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W Radowie Ma³ym, Zajezierzu,
Be³cznej, Œwiêtoborcu
wakacje po¿egnali zabaw¹
Czy radny mo¿e byæ prezesem
klubu sportowego?
Wed³ug opinii prawnej - tak
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Z DRUGIEJ STRONY

Z drugiej strony

Pada deszcz, bêdzie sucho, czyli nauczyciele
w pu³apce przyczynowo-skutkowej

Kazimierz Rynkiewicz
Nauczyciele w Polsce prze¿ywaj¹ trudny okres zwi¹zany z zamykaniem szkó³ i tym samym utrat¹
pracy. Dobi³ ich minister finansów,
który nakaza³ gminom ograniczenie
zad³u¿enia i tym samym dok³adania
do szkó³ z bud¿etów samorz¹dów.
Gminy utraci³y spore subwencje
oœwiatowe i zosta³y zmuszone do
zamykania szkó³, by zbilansowaæ

bud¿ety. Zamkniêto szko³y wiejskie
w gminie Œwidwin, przymierzaj¹ siê
do tego Z³ocieniec, Resko, a przed
takimi decyzjami staj¹ Drawsko
Pom., P³oty i wiele innych gmin.
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego kilka dni temu podpisa³ z
SLD umowê w sprawie statusu nauczycieli, w której - jak zwykle mówi siê o obronie miejsc pracy,
gwarantowanym minimalnym wynagrodzeniu itp.
To ju¿ tylko ³abêdzi œpiew wobec zmian zachodz¹cych w polityce
i gospodarce. Przypuszczam, ¿e
ZNP spodziewa³by siê wszystkiego
ze strony polityków, st¹d zawsze
garn¹³ siê do SLD, tylko nie tego, ¿e

zagro¿enie przyjdzie ze strony zupe³nie niespodziewanej - demografii i gospodarki, wobec których nawet sprzyjaj¹ca partia okaza³a siê
bezradna. Dlaczego? Ano dlatego,
¿e ZNP nigdy demografi¹ i gospodark¹ siê nie zajmowa³, uwa¿aj¹c,
¿e uk³adanie siê z partiami zabezpieczy byt jego cz³onkom. Mówi¹c
dok³adniej, nauczyciele w ZNP nie
interesowali siê przyczynami i skutkami procesów spo³ecznych zachodz¹cych w kraju. Zajmowali siê
sob¹, skupiaj¹c siê na obronie przywilejów nabytych w PRL-u. Nie stali siê wolnymi obywatelami wolnego pañstwa, zatroskanymi o jego
przysz³oœæ, otwarcie debatuj¹cymi

Dozór nie wystarczy³
S¹d Rejonowy w £obzie zastosowa³ wczoraj tymczasowy areszt
na okres 3 miesiêcy wobec 50 letniego mieszkañca Runowa Pomorskiego, który swoim zachowaniem wp³ywa³ na œwiadków i
tym samym powodowa³ obawê
spe³nienia kierowanych s³ów.
Sprawa dotyczy zdarzenia z
koñca lipca, kiedy to 50 latek po-

Sygna³y czytelników
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strzeli³ z wiatrówki 9 letni¹ dziewczynkê przechodz¹c¹ niedaleko. Po
wstêpnym rozpoznaniu sprawy Prokurator zastosowa³ wobec podejrzanego dozór policyjny.
Jak siê niebawem okaza³o sam
dozór nie wystarczy³. 50 latek nachodzi³ rodziców pokrzywdzonej
dziewczynki, wysy³a³ smsy o zaskakuj¹cej treœci. Kilka dni temu policjanci pojechali na interwencjê do

Runowa, gdzie mieszkañcy zg³aszali, ¿e 50 latek „szaleje” na wiosce,
jest pod wp³ywem alkoholu, grozi.
Policjanci z Wêgorzyna zajêli siê to
spraw¹, przyjêli zawiadomienie o
groŸbach, przes³uchiwali i rozpytywali okolicznych mieszkañców. Zebrany materia³ dowodowy pozwoli³
na ponowne zatrzymanie tego mê¿czyzny. 50 latek zosta³ aresztowany
na okres 3 miesiêcy.
(kp)

Samochód dla stra¿y
miejskiej?

- Je¿d¿¹c sporo po regionie niejednokrotnie korzysta³em z pomocy Stra¿y
Miejskiej. Nie znaj¹c miasta, wielokrotnie zwraca³em
siê do stra¿ników o pomoc.
Patrz¹c na stra¿ miejska w £obzie,
pomyœla³em, ¿e osoba nieznaj¹ca
miasta, mia³aby problem. Spojrza³em na to okiem cz³owieka z zewn¹trz. My mieszkañcy znamy naszych stra¿ników i wiemy, ¿e
je¿d¿¹ prywatnym samochodem
komendanta. Ale przecie¿ ludzie z
zewn¹trz nie maj¹ pojêcia o tym i
szukaliby oznakowanego samochodu Stra¿y Miejskiej. Czy w naszej gminie nie by³oby mo¿liwoœci,
aby burmistrz doszed³ do porozumienia np. z komendantem Policji
i w razie wycofywania aut z Policji
nie móg³ przej¹æ, odkupiæ jeden
samochód dla stra¿ników? Tym
bardziej, ¿e stra¿nicy musz¹ pracowaæ te¿ w terenie, wiêc oznakowany samochód s³u¿bowy przyda³by

siê im tym bardziej – spyta³ m³ody
mieszkaniec £obza.
Z tym pytaniem udaliœmy siê do
burmistrza Ryszarda Soli.
- Wielokrotnie spotykam siê z
komendantem naszej Policji panem Robertem Gajem, ale nie rozmawialiœmy do tej pory na temat
ewentualnego odkupienia przez
Gminê pojazdu, wymienianego na
nowszy model. Nie prowadziliœmy
takich rozmów. Rozumiem, ¿e
mo¿e mieszkañcy spoza terenu
gminy, którzy przeje¿d¿aj¹ przez
£obez, albo przyje¿d¿aj¹ do
£obza, mogliby, widz¹c oznakowany samochód Stra¿y Miejskiej
uzyskaæ pomoc od stra¿nika. Do tej
pory nie by³o takiego pomys³u.
Komendant Stra¿y Miejskiej te¿
nie zg³asza³ mi takiego zapotrzebowania na nowy samochód. Faktem
jest, ¿e do tej pory mieliœmy dwóch
stra¿ników, teraz mamy trzeciego i
mo¿e faktycznie warto zastanowiæ
siê nad kupnem samochodu ozna-

kowanego. Chocia¿, gdybym zdecydowa³ siê i w przysz³orocznym
bud¿ecie zawar³ kwotê zwi¹zana z
zakupem samochodu, bardziej
szed³bym w kierunku zakupu nowego auta, bo nowe to jest zawsze
nowe. Jeœli ju¿, to furgonetkê z
czêœci¹ baga¿ow¹, bo prócz typowych funkcji, którymi zajmuje siê
Stra¿ Miejska; czasami trzeba coœ
przewieŸæ. Czasami jest to k³opot
dla komendanta, który korzysta ze
swojego samochodu w celach s³u¿bowych, czasami jego baga¿nik
jest za ma³y, czasami nie nadaje siê
do tego, by przewieŸæ przyk³adowo
jakieœ zwierzê, lub jakiœ wiêkszy
pakunek. Bardziej sk³ania³bym siê
w tym kierunku. Nie wykluczam, ¿e
nie. Bêdê rozmawia³ na ten temat z
komendantem, zasiêgnê opinii radnych, niech wypowiedz¹ siê co na
ten temat sadz¹. Teraz jest trzech
stra¿ników, mo¿e by³oby to zasadne – powiedzia³ burmistrz Sola.
MM

na forum publicznym nad zachodz¹cymi zmianami, ale okopali siê na
pozycji klasy samej w sobie, w murach szkó³, uznaj¹c, ¿e uczenie
wystarcza za wszystko. Nie nabyli
tej republikañskiej idei, ¿e ka¿dy
jest obywatelem, a dopiero póŸniej
wykonuje jakiœ zawód. Zawody
mo¿na zmieniaæ (co dopiero teraz
zaczynaj¹ rozumieæ), a obywatelem
siê jest, z urodzenia.
Gdy minister Giertych nawo³ywa³ do wzmocnienia rodziny, przewiduj¹c skutki demograficzne, wyœmiewali siê z niego, ¿¹daj¹c razem
z SLD jego dymisji. Dzisiaj p³ac¹ za
to utrat¹ pracy. ZNP nie alarmowa³
o skutkach emigracji m³odych ludzi,
nie protestowa³ przeciwko zamykaniu stoczni i wielu zak³adów pracy,
uwa¿aj¹c, ¿e to nie jego „dzia³ka”.
Dzisiaj robi „wielkie oczy”, bo nauczycieli dotknê³y skutki tych procesów.
Mój mentor wyt³umaczy³ mi to
kiedyœ w prosty sposób: - pada
deszcz, bêdzie sucho. Gdy zrobi³em
g³upi¹ minê powiedzia³: - tu pada,
tam bêdzie sucho, i wskaza³ na niebo. A babcia by doda³a; jak sobie
poœcielisz, tak siê wyœpisz.
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Przywracaj¹ wsi historiê
(UNIMIE, gm. £obez) W sobotê, w œrodku wsi Unimie, ludzie
odkopuj¹ fundamenty koœció³ka,
który sta³ tu jeszcze w latach 80.
Na jego miejscu ma stan¹æ kapliczka i tablica upamiêtniaj¹ca
Karola Wojty³ê, papie¿a Jana
Paw³a II, który na wody pobliskiej Regi mia³ spuœciæ kajak i
pop³yn¹æ do Reska i dalej, do
Gryfic. Tym sposobem Unimie
wpisze siê na mapê szlaków papieskich.
W centrum wsi na pagórku po
wojnie osta³ siê koœció³ek z muru
pruskiego, otoczony drzewami i
murkiem utworzonym z g³azów. Jak
wspomina pan Kazimierz Nowicki,
który osiad³ we wsi w 1948 roku, nie
by³ on u¿ywany, gdy¿ mieszkañcy
na msze chodzili do £obza lub pobliskiego Dobieszewa. PóŸniej zrobiono w nim remizê i nawet sta³a w
nim rêczna sikawka, któr¹ póŸniej
przeniesiono do starej kuŸni. Koœció³ek zawali³ siê w latach 80. i
zosta³ rozebrany. Teren zaros³y
krzaki i z czasem ju¿ ma³o kto domyœla³ siê, ¿e kiedyœ by³o to miejsce
kultu religijnego.
Gdy so³tysem Unimia zosta³ pan
Zdzis³aw Zielonka, a proboszczem
w £obzie ks. Józef Cyrulik, doszli

do wniosku, ¿e trzeba to miejsce
uporz¹dkowaæ. So³tys skrzykn¹³
wiêc kilkunastu mieszkañców i gdy
przychodzi sobota i nie ma wa¿niejszych zajêæ, zbieraj¹ siê na pagórku
i porz¹dkuj¹ teren. W minion¹ sobotê spotkali siê po raz szósty, licz¹c
od rozpoczêcia prac w czerwcu br.
Roboty zosta³y uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków, czêœæ spraw poza³atwia³ proboszcz, czêœæ so³tys; ktoœ przyje¿d¿a ci¹gnikiem, ludzie przynosz¹ sprzêt i pracuj¹.
- Szczególnie cieszy udzia³ w
pracach m³odych ludzi. Przychodzi
po kilkanaœcie osób. To sukces,
zwa¿ywszy, ¿e jesteœmy ma³¹ wsi¹.
- mówi so³tys Zielonka.
Odkopane fundamenty stanowi¹
ma³y prostok¹t i a¿ dziw bierze, ¿e
œwi¹tynia, by³a taka ma³a, ale widocznie dla mieszkaj¹cych tutaj
wystarcza³a. Teraz na jej miejscu ma
stan¹æ kapliczka i kamieñ papieski,
upamiêtniaj¹cy sp³yw Reg¹ Karola
Wojty³y, póŸniejszego papie¿a Jana
Paw³a II, który w 1962 roku mia³
tutaj, w Unimiu, spuszczaæ kajak na
wodê i p³yn¹æ do Reska, i dalej do
morza. W Resku od niedawna jest
ju¿ tablica upamiêtniaj¹ca to wydarzenie. Teraz taka bêdzie w Unimiu.
Tym sposobem ta ma³a wioska wpi-

Napad na promenadzie
24 sierpnia 2011 r. oko³o godz.
9.30 w £obzie na promenadzie dosz³o
do napadu na starsz¹ kobietê. Nieustalony na chwilê obecn¹ sprawca
uderzy³ 76 letni¹ kobietê ostrym narzêdziem w g³owê i usi³owa³ wyrwaæ
z rêki torebkê. Zosta³ jednak sp³oszony przez innego przechodnia. Kobieta w wyniku upadku dozna³a ogólnych obra¿eñ cia³a i z³amania rêki.
Policjanci z £obza prowadz¹ intensywne czynnoœci maj¹ce na celu
ustalenie i zatrzymanie sprawcy tego
czynu.
POLICJA apeluje do wszystkich,
którzy mogli widzieæ ten napad, uciekaj¹cego mê¿czyznê albo posiadaj¹
inne istotne informacje w tej sprawieo kontakt z Komend¹ Powiatow¹
Policji w £obzie nr. tel. 997, 112, 9156 15 511.
Rysopis sprawcy napadu: wzrost

180 cm, m³ody, oko³o 20-24 lat,
szczup³ej budowy cia³a, jasna cera,
chude rêce. Ubrany w bluzê z kapturem koloru niebieskiego.
(kp)

Og³oszenie
Firma Intop Szczecin informuje, i¿ od 29 sierpnia do
koñca listopada bêdzie trwa³ remont mostu w Unimiu.
Ruch bêdzie odbywaæ siê wahad³owo. Jednak w okreœlone dni ruch bêdzie wstrzymany w godz. od 8.00 do 14.00,
otwarty jedynie dla s³u¿b medycznych i ratowniczych.

sze siê na mapê szlaków papieskich,
tak chêtnie odwiedzanych przez turystów polskich i zagranicznych.
Trzeba tylko jeszcze uporz¹dkowaæ
miejsce przy moœcie, a doskona³¹

okazj¹ do tego mo¿e byæ jego remont, który ma siê wkrótce rozpocz¹æ. Mo¿e i tu zamocowaæ tak¹ tablicê informacyjn¹ i zrobiæ porz¹dne
zejœcie dla kajakowiczów.
KAR
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So³tysi naszego powiatu – Kazimiera Witkowska, so³tys Radowa Ma³ego

Dzieci i m³odzie¿ s¹ zawiedzeni,
nie maj¹ rozrywki
Kontynuujemy nasza seriê wywiadów z so³tysami wsi w Powiecie
£obeskim. Tym razem rozmawiamy z Kazimier¹ Witkowsk¹, so³tysem Radowa Ma³ego.
- Jakie prace s¹ prowadzone
obecnie na wsi? Co zosta³o ju¿ zrobione?
- So³ectwo przejê³am niedawno,
za poprzedniego so³tysa zosta³ zrobiony plac zabaw dla dzieci. Dokupiliœmy do niego konika, zostan¹
dokupione jeszcze inne rzeczy,
¿eby ten plac dla dzieci by³ jak najbardziej urozmaicony. Pieniêdzy
so³eckich na ten rok mieliœmy
26.600 z³; 17.500 z³ zosta³o przeznaczone na wyposa¿enie domu
kultury. Mamy ³adne ³awki, chcemy
je wkopaæ, ale na razie nie ma ludzi
chêtnych do pomocy, a do wkopania
jest 12 ³awek. Zrobiliœmy ³adny
dzieñ dziecka, wszyscy byli zadowoleni; by³y motory, ³ódki, by³o
wiele konkursów. Mamy boisko do
siatkówki, ch³opcy mog¹ graæ na
stadionie na boisku w pi³kê no¿n¹
lub chodz¹ na boisko ko³o szko³y.

Pracownik na bie¿¹co wykasza trawy we wsi.
- Jakie plany ma wioska na przysz³oœæ, jakieœ inwestycje, mo¿e imprezy?
- Chcielibyœmy zrobiæ jakieœ zadaszenie na placu zabaw, postawiæ
jak¹œ altankê. Chcemy ca³y czas
upiêkszaæ wioskê, dosadzaæ kwiatki, krzewy. Bêdziemy robili po¿egnanie lata, potem zrobimy dla dzieci andrzejki, op³atek i paczki dla
dzieci na miko³ajki. Chcemy integrowaæ ludzi. Mamy w planach tak¿e kupno nag³oœnienia, nie bêdziemy musieli wtedy po¿yczaæ sprzêtu
na imprezy, tym samym mo¿na wtedy czêœciej organizowaæ imprezy,
festyny czy inne spotkania, bo nie
jest siê zale¿nym od nikogo.
- Z jakimi problemami boryka
siê obecnie wioska?
- Mamy zwi¹zane rêce jeœli chodzi o dom kultury. Tak naprawdê
jeszcze go nie ma, ale wyremontowano ju¿ budynek. To by³a kiedyœ
œwietlica wiejska. Za so³eckie pie-

KRÊGARZ - BIOENERGOTERAPEUTA

Adam Maczuga 5 wrzeœnia w £obzie
Specjalista w manualnym nastawianiu krêgos³upa i stawów - jest to bezbolesny zabieg na odcinek krêgos³upa, likwiduj¹cy przesuniêcia miêdzykrêgowe, dyskopatie, skoliozy, kifozy, rwê
kulszow¹, chorobê Scheuermanna, przepuklinê j¹dra mia¿d¿ystego (lecz nie wszystkie) i inne schorzenia.
Wiadomo, ¿e chory krêgos³up jest Ÿród³em licznych chorób; po
usuniêciu przyczyn przystêpuje do uzdrawiania, uk³adu trawiennego,
oddechowo-kr¹¿eniowego, chorób kobiecych, prostaty, nerwic, depresji i wielu innych chorób.
Maczuga posiada z pokoleñ dar niesienia pomocy cierpi¹cym.
Ukoñczy³ wiele szkoleñ zakoñczonych egzaminami, jest cz³onkiem
Polskiego Cechu Naturystycznego w Szczecinie i £odzi, pomaga ludziom od prawie 40 lat. Maczuga namawia swoich pacjentów, by nadal
korzystali z pomocy swoich lekarzy, poniewa¿ taka wspó³praca lekarz
krêgarz-bioenergoterapeuta przynosi szybki powrót do zdrowia.
Oto wpisy w ksiêdze podziêkowañ; Tadeusz N. z Boles³awca: W
2007 roku chorowa³em na krêgos³up, z trudem porusza³em siê o 2
kulach, ju¿ po 2 zabiegach chodzi³em o 1 kuli, a po 5 zabiegach jestem
zdrowy i chodzê bez kul, wobec powy¿szego jestem bardzo wdziêczny.
Pani Dorota K., lekarz z Torunia: Pan Maczuga w 2006 roku zrobi³ mi
zabieg na ca³y krêgos³up i od razu poczu³am ulgê w odcinku szyjnym
i lêdŸwiowym. Po tym zabiegu nie dokuczaj¹ mi ju¿ bóle w odcinku
lêdŸwiowym z promieniowaniem do poœladka.
Na spotkanie proszê przynieœæ (jeœli ktoœ ma) wyniki przeœwietleñ,
rezonansu, tomografu i inne. Przyjêcia: Hotel OHP w £obzie, ul.
Krótka, dnia 5 wrzeœnia od godz. 14. Przyjêcia indywidualne po
wczeœniejszej rejestracji telefonicznej na okreœlon¹ godz., nastêpne
przyjêcia ju¿ w paŸdzierniku. Wizyty domowe; teren miasta i ca³ej
okolicy o zasiêgu gazety. Tel. 603-234-251.

ni¹dze s¹ tam kupione mebelki, sto³y, krzes³a. Bêd¹ jeszcze rega³y, s¹
komputery, ale wszystko jest pozamykane. M³odzie¿ chodzi i pyta siê
kiedy bêdzie to otwarte. Rozk³adam
rêce i mówiê, ¿e nie wiem. Mamy
chêtn¹ do wspó³pracy m³odzie¿,
dziewczyny tañczy³y, chcia³y mieæ
gdzieœ swoje miejsce na próby.
Tymczasowo uda³o siê za³atwiæ z
panem prezesem, ¿e mog¹ zagl¹daæ
na stadion do jednego z pomieszczeñ. Ale teraz pani, która sprz¹ta to
pomieszczenie, jest na urlopie i te
dziewczynki przysz³y do mnie do
domu. S¹ ch³opcy, którzy graj¹ na
instrumentach, inni robi¹ piêkne
stroiki. Ale nie chodzi o to, ¿ebym z
w³asnego domu robi³a œwietlicê. Po-

trzeba nam miejsca, gdzie moglibyœmy siê spotykaæ. Dzieci i m³odzie¿ s¹ zawiedzeni, nie maj¹ rozrywki, nie dziwiê
siê ¿e coœ psuj¹,
okupuj¹ przystanki, nudz¹ siê, bo nie
mog¹ tu dla siebie
znaleŸæ miejsca.
Pomieszczenie
gdzie ma byæ dom
kultury jest zamkniête ju¿ od
paŸdziernika ubieg³ego roku. M³odzie¿ czy doroœli maj¹ u nas, w Radowie Ma³ym, ciekawe zainteresowania, tylko nie mog¹ siê realizowaæ, bo nie maj¹ gdzie. Udostêpnienie pomieszczenia w domu kultury
by³oby rozwi¹zaniem, bo gdzie te
dzieciaki maj¹ pójœæ? S¹ u nas na
wiosce te¿ przejawy chuligañstwa.
Kradn¹ krzewy, zosta³o zniszczone
ogrodzenie na placu zabaw. Nie
wiemy czy policja ma jakieœ godziny dy¿urowania w naszej wsi. By³am kilka razy i za ka¿dym razem
by³o zamkniête, chcia³am porozmawiaæ o tym wandalizmie z policjantami, aby interweniowali. Przyda³yby siê nocne dy¿ury policji. Jest tak¿e du¿e bezrobocie, nie ma prac interwencyjnych.
Piotr Jachym

Sesja Rady Miejskiej w £obzie
(£OBEZ). 7 wrzeœnia (w
œrodê) odbêdzie siê sesja Rady
Miejskiej w £obzie.
Podczas sesji radni rozpatrz¹
m.in. informacjê burmistrza £obza
o przebiegu wykonania bud¿etu
Gminy £obez za I pó³rocze 2011
roku, informacjê o kszta³towaniu siê
wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsiêwziêæ Gminy £obez za I pó³rocze
2011 roku, oraz informacjê o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za
I pó³rocze 2011r.
Podjêcie uchwa³ Rady Miejskiej
w £obzie: w sprawie przejêcia od
Powiatu £obeskiego zadania publicznego w zakresie zarz¹dzania
drog¹ powiatow¹ nr 0968Z – ulica
Kolejowa w mieœcie £obez, zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXXVIII/245/
09 Rady Miejskiej w £obzie z dnia
2 czerwca 2009 r. w sprawie wydzie-

lenia z mieszkaniowego zasobu
gminy lokali socjalnych, zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXXVI/227/09
Rady Miejskiej w £obzie z dnia 31
marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spo¿ywania napojów
alkoholowych w niektórych miejscach na terenie miasta £obez, w
sprawie wspó³pracy partnerskiej
pomiêdzy Gmin¹ £obez a Miastem
Istra (Federacja Rosyjska).
Podczas sesji zostan¹ równie¿
rozpatrzone wnioski wniesione do
Rady Miejskiej w £obzie.
Materia³y poddawane pod obrady na sesji Rady Miejskiej zostan¹
szczegó³owo omówione na posiedzeniach komisji sta³ych Rady w
dniach: - 30.08.br. godz. 13. – posiedzenie Komisji Spraw Spo³ecznych, - 31.08.br. godz. 12. –
posiedzenie Komisji Terenów Wiejskich, - 1.09.br. godz. 13. – posiedzenie Komisji Bud¿etowej. MM
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Czy radny mo¿e byæ prezesem klubu
sportowego? Wed³ug opinii prawnej - tak

(WÊGORZYNO). 8 sierpnia
do Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie
wp³ynê³a informacja o naruszeniu przez radnego Marcina Szostakiewicza przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa.
Chodzi tutaj o art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z póŸn. zm.).
Artyku³ ten mówi: „Radni nie
mog¹ prowadziæ dzia³alnoœci gospodarczej na w³asny rachunek lub
wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego
gminy, w której radny uzyska³ mandat, a tak¿e zarz¹dzaæ tak¹ dzia³alnoœci¹ lub byæ przedstawicielem
czy pe³nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia³alnoœci.”
W zwi¹zku z tym zastêpca dyrektora Wydzia³u Nadzoru Kontroli
Ma³gorzata Nej wys³a³a pismo do
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
w Wêgorzynie z zapytaniami m.in.
o tym, czy radny Rady Miejskiej
Marcin Szostakiewicz pe³ni funkcjê
prezesa Zarz¹du Ludowego Klubu
Sportowego „Sparta”, jeœli tak to od
kiedy, czy klub Sportowy Sparta
prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i
czy klub zawiera³ z gmin¹ umowy
cywilnoprawne dotycz¹cych np.
korzystania z obiektów sportowych
Gminy lub inne umowy o podobnym
charakterze – umowy najmu, dzier¿awy. Kolejne pytanie brzmi: czy w
przypadku potwierdzenia siê faktu
naruszenia przez radnego Marcina
Szostakiewicza art. 24f ust.1 ustawy
o samorz¹dzie gminnym, zostan¹
podjête dzia³ania, o których mowa
w art. 383 par.2 w zw. z par.1 pkt 5
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112 z póŸn. zm.). Chodzi tu o
stwierdzenie przez radê w drodze
uchwa³y, wygaœniêcie mandatu radnego w ci¹gu miesi¹ca od wyst¹pienia przyczyny wygaœniêcia mandatu w zwi¹zku z naruszeniem ustawowego zakazu ³¹czenia mandatu radnego z wykonywaniem okreœlonych
w odrêbnych przepisach funkcji lub
dzia³alnoœci.
Na powy¿sze pytania Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Mazuro
odpowiedzia³, przesy³aj¹c w tej
sprawie dokumentacjê. Kwestia
pe³nienia przez Marcina Szostakiewicza funkcji radnego w po³¹czeniu
z funkcj¹ prezesa Klubu „Sparta”
nie jest bowiem poruszana po raz
pierwszy. Otó¿ ju¿ w 2007 roku
(wówczas M. Szostakiewicz równie¿ by³ radnym) Kancelaria Radców Prawnych, obs³uguj¹ca wówczas gminê Wêgorzyno na pytanie
ówczesnej przewodnicz¹cej Rady
Miejskiej Moniki KuŸmiñskiej wyda³a w tej kwestii opiniê prawn¹. We
wnioskach czytamy: „Poniewa¿
LKS „Sparta” pobieraj¹c op³aty za
wstêp na mecze pi³karskie nie prowadzi dzia³alnoœci gospodarczej,
tylko dzia³alnoœæ statutow¹, to nale¿y uznaæ, ¿e Pan Marcin Szostakiewicz pe³ni¹c funkcjê radnego nie
narusza zakazu o którym mowa w
art.24f. Ustawy o samorz¹dzie
gminnym” i dalej: „Organizowanie
przez Ludowy Klub Sportowy
„Sparta” meczy pi³karskich na stadionie gminnym, z jednoczesnym
pobieraniem op³at za wstêp na mecze, mieœci siê w pojêciu uczestnictwa w imprezach sportowych maj¹cych charakter wspó³zawodnictwa
przewidzianych w par.6 pkt.1 statutu, dlatego stanowi dzia³alnoœæ statutow¹, a nie dzia³alnoœæ gospodarcz¹ opisan¹ w art. 24f ustawy o
samorz¹dzie gminnym. Z uwagi na
to radny Marcin Szostakiewicz nie
narusza zakazu o którym mowa w
powy¿szym przepisie ustawy, o ile
oczywiœcie Klub nie prowadzi na
mieniu gminnym dzia³alnoœci gospodarczej, która nie by³a znana
opiniuj¹cemu w chwili sporz¹dzania opinii.”
Pod opini¹ podpisany jest radca
prawny Krzysztof Judek.
Radny Rady Miejskiej Marcin
Szostakiewicz pe³ni funkcjê prezesa Ludowego Klubu Sportowego
„Sparta” od 15 stycznia 2011 r.
Wczeœniej tê funkcje pe³ni³ w latach
2006-2008. W odpowiedzi Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej dla

Zachodniopomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego czytamy: „Klub
Sportowy „Sparta” nie prowadzi
dzia³alnoœci gospodarczej w celu
osi¹gniêcia zysku z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy.
Realizuje cele statutowe, które s¹
celami zasadniczymi przewidzianymi w Statucie”
Odnoœnie wynajmowania pomieszczeñ Zachodniopomorski
Urz¹d Wojewódzki otrzyma³ odpowiedŸ: „10 paŸdziernika 2008 roku
zosta³a zawarta umowa u¿yczenia
pomieszczeñ socjalno-sanitarnych
znajduj¹cych siê w dolnej czêœci
nowo wybudowanego Gimnazjum
jak równie¿ znajduj¹cego siê przy
Gimnazjum Stadionu Œrodowisko-

wego. Wówczas Urz¹d Miejski reprezentowa³a Pani Burmistrz Gra¿yna Karpowicz zaœ Ludowy Klub
Sportowy „Sparta” Pan Marcin Szostakiewicz.”
Jak na razie nie ma jeszcze odpowiedzi w tej sprawie z Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego. Jest to o tyle interesuj¹ca kwestia, ¿e dotyczy nie tylko
gminy Wêgorzyno.
Rozstrzygniêcie Wojewody w
tej kwestii bêdzie mo¿na ewentualnie zaskar¿yæ do Wojewódzkiego
S¹du Administracyjnego. Na fina³
tej sprawy nale¿y spokojnie poczekaæ, albowiem byæ mo¿e bêdzie rozstrzygaj¹cy tak¿e dla innych klubów
z naszego terenu.
MM

Z³ap siê za guzik...

Sezon grzewczy jeszcze nie rozpocz¹³ siê, ale ju¿ teraz jest odpowiednia pora na wyczyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie

ich szczelnoœci. Przy takiej pracy
widaæ na zdjêciu p. Miros³awa ¯urawika, kominiarza z Wêgorzyna.
S³awek Szy³owicz, Cieszyno
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REKLAMA

Wyprzeda¿
mat. budowlanych
art. malarskich, monta¿owych,
hydraulicznych oraz wiele
innych, poni¿ej cen zakupu
- likwidacja sklepu;
tel. kontakt. 91 39 71 072
lub kom. 602 210 238.

tygodnik ³obeski 30.8.2011 r.

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

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.

KOSTKA
GRANITOWA
SZARA I KOLOROWA
PIASKOWIEC
Tel. 502 770 750

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

Reklama
Tel. 91 973730

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Wyprawa na Kresy Wschodnie (cz. 2)
Realizacja programu nagli, autokar wiezie nas do Poczajowa, aby zobaczyæ, tam piêkne sanktuarium maryjne. W swojej krasie dorównuje ³awrze kijowskiej. Aby tam wejœæ, kobiety musia³y za³o¿yæ d³ugie spódnice i
chusty na g³owê.

Na terenie £awry w Poczjowie
St¹d jedziemy do Krzemieñca na posi³ek i na nocleg.Tu zwiedzaæ bêdziemy miasto muzeum J. S³owackiego, koœció³ i panoramê z góry „Bona”
(400 m n.p.m.).

Czêœæ £awry w Poczajowie

Warto zauwa¿yæ, ¿e tutejsi przewodnicy to Polacy i charakteryzuj¹ siê
bardzo g³êbokim patriotyzmem. Swym zaanga¿owaniem w temat, potrafi¹
wzruszyæ s³uchacza nawet do ³ez.
Zbigniew Kêdra

Panorama Krzemieñca z góry „Bona”
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Z ¯YCIA POWIATU
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Oœwiadczenia maj¹tkowe kierowników
jednostek Gminy Dobra
Dorota Janina Kisiel – Sekretarz Gminy Dobra, nie zgromadzi³a
oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Posiada papiery wartoœciowe: Pionier Akcji Rynków Wschodz¹cych
473,293 jednostek uczestnictwa na
kwotê 4.482,08 z³; Pionier FIO Lokacyjny 107,267 jednostek uczestnictwa na kwotê 1.404,12 z³. Posiada nieruchomoœci: nieruchomoœci
zabudowane – udzia³ 3/32 z 1,5636
ha o wartoœci oko³o 25.000 oraz
udzia³ 3/63 z 0,0817 ha o wartoœci
oko³o 4.000 z³ (wspó³w³asnoœæ w
spadku). Z tytu³u zatrudnienia, w
ubieg³ym roku osi¹gnê³a dochód w
wysokoœci 69.907,48 z³. Posiada na
w³asnoœæ samochód osobowy Toyota Yaris, 2002 rok produkcji, o wartoœci 13.000 z³.
S³awomir Grzegorz Brodniak
– Skarbnik Gminy Dobra, nie zgromadzi³ oszczêdnoœci w poprzednim
roku. Posiada dom o powierzchni
120 mkw. i wartoœci 300.000 z³
(w³asnoœæ – maj¹tek wspólny). Ma
tak¿e mieszkanie o powierzchni
45,80 mkw. i wartoœci 120.000 z³
(w³asnoœæ – maj¹tek wspólny). W
ubieg³ym roku ze stosunku pracy
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
76.864,98 z³ brutto; umowy zlecenie z E.F.S. - 13.185,85 z³ brutto.
Posiada samochód osobowy Ford
Focus, 2004 rok produkcji, wartoœæ
– oko³o 15.000 z³. Zobowi¹zania
pieniê¿ne: kredyt konsumpcyjny PKO BP S.A zaci¹gniêty w 2007
roku na okres sp³aty 4 lat, kredyt w
wysokoœci 12.000 z³, z koñcem
ubieg³ego roku do sp³aty pozosta³o
2.467,34 z³; kredyt na zakup samochodu – BS Goleniów zaci¹gniêty w
2010 roku na okres sp³aty 3 lat, kredyt w wysokoœci 16.000 z³, z koñcem ubieg³ego roku do sp³aty pozosta³o 11.544 z³.
Ewa Dmochowska-Hatalska dyrektor Szko³y Podstawowej w
Dobrej, nie zgromadzi³a oszczêdnoœci w 2010 roku. Posiada dom o
powierzchni 240/2 mkw. i wartoœci

300.000/2 z³ (maj¹tek odrêbny).
Posiada na w³asnoœæ mieszkanie o
powierzchni 45,80 mkw. i wartoœci
137.000 z³. Posiada grunty o powierzchni 0,15 ha i wartoœci 1.400
z³ (maj¹tek odrêbny). Z tytu³u zatrudnienia na stanowisku dyrektora
osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
58.816,99 z³ brutto; dochód ma³¿onka z tytu³u zatrudnienia –
50.871,80 z³ brutto. Zobowi¹zania
pieniê¿ne: kredyt hipoteczny zaci¹gniêty na zakup mieszkania w wysokoœci 20.406,53 CHF, na okres 20
lat w Banku BPH S.A; kredyt w
wysokoœci 20.000 z³ zaci¹gniêty na
okres 24 miesiêcy w Banku Portowym na cele konsumpcyjne.
Urszula Ko³odziejczyk - dyrektor Gimnazjum w Dobrej, nie
zgromadzi³a oszczêdnoœci w ubieg³ym roku. Posiada na w³asnoœæ
mieszkanie o powierzchni 46,76
mkw. i wartoœci 60.000 z³. Z tytu³u
zatrudnienia na stanowisku dyrektora osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
65.814 z³; praca w urzêdzie Miejskim – 46.644 z³; dochody ma³¿onka – 17.059,80 z³.
Alicja Kornelia Sokal - dyrektor Szko³y Podstawowej w Wojtaszycach, nie zgromadzi³a oszczêdnoœci w 2010 roku. Posiada na w³asnoœæ dom o powierzchni 168 mkw.
i wartoœci 170.000 z³ oraz mieszkanie o powierzchni 48 mkw. i wartoœci 40.000 z³. Posiada tak¿e budynki gospodarcze o wartoœci 30.000
z³. Uzyska³a w poprzednim roku dochód w wysokoœci 63.338 z³; dochód mê¿a – 14.171 z³. Posiada samochód osobowy Opel Meriwa,
2003 rok produkcji.
Krzysztof Wrzesieñ - prezes
Z.G.K sp. z o. o. w Dobrej, nie zgromadzi³ oszczêdnoœci w poprzednim
roku. Posiada na w³asnoœæ dom o
powierzchni 62 mkw. i wartoœci
180.000 z³ oraz mieszkanie o powierzchni 83 mkw. i wartoœci
180.000 z³. Posiada tak¿e dzia³kê

Rondo wci¹¿ w projekcie
(£OBEZ). Prace projektowe
dotycz¹ce skrzy¿owania ul. Niepodleg³oœci i ul. Segala, jak siê
okazuje, nie zosta³y jeszcze zakoñczone.
Koncepcja przebudowy ronda,
któr¹ umieœciliœmy na ³amach naszej gazety, wci¹¿ jest zmieniana.
Prace projektowe bêd¹ trwa³y do

koñca wrzeœnia. Wówczas projekt
ma byæ kompletny z pozwoleniem
na budowê. Inwestycja ma byæ realizowana wiêc dopiero w przysz³ym
roku.
W przysz³ym roku te¿ ma byæ
modernizowany most na £oŸnicy.
Obecnie trwaj¹ prace projektowe
zwi¹zane z tym zadaniem.
MM

roln¹ o powierzchni 555 mkw. i
wartoœci 80.000 z³. Wynagrodzenie
prezesa ze stosunku pracy w ubieg³ym roku wynios³o ³¹cznie
61.870,11 z³; przychód ma³¿onki ze
stosunku pracy – 59.359,05 z³. Posiada samochód Audi A4, 1998 rok
produkcji, Mercedes A Klasa, 2001
rok produkcji oraz motocykl Honda
VTX 1300, 2003 rok produkcji.
Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt
mieszkaniowy, hipoteczny w PKO
BP O/ Goleniów, kredyt na okres
sp³aty 20 lat, kwota kredytu –
46.065 CHF, kapita³ niesp³acony –
41.589,83 CHF. Po¿yczka gotówkowa PKO BP O/ Goleniów na
okres 24 miesiêcy, w wysokoœci
13.692,63 z³, do sp³aty z koñcem
ubieg³ego
roku
pozosta³o
12.874,10 z³.
Beata Barbara Wojna – m³odszy referent ds. Ewidencja Ludnoœci
w Dobrej, nie zgromadzi³a oszczêdnoœci w 2010 roku. Posiada na w³asnoœæ dom o powierzchni 84 mkw. i
wartoœci 280.000 z³. Osi¹gnê³a
dochód ze stosunku pracy za ubieg³y rok w wysokoœci 22.102,64 z³;
dochód ma³¿onka – 75.268,81 z³.
Posiada samochód BMW, 1995 rok
produkcji. Zobowi¹zania pieniê¿ne: konsumencki kredyt gotówkowy
– Bank Spó³dzielczy, filia w Dobrej,
kredyt na kwotê 50.000 z³, kapita³
niesp³acony – 17.493 z³.
Anna Kowalczyk - kierownik
OPS w Dobrej, zgromadzi³a
22.127,28 z³ oraz 190 euro
oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Posiada na w³asnoœæ dom o powierzchni 140 mkw i wartoœci
300.000 z³. Ma tak¿e mieszkanie o
powierzchni 69,2 mkw. i wartoœci
130.000 z³ (w³asnoœæ wspólna).
Posiada u¿ytki rolne o powierzchni
1,07 ka i wartoœci 10.000 z³. Posiada na w³asnoœæ budynki gospodarcze o powierzchni 102 mkw. i wartoœci 50.000 z³. Z tytu³u zatrudnienia w ubieg³ym roku osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 66.332,13 z³;

Urz¹d Miejski – 6.966,17 z³; firma
SAMBA – 3.360 z³; S¹d Rejonowy
w £obzie – 3.367 z³; dochód mê¿a
– 10.727,02 z³; Urz¹d Miejski –
555 z³. Posiada samochód osobowy
Toyota Carina, 1995 rok produkcji
(maj¹tek wspólny). Zobowi¹zania
pieniê¿ne: kredyt na remont mieszkania w Kredyt Bank, do sp³aty
pozosta³o 7.389 z³; kredyt hipoteczny w M – Bank, z koñcem ubieg³ego roku do sp³aty pozosta³o
30.308,23 USD.
Krystyna Kirejczyk - zastêpca
kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego, zgromadzi³a 20.100 z³ oszczêdnoœci w poprzednim roku. Posiada
na w³asnoœæ dom o powierzchni 100
mkw. i wartoœci 250.000 z³ oraz
mieszkanie o powierzchni 50 mkw.
i wartoœci 85.000 z³. Osi¹gnê³a dochód brutto za ubieg³y rok w wysokoœci 44.90615 z³; dochód brutto
mê¿a z tytu³u zatrudnienia –
69.477,42 z³. Posiada samochód
osobowy Citroen C5, 2006 rok produkcji. Zobowi¹zania pieniê¿ne:
PEKAO S.A kredyt hipoteczny w
wysokoœci 35.000 z³, termin sp³aty
– 2018 r, kredyt na zakup spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do
lokalu mieszkaniowego. Do sp³aty z
koñcem ubieg³ego roku pozosta³o
24.093 z³.
Marek Tadeusz Hatalski - kierownik Administracji Mienia Komunalnego,
nie
zgromadzi³
oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Posiada dom o powierzchni 240/2
mkw. i wartoœci 300.000 z³. Ma tak¿e mieszkanie o powierzchni 45,80
mkw. i wartoœci 139.000 z³ (maj¹tek
odrêbny). Posiada grunty rolne o
powierzchni 0,15 ha i wartoœci
1.400 z³. Z tytu³u zatrudnienia
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
50.871,80 z³; dochód ma³¿onki z
tytu³u zatrudnienia – 58.816,99 z³.
Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt na
cele konsumpcyjne w Banku Pocztowym na okres 24 miesiêcy, kredyt
w wysokoœci 20.000 z³.
PJ

Doczekaj¹ wodoci¹gu
(CIESZYNO-gm. Wêgorzyno). Zosta³ ju¿ og³oszony przetarg
na budowê sieci wodoci¹gowej
przesy³owej w Cieszynie na tereny rekreacyjne.
Informacja ta z pewnoœci¹ ucieszy w³aœcicieli dzia³ek rekreacyj-

nych nad jeziorem Woœwin. Na tê
inwestycjê czekaj¹ bowiem ju¿ od
kilkunastu lat. Zakoñczenie prac ma
nast¹piæ do koñca listopada tego
roku. Jak siê dowiedzieliœmy, 20
wrzeœnia w magistracie ma odbyæ siê
spotkanie w³aœcicieli dzia³ek z wybranym wykonawc¹ i ENE¥. MM
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Po¿yteczne wakacje Bawili siê na patelni
w Radowie Ma³ym
w Zajezierzu

W sierpniu odby³y siê w Zajezierzu „Po¿yteczne Wakacje”,
program finansowany przez Fundacjê Wspomagania Wsi.
Tegoroczna edycja nosi³a tytu³
„Pupile Zajezierza - ró¿a nasz¹ wizytówk¹”. Stowarzyszenie LEPSZE JUTRO w porozumieniu ze
Œwietlic¹ Wiejsk¹ po raz kolejny zapewni³o dzieciom z Zajezierza i Zagozdu zorganizowany wypoczynek,
polegaj¹cy nie tylko na zabawie, ale
przede wszystkim na spêdzaniu czasu w sposób konstruktywny i z po¿ytkiem dla siebie i innych. W tym
roku has³em przewodnim by³y zwierzêta domowe.
Dzieci spotka³y siê z Wakacyjnym Patrolem Policji, podczas którego zapozna³y siê z zagro¿eniami
zwi¹zanymi z zabawami na powietrzu, pobytem nad wod¹ i wzmo¿onym ruchem samochodowym oraz
sposobami zapobiegania sytuacjom
wynikaj¹cym z tych¿e. Z Wakacyjnym Patrolem przyjecha³ do dzieci
pies policyjny Ares wraz z przewodnikiem. Ten ostatni objaœni³ sposoby postêpowania w przypadku spotkania z obcym psem oraz pokaza³
metody tresury zwierz¹t. W nastêpnych dniach zosta³y przeprowadzone sesje zdjêciowe z pupilami.
W tym samym czasie, zgodnie z
drug¹ czêœci¹ tytu³u Po¿ytecznych
Wakacji, uczestnicy zajêli siê tworzeniem wizytówki wsi. Zosta³ odnowiony obelisk pod figurk¹ Matki
Boskiej, odmalowane ogrodzenie
przy figurce, a tak¿e siatka przy
basenie ppo¿. Tu nale¿¹ siê szczególne podziêkowania p. Krawêtkom, którzy ca³¹ rodzin¹ zaanga¿owali siê w te prace. Zosta³y stworzone skalniaki i tu uk³on w stronê p.
Ireny Wójcickiej, która od pocz¹tku

do koñca pracowa³a wraz z dzieæmi
nad ich wykonaniem. Przy gablotach zosta³y posadzone ró¿e. Czêœæ
mieszkañców, zainspirowana prac¹
dzieci, skrzyknê³a siê do „czynu
spo³ecznego” i zajê³a popraw¹ estetyki wsi, m.in. poprzez poprawienie
spoin muru okalaj¹cego boisko.
Podczas Po¿ytecznych Wakacji
uczestnicy nauczyli siê wyplataæ
koszyczki z materia³ów przyrodniczych , np. lnu, upiêkszyli kamienie
technik¹ decoupage oraz wykonali
wieniec do¿ynkowy. Dziêkujemy p.
Gabrielowi Krauze za przygotowanie stela¿u do wieñca, który zostanie zaprezentowany podczas tegorocznych Do¿ynek Gminnych w
£obzie. Dzieci ponios¹ go w paradzie ubrane w jednakowe stroje
uszyte przez p. Lodziê Cha³upkê.
W nagrodê za intensywn¹ pracê
podczas wakacji dzieci wziê³y
udzia³ w wycieczce do Ogrodów
Tematycznych w Dobrzycy oraz
Skansenu Chleba w Ustroniu Morskim. Podczas wizyty w Skansenie
uczestnicy poznali historiê wypiekania chleba, narzêdzi u¿ywanych
dawniej zarówno do ¿êcia zbo¿a,
jak i innych starszych narzêdzi u¿ywanych w gospodarstwie domowym, np. pierwszych ¿elazek. Mieli
te¿ okazjê do wyrobu w³asnych bu³eczek, wypieczonych potem w
prawdziwym piecu chlebowym
opalanym drewnem.
Pragniemy podziêkowaæ Fundacji Wspomagania Wsi za umo¿liwienie zorganizowania dzieciom
wypoczynku po³¹czonego z nauk¹ i
prac¹, w których naprawdê chêtnie
bior¹ udzia³ i ju¿ pytaj¹ o kolejne
edycje. Ich zaanga¿owanie dopinguje nas do wzmo¿onego wysi³ku
w poprawie nie tylko wizerunku
wsi, ale te¿ starañ o podniesienie
jakoœci ¿ycia mieszkañców. AO

W minion¹ sobotê na „patelni”
w Radowie Ma³ym zorganizowano festyn z okazji zakoñczenia
wakacji. Choæ pogoda nie dopisa³a, zgromadzi³o siê bardzo wielu
mieszkañców chêtnych do zabawy.
Zabawê rozpoczêto o godzinie
15. Pogoda pokrzy¿owa³a plany i
nie odby³y siê wczeœniej zaplanowane konkursy i zabawy dla dzieci.
Z biegiem czasu rozstawiono dmuchaniec dla dzieci, który cieszy³ siê
zainteresowaniem najm³odszych. Z
g³oœników lecia³a bardzo fajna muzyka, mieszkañcy stworzyli bardzo
fajn¹ atmosferê. Choæ pada³o to w
Radowie Ma³ym maj¹ ten przywilej,
i¿ na patelni jest gdzie siê schroniæ
przed deszczem. Najwa¿niejszy by³
wspólnie spêdzony czas. Mia³y byæ
tak¿e ³ódki dla dzieci, jednak ze
wzglêdów i¿ pomost zrobi³ siê bar-

dzo œlizgi po opadach deszczu, odst¹piono od tego pomys³u aby dzieciom siê nic nie sta³o.
W godzinach wieczornych zaczê³o siê gromadziæ na patelni coraz
wiêcej osób. Stra¿acy rozpalili
ognisko, wiêc komary tak¿e nikogo
nie gryz³y. Najpierw wszyscy siê
bawili i tañczyli pod parasolami,
jednak póŸniej uczestnicy zabawy
nie zwracali ju¿ uwagi na padaj¹cy
deszcz. Zabawa trwa³a do póŸnej
nocy.
Organizatorami imprezy by³a
pani so³tys, rada so³ecka oraz cz³onkowie OSP.
Organizatorzy pragn¹ podziêkowaæ sponsorom za wsparcie imprezy: staroœcie Janowi Zdanowiczowi, radnemu Remiœko, oraz panu
Œciborowi za pomoc w dowozie towaru oraz paniom, które piek³y ciasto na imprezê.
PJ
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Pyszna zabawa w Œwiêtoborcu
(£OBEZ-ŒWIÊTOBORZEC).
W minion¹ sobotê na godz.
17. zaplanowano ognisko
dla najm³odszych
mieszkañców Œwiêtoborca.
Gdy po po³udniu zaczê³o
padaæ, szanse na
spotkanie najm³odszych
zaczê³y maleæ. Okaza³o siê
jednak, ¿e dwie godziny
przed czasem na miejscu
udostêpnionym przez
w³aœcicieli Stada, pojawili
siê m³odzi ludzie z
zamiarem przygotowania
miejsca pod ognisko.
Inicjator spotkania Sebastian
Tomczak wraz z m³odymi ludŸmi,
mimo wci¹¿ padaj¹cego deszczu,
zaczêli zbijaæ prowizoryczne ³awki,
przygotowywaæ miejsce na ognisko, poustawiali sto³y wypo¿yczone
od w³aœcicieli Stada. W³aœciwie
dziêki uprzejmoœci pañstwa Banasiów spotkanie takie mog³o siê odbyæ. Gdy zbli¿a³a siê godzina, na
któr¹ rozpoczêcie ogniska zaplanowano, deszcz powoli ustêpowa³.
Aura nie przeszkodzi³a najm³odszym. Rodzice, którzy przyszli razem z dzieæmi, zaopatrzyli siê w parasole. Te po chwili okaza³y siê niepotrzebne, bo deszcz ca³kiem usta³.
Po upalnych dniach powietrze zrobi³o siê rzeœkie i przyjemne. Ognisko, z ma³ymi k³opotami rozpalono
wczeœniej. Dok³adane suche drwa
zajê³y siê doœæ szybko i ogieñ
p³on¹³, daj¹c przyjemne ciep³o.
Organizacja przebiega³a sprawnie i szybko – m³odzi ludzie ostrzyli
przygotowane zawczasu kije, inni
donosili kie³baski, napoje, chleb i
musztardê. Tu warto zauwa¿yæ, ¿e na
zakupy pan Sebastian uzyska³ z Rady
Osiedla 100 z³, koszt wyniós³ 200.
Gdy najm³odsi piekli kie³baski,
pan Sebastian zastanawia³ siê co
zrobiæ, by uatrakcyjniæ spotkanie.
Po chwili przyniós³ pud³o wype³nione lekkimi, plastikowymi pi³eczkami. Szybko wymyœli³ zabawê polegaj¹ca na przerzucaniu pi³eczek
przez siatkê. Podzieli³ chêtnych do
zabawy na dwie grupy, wyjaœni³ zasady gry i pyszna zabawa rozpoczê³a siê na ca³ego. Dru¿yny mia³y
okreœlony czas na przerzucenie pi³eczek na drug¹ stronê. Wygrywa³a
dru¿yna, której uda³o siê przerzuciæ
ich jak najwiêcej. W zabawê w³¹czyli siê i starsi.
- No piêknie - powiedzia³a jedna
z mam, gdy przysz³o zmierzyæ siê
starszym z najm³odszymi uczestnikami ogniska – moje w³asne dziec-

ko jest w przeciwnej dru¿ynie. S³owa te spotka³y siê z gromkim œmiechem. Mimo i¿ starsi nie dawali forów najm³odszym – pierwsz¹ rundê
przegrali. Nie oby³o siê bez œmiechów, ¿artów i sporych emocji. Gra
mog³aby toczyæ siê zapewne do samego rana, gdyby nie nastêpna konkurencja, któr¹ zorganizowano na
poczekaniu – skoki w workach. Granic¹ by³a skrzynka, worki te¿ szybko siê znalaz³y. I tutaj nie brakowa³o
emocji i œmiechu, szczególnie, gdy
zdesperowani zawodnicy koñczyli
bieg w workach, turlaj¹c siê po ziemi, b¹dŸ gdy nie maj¹c si³y skakaæ,
powolutku szli w workach do mety.
Zabawa by³a pyszna, mimo i¿ ¿adnych nagród nie przewidziano. To
mia³a byæ zwyk³a zabawa – i by³a.
Gdy ju¿ wszyscy byli zmêczeni
zmaganiami sportowymi, na miejscu zjawi³a siê Martyna z gitar¹.
Uczestnicy spotkania zasiedli
wokó³ ogniska. Dopiero wówczas
okaza³o siê, ¿e brakuje miejsca na
³awkach. £adna pogoda i œmiechy
dobiegaj¹ce z miejsca zabawy zwabi³y kolejnych mieszkañców Œwiêtoborca. Martyna rozda³a kartki z
tekstem. Gdy tylko wydoby³y siê
pierwsze akordy, wszyscy zaczêli
œpiewaæ. By³o to niesamowite, patrz¹c, jak od najm³odszych dzieci po
ich babcie i dziadków, wszyscy
œpiewaj¹ piêknym chórem. Szybko
przypominano sobie kolejne znane
piosenki i œpiewano dalej. Do ogniska dochodzi³o coraz wiêcej mieszkañców. Zabawa, zorganizowana ad
hoc okaza³a siê wspania³¹ odmian¹
od codziennoœci. Tym bardziej, ¿e jak nam powiedzieli mieszkañcy
Œwiêtoborca - tutaj nic nigdy nie
dzieje siê.

- Przez lata nikt nie zajmowa³ siê
nami, nic tu nie organizowano, a ten
m³ody cz³owiek wprowadzi³ siê tutaj i ju¿ zorganizowa³. Fantastycznie to wszystko prowadzi. Jak bardzo nam tego brakowa³o – wystarczy popatrzeæ. Dzieci nie mog³y siê
doczekaæ, nawet deszcz im nie przeszkadza³ – powiedzia³a jedna z pañ,
która przysz³a na ognisko.
Wprawdzie pan Sebastian nie
mia³ zbyt wiele czasu, jednak uda³o
mu siê odpowiedzieæ na intryguj¹ce
nas pytanie – dlaczego to zrobi³?
- Pocz¹tkowo chcia³em zrobiæ
ognisko dla córeczki, póŸniej pomyœla³em, dlaczego mia³oby byæ tylko
dla niej? Pomyœla³em, by zaprosi³a
kole¿anki i kolegów. W konsekwencji doszed³em do wniosku, by zorganizowaæ je dla wszystkich. Zrobi³em plakaty, poszed³em do Rady
Osiedla, zrobi³em zakupy, m³odzie¿
bardzo zaanga¿owa³a siê w ognisko,
a pañstwo Banasiowie udostêpnili
nam plac i sto³y. - powiedzia³ pan
Sebastian Tomczak.
Miejsce na ognisko wrêcz wy-

marzone, w otoczeniu budynków,
pod bocianim gniazdem, do którego
wrócimy innym razem, z dala od
ulicy i samochodów.
- Dzieci maj¹ plac zabaw, ale tam
jest niebezpiecznie. Prosiliœmy, aby
przyci¹æ ga³êzie zwisaj¹ce nad nim
– przyciêli dwie i koniec. W razie
wiatru, niech spadnie ga³¹Ÿ na
dziecko. Przy tym plac jest przy
samej drodze i nie jest ogrodzony.
Jest tam niebezpiecznie, a tutaj
dzieciom nic nie mo¿e siê staæ –
powiedzia³a jedna z mieszkanek.
Radoœæ z ogniska i spotkania we
wspólnym gronie dawa³a siê odczuæ
na ka¿dym kroku. Widaæ, ¿e brakowa³o takich spotkañ i brakuje, nie
tylko tu, ale i w innych dzielnicach
miasta.
- Ludzie na wsiach maj¹ lepiej
ni¿ my. Tam ci¹gle coœ siê organizuje, np. w Unimiu to widzê. Ci¹gle
jest coœ dla dzieci, maj¹ swoje miejsce, a tu? Nic nie mamy, nawet w³asnego placu, na którym moglibyœmy
siê spotkaæ – doda³a kolejna uczestniczka ogniska.
MM
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W Be³cznej wakacje po¿egnali zabaw¹
27 sierpnia na stadionie
w Be³cznej zosta³
zorganizowany festyn
z okazji zakoñczenia
wakacji. Choæ pada³
deszcz wszyscy fajnie
siê bawili.
Zaczê³o siê ju¿ oko³o godziny
16. Przyby³o bardzo wiele dzieci
gotowych i chêtnych do zabawy.
Prowadz¹c¹ festyn by³a Ewa
Zwierzchowska, która przygotowa³a wiele konkurencji dla dzieci i rodziców. By³o „7 potów”, konkurs
rodzinny mama, tata, dziecko, biegi
dla m³odszych i starszych, ³owienie
rybek dla maluchów, konkursy plastyczne – portret rodziców oraz konkurs ortograficzny.
Podczas zabaw wyg³upów najm³odszych nie brakowa³o. Ka¿dy
by³ uœmiechniêty od ucha do ucha.
By³y tak¿e nagrody za wygrane konkurencje. Najciekawiej by³o wtedy,
gdy dzieci konkurowa³y z rodzicami. Wtedy najm³odsi mobilizowali
siê najbardziej. Jednak lepsi w
wiêkszoœci konkurencji okazywali
siê rodzice.
Przygotowano tak¿e wiele smako³yków, by³y pyszne ciasta, by³o
ognisko. Do Be³cznej przyjechali
równie¿ stra¿acy i policjanci. Policjanci zorganizowali konkurs dla

dzieci, pada³y pytania o numery
alarmowe lub o to jak zachowaæ siê
w danej sytuacji. Trzeba przyznaæ,
¿e dzieci udziela³y bardzo m¹drych
odpowiedzi. Policjanci tak¿e przygotowali dla dzieci upominki.
Do zabaw przygrywa³a wszystkim bardzo fajna muzyka, nie potrzebny by³ sprzêt czy kapela, w
Be³cznej maj¹ w³asny, a obs³ug¹
zaj¹³ siê nastoletni ch³opak. Wreszcie oko³o godziny 18. odby³ siê konkurs na Miss Be³cznej. W konkursie
bra³o udzia³ wiele dziewczynek.
M³odszych i starszych. Wybór by³
bardzo trudny, wygra³a jednak Gabrysia Siwierska. Kto wie, mo¿e w
przysz³oœci zostanie Miss Ziemi
£obeskiej.
Mimo i¿ pogoda nie dopisa³a,
odby³a siê tak¿e zabawa dla doros³ych, która trwa³a do pó³nocy.
Wszyscy œwietnie siê bawili.
Organizatorami imprezy byli
so³tys i rada so³ecka.
Organizatorzy pragn¹ podziêkowaæ sponsorom za wsparcie imprezy: Marcinowi Œwi¹tkowi, radnemu Ryszardowi Soli i w³aœcicielowi sklepu w Be³cznej Adrianowi
Walentynowiczowi.
Podziêkowania s¹ tak¿e kierowane do wszystkich mieszkañców,
którzy wspomogli imprezê finansowo i organizacyjnie oraz za udan¹
wspóln¹ zabawê.
PJ
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OG£OSZENIE

PROJEKT W PIGU£CE:
1. Tytu³ projektu: Dziecko w przedszkolu - rodzic w pracy
2. •ród³o finansowania: Poddzia³anie 1.3.2 Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki
3. Czas realizacji projektu: 2 lata: 01.09.2009 r. - 31.08.2011 r.
4. Wartoœæ w projektu: 2 855 223,03 z³.
5. Instytucja Poœrednicz¹ca: Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej,
Departament Wdra¿ania Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
6. Pomys³, opracowanie i przygotowanie projektu: Powiatowy Urz¹d
Pracy w £obzie
7. Wnioskodawca: Urz¹d Miejski w £obzie - Gmina £obez
8. Partnerzy projektu: Urz¹d Miejski w Resku, Urz¹d Miejski w Wêgorzynie, Urz¹d Miejski w Dobrej, Urz¹d Gminy w Radowie Ma³ym.
Podczas jednego ze spotkañ roboczych Powiatowego Urzêdu Pracy w
£obzie, pracownicy Filii PUP z Reska zwrócili uwagê na problem aktywizacji osób sprawuj¹cych opiekê nad ma³ymi dzieæmi. Czêsto bezrobotne
mamy odmawia³y podjêcia pracy z powodu braku mo¿liwoœci zapewnienia
im opieki. Po przeanalizowaniu danych dotycz¹cych wskaŸnika uprzedszkolnienia dla Powiatu i dla obszarów wiejskich, iloœci dzieci w poszczególnych miejscowoœciach, mo¿liwoœci dojazdu, potencjalnej bazy lokalowej,
wytypowano wstêpnie 14 lokalizacji. Ostatecznie, ze wzglêdu na wymogi
budowlane do projektu zakwalifikowano 7 punktów. Pierwotnie wniosek
mia³ byæ z³o¿ony w odpowiedzi na konkurs og³oszony przez Wojewódzki
Urz¹d Pracy w Szczecinie w ramach Poddzia³ania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Jednak w dokumentacji konkursowej znalaz³ siê
zapis, który wyklucza³ Gminy £obez i Resko z wnioskowania o dofinansowanie. Zale¿a³o nam na projekcie kompleksowym, obejmuj¹cym wszystkie
Gminy Powiatu £obeskiego, wiêc rozpoczê³y siê poszukiwania innych
mo¿liwoœci.
Pojawi³y siê one wraz z og³oszeniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej konkursu zamkniêtego w ramach Poddzia³ania 1.3.2 Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Ostatecznie to Gmina £obez zosta³a wnioskodawc¹, a zarazem liderem projektu.
Projekt uzyska³ dofinansowanie i dziêki temu utworzyliœmy 7 punktów
przedszkolnych w miejscowoœciach: Suliszewice (Gmina £obez), £abuñ
Wielki, £osoœnica i £ugowina (Gmina Resko), Cieszyno (Gmina Wêgorzyno), Wojtaszyce (Gmina Dobra), Gostomin (Gmina Radowo Ma³e).
Wparciem w ramach projektu podczas dwóch lat jego trwania objêto 103
rodziców, a co za tym idzie - 103 dzieci. Dziêki temu dzieci mog³y zostaæ
objête edukacj¹ przedszkoln¹ w wyposa¿onych placówkach, z odpowiedni¹ kadr¹, cateringiem, a ich rodzice mieli szansê na podjêcie b¹dŸ kontynuowanie przerwanej œcie¿ki zawodowej.

Cieszyno
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Zalew
w przysz³ym roku
(£OBEZ). Wojewódzki
Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych wci¹¿ jeszcze projektuje budowê
zbiornika. Jak siê okazuje,
projekt musia³ zostaæ poszerzony o dodatkowe elementy, m.in.: elektrownie
wodne, które s¹ powy¿ej i
poni¿ej oraz most prowadz¹cy do cegielni.
W grê bêdzie wchodzi³a prawdopodobnie przebudowa mostu
prowadz¹cego do cegielni. Gmina
£obez w roku ubieg³ym przeprowadzi³a ekspertyzê jego stanu technicznego. Wynika z niej, ¿e most
wymaga modernizacji. Ekspertyza
zosta³a przekazana Wojewódzkiemu Zarz¹dowi Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Szczecinie. Oka-

za³a siê pomocna przy projektowaniu zbiornika i projektowaniu urz¹dzeñ spiêtrzaj¹cych wodê, które
maj¹ byæ zlokalizowane w pobli¿u
mostu.
Projektowanie ma trwaæ jeszcze
do koñca wrzeœnia, pozwolenie na
budowê mo¿e byæ uzyskane prawdopodobnie dopiero na prze³omie
paŸdziernika, tote¿ z pewnoœci¹ prace ziemne nie rusz¹ w tym roku.
Œrodki na zasadzie niewygasaj¹cych zostan¹ przeniesione na przysz³y rok i dopiero wówczas, o ile nie
bêdzie po drodze kolejnych niespodzianek, rozpocznie siê budowa
zbiornika.
- Dyrektor Tomasz P³owens prosi³ mnie, abym dotar³ do osób, które
maj¹ tam ogródki z informacj¹, aby
w przysz³ym roku nie przystêpowa³y ju¿ do zasiewów, bo wiosn¹ mo¿liwe jest tam wejœcie z budow¹ –
powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard Sola.
MM

Po kolei
z modernizacj¹
(£OBEZ). Koszt modernizacji
oczyszczalni to wstêpnie 6-8 milinów z³. Jak przewiduje burmistrz
£obza Ryszard Sola, na ten cel bêdzie mo¿na pozyskaæ dofinansowanie. Prawdopodobieñstwo jego uzyskania jest o tyle wiêksze, ¿e gminy,
które wchodz¹ w sk³ad Celowego

Zwi¹zku Gmin Pojezierza Drawskiego i oczekuj¹ na dofinansowanie na budowê kanalizacji, zamierzaj¹ w nastêpnej kolejnoœci z³o¿yæ
wniosek na modernizacjê oczyszczalni œcieków. Przypominamy, ¿e
£obez wyst¹pi³ o dofinansowanie
tzw. Zatorza.
MM
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Dobra, dnia 24.08.2011r

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej og³asza pierwszy ustny
przetarg nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci po³o¿onej w gminie Dobra,
powiat ³obeski

Przedmiotem sprzeda¿y jest:
udzia³ do 1/2 czêœci w dzia³ce zabudowanej oznaczonej numerem
ewidencyjnym nr 207 o pow. 0,0399 ha (399 mkw.), zabudowana budynkiem gospodarczym - stodo³¹ (do remontu), po³o¿ona we wsi Grzêzno. Dzia³ka rolna zabudowana nr 207, posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr SZ1L/00018063/4. Sprzeda¿ zwolniona z podatku VAT.
Udzia³ do 1/2 czêœci nieruchomoœci nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami. Post¹pienie
- nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do pe³nych dziesi¹tek w górê. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w
kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy
Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu nr 36937510415502447120000010
najpóŸniej do dnia 26.09.2011 roku do godziny 14.00.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu 30.09.2011r. rozpoczêcie o godzinie 11.00 w
pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci
wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie,
która wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego wadium nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy
notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21
dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej,
ul. Rynek 1, tel. (91) 39 14535

Dzieci w Dobrej chêtnie w wakacje odwiedza³y bibliotekê
- Przez ca³y lipiec prowadziliœmy we wtorki i czwartki zajêcia
dla dzieci i m³odzie¿y od 11.00 do
13.00. - mówi Ma³gorzata Cieœlik,
dyrektor Publicznej Biblioteki w
Dobrej.
- G³ównie by³y to zajêcia plastyczne, by³y krzy¿ówki literackie.
Nie by³o zajêæ ruchowych, bo po
prostu nie mamy na to miejsca. Zainteresowanie by³o naprawdê du¿e.
Przychodzi³o po 10 - 15 dzieci.
Przychodzi³y tak¿e dzieci spoza
naszej gminy. Dzieci by³y bardzo
zadowolone, czêœæ prac wywiesi³yœmy. Pogoda nie dopisa³a w te wakacje, wiêc dla dzieci by³a to jakaœ
alternatywa. Nie wychodziliœmy z
dzieæmi w plener, bo przez okres

wakacji w bibliotece by³ tylko jeden
pracownik. Korzystamy z bajek na
p³ytach, ale dzieci wol¹ krzy¿ówki i
zajêcia literackie. Mamy bardzo fajne ko³o fortuny, robimy do tego has³a zwi¹zane z prac¹ bibliotekarsk¹.
Dzieci co roku wracaj¹ do nas na
zajêcia i s¹ zadowolone. Poza zajêciami mamy ca³y czas dostêpne
komputery, czasem mamy naprawdê du¿¹ kolejkê dzieciaczków.
Przez okres wakacji do Dobrej
przyje¿d¿a wiele osób z zewn¹trz,
odwiedzaj¹ wtedy chêtnie nasze
muzeum. Pojawiaj¹ siê nawet grupy
z Niemiec. Mówi¹, ¿e nigdzie indziej w okolicy nie ma muzeum i
takich zbiorów – powiedzia³a nam
dyrektor Ma³gorzata Cieœlik. PJ
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OG£OSZENIA

Dobra, dnia 23.08.2011

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej og³asza pierwszy ustny przetarg
ograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
niezabudowanej po³o¿onej w obrêbie miasta Dobra

Przedmiotem sprzeda¿y jest:
niezabudowana dzia³ka nr 207/8 - po³o¿ona przy ul. Armii Krajowej-£okietka, obrêb miasta Dobra, powiat ³obski, oznaczona „B”,
uzbrojenie w media w zasiêgu, kszta³t dzia³ki nieregularny, konfiguracja terenu p³aska, bez dostêpu do drogi, s¹siedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , przeznaczenie w SUiKZP miasta
Dobra - strefa zabudowy mieszkaniowej z us³ugami, dzia³ka gruntowa
wpisana jest do rejestru zabytków pod nr 81. Nieruchomoœæ posiada
urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr KW-SZ1L/00019425/7 w S¹dzie Rejonowym w £obzie. Post¹pienie - nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej
zaokr¹glaj¹c do pe³nych dziesi¹tek w górê. O wysokoœci post¹pienia
decyduj¹ uczestnicy przetargu. Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na
liczbê uczestników, je¿eli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co
najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny wywo³awczej.
Do ceny netto ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokoœci 23%.
W przetargu ograniczonym na polepszenie zagospodarowania
mog¹ braæ udzia³ w³aœciciele lub wspó³w³aœciciele dzia³ek s¹siednich oznaczonych numerami 207/2, 207/4, i 374 obrêb miasta
Dobra, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2010r, nr 102, poz. 631) oraz Uchwa³y Rady
Miejskiej Nr VIII/52/2011 z dnia 16.06.2011r.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest:
- wp³acenie wadium w kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na
konto: Bank Spó³dzielczy Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu nr
36937510415502447120000010 najpóŸniej do dnia 21.09.2011 roku
do godziny 1400.
- z³o¿enie najpóŸniej w dniu 21.09.2010 w sekretariacie Urzêdu
Miejskiego w Dobrej pisemne zg³oszenie uczestnictwa w przetargu
ograniczonym z kopi¹ dowodu osobistego, dowodem wp³aty wadium,
kopi¹ aktu w³asnoœci dzia³ki przyleg³ej oraz oœwiadczeniem o zapoznaniu siê warunkami przetargu ograniczonego.
Przetarg ograniczony odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej, ulica Rynek 1, w dniu 29.09. 2011 r. rozpoczêcie
o godzinie 11.00 w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci
wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie,
która wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej,
wp³aconego wadium nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania
umowy notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w
ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie
nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej,
ul. Rynek 1, tel. (91) 39 14 535.
Burmistrz Dobrej

DRUKARNIA w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 913973730

tygodnik ³obeski 30.8.2011 r.

Dobra, dnia 25.08.2011r.

BURMISTRZ DOBREJ
sprzeda w drodze rokowañ budynek mieszkalny
nr 48, wraz z dwoma budynkami gospodarczymi
usytuowanymi na dzia³ce nr 193
w mieœcie Dobra przy ul. Armii Krajowej
Przedmiotem sprzeda¿y w drodze rokowañ jest nieruchomoœæ zabudowana budynkiem mieszkalnym z dwoma budynkami gospodarczymi po³o¿ona w centrum miasta na dzia³ce nr 193 o pow. 277mkw.,
przy ulicy Armii Krajowej 48 w Dobrej. Budynek mieszkalny jednorodzinny, 2 kondygnacyjny, w czêœci podpiwniczony o powierzchni u¿ytkowej 145,92 mkw., sk³ada siê z czterech pokoi, dwóch kuchni (w tym
jedna z ³azienk¹ i wc), pomieszczenia gospodarczego, wiatro³apu,
dwóch korytarzy. Dzia³ka uzbrojona jest w instalacjê elektryczn¹, wod.kanalizacyjn¹ oraz telekomunikacyjn¹, przeznaczona w SUiKZP miasta Dobra jako zabudowa mieszkaniowa z us³ugami - stare miasto. W/
w dzia³ka gruntowa wpisana jest do rejestru zabytków pod nr 81, cena
gruntu zostanie obni¿ona o 50%, proporcjonalnie do wylicytowanej
ceny nieruchomoœci. Dzia³ka posiada za³o¿on¹ ksiêgê wieczyst¹ nr
SZ1L/00019556. W/w nieruchomoœæ nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Ustalona cena do rokowañ wynosi: - 26.560,00 z³ zw. z podatku VAT.
Rokowania odbêd¹ siê w dniu 30 wrzeœnia 2011r o godzinie l4.00
w pok. nr 2 w Urzêdzie Miejskim w Dobrej ul. Rynek l.
Wysokoœæ zaliczki w kwocie 2.656,00 z³ nale¿y wp³aciæ w kasie
Urzêdu Miejskiego lub na konto: Bank Spó³dzielczy Goleniów, Oddzia³
w Chociwlu nr 36937510415502447120000010 najpóŸniej do dnia
27.09.2011r. do godz. 1400. Dat¹ uiszczenia wp³aty zaliczki jest data
uznania rachunku bankowego Urzêdu, a nie data dokonania wp³aty.
Na powy¿sz¹ nieruchomoœæ przeprowadzono dwa przetargi w terminach: I przetarg 14.03.2011r. - cena wyw. 66.400,00 z³; II przetarg 14.06.2011r. - 45.000,00 z³,
Zg³oszenie udzia³u w rokowaniach sk³adane jest w formie pisemnej
w zamkniêtej kopercie z dopiskiem „ROKOWANIA - budynek mieszkalny Armii Krajowej 48 - „Nie otwieraæ” w Urzêdzie Miejskim w Dobrej, ul. Rynek 1, sekretariat do dnia 28.09.2011r. do godz. 15.30.
Zg³oszenie powinno zawieraæ:
1. imiê, nazwisko i adres albo nazwê lub firmê oraz siedzibê, je¿eli
zg³aszaj¹cym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2. datê sporz¹dzenia zg³oszenia;
3. oœwiadczenie, ¿e zg³aszaj¹cy zapozna³ siê z warunkami rokowañ
i przyjmuje te warunki bez zastrze¿eñ;
4. proponowan¹ cenê i sposób jej zap³aty;
5. Kopiê dowodu wp³aty zaliczki nale¿y do³¹czyæ do zg³oszenia
Nabywca nieruchomoœci ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej
i wpisu do ksiêgi wieczystej. Wp³acona zaliczka zostanie zaliczona na
poczet nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania rokowañ
zaliczka zostanie w ca³oœci zwrócona najpóŸniej w ci¹gu trzech dni od
dnia zamkniêcia rokowañ. Osobie, która wygra rokowania, a uchyli siê
od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconej zaliczki nie zwraca siê.
Burmistrz Dobrej mo¿e zamkn¹æ rokowania bez wybrania nabywcy
nieruchomoœci lub odwo³aæ rokowania podaj¹c do publicznej wiadomoœci uzasadnione przyczyny. Szczegó³owych informacji udziela
Urz¹d Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, tel. (91) 39 14 535.

WIZYTÓWKI
WYDRUKI PRAC DYPLOMOWYCH, BINDOWANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349

tygodnik ³obeski 30.8.2011 r.

OG£OSZENIA DROBNE

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

US£UGI

PRACA

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Region

Powiat ³obeski

Zatrudniê tynkarzy.
Tel. 605 069 239

Sprzedam dzia³kê ( wieczyste u¿ytkowanie ) pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ o pow. 958 mkw. przy ul.
Bocznej 35 w £obzie. Tel. 602 896
382

Sprzedam mieszkanie w ³obzie
bezczynszowe 50 mkw I piêtro. Tel
661 989 577 dzwoniæ po 18:00
Wynajmê mieszkanie w ³obzie. Tel.
880 085 176
Sprzedam kawalerkê po generalnym remoncie w centrum £obza.
Tel. 883-950-105.
Sprzedam kawalekê w Resku, 28
mkw. okna PCV ogrzewanie gazowe + pom. gosp. 7,5 mkw. Cena 60
tys. Tel. 608 727 083.

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
Wynajmê du¿¹ kawalerkê w Szczecinie obok galerii Kaskada ( œcis³e
centrum). Tel. 502 326 106

NAUKA
Powiat drawski
Lekcje jêzyka angielskiego juz od
50 z³ miesiêcznie. Tel. 606 266 408.
pedryczj@02.pl

Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214
Tlumaczenia - wszystkie jezyki.
Lobez, ul. Murarska 9a, w godz.
9-17, tel. 91/3976470
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.

Region
Gabinet stomatologiczny w Nowogardzie podejmie wspó³pracê z ortodont¹ i chirurgiem. Tel. 667 715
815.

Dam pracê dentyœcie. Gabinet w
Nowogardzie. Wysokie zarobki.
Umowa z NFZ. Tel. 667 715 815.

INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Wyprzeda¿ mat. budowlanych, art.
malarskich, monta¿owych, hydraulicznych oraz wielu innych, poni¿ej
cen zakupu – likwidacja sklepu.
Telefony kontaktowe 91 39 71072 ,
kom. 602 210 238
Do sprzedania dobrze prosperuj¹ca hurtownia lodów i ¿ywnoœci mro¿onej wraz z sieci¹ zaopatrzenia i
zbytu. £obez ul. Waryñskiego 19A.
Tel. 604 214 766.
£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.
Ponton dwuosobowy pod³oga
utwardzona sk³adana, wios³a, mocowanie na silnik, dwie komory, dwa
siedzenia, pokrowiec, stan bardzo
dobry - sprzedam. Tel. 663 378 855

Region
Poznam ³adn¹, m³od¹ dziewczynê
w celu p³atnych spotkañ towarzyskich. SMS pod numer tel. 791 836
615.

Wydzier¿awiê pomieszczenia sklepowe ogrzewane o pow. 130 mkw.
wraz z placem manewrowym o pow.
416 mkw. oraz ramp¹ za³adowcz¹ w
Wêgorzynie przy ruchliwej trasie
Wêgorzyno – Nowogard ( pod
ka¿d¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹).
Teren strze¿ony, Telefony kontaktowe 91 39 71072 , kom. 602 210 238.
WARUNKI DZIER¯AWY ORAZ
OP£ATY DO UZGODNIENIA.
£obez wynajmê domek ul. Przechodnia. Tel. 792 140 557
£obez. Dzia³ka inwestycyjna 4,5
ha. Miejscowy plan zagospodar.
przestrzennego. Tel. 600 265 547
£obez dzia³ki rzemieœlnicze, powierzchnia od 2000 mkw Tel. 91 397
39 40, 600 265 547
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl. 2700
mkw. - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat gryficki
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy po³o¿ony w Gryficach przy ul. Sportowej
5 A - na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zak³ad fryzjerski, gabinet kosmetyczny itp. Tel. 514-786-715 po
godz. 16.00.

Region
Sprzedam spichlerz, piêkny
obiekt 956 mkw., tel. 693 996 009

ROLNICTWO

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
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 do TTygodnika
ygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich

To niedrogo - sprawdŸ. £obez, ul. S³owackiego 6
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl
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SPORT

Mimo dobrej gry Sarmata
przegrywa z Gryfem
W swoim drugim wystêpie obecnego sezonu na stadionie w Dobrej
pi³karze Sarmaty tak¿e nie zdobyli
choæby jednego punktu. O ile w
meczu inauguracyjnym z In¹ Goleniów Sarmata by³ zespo³em wyraŸnie gorszym, to w meczu z Gryfem
zespó³ z Dobrej wypracowa³ znacznie wiêcej dogodnych sytuacji strzeleckich i (gdyby nie fatalna skutecznoœæ) powinien ten mecz wygraæ.
Sta³o siê jednak inaczej, gdy¿ w 18'
Jaros³aw Jarecki pewnie wykorzysta³ podyktowany przez sêdziego
rzut karny i Gryf wygra³ z Sarmat¹
kolejny, ju¿ pi¹ty mecz w IV lidze,
potwierdzaj¹c, ¿e jest dla Sarmaty
wyj¹tkowo niewygodnym rywalem.
Sobotni mecz Sarmata rozpocz¹³ bardzo aktywnie i ju¿ w
pierwszej po³owie, zawodnicy z
Dobrej mogli wyjœæ na prowadzenie. Zawiod³a jednak skutecznoœæ
przy wykorzystywaniu wypracowanych sytuacji. Wyj¹tkowego pecha
w tym meczu mia³ Wojciech Bonifrowski, gdy¿ pi³ka po jego strza³ach w 15', 69' trafi³a w s³upek, a w
35' pi³kê po jego strzale zmierzaj¹c¹
do bramki Gryfa "po drodze" podbi³
obroñca goœci i wyl¹dowa³a ona na
spojeniu bramki. Dogodnych sytuacji nie wykorzystali tak¿e inni pi³karze Sarmaty. Gryf okaza³ siê w
Dobrej dru¿yn¹ solidn¹ i jego pi³karze czterokrotnie wypracowali dogodne sytuacje do strzelenia bra-

mek, jednak ich skutecznym pogromc¹ okaza³ siê rozgrywaj¹cy
dobre spotkanie 21-letni bramkarz
Sarmaty Marcin Libiszewski. Chocia¿ by³ to jego drugi wystêp w barwach Sarmaty, to by³ jednym z jego
wyró¿niaj¹cych siê zawodników.
Sarmata Dobra - Gryf Kamieñ
Pomorski 0:1 (0:1)
Bramka dla Gryfa:18' k. Jaros³aw Jarecki.
Sk³ady dru¿yn:
Sarmata: Marcin Libiszewski,
Pawe³ Za³êcki (85' Marek Gude³ajski), Damian Padziñski, Wojciech
Dorsz, Kamil Pacelt, Zdzis³aw
Szw¹der (86' Mateusz Dzierbicki),
Piotr Grochulski, Wojciech Bonifrowski, Krzysztof Szkup (65' Arkadiusz Paw³owski), Wojciech GuŸniczak, Maciej Go³dyn (80' Rados³aw
Cytowicz).
Gryf: Ireneusz Benedyczak,
Rados³aw Janus, Sebastian Kmetyk
(46' Adrian Kapczyñski), Jakub Jurkiewicz, Jaros³aw Jarecki, £ukasz
Turtoñ, Ryszard Król, Przemys³aw
D¹browski (90' Dawid Roszak),
Kacper Wittbrodt, Micha³ Geszka
(46' Mariusz Kostur), Rafa³ Janus.
¯ó³te kartki: Zdzis³aw Szw¹der
(Sarmata), Sebastian Kmetyk i Jaros³aw Jarecki (Gryf).
Sêdzia g³ówny: B³a¿ej Skwirowski, asystenci: Rafa³ Miszczuk,
Maciej Pi³atowski.
estan

WÊDRÓWKA ROWEROWA

VI PO¯EGNANIE LATA
- ¯URAWI KRZYK 2011
Zapraszamy na doroczny rajd turystyki rowerowej
VI PO¯EGNANIE LATA - ¯URAWI KRZYK 2011
* niedziela, 4 wrzeœnia 2011r.
* zbiórka: godz. 10.00, £obez, skwer przy fontannie
* tym razem naszym celem jest: gospodarstwo agroturystyczne ¯URAWI KRZYK, kolonia Radowo Ma³e (http://www.zurawikrzyk.pl/)
* trasa: £obez - Unimie - Dobieszewo - Rekowo - ¯URAWI KRZYK,
kolonia Radowo M³. - Jezioro G³êbokie - Strzmiele - £obez
* dystans: 32 km - drogi gruntowe: polne, leœne, trochê drogi asfaltowe
* zapewniamy: jad³o, napoje, przygodê, lato …
* zrzuta na posi³ek: 5 z³ (cz³onkowie TKKF £obez z op³acon¹ sk³adk¹
br. - 50%)
* zakoñczenie: godz. 16:00, £obez, skwer przy fontannie
* szczegó³y imprezy: www.tkkf-lobez.pl
* informacje: Adam Kogut, tel. 607881467, adamku@vp.pl
* organizator: Ognisko TKKF B³yskawica £obez
* rajd prowadz¹: Adam Kogut, El¿bieta Jankowska-Kogut
* Rajd odbêdzie siê bez wzglêdu na warunki pogodowe.
Organizatorzy nie zapewniaj¹ ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. Uczestnicy bior¹ udzia³ w rajdzie na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Osoby nieletnie uczestnicz¹ w rajdzie tylko pod opiek¹ osoby
doros³ej.
Do zobaczenia na szlaku!!
Adam Kogut, El¿bieta Jankowska-Kogut

tygodnik ³obeski 30.8.2011 r.

IV liga zachodniopomorska
– III Kolejka:

Stal Szczecin - Energetyk Gryfino 02, Orze³ Wa³cz - Hutnik Szczecin 30, Kluczevia Stargard - Victoria
Przec³aw 2-1, Sarmata Dobra - Gryf
Kamieñ Pomorski 0-1, Astra Ustronie Morskie - S³awa S³awno 1-2,
Lech Czaplinek - Rega Trzebiatów
2-1, Vineta Wolin - Leœnik/Rossa
Manowo 2-4, Pogoñ II Szczecin Ina Goleniów (prze³o¿ony).
1. Energetyk Gryfino
9 8:0
2. Gryf Kamieñ Pomorski
9 6:2
3. Kluczevia Stargard
7 4:2
4. Ina Goleniów
6 7:2
5. Orze³ Wa³cz
6 4:0
6. Leœnik/Rossa Manowo
5 7:5
7. Hutnik Szczecin
4 5:6
8. Lech Czaplinek
4 4:8
9. Sarmata Dobra
3 5:6
10. Stal Szczecin
3 3:4
11. S³awa S³awno
3 4:8
12. Astra Ustronie Morskie 1 4:7
13. Pogoñ II Szczecin
0 1:3
14. Victoria Przec³aw
0 1:3
15. Rega Trzebiatów
0 1:3
16. Vineta Wolin
0 2:7
Liga Okrêgowa Szczeciñska
– III Kolejka:

Arkonia Szczecin - Odra Chojna 1-1,
Ehrle Dobra Szczeciñska - Sokó³ Pyrzyce 2-1, Unia Dolice - Piast Chociwel 0-0, Odrzanka Radziszewo Œwiatowid £obez 2-4, K³os Pe³czyce
- Zorza Dobrzany 0-0, Masovia Maszewo - Polonia P³oty 2-0, Œwit Skolwin - Stal Lipiany 1-1, Morzycko
Moryñ - Sêp Brzesko 4-1.
1. Œwiatowid £obez
9 13:2
2. K³os Pe³czyce
7 6:1
3. Œwit Skolwin
7 5:2
4. Morzycko Moryñ
6 5:2
5. Odrzanka Radziszewo
6 6:5
6. Unia Dolice
5 5:3
7. Odra Chojna
4 5:5
8. Stal Lipiany
4 4:5
9. Masovia Maszewo
4 6:5
10. Ehrle Dobra Szczeciñska 3 3:7
11. Polonia P³oty
3 1:5
12. Sokó³ Pyrzyce
3 2:7
13. Arkonia Szczecin
2 2:3
14. Zorza Dobrzany
1 1:4
15. Piast Chociwel
1 0:3
16. Sêp Brzesko
1 5:10
Regionalna Klasa Okrêgowa
- gr. Szczecin P³n. - III Kolejka:

Orze³ £o¿nica - GKS Mierzyn 0-0,
Wicher Brojce - Sparta Gryfice 1-2,
Sparta Wêgorzyno - Vielgovia Szczecin 4-0, Kasta Szczecin-Majowe Promieñ Mosty 3-0, Pomorzanin Nowogard - Jeziorak Szczecin 0-2, Iskra
Golczewo - Flota II Œwinoujœcie 5-0,
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Ina Iñsko 0-2, B³êkitni II Stargard - Chemik
II Police 3-1.
1. Ina Iñsko
2. Kasta Szczecin-Majowe
3. Chemik II Police
4. Pomorzanin Nowogard
5. Iskra Golczewo
6. B³êkitni II Stargard
7. Promieñ Mosty

9 7:1
9 5:0
6 11:5
6 7:2
6 8:4
5 8:6
4 6:7

8. Jeziorak Szczecin
9. Sparta Wêgorzyno
10. GKS Mierzyn
11. Wybrze¿e Rewalskie
12. Sparta Gryfice
13. Wicher Brojce
14. Flota II Œwinoujœcie
15. Vielgovia Szczecin
16. Orze³ £o¿nica

4 3:2
4 6:4
4 5:5
3 7:6
3 2:5
1 4:7
1 2:11
1 4:10
1 1:11

A klasa Szczecin gr. I - I Kolejka:

Mewa Resko - Orze³ Prusinowo 0-0,
Bizon Cerkwica - Pomorzanin Przybiernów 0-3, B³êkitni Trzyg³ów Fala Miêdzyzdroje 2-1, Ba³tyk Miêdzywodzie - Ba³tyk Gostyñ 2-0, Sowianka Sowno - Korona Stuchowo
3-4, OKS Goleniów - Jantar Dziwnów 1-2.
1. Pomorzanin Przybiernów
2. Ba³tyk Miêdzywodzie
3. Korona Stuchowo
4. Jantar Dziwnów
5. B³êkitni Trzyg³ów
6. Mewa Resko
7. Orze³ Prusinowo
8. Sowianka Sowno
9. Fala Miêdzyzdroje
10. OKS Goleniów
11. Ba³tyk Gostyñ
12. Bizon Cerkwica

3 3:0
3 2:0
3 4:3
3 2:1
3 2:1
1 0:0
1 0:0
0 3:4
0 1:2
0 1:2
0 0:2
0 0:3

A klasa Szczecin gr. II - I Kolejka:
Orze³ Grzêdzice - WODR Barzkowice 0-0, Zenit Koszewo - Unia Stargard
1-4, D¹b Dêbice - D¹brovia Stara D¹browa 1-1, Zorza Tychowo - Rolpol
Chlebowo 3-0, Pomorzanin Kr¹piel Olimpia Nowogard 2-2, Orkan Dalewo - Radowia Radowo Ma³e (spotkanie zosta³o przerwane przy stanie 0:3
w 45' minucie z powodu zamieszek na
trybunach. O wyniku zdecyduje
ZZPN).
1. Unia Stargard
2. Zorza Tychowo
3. Olimpia Nowogard
4. D¹brovia Stara D¹browa
5. Pomorzanin Kr¹piel
6. D¹b Dêbice
7. Orze³ Grzêdzice
8. WODR Barzkowice
9. Radowia Radowo Ma³e
10. Orkan Dalewo
11. Zenit Koszewo
12. Rolpol Chlebowo

3 4:1
3 3:0
1 2:2
1 1:1
1 2:2
1 1:1
1 0:0
1 0:0
0 0:0
0 0:0
0 1:4
0 0:3

I klasa juniorów - gr. I Szczecin
– I Kolejka:

Ina Goleniów - Vineta Wolin (prze³o¿ony), Polonia P³oty - Gryf Kamieñ Pomorski 7-4, Sarmata Dobra
- Wybrze¿e Rewalskie Rewal 3-0,
Œwiatowid £obez - Rega Trzebiatów
6-1, Sparta Gryfice - Fala Miêdzyzdroje 3-2.
1. Œwiatowid £obez
2. Polonia P³oty
3. Sarmata Dobra
4. Sparta Gryfice
5. Ina Goleniów
6. Vineta Wolin
7. Fala Miêdzyzdroje
8. Gryf Kamieñ Pomorski
9. Wybrze¿e Rewalskie
10. Rega Trzebiatów

3 6:1
3 7:4
3 3:0
3 3:2
0 0:0
0 0:0
0 2:3
0 4:7
0 0:3
0 1:6
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Pawe³ Wojciechowski Mistrzem Œwiata!
(£OBEZ) Gdy w
poprzednim numerze
zamieœciliœmy krótk¹
rozmowê z Paw³em
Wojciechowskim, nikt
nie spodziewa³ siê, ¿e
za kilka dni zdobêdzie
tytu³ Mistrza Œwiata
w skoku o tyczce.
Ale sta³o siê!
Pawe³ wczoraj wywalczy³ z³oty medal na Mistrzostwach Œwiata
w Korei, wynikiem 5,90 m.
Kilkanaœcie dni wczeœniej by³
w £obzie, jak nam wyzna³, ze
swoj¹ dziewczyn¹ u jej dziadka w
Grabowie. A kilka dni wczeœniej na
Mistrzostwach Polski pobi³ rekord
Polski skokiem na wysokoœæ 5,91!
Teraz pozostaje mu ju¿ tylko
pobiæ rekord Siergieja Bubki 6,15,
czego mu ¿yczymy.
To œwietny przyk³ad dla naszych rodzimych lekkoatletów, ¿e
mo¿na i warto trenowaæ, bo tytu³y,
s³awa i nagrody s¹ w zasiêgu wytrwa³ych.
Red.

Pawe³ Wojciechowski na stadionie w £obzie

IV liga zachodniopomorska – IV Kolejka:
31.08.2011 r. - œroda:
17.00 Gryf Kamieñ Pomorski - Energetyk Gryfino
17:00 Leœnik/Rossa Manowo - Stal Szczecin
17.00 Victoria Przec³aw - Lech Czaplinek
17:00 Ina Goleniów - Orze³ Wa³cz
18.00 Rega Trzebiatów - Vineta Wolin
18.00 Hutnik Szczecin - Kluczevia Stargard
18.00 S³awa S³awno - Pogoñ II Szczecin
18.00 Sarmata Dobra - Astra Ustronie Morskie
Liga Okrêgowa Szczeciñska – IV Kolejka:
31.08.2011 r. - œroda:
17.00 Polonia P³oty - Arkonia Szczecin
17.30 Sêp Brzesko - Masovia Maszewo
17.30 Stal Lipiany - Unia Dolice
17.30 Ehrle Dobra Szczeciñska - Odrzanka Radziszewo
17.45 Œwiatowid £obez - Œwit Skolwin
18.00 Sokó³ Pyrzyce - Odra Chojna
18.00 Zorza Dobrzany - Morzycko Moryñ
18.00 Piast Chociwel - K³os Pe³czyce
Regionalna Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n. - IV Kolejka:
31.08.2011 r. - œroda:
14.30 Promieñ Mosty - Pomorzanin Nowogard
17.00 Flota II Œwinoujœcie - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
17.00 Sparta Gryfice - Iskra Golczewo
17.30 Jeziorak Szczecin - Wicher Brojce
17.30 B³êkitni II Stargard - Sparta Wêgorzyno
18.00 Chemik II Police - GKS Mierzyn
18.00 Ina Iñsko - Orze³ £o¿nica
18.00 Vielgovia Szczecin - Kasta Szczecin-Majowe
A klasa Szczecin gr. I – II Kolejka:
03.09.2011 r. - sobota:
Jantar Dziwnów - Ba³tyk Gostyñ
Orze³ Prusinowo - Bizon Cerkwica
Fala Miêdzyzdroje - Mewa Resko
16.00 Pomorzanin Przybiernów - Ba³tyk Miêdzywodzie

17.00 Korona Stuchowo - B³êkitni Trzyg³ów
17.00 OKS Goleniów - Sowianka Sowno
A klasa Szczecin gr. II – II Kolejka:
03.09.2011 r. - sobota:
D¹brovia Stara D¹browa - Radowia Radowo Ma³e
Unia Stargard - Pomorzanin Kr¹piel
16.00 Olimpia Nowogard - Orze³ Grzêdzice
16.30 WODR Barzkowice - Orkan Dalewo
04.09.2011 r. - niedziela:
15.30 D¹b Dêbice - Zorza Tychowo
16.00 Rolpol Chlebowo - Zenit Koszewo
B klasa Szczecin gr. I – I Kolejka:
03.09.2011 r. - sobota:
Zalew Stepnica - Gardominka/Polonia II Mechowo
Pomorzanin II Nowogard - Pionier ¯arnowo
15.00 Zieloni Wyszobór - Huragan Wierzchos³aw
04.09.2011 r. - niedziela:
11.00 Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Zryw Krêtlewo
15.00 Znicz Wysoka Kamieñska - Jastrz¹b £osoœnica
B klasa Szczecin gr. II – I Kolejka:
03.09.2011 r. - sobota:
Kluczevia II Stargard - Orkan II Suchañ
Iskra Pomieñ - Piast Kolin
Znicz Sulibórz - Ogniwo Dzwonowo
Œwiatowid II £obez - Vitkowia Witkowo
04.09.2011 r. - niedziela:
14.30 Saturn Szadzko - Derby Ulikowo
I klasa juniorów - gr. I Szczecin – II Kolejka:
03.09.2011 r. - sobota:
Œwiatowid £obez - Sparta Gryfice
Fala Miêdzyzdroje - Ina Goleniów
Vineta Wolin - Sarmata Dobra
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Polonia P³oty
Rega Trzebiatów - Gryf Kamieñ Pomorski
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Para ³osi
pod £obzem!
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XVI EDYCJA ŒWIÊTA
RADOŒCI - PIKNIK RODZINNY
pod honorowym patronatem Ireny Szewiñskiej
£obez dnia 3 wrzeœnia 2011 r. godz. 10.30 - 17.00

(£OBEZ-DALNO) Mieszkaniec Dalna pod £obzem poinformowa³ nas o niecodziennym zjawisku; jad¹c autem z koleg¹, na
drodze Dalno – £obez (ok. 3 km) zaobserwowali parê ³osi, która
przebieg³a jezdniê i skierowa³a siê na po³udnie, w stronê terenów
nad Reg¹. Zdjêcie wykona³ pan Andrzej Kordyl. Mo¿e ³osiom
spodoba siê tutaj i zamieszkaj¹ u nas na sta³e? KAR

Rodzinna impreza plenerowa w Stadzie Ogierów w Œwiêtoborcu
dla mieszkañców £obza i okolicznych miejscowoœci.
W programie m.in.
- wystêp zespo³u SunDayLove
- tañce indyjskie i cygañskie zespo³u Romane Cierhania
- wystêp teatru amatorskiego Bajammagia
- wystêpy zespo³ów artystycznych SKAN Resko i ŒDS £obez
- wystêp m³odzie¿owego zespo³u rockowego Blue Ties
- dmuchany zamek , zje¿d¿alnia - za darmo
- malowanie twarzy
- ró¿norodne gry i zabawy dla dzieci
- stoiska profilaktyki prozdrowotnej
- rêkodzie³o artystyczne
- liczne stoiska handlowo - gastronomiczne
- konkurs wiedzy o bezpieczeñstwie
- mo¿liwoœæ obserwacji Regionalnych Zawodów w skokach
przez przeszkody
Organizator: £obeska Fundacja Pomocy Dzieciom Œwiêto Radoœci.
Wspó³organizatorzy: Starostwo Powiatowe w £obzie, SBS Stado
Ogierów w £obzie, Urz¹d Miejski w £obzie, £obeski Dom Kultury.

By³o sobie kiedyœ k¹pielisko miejskie...
(£OBEZ). Teoretycznie
jezioro Dybrzno
nazywane jest miejskim,
w praktyce dzier¿awione
jest ono od Skarbu
Pañstwa przez Polski
Zwi¹zek Wêdkarski.
Jak nas poinformowa³ burmistrz
£obza Ryszard Sola, o przejêcie
jeziora przez gminê wnioskowa³ ju¿
3-4 lata temu. Otrzyma³ odpowiedŸ
odmown¹. PZW dzier¿awi jezioro,
zarybia je, udostêpnia zbiornik
wêdkarzom.
- Przypuszczam, ¿e jest to zbiornik atrakcyjny dla Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego pod k¹tem wykorzystania jako ³owisko. Dosta³em
odpowiedŸ negatywn¹, nie chc¹
nam tego przekazaæ, maj¹ dzier¿awê wieloletni¹, nie ma wiêc szans,
aby to przej¹æ. Warto przypomnieæ,
¿e jezioro znajduje siê w obszarze
Natury 2000. Problem w tym, ¿e
owszem jeziorko jest u¿ytkowane,
tylko brakuje kogoœ, kto zadba³by o
wyczyszczenie kana³ów, którymi
niegdyœ woda wp³ywa³a i wyp³ywa³a z jeziora – powiedzia³ burmistrz.
Dziœ po³¹czenie z Reg¹ nie istnieje. Dziêki temu akwen wyp³yca
siê, zarasta. Jeszcze kilkanaœcie lat

i bêdzie to zaroœniêty zbiornik, który byæ mo¿e nie bêdzie wykorzystywany przez k¹pi¹cych siê, ze wzglêdu na utrudniony dostêp. Bêdzie to
doskona³e miejsce do lêgu ptaków
wodnych. Przyrodniczo cenne, natomiast nie do wykorzystania turystycznie, wypoczynkowo, rekreacyjnie.
- Pamiêtam jeszcze, gdy by³em
kilku-kilunastoletnim ch³opcem,

gdy to jezioro mia³o du¿o wy¿szy
poziom, jak z tego jeziora woda
przelewa³a siê strumykiem, odprowadzaj¹cym nadmiar wody do Regi.
Mo¿na by³o regulowaæ poziom
wody w jeziorze. W tej chwili zosta³o to zaniedbane. Jezioro wyp³yca
siê. Pamiêtam jak pla¿a by³a du¿o
wy¿ej. Tu, gdzie jest spad, by³o ju¿
jezioro. Woda siêga³a wtedy bardzo
wysoko. Dla nas jest to teraz nie do

wykorzystania. Mo¿e kiedyœ jezioro bêdzie atrakcyjne przyrodniczo –
miejscem lêgowym dla ptaków
wodnych. Natomiast teren nale¿¹cy
do gminy bêdzie byæ mo¿e pod zabudowê. Nie wiem. Miejsce jest
atrakcyjne, jeœli chodzi o budownictwo, chocia¿ mo¿na wykorzystaæ go
np. na ma³e pole golfowe. Na razie
jest to rezerwa terenu – doda³ burmistrz.
MM

POLICJA
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Zakoñczenie wakacji
z „Wakacyjnym
patrolem”

Chcia³ wrêczyæ ³apówkê

W deszczowe sobotnie popo³udnie na uroczystoœciach odpustowych w Karwowie i festynie rodzinnym w Be³cznej w gminie
£obez, Wakacyjny Patrol z £obza
og³osi³ zakoñczenie swojej dzia³alnoœci i tym samym wakacyjnej
laby.
Podczas tych dwóch imprez policjanci nadal udzielali porad, przeprowadzili konkursy wiedzy prewencyjnej, rozdali dzieciom odblaski oraz ksi¹¿eczki z treœciami prewencyjnymi.
Podsumowuj¹c dzia³alnoœæ Wakacyjnego Patrolu nale¿y stwierdziæ, ¿e jest on rozpoznawalny w
ca³ym powiecie i cieszy siê du¿ym
uznaniem, nie tylko wœród najm³od-

szych. Podczas ca³ego sezonu policjanci wraz z przedstawicielami
Sanepidu i Stra¿y Po¿arnej spotykali siê z dzieæmi i m³odzie¿¹ na
terenie wszystkich gmin, mówi¹c o
bezpiecznych zachowaniach w czasie ró¿nych zdarzeñ. Obecnoœæ innych s³u¿b pokaza³a dzieciom, ¿e
wszyscy dbamy o ich bezpieczeñstwo. Takie rozmowy, pogadanki w
formie wakacyjnej zabawy procentuj¹ na przysz³oœæ. Ju¿ w tym roku
policjanci na szczêœcie nie odnotowali powa¿nych zdarzeñ z udzia³em
ma³oletnich, utoniêæ.
Takich wyjazdów Wakacyjnego
patrolu by³o oko³o 30. Policjanci
byli w œwietlicach wiejskich, na
palcach zabaw, festynach rodzinnych.
(kp)

Policjanci z £obza zatrzymali
wczoraj popo³udniu 34 letniego
mieszkañca województwa wielkopolskiego, który oferowa³ policjantom
100 z³. za odst¹pienie od czynnoœci
s³u¿bowych
Funkcjonariusze z Wydzia³u Ruchu
Drogowego na wjeŸdzie do £obza od
strony Reska kontrolowali prêdkoœæ
kieruj¹cych. Oko³o godz. 16.00 na ulicy Bema zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego samochodem marki
Ford, który znacznie przekroczy³ dozwolon¹ prêdkoœæ. Na terenie zabudowanym z ograniczeniem prêdkoœci do
50 km/h kierowca Forda jecha³ z prêdkoœci¹ 103 km/h. Policjanci w zwi¹zku
z pope³nionym wykroczeniem zaproponowali kierowcy mandat karny w
wysokoœci 400 z³ i 10 pkt. karnych. 34
letni mieszkaniec województwa wielkopolskiego wsiad³ do policyjnego radiowozu i w³o¿y³ do kieszeni siedzenia
100 z³ mówi¹c, ¿e to na kolacjê dla policjantów. By³o to jednoznaczne, ¿e kieruj¹cy oferuje mundurowym ³apówkê
aby nie wypisywali mandatu. Policjanci o tym fakcie powiadomili dy¿urnego

Wakacyjny patrol na wolny czas
Wakacje powoli dobiegaj¹ koñca, a Wakacyjny Patrol
nadal odwiedza dzieci i m³odzie¿ wypoczywaj¹c¹ na terenie
powiatu ³obeskiego. Kilka dni temu, przed po³udniem, policjantka wraz z przedstawicielami sanepidu zawita³a do œwietlicy œrodowiskowej w Suliszewicach oraz oddzia³u TPD z
siedzib¹ przy ul. H. Sawickiej w £obzie. Mimo, ¿e pogoda
by³a s³oneczna wiele dzieci skorzysta³o ze spotkania z wakacyjnym patrolem.
Jak zwykle tematem wakacyjnego spotkania w plenerze
by³o bezpieczeñstwo dziecka w ró¿nych sytuacjach: na drodze, na podwórku, podczas wypoczywania nad wod¹. Nie
oby³o siê bez konkursu wiedzy prewencyjnej. Ka¿de dziecko
odpowiada³o na pytania z zakresu szeroko pojêtego bezpieczeñstwa. By³y to pytania z zakresu ruchu drogowego, prewencji kryminalnej, bezpieczeñstwa i zachowania w sytuacjach trudnych. Uczestnicy spotkania otrzymali odblaski,
magnesy bezpieczeñstwa oraz od przedstawicieli sanepidu
drobne upominki i gad¿ety.
Zakoñczenie wakacji z wakacyjnym patrolem odby³o siê
w Be³cznej oraz na uroczystoœciach odpustowych w Karwowie, w gminie £obez, o czym powy¿ej.
(kp)

jednostki. Kierowca zosta³ zatrzymany
i ju¿ wczoraj wieczorem przes³uchany
w Prokuraturze . Us³ysza³ zarzut wrêczenia korzyœci maj¹tkowej funkcjonariuszowi publicznemu. Prokurator na³o¿y³ na sprawcê grzywnê w wysokoœci
300 z³ i karê pozbawienia wolnoœci w
wymiarze jednego roku w zawieszeniu
na 3 lata.

Seniorze nie daj siê
oszukaæ
Policjanci apeluj¹ do wszystkich
mieszkañców naszego powiatu aby zachowaæ czujnoœæ w kontakcie z osob¹,
która podaje siê za naszego krewnego,
wnuczka i oczekuje pomocy finansowej, zwykle du¿ej sumy pieniêdzy na
ró¿ne cele.
Takie sytuacje mia³y miejsce ostatnio na terenie gminy Wêgorzyno, gdzie
do starszych osób dzwoni³y osoby podaj¹ce siê za cz³onków rodziny i namawia³y na udzielenie pomocy finansowej. W jednym z przypadków jedna z
pokrzywdzonych pañ wyp³aci³a ju¿
15.000 z³, ale sprawca zorientowa³ siê o
powiadomieniu Policji.
Pamiêtajmy aby sprawdzaæ wiarygodnoœæ dzwoni¹cych do nas osób, nie
ufaæ obcym i o ka¿dym budz¹cym w¹tpliwoœæ kontakcie z osob¹ podaj¹c¹ siê
za krewnych informowaæ Policjê.
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Galeria tygodnika
Ola, Karolina i Kaja - najlepsze przyjació³ki

Filip
i Antek

Gabrysia,
Gabriel
i Micha³

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 33 brzmia³o:

„Jesienne mg³y”

Nagrodê wylosowa³a pani Ryszard Gardziñski z £obza.
Gratulujemy.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

