojego po dziurki
w nosie i chcieliby czegoœ innego,
œwiatowego, choæby to by³o Boney M. No tak, ale w takim razie,
po co jecha³em pó³ tysi¹ca kilometrów? By zobaczyæ Boney M?
Przecie¿ mog³em w³¹czyæ sobie
telewizor.
Okaza³o siê, ¿e œwiat siê
sp³aszcza, co niektórzy nazywaj¹
globalizacj¹. Wiêkszoœæ, a mo¿e i
wszyscy, deklaruj¹, ¿e s¹ wolni i
przez to oryginalni, ale jednoczeœnie upodabniaj¹ siê jedni do drugich, rezygnuj¹c z w³asnej to¿samoœci i kultury. Po co mi jechaæ
do Pary¿a, Monachium, Madrytu,
Pragi, jak tam i tak dopadnie mnie
Boney M lub coœ podobnego. Ba,
dopaœæ mnie mo¿e w Wêgorzynie, £obzie, Resku lub Dobrej,
przy okazji choæby tak zwanych
dni miasta. Doprawdy nie wiem,
co to znaczy dzieñ miasta, skoro
akurat o danym mieœcie w tym
dniu najmniej mo¿na siê dowiedzieæ. Wszêdzie podobny szablon; jakieœ objazdowe zespoliki z

podobnym repertuarem, wystêpuj¹ce obowi¹zkowo jako gwiazdy, do tego did¿eje i dyskoteka.
Czy turysta chc¹cy zobaczyæ w
tym dniu kulturê danego miasta
zobaczy j¹? Po co ktoœ ma przyje¿d¿aæ, dajmy na to ze Szczecina, je¿eli ma ogl¹daæ te same zespo³y, jakie wystêpuj¹ w Szczecinie, Goleniowie, Stargardzie i
przy wielu innych okazjach w
ka¿dym innym miasteczku?
Czym ró¿ni¹ siê dni £obza, od dni
Wêgorzyna, a te od dni Reska lub
Dobrej, a te z kolei od dni Œwidwina, Drawska lub Gryfic? Praktycznie niczym, drobnymi elementami i temperatur¹ krz¹tania
siê wokó³ œci¹gniêcia jeszcze
wiêkszej, ni¿ rok temu, gwiazdki
muzycznej wieczoru. To skala
sukcesu. Praktycznie mo¿na by
co tydzieñ przenosiæ ten sam program do innego miasta i chyba
nikt by siê nie zorientowa³; stawiamy kramiki, organizujemy
biegi, obowi¹zkowo po rynku ³a¿¹
szczudlarze (prawie wszêdzie),
budki z piwem itp., czyli gastronomia i na koniec gwiazdy, zespo³y, dyskoteka itd. Co prawda coraz czêœciej pojawiaj¹ siê w ró¿nych miejscach jacyœ woje, ale
te¿ bez jakiegoœ pomys³u na cokolwiek. Na dzisiaj wystarczy, ¿e
s¹.
Zdajê sobie sprawê, ¿e wielu
zapracowanych organizatorów
poczuje siê obra¿onych tym, co
napisa³em, a co odbior¹ jako deprecjonowanie ich ciê¿kiej pracy

¯¹damy publicznych przeprosin
List do redakcji

W dniu 31 lipca podczas Festiwalu Kapel
Podwórkowych, konferansjer prowadz¹cy imprezê p. Janusz Z. w sposób publiczny zniewa¿y³ i publicznie pomówi³
cz³onków ³obeskiej kapeli
Podwórkowej
„Smoki” s³owami: „Powsta³a nowa kapela podwórkowa w ci¹gu 3 dni
przed festiwalem, ze starej kapeli pozosta³a jedna osoba, bo
pozostali cz³onkowie tak siê
rozpili, ¿e kapela „Smoki” siê

rozpad³a” - co nie jest zgodne z
prawd¹. Kapela dalej funkcjonuje,
gra na festynach i imprezach organizowanych w naszej gminie i powiecie np. Poradz, Wysiedle, bal
absolwentów LO w Œwiêtoborcu,
w którym bra³o udzia³ 600 osób i
wszyscy byli zadowoleni. Cz³onkowie kapeli „Smoki”, to ludzie,
którzy od wielu lat z zami³owaniem
przygrywaj¹ na ró¿nych imprezach
i ¿adnych k³opotów z alkoholem
nie maj¹ – chyba, ¿e ma je pan konferansjer prowadz¹cy imprezê.
Wiêkszoœæ kapeli „Smoki” to ludzie w wieku starszym i ciesz¹ siê

publicznym zaufaniem np. p.
Franciszek Szuæko, który ma 86
lat i mia³ swój benefis w £DK, czy
nie¿yj¹cy ju¿ p. Stanis³aw Rybak.
Byliœmy na starym boisku w tym
czasie i czujemy siê obra¿eni –
uwa¿amy, ¿e kapela „Smoki” nie
zas³u¿y³a na takie jej potraktowanie i publiczne obmówienie.
Ze strony konferansjera
¿¹damy publicznych przeprosin
w ³obeskiej prasie, je¿eli nie –
za³o¿ymy w/w panu sprawê cywiln¹ w s¹dzie o znies³awienie.
Cz³onkowie kapeli „Smoki”

organizacyjnej nad tymi wielkimi
przedsiêwziêciami. Ja tylko pytam – po co oni to robi¹, i czy tak
to ma wygl¹daæ. Rozumiem po
czêœci, ¿e jak siê robi z „urzêdu”,
to o takie sprawy siê nie pyta.
Mamy rozweseliæ gawiedŸ i za to
p³ac¹. I to nazywa siê teraz promocj¹. Co siê promuje, nie bardzo
wiem, ale zapewne sami organizatorzy te¿ nie.
Jako zaprawiony w bojach
konsument muzyki rozrywkowej
pojadê na koncert swojej ulubionej gwiazdeczki gdziekolwiek,
choæby i do £obza, Gryfic,
Drawska lub Œwidwina, bo mo¿na jechaæ na ka¿d¹ wioskê, je¿eli
tam „zajefajnie” graj¹. Nie, nie
chodzi o tê wioskê, chodzi o ten
zespó³, co tam akurat wystêpuje.
Co mnie tam, ta wioska, czy inna.
A czym one siê ró¿ni¹...
No w³aœnie, czym?
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Chodnik równie¿
dla rowerzystów

Postrzelenie,
na szczêœcie
nie groŸne

(WÊGORZYNO). Podczas
ostatniej sesji przed wakacjami
zwraca³a uwagê dyrektorowi zarz¹du Dróg Powiatowych Wies³awowi
Bernackiemu, ¿e chodnik na ul.
Runowskiej jest tak w¹ski, ¿e nie
mieszcz¹ siê tam dwa rowery.

W niedzielê, oko³o godz. 19.40 w
Runowie Pomorskim dosz³o do postrzelenia z broni pneumatycznej wiatrówki. Ofiar¹ jest 9-letnia
dziewczynka.
Na miejsce zdarzenia przybyli
szybko policjanci i pogotowie.
Dziecko zosta³o przetransportowane do szpitala, gdzie udzielono jej
pierwszej pomocy, usuwaj¹c z szyi
œrut strzelniczy. Na szczêœcie dziewczynce nic nie zagra¿a, czuje siê
dobrze.
Policjanci na miejscu prowadzili
czynnoœci zmierzaj¹ce do ustalenia
wszystkich okolicznoœci tego zdarzenia i zatrzymania sprawy tego
czynu. Przes³uchano œwiadków i
wykonano oglêdziny miejsca zdarzenia.
(kp)

Czêœæ so³tysów, chc¹c wyprzedziæ wypowiedŸ dyrektora, zwróci³o
uwagê, ze chodniki nie s¹ dla rowerów. Szybko jednak dowiedzieli siê,
ze zgodnie z nowymi przepisami
mog¹ byæ.
- Chodnik mia³ 1,50 m, ma i bêdzie
mia³. To jest chodnik ustawowy, taki
przewiduj¹ przepisy. Jest on bitu-

miczny i nie ma ¿adnych przeciwwskazañ, by korzystali z niego rowerzyœci, ale przede wszystkim maj¹
korzystaæ piesi. Rowerzyœci mog¹
korzystaæ z ulicy, ale tam jest taki
ruch na chodniku, ¿e bez konfliktu
mog¹ korzystaæ wraz z pieszymi,
choæ pierwszeñstwo maj¹ piesi wyjaœni³ Wies³aw Bernacki.
Szkoda, ¿e wraz z modernizacjami
dróg i ulic nie myœli siê jednak o rowerzystach i nie buduje œcie¿ek rowerowych, choæ jednoczeœnie coœ
siê ci¹gle mówi na temat zdrowego
trybu ¿ycia, ruchu fizycznego i zaprzestania je¿d¿enia samochodem
300 metrów do sklepu.
MM

Zamiast do kosza - pal¹
(WÊGORZYNO).RadnaBarbara Pietrusz podczas jednej z sesji
zwróci³a uwagê, aby sprawdziæ czy
wszystkie podmioty gospodarcze
maj¹ podpisane umowy z ZUK na
wywóz œmieci.
- Ludzie skar¿¹ siê, ¿e przed niektórymi siedzibami nie ma koszy,
pal¹ œmieci, b¹dŸ wyrzucaj¹ to do
lasu – powiedzia³a.
Warto by³oby, bo póŸniej za-

miast grzybów w lesie, spotyka siê
butelki, gruz i opony.
MM

Nowy dyrektor gimnazjum
(RESKO). Jak siê nieoficjalnie
dowiedzieliœmy, w konkursie na stanowisko dyrektora Gimnazjum w
Resku zosta³ wybrany Dariusz Siemasz z Dobrzan, wizytator w oddziale kontroli przy Kuratorium Oœwiaty

w Szczecinie.
Konkurs zosta³ og³oszony pod
koniec czerwca. Na stronie BIP urzêdu miejskiego nie ma jeszcze oficjalnej informacji o wyborze.
op

Gdy
zatrzasn¹ siê
drzwi
(£OBEZ). W niedzielê do
mieszkania znajduj¹cego siê przy
ul. Budowlanej stra¿ak wchodzi³
przez okno. Bynajmniej nie mia³
z³ych zamiarów.
Drzwi mieszkania zatrzasnê³y
siê, a w œrodku znajdowa³o siê
dziecko. Konieczne by³o podjêcie
szybkich dzia³añ. Po¿arnik do
mieszkania dosta³ siê bez trudu pod
okiem dowódcy i okolicznych
mieszkañców. Bêd¹c ju¿ w œrodku,
móg³ otworzyæ drzwi od wewn¹trz,
wpuszczaj¹c do œrodka prawowitych lokatorów.
MM
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Firma Kurierska Siódemka S.A.

poszukuje
kandydatów
na Kurierów,
do œwiadczenia us³ug
kurierskich.
Zakres dzia³ania: dorêczanie
przesy³ek w poszczególnych rejonach na obszarze woj. zachodniopomorskiego.
Wymagania:
- dzia³alnoœæ gospodarcza,
- auto dostawcze,
- dobrze widziane doœwiadczenie
w firmie kurierskiej
lub spedycyjnej/transportowej.
Oferujemy:
- sta³¹ i stabiln¹ pracê,
- szkolenie i materia³y
merytoryczne,
- zapoznanie z topografi¹ rejonu,
- sta³¹ obs³ugê danego rejonu,
- rzetelnoœæ i terminowoœæ
rozliczania za us³ugi.

Kontakt: tel. 507 003 100
email: bkwasna@siodemka.com

KOSTKA
GRANITOWA
SZARA I KOLOROWA
PIASKOWIEC
Tel. 502 770 750
DRUKARNIA w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 39 73 730
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So³tysi naszego powiatu: Gra¿yna M¹draszek, so³tys Dalna, Przybo¿a i Trzeszczyny

Nie radzimy sobie z wykaszaniem
boiska do pi³ki no¿nej
Jakie prace s¹ prowadzone
obecnie na wsi? Co zosta³o ju¿ zrobione?
- W zesz³ym roku zrobiliœmy plac
rekreacyjny, klomb, chodniczek w
ko³o. W tym roku zakupiliœmy du¿o
donic, ponasadzaliœmy w nie kwiaty,
to wszystko dodaje wiosce uroku.
Nasadziliœmy tak¿e wiele krzewów.
Zakupiliœmy huœtawki, takie dla
dzieci i dla osób starszych. Mamy
³¹cznie troje pracowników w so³ectwie, którzy pracuj¹ po 2 godziny
dziennie. Od nas z Dalna je¿d¿¹ tak¿e
pracownicy do Trzeszczyny, ¿eby
wykonywaæ tam pracê, jeden pracownik jest w Przyborzu. Nasz bud¿et so³ectwa to ponad 18 tys. z³.
Jest to ju¿ spora suma. Mamy 537
mieszkañców w naszym so³ectwie.
Zrobiliœmy w tym roku patelniê.
Mieliœmy ostatnio pokaz ogni w
Dalnie. Zaprosiliœmy grupê z Nowogardu. Byli to miotacze ognia itd.
Bardzo ³adnie to wygl¹da³o. Przyjecha³o do nas mnóstwo ludzi z okolic.
Mieliœmy te¿ dzieñ dziecka po³¹czony z dniem matki. Zaprosiliœmy wtedy £obeskie „Wilki”. Dzieciom siê
bardzo podoba³o, chêtnie jeŸdzi³y
na motorach z motocyklistami. By³o
ognisko, kie³baski, gry i zabawy,
bardzo przyjemna atmosfera. Zakupiliœmy tak¿e sprzêt muzyczny za
6.5000 z³. Jest bardzo dobry, teraz nie
musimy po¿yczaæ, kiedy jest nam
potrzebny, to mamy dostêpny na
miejscu. Dziêki temu wychodz¹ nam
nawet spontaniczne imprezy na wiosce. Bardzo pomaga nam pan Pawlusiñski - prezes Spó³dzielni, u¿ycza

nam pr¹d na imprezy. W tym roku
miejscowe sklepy pomog³y nam
przy organizacji imprez. Dawa³y s³odycze dla dzieci.
Jakie plany ma wioska na przysz³oœæ? Jakieœ inwestycje? Mo¿e
imprezy?
- Planujemy na przysz³y rok zamówiæ sobie tak¹ du¿¹ altanê, w
miejsce gdzie mamy plac biesiadny.
Bêdzie to drewniana altana z ca³ym
wyposa¿eniem, 7x5 m. Bêdziemy robili w sierpniu festyn „po¿egnanie
lata”. Na pewno kogoœ zaprosimy i
bêdzie fajna impreza. Bêdziemy teraz
wymieniaæ luksfery na przystanku,
bêdzie ich 60. S¹ ju¿ zakupione, czekamy na lepsz¹ pogodê. Jeden z
mieszkañców zaoferowa³ siê, ¿e je
za³o¿y za darmo. W sobotê wybieramy siê z mieszkañcami nad morze.
Za³atwiliœmy autobus, zrobiliœmy
zbiórkê pieniêdzy. By³o du¿o chêtnych.
Z jakimi problemami boryka siê
obecnie wioska?
- Mamy problem z koszeniem
naszego boiska do pi³ki no¿nej.
Ostatnio z gminy przyjecha³ traktorzysta ci¹gnikiem i to skosi³. Boisko
jest bardzo du¿e, mamy 2 kosiarki, ale
na 3 wioski. A koszenia jest bardzo
du¿o. Pracownicy siê po prostu nie
wyrabiaj¹. Problemów wiêkszych
nie mamy. Wiadome, s¹ czasami problemy z m³odzie¿¹. Ale muszê przyznaæ, ¿e podczas zabaw, zawsze jest
bardzo kulturalnie i spokojnie, nie
ma bójek. Chêtnie m³odzi ludzie te¿

pomagaj¹ przy organizacji imprez.
Jednak czynów spo³ecznych jako
takich nie ma. Raz nam ktoœ ukrad³
wszystkie czêœci z komputera, który
by³ w œwietlicy.
Przyda³aby siê nam prawdziwa
œwietlica wiejska, jako tak¹ mamy,
ale to jest œwietlica razem z koœcio³em. Nie dostaniemy na ni¹ ¿adnych
pieniêdzy z miasta, œwietliczanka te¿
zawsze musi wszystko chowaæ, bo

mamy dwa razy w tygodniu w tym
miejscu mszê. Pisa³am wnioski o
œwietlicê wiejsk¹, prawdziw¹ œwietlicê, ale nie wiem, jak to bêdzie, mo¿e
w przysz³orocznym bud¿ecie gminy
znajd¹ siê jakieœ pieni¹dze. Przyda³oby siê oœwietlenie, z wioski do krzy¿ówki, ludzie chodz¹ tam do przystanków. Te¿ pisa³am o to wnioski,
ale nie ma raczej na to szans, musia³oby byæ pozwolenie na budowê. PJ

Zrobili remont, zapomnieli zabraæ znaki. Kierowcy kln¹
Droga 148 to droga
wojewódzka z £obza do
Reska. Na odcinku drogi
Trzeszczyna - £obez
postawiono znak
ograniczaj¹cy prêdkoœæ do 30
km/h. Nie by³oby w tym nic
dziwnego, gdyby znak ten
nie sta³ tam 2 tygodnie
albo i d³u¿ej.
Uczestnicy ruchu drogowego
zaczêli siê bardzo denerwowaæ. Jeden z kierowców zg³osi³ siê do nas i
powiedzia³, i¿ na tym odcinku z³apa³a go policja. - To ograniczenie to nabijanie cz³owieka w butelkê - stwierdzi³. Ograniczenie to mo¿e zagroziæ
p³ynnoœci ruchu na tym odcinku.

Gdy bêdziemy jechaæ przepisowo,
bêd¹ na nas tr¹biæ i wyzywaæ, prawda, ¿e wkurzy siê nie jeden kierowca.
Bardziej nerwowi zaczn¹ wyprzedzaæ, co mo¿e spowodowaæ du¿e
niebezpieczeñstwo na drodze.
Dlaczego ten znak tam stoi? Zadzwoniliœmy do Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim.
Tam odsy³ano nas od jednego
urzêdnika do nastêpnego. Wreszcie
uda³o siê porozmawiaæ z panem
odpowiedzialnym za ten rejon - Januszem Lipskim. Jednak nie wiedzia³ on
o niczym, a w to, ¿e stoj¹ tam takie
znaki, nie chcia³ uwierzyæ. Mówi³, i¿
robiono na tym odcinku remont nawierzchni bitumicznej. Jednak, jeœli
taki remont robiono, to bardzo dawno, a o znakach zapomniano.
PJ

INFORMACJE
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£obeskie ciekawostki
(£OBEZ). Ma³o kto wie, ¿e niemiecka nazwa tego miasta, znana
jest w Niemczech w formie Labes
jase³ka. To w³aœnie w tym mieœcie w
1921 roku po raz pierwszy z inicjatywy Marie Bismarck, ¿ony administratora dzielnicy Herberta von Bismarck, ówczesnej mieszkanki
grodu nad Reg¹, zosta³y wystawione
jase³ka w tutejszym koœciele.
Aktorami byli mieszkañcy miasta.
Od tego czasu jase³ka, maj¹ce swoje
korzenie w œredniowieczu, jednak
trochê przeprojektowane i wzbogacone muzycznie sta³y siê integraln¹
czêœci¹ ¿ycia spo³ecznego.
Kierownikiem muzycznym i
cz³onkiem grupy teatralnej by³ nauczyciel Walter Nemitz, który w jase³kach gra³ rolê Józefa.
Po wojnie, gdy na te tereny przyjechali Polacy, w mieœcie tradycja
jase³ek zanik³a. Jednak byli mieszkañcy tego miasta przenieœli swoj¹
tradycjê do miejsc, w których zamieszkali. Tym sposobem pod
nazw¹ Labes jase³ka by³y wystawiane w ró¿nych czêœciach Niemiec.
Walter Nemitz z pamiêci napisa³
sztukê, która nastêpnie zosta³a wykonana w Osterburg (Altmark) oraz
Gardelegen. Tradycjê wystawiania
przej¹³ jego syn i tak jase³ka Labes
zosta³y wystawione w koœciele œw.
Miko³aja w Hanowerze Bothfeld
przez Siegfrieda Nemitza i BerndUlricha Kopke. Wykonawcami byli
protestanccy harcerze z parafii.

Od lat 70. jase³ka Labes s¹ integraln¹ czêœci¹ ¿ycia spo³ecznego w
Hannowerze. Tam te¿ z okazji jase³ek
zje¿d¿aj¹ siê z ca³ych Niemiec byli
mieszkañcy miasta nad Reg¹.
Œlady Bismarcka w £obzie
W miejscu, w którym obecnie
znajduje siê Zarz¹d Dróg Powiatowych sta³a piêkna willa. By³a ona
jednym z pierwszych celów, w które
trafi³ pocisk z radzieckiego czo³gu.
Spora grupa mieszkañców £obza
pamiêta jeszcze ruiny i kolumny

Nowa tablica

wspieraj¹ce portal budynku. By³ to
budynek, w którym mieszkali Marie
i Herbert von Bismarck, prabratanek
znienawidzonego przez Polaków
Otto von Bismarcka. Herbert von
Bismarck urodzi³ siê 29 sierpnia 1884
roku w Stettin, gdzie uczêszcza³ do
König-Wilhelm-Gymnasium do
1903 roku. Nastêpnie studiowa³ prawo na uniwersytetach w Monachium, Lozannie, Berlinie i Greifswaldzie. W 1906 roku zda³ egzamin
pañstwowy. Od 1912 roku pracowa³
nastêpnie jako rzeczoznawca dla rz¹-

Niedostateczny dla nadzoru
(ZAGÓRZYCE).NiedawnoOSP
w tej miejscowoœci zosta³ poddana
gruntownemu remontowi, a ju¿
przecieka dach i rozsypuje siê
wjazd dla wozu bojowego - stwierdzaj¹ komisje.
Podczas prac remontowych zosta³a uszkodzona czêœæ dachu. Dziêki temu jedno z pomieszczeñ ci¹gle

(GMINA WÊGORZYNO). Drogowcy zrobili kierowcom mi³¹ niespodziankê. Na drodze pojawi³a siê
nowiutka tablica z czytelnie oznaczonymi kierunkami.

Ju¿ przyjezdni nie bêd¹ b³¹dziæ w
poszukiwaniu Mielna, którego dotychczas na drogowskazach nie
by³o, a i drogê gdzie niegdzie mog¹
sobie skróciæ.
op

du rejonowego w Frankenstein
(obecnie Z¹bkowice Œl¹skie na Dolnym Œl¹sku).
Od 1918 do 1931 r. by³ administratorem dzielnicy powiatu reskiego,
by³ cz³onkiem parlamentu, a w 1933
na krótko sekretarz stanu w pruskim
Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych. Po II wojnie œwiatowej w latach 1948/52 s³u¿y³ jako rzecznik zespo³u pomorskiego.
Jego ¿on¹ by³a Maria von Kleist
Retzow, urodzona w dzisiejszym
Bia³ogardzie.
MM

zacieka i jest zawilgocone. Radni w
protokole napisali: „ten przyk³ad
oraz sytuacja znana z innych inwestycji nasuwa pytanie o jakoœæ nadzoru nad pracami wykonywanymi z
funduszy gminnych. Wydaje siê on w
wielu miejscach niedostateczny”.
Tu siê naprawi – tam siê zepsuje
i ekipy remontowe maj¹ ci¹gle co
robiæ. Szkoda, ¿e za nasze.
MM
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"Nagle staniemy siê tylko robolami u Niemców"

Spotkanie z rolnikami dotycz¹ce
aktualnej sytuacji w rolnictwie

28 lipca b.r. w budynku
Starostwa Powiatowego
w £obzie odby³o siê
spotkanie dotycz¹ce
aktualnej sytuacji w
rolnictwie w powiecie
³obeskim.
Spotkanie rozpoczêto o godzinie
11.00. Obecnych by³o wielu goœci,
m.in. prezes Zachodniopomorskiej
Izby Rolniczej - Julian Sierpiñski,
Marek Jakubiak - dyrektor Agencji
Rynku Rolnego, Oddzia³u Terenowego w Szczecinie. Na spotkaniu
zgromadzi³o siê tak¿e wielu zainteresowanych rolników z Powiatu £obeskiego. Pierwsza czêœæ spotkania
polega³a na przedstawieniu sytuacji
w rolnictwie. Mówiono o szkodach
³owieckich, stratach klêskowych,
czy te¿ o drogach polnych. W ubieg³ym roku ca³e woj. zachodniopomorskie ponios³o straty klêskowe w
wysokoœci 20 mln z³, w tym na powiat
³obeski przypada ponad 13 mln z³.
Rolnicy wys³uchali tak¿e wyst¹pienia Krzysztofa Joñcy na temat
struktury zasiewów, obecnego stanu upraw rolniczych i pog³owia
zwierz¹t gospodarskich w Powiecie
£obeskim. Kolejn¹ czêœci¹ spotkania by³o przedstawienie zasady skupu zbó¿ oraz innych p³odów rolnych. Ta czêœæ spotkania interesowa³a najbardziej rolników. Chcieli
oni us³yszeæ, ju¿ jakieœ konkretne
oferty cenowe firm skupuj¹cych.
Jednak firmy te nie poda³y ¿adnych
kwot, zas³ania³y siê twierdzeniem, i¿

„bêdzie decydowa³a cena dnia”. W
tej czêœci wyst¹pili Krzysztof Stêpka i Miros³aw Dawlud - Szczeciñska
Centrala Nasienna Gospodarstwo
Rolne Prusinowo Sp. z o.o.; Zbigniew Miko³ajski i Ryszard Dynarski
- spó³ka „Al-Samer”, Leszek Kaczmarek - Przedsiêbiorstwo Przemys³u
Ziemniaczanego „Nowamyl” S.A. w
£obzie oraz Jan Mac - PPHU Agromarket.
Podczas wyst¹pienia oficjeli s³ychaæ by³o zw³aszcza z ty³u sali g³osy
niezadowolenia przyby³ych rolników; „tracimy tu tylko czas”, „nic
konkretnego nie mówi¹”, „krêc¹”,
pada³o te¿ wiele innych nieprzychylnych wypowiedzi. Czasem rolnicy parsknêli œmiechem i twierdzili,
¿e co niektórzy przedstawiciele firm
lub urzêdnicy to chyba nigdy na
polu nie byli.
Ostatni¹ czêœci¹ spotkania by³a
otwarta dyskusja. Ze strony rolników od razu pad³y pytania o ceny.
Jeden z oficjeli zwróci³ uwagê, ¿e to
by³ miêdzy innymi g³ówny cel dzisiejszego spotkania, aby rolnicy
mogli siê czegoœ konkretnego dowiedzieæ. Wreszcie uda³o siê namówiæ jednego z przedstawicieli firm na
podanie jakiejœ kwoty. Gdy ta pad³a,
wœród rolników s³ychaæ by³o tylko
„cudów nie bêdzie”.
- Myœlê, ¿e problem, który przedstawiê, dotyczy rolników z ca³ego
powiatu. Ponoæ nie mo¿na ju¿ ziemi
wydzier¿awiæ, tylko kupiæ. A myœlê,
¿e wiêkszoœci nie staæ na to, ¿eby
kupiæ tak¹ iloœæ ziemi, aby zapewni³a
utrzymanie, jeœli rolnik bêdzie chcia³
j¹ kupiæ to zostanie bankrutem.

Komu wtedy grunty bêdziemy
sprzedawaæ? Mia³em kiedyœ 4 s¹siadów - Francuza, Niemca, Holendra i
Duñczyka. Maj¹ oni pe³no hektarów
ziemi. Ja siê pytam, wiêc jak nasi lokalni rolnicy maj¹ dojœæ do pieniêdzy? Zagraniczni inwestorzy podstawiaj¹ Polaka do przetargu, a potem siê dorabiaj¹. Czy nie mo¿na
tego w ¿aden sposób sprawdzaæ, ¿e
dana osoba nie jest zdolna do uprawy okreœlonej iloœci ziemi? Oni maj¹
pieni¹dze, dostan¹ jeszcze dotacje i
sprzedadz¹, u siebie dro¿ej, jakiemuœ
koledze zbo¿e. Przyjdzie czas, ¿e nas
wykupi¹, a my siê obudzimy pewnego dnia i bêdziemy tylko mogli popatrzeæ i powiedzieæ - aha, to by³a nasza piêkna ziemia Polska, nagle staniemy siê tylko robolami u Niemców.
U nas nie ma takiej mo¿liwoœci, ¿eby
mniejszy rolnik wzi¹³, kupi³ ziemiê,
bo nigdy nie wie, czy sytuacja bêdzie
stabilna, ¿e ceny bêd¹ dobre - mówi³
jeden z rolników z Gostomina.
WypowiedŸ wyra¿a³a nastroje
rolników, bo spotka³a siê z ich g³oœno wyra¿onym poparciem. To w³aœnie g³ówny problem, który im siê
nie podoba, boj¹ siê, ¿e zostan¹ wykupieni przez obcokrajowców.
Zgodnie z ustaw¹ o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców,
nabycie nieruchomoœci przez cudzoziemca co do zasady wymaga
zezwolenia, które wydawane jest
przez ministra spraw wewnêtrznych
i administracji, je¿eli sprzeciwu nie
wniesie minister obrony, a w przypadku nieruchomoœci rolnych - równie¿ minister rolnictwa.
Apelowano o zmiany, ale aby
takie zrobiæ, trzeba zmieniæ ustawy.
Chodzi o zmianê procedury dopuszczaj¹cej podmioty do przetargu. Je-

den z urzêdników mówi³, ¿e potrzebne jest dopuszczenie do kwalifikowania podczas przetargów nieograniczonych Oœrodków Doradztwa
Rolniczego i Izb Rolniczych.
Rolnikom nie podobaj¹ siê tak¿e
stosy papierów, które musz¹ wype³niaæ, gdy ubiegaj¹ siê o odszkodowania zwi¹zane ze szkodami wyrz¹dzonymi np. przez gradobicie lub o
dotacje czy dofinansowania. Wed³ug nich wszystkie procedury
trwaj¹ za d³ugo.
Wiêkszoœæ rolników wysz³a niezadowolona ze spotkania, nazywaj¹c je tylko „gadaniem dla gadania”.
Wiêkszoœæ z nich wysz³a przed zakoñczeniem spotkania, udaj¹c siê
pewnie do pracy, bo ¿niwa zaczynaj¹
siê lada chwila. Potrzebna jest tylko
lepsza pogoda.
PJ
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Patelnia w Radowie
Dom kultury
w Radowie Ma³ym Ma³ym zalewana

Remont budynku, w którym docelowo ma byæ Dom Kultury w Radowie Ma³ym, zosta³ zakoñczony ju¿
doœæ dawno. Jednak placówka jeszcze nie funkcjonuje. Najprawdopodobniej bêdzie otwarta dopiero w
przysz³ym roku.
- Kupiliœmy ju¿ meble, dzia³a to na
razie jako œwietlica wiejska, s¹ jakieœ
godziny otwarcia dla dzieci, jest
parê gierek dla najm³odszych. Bêdziemy siê poma³u rozkrêcaæ. ¯eby
to by³ Dom Kultury to trzeba najpierw zrobiæ konkurs na dyrektora.
Chodzi o stworzenie dodatkowego
stanowiska, ¿eby siê móg³ ktoœ tym
zajmowaæ, opiekowaæ, ¿eby móg³
zdobywaæ œrodki unijne na resztê
doposa¿enia czy zajêcia. W wakacje
to miejsce nie jest chêtnie odwiedzane. Konkurs na dyrektora przypuszczam, ¿e bêdzie dopiero w przysz³ym
roku, dopiero wtedy najprawdopo-

dobniej znajd¹ siê pieni¹dze na tê
placówkê, w przysz³orocznym bud¿ecie. Najpierw trzeba uchwaliæ
statut Gminnego Oœrodka Kultury,
w statucie wszystko opisaæ czym siê
on ma zajmowaæ, wybraæ dyrektora
z konkursu i dopiero bêdzie on funkcjonowa³. Dodatkowo pewnie bêdzie trzeba zatrudniæ jeszcze jakieœ
osoby, bo sam dyrektor sobie nie
poradzi - mówi³ wójt Gminy Radowo
Ma³e Józef Wypijewski.
Chcieliœmy zobaczyæ, co aktualnie dzieje siê w tym budynku, czy s¹
tam jakieœ dzieci. Niestety by³o zamkniête. Kartek z informacjami o
otwarciu czy godzinach otwarcia nie
by³o ¿adnych na drzwiach, czy oknach
ani nigdzie w pobli¿u. Wójt gminy
twierdzi, i¿ dzieci nie odwiedzaj¹ chêtnie tego miejsca, mo¿e dlatego, ¿e
nawet nie wiedz¹, w jakich godzinach
i w jakie dni?
PJ

Elektrownie
wiatrowe Naæmierz
Z dniem 15 lipca b.r. na wniosek
Anny Jaœkowiak i Tomasza Zelek
dzia³aj¹cych z upowa¿nienia Gerharda Matzinger i Jose Lozano, dzia³aj¹cych w imieniu Spó³ki z o.o Megawatt Naæmierz z siedzib¹ w Szczecinie, zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne w sprawie wydania
decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê inwestycji polegaj¹cej na budowie ze-

spo³u elektrowni wiatrowych Naæmierz o mocy ca³kowitej do 59,5
MW wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹.
Tym samym rozpocz¹³ siê szereg
procedur zwi¹zanych z elektrowniami wiatrowymi maj¹cymi powstaæ w
okolicach Naæmierza.
Zawiadomienie o wszczêciu postêpowania w w/w sprawie wyda³
burmistrz Reska.
PJ

Temat ten by³ poruszany ju¿ wiele razy, dostajemy do redakcji telefony z informacjami, i¿ Patelniê w
Radowie Ma³ym podczas opadów
deszczu solidnie zalewa. Niektórzy
nazywaj¹ inwestycjê „bublem za
700 tys. z³”.
- Tam jest ju¿ wszystko w porz¹dku i nic siê nie dzieje. Nic nie zalewa.
Wszystko jest tak, jak powinno byæ,
trawa wyros³a a pompa pracuje, jak
nale¿y. Nadmiar wody wejdzie w
grunt, a potem zostaje odpompowany na zewn¹trz do jeziora. - mówi³
wójt Gminy Radowo Ma³e Józef
Wypijewski.

Ale czy na pewno nie zalewa?
Bublem bym tego nie nazwa³, inwestycja droga, ale godna pozazdroszczenia. Miejsce jest bardzo urokliwe.
Problem zalewania na pewno da siê
rozwi¹zaæ. Fakt, ¿e wszystko wybudowano trochê za nisko, ale byæ
mo¿e tylko na to pozwala³y uwarunkowania terenu.
Mimo wszystko jednak zalewa tê
patelniê, co widaæ na zdjêciu. Ciê¿ko
tam miejscami nawet przejœæ. Wyros³a trawa, która z pewnoœci¹ mia³a
pomóc we wsi¹kaniu wody. Niestety nie pomaga i woda „stoi”.
Piotr Jachym

Bêdzie remont dachu
w budynku szko³y
w £abuniu Wielkim
W ramach przedmiotu zamówienia obejmuj¹cego roboty budowlane w budynku wykonane bêd¹: rozbiórka dachówki, rozbiórka instalacji odgromowej na dachu, rozbiórka
³acenia, rozbiórka kominków wentylacyjnych, przemurowanie, tynkowanie i malowanie kominów ponad
dachem (sztuk 5), wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu (krokwie, p³atwie oko³o 85 m),
demonta¿ i monta¿ masztu antenowego, oraz wiatrowskazu, monta¿
foli PE wstêpnego krycia, wykonanie nowego pokrycia dachowego z
blachodachówki powlekanej (blacha stalowa powlekana z rdzeniem
gr. 0,50 mm o pow³oce poliestrowej
gr. 35 ?m, d³ugoœæ modu³u 350 mm,
wys. profilu 30 mm, wys. przet³oczenia 15 mm) na dachu budynku Szko³y Podstawowej, monta¿ nowych
wy³azów dachowych (6 sztuk), monta¿ nowych kominków wentylacyj-

nych (9 sztuk), monta¿ nowej instalacji odgromowej na dachu, wykonanie uziomów w gruncie poprzez
monta¿ bednarki ocynkowanej w
obwodzie ca³ego budynku na g³êbokoœci 0,5 m p.p.t., pod³¹czenie wykonanego uziomu w gruncie do istniej¹cych zwodów instalacji odgromowej, oraz badania elektryczne instalacji odgromowej, monta¿ nowych
³aw kominiarskich i drabinek przy
kominach (przy 5 kominach), monta¿
nowych p³otków przeciwœniegowych, wykonanie nowych obróbek
blacharskich z blachy powlekanej,
utylizacja materia³ów rozbiórkowych.
Oferty i wnioski o dopuszczenie
do udzia³u w postêpowaniu lub ofert
nale¿y sk³adaæ do 10.08.2011, do
godziny 10:00.Kryterium wyboru
oferty bêdzie najni¿sza zaoferowana
cena.
PJ
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¯niwa i liczenie czas zacz¹æ
(POWIAT £OBESKI). Z jednej
strony zbo¿a ju¿ dojrza³y, czas najwy¿szy rozpocz¹æ ¿niwa, z drugiej –
pogoda w minionym tygodniu nie
sprzyja³a zbiorom. Rolnicy z obaw¹
œledz¹ aurê, bo jeœli nadal bêd¹
utrzymywa³y siê opady, zbo¿e w
koñcu zrobi siê czarne, a zyski bêd¹
mizerne. Wprawdzie by³y spotkania
firm skupuj¹cych zbo¿a z rolnikami,
jednak ¿adna z nich nie zdradzi³a cen
skupu.
Poni¿ej przedstawiamy ceny,
które otrzymaliœmy od poszczególnych firm w poniedzia³ek.
Stois³aw
Umowne ceny skupu zbó¿ o jakoœci podstawowej w z³ za 100 kg.
Cennik obowi¹zuje za zbo¿e dostarczone od dnia 25 lipca 2011 r.
Rodzaj zbo¿a wilgotnoœæ
Cena netto
Pszenica konsumpcyjna o zawartoœci glutenu mokrego co najmniej 28%, wskaŸniku sedymentacji
Zelenny’ego co najmniej 25, liczbie
opadania min.220 sek, gêstoœci ziarna co najmniej 76 kg/hl, zanieczyszczeniach u¿ytecznych, nie wiêcej ni¿
4%, nieu¿ytecznych nie wiêcej ni¿
2% - Do 14,5 proc.
¯yto konsumpcyjne o liczbie
opadania co najmniej 110 sek., gêstoœci ziarna co najmniej 71kg/hl,
zanieczyszczeniach u¿ytecznych
nie wiêcej ni¿ 4%, nieu¿ytecznych

nie wiêcej ni¿ 2%.
Jêczmieñ jary do przetwórstwa o
gêstoœci ziarna co najmniej 64kg/hl,
zanieczyszczeniach u¿ytecznych
nie wiêcej ni¿ 4%, zanieczyszczeniach nieu¿ytecznych nie wiêcej ni¿
2%.
Owies do przetwórstwa o gêstoœci ziarna co najmniej 54 kg/hl, zanieczyszczeniach u¿ytecznych nie wiêcej ni¿ 4%, zanieczyszczeniach nieu¿ytecznych nie wiêcej ni¿ 2%.
Nie s¹ przedmiotem skupu zbo¿a
o parametrach:
- pszenica o wilgotnoœci powy¿ej
25%, zawartoœci zanieczyszczeñ
u¿ytecznych powy¿ej 15%, zawartoœci zanieczyszczeñ nieu¿ytecznych
powy¿ej 8%, o gêstoœci ziarna poni¿ej 69 kg/hl, liczbie opadania poni¿ej
180 sek., zawartoœci glutenu mokrego poni¿ej 25%, wskaŸniku sedymentacji poni¿ej 25.
- ¿yto o wilgotnoœci powy¿ej
25%, zawartoœci zanieczyszczeñ
u¿ytecznych powy¿ej 15%, zawartoœci zanieczyszczeñ nieu¿ytecznych
powy¿ej 8%, o gêstoœci ziarna poni¿ej 66 kg/hl, liczbie opadania poni¿ej
80 sek.
- jêczmieñ o wilgotnoœci powy¿ej
25%, zawartoœci zanieczyszczeñ
u¿ytecznych powy¿ej 15%, zawartoœci zanieczyszczeñ nieu¿ytecznych
powy¿ej 8%, o gêstoœci ziarna poni¿ej 60 kg/hl.
- owies o wilgotnoœci powy¿ej
25%, zawartoœci zanieczyszczeñ

u¿ytecznych powy¿ej 15%, zawartoœci zanieczyszczeñ nieu¿ytecznych
powy¿ej 8%, o gêstoœci ziarna poni¿ej 48 kg/hl.
Firma Al-Samer Elewator
w £obzie
prowadzi skup rzepaku na warunkach niemieckich, wilgotnoœæ – 9
proc., po³ówki nasion nie wp³ywaj¹
na potracenia ceny, zanieczyszczenia nieu¿yteczne – 2 proc.
Ceny:
- pszenica paszowa – 740 z³/t
- jêczmieñ – 660 z³/t
- pszen¿yto – 660/t z³
- ¿yto – 640/t z³
- rzepak - obowi¹zuje cena dnia,
kszta³tuje siê w wysokoœci 1860-70
z³, cena jest negocjowana w zale¿no-

Wêgorzyno otrzyma pieni¹dze na sieæ
internetow¹
(WÊGORZYNO). Jak poinformowa³ Urz¹d Marsza³kowski, 13
projektów budowy infrastruktury
spo³eczeñstwa informacyjnego w
regionie otrzyma dofinansowanie,
w tym gmina Wêgorzyno.
Celem Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego „Infrastruktura spo³eczeñstwa informacyjnego” jest rozwój oraz zapewnienie
powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostêpu do Internetu. Dzia³anie skierowane jest w
szczególnoœci na wsparcie inwestycji z zakresu budowy, rozbudowy i
przebudowy szkieletowych, dystrybucyjnych i dostêpnych regionalnych sieci szerokopasmowych w
oparciu o technologiê œwiat³owodow¹ i technologiê bezprzewodow¹
oraz tworzenie Publicznych Punktów Dostêpu do Internetu. Zarz¹d
województwa podj¹³ w³aœnie decyzjê o dofinansowaniu 13 projektów

w tym zakresie.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi ³¹cznie ponad 28
mln z³ ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wœród dofinansowanych projektów znalaz³a siê projekt „Budowa
infrastruktury transmisji danych dla
Miasta i Gminy Wêgorzyno”. Wartoœæ dofinansowania wynosi 5 326
407,09 z³. Ca³kowita wartoœæ projektu to 7 101 876,12 z³. Jest to jedyna
gmina z terenu powiatu ³obeskiego.
Dofinansowanie otrzyma³ równie¿ Samodzielny Publiczny Zespó³
Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Gryficach w wysokoœci 5 974 744,86 z³.
Poza tym pieni¹dze otrzymaj¹:
gmina Kamieñ Pomorski – oko³o 1,5
mln z³, gmina Wolin - oko³o 1 mln z³,
gmina Stepnica – niewiele ponad
700 tys. z³, Miasto i Gmina Kalisz
Pomorski równie¿ prawie 715 tys. z³,
gmina Tuczno ponad 340 tys. z³ dofinansowania. Gmina S³awno w ra-

mach projektu „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II - Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej
otrzyma a¿ niemal 9,6 mln z³. Gmina
Nowe Warpno prawie 256 tys. z³,
gminie Ko³baskowo niemal 450 tys. z³.
Na projekt „Rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego poprzez budowê systemu bezprzewodowego dostêpu do Internetu wraz z instalacj¹
interaktywnych terminali multimedialnych na terenie Uniwersytetu
Szczeciñskiego” marsza³ek przeznaczy³ niewiele ponad 470 tys. z³.
Z kolei „Morskie opowieœci stworzenie infrastruktury technicznej ogólnodostêpnych sieci bezprzewodowych i dostêpnych Publicznie
Punktów Dostêpu do Internetu” projekt z³o¿ony przez Akademiê Morsk¹
otrzyma dofinansowanie w wysokoœci prawie 1,3 miliona z³.
Szczecinowie z kolei przypad³o
niewiele ponad 370 tys. z³.
P.J.

œci od jakoœci, tote¿ mo¿e byæ wy¿sza.
W firmie Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o. Szczecin
w tym tygodniu obowi¹zuj¹
ceny:
- pszenica E-klasa – 790 z³/t
- pszenica A-klasa – 773 z³/t
- pszenica B-klasa – 710 z³/t
- pszenica paszowa – 630 z³/t
- jêczmieñ – 650 z³/t
- pszen¿yto – 611 z³/t
- ¿yto paszowe – 611 z³/t
- ¿yto konsumpcyjne – 650 z³/t
- owies – 560 z³/t
W Centrali Nasiennej w £obzie
ceny zostan¹ ustalone na dniach.
Przygotowa³a: MM

Kanalizacja na
wsi - nierealne
koncepcje?
(WYSIEDLE). W tej miejscowoœci radni wskazali koniecznoœæ natychmiastowego wykonania kanalizacji w jednym z mieszkañ, albowiem mieszkañcy s¹ ca³kowicie pozbawieni mo¿liwoœci odprowadzania œcieków.
W mieszkaniu znajduj¹ siê dzieci. Jak wskaza³y komisje, jest to jedynie przyk³ad problemu, z jakim borykaj¹ siê mieszkañcy gminy. Komisje
zaleci³y, aby jak najszybciej rozpocz¹æ prace nad porz¹dkowaniem
gospodarki wodno-œciekowej na
wsiach gminy £obez. Na tê koniecznoœæ od lat wskazuj¹ so³tysi. Jak na
razie jedynie wskazuj¹ i denerwuj¹
siê, s³ysz¹c, ¿e gmina nie ma na to
pieniêdzy, a wszelkie koncepcje, które dotychczas rodzi³y siê w magistracie, umieraj¹ œmierci¹ naturaln¹ z
powodu braku pieniêdzy.
MM
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Akcja „Klakier” z problemami
(£OBEZ). W miniony
pi¹tek przy przecznicy
ul. Spokojnej wiod¹cej
na ogródki dzia³kowe
trwa³a akcja ratownicza
pod kryptonimem
„Klakier”. Dziêki
zaanga¿owaniu i
ofiarnoœci wielu ³obzian
kot, siedz¹cy na drzewie
od 6 dni, znalaz³ siê w
koñcu na ziemi.
Spora czêœæ ludzi ma to do siebie,
¿e rzadko spogl¹da w górê. Przewa¿nie, albo pod nogi, ewentualnie
przed siebie, gdy trzyma g³owê wysoko. Tylko niewielka grupa ludzi
spogl¹da na otaczaj¹c¹ nas przyrodê, niebo, gwiazdy. Byæ mo¿e dlatego pani Danuta, jako ta jedna z nielicznych zauwa¿y³a, ¿e wysoko na
drzewie siedzi czarny kot. Pocz¹tkowo zaczê³a go nawo³ywaæ. Kot
zacz¹³ powoli przechodziæ po ga³êzi,
doszed³ jednak do krytycznego dla
niego miejsca i... rozmiaucza³ siê
¿a³oœnie. Dalej ani rusz. Pani Danuta
wraz z mê¿em Dariuszem zaczêli obserwowaæ kota. Minê³o kilka dni, a
kot wci¹¿ siedzia³ na drzewie. Postanowili sprawdziæ, czy noc¹ równie¿
pozostaje w miejscu, czy mo¿e schodzi, aby zapolowaæ, a drzewo to takie
swoiste bezpieczne dlañ legowisko.
Nic takiego jednak nie dzia³o siê.
- Wygl¹da na to, ¿e coœ, albo ktoœ
sp³oszy³ go, byæ mo¿e pogoni³ pies.
Przera¿ony uciek³ na drzewo i teraz
nie potrafi zejœæ. Obserwujemy go
ju¿ od szeœciu dni. Zg³aszaliœmy na
stra¿ po¿arn¹ w œrodê, ale powiadomiono nas, ¿e przyjad¹, jeœli oka¿e
siê, ¿e do czwartku nie zejdzie. Poczekaliœmy. Okaza³o siê, ¿e siedzia³
nadal – powiedzia³ pan Dariusz.
W pi¹tek udaliœmy siê na miejsce.
Pod drzewem obecna by³a pani Danuta i kilka osób. Drabina by³a gotowa, ale ¿e pada³o i mokre by³o drzewo, to by³o zbyt du¿e niebezpieczeñstwo wypadku. Niektórzy starali siê sp³oszyæ kota, rzucaj¹c w niego
patykami i nie tylko. To w konsekwencji doprowadza³o do tego, ¿e
kot by³ coraz bardziej wystraszony i
nieufny. Pan Dariusz zadzwoni³ do
Ewy Ciechañskiej Kierownik Wydzia³u Infrastruktury i Œrodowiska
przy Urzêdzie Miejskim w £obzie,
wyjaœniaj¹c sytuacje i pytaj¹c o zezwolenie œciêcia ga³êzi, na której siedzia³ kot, w razie, gdyby inna forma
pomocy nie przynios³a rezultatów.
Ga³¹Ÿ nie znajdowa³a siê wysoko i
kotu nie grozi³o niebezpieczeñstwo,

tym bardziej, ¿e powolny upadek
ga³êzi mia³by staæ siê dla niego mo¿liwoœci¹ doœæ bezpiecznego zeskoczenia. Zgodê tak¹ uzyska³. Ale by³o
mokro i wci¹¿ pada³ deszcz. Jak wiêc
wejœæ na œliskie drzewo? Zastanawialiœmy siê ju¿ wszyscy. Postanowiliœmy podjechaæ do stra¿y po¿arnej i na miejscu wyjaœniæ jak wygl¹da sytuacja. Tam natknêliœmy siê na
zastêpcê komendanta stra¿y Marka
Bukato. Wyjaœniliœmy, jak wygl¹da
sytuacja. Zastêpca komendanta
wys³a³ na miejsce stra¿aka, aby ten
swoim fachowym okiem oceni³, czy
samochód z podnoœnikiem bêdzie
mia³ mo¿liwoœæ wjazdu. Na odchodne z uœmiechem zada³ nam pytanie –
czy widzieliœcie szkielet kota na
drzewie? Odparliœmy, ¿e nie. „No
w³aœnie” - odpowiedzia³ zastêpca
komendanta. No tak, pomyœla³am
póŸniej – tak w³aœciwie to na drzewie
nie widzia³am ¿adnego szkieletu –
ani kota, ani konia, ani cz³owieka,
ptaka te¿ nie. Wys³any na miejsce
stra¿ak, stwierdzi³, ¿e samochód z
podnoœnikiem ma jak wjechaæ. Ktoœ
jednak musia³ oficjalnie zg³osiæ interwencjê stra¿y. Zrobi³ to pan Dariusz. Po chwili samochód z podnoœnikiem by³ na miejscu. W momencie, gdy stra¿acy rozstawiali samochód, obok rozgorza³a dyskusja,
rozpoczêta przez jednego z uczestników wczeœniejszej akcji – czyli rzucaj¹cego kijem.
- Ludzie domów nie maj¹, a dla
zwierz¹t to wszystko. W schroniskach kafelki, odpowiednia przestrzeñ i wszystko dla zwierz¹t. Cz³owiek jest wa¿ny! Akcjê ratownicz¹
dla kota! Zwariowali ludzie – powiedzia³.
Wszystkie stworzenia zas³uguj¹
na mi³oœæ i szacunek, nie tylko ludzie
– odpar³ pan Dariusz.
Nim jednak dowódca zadysponowa³, by stra¿acy rozpoczêli akcjê,
poinformowa³ zebranych, ¿e akcja
zostanie podjêta, jeœli ktoœ zadeklaruje, ¿e kota przygarnie. Pani Danuta
wraz z panem Dariuszem odparli, ¿e
bior¹ kociaka do siebie.
Podnoœnik powoli zacz¹³ przybli¿aæ siê do ga³êzi, na której siedzia³
kot. Sprawa by³a ma³o skomplikowana, bo ga³¹Ÿ znajdowa³a siê nad
dró¿k¹. Gdy stra¿ak bêd¹cy w koszu
wyci¹gn¹³ rêkê i mia³ kota tu¿, tu¿,
ten nagle spi¹³ siê i przebieg³ na
drug¹ stronê drzewa, koñcz¹c swój
bieg na samym koñcu konara.
– A jednak wcale nie boi siê
chodziæ po drzewie – skomentowa³
to ten sam pomocnik, który wczeœniej wyrazi³ siê na temat zwierz¹t.
- Po drzewie nie – wyjaœni³a pani
Danusia. - On przemieszcza siê po
konarach w poziomie. Dochodzi do

jednego miejsca i poni¿ej ju¿ nie – tu
wskaza³a dok³adnie rêk¹, wskazuj¹c
krytyczny dla kota punkt.
Okaza³o siê, ¿e wystarczy jednak
podjechaæ kawa³ek dalej drog¹ i
wysiêgnikiem bêdzie mo¿na dostaæ
siê do ga³êzi, na której siedzia³ kot.
Skoro nie chcia³ daæ siê z³apaæ, postanowiono ci¹æ ga³¹Ÿ.
Na miejscu zjawi³a siê pani Ewa
Ciechañska. Grupa osób stawa³a siê
coraz wiêksza. Tym razem stra¿ak
bêd¹cy w podnoœniku mia³ w rêku
pi³ê motorow¹. Ga³¹Ÿ zosta³a œciêta.
Osuwaj¹c siê w dó³ sta³a siê dla kota
swoist¹ wind¹. Zwierzê nie czeka³o
jednak a¿ ga³¹Ÿ uderzy o ziemiê. Ze-

skoczy³ w locie i czmychn¹³ w k¹t
ogrodzenia.
Ktoœ mo¿e pomyœleæ, ¿e niewdziêcznik z niego i nie podziêkowa³
nale¿ycie. W sumie trudno mu siê
dziwiæ, patrz¹c na to, jak bardzo by³
przera¿ony. Pañstwo Danuta i Dariusz zadeklarowali jednak, ¿e wróc¹
tam, gdy ju¿ ludzie rozejd¹ siê, samochody odjad¹, a kot odrobinê uspokoi siê. Kilka dni nie jad³, nie wiadomo czy ma dom, zapewne jest bardzo
g³odny, tote¿ do miski z mlekiem zapewne przyjdzie. Oby nie uciek³ na
kolejne drzewo, bo wówczas, jak
wszyscy zgodnie twierdz¹ – ju¿ ¿adnej akcji ratowniczej nie bêdzie. MM

Komisje nakazuj¹
(GMINA £OBEZ). Na pocz¹tku
czerwca Komisje Terenów Wiejskich
i Spraw Spo³ecznych odwiedzi³y kilka miejscowoœci z terenu gminy
£obez. Poni¿ej przedstawiamy wnioski i spostrze¿enia, do których ma
odnieœæ siê burmistrz £obza na piœmie.

(GRABOWO). Radni zalecaj¹,
aby rozebraæ budynek, na którego
miejscu ma powstaæ œwietlica wiejska. Budynek zagra¿a bowiem zdrowiu i ¿yciu mieszkañców, w szczególnoœci tych najm³odszych. Na razie budynek ma siê dobrze, stoi i
straszy.
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Œladami podziemnego £obza
£obez nigdy nie by³
miastem o œciœle
strategicznym
znaczeniu. Nie toczono
o nie wielkich bojów.
Nie rozrós³ siê nigdy
do wielkiego miastatwierdzy z obronnymi
murami, budowlami
nastawionymi na
obronê. Nie ma te¿
podziemi takich jak
Sandomierz czy
Bystrzyca K³odzka. O
jakim wiêc podziemnym
mieœcie mowa?
Jakby nie by³o, £obez jest starym miastem, który swoje prawa
miejskie otrzyma³ ju¿ w œredniowieczu. Z oblê¿onych zamków
czêsto wiod³y ukryte przejœcia,
podobnie z koœcio³ów, w których
czasami chroni³a siê ludnoœæ. U
Zernikowa czytamy, ¿e wczeœniej
ludnoœæ tych ziem chroni³a siê w
starym szañcu, czyli grodzisku
nad jeziorem Dybrzno, zwanym
Miejskim. Oczywiœcie ludnoœæ,
jeœli ju¿ tam ucieka³a to albo sp³ywa³a ³odziami Reg¹, albo zwyczajnie ucieka³a pieszo.
Jednak podziemia, to nie tylko
efektywne tajne przejœcia z punktu A do punktu B, najlepiej owiane
legend¹, albo jak¹œ niesamowita
histori¹. Podziemia to równie¿
stare piwnice, sk³ady, magazyny,
bunkry – a tego wszystkiego w
£obzie nie brakowa³o i nie brakuje. Wiele z nich zosta³o zasypa-

nych podczas odbudowy £obza,
jednak podczas prac ziemnych
mo¿na trafiæ na wiele niespodzianek. O tym, gdzie znajdowa³y siê
piwnice i przejœcia – opowiadaj¹
starsi mieszkañcy, niektórzy wol¹
nic nie mówiæ. Pozostaje nadzieja, ¿e na razie.
Po artykule, w którym mieszkaniec £obza Karol Modrzejewski wspomina³, ¿e chodzi³ po tunelach, znajduj¹cych siê na
wzgórzu Rolanda czêœæ osób zaczê³a twierdziæ, ¿e to tylko niczym niepotwierdzone baœnie
wyssane z palca, czêœæ jednak

potwierdza, ¿e pamiêta, i¿ chodzili po tych¿e przejœciach. Niektórzy maj¹ w pamiêci jedynie wejœcia, gdy dalsze czêœci zosta³y
zasypane, po zawaleniu siê korytarzy. Jeden z mieszkañców
wskaza³ nam nawet, gdzie owe
wejœcia znajdowa³y siê. Jedno na
g³ównych schodach, prowadz¹cych na szczyt, drugie – przy
bocznym wejœciu okalaj¹cym
wzgórze z lewej strony. ZnaleŸliœmy równie¿ wzmiankê, ¿e w³aœnie tam wzniesiono „kurhany” oczywiœcie ¿adnego w³adcy nie
pochowano, bo jak pamiêtamy

wzgórze budowane by³o w okresie miêdzywojnia ub. wieku.
Na jednym z tych¿e kamieni
znajduj¹ siê runy, oznaczaj¹ce
wejœcie w g³¹b, miejsce w którym
kumulowana jest energia na czas
pokoju. Ostatnia runa jest run¹
Ingwaz oznaczaj¹c¹ to, co dojrzewa w mroku, niespodziewan¹
moc. Jest to runa boga Ing, oznaczaj¹c¹ ogieñ, który daje si³ê tworzenia, który tli siê i czeka na w³aœciwy czas.
Wyjœcie z tunelu mia³o znajdowaæ siê przy drodze biegn¹cej do
oczyszczalni œcieków.
MM
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Wiara, mi³oœæ, optymizm i wiele pozytywnej energii.

XII Jarmark Doberski w szczêku orê¿a
Minionego weekendu
odby³ siê ju¿ XII Jarmark
Doberski. Imprezê
zaplanowano na dwa
dni pi¹tek - 29 lipca
i sobotê - 30 lipca.
Dla uczestników
zaplanowano wiele
atrakcji.
Co to by³ za koncert!
W pi¹tek w godzinach popo³udniowych nast¹pi³o oficjalne otwarcie imprezy. Zaplanowano wiele gier
i atrakcji dla dzieci, dmuchaniec, rzut
do celu, stoiska z wyrobami rêkodzie³a i wiele innych stoisk. By³o jak
na prawdziwym jarmarku. Gwiazdami wieczoru mia³y byæ zespo³y HURT
i Grubson. Przed nimi wyst¹pi³ nasz
lokalny zespó³ Blue Ties, który znaj¹
ju¿ chyba wszyscy w okolicy. Praw-

dziwe dzieciaki z pasj¹ i œwietn¹
muzyk¹. Maj¹ przed sob¹ na pewno
wielk¹ przysz³oœæ. S¹ to prawdziwi
m³odzi rockmeni. Gromadz¹ ju¿ tak¿e
swoj¹ rzeszê fanów.
Imprezê na dobre rozkrêci³ zespó³ HURT. Tego zespo³u chyba nikomu nie trzeba przedstawiaæ. Rynek Miejski wype³ni³ siê w szwach,
choæ solidnie pada³ deszcz. Nie przeszkadza³o to jednak nikomu w dobrej
zabawie. Bawili siê dzieci, m³odzie¿ i
doroœli. Gdy zrobi³o siê ju¿ ciemno,
wszyscy oczekiwali na Grubsona.
Wyst¹piæ mia³ oko³o godziny 22.30.
Pod koniec koncertu zespo³u HURT,
s³ychaæ ju¿ by³o publicznoœæ skanduj¹c¹ „Grubson, Grubson”. Najpierw jednak prowadz¹cy imprezê
mia³ nagrody dla zgromadzonych.
Aby je wygraæ, trzeba by³o odpowiedzieæ na pytania dotycz¹ce
Grubsona. By³y koszulki, kubki czy
smycze. Wszyscy chcieli je mieæ.
Jedna z dziewczyn, która wesz³a na
scenê, po nagrodê musia³a odpowie-

dzieæ na pytanie, kiedy urodzi³ siê
Grubson, odpowiedzia³a, ¿e w 1963,
na co wszyscy zgromadzeni parsknêli œmiechem, bo urodzi³ siê w 1986
roku. Artysta nie wygl¹da raczej na
48 letniego mê¿czyznê. Ciekawe tylko, czy to s³ysza³. Potem zrobiono
falê i wreszcie na scenê wybieg³
Grubson! Wszyscy zaczêli krzyczeæ. Tomasz Iwañca, bo tak napraw-

dê nazywa siê Grubson, umie porwaæ t³um. Jego teksty bardzo trafiaj¹ szczególnie do m³odzie¿y, która
rozumie, o czym on œpiewa, du¿o
m³odych ludzi uto¿samia siê z jego
piosenkami, czuje jakby to by³o dos³ownie do nich kierowane. Niesamowite jak ten cz³owiek szybko potrafi nawi¹zaæ wiêŸ z publicznoœci¹.
By³y wspólne przyœpiewki, ¿arty,
rozmowy, by³y te¿ œpiewane hity
Grubsona „Na szczycie”, „Nowa
fala” czy „Biba”. Grubson zachêca³
m³odzie¿, aby braæ sprawy w swoje
rêce, zachêca³ do wiary i optymizmu
oraz do darzenia siê pozytywn¹
energi¹. A tej na Rynku w Dobrej
by³o mnóstwo. Obecna by³a nie tylko m³odzie¿, ale i starsze osoby. Ten
koncert by³ œwietny. Ciê¿ko opisaæ
te uczucia i emocje tam po prostu
trzeba by³o byæ! A œmiem twierdziæ,
¿e Dobra by³a centrum województwa dla m³odzie¿y tego dnia.

Bitwa o Zamek
Sobota by³a równie deszczowa
co pi¹tek. W dzieñ by³o du¿o mniej
ludzi na Rynku Miejskim ni¿ w pi¹tek. Tego dnia mia³o odbyæ siê wiele
turniejów m.in. biegowy czy ³uczni-
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i taktach muzyki
czy. Ale dzieñ ten mia³ te¿ pokazaæ
historiê Dobrej. By³ przemarsz Rycerstwa czy prezentacja uzbrojenia.
By³y tak¿e warsztaty garncarskie.
Przed godzin¹ 18.00 odby³ siê koncert zespo³u Sambal. Bardzo energiczny zespó³ graj¹cy muzykê brazylijsk¹. Urz¹dzili oni sobie tak¿e przemarsz z publicznoœci¹ po ulicach,
wygl¹da³o to tak jak w Brazylii,
prawdziwa samba i œwietna zabawa.
Wœród starszych uczestników Jarmarku s³ychaæ by³o g³osy „w³aœnie
tak kiedyœ zaczynaliœmy siê bawiæ,
nie by³o gwiazd, stawiano na integracjê”. Na Podzamczu, na godzinê 19.00 zaplanowano Bitwê o
Zamek. Najpierw wszyscy mogli
zobaczyæ wioskê œredniowieczn¹,
tañczono, inni jedli przy wspólnym stole, a mê¿czyŸni siê k³ócili,
co doprowadzi³o do bitwy. Bitwy
na prawdziwe miecze. Wszyscy w
skupieniu oczekiwali na rozpoczêcie walk, pocz¹tek by³ jednak niespodziewany, co przestraszy³o
wiêkszoœæ publicznoœci. Bardzo
g³oœne echo rozleg³o siê w okolicach zamku, co przypomina³o strza³
z armaty. Zaczê³a siê walka, która
przenosi³a siê stopniowo w stronê
zamku. Publicznoœæ œwietnie siê
przy tym bawi³a. S³ychaæ by³o g³osy „broñcie naszego zamku” czy
nawet „zabijcie ich”. Pokaz by³ bardzo fajny. Miêdzy mieszkañcami
widaæ by³o, jak uto¿samiaj¹ siê z tym
miejscem i ¿e znaj¹ historiê swojego
miasta.
Na godzinê 20.000 zaplanowano
Mistrzostwa Europy w Jedzeniu
Kie³basy Doberskiej. Specjalnie na
te zawody, przyjecha³ z Niemiec
ubieg³oroczny zwyciêzca tych zawodów. Do zjedzenia uczestnicy
mieli 1-metrow¹ kie³basê. Wygra³, a
tym samym obroni³ tytu³ Bogus³aw
Tabor z Wêgorzyna. Niewiele brako-

wa³o, a wygra³by kto inny, jednak
doping pomóg³ panu Taborowi ponownie wygraæ ten turniej. W zesz³ym roku spróbowa³ dla zabawy,
przez przypadek, w tym przyjecha³
do Dobrej ju¿ jako mistrz. Teraz rzuca
wyzwanie i zaprasza do konkurencji
za rok. Czy znów nie bêdzie mia³ sobie równych - zobaczymy. Zwyciêzca otrzyma³ bardzo cenne nagrody:
tapczan „Krzyœ”, urz¹dzenie wielofunkcyjne i bony towarowe.
Gwiazdami wieczoru mia³y byæ
zespo³y San Sebastian i VOX. Patronat nad imprez¹ objê³o Radio Eska,
zapewniaj¹c œwietn¹ muzykê podczas ca³ej zabawy.
XII Jarmark zdecydowanie by³

bardzo udany, niestety pogoda nie
dopisa³a, ale ostatnio do tego siê
chyba ju¿ przyzwyczailiœmy. Chcia³oby siê, ¿eby Jarmark Doberski
trwa³ tydzieñ albo i d³u¿ej. A tak,
musimy wszyscy czekaæ na kolejny
rok. Na pochwa³ê zas³uguje klimat,
jaki zosta³ stworzony na Rynku
Miejskim w Dobrej. Nikt nie narzeka³
na akustykê, bo ta miêdzy budynkami by³a bardzo dobra. Bardzo wa¿ny
element historyczny, jaki pojawi³ siê
w Dobrej podczas imprezy, dodaje
wyj¹tkowego charakteru tej zabawie. Tego trochê brakuje w Wêgorzynie czy £obzie podczas dni miasta.
Piotr Jachym

Bogus³aw Tabor obroni³ tytu³
Mistrza Europy w Jedzeniu Kie³basy Doberskiej.
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INFORMACJE - OG£OSZENIA

Mog¹ byæ niemal wszêdzie
(POWIAT). W ostatnich latach
w lesie najwiêkszy wysyp mamy nie
grzybów, nie jagód, ale kleszczy.
Przez nie sporo osób zrezygnowa³o
z chodzenia do lasu. Niektórzy zniechêcili siê po tym, gdy wypróbowali
ju¿ chyba wszystkie dostêpne na
rynku specyfiki antykleszczowe,
które i tak nie przynios³y oczekiwanego rezultatu.
Czaj¹ siê nie tylko w lasach, ale i
w miejskich parkach. Atakuj¹ stworzenia czworono¿ne i dwuno¿ne.
Chocia¿ ich nie widaæ, wyczuwaj¹
zapach i ruch.
W Polsce ¿yje a¿ oko³o 20 gatunków kleszczy. Mog¹ one przenosiæ
wiele rodzajów bakterii i niebezpieczny7ch dla cz³owieka i zwierz¹t
wirusów. Najczêœciej mo¿na spo-

tkaæ je w lasach, na ³¹kach, w pobli¿u
jezior i rzek, ale nie tylko. Kleszcza
„mo¿emy z³apaæ” równie¿ na naszej
w³asnej dzia³ce, albo w piaskownicy.
S¹ aktywne niemal przez ca³y rok,
czyli od marca do listopada.
Najbardziej niebezpiecznymi
chorobami dla cz³owieka, jakie mog¹
nam „podarowaæ” kleszcze, to borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu.
Warto uwa¿aæ na owe maleñstwa i
szybko pozbyæ siê pajêczaka, jeœli
ju¿ wbije nam siê w skórê.
MM
Foto wykonane na w³asnej dzia³ce

PUP informuje

NABÓR NA SZKOLENIA
INDYWIDUALNE
Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie informuje, ¿e w ramach projektu "Alternatywa dla bezrobocia - wsparcie bezrobotnych mieszkañców Powiatu
£obeskiego" realizowanego w 2011 roku, posiada fundusze na szkolenia
indywidualne dla kobiet i mê¿czyzn z poni¿szych grup docelowych:
Osoby do 25 roku ¿ycia,
Osoby powy¿ej 50 roku ¿ycia,
Kobiety, w szczególnoœci powracaj¹ce na rynek pracy po urodzeniu
dziecka.
Osoby zainteresowane udzia³em w projekcie nie mog³y byæ jego uczestnikami w latach 2008-2011 i musz¹ spe³niaæ warunki okreœlone w Ustawie o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Szczegó³owe informacje
mo¿na uzyskaæ w dziale szkoleñ Powiatowego Urzêdu Pracy w £obzie pokój
nr 9.

PUP informuje

Nabór wniosków o dotacje
Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie informuje, ¿e w ramach projektu "Alternatywa dla bezrobocia - wsparcie bezrobotnych mieszkañców Powiatu
£obeskiego" posiada fundusze na przyznanie jednorazowych œrodków na
podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej dla kobiet, ze szczególnym uwzglêdnieniem poni¿szych grup docelowych:
Kobiety do 25 roku ¿ycia,
Kobiety powy¿ej 50 roku ¿ycia,
Kobiety powracaj¹ce na rynek pracy po urodzeniu dziecka.
W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem dotacjami oraz ograniczonymi
œrodkami, informujemy, ¿e wnioski podlegaj¹ce zakwalifikowaniu do w/w
projektu bêd¹ przyjmowane do 26.08.2011 r.
Ponadto informujemy, i¿ œrodki s¹ przeznaczone na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczych zarejestrowanych i prowadzonych na terenie Powiatu
£obeskiego - wnioski nie spe³niaj¹ce tego warunku bêd¹ podlegaæ odrzuceniu.
Osoby zainteresowane udzia³em w projekcie nie mog³y byæ jego uczestnikami w latach 2008-2011 i musz¹ spe³niaæ warunki okreœlone w Ustawie o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Regulaminie przyznawania jednorazowych œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, dostêpnych w siedzibie PUP w £obzie oraz na stronie internetowej http://
pup.lobez.ibip.pl.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w dziale Dotacji Powiatowego
Urzêdu Pracy w £obzie pokój nr 3.

tygodnik ³obeski 2.8.2011 r.

Burmistrz Wêgorzyna dzia³aj¹c na podstawie
zarz¹dzenia nr 15/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
oraz regulaminu komisji przetargowej
na sprzeda¿ ruchomoœci

og³asza drugi przetarg ustny
nie ograniczony 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
Wadium wynosi 4850,00 z³.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 sierpnia 2011 r. o godz. 9.00 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 10253900
0954 2000 0020 w Banku Spó³dzielczym w Goleniowie Oddzia³ Wêgorzyno, najpóŸniej w dniu 19 sierpnia 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 W êgorzyna 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 Wêgorzyna Monika KuŸmiñska
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OG£OSZENIA DROBNE

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

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Wynajmê czêœciowo umeblowane
mieszkanie przy ul. Przemys³owej
w £obzie, II piêtro, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 728 816 189
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe bez czynszowe w Be³cznej,
3 pokoje, piwnica i murowany gara¿
pow. 64,19 mkw. Cena 85 tys. z³. Tel.
727 671 588
Sprzedam kawalerkê w centrum
£obza, I piêtro, 30 mkw., stan bardzo dobry, kuchnia widna, cena 110
tys. do negocjacji. Tel. 883-950105.
Sprzedam kawalerkê w Resku 28
mkw., okna PCV, ogrzewanie gazowe. Cena 60 tys. z³. Tel. 608 727 083
Sprzedam tanio mieszkanie 3 pokojowe w Radowie Ma³ym. Tel. 602
301 017

Powiat drawski
Œwierczyna - mieszkanie3 pokojowe 58 mkw. po remoncie, do zamieszkania. Gara¿, piwnica, ogród
wypoczynkowy, standard podwy¿szony. Komunikacja - 1,4 godz. do
Szczecina, 30 minut do Drawska
Pom. Tel. 607-530-288. Cena 159
tys. z³.

Region
Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie, 2 pokoje 53 mkw. Pilnie. Tel.
691-054-010.

PRACA
Powiat gryficki
Zatrudniê fachowców do wykonania oko³o 200 mkw. tynków wewnêtrznych maszynowych, zapraw¹ piaskowo-wapienn¹ (nie
cementow¹!) firmy Baumit (Kalkin
RK 38) lub firmy Quick-Mix (HKL lekki tynk wapienny) na obiekcie ok.
4 km od Gryfic. Tylko powa¿ne propozycje proszê kierowaæ pod nr tel.
608-297-416.

MOTORYZACJA
Powiat gryficki
Sprzedam samochód marki
Mercedes Sprinter 2.3. diesel,
1996 r. Bardzo tanio. Tel. 91 384
3092 - do godz. 14-tej.

£obez. Dzia³ka inwestycyjna 4,5
ha. Miejscowy plan zagospodar.
przestrzennego. Teren planowanej pod strefy ekonomicznej. Ca³oœæ lub dzia³ki min. 2.000 mkw.
Tel. 600 265 547
Sprzedam dzia³ki budowlane,
£obez ul. Strumykowa Tel. 664
861 934
Sprzedam dzia³kê budowlana 16
arów, £obez ul. Strumykowa. Tel.
Kontaktowy 664 861 934
Sprzedam lokal us³ugowo-handlowy w Wêgorzynie œwie¿o wyremontowany (nowe centralne, elektryka,
pod³ogi, œciany, dach); w parterze
ok. 200 mkw. z parkingiem, kot³owni¹, wiat¹, pomieszczenia gosp.
itd. Tel. 504-162-767.
Sprzedam lokal w Wêgorzynie
us³ugowo-handlowy z funkcj¹
mieszkaln¹ do 30 % na pierwszym
piêtrze ok. 120 mkw. oraz pomieszczenia gosp. CENTRUM Tel. 504162-767.
Zajezierze dzia³ka budowlana
uzbrojona, pow. 2129 mkw., cena
80 tys. z³. Tel. 600 265 547
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl. 2700
mkw. - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat gryficki
Sprzedam dom okolice Gryfic 150
mkw., dzia³ka 0,5 ha, pomieszczenia gosp.250 mkw. Cena do negocjacji. Tel. 508-070-331.

Powiat drawski
Sprzedam dom w Drawsku Pom., 6
pokojów, gara¿ na 2 samochody.
Tel. 600 078 041

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka - poprawki. Tel. 516
166 301

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam 1,9 hektara ziemi w okolicy Runowa Pom. Tel. 723 006 757

INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Przedsiêbiorco!
P³aæ ni¿szy ZUS
Tel. 501 894 828
£obez - oddam za darmo szlakê.
Tel. 609 478 327.
Z powodu wyjazdu sprzedam BARDZO TANIO ró¿ne meble pokojowe
i sprzêt AGD. Tel. 602 446 694
Sprzedam u¿ywan¹ bramê gara¿ow¹ HORMANN, uchylna typ N80,
ocieplana, br¹z, 2480x2320. Cena
500 z³. Tel. 607 171 417
Ponton dwuosobowy pod³oga
utwardzona sk³adana, wios³a, mocowanie na silnik, dwie komory,
dwa siedzenia, pokrowiec, stan
bardzo dobry - Sprzedam. Tel. 663
378 855

Region
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. TEL.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej.
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
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(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

US£UGI
Powiat ³obeski
Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele,
regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat gryficki
Wyburzenia, rozbiórki. Tel. 724510-626.
Przeprowadzki, noszenie, wywóz
starych mebli i innych staroci. Tel.
668-343-638

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

Powiat drawski
Us³ugi zacierania i wylewania betonu na po³ysk pod gara¿e, altany,
tarasy, w kolorach. Docieplanie budynków, adaptacja poddaszy. Tel.
791 074 833

Region
KDF-podatki.pl
Zwrot podatków zagranicznych równie¿ korespondencyjnie. Odzyskujemy Jaaropgave. Z³otów ul.
Norwida 6. Tel. 67 265 12 70, tel.
Kom. 502 846 635

POLECAMY NIERUCHOMOŒCI
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
Dobra (okolica) - 2 pokoje, pow. 51,30 mkw do remontu
- CENA 31.000 z³
Radowo Ma³e - 4 pokoje, pow 80 mkw + gara¿
- CENA 170.000 z³
£obez ul. H. Sawickiej - kawalerka, 38,5 mkw
- CENA 116.000 z³
£obez ul. Obroñców staliningradu - 3 pokoje, pow. 53,37 mkw
- CENA 190.000 z³
£obez - 4 pokoje, pow 67,7 mkw
- CENA 163.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 58,5 mkw
- CENA 165.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
- CENA 165.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
- CENA 175.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 67,7 mkw
- CENA 200.000 z³
£obez (okolica) - 3 pokoje, pow. 111,6 mkw
- CENA 150.000 z³
Chociwel - 2 pokoje, pow. 58,9 mkw
- CENA 154.500 z³
Dobra (okolica) - 3 pokoje, pow. 67,9 mkw
- CENA 89.900 z³
Iñsko - 1, 2, 3 pokoje, standard deweloperski
- CENA 3500 z³/ mkw + vat
Nowogard - 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
- CENA 175.000 z³
+ Mo¿liwoœæ kupna gara¿u
za 20.000 z³
Nowogard - 1, 2, 3 pokoje, standard deweloperski
- CENA 3024 z³/ mkw brutto
Radowo ma³e - 4 pokoje, pow 80 mkw
- CENA 105.000 z³
Radowo ma³e - 3 pokoje, pow. 67,9 mkw
- CENA 136.000 z³
Red³o - 2 pokoje, pow. 40,5 mkw
- CENA 80.000 z³
Resko - kawalerka o pow. 28 mkw , parter
- CENA 60.000 z³
Resko - 4 pokoje, pow. 54 mkw
- CENA 130.000 z³
Resko - 3 pokoje, pow. 59,40 mkw
- CENA 180.000 z³
Resko (okolica) - 2 pokoje, pow. 90,39 mkw, dzia³ka 4040 mkw
- udzia³ 239/1000
- CENA 153.000 z³
Wêgorzyno - 1, 2, 3 pokoje standard deweloperskim
- CENA 2800 z³/ mkw brutto
Wêgorzyno - 3 pokoje, pow. 63 mkw
- CENA 143.000 z³
Wêgorzyno - 4 pokoje, pow. 74 mkw
- CENA 187.000 z³
Wrzosowo - mieszkania nad morzem w standardzie deweloperskim
pow. 25 - 52 mkw
- CENA 3800 z³/ mkw brutto
Œwidwin - 2 pokoje w standardzie deweloperskim, pow. 46,02 mkw- CENA 165.000 z³
Œwidwin - 4 pokoje, pow. 100 mkw
- CENA 290.000 z³
BEZP£ATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU
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SPORT

tygodnik ³obeski 2.8.2011 r.

VIII BIEGI ULICZNE „JARMARK
DOBERSKI”

Jedn¹ z imprez towarzysz¹cych XII Jarmarkowi Doberskiemu by³y VIII Biegi Uliczne „Jarmark Doberski”, zorganizowane
przez UKS „ARBOD” przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego w Dobrej. Pomocy przy zabezpieczeniu
trasy zawodów udzielili miejscowi
stra¿acy oraz policjanci z Posterunku Policji w Dobrej. W komisji sêdziowskiej pracowali zaprzyjaŸnieni z klubem nauczyciele i emeryci.
W trakcie zawodów odby³o siê 7
biegów rozgrywanych w ró¿nych

kategoriach wiekowych. W najwa¿niejszym biegu „OPEN”, rozgrywanym na dystansie 4000 m, wystartowa³a rekordowa liczba 32 zawodników z klubów i miejscowoœci województwa zachodniopomorskiego,
lubuskiego oraz pomorskiego.
Najlepsze zawodniczki wœród
pañ: Danuta Pietruszyñska (Miêdzychód), Ewelina Manel (LKS Pomorze Stargard), Paulina Starzyñska
(LKS Pomorze Stargard); najlepsi
zawodnicy wœród mê¿czyzn: Artur
Olejarz (Zielona Góra), Krzysztof
Kraus (LKS Pomorze Stargard),
Wojciech Piwowarczyk (LKS Pomo-

rze Stargard). Ponadto w prowadzonej w trakcie biegu dodatkowej klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciêstwa odnieœli miêdzy innymi: Robert Ga³an
(Trucht £obez), Bogdan Skowroñski (Stargard), Barbara Wójcik
(TKKF Chociwel).
W biegach m³odzie¿owych miejsca na podium zajmowali: Joanna
Jarz¹bek (UKS „Arbod”), Julia Bakalarczyk (UKS „Arbod”), Ania
Mo³odecka (Szczecin), Szymon Sad³owski (SP nr 7 Stargard), Maciej
Jab³oñski (Goleniów), Seweryn
Barszcz (Dobra), Zuzanna Wenel-

ska (Niemica), Kinga Borysiak
(UKS „Arbod”), Wiktoria Bakalarczyk (UKS „Arbod”), Natan P³osaj
(Dobra), Ma³gorzta Stefañska
(UKS „Arbod”), Ryszard Rzepecki
(UKS „Arbod”), Dawid Gregorek
(Szczecin).
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych biegach otrzymali puchary,
medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w £obzie, Urz¹d Miejski
w Dobrej, Radê Miejsk¹ w Dobrej,
UKS „Arbod”, LKL PARAMIX.
Prezes UKS „Arbod”
Janusz £ukomski
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ROZMAITOŒCI

PODZIÊKOWANIE
W dniach 23 i 24 lipca br. odby³a siê impreza pn. „PolskoNiemieckie Lato z Wêgorzem”. Dwa dni œwiêta Naszego
Miasta i Naszej Gminy up³ynê³y pod has³em radoœci
i dobrej zabawy. Jeszcze nigdy w historii nie uczestniczy³o
w tej imprezie tak wielu goœci. Wszystkie koncerty
i imprezy towarzysz¹ce nie mia³y by miejsca gdyby
nie liczne grono Sponsorów i Przyjació³ Wêgorzyna.
W zwi¹zku z tym sk³adam serdeczne podziêkowania dla:
1. Województwo Zachodniopomorskie
2. Starostwo Powiatowe w £obzie
3. Pan Stanis³aw Turek Firma Us³ugowo Handlowa „TRÓJKA”
4. Pan Andrzej JóŸwiakowski
5. Firma „EJ” Paraszczak Jerzy, Zieliñski Edward
6. Przedsiêbiorstwo Budowlano-Instalacyjne „PBI-PERFEKT”
£ukasz Or³owski
7. Unia Miast i Dorzecza Regi
8. Bank Spó³dzielczy w Goleniowie
9. Stowarzyszenie „Sztuka ¯ycia”
10. Tygodnik £obeski
11. Gazeta £obeska
12. Europejki Fundusz Rozwoju Regionalnego- Bud¿et Pañstwa
- Unia Europejska
13. Spó³ka PKP- Energetyka
14. Firma Eneos - Grupa Energetyczna
15. Pan Józef Drozdowski
16. Firma „Micha³ów” - Pan Marek Michalczyszyn
17. Szczeciñska Kopalnia Surowców Mineralnych S.A.
18. Centrum ATV w Grzêdzicach, Pan Tomasz Dêbiñski
19. Pan Tadeusz Jaz³owiec
20. PPUH Jamex, Pani Alicja KuŸmiñska
21. Transport Ciê¿arowy, Pan Micha³ Misiur
22. „Flying team”, Pan Mariusz Kosmala
oraz wszystkim, którzy przyczynili siê do promocji Naszej Gminy
w œrodowisku.
Wierzê, ¿e Nasze kolejne wspólne przedsiêwziêcia spotkaj¹ siê
z równie ¿yczliwym odzewem.
Burmistrz Wêgorzyna
Monika KuŸmiñska

FELIETON NA
ZAPROSZENIE

tygodnik ³obeski 2.8.2011 r.

w tej w³aœnie sprawie, w sprawie
nowych warynków wyborczych,
PiS nie przeszkadza³. Skoro nie
przeszkadza³, to pewnie pomaga³,
a skoro pomaga³, to dlaczego Trybuna³ Konstytucyjny zakwestionowa³ tyle wspania³ych, a powiem
wrêcz genialnych pomys³ów Rz¹du Tuska? Na logikê bior¹c, to w
tym momencie wszystkie poryki-

Kpt.¿.w. Waldemar Jaworowski

Czy „Mamrota” zast¹pi
„Pe³nomocnik”?
Trybuna³
Konstytucyjny
orzek³, ¿e nowe propozycje do
kodeksu wyborczego s¹ czêœciowo niezgodne z Konstytucj¹,
a czêœciowo zgodne.
Prawo i Sprawiedliwoœæ
og³osi³o, ¿e odnios³o zwyciestwo,
a Platforma przypomnia³a, ¿e za
tymi nowymi pomys³ami w Sejmie g³osowa³ tak¿e PiS. Ma
wiêc te¿ coœ na sumieniu.
Nikomu nie przysz³o do g³owy, by spojrzeæ na to w sposób
bardziej odkrywczy. Otó¿ mogliœmy przekonaæ siê, ¿e wk³ad
opozycji w stanowienie prawa
jest bardzo istotny. Jeœli piszê o
wk³adzie, to znaczy o wytê¿onej
pracy opozycji, polegaj¹cej na
wykazywaniu b³êdów rz¹dowego projektu uchwa³y. Przez cztery lata s³yszymy totaln¹ krytykê
rz¹dz¹cej partii pod adresem
opozycji, a zw³aszcza PiS, ¿e tylko utrudnia i tylko przeszkadza. A
gdyby tak nie przeszkadza³a, to
zapewne by³oby lepiej. No wiêc

wania Tuska na opozycjê, ten
zmasowany atak polskich Elit, w
tym wielu mediów, okaza³ siê wielkim blama¿em tych¿e.
I nic tu nie pomog¹ nowatorskie metody na aktywizacjê
postaw obywatelskich, takich
jak g³osowanie przez internet,
skoro mamy Elitê do bani.
Mamy Elitê, która zapewne
nie mierzy wy¿ej, ni¿ powiatowa æwieræinteligencja.
Zupe³nie nie rozumiem, có¿ to
za sukces z tym g³osowaniem
przez „pe³nomocnika”. Mo¿e siê
okazaæ, ¿e tak jak w ostatnich
wyborach samorz¹dowych by³o
ponad pó³tora miliona g³osów
niewa¿nych, to teraz oka¿e siê,
¿e bêdziemy mieæ dwa miliony
g³osów oddanych przez „pe³nomocnika”.
Oka¿e siê po czasie, ¿e w naszych monopolowych pojawi siê
nowy gatunek napoju alkoholowego. W miejsce „Mamrota”
zobaczymy „Pe³nomocnika”.

Widowisko edukacyjne dla dzieci
W Centrum Kultury
w Resku, w ramach
cyklu zajêæ dla dzieci i m³odzie¿y pt.
"Kolorowe wakacje", 27 lipca wyst¹pi³ teatr z Krakowa.
Centrum Kultury zaprosi³o najm³odszych mieszkañców Reska do
Sali widowiskowej, gdzie odby³o siê
przedstawienie teatralne pt. "NiedŸwiedŸ - stra¿nik lasu", w wykonaniu Studia Rozrywkowo-Teatralnego DUET z Krakowa.

Spektakl prezentowany przez
aktorów teatru mia³ charakter interaktywny; dzieci wziê³y bezpoœredni udzia³ w przedstawieniu. Zabawne przygody bohaterów bajki mia³y
g³êbsz¹ warstwê, zawieraj¹c¹ treœci
edukacyjne i wychowawcze. W bajce tej niedŸwiedŸ, wraz ze swoimi
przyjació³mi je¿ykiem i bobrem starali siê nauczyæ dzieci prawid³owego zachowania w lesie. Chocia¿
chytry lis trochê im przeszkadza³,
najm³odsi szybko zrozumieli, ¿e w
lasach nie nale¿y œmieciæ, ³amaæ
ga³êzi ani paliæ ognisk. Nie brakowa³o weso³ych piosenek i œmiesznych sytuacji, a dzieci aktywnie
uczestniczy³y w zabawie.
(o)
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Œwiêto Policji w £obzie

W dniu 26 lipca 2011 r. w Urzêdzie Miejskim w £obzie odby³a siê
uroczysta odprawa, podczas której
wrêczone zosta³y odznaczenia i
awanse na wy¿sze stopnie s³u¿bowe.
W tym dniu o godz. 13.00 w przepiêknej sali Urzêdu Miejskiego w
£obzie odby³a siê uroczysta odprawa z okazji Œwiêta Policji. Na uroczystoœci obecny by³ Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Wojciech Olbryœ, Starosta
Powiatu £obeskiego oraz burmistrzowie i wójt poszczególnych
gmin. Zaproszeni zostali tak¿e
przedstawiciele innych s³u¿b mundurowych, prokuratury i Komendanci okolicznych powiatów.
Uroczystoœæ rozpocz¹³ Komendant Powiatowy Policji w £obzie
podinp. Robert Gaj, który serdecznie
przywita³ wszystkich zaproszonych
goœci. Przedstawi³ historiê powstania Policji i z okazji przypadaj¹cego
Œwiêta z³o¿y³ wszystkim policjantom i pracownikom Policji najlepsze
¿yczenia.
Prowadz¹cy uroczystoœæ Zastêpca Naczelnika Wydzia³u Prewencji i Ruchu Drogowego kom.
Jacek Kamiñski poinformowa³
wszystkich, ze w dniu 15 lipca 2011
r. w Miêdzyzdrojach odby³y siê wojewódzkie obchody Œwiêta Policji.

W uroczystoœci tej wziêli udzia³ równie¿ funkcjonariusze z Komendy
Powiatowej Policji w £obzie, którzy
odbierali odznaczenia i awanse.
Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Bronis³awa Komorowskiego na wniosek Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji Jerzego Millera za
wzorowe i wyj¹tkowo sumienne
wykonywanie obowi¹zków wynikaj¹cych z pracy zawodowej - odznaczy³ medalem srebrnym podinsp.
Roberta Gaja Komendanta Powiatowego Policji w £obzie oraz podinsp.
Andrzeja Sarnowskiego - Naczelnika Wydzia³u Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w £obzie, który zosta³
tak¿e awansowany na wy¿szy stopieñ oficerski.
W uznaniu szczególnych zas³ug
w zakresie ochrony bezpieczeñstwa
ludzi oraz utrzymania porz¹dku publicznego nadana zosta³a br¹zowa
odznaka „Zas³u¿ony policjant” dla
st. asp. Kazimierza Jaremko - dy¿urnego KPP £obez, który otrzyma³ tak¿e awans na wy¿szy stopieñ w korpusie aspirantów.
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronis³aw Komorowski mianowa³ na pierwszy stopieñ oficerski
podkomisarza Policji m³. asp. Bart³omieja Deptu³ê i sier¿. szt. Piotra Jab³oñskiego.

Po tych nominacjach Komendant Wojewódzki Policji w Szczecie
wraz z Komendantem Powiatowym
Policji w £obzie wrêczy³ nominacje
na wy¿sze stopnie dla policjantów z
:
Korpusu aspirantów :
asp. szt. Andrzeja Gronostaj,
asp. szt. Arkadiusza Skrilec,
st. asp. Anny Gembala,
st. asp. Dariusza Chabowskiego,
st. asp. Andrzeja Laszuk,
st. asp. Roberta Wilczañskiego.
asp. Filipa £owkiet,
asp. Andrzeja W³odka,
asp. Piotra Opieka,
asp. Dariusza Jadczyszyn,
asp. Grzegorza £adziñskiego,
asp. Wojciecha Podlisieckiego,
asp. Mariusza Ró¿yckiego,
m³. asp. Tomasza Opar,
m³. asp. Adama Kimiñskiego,
m³. asp. Rafa³a Tarnowy,
ml. asp.Adama Piesiakowskiego.
Korpusu sier¿antów;
st. sier¿. Renaty Gorna,
st. sier¿. Ewy Drozdowskiej,

st. sier¿. Katarzyny Krzy¿aniak,
st. sier¿. Mateusza Olszewskiego,
st. sier¿. Rafa³a Grzegrzó³ka,
st. sier¿. Adama Maækowiak,
st. sier¿. Marcina Brzeziñskiego,
st. sier¿. Jacka Masiubañskiego,
st. sier¿. Piotra Pieniuta,
st. sier¿. Krzysztofa Siemaszko,
sier¿. Sylwii Barszczewskiej,
sier¿. Wojciecha Buksa,
sier¿. Krystiana dolnego,
sier¿. Marcina Romaniukj,
sier¿. Erwina Kopczyñskiego,
sier¿. Adriana Wujków,
sier¿. Roberta Szafran.
Po wrêczeniu tych nominacji
g³os zabra³ Komendant Wojewódzki
Policji w Szczecinie nadinsp. Wojciech Olbryœ, który pogratulowa³
wszystkim awansowanym, podziêkowa³ za dotychczasow¹ pracê i
¿yczy³ dalszych sukcesów. ¯yczenia sk³adali tak¿e zaproszeni goœcie.
Po uroczystej odprawie awansowani funkcjonariusze, ich rodziny i
zaproszeni goœcie udali siê na
wspólny obiad.
(kp)
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Czwartkowe kolizje
W czwartek, 21 lipca, pogoda nie
sprzyja³a nie tylko wypoczywaj¹cym nad wod¹, ale i kierowcom. Silne
opady deszczu, wiatr i mokra nawierzchnia by³y przyczyn¹ dwóch
doœæ powa¿nych kolizji drogowych.
Oko³o godz. 14.10 na drodze W 147,
na skrzy¿owaniu do miejscowoœci
Dalno, kieruj¹cy samochodem
BMW mieszkaniec Œwidwina nie
dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków i na ³uku drogi straci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³
na przeciwny pas ruchu i zderzy³ siê
z jad¹cym z naprzeciwka Oplem, kierowanym przez mieszkañca £obza.
Przed godzin¹ 20., na drodze
Chociwel - Cieszyno, kieruj¹ca samochodem Nissan mieszkanka
£obza nie dostosowa³a prêdkoœci
do panuj¹cych warunków atmosferycznych i na ³uku drogi straci³a
panowanie nad pojazdem, zjecha³a
na pobocze i dachowa³a.
Na szczêœcie w przypadku
dwóch tych zdarzeñ drogowych nikomu nic powa¿nego siê nie sta³o.

Skusi³ go zapach perfum
Policjanci z £obza zatrzymali 31
letniego Marcina W., który w³ama³
siê do samochodu skrad³ perfumy.

INFORMACJE

Wczoraj w nocy policjanci z
£obza patroluj¹c ulice miasta zauwa¿yli m³odego mê¿czyznê, który
na widok radiowozu zacz¹³ uciekaæ.
Mundurowi z³apali tego mê¿czyznê.
Okaza³o siê, ¿e z³apany mê¿czyzna
w³ama³ siê do samochodu marki VW
Golf wy³amuj¹c zamek w drzwiach
auta. Ze œrodka sprawca skrad³ perfumy, z których jeszcze skorzysta³.
Ubranie w³amywacza pachnia³o bowiem skradzionymi perfumami. W³aœciciel samochodu od razu wyczu³,
¿e s¹ to jego perfumy. Sprawca zosta³ osadzony w policyjnym areszcie, by³ nietrzeŸwy. Po wytrzeŸwieniu us³ysza³ zarzut z art. 279 Kodeksu Karnego. Za przestêpstwo to grozi kara pozbawienia wolnoœci do lat
10.

Kolejny areszt za
znêcanie nad rodzin¹
S¹d Rejonowy w £obzie zastosowa³ areszt wobec 24 letniego mieszkañca £obza, który znêca³ siê psychicznie nad rodzin¹.
Na pocz¹tku lipca policjanci z
£obza zatrzymali 24 letniego Paw³a
A., który jak siê okaza³o od kilku
miesiêcy znêca³ siê psychicznie nad
rodzin¹, a szczególnie matk¹, z któr¹
ju¿ nie mieszka³. Przychodzi³ do niej
do domu, wszczyna³ awantury, ubli-

Wakacyjny Patrol na festynie
w £osoœnicy
Wakacyjny Patrol z £obza
otrzyma³ zaproszenie na festyn rodzinny w £osoœnicy w gminie Resko.
W sobotnie popo³udnie wakacyjny Patrol z £obza wraz z Komendantem Stra¿y Miejskiej z Reska zawita³ do £osoœnicy, gdzie odbywa³
siê festyn rodzinny. Podczas imprezy patrol znakowa³ rowery urz¹dzeniem typu engrawer. By³o te¿ przygotowane stoisko z materia³ami prewencyjnymi dotycz¹cymi uzale¿nieñ, bezpieczeñstwa na drodze, czy
te¿ kampanii zapobiegaj¹cej utoniêciom pod wp³ywem alkoholu.
Ka¿de dziecko, które odwiedzi³o
policyjne stoisko, otrzyma³o odblaski oraz ksi¹¿eczkê "Policja nie tylko
dzieciom", która zawiera istotne informacje na temat bezpieczeñstwa w
domu, na podwórku, na drodze i w
miejscu zamieszkania.
Dodatkow¹ atrakcj¹ dla wszystkich uczestników festynu by³y wystêpy przygotowane przez œwietlicê
wiejsk¹ w Iglicach i wystêpy 6-letniego Kuby w roli M. Jacksona. (kp)

¿a³, by³ agresywny. Podczas wykonywania czynnoœci procesowych
okaza³o siê, ¿e dokona³ jeszcze kilku
w³amañ i kradzie¿y. By³y to w³amania
do samochodów, kradzie¿e sprzêtu
elektronicznego. Ten m³ody cz³owiek nie ma sta³ego miejsca zameldowania, przebywa³ w ró¿nych miejscach, noclegowniach. Zosta³ przes³uchany do powy¿szych czynów
przestêpczych. Us³ysza³ siedem zarzutów.
Tydzieñ po tym zatrzymaniu matka Paw³a ponownie zg³osi³a interwencje domow¹. Syn znów by³ pod
wp³ywem alkoholu, awanturowa³
siê, ubli¿a³. Tym razem S¹d zastosowa³ wobec 24 latka œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania na 3 miesi¹ce.

Kolizje w powiecie
W ostatnich dniach na drogach
powiatu ³obeskiego dosz³o do
trzech kolizji drogowych. W Resku
na ul. W. Polskiego kieruj¹cy samochodem marki Citroen nie zachowa³
nale¿ytej ostro¿noœci i najecha³ na
ty³ pojazdu Volvo, nale¿¹cego do
mieszkañca Zabrza.
O godz. 22.00 na drodze Prusim Resko kieruj¹cy samochodem Renault mieszkaniec Reska uderzy³ w
samochód marki Citroen, który by³
pozostawiony na œrodku jezdni bez
oœwietlenia i dodatkowego zabezpieczenia. Pojazd nale¿y do mieszkanki Lubienia Dolnego.
W sobotê, 30 lipca, oko³o godz.
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21.30, na drodze £obez - Strzemiele,
wyje¿d¿aj¹ca z parkingu leœnego
mieszkanka £obza, jad¹ca samochodem VW Golf, nie udzieli³a pierwszeñstwa przejazdu dla kieruj¹cego
samochodem BMW mieszkañca
Nowogardu. Dosz³o do zderzenia.

Trzy kradzie¿e
i w³amania w Iglicach
W £obzie przy ul. Strumykowej
nieustalony sprawca skrad³ 12 sztuk
ramek rusztowania le¿¹cych na budowie. Straty wynosz¹ 600 z³.
W nocy z 28 na 29 lipca przy drodze do miejscowoœci Lesiêcin nieznany sprawca skrad³ dwa odcinki
przewodów telefonicznych o d³ugoœci 196 metrów ka¿dy.
W Dobrej natomiast 13-letni Jakub S. skrad³ telefon komórkowy
Samsung o wartoœci 600 z³. Policjanci odzyskali skradziony telefon, a
nieletniego przes³uchano w charakterze sprawcy czynu karalnego.
W Iglicach w nocy z 29 na 30 lipca
nieustalony na chwilê obecn¹ sprawca w³ama³ siê do trzech pomieszczeñ.
Z gara¿u, po uprzednim wypchniêciu
drzwi, skrad³ kosiarkê spalinow¹Alco
wartoœci 300 z³. Z pomieszczenia
gospodarczego, do którego dosta³
siê wyrywaj¹c skobel, tak¿e skrad³
kosiarkê spalinow¹, wyrzynarkê do
drewna, szlifierkê k¹tow¹. Straty wynosz¹ 600 z³. Z trzeciego, otwartego
pomieszczenia, sprawca skrad³ trzeci¹ kosiarkê spalinow¹ oraz ¿y³kow¹.
Straty wynosz¹ 500 z³.

Deszczowy Wakacyjny Patrol

Wakacyjny Patrol z £obza wyruszy³ na teren gminy Wêgorzyno.
Niestety tym razem te¿ nie sprzyja³a nam aura.
Wakacyjny Patrol od rana pojawi³ siê na terenie gminy Wêgorzyno.
Odwiedzi³ dzieci wypoczywaj¹ce
podczas wakacji w œwietlicach wiejskich w miejscowoœciach : Mieszewo, Zwierzynek, Przytoñ i w Grabowie gmina £obez.
W ka¿dej œwietlicy czeka³y na
nas dzieci i m³odzie¿. M³odsze dzieci
ogl¹da³y film pt. " Bezpieczna droga

z radami Sponge boba" , otrzyma³y
odblaski i zak³adki do ksi¹¿ek. Starsze natomiast bra³y udzia³ w konkursach prewencyjnej, które prowadzi³a policjantka z przedstawicielk¹ Sanepidu. Stra¿ak omówi³ zasady
udzielania pierwszej pomocy i zaprezentowa³ dzieciom i m³odzie¿y - jak
nale¿y wykonywaæ czynnoœci ratuj¹ce drugiej osobie ¿ycie. W tym celu
zabra³ ze sob¹ fantoma. Ka¿dy móg³
sam przeæwiczyæ masa¿ serca i
sztuczne oddychanie.
Kolejny wyjazd Wakacyjnego
patrolu ju¿ niebawem.
(kp)

Str
Str.. 20

ROZMAITOŒCI

tygodnik ³obeski 2.8.2011 r.

Galeria tygodnika
Chrzest œw. Amelki

Amelka z rodzicami i chrzestnymi

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

DRUKARNIA

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 29 brzmia³o:

„Zasiadamy w szkolne ³awy”

Nagrodê wylosowa³a pan Bogdan Charnowski z £obza.
Gratulujemy.

Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 091 3973730

