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Po latach marazmu wreszcie jakaœ szansa na miejsca pracy, choæ
do szczêœcia jeszcze daleko

£obez ma podstrefê
ekonomiczn¹!
Dmuchane ¿aby
czy dmuchane oskar¿enie
Uprawiali
konopie w... lesie
zatrudni
KIEROWNIKA ODDZIA£U
Nr ref: KIE/ŒWD/10/2011
Miejsce pracy: ŒWIDWIN
Od kandydatów oczekujemy:
- Wykszta³cenia min.: œrednie,
po¿¹dane techniczne
- obs³ugi Ms Office (excel, word)
- doœwiadczenia w bran¿y obrotu
z³omem
- znajomoœci lokalnego rynku z³omu
stali i metali nie¿elaznych
- posiadania prawa jazdy kat. B
CV + list motywacyjny prosimy
przesy³aæ w ci¹gu 7 dni na adres:
biurowroclaw@zlomrex.pl
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Radni zadecyduj¹ o nowych Zmiany
stawkach podatków
na stacji
(£OBEZ). Ju¿ obecnie sytuacja nie tylko w kraju, ale i na
rynku lokalnym jest trudna. Ma
byæ jeszcze trudniej, o ile zostan¹
uchwalone nowe stawki podatków lokalnych.
Podczas sesji Rady Miejskiej w
£obzie, która odbêdzie siê w œrodê
(26 paŸdziernika) rajcy miejscy
bêd¹ obradowaæ nad proponowanymi stawkami podatków lokalnych.
Przyk³adowo
proponowana
stawka podatku od nieruchomoœci
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1
m.kw. powierzchni na rok 2012 proponuje siê w kwocie 0,79 z³, czyli o

3 grosze wiêcej, ni¿ obecnie. Podatek od gruntów pod jeziorami ma
wzrosn¹æ z 4,15 z³ od 1 ha do 4,33
z³.
Podatek od budynków lub ich
czêœci mieszkalnych od 1 m.kw.
powierzchni u¿ytkowej w kwocie
proponowany jest w kwocie 0,66 z³,
gdy obecnie wynosi 0,63 z³. Podatek zwi¹zany z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej od 1m.kw. powierzchni u¿ytkowej w kwocie ma
wzrosn¹æ do 18,70 z³, czyli o 70 gr.
Podatek od budynków lub ich
czêœci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym mate-

ria³em siewnym od 1 m.kw. powierzchni u¿ytkowej proponowany
jest w kwocie 9,39 z³, gdy obecnie
wynosi 9,03 z³.
Propozycja wzrostu podatków
dotyczy równie¿ budynków lub ich
czêœci zwi¹zanych z udzielaniem
œwiadczeñ zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych przez podmioty
udzielaj¹ce tych œwiadczeñ od 1
m.kw. powierzchni u¿ytkowej w
wysokoœci 4,45 z³, gdy obecnie
wynosi 4,27 z³.
Proponowany wzrost podatku
za gara¿e wynosi z 5,80 z³ do 6,03 z³
od 1m.kw. powierzchni u¿ytkowej.
Czy jednak tak siê stanie, o tym
zadecyduj¹ radni ju¿ w œrodê. MM

(WÊGORZYNO). Jak poinformowa³a burmistrz Wêgorzyna
Monika KuŸmiñska, PKP przyst¹pi³y ju¿ do rozbiórki budynku
dworca w Wêgorzynie. Do 18 listopada ma stan¹æ tutaj wiata
peronowa.
Wielokrotnie pisaliœmy o budynku dworca w Wêgorzynie. Po jego
zdewastowaniu PKP zamurowa³o
wejœcia do obiektu, pozostawiaj¹c
jedno pomieszczenie otwarte. To
jednak nie uchroni³o budynku przed
wandalizmem. Radni wielokrotnie
wnioskowali, aby zmieniæ ten stan
rzeczy i wygl¹d samego dworca, albowiem obiekt by³ swoist¹ wizytówka miasta. Zaproponowano, aby rozebraæ obiekt i w tym miejscu postawiæ wiatê. Tak te¿ siê stanie. MM

Z kart Instytutu Pamiêci Narodowej
(POWIAT £OBESKI). Oddzia³owa Komisja w Szczecinie
IPN bada najnowsze dzieje naszego regionu. Z jej kart mo¿na wyczytaæ ró¿ne informacje na temat
tego, co dzia³o siê na naszym terenie podczas II wojny œwiatowej.
Poni¿ej przedstawiamy dwa
przyk³ady.
Œledztwa w biegu
Zbrodnie nazistowskie
1. Zbrodnia nazistowska w sprawie zamordowania w marcu 1945 r.
w tartaku w Sto³¹¿ku, powiat £obez
Franciszka F., Józefa Sz., Józefa H.,
Feliksa F. i nieustalonego ¿o³nierza
radzieckiego przez funkcjonariuszy
III Rzeszy. (S 20/10/Zn)
Na podstawie zebranego materia³u dowodowego ustalono, ¿e
Franciszek F. z zawodu nauczyciel
by³ „przywódc¹” Polaków wywiezionych na roboty przymusowe do
Niemiec, którzy pracowali na terenie wsi obecnego powiatu ³obeskiego. Franciszek F. pracowa³ na terenie tartaku w Sto³¹¿ku. W marcu
1945 r. dzia³ania wojenne dotar³y do
miejscowoœci, w których pracowali
Polacy skupieni wokó³ Franciszka
F. Wraz ze zbli¿aj¹cym siê frontem
nastêpowa³a ewakuacja ludnoœci
narodowoœci niemieckiej. Polacy,
którzy przebywali na tym terenie,
otrzymali od Franciszka F. polecenie, by nie ewakuowaæ siê razem z
Niemcami. W tym samym czasie
przez obecny powiat ³obeski przedziera³y siê ró¿ne niemieckie formacje wojskowe.

Mieczys³aw T., który by³ zwi¹zany z Franciszkiem F., w marcu
1945 r. przyby³ do tartaku w Sto³¹¿ku, gdzie pracowa³ w/w z grup¹ innych Polaków. Niestety Mieczys³aw T. nie spotka³ na miejscu Franciszka F. i innych Polaków. Kolejny
z przes³uchanych œwiadków Micha³
¯. zezna³, i¿ uda³ siê do tartaku w
Sto³¹¿ku w celu odszukania Polaków tam pracuj¹cych. Wczeœniej
œwiadek uzyska³ informacje, ¿e w
wymienionym tartaku w stercie trocin odnaleziono cia³a piêciu osób.
Po przybyciu na miejsce Micha³ ¯.
Wraz z innymi osobami odnalaz³ w
stercie trocin cia³a piêciu osób tj.
Franciszka F. , Józefa Sz., Józefa H.,
Feliksa F. oraz cia³o mê¿czyzny –
najprawdopodobniej jeñca radzieckiego, gdy¿ cia³o mia³o na sobie
mundur ¿o³nierza radzieckiego.
Zw³oki by³y w daleko posuniêtym
rozk³adzie. Micha³ ¯. wraz z innymi
Polkami wykona³ piêæ trumien i cia³a zosta³y pochowane na cmentarzu
w Pniewie. Wed³ug przes³uchanych
œwiadków mordu dokonali przypadkowi ¿o³nierze niemieccy, którzy
przedzierali siê w kierunku Berlina.
Aktualnie poszukiwane s¹ dokumenty dotycz¹ce tego zdarzenia.
Œledztwo umorzone
Zbrodnia nazistowska w sprawie zamordowania poprzez rozstrzelanie w 1943 roku grupy co
najmniej 90. polskich robotników
przymusowych, by³ych jeñców wojennych z terenu powiatu ³obeskiego przez funkcjonariuszy III Rzeszy. (S 13/09/Zn) W toku œledztwa

ustalono, i¿ na terenie powiatu ³obeskiego Polacy - byli jeñcy wojenni,
którzy nastêpnie zostali zmuszeni
do pracy jako robotnicy przymusowi w okolicznych wsiach, w szczególnoœci we wsi Worowo, byli organizatorami ró¿nych organizacji
konspiracyjnych, przy czym cz³onkowie tych¿e organizacji nie prowadzili aktywnej dzia³alnoœci.
Czêœæ robotników przymusowych, podejrzanych najprawdopodobniej o przynale¿noœæ do tajnej
organizacji, w wyniku dzia³añ podjêtych przez Gestapo zosta³o aresztowanych na terenie powiatu ³obeskiego i powiatów oœciennych.
Cz³onkowie tej¿e organizacji w lutym 1943 roku zostali aresztowani i
przewiezieni do Szczecina, gdzie
przez okres kilku tygodni byli bici i
przes³uchiwani przez funkcjonariuszy Gestapo. Nastêpnie zostali osadzeni w ró¿nych obozach koncentracyjnych.
Dokonuj¹c analizy zebranego w
sprawie materia³u dowodowego, w
postaci przede wszystkim zeznañ
œwiadków, nie mo¿na by³o w sposób
kategoryczny i niebudz¹cy w¹tpliwoœci przyj¹æ, i¿ dosz³o do pope³nienia opisanej zbrodni nazistowskiej. Wyniki œledztwa nie ujawni³y
wystarczaj¹cych dowodów dokonywania jednostkowych przypadków zabójstw ludnoœci polskiej
b¹dŸ jednorazowego zabójstwa
wiêkszej grupy Polaków na terenie
powiatu ³obeskiego przez funkcjonariuszy III Rzeszy. Œledztwo zosta³o zakoñczone 24 lipca 2009 r. postanowieniem o umorzeniu wobec

braku danych dostatecznie uzasadniaj¹cych pope³nienie zbrodni nazistowskiej.
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Nielegalna uprawa
Przera¿aj¹ce prognozy konopi w... lesie
Zobowi¹zania gminy wynosz¹ ponad 14 milionów
z³otych, co nie pozwoli na zaci¹gniêcie kredytu

dla drugiego pó³rocza
(RESKO) Na posiedzeniu
wspólnym komisji Rady Miejskiej w Resku (19 bm.) zosta³a
przedstawiona informacja na temat wykonania bud¿etu Gminy
Resko za I pó³rocze 2011 r.
Radny Adam Seredyñski spyta³
skarbnik gminy czy wykonanie bud¿etu odbiega od planów i za³o¿eñ,
oraz czy by³y jakieœ zmiany pozytywne lub negatywne.
Skarbnik Gminy stwierdzi³a, i¿
pierwsze pó³rocze by³o dobre pod
wzglêdem finansowym, ale przera¿aj¹ce s¹ prognozy dla drugiego
pó³rocza.
Do dyskusji w³¹czy³ siê radny
Jan Czaban. Radny zwróci³ uwagê
na to, ¿e zobowi¹zania gminy wynosz¹ ponad 14 milionów z³otych,
co nie pozwoli w przysz³oœci gminie
na zaci¹gniêcie kredytu.
Halina Puch, skarbnik gminy,
powiedzia³a, ¿e Ÿle na sytuacjê finansow¹ Gminy Resko wp³ywa
wierzytelnoœæ. - Rozk³ada nas na
³opatki wierzytelnoœæ, ktoœ sobie
po latach postanowi³ w³¹czyæ j¹ do
d³ugu publicznego i wszêdzie musimy j¹ wykazywaæ. Najbardziej
ratowa³aby nas sytuacja, kiedy
znalaz³yby siê 3 mln, sp³acilibyœmy wtedy ca³¹ wierzytelnoœæ i
mielibyœmy œwiêty spokój. Wtedy

mielibyœmy zdolnoœæ do zaci¹gania kredytów, ale jest to niemo¿liwe - mówi³a skarbnik Gminy Resko.
Burmistrz Arkadiusz Czerwiñski wyjaœni³ sk¹d wziê³a siê wierzytelnoœæ, wyjaœni³ tak¿e to pojêcie.
Powiedzia³, i¿ powsta³a ona wtedy
gdy gmina budowa³a szko³ê – gimnazjum.
- By³y inne czasy, inny bud¿et,
nie mo¿na by³o myœleæ o wybudowaniu szko³y. Zrobiliœmy wtedy
przetarg na wybudowanie i sfinansowanie budynku szko³y. Firma,
która wygra³a przetarg, wziê³a kredyt i my mamy wtedy wierzytelnoœæ.
Nazywano to wtedy kredytem kupieckim. Nie by³o to d³ugiem publicznym. Byliœmy jednymi z pierwszych, którzy tak zrobili. Zmieniono teraz przepisy i to siê wlicza do
d³ugo publicznego. Nasza wierzytelnoœæ nied³ugo siê koñczy, ostatnia rata ma byæ zap³acona na pocz¹tku 2015 roku. PóŸniej zostan¹ nam
tylko kredyty - mówi³ burmistrz
Reska.
Wiêcej pytañ dotycz¹cych informacji z wykonania bud¿etu Gminy
Resko za I pó³rocze 2011 r. na posiedzeniu wspólnym komisji Rady
Miejskiej nie by³o. Radni informacjê przyjêli przez g³osowanie. PJ

ZnaleŸli niewybuchy
(WOROWO gm. £obez) W lesie
w okolicach Worowa, gm. £obez, na
terenie podmok³ym, mê¿czyŸni
zbieraj¹cy grzyby w dniu 19 paŸdziernika znaleŸli kilkanaœcie sztuk
niewybuchów pochodz¹cych z
okresu II wojny œwiatowej.
Przybyli na miejsce policjanci
zabezpieczyli teren do czasu przyjazdu grupy saperów. Saperzy w
dniu nastêpnym zabrali z tego miejsca 8 pocisków artyleryjskich oraz 5
granatów moŸdzierzowych. Pomimo i¿ tak wiele lat up³ynê³o od zakoñczenia wojny, czêsto na terenie
powiatu ³obeskiego znajdowane s¹
niewybuchy, jednak tak du¿ej iloœci
zgromadzonej w jednym miejscu
wczeœniej nie odnotowano.
Byæ mo¿e s¹ to pozosta³oœci po
ciê¿kich walkach stoczonych w tym
rejonie podczas okr¹¿enia g³ównych si³ 10 korpusu SS i korpuœnej
grupy „Tettau” w rejonie Œwidwin,

£obez, Drawsko Pomorskie, Kapice, przez 3 armiê.
5 marca 7 korpus armijny, dzia³aj¹cy na prawym skrzydle 3 armii
uderzeniowej, uczestniczy³ w okr¹¿eniu zgrupowania nieprzyjaciela w
rejonie Œwidwina w³aœnie w okolicach Worowa.
MM
(Informacje o dzia³aniach wojennych w tym rejonie oraz mapka
udostêpnione ze zbiorów Miejskiej
Biblioteki Publicznej w £obzie).

(WÊGORZYNO)
Policjanci Wydzia³u
Kryminalnego KPP w
£obzie nakryli w lesie
dwóch wêgorzynian
na nielegalnej uprawie
konopi indyjskich.
18 paŸdziernika po potwierdzeniu wczeœniej uzyskanej informacji
o uprawie konopi w lesie, policjanci
zaczêli j¹ obserwowaæ. Po pewnym
czasie zauwa¿yli dwóch m³odych

mê¿czyzn, którzy na miejsce przyjechali rowerami i po podejœciu do
uprawy zaczêli obrywaæ liœcie i pakowaæ je do reklamówek.
Na widok policjantów mê¿czyŸni zaczêli uciekaæ, jednak po chwili
zostali zatrzymani. „Ogrodnikami”
okazali siê Tomasz B., lat 25 oraz
Piotr P., lat 19 - obaj mieszkañcy
Wêgorzyna. Znaleziono przy nich
równie¿ 16 sztuk zawini¹tek z zawartoœci¹ suszu marihuany. Na
miejscu zabezpieczono 10 sztuk
sadzonek konopi indyjskich.
Mê¿czyŸni odpowiedz¹ teraz
przed s¹dem za nielegaln¹ uprawê.

Lokal s³u¿bowy
do sprzeda¿y
Radni w Resku, podczas
posiedzenia wspólnego
komisji Rady Miejskiej
podjêli decyzjê
o sprzeda¿y lokalu
funkcyjnego.
Burmistrz Arkadiusz Czerwiñski powiedzia³, i¿ lokal wymaga
wielkich wk³adów finansowych.
Sugerowa³, te¿, ¿e lepiej sprzedaæ
mieszkanie w takim stanie jaki jest,
aby nie wk³adaæ w nie dodatkowych
pieniêdzy.
- To mieszkanie jest w tej chwili w takim stanie, ¿e nasi rzeczoznawcy poszli i stwierdzili, ¿e

trzeba w³o¿yæ 30.000 z³ w to
mieszkanie, aby doprowadziæ je
do stanu u¿ywalnoœci. Ka¿dy wie,
¿e korzystniej jest mieszkania kupowaæ zrobione, bo ktoœ, kto je
wyremontowa³, nigdy nie odzyska
w³o¿onych pieniêdzy. Wiêc logicznie sprzeda¿ te¿ jest najkorzystniejsza w takim stanie, bez
remontu, tak aby nie wk³adaæ ju¿
dodatkowych pieniêdzy w lokal,
który chce siê sprzedaæ - mówi³
burmistrz Reska.
Mieszkanie to by³o mieszkaniem s³u¿bowym, znajduje siê na
parterze, jest trzy pokojowe. Do
zdania burmistrza przychylili siê
radni, tym samym zgodzili siê na
sprzeda¿ lokalu s³u¿bowego. PJ
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Bank „przechwyci³”
pieni¹dze
WoŸne
„przesuniête”
z PUP do bud¿etu

Dyskusja o przed³u¿eniu umów z pracownikami
Przedszkola Miejskiego w Resku

(RESKO) W Resku odby³o siê
19 paŸdziernika posiedzenie
wspólne komisji rady. Burmistrz
Arkadiusz Czerwiñski przedstawi³ na nim powa¿ny problem, z
jakim nieoczekiwanie przyjdzie
siê zmierzyæ gminie.

- W pierwszym pó³roczu nie
by³o problemów, natomiast w drugim przyjdzie nam siê zmierzyæ ju¿
z jednym powa¿nym. Wniosek na
wodoci¹gi robimy w dwóch etapach inwestycyjnych: kosztorysowanie i rozliczanie siê. Po pierwszym etapie sk³adamy wniosek o
refundacjê kosztów. Pierwsze by³y
robione wodoci¹gi do Siwkowic,
drugie do Gozdna, w tym roku.
By³y one robione za gotówkê. Bez
¿adnego kredytowania. P³aciliœmy
gotówk¹ wykonawcy i mieliœmy
dostaæ refundacjê, te¿ gotówk¹, i
tak mieliœmy zapisane w bud¿ecie.
Drugi etap ju¿ by³ na takiej zasadzie jak zawsze, ¿eby nie ruszaæ
w³asnych pieniêdzy i nie kredytowaæ siê w banku komercyjnymi kredytami. Dostaliœmy pomostowy
kredyt. Czyli na te pieni¹dze, które

maj¹ przyjœæ z unii, dostajemy kredyt, potem przychodz¹ pieni¹dze z
unii bezpoœrednio do banku. Wyk³adamy wiêc tylko tê swoj¹ czêœæ. W
zwi¹zku z tym ¿e ca³oœæ obs³uguje
BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego, by³ ju¿ pierwszy etap, by³a
kontrola, przyznano nam œrodki, tylko, ¿e ich nam nie wyp³acono. Przesuniêto je od razu na sp³atê kredytu.
Przechwycono te pieni¹dze na kredyt pomostowy, który jest dopiero
na drugi etap. Efekt? Dziœ tych pieniêdzy nie dostaliœmy, dostaniemy
dopiero te za drugi etap, jak siê rozliczymy. Najprawdopodobniej wiêc
dostaniemy pieni¹dze dopiero w
nastêpnym roku. A pieni¹dze te mieliœmy zaplanowane na ten rok w
bud¿ecie. Jest to 631 tysiêcy z³otych. W bilansie dwuletnim nie ma
to znaczenia ale w bud¿ecie na ten
rok ma to wielkie znaczenie - mówi³
burmistrz Czerwiñski.
Skarbnik gminy zaznaczy³a, ¿e
nie mo¿na zakoñczyæ roku bud¿etowego z tak du¿ym brakiem pieniêdzy. Jednak konkretne pomys³y, jak
uporaæ siê z brakiem pieniêdzy, na
komisji nie pad³y.
PJ

W Centrum Kultury w Resku
maj¹ wszystko „czarno na
bia³ym”
Na posiedzeniu wspólnym komisji Rady Miejskiej w Resku ( 19
paŸdziernika br. ) zosta³a przedstawiona informacja na temat
wykonania planu finansowego
Centrum Kultury w Resku za I
pó³rocze 2011 roku.
Na samym wstêpie dyrektor
Centrum Kultury w Resku, pani
Jolanta Furman, zaznaczy³a, ¿e
przedstawiona informacja to plan
zrealizowany do koñca czerwca br.
Dlatego w niektórych punktach s¹
pewne nieœcis³oœci. Za przyk³ad
poda³a rubrykê „ochrona imprez
masowych”. Na ten cel zosta³o przewidziane w bud¿ecie 14.400 z³, a
wykonanie jest o wiele mniejsze,
dlatego, ¿e za niektóre imprezy np.
„noc œwiêtojañsk¹” otrzyma³a faktury dopiero w lipcu.
- Wydaje mi siê, ¿e trzymamy siê
planu - doda³a na zakoñczenie dyrektor Furman.
Jeden z radnych zaznaczy³, ¿e
plan jest bardzo szczegó³owy, ¿artobliwie doda³, ¿e nawet pi³a do
¿ywop³otu i wiertarka zosta³y w pla-

nie Centrum Kultury wykazane. Wszystko jest czarno na bia³ym podsumowa³a
przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Resku Barbara
Basowska.
Wiêcej pytañ dotycz¹cych informacji z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Resku za I
pó³rocze 2011 r. na posiedzeniu
wspólnym komisji rady nie by³o.
Radni informacjê przyjêli jednog³oœnie.
PJ

(RESKO) 19 paŸdziernika
odby³o siê posiedzenie
wspólne komisji rady. Na
spotkanie przyby³a tak¿e
Marzanna Knap, dyrektor
Przedszkola Miejskiego
w Resku, która rozpoczê³a
dyskusjê na temat
przed³u¿enia umów z trzema
woŸnymi oddzia³owymi,
pracuj¹cymi w przedszkolu.
Dyrektor zwróci³a uwagê na to,
i¿ w przedszkolu jest do wykonania
wiele pracy. Stwierdzi³a te¿, ¿e nie
wyobra¿a sobie funkcjonowania
przedszkola bez 3. woŸnych oddzia³owych.
- Z koñcem listopada koñczy siê
umowa o pracê trzem woŸnym oddzia³owym pracuj¹cym w reskim
przedszkolu miejskim. Pracowa³y
one u nas 1,5 roku, nastêpnie burmistrz zobowi¹za³ siê zatrudniæ te
panie przez kolejny rok. Wyst¹pi³am o przed³u¿enie tych umów. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeñstwo dzieci w naszym przedszkolu.
Mamy 6 oddzia³ów, a w nich 137
dzieci. Je¿eli te panie odejd¹, zostan¹ tylko trzy woŸne, które musz¹
siê zajmowaæ przyprowadzaniem i
odbieraniem dzieci, które s¹ dowo¿one, wydawaniem posi³ków, sprz¹taniem, pomoc¹ nauczycielkom w
prowadzeniu zajêæ, wyprowadzaniem dzieci do toalety. Je¿eli zabraknie tych pracowników, to nie
wyobra¿am sobie funkcjonowania
przedszkola. Poprosi³am ksiêgow¹
o wyliczenie kosztów utrzymania
trzech woŸnych oddzia³owych. Zatrudnienie przez 12 miesiêcy 3 woŸnych kosztowa³oby gminê Resko
69.516 z³. Proszê jednak chocia¿ o
przed³u¿enie umów do koñca
czerwca. Dzieci w naszej placówce
jest bardzo du¿o. Zwolni³y siê pomieszczenia po kuchni, którymi teraz dodatkowo te panie musz¹ siê
zajmowaæ i je sprz¹taæ – mówi³a
dyrektor przedszkola Marzanna
Knap.
Temat podjêli radni razem z burmistrzem. Burmistrz Arkadiusz
Czerwiñski powiedzia³: - Wszyscy
maj¹ œwiadomoœæ, i¿ s¹ to decyzje,
które bêd¹ wp³ywa³y na przysz³o-

roczny bud¿et, zbli¿amy siê ju¿ do
niego, a bêdzie bardzo trudno go
zapi¹æ. Decyzja o zatrudnieniu 3
osób nie jest ³atwa. Burmistrz dopytywa³ tak¿e o to,
jak u³o¿y³a siê sytuacja w przedszkolu, jak wygl¹daj¹ grupy nauczania i ich liczebnoœæ. Do rozmowy
w³¹czali siê radni. Radny Adam
Seredyñski dopytywa³, czy w przedszkolu oprócz szeœciu woŸnych oddzia³owych zatrudniane s¹ sprz¹taczki. Radny podsun¹³ pomys³, aby
nie wszystkie panie zatrudniæ w
pe³nym wymiarze czasowym, jeœli
by³aby taka mo¿liwoœæ.
Jeden z radnych w pewnym momencie dyskusji zwróci³ jednak
uwagê, ¿e niepotrzebna jest dyskusja, poniewa¿ prawnie wymagane
jest, aby tyle oddzia³owych by³o
zatrudnionych.
Dyrektor jasno stwierdzi³a, i¿
konieczne jest przed³u¿enie umów z
woŸnymi oddzia³owymi, bowiem
dodatkowo nie s¹ zatrudniane
sprz¹taczki. Mówi³a, i¿ w godzinach popo³udniowych, gdy oddzia³owe nie pomagaj¹ ju¿ w zajêciach
nauczycielkom, maj¹ bardzo du¿o
do posprz¹tania. Wskaza³a tak¿e, ¿e
ma problem nawet przy 6 oddzia³owych, gdy któraœ z pañ zachoruje.
Jeden z radnych wpad³ na pomys³, aby zatrudniæ na sta¿ pracowników z Urzêdu Pracy. Burmistrz
wyjaœni³, ¿e w³aœnie te 3 oddzia³owe pracowa³y przez pó³tora roku w
przedszkolu i wynagrodzenie otrzymywa³y z Urzêdu Pracy, nastêpnie
w ramach programu burmistrz by³
zobowi¹zany zatrudniæ je dodatkowo na kolejny rok. Burmistrz doda³,
i¿ pieni¹dze w Urzêdach Pracy zamro¿one s¹ w ca³ym kraju i nie ma
w tej chwili sta¿ów.
- Gdyby sta¿e dalej by³y, to byœmy nawet tu dziœ nie rozmawiali na
ten temat - stwierdzi³.
Przewodnicz¹ca rady Barbara
Basowska na zakoñczenie rozmowy
doda³a, ¿e bêdzie trzeba coœ w bud¿ecie uci¹æ, aby znaleŸæ œrodki na
zatrudnienie oddzia³owych w
przedszkolu. Radni w g³osowaniu
poparli ten wniosek. Ustalono, ¿e
umowy zostan¹ przed³u¿one na czas
okreœlony - do koñca czerwca 2012
roku.
Piotr Jachym
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Szpital gryficki
najlepszy
w województwie
(GRYFICE). W rankingu szpitali 2011 organizowanym wspólnie
przez „Rzeczpospolit¹” i centrum
Monitorowania Jakoœci w Ochronie Zdrowia szpital gryficki zaj¹³
szóste miejsce w Polsce, a w województwie zachodniopomorskim –
pierwsze. Przypominamy, i¿ w
roku ubieg³ym ta placówka lecznictwa zamkniêtego uplasowa³a siê na
ósmym miejscu w Polsce i 2 w województwie zachodniopomorskim.
Samodzielny Publiczny Zespó³
Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Gryficach w tym roku ponownie znalaz³
siê w œcis³ej czo³ówce „Z³otej setki”
w rankingu szpitali. W tym roku uplasowa³ siê na szóstym miejscu wœród
zabiegowych szpitali publicznych:
wielospecjalistycznych i onkologicznych i jest to najwy¿sze miejsce poœród szpitali w województwie zachodniopomorskim. Oznacza to, ¿e
gryficka placówka z roku na rok pnie
siê coraz wy¿ej. W 2009 roku szpital
zaj¹³ 11 miejsce, w 2010 – ósme, w
tym roku – szóste w Polsce. Dla porównania Zachodniopomorskie Centrum Onkologii znalaz³o siê na miejscu 10 w Polsce i drugim w województwie zachodniopomorskim.
W ogólnej punktacji szpital gryficki znalaz³ siê na miejscu szóstym,
pod wzglêdem zarz¹dzania jednak
uzyska³ wiêcej punktów ni¿ tegoroczny lider – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Paw³a II w Zamoœciu. Pod wzglêdem jakoœci opieki uzyska³ identyczn¹ iloœæ
puntów jak Wojewódzki Szpital Specjalistyczny z Bia³ej Podlaskiej, który zaj¹³ czwarte miejsce i mniej o 7,83
punktu ni¿ tegoroczny lider w rankingu. Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e w
pierwszej dziesi¹tce pod tym wzglêdem wy¿sz¹ punktacjê mia³ tylko
szpital z Zamoœcia.
Gorzej ju¿ jest, jeœli chodzi o
opiekê medyczn¹, tutaj najwy¿sz¹
punktacjê uzyska³o Centrum Onkologii z Bydgoszczy, szpital z Zamoœcia pod tym k¹tem by³ na trzecim
miejscu, natomiast gryficki – spoœród
pierwszej dziesi¹tki na miejscu dziesi¹tym; Zachodniopomorskie Centrum Onkologii – na miejscu siódmym. Znacznie lepiej jest, jeœli chodzi o jakoœæ us³ug dla pacjenta, tutaj
gryficki szpital drug¹ w kolejnoœci
liczbê punktacji, 100 punktów uzyska³ z kolei za certyfikaty.
Zarówno szpital w Gryficach, jak
i Zachodniopomorskie Centrum Onkologii koñcz¹ inwestycje, które
maj¹ wp³yn¹æ zarówno na jakoœæ, jak

i szybkoœæ leczenia. W Gryficach na
ukoñczeniu jest budowa l¹dowiska
wyposa¿onego w nowoczesny system
nawigacyjny. Bêd¹ mog³y tu l¹dowaæ
znacznie wiêksze od œmig³owców
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
helikoptery ratownictwa morskiego
oraz wojska. Jest to o tyle istotne, i¿
szpital gryficki znajduje siê zaledwie
oko³o 30 km. od morza.
Szpital jest równie¿ w trakcie realizacji przedsiêwziêcia zwanego telemedycyn¹. Po jego zakoñczeniu
bêd¹ mo¿liwe do przeprowadzenia
skomplikowane operacje przy jednoczesnej konsultacji ze specjalistami
za poœrednictwem Internetu. Inwestycja ma byæ zakoñczona do 2013 r.
W rankingu województwa za
szpitalem gryfickim i Centrum Onkologii w Szczecinie znalaz³y siê: na
miejscu trzecim w województwie Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
„Zdroje” (27 miejsce w kraju), na
czwartym Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony przy
ul. Arkoñskiej w Szczecinie (33.
miejsce) i kolejno: Samodzielny Kliniczny Szpital Publiczny nr 2 PUM w
Szczecinie (36. miejsce), Zak³ad
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji w Szczecinie przy. ul. Jagielloñskiej (64. miejsce w kraju), Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Soko³owskiego w Szczecinie, Szpital w
Szczecinku Spó³ka z o .o. przy ul.
Koœciuszki, Szpital Powiatowy w
Bia³ogardzie i na miejscu dziesi¹tym
w województwie – Samodzielny Publiczny Zespó³ Zak³adów Opieki
Zdrowotnej w Stargardzie Szczeciñskim.
Przy tej okazji warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e ju¿ drugi rok z rzêdu spada rentownoœæ placówek s³u¿by zdrowia. Jak poda³a „Rzeczpospolita” w
tym roku przychodami wy¿szymi ni¿
wydatkami mog³o pochwaliæ siê zaledwie 53 proc. placówek spoœród
tych, które wziê³y udzia³ w rankingu.
Dla porównania dwa lata temu rentowne by³o 73 proc. szpitali, rok temu
62 proc., przy czym w roku ubieg³ym
NFZ nie zap³aci³ za leczenie pacjentów przyjêtych ponad limit okreœlony
w umowach. Polskie szpitale nadal
mieszcz¹ siê w przestarza³ych, trudnych do zmodernizowania budynkach i nie maj¹ wystarczaj¹cej iloœci
sprzêtu. Z tego te¿ wzglêdu wiele
szpitali nawet nie startuje w rankingu, a dla tych które to uczyni¹, sukcesem jest ju¿ znalezienie siê w setce
najlepszych.
MM
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Po latach marazmu wreszcie jakaœ szansa
na miejsca pracy, choæ do szczêœcia jeszcze
daleko

£obez
ma podstrefê
ekonomiczn¹!
(£OBEZ). Na mocy
rozporz¹dzenia Rady
Ministrów zmianie ulega
dotychczas
obowi¹zuj¹ce
rozporz¹dzenie Rady
Ministrów w sprawie
kostrzyñsko s³ubickiej
specjalnej strefy
ekonomicznej. Zosta³a
przy niej utworzona
podstrefa w £obzie.
W tym samym czasie powsta³y
jeszcze podstrefy we Wronkach w
woj. wielkopolskim (tereny firmy
Amica) oraz w Kargowej (lubuskie). Rozporz¹dzenie wchodzi w
¿ycie 14 dni po og³oszeniu, czyli
29.10.2011.
20 paŸdziernika burmistrz
£obza Ryszard Sola uczestniczy³ w
konferencji zorganizowanej przez
zachodniopomorskie Centrum Obs³ugi Inwestorów i Eksporterów na
konferencjê pod nazw¹ „Biznes i
samorz¹d przy okr¹g³ym stole”. W
konferencji uczestniczyli tak¿e
przedstawiciele innych stref ekonomicznych, w³adz regionalnych, centralnych, inwestorzy, którzy w ostatnim czasie ulokowali siê w podstrefach.
Podczas konferencji oficjalnie
og³oszono, ¿e jest ju¿ zgoda na
utworzenie w £obzie podstrefy ekonomicznej. Jest to chyba jedna z
najszybszych, o ile nie najszybsza,
procedura zwi¹zana z utworzeniem
takiej podstrefy. Dla przyk³adu gminy z s¹siedniego powiatu gryfickiego staraj¹ siê o tak¹ ju¿ od wielu lat.
W £obzie pierwsze przymiarki
do tego zadania podjêto w tamtym
roku. To wówczas Rada Miejska
podjê³a uchwa³ê o powiêkszeniu
granic miasta o tereny w stronê
Bonina. Nowa ustawa pozwoli³a na
odrolnienie gruntów w granicach
miasta. Tym samym £obez zyska³
nowe tereny inwestycyjne. Jednak

dopiero pod koniec marca tego roku
zdecydowano siê na podstrefê i
dzia³ania zmierzaj¹ce do jej utworzenia nabra³y tempa. Mo¿na wiêc
mówiæ, ¿e w³aœciwie ca³a procedura
trwa³a niewiele wiêcej ni¿ pó³ roku.
- Inne powiaty i gminy stara³y siê
o to od wielu lat, konkurencja gmin
i miast na prawach prezydenckich,
które stara³y siê o takie podstrefy,
jest bardzo du¿a. Ich szanse na uzyskanie podstref w miarê up³ywu lat
s¹ coraz mniejsze. Nam siê uda³o –
powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard Sola.
Prawda jest taka, ¿e im gorzej
dzieje siê w danej gminie, tym
³atwiej jest uzyskaæ podstrefê ekonomiczn¹, tym bardziej, ¿e jednym
z czynników wp³ywaj¹cych na to,
gdzie taka podstrefa ma powstaæ, to
wysokoœæ bezrobocia.
Uchwa³a Rady Ministrów uprawomocni siê 29 paŸdziernika. Po
tym terminie gmina £obez otrzyma
oficjaln¹ informacjê o podstrefie.
PóŸniej £obez bêdzie tworzyæ ofertê o przygotowywanym terenie przy
wspó³pracy z profesjonalistami z
zachodniopomorskiego Centrum
Obs³ugi Inwestorów i Eksporterów
przy Urzêdzie Marsza³kowskim.
Od marca przysz³ego roku gmina rozpocznie procedurê wdra¿ania
zadania, na które otrzyma³a dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki, czyli na wykonanie badañ
poziomu wód gruntowych, wykonanie odwiertów geotechnicznych
itd., po to, aby przysz³y inwestor
mia³ ju¿ gotow¹ wiedzê na temat
gruntu, na którym chcia³by postawiæ
swój zak³ad. To zadanie gmina ma
wykonaæ najpóŸniej do wrzeœnia
przysz³ego roku.
W przyci¹gniêciu inwestora do
£obza ma pomóc COIiE, które œci¹gnê³o do naszego regionu ju¿ spor¹
grupê firm. £obez znajdzie siê równie¿ w folderach promuj¹cych podstrefê na terenie kraju i pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej.
Foldery te zostan¹ wydane bez
udzia³u œrodków gminnych. MM
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Czy ukrad³ telefon, jakiego nigdy nie wyprodukowano?

Dmuchane ¿aby czy dmuchane oskar¿enie
(POWIAT). W jednej z miejscowoœci gminy Resko, ju¿
przynajmniej od trzech lat, trwa konflikt. Jednym z jego
„owoców” jest oskar¿enie 15. letniego ch³opca z tej
miejscowoœci o „dmuchanie ¿ab pompk¹ rowerow¹”,
kradzie¿ „telefonu komórkowego Samsung E 1100 z
rozk³adan¹ klapk¹ koloru czarnego powoduj¹c straty
w kwocie 300 z³” oraz o to, ¿e w czerwcu br. „usi³owa³
dokonaæ bezprawnego zaboru czereœni, lecz
zamierzonego celu nie osi¹gn¹³, gdy¿ zosta³ sp³oszony”.
Zarzut
pompowania
¿ab
pompk¹ rowerow¹ wydaje siê ca³kowicie absurdalny, tym bardziej
przy za³o¿eniu, ¿e ch³opiec mia³by
to robiæ sam i przy u¿yciu takiego, a
nie innego narzêdzia. Ch³opiec zosta³ oskar¿ony o to, ¿e „miêdzy
godz. 16.00 a 17.00 przy stawie (…)
znêca³ siê nad ¿abami w ten sposób,
¿e za pomoc¹ pompki od roweru
wdmuchiwa³ oko³o 20 ¿abom powietrze, w wyniku czego ¿aby siê
rozpryskiwa³y, a nastêpnie uderza³
je kijem oraz przeje¿d¿a³ po nich
rowerem”.
Kwestia kradzie¿y telefonu komórkowego równie¿ pozostawa³a
pod znakiem zapytania z prostego
wzglêdu - jak sprawdziliœmy, nigdy
nie wyprodukowano takiej marki.
Owszem jest telefon marki Samsung
E1100, ale bez „rozk³adanej klapki”, a jego wartoœæ na rynku wynosi

oko³o 100 z³. Wniosek z tego taki, ¿e
albo oskar¿yciel nie wie, jaki mia³
telefon albo oskar¿y³ ch³opca nies³usznie.
Powy¿sze zarzuty zosta³y
przedstawione m³odemu cz³owiekowi i rozpatrzone w S¹dzie w
£obzie na posiedzeniu w dniu 17
paŸdziernika 2011. Wczeœniej wobec ch³opca nie stosowano œrodków
wychowawczych ani poprawczych.
S¹d postanowi³ umorzyæ sprawê z
art. 21. § 2, który mówi, ¿e „Sêdzia
rodzinny nie wszczyna postêpowania, a wszczête umarza, je¿eli okolicznoœci sprawy nie daj¹ podstawy
do jego wszczêcia lub prowadzenia
albo gdy orzeczenie œrodków wychowawczych lub poprawczych jest
niecelowe, w szczególnoœci ze
wzglêdu na orzeczone ju¿ œrodki w
innej sprawie”.
Uznano jedynie, ¿e rzeczywi-

Wybior¹ ³awników,
Komisjê Mieszkaniow¹,
rozpatrz¹ skargi
(£OBEZ) Radni w £obzie
zbior¹ siê na sesji 26 paŸdziernika
(œroda), o godz. 11.00. Podejm¹
kilka uchwa³ dotycz¹cych m.in.
wysokoœci podatku od nieruchomoœci na przysz³y rok, wybior¹
³awników i cz³onków Komisji
Mieszkaniowej oraz rozpatrz¹
skargi i wnioski, jakie wp³ynê³y
do rady.
Radni rozpatrz¹ i podejm¹
uchwa³y m.in. w sprawach: zmiany
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy £obez na lata 2011 - 2020,
okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci na 2012 rok,
uchwalenia "Programu wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹dowymi
oraz podmiotami realizuj¹cymi zadania publiczne na rok 2012; okreœlenia zasad przyznawania dotacji

celowej na dofinansowanie inwestycji zwi¹zanych z przy³¹czeniem
nieruchomoœci do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej, inwestycji zwi¹zanych z budow¹ przydomowych
oczyszczalni œcieków oraz z usuwaniem materia³ów budowlanych zawieraj¹cych azbest z budynków
mieszkalnych, gospodarczych i innych na terenie gminy.
Radni powo³aj¹ Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹, wybior¹ ³awników do S¹du Rejonowego w
£obzie, rozpatrz¹ skargi i wnioski
wniesione do rady. Burmistrz przedstawi informacje o swojej pracy, a
przewodnicz¹cy rady o z³o¿onych
oœwiadczeniach maj¹tkowych.
Na zakoñczenie sesji radni i
mieszkañcy bêd¹ mogli sk³adaæ interpelacje, wnioski i zapytania oraz
wys³uchaj¹ odpowiedzi na nie. (r)

œcie ch³opiec stara³ siê zerwaæ czereœnie. S¹d postanowi³ odst¹piæ od
obci¹¿ania rodziców nieletniego
kosztami postêpowania w sprawie.
Przy tego typu zarzutach pozostaje pytanie, gdzie koñczy siê zwyk³a ludzka przyzwoitoœæ, a gdzie
zaczyna walka o przestrzeganie prawa. Patrz¹c bowiem pod k¹tem istniej¹cego konfliktu w miejscowoœci
i niemal ci¹g³ych nieporozumieñ
pomiêdzy mieszkank¹, która wnios³a akt oskar¿enia, a dzieæmi, m³odzie¿¹ i ich rodzicami, zaczyna pojawiaæ siê pytanie, czemu to wszystko mia³o s³u¿yæ.
O tej miejscowoœci pisaliœmy
ju¿ dwa lata temu. Nie podajemy ani
nazwy miejscowoœci, ani danych
bohaterów rozprawy s¹dowej, dla
dobra ch³opca.
Na spotkanie z nami przysz³a
wówczas spora grupa m³odych ludzi, którzy uskar¿ali siê, ¿e s¹ traktowani jak mali przestêpcy. Konflikt
pomiêdzy znaczn¹ czêœci¹ wsi a
rodzin¹, która oskar¿y³a ch³opca o
czyny, których nie pope³ni³, trwa tu
od bardzo dawna. Obecni rodzice,
jak nam oœwiadczyli podczas spotkania w tej wsi, wskazywali, i¿ oni
równie¿ byli podobnie traktowani.
Jednak trzy lata temu postanowili,
¿e nie pozwol¹, aby sytuacja ta powtórzy³a siê i z ich dzieæmi. W kon-

sekwencji konflikt przybra³ na sile,
rozpoczê³o siê wzywanie policji do
dzieci, nagrywanie zdarzeñ z drugiej strony itp. W takich warunkach
trudno mówiæ o wsi sielskiej i anielskiej oraz beztroskim dzieciñstwie i
m³odoœci, skoro m³odym ludziom
wytacza siê procesy s¹dowe za chêæ
zerwania czereœni, kradzie¿ nieistniej¹cego telefonu czy dmuchanie
¿ab pompk¹ od roweru (co zwyczajnie wydaje siê niemo¿liwe).
Warto tu zwróciæ uwagê, ¿e
zgodnie z Kodeksem Karnym czêœæ
szczególna Rozdzia³ XXX Przestêpstwa przeciwko wymiarowi
sprawiedliwoœci art. 234 mówi:
„Kto, przed organem powo³anym do
œcigania lub orzekania w sprawach
o przestêpstwo, w tym i przestêpstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fa³szywie oskar¿a inn¹ osobê o pope³nienie tych
czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do
lat 2”. Wystarczy teraz, aby rodzina
ch³opca zg³osi³a sprawê na policjê,
by z urzêdu zosta³o wszczête postêpowanie w sprawie fa³szywego
oskar¿enia ch³opca. Warto o tym pamiêtaæ, zanim fa³szywie siê kogoœ o
coœ oskar¿y.
MM

Sesja w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO). W czwartek
27 paŸdziernika o godz. 16.30 w sali
konferencyjnej Urzêdu Miejskiego
w Wêgorzynie odbêdzie siê sesja
Rady Miejskiej.
Sesja w Wêgorzynie rozpocznie
siê od przedstawienia informacji o:
stanie oœwiaty za rok szkolny 2010/
2011, z analizy oœwiadczeñ maj¹tkowych z³o¿onych Burmistrzowi Wêgorzyna, z analizy oœwiadczeñ maj¹tkowych z³o¿onych Przewodnicz¹cemu
RM w Wêgorzynie, ustnej informacji
Burmistrz z dzia³alnoœci miêdzy sesjami.
W drugiej czêœci sesji rajcom zostan¹ przedstawione projekty uchwa³,
zwi¹zane m.in. z okreœleniem stawek
podatku od nieruchomoœci. Kolejny
projekt uchwa³y zak³ada obni¿enie
ceny skupu ¿yta do celów wymiaru
podatku rolnego. Rajcy bêd¹ dyskutowaæ równie¿ nad wysokoœci¹ stawek
op³aty targowej, zwolnieñ w podatku od
nieruchomoœci. Nastêpny projekt
uchwa³y dotyczy zarz¹dzenia poboru
podatków i op³at w drodze inkasa, okreœlenia inkasentów i wysokoœci wynagrodzenia za inkaso.
Radni bêd¹ równie¿ obradowaæ nad

przyjêciem zmian statutu Celowego
Zwi¹zku Gmin R - XXI z siedzib¹ w
Nowogardzie.
W czwartek rajcy wybior¹ ³awników do S¹du Rejonowego w £obzie do
orzekania w sprawach karnych i rodzinnych na okres kadencji 20122015. Do orzekania w sprawach karnych zosta³a zg³oszona tylko jedna osoba, natomiast do spraw rodzinnych nie
zg³oszono nikogo.
Radnym zostanie przedstawiony
równie¿ projekt wyst¹pienia do Trybuna³u Konstytucyjnego z wnioskiem o
zbadanie zgodnoœci niektórych przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastêpczej z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej i Europejsk¹ Kart¹
Samorz¹du Lokalnego oraz wyst¹pienia do Trybuna³u Konstytucyjnego z
wnioskiem o zbadanie zgodnoœci przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej
Polskiej i Europejsk¹ Kart¹ Samorz¹du
Lokalnego.
W czêœci trzeciej zaplanowano ju¿
tradycyjnie odpowiedzi na wnioski i
zapytania radnych oraz na interpelacje
zg³oszone na poprzednich sesjach. op
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Burmistrz Wêgorzyna
dzia³aj¹c na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.) oraz
§ 3 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108)

informuje, ¿e w og³oszeniu o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda¿ niezabudowanej dzia³ki gruntu o nr ewidencyjnym 1/20 o pow. 1,3546 ha po³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym Po³chowo, Gmina Wêgorzyno wyznaczonym na dzieñ 21.10.2011 r. na godzinê 900 wyst¹pi³ b³¹d merytoryczny polegaj¹cy na podaniu wadium w
b³êdnej kwocie. (Wadium wg. § 4 pkt. 2 Rozporz¹dzenia w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci nie mo¿e byæ ni¿sze ni¿ 5% ceny wywo³awczej i wy¿sze
ni¿ 20%tej ceny).
W zwi¹zku z pomy³k¹ jaka zaistnia³a w powy¿szym og³oszeniu
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
- wadium wynosi 15 767,00 z³.
- termin wp³aty wadium zostaje przed³u¿ony i up³ywa
z dniem 28.10.2011 r.
- przetarg odbêdzie siê w dniu 31.10.2011 r. o godzinie 9.00.
Pozosta³e warunki zawarte w og³oszeniu o przetargu pozostaj¹ bez zmian.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska

Reklama
w Tygodniku
£obeskim
Tel. 91 39 73 730
wppp1@wp.pl

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Mistrzostwa Europy Kyokushin Karate - Warna 2011

Micha³ Pniewski z Reska najlepszym
karatek¹ w Europie
W dniach 15-16 paŸdziernika
2011 w Pa³acu Sportu w Warnie
(Bu³garia) odby³y siê Otwarte
Mistrzostwa Europy Kyokushin
Karate - Warna 2011. W dwudniowej imprezie wziê³a udzia³
rekordowa liczba 280 uczestników z 16 krajów: Armenia, Bulgaria, Czechy, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Kazachstan, Niemcy, Norwegia, Polska,
Portugalia, Rosja, Rumunia, Turcja i Ukraina.
Uroczystego otwarcia Mistrzostw dokonali: prezydent Œwiatowej Federacji Kyokushin shihan
Loek Hollander oraz prezydent Europejskiej Federacji Kyokushin shihan Antonio Pinero. Reprezentacja
Polski wyst¹pi³a w 36-osobowym
sk³adzie. Kierownikiem dru¿yny
by³ sekretarz generalny PZK sensei
M. Soko³owski, a trenerem reprezentacji shihan A. Krawontka. Reprezentacja Polski zdoby³a w Warnie 15 medali, w tym 4 z³ote.
Z³otym medalist¹ Mistrzostw
Europy w Kyokushin Karate w kategorii kumite junior m³odszy do lat

15 + 65 kg zosta³ Micha³ Pniewski,
mieszkaniec Reska.
To sportowe osi¹gniêcie ma
wymiar historyczny - jeszcze nikt z
mieszkañców Ziemi £obeskiej nie
zosta³ mistrzem Starego Kontynentu!
Kumite Cadets Boys
- 1996 And 1997 + 65
I. Pniewski Micha³ Polska
II. Todorow Todor Bu³garia
III. Sroka Norbert Polska
Wyniki fina³owe
Nasz mistrz walk Wschodu jest
uczniem III klasy Gimnazjum im. K.
Górskiego w Resku. Od 4 lat czynnie uprawia karate. W zwi¹zku z
brakiem w naszym powiecie wyczynowej sekcji karate, swoj¹ karierê
kontynuuje w jednym z najlepszym
oœrodków w kraju - Klubie Kyokushin Karate w Koszalinie. Jest aktualnie cz³onkiem i reprezentantem
tego klubu.
W swojej specjalnoœci wyró¿nia
siê wysok¹ sprawnoœci¹ fizyczn¹,
du¿ymi umiejêtnoœciami technicznymi i co jest bardzo wa¿ne - dynamik¹ i agresywnoœci¹ w walce.

Mimo m³odego wieku na swoim
koncie posiada ju¿ wiele tytu³ów i
zwyciêstw w presti¿owych turniejach. Ostatnio przywióz³ z³oty medal z Mistrzostw Makroregionu Juniorów w Kyokushin Karate organizowanych w Koszalinie.
Micha³ Pniewski jest wszechstronnym sportowcem. Odnosi sukcesy startuj¹c w szkolnej lekkiej
atletyce. Do niego nale¿¹ dwa aktualne rekordy Powiatu £obeskiego:
w skoku wzwy¿ (z roku 2007 - 135
cm) oraz w rzucie oszczepem (z
roku 2011- 43,77 m). Wielokrotnie
reprezentowa³ swoj¹ macierzyst¹
Szko³ê w imprezach rangi wojewódzkiej, a przed miesi¹cem zaj¹³ I
miejsce w Wojewódzkiej Gimnazjadzie w Lekkiej Atletyce w rzucie
oszczepem. Œwietn¹ sprawnoœæ ruchow¹ i zami³owanie do sportu rozwin¹³ w reskim Gimnazjum pod
okiem swojego nauczyciela wychowania fizycznego pana Romana
Gojlika
Mistrz Europy i jednoczeœnie
reprezentant Polski w kategorii juniorów, Micha³ Pniewski, zosta³
nowym ambasadorem kultury fi-

zycznej Reska i Ziemi £obeskiej.
Za tydzieñ uka¿e siê specjalny
wywiad z Micha³em Pniewskim dla
Czytelników Tygodnika £obeskiego.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Licealiœci z Reska odwiedzili redakcjê
Tygodnika £obeskiego
Uczniowie II klasy humanistycznej z elementami dziennikarstwa, z Zespo³u Szkó³ w Resku
odwiedzili nasz¹ redakcjê.
Do naszej redakcji przyby³y
same dziewczyny, co prawda by³
wœród nich jeden rodzynek, ale nie
by³ on z II klasy. Na pocz¹tku spotkania red. naczelny Kazimierz
Rynkiewicz odpowiada³ na pytania
zadawane przez uczniów oraz pani¹
Lidiê Bieleck¹-Jahnz, nauczycielkê, która przyby³a do nas wraz ze
swoimi podopiecznymi. M³odzi
adepci dziennikarstwa mogli us³yszeæ, jak nasz redaktor naczelny
rozpocz¹³ swoj¹ przygodê z dziennikarstwem oraz jak powsta³o Wydawnictwo Polska Prasa Pomorska.
Wszyscy s³uchali z zaciekawieniem. By³o tak¿e wiele rad i podpowiedzi na temat uprawiania dziennikarstwa.
Nastêpnie uczniowie opowiedzieli o swojej szkolnej gazetce

„Pisanie na kolanie”, o swoich autorskich pomys³ach, takich jak
„gwiazda miesi¹ca”. Uczniowska
gazetka ukazuje siê raz na 1,5 miesi¹ca. Kilku uczniów zadeklarowa³o chêæ zostania dziennikarzem.
Nastêpnie uczniowie przepytywali naszych redakcyjnych dziennikarzy o ich przebieg kariery, pocz¹tki z dziennikarstwem i o to jak wygl¹da codzienna praca w wydawnictwie. Uczniowie pytali tak¿e o studia dziennikarskie. Dopytywali o
trud pracy i o to co jest wa¿ne w
zawodzie dziennikarza. Us³yszeli,
¿e bardzo wa¿ny jest charakter oraz
to, ¿e ten zawód trzeba lubiæ, mieæ
du¿¹ wiedzê, byæ wszechstronnym i
pomys³owym.
Kolejn¹ czêœci¹ spotkania by³o
pokazanie uczniom drukarni. Redaktor naczelny pokaza³ jak wygl¹da cykl drukowania gazety. Przy
okazji przypomnia³ jak drukowanie
wygl¹da³o kiedyœ.
Spotkanie by³o bardzo mi³e,

by³o du¿o ¿artów, ale co najwa¿niejsze, uczniowie byli zadowoleni i
mamy nadziejê, ¿e wynios¹ coœ z

naszego spotkania. Ustaliliœmy, i¿
przyjad¹ do nas ze swoim kolejnym
numerem gazetki szkolnej.
PJ

tygodnik ³obeski 25.10.2011 r.

OG£OSZENIA - INFORMACJE
Dobra, dn. 18.10.2011r.

Dobra, dnia 12.10.2011r.

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej Og³asza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej
w obrêbie miasta Dobra, powiat £obez

Przedmiotem sprzeda¿y s¹:
- dzia³ka niezabudowana, uzbrojenie niepe³ne, kszta³t dzia³ki prostok¹tny prawie regularny, konfiguracja p³aska z lekkim spadkiem,
przeznaczona w SUiKZP miasta Dobra - strefa zabudowy mieszkaniowej z us³ugami, grunt wpisany do rejestru zabytków pod nr 81 - Stare
Miasto, strefa „W III” ograniczonej ochrony archeologicznej po³o¿ona
przy ulicy Armii Krajowej - £okietka w Dobrej. S¹siedztwo stanowi
zabudowa mieszkaniowa z us³ugami, budynek Urzêdu Miejskiego,
koœció³, przychodnia, ruiny zabytkowego zamku. Przedmiotowa dzia³ka oznaczona numerem symbolem „Bp” Nr - 207/7, o pow 1071m2 ksiêga wieczysta nr SZ1L/00019425/7.
Informacja - przed przyst¹pieniem do zabudowy dzia³ki nale¿y
wyst¹piæ do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie wytycznych konserwatorskich dla planowanej inwestycji zagospodarowania dzia³ki nr 207/7 oraz Instytutu
Archeologii w Szczecinie.
W/w nieruchomoœci nie s¹ obci¹¿one ¿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. Ustalona cena
w wyniku przetargu obni¿ona bêdzie o 50% z tytu³u wpisania do rejestru zabytków.
Do ceny netto ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokoœci 23%.
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 10.11.2011 roku do godziny 14.00.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu 14 listopada 2011r, rozpoczêcie o godzinie 11.30
w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet 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.

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej og³asza pierwszy ustny przetarg
nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci rolnych niezabudowanych po³o¿onych w gminie Dobra, pow. £obez

Przedmiotem sprzeda¿y s¹:
- dzia³ka nr 185/3 - dzia³ka rolna niezabudowana, po³o¿ona we
wsi Bienice, s¹siedztwo stanowi¹ pola uprawne, zabudowa siedliskowa i gospodarcza, kszta³t dzia³ki prawie regularny (pod³u¿ny), konfiguracja p³aska, u¿ytkowana rolniczo, dojazd drog¹ utwardzon¹ (p³yty jumbo), przeznaczona w SUiKZP miasta Dobra jako grunty orne korzystne. Posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr SZ1L/00019078/9 w
S¹dzie Rejonowym w £obzie .
- dzia³ka nr 122 - dzia³ka rolna niezabudowana, po³o¿ona we wsi
Dobropole, s¹siedztwo stanowi¹ ogrody, zabudowa siedliskowa i
mieszkaniowa, kszta³t dzia³ki nieregularny, konfiguracja p³aska z lekkim spadkiem, u¿ytkowana rolniczo /ogród/, dojazd drog¹ utwardzon¹, przeznaczona w SUiKZP miasta Dobra jako grunty orne korzystne, ogrody. Posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr SZ1L/
00017957/1 w S¹dzie Rejonowym w £obzie.
W/w nieruchomoœci nie s¹ obci¹¿one ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami. Post¹pienie - nie mniej ni¿
1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do pe³nych dziesi¹tek w górê. O
wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Przetarg jest
wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny
wywo³awczej. Sprzeda¿ zwolniona z podatku VAT- dzia³ki rolne.
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
16.11.2011 roku do godziny 14.00.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu 21 listopada 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 14 535.

B³yskawicznie naprawiono
(£OBEZ). S³owa uznania
nale¿¹ siê drogowcom,
którzy pracuj¹ na ul.
Kraszewskiego w £obzie.
B³yskawicznie wrêcz po³o¿yli
dywanik asfaltowy na ul. Rapackie-
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go (przed rondem) i poprawili samo
rondo. Brakuj¹ca kostka znalaz³a
siê na swoim miejscu, natomiast te,
które by³y obluzowane – zosta³y poprawione. Teraz rondo powinno ju¿
byæ bezpieczne dla pojazdów poruszaj¹cych siê w tym miejscu.
MM

Kolizja w £obzie
Ukrad³ telefon komórkowy
18.10.201 r. w godz. 21.00 –
23.00 w £obzie przy ul. Szkolnej
Tomasz W. przebywaj¹c w mieszkaniu pokrzywdzonej, dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego marki NOKIA X3. Straty oszacowano w
wysokoœci 210 z³.

19.10.2011 roku o godz. 05.45 w
£obzie na skrzy¿owaniu ul. Spokojnej i ul. Bema kieruj¹cy samochodem BMW Adam ¯. zamieszka³y w
£obzie nie ust¹pi³ pierwszeñstwa
przejazdu prawid³owo jad¹cemu ul.
Bema samochodem marki Ford Focus Miros³awowi W. z £obza.
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Pasowanie na ucznia Przyjaciel Szko³y

Podstawowej
w £abuniu Wielkim

14 paŸdziernika 2011r. w Szkole
Podstawowej w £abuniu Wielkim odby³o siê pasowanie uczniów klasy
pierwszej i zerowej. Uroczystoœci
towarzyszy³a ca³a spo³ecznoœæ
uczniowska oraz przedstawiciele
Rady Pedagogicznej z dyrektor
Anett¹ Kulesz¹ i zaproszonymi goœæmi: sekretarz Gminy Danut¹ Mielcarek, przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej Barbar¹ Basowsk¹, radnymi
El¿biet¹ Korgul i Andrzejem Nowakiem oraz prezesem Ko³a £owieckiego „¯ubr” Szczecin Krzysztofem
G³adkim i prezesem K£ „Knieja” w
Resku Zdzis³awem Mi³kiem. Goœciem honorowym by³ dzielnicowy
asp. Andrzej Gronostaj.
Zgromadzenie mia³o miejsce w
sali gimnastycznej. Przyby³ych rodziców oraz uczniów wyczekuj¹cych tej podnios³ej chwili, jak¹ jest
wst¹pienie w szeregi uczniowskie,
s³owem wstêpnym powita³a pani dy-

Zderzenie z sarn¹
22.10.br. o godz. 11.55 na drodze
£obez - Wêgorzyno Hans R., zamieszka³y w Niemczech, kieruj¹c samochodem marki Mercedes, uderzy³ w przebiegaj¹c¹ przez jezdniê sarnê, w wyniku czego dosz³o do uszkodzenia pojazdu.
Ukrad³ kable telekomiunikacji
W okresie 21-22.10.br. w godz.
20.00-08.00 w Runowie Pomorskim
przy ul. Po³chowskiej nieznany sprawca wyci¹³, a nastêpnie ukrad³ ok. 200 m
przewodu telekomunikacyjnego wartoœci ok. 1,5 z³otych. Sprawca dzia³a³ na
szkodê TP S.A.
Okrad³a w mieszkaniu
W dniu 22.10.2011r. oko³o godz.
9.45 w £obzie przy ul. Kraszewskiego
nieznana kobieta znajduj¹ca siê w
mieszkaniu Eugenii W., wykorzystuj¹c
nieuwagê ³obzianki, ukrad³a z portfela
1500 z³otych.
Ukrad³ kraty z elektrowni
W okresie 16-22.10.2011r. w godz.
16.00-13.00 w Troszczynie, w rejonie
elektrowni wodnej, nieznany sprawca
dokona³ kradzie¿y czterech sztuk krat

rektor. PóŸniej g³os nale¿a³ ju¿ wy³¹cznie do Pierwszaków i Zerówiaków, którzy przepiêknym wystêpem
dali œwiadectwo swej dojrza³oœci.
Nie zabrak³o wierszy oraz barwnych
dŸwiêków weso³ych piosenek.
Uczniowie chwalili siê sw¹
wiedz¹ na tematy dotycz¹ce zasad
kultury, ruchu drogowego oraz podstaw geografii naszej Ojczyzny.
Po uroczystym wystêpie nasta³a
wreszcie chwila pasowania. Serce
dzieci zabi³o szybciej, a w oczach
malowa³o siê szczêœcie oraz niepowstrzymane wzruszenie. Podobne
uczucia towarzyszy³y równie¿ rodzicom. Po ceremoniale œlubowania, pani dyrektor symbolicznym gestem na³o¿enia na ramiê ka¿dego
ucznia ogromnego o³ówka pasowa³a
dzieci na uczniów.
Od goœci obecnych na uroczystoœci „nowi” uczniowie otrzymali
mnóstwo prezentów.
(o)
stalowo-ocynkowych zabezpieczaj¹cych turbinê wartoœci 2 tys. z³otych na
szkodê Anny C., zamieszka³ej w Kostrzynie.
Z³apany podejrzany o kradzie¿
£ukasz W., lat 17, zam. w Siwkowicach, podejrzewany o dokonanie kradzie¿y z w³amaniem do pomieszczenia
gospodarczego w Siennie Dolnym w
dn. 10.10.2011 r. wspólnie z innym nieletnim zosta³ zatrzymany i osadzony w
PdOZ.
Kradzie¿ z w³amaniem
W okresie 16-20.10.2011r. w godz.
15.00-6.20 w Lesiêcinie, nieznany
sprawca, po uprzednim przeciêciu skobla przy drzwiach pomieszczenia gospodarczego, dokona³ kradzie¿y przewodów elektrycznych. Straty w kwocie
1000 z³ poniós³ Henryk O. zamieszka³y
w £obzie.
Zniszczenie mienia
20.10.201 r. w godz. 12.00 - 12.30
w Dalnie, Pawe³ P. zamieszka³y w Jarzys³awiu (pow. gryficki) nieznanym
narzêdziem porysowa³ pow³okê lakiernicz¹ samochodu marki Ford Fiesta.
Straty oszacowano na 400 z³ na szkodê
Zofii K. zamieszka³ej w Dalnie. Sprawca oddali³ siê przed zawiadomieniem
policji o zdarzeniu.

(£ABUÑ WLK.) 14 paŸdziernika 2011r. w szkole obchodzono
Dzieñ Edukacji Narodowej- œwiêto
wszystkich, którzy w oœwiacie pracuj¹ i z ni¹ wspó³pracuj¹. Na uroczystoœæ zaproszono wielu goœci,
miêdzy innymi pana Andrzeja Gronostaja - funkcjonariusza Policji w
Resku. Pan Andrzej Gronostaj jest
dzielnicowym na terenie wsi £abuñ
Wielki. Od kilku lat w sposób szczególny wspó³pracuje ze szko³¹. Przeprowadza szereg pogadanek z
uczniami dotycz¹cych bezpieczeñstwa, organizuje ciekawe spotkania.
W zesz³ym roku szkolnym we
wspó³pracy z Komend¹ Powiatow¹

Policji w £obzie zorganizowa³ prezenty dla wszystkich uczniów, które
zosta³y wrêczone na spotkaniu
przedœwi¹tecznym w szkole. Zawsze chêtnie s³u¿y rad¹ i pomoc¹.
Dyrektor Szko³y pani Anetta
Kulesza wspólnie z Rad¹ Pedagogiczn¹ odznaczy³y go medalem
„Przyjaciela Szko³y Podstawowej w
£abuniu Wielkim”.
Tym samym pan Andrzej Gronostaj do³¹czy³ do grona Przyjació³
Szko³y, do którego nale¿¹ ju¿: radny
Andrzej Nowak, ks. dr Tadeusz
Uszkiewicz, Pañstwo Ma³gorzata i
Zygmunt Œwiêciccy oraz Ko³o
£owieckie „¯ubr” Szczecin. (o)
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Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Szukam 2-pokojowego mieszkania
do wynajêcia w £obzie, tel.
504041477.

Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214

Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397 5894
. Cena do uzgodnienia

Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie, 53 mkw., 2 pokoje, + piwnica,
w³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena
125 tys. z³. Tel. 663 248 859
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, kawalerkê 26,33 mkw., Wêgorzyno ul. Grunwaldzka, II piêtro.
Cena 70.000 z³. Tel. 793 706 100
Wynajem pokojów, noclegi. Okolice
Reska. Tel. 501 086 565, 509 903
203
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze w Be³cznej 52,8
mkw., 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
balkon, dzia³ka 5 arów. Mieszkanie
na parterze. 70 km od morza. Cena
70.000 z³. Szko³a w miejscowoœci.
Tel. 790 631 332
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze 32 mkw., kawalerka, III piêtro, w £obzie. Tel. 609 669
593
Mieszkanie 49 mkw., 2 pokoje, wejœcie oddzielne, podwórko, stare
budownictwo, ogrzewanie centralne niezale¿ne, bez czynszowe
sprzedam. Tel. 91 937 1604. Wêgorzyno ul. Drawska
Sprzedam kawalerkê w centrum
£obza. Tel. 793 923 739
Sprzedam tanio mieszkanie 3 pokojowe, 68 mkw. w Radowie Ma³ym.
Tel. 602 301 017

MIESZKANIA
Powiat gryficki
Poszukujê kawalerki do wynajêcia
Tel. 660 172 103
Wynajmê od zaraz domek jednorodzinny w Trzebiatowie, umeblowany, 3 pokoje, kuchnia, wc, ³azienka.
Tel. 505 389 183.

Powiat gryficki
Transport, przeprowadzki,
wynajem. Fiat Ducato Maxi.
Tel. 503-613-854.
Wyburzenia, rozbiórki. Tel. 724510-626.
Przeprowadzki, noszenie, wywóz
starych mebli i innych staroci. Tel.
668-343-638

Mam do wynajêcia halê 300 mkw. w
£obzie + du¿y plac. Tel. 506 897 352
£abuñ Wielki. Jednorodzinny. Nowopowsta³y o pow. ca³kowitej 245 m2,
na dzia³ce 1643 m2 z powodu pilnego wyjazdu - niska cena ( koszty w³asne ). tel. 600 265 547

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

Powiat drawski
Sprzedam tanio (1) NOWY balkonik
u³atwiaj¹cy chodzenie, trójko³owy.
(2) Nowy, regulowany zag³ówek
"Aston".
(3) Nowy, regulowany wózek inwalidzki, aluminiowy.
Telefon komórkowy 501 284 153

Powiat œwidwiñski

Zajezierze gm. £obez Dzia³ka budowlana o pow. 2129 m2, uzbrojona,
warunki zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Cena do
uzgodnienia. tel. 600 265 547

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

Wêgorzyno. £adny solidny dom,
pow. dzia³ki 610 mkw., pow. u¿ytkowa budynku 165 mkw. Cena 430.000
z³. Tel. 600 265 547

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

PRACA

£obez dzia³ki rzemieœlnicze, powierzchnia od 2000 mkw., cena od 20
z³ za 1 mkw. Tel. 91 397 3940, 600
265 547

ROLNICTWO

Powiat ³obeski
Poszukujê pomocnika na wyjazdy
zagraniczne. Komunikatywna znajomoœæ jêzyka angielskiego, m³oda
osoba. Tel. 506 135 335.

Region
Zatrudniê tynkarzy.
Tel. 605 069 239
Zatrudniê kierowcê z kat. C + E,
Polska – Norwegia, siedziba firmy w
Nowogardzie. Tel. 609 493 989, 607
585 561

£obez. Dzia³ka inwestycyjna 4,5
ha. Miejscowy plan zagospodar.
przestrzennego. Tel. 600 265 547
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl. 2700
mkw. - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Solidna pomoc w nauce jêzyka angielskiego. Tel. 795 674 466

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

Region
Sprzedam ci¹gnik ZETOR 7211,
ZETOR 7245, rozrzutnik wapna i
nawozów, stan idealny – tel. 660
010 540.

Powiat gryficki
Sprzedam pó³ domu, stan bardzo dobry, 84 mkw., ksiêga uregulowana. TANIO. Okolice Gryfic. Tel. 607 259 206

Powiat drawski

NAUKA
Powiat ³obeski

Region

Dom wraz z ogrodem
sprzedam w Drawsku Pom.
Tel. 94 363 2176
POJEZIERZE DRAWSKIE - sprzedam malowniczy grunt z lini¹ brzegow¹, idealny na siedlisko
8,5 ha/5z³/m2
BON509157645
POJEZIERZE DRAWSKIE - sprzedam malowniczy grunt z lini¹ brzegow¹, idealny na siedlisko
14 ha/5z³/m2
BON509157645
Nowo wybudowany pawilon handlowo-us³ugowy (110 mkw., dwupoziomowy) centrum Drawska Pom. Do
wynajêcia. Tel. 602 460 233

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam opony zimowe, przebieg
ok. 3 000 km, do VW Golfa z felgami
155/80 R13 790. Tel. 608 313 579,
660 781 259

Powiat gryficki
Sprzedam samochód CITROEN
JUMPER MAX, 2000; 2,5 TDI, Przebieg 2081, Cena 9,5 tys. z³ – do
uzgodnienia. Wa¿ny przegl¹d i
ubezpieczenie. Tel. 91 397 10 574,
514 344 568.
Kupiê czêœci do Fiata 125p, Fiata
126p, Poloneza. Tel. 503 789 806
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ODKRYWAMY TALENTY ZESPO£U
Motto: Talent jest jak cenne ziarno ciœniête w ziemi,
któremu dobry ogrodnik nie tylko pozwala wykie³kowaæ,
ale ka¿dego dnia stwarza mu najlepsze warunki pe³nego rozwoju.
Czym w³aœciwie jest talent?
Talent to osoba, która posiada
wrodzone, niezwyk³e zdolnoœci w
pewnej dziedzinie.
Talentem mo¿emy nazwaæ
umiejêtnoœci i predyspozycje do
czegoœ, do dzia³añ umys³owych czy
te¿ ruchowych. O talencie mówi siê
na przyk³ad w przypadku ponadprzeciêtnych zdolnoœci do przyswajania wiedzy - do uczenia siê. Mianem tym okreœla siê równie¿ szczególnie uzdolnionego cz³owieka. Nie
ma jednak zgody co do tego, czy
talent musi byæ wrodzony, a wiêc
„dany od Boga”, czy te¿ mo¿na siê
go wyuczyæ, wykszta³ciæ na drodze
ciê¿kiej pracy.
Najciekawsze jednak jest to, ¿e
zdaniem wielu specjalistów w ka¿dym z nas drzemie jakiœ talent. Aby
go nie zmarnowaæ, trzeba go odkryæ, rozwijaæ i umacniaæ. I tu w³aœnie widaæ ogromn¹ rolê i mo¿liwoœci szko³y. To przecie¿ czêsto w jej
murach rodz¹ siê prawdziwe „diamenty” wœród m³odych ludzi.
Pragnê zaproponowaæ Czytelnikom Tygodnika £obeskiego cykl
artyku³ów poœwiêconych najwiêkszym talentom ³obeskiego Zespo³u
Szkó³. Powód jest oczywisty i prosty - na odkryty talent nale¿y chuchaæ i dmuchaæ i nie pozwoliæ, by
umkn¹³. My, kadra pedagogiczna,
doskonale zdajemy sobie sprawê z
powagi sytuacji i dok³adamy wszelkich starañ, aby stan¹æ na wysokoœci zadania. W ³obeskim liceum organizowanych jest wiele ró¿norodnych zajêæ pozalekcyjnych skierowanych do tych, którzy pragn¹ rozwijaæ swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci
przedmiotowe. Poza tym dajemy
równie¿ szansê rozwoju uczniom,
którzy zdradzaj¹ swoiste uzdolnienia w innych kierunkach. Wtedy
miêdzy innymi mo¿emy odkryæ
prawdziwe talenty, które z biegiem
czasu nabieraj¹ formy i przekszta³caj¹ siê nierzadko w ¿yciowe pasje.
***
Justyna Romej, uczennica klasy
II w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
jest przyk³adem indywidualnoœci,
talentu i pracowitoœci. Mo¿na bez
ogródek stwierdziæ, ¿e jest dzisiaj
prawdziwym brylantem wœród naszych uczniów. Osi¹ga swoje najlepsze wyniki zarówno w sporcie
jak i w nauce.
Jej sportow¹ pasjê wyraŸnie akceptuj¹ i wspieraj¹ kole¿anki szkolne. Wspólnie stworzy³y silny spor-

towy team i pod okiem nauczycielki
wychowania fizycznego Ewy £ukasik, przyst¹pi³y do udzia³u w zawodach lekkoatletycznych rangi powiatowej, a po awansie - w finale
wojewódzkim.
W maju 2011 roku reprezentacja
dziewcz¹t Zespo³u Szkó³ uczestniczy³a w finale Wojewódzkiej Licealiady w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej. Dziêki doskona³ej postawie ca³ej dru¿yny nasze lekkoatletki zajê³y III miejsce i do £obza wróci³y z piêknym pucharem ufundowanym przez Szkolny Zwi¹zek
Sportowy w Szczecinie. Jest to jeden z najwy¿szych osi¹gniêæ sportowych w ca³ej historii ³obeskiego
ogólniaka.
Justyna Romej w tych zawodach
okaza³a siê liderk¹. Na wyró¿nienie
zas³u¿y³y tak¿e pozosta³e reprezentantki szko³y, szczególnie za ambitn¹ postawê w rywalizacji sportowej, a tak¿e za ustanowienie wielu
nowych rekordów ¿yciowych. Na
stadionie tartanowym w Bia³ogardzie puchar wywalczy³y:
Beata Jurczenko, Sandra Tchurz
(100 m), Agnieszka Makarowska,
Justyna Romej (400 m),
And¿elika Lewicka, Maria Pietrzykowska (800 m), Natalia Medunecka, Agata Abramczyk (skok w
dal), Agnieszka Sira, Natalia Maciñska (pchniêcie kul¹).
Dziewczêta i ch³opcy mog¹
ca³y czas rozwijaæ swoje sportowe
umiejêtnoœci pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego.

JUSTYNA ROMEJ
Jest liderem sportu ³obeskiego.
Cz³onkini sekcji lekkiej atletyki
MKS Olimp £obez, uczennica klasy II A w Liceum Ogólnokszta³c¹-

cym w £obzie. Uprawia sport kwalifikowany m³odzie¿owy w konkurencjach biegów œrednich od 4 lat.
Trzykrotnie wyró¿niona na Gali
Sportu Powiatu £obeskiego. W
roku 2010 zdoby³a statuetkê „NAJLEPSZY SPORTOWIEC ZIEMI
£OBESKIEJ”.
Najwiêksze sportowe osi¹gniêcia i tytu³y: Mistrzyni Polski Juniorek M³odszych w Biegach Prze³ajowych, dwukrotna finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y biegu na 800 m - VI miejsce w 2010 r.
i V miejsce w 2011 r., wielokrotna
medalistka mistrzostw makroregionu i województwa oraz licznych
mityngów lekkoatletycznych w ca³ym kraju.
Cz³onkini kadry województwa
zachodniopomorskiego w lekkiej
atletyce.
Rekordy ¿yciowe
400 m - czas 59,54 s
(19.06.2010 Koszalin)
800 m - 2:16,00 min
(03.08.2011 Bia³ogard)
1000 m - 3:01,52 min. (17.08.
2010 Miêdzyzdroje)
1500 m - 4:41,94 min.
(10.09.2011 Bia³ogard)
- Czy mo¿esz przybli¿yæ nam
dyscyplinê sportu, w której siê
obecnie specjalizujesz?
- Dyscyplin¹ sportu, któr¹ uprawiam, jest lekkoatletyka, a moj¹
specjalnoœci¹ s¹ biegi œrednie 800
m i 1500 m. Wiem, ¿e biegi to tylko
pewna czêœæ tej dziedziny sportu.
Lekkoatleci uprawiaj¹ tak¿e rzuty:
dyskiem, m³otem, oszczepem, kul¹;
skoki: w dal, trójskok, wzwy¿ i o
tyczce oraz chód sportowy. Ze
wzglêdu na ró¿norodnoœæ konkurencji tê dyscyplinê olimpijsk¹ nazywaj¹ „królow¹ sportu”.
- Jak wygl¹da³y pocz¹tki twojej przygody ze sportem?
- Pierwsze treningi biegowe rozpoczê³am dosyæ póŸno, bo dopiero
w I klasie gimnazjum w grupie pana
Kazimierza Mikula, za namow¹
mojej przyjació³ki Karoliny. Pocz¹tkowo nie myœla³am o tym zbyt
powa¿nie, æwiczy³am, bo sprawia³o
mi to przyjemnoœæ. Kiedy jednak
rozpoczê³am wspó³pracê z trenerem
(moim wujkiem) Piotrem Kiedrowiczem i przekona³am siê, z jak¹
pasj¹ i zaanga¿owaniem podchodzi
do mojego szkolenia, wiedzia³am,
¿e to nie jest tylko hobby. Teraz
wiem, ¿e chcê siê tym zajmowaæ,
nawet jeœli nie uda mi siê osi¹gn¹æ
moich najwiêkszych sportowych
marzeñ, to nigdy nie bêdê ¿a³owa³a

czasu poœwiêconego na sport, poniewa¿ mnie bardzo wiele nauczy³.
- Dlaczego akurat biegi?
- Wybra³am biegi, bo to mi po
prostu najlepiej wychodzi³o, chocia¿ w szkole podstawowej nawet
nie bra³am udzia³u w zawodach lekkoatletycznych. Biegi œrednie (800
m) trenowa³a wczeœniej tak¿e moja
mama (przyp. red. El¿bieta Lisik),
pewnie to w jakimœ stopniu tak¿e
zadecydowa³o o wyborze. Ta konkurencja jest bardzo nieprzewidywalna, nigdy nie wiadomo, jak potoczy siê bieg, ka¿dy start to nowe
doœwiadczenie, sprawdzian dla
mojej psychiki i wytrenowania.
- Jak wygl¹da Twój codzienny
trening?
- Sk³ada siê on z ró¿nych jednostek æwiczeñ i œrodków treningowych, a cykle kilkutygodniowe
ustala mój trener w porozumieniu ze
mn¹. S¹ one dopasowane do mojego
planu lekcji i rytmu dnia. Zazwyczaj
biegam po polnych drogach, w lesie,
niedaleko mojego domu rodzinnego
w Ro¿nowie. W trakcie roku szkolnego, kilka razy w tygodniu robiê
treningi z grup¹ biegow¹ uczniów z
³obeskiej Szko³y Podstawowej nr 2.
- Kto prowadzi twoje sportowe szkolenie?
- Moim trenerem jest Piotr Kiedrowicz, wielokrotny medalista
Mistrzostw Polski i rekordzista kraju w chodzie sportowym. Posiada
ogromny dorobek jako szkoleniowiec w lekkiej atletyce, pracuj¹c w
klubach: LKS Pomorze Stargard
Szcz., LKS Lubusz S³ubice, MKS
SMOK S³ubice, LKS B³êkitni Osowa Sieñ oraz w… MKS Olimp
£obez. Tylko jako trener ³obeskich
biegaczy i chodziarzy w latach 1981
- 1988 wyszkoli³ 7 medalistów mistrzostw Polski kategoriach m³odzie¿owych. W latach 90. mianowany przez PZLA na trenera kadry
Polski seniorów i juniorek w biegach œrednich. Bilans sportowy jego
zawodników jest imponuj¹cy - 18
reprezentantów Polski, zdobywcy
ponad 70 medali mistrzostw Polski.
W codziennym prowadzeniu treningów pomaga mi mama, z wykszta³cenia nauczycielka wychowania fizycznego. W latach 80. mama rozpoczyna³a swoja drogê sportowca tak¿e w MKS Olimp w £obzie,
potem nale¿a³a do klubu LKS Pomorze Stargard Szcz. Pochwalê siê,
¿e by³a cz³onkini¹ kadry narodowej
biegaczek i medalistk¹ Mistrzostw
Polski w biegach œrednich i prze³ajowych. A do jej rekordu ¿yciowego
na 800 m brakuje mi jeszcze wiele,
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SZKÓ£ IM. T. KOŒCIUSZKI W £OBZIE
wych ludzi, zwiedzi³am wiele miast
m.in. Zamoœæ, £ódŸ, P³ock. Ruch na
œwie¿ym powietrzu, to oprócz spalania kalorii sposób na dobre samopoczucie. Zachêcam do biegania,
wed³ug mnie to bardzo pozytywy
sposób spêdzania czasu.
- Dziêkujê bardzo za rozmowê
i ¿yczê kolejnych sukcesów.
Z OSTATNIEJ CHWILI!

Justyna Romej (z lewej) tu¿ przed startem na bie¿ni, (z prawej) wœród polskich Olimpijczyków podczas IV Gali Sportu £obeskiego w 2011 r.
bo a¿ 5 sekund. I wtedy tak¿e trenerem mamy by³ Piotr Kiedrowicz.
- Opowiedz nam o swoim najwiêkszym sukcesie z kwietnia
2011 roku.
- 2. kwietnia 2011 roku spe³ni³o
siê moje najwiêksze marzenie - zdoby³am z³oty medal Mistrzostw Polski w Biegach Prze³ajowych na dystansie 2 km Na starcie stawi³o siê
108 zawodniczek z ca³ej Polski, co
mnie trochê przera¿a³o. Od pocz¹tku kontrolowa³am bieg, by³am bardzo skoncentrowana i uda³o mi siê
utrzymywaæ na czele stawki. Po
oko³o oœmiuset metrach, na jednym
z podbiegów wysz³am na prowadzenie i - czego nie by³am œwiadoma
podczas biegu - odbieg³am przeciwniczkom na kilkadziesi¹t metrów. Na finiszowych metrach dogoni³a mnie jedna z rywalek, jednak
ani na moment nie pozwoli³am jej
wyjœæ na prowadzenie. Walka toczy³a siê do ostatnich metrów i skoñczy³a siê szczêœliwie dla mnie. Po
biegu by³am ogromnie zmêczona,
ale przy tym jeszcze bardziej szczêœliwa ze zwyciêstwa. Kiedy dotar³o
do mnie, ¿e wygra³am, po prostu
rozp³aka³am siê ze szczêœcia! To
by³o niesamowite uczucie, by³am
tak bardzo wdziêczna mojemu trenerowi, dziêki któremu zdoby³am
z³oto, ¿e nie potrafi³am tego okazaæ
w inny sposób ni¿ ³zami. Ka¿demu
¿yczê, ¿eby prze¿y³ takie chwile w
swoim ¿ycie.
- Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e pochodzisz z usportowionej rodziny?
- Tak, wiêkszoœæ mojej rodziny
interesuje siê sportem. Mama i ciocia Bo¿ena ucz¹ w szkole wychowania fizycznego, wujek jest moim tre-

nerem, razem z m³odsz¹ siostr¹
Aleksandr¹ i kuzynk¹ Mart¹ Lisik
zdoby³yœmy w roku ubieg³ym br¹zowy medal Mistrzostw Polski w
sztafecie szwedzkiej, moi kuzyni ze
S³ubic to byli cz³onkowie reprezentacji kraju, medaliœci Mistrzostw
Polski. Usportowiona rodzina jest
na pewno dla mnie wsparciem i
motywacj¹ do dalszej pracy.
- Jakie s¹ twoje sportowe plany i marzenia?
- Jedno z moich najwiêkszych
marzeñ ju¿ siê spe³ni³o - zdoby³am
z³oty medal Mistrzostw Polski.
Myœlê, ¿e najwa¿niejsze dla mnie w
przysz³ym sezonie startowym bê-

dzie uzyskanie pierwszej klasy
sportowej i do tego bêdê d¹¿y³a. To
siê wi¹¿ê z uzyskaniem normy wynikowej - na dystansie 800 m to czas
2:12,0.
- Dlaczego zamiast przed komputerem czy telewizorem spêdzasz czas biegaj¹c? Jak mo¿esz
zachêciæ swoich rówieœników do
aktywnego i zdrowego spêdzania
wolnego czasu?
- Znajdujê równie¿ czas na telewizjê i komputer. Bieganie pozwala
mi odpocz¹æ i odstresowaæ siê po
ca³ym dniu nauki i pracy. Treningi
daj¹ mi du¿¹ satysfakcjê, a dziêki
sportowi pozna³am sporo cieka-

W œrodê, 19 paŸdziernika 2011
roku, na trudnych trasach crossu
prze³ajowego w Tychowie, reprezentacja dziewcz¹t Zespo³u Szkó³
zajê³a II miejsce w Wojewódzkich
Sztafetowych Biegach Prze³ajowych. Na drugim stopniu podium
medale srebrne odebra³y: Justyna
Romej, Ewelina £owkiet, Maria
Pietrzykowska, Marta Lisik,
Agnieszka Makarowska, Agata Witkowska, Aleksandra Wasy³yk, Michalina Kulczewska, Beata Jurczenko, And¿elika Lewicka, Agata
Abramczuk.
Gratulacje i puchar od organizatorów Wojewódzkiej Licealiady
otrzyma³a opiekunka zespo³u i nauczycielka wychowania fizycznego
Ewa £ukasik.
Ciê¿k¹ prac¹ nasza ekipa zas³u¿y³a sobie na najwiêkszy sukces w
tej dyscyplinie w historii ³obeskiej
szko³y œredniej.
Przed nimi kolejne sportowe
zmagania. ¯yczymy powodzenia i
trzymamy kciuki.
Ewa £ukasik
Marcin £ukasik
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IV liga – XII kolejka
S³awa S³awno - Rega Trzebiatów 2-0,
Kluczevia Stargard - Lech Czaplinek 02, Gryf Kamieñ Pomorski - Hutnik
Szczecin 2-1, Ina Goleniów - Victoria
Przec³aw 0-1, Orze³ Wa³cz - Vineta
Wolin 1-5, Sarmata Dobra - Leœnik/
Rossa Manowo 2-1, Astra Ustronie
Morskie - Energetyk Gryfino 2-2, Pogoñ II Szczecin - Stal Szczecin 1-1.
1. Energetyk Gryfino
2. Leœnik/Rossa Manowo
3. Pogoñ II Szczecin
4. Kluczevia Stargard
5. Gryf Kamieñ Pomorski
6. Stal Szczecin
7. Orze³ Wa³cz
8. Ina Goleniów
9. Sarmata Dobra
10. Vineta Wolin
11. Victoria Przec³aw
12. S³awa S³awno
13. Lech Czaplinek
14. Astra Ustronie M.
15. Hutnik Szczecin
16. Rega Trzebiatów

28 36:11
28 31:14
23 31:14
22 21:16
22 21:20
22 27:16
18 21:21
16 19:19
15 22:30
15 19:15
13 14:17
13 14:30
13 11:23
11 16:25
8 16:25
4 9:32

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

31 25:9
28 23:13
22 20:15
20 26:17
20 25:8
19 19:12
19 14:18
17 23:22
15 17:25
15 20:23
15 20:26
13 13:15
12 17:19
10 11:32
10 17:28
8 11:19

Klasa Okrêgowa - XII kolejka
Pomorzanin Nowogard - Wybrze¿e
Rewalskie Rewal 0-1, Wicher Brojce Iskra Golczewo 2-1, Sparta Wêgorzyno
- GKS Mierzyn 1-3, Kasta SzczecinMajowe - Orze³ £o¿nica 1-0, B³êkitni II
Stargard - Ina Iñsko 2-2, Vielgovia
Szczecin - Flota II Œwinoujœcie 1-5,
Promieñ Mosty - Sparta Gryfice 2-2,
Chemik II Police - Jeziorak Szczecin 5-1.
1. Ina Iñsko
2. Kasta Szczecin-Majowe
3. GKS Mierzyn
4. Wybrze¿e Rewalskie
5. Pomorzanin Nowogard
6. Iskra Golczewo
7. Chemik II Police
8. Jeziorak Szczecin
9. B³êkitni II Stargard
10. Wicher Brojce
11. Orze³ £o¿nica
12. Flota II Œwinoujœcie
13. Sparta Wêgorzyno
14. Vielgovia Szczecin
15. Promieñ Mosty
16. Sparta Gryfice

31 23:9
23 19:15
22 32:18
20 28:22
20 19:13
20 26:21
19 34:18
18 25:18
16 33:23
15 21:22
15 14:22
14 31:31
11 12:19
11 16:33
10 23:29
4 9:52

A klasa gr. I - IX kolejka

Pomorzanin Przybiernów - Sowianka Sowno 4-0 , Fala Miêdzyzdroje - Korona Stuchowo 3-1, Bizon
Cerkwica - Jantar Dziwnów 6-2,
Ba³tyk Gostyñ - B³êkitni Trzyg³ów
0-2, Ba³tyk Miêdzywodzie - Mewa
Resko 0-7, Orze³ Prusinowo - OKS
Goleniów 0-1.
1. Pomorzanin Przybiernów 24 51:3
2. Fala Miêdzyzdroje
19 22:12
3. Korona Stuchowo
18 34:19
4. B³êkitni Trzyg³ów
16 18:10
5. Bizon Cerkwica
14 23:16
6. Jantar Dziwnów
14 19:21
7. Sowianka Sowno
14 20:17
8. Mewa Resko
10 17:14
9. Ba³tyk Gostyñ
10 15:27
10. OKS Goleniów
9 9:27
11. Orze³ Prusinowo
4 9:32
12. Ba³tyk Miêdzywodzie 3 10:49
A klasa gr. II - IX kolejka
Radowia Radowo Ma³e - Zenit
Koszewo 19-1, Olimpia Nowogard D¹b Dêbice 2-0, WODR Barzkowice
- Zorza Tychowo 1-3, Orze³ Grzêdzice
- D¹brovia Stara D¹browa 0-0, Orkan
Dalewo - Pomorzanin Kr¹piel 3-0,
Unia Stargard - Rolpol Chlebowo 0-2.

tygodnik ³obeski 25.10.2011 r.

Patryk Pañka
z £obza w fina³ach
ECWS w Pary¿u
Mieszkaniec £obza, zawodnik
BenQ DELTAeSPORTS.COM
Patryk „Paniol” Pañka w dniach
21-25 paŸdziernika przebywa na
turnieju ESWC w Pary¿u.
ESWC to ogólnoœwiatowe zawody w grach komputerowych, które zaczynaj¹ siê od lokalnych eliminacji w poszczególnych krajach, a
koñcz¹ rozgrywanym na ¿ywo fina³em o mistrzostwo œwiata.
Patryk Pañka gra na konsoli PS3
w Fifê 2011. Pula nagród dla zawodników graj¹cych w Fifê wynosi³a

17.000 dolarów. Patryk to jeden z
dwóch Polaków przebywaj¹cych na
tym turnieju. W grupie 6 osobowej
„Paniol” zaj¹³ 2 miejsce z dorobkiem 10 punktów. Spoœród 48
uczestników Patryk awansowa³ do
1/8 fina³u. W tej fazie turnieju zmierzy³ siê z przeciwnikiem z Singapuru i zwyciê¿y³ 5:2, dziêki czemu
awansowa³ do najlepszej 8. turnieju. „Paniolowi” w kolejnej rundzie
turnieju przysz³o rywalizowaæ z
przeciwnikiem z Francji. Niestety,
przeciwnik okaza³ siê lepszy, Patryk przegra³ mecz 1:3.
PJ

1. Olimpia Nowogard
20 27:11
2. Radowia Radowo Ma³e 19 35:7
3. Orze³ Grzêdzice
16 21:8
4. D¹b Dêbice
14 17:11
5. Rolpol Chlebowo
14 16:14
6. Pomorzanin Kr¹piel
13 16:14
7. D¹brovia Stara D¹browa 13 12:12
8. Zorza Tychowo
11 13:15
9. Unia Stargard
10 22:24
10. Orkan Dalewo
10 17:24
11. WODR Barzkowice
4 7:18
12. Zenit Koszewo
1 10:55
B klasa gr. I – VIII kolejka

Zalew Stepnica - Huragan Wierzchos³aw 3-3, Prawobrze¿e Œwinoujœcie
- Jastrz¹b £osoœnica 0-2, Zieloni Wyszobór - Pionier ¯arnowo 0-3, Znicz
Wysoka Kamieñska - Pomorzanin II
Nowogard 4-2
1. Pionier ¯arnowo
21 27:10
2. Znicz Wysoka Kam.
19 18:10
3. Jastrz¹b £osoœnica
15 16:9
4. Gardominka/Polonia II
9 27:20
5. Zalew Stepnica
9 22:20
6. Pomorzanin II Now.
8 20:16
7. Zieloni Wyszobór
4 6:27
8. Prawobrze¿e Œwinoujœcie 3 10:19
9. Huragan Wierzchos³aw
3 15:30
B klasa gr. II – VIII kolejka
Orkan II Suchañ - Piast Kolin 3-2, Kluczevia II Stargard - Derby Ulikowo 0-2,
Iskra Pomieñ - Ogniwo Dzwonowo 6-3,
Saturn Szadzko - Vitkowia Witkowo 0-4,
Znicz Sulibórz - Œwiatowid II £obez 1-3.
1. Œwiatowid II £obez
2. Vitkowia Witkowo
3. Orkan II Suchañ
4. Derby Ulikowo
5. Znicz Sulibórz
6. Iskra Pomieñ
7. Kluczevia II Stargard
8. Saturn Szadzko
9. Ogniwo Dzwonowo
10. Piast Kolin

21 32:11
18 24:7
16 19:13
10 16:13
10 14:13
8 15:17
7 11:20
7 16:26
5 14:26
5 14:29

Zdjêcie: Patryk Pañka (z prawej) i Vesus podczas fina³ów WCG 2011
w Warszawie. 3:2 w pierwszym meczu i 3:0 w drugim meczu dla Patryka
Pañki.
•ród³o: http://www.efifa.pl/newsy/eswc-2011-i-final-ps3-patryk-quotpaniol-quot-panka-jedzie-do-paryza-2291.html
I klasa juniorów - gr. I Szczecin
– VIII kolejka

Fala Miêdzyzdroje - Œwiatowid
£obez 3-0, Polonia P³oty - Rega
Trzebiatów 1-1, Gryf Kamieñ Pomorski - Sarmata Dobra 2-4, Vineta
Wolin - Sparta Gryfice 6-2.

1. Ina Goleniów
2. Fala Miêdzyzdroje
3. Polonia P³oty
4. Sarmata Dobra
5. Œwiatowid £obez
6. Sparta Gryfice
7. Gryf Kamieñ Pomorski
8. Vineta Wolin
9. Rega Trzebiatów

19 40:3
17 18:8
16 24:17
13 16:20
12 21:17
9 22:23
6 13:38
6 12:15
4 11:36
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Sarmata wygrywa z wiceliderem
Sarmata Dobra - Leœnik Rossa Zefir Manowo 2:1 (0:1)
W XII kolejce rozgrywek
o mistrzostwo IV ligi
zachodniopomorskiej
pi³karze Sarmaty Dobra
podejmowali na
w³asnym boisku
aktualnego wicelidera
tabeli zespó³ Leœnika
Manowo.
Graj¹cy czwarty sezon w IV lidze zespó³ Leœnika, który swoje
mecze jako gospodarz z braku boiska w Manowie rozgrywa w pobliskim Kretominie, jest prawdziw¹
rewelacj¹ tegorocznych rozgrywek.
W dotychczasowych jedenastu meczach odniós³ 8 zwyciêstw, zanotowa³ 2 remisy i tylko raz przegra³. Nic
wiêc dziwnego, ¿e w meczu, z maj¹cym z ró¿nych przyczyn du¿e problemy personalne zespo³em Sarmaty, zespó³ Leœnika by³ zdecydowanym faworytem. Jednak zespó³ Sarmaty, jak to ju¿ niejednokrotnie
bywa³o, zagra³ bardzo ambitnie, a
tak¿e skutecznie i po dobrym meczu
pokona³ wicelidera 2:1.

W meczu tym trener Damian
Padziñski, dokona³ znacznych przesuniêæ zawodników Sarmaty w ustawieniu na poszczególnych pozycjach, w porównaniu do poprzednich meczów. I tak w bramce zagra³
Buczma, w obronie Za³êcki, Dorsz,
Grochulski i Pacelt, w pomocy GuŸniczak, Szkup, Bonifrowski i Szw¹der, a w ataku Go³dyn i Padziñski.
Takie ustawienie zawodników i ich
ambitna gra spowodowa³y, ¿e zespó³ Sarmaty zagra³ bardzo solidnie
w defensywie i bardzo widowiskowo w grze ofensywnej. Za bardzo
cenne zwyciêstwo nad wiceliderem
ca³y zespó³ Sarmaty zas³u¿y³ na
wyró¿nienie. Pod koniec meczu w
dru¿ynie Sarmaty zadebiutowa³
by³y czo³owy pi³karz Pomorzanina
Nowogard 31-letni Marcin Miklas.
Marcin wróci³ do gry po rocznej
przerwie spowodowanej kontuzj¹ i
w Sarmacie, mamy nadziejê, ¿e gdy
wróci do pe³nej dyspozycji stanie
siê jego podstawowym zawodnikiem.
Do Dobrej z dalekiego Manowa
razem ze swoj¹ dru¿yn¹ przyjecha³a
grupa ok. 20 kibiców i wspólnie z
kibicami z Dobrej, jak to ju¿ w

IV liga zachodniopomorska – XIII Kolejka:
29.10.2011 r. - sobota:
Vineta Wolin - Kluczevia Stargard
Energetyk Gryfino - Pogoñ II Szczecin
Leœnik/Rossa Manowo - Astra Ustronie Morskie
Rega Trzebiatów - Sarmata Dobra
Victoria Przec³aw - S³awa S³awno
11.00 Stal Szczecin - Orze³ Wa³cz
11.00 Hutnik Szczecin - Ina Goleniów
15.00 Lech Czaplinek - Gryf Kamieñ Pomorski
Liga Okrêgowa Szczeciñska – XIII Kolejka:
29.10.2011 r. - sobota:
Arkonia Szczecin - Unia Dolice
Polonia P³oty - Odrzanka Radziszewo
Zorza Dobrzany - Œwiatowid £obez
13.30 Piast Chociwel - Stal Lipiany
14.00 Masovia Maszewo - K³os Pe³czyce
14.00 Odra Chojna - Œwit Skolwin
14.30 Sêp Brzesko - Ehrle Dobra Szczeciñska
30.10.2011 r. - niedziela:
14.30 Morzycko Moryñ - Sokó³ Pyrzyce
Regionalna Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n. - XIII Kolejka:
29.10.2011 r. - sobota:
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Wicher Brojce
GKS Mierzyn - Kasta Szczecin-Majowe
Jeziorak Szczecin - Promieñ Mosty
14.00 Iskra Golczewo - Chemik II Police
14.00 Orze³ £o¿nica - Pomorzanin Nowogard
14.00 Sparta Gryfice - Vielgovia Szczecin
30.10.2011 r. - niedziela:
13.00 Flota II Œwinoujœcie - B³êkitni II Stargard
13.30 Ina Iñsko - Sparta Wêgorzyno

Dobrej sta³o siê tradycj¹, dali przyk³ad kulturalnego dopingu.
Strzelcy bramek dla Sarmaty:
Damian Padziñski (47') i Maciej
Go³dyn (73'), dla Leœnika: Konrad
Romañczyk (15').
Sk³ady dru¿yn:
Sarmata: Grzegorz Buczma,
Pawe³ Za³êcki, Wojciech Dorsz,
Damian Padziñski (c), Kamil Pacelt, Wojciech GuŸniczak, Krzysztof Szkup, Piotr Grochulski, Wojciech Bonifrowski (85' Marcin Miklas), Maciej Go³dyn (75' Rados³aw
Cytowicz), Zdzis³aw Szw¹der.
Leœnik: Tomasz Tkacz, Rafa³
Za³oga, £ukasz K³¹czyñski, Tomasz Chrupa³³a, Norbert Gzubicki,
Norbert Dondera, Artur Marczak
(50' Krystian Mural), Tomasz Krzywonos, Pawe³ Rakowski, Marcin
Gozdal (62' Pawe³ Marczak), Konrad Romañczyk (68' £ukasz Miko³ajczyk).
Sêdzia g³ówny: Artur Gonera,
sêdziowie asystenci: Marek Arys i
Karol Arys, Obserwator: Henryk
Mroczkowski.
estan

ZAPRASZAMY NA
K¥PIEL MORSÓW
W REDZE, W £OBZIE
£obez, promenada nad Reg¹, przy
mostku, sobota, 29 paŸdziernika
2011r., godz. 13.00. Swój udzia³ zapowiedzieli morsy z Goleniowa, Iñska,
Drawska Pom. i £obza.Dla uczestników grochówka i grzaniec! Zainteresowanym k¹piel¹, informacji udziela szef
Klubu Morsów £obez - Tadeusz Weso³owski, tel. 608469239. Organizator
imprezy: TKKF B³yskawica £obez
www.tkkf-lobez.pl; mail: adamku@vp.pl
Osoby pragn¹ce rozpocz¹æ przygodê z morsowaniem, zapraszamy do k¹pieli w³aœnie teraz. Aby powoli przyzwyczajaæ siê do zimnej wody najlepiej
zacz¹æ k¹piele jesieni¹. Pozwala to pocz¹tkuj¹cym morsom przyzwyczaiæ siê
do myœli o morsowaniu i adoptowaæ
cia³o do coraz to ni¿szych temperatur.
Dziêki temu wraz z nadejœciem zimy
pocz¹tkuj¹cy mors jest w pe³ni gotowy
do wskoczenia do przerêbla.
Przeciwwskazañ
zdrowotnych
brak, je¿eli ktoœ ma problemy z sercem
czy kr¹¿eniem nale¿y siê skonsultowaæ
z lekarzem. Przyzwyczajamy siê stopniowo - najpierw krótka k¹piel, potem
coraz d³u¿ej, zawsze w zale¿noœci od
samopoczucia. Przed k¹piel¹ rozgrzewka.
Dla morsów taka k¹piel to przyjemnoœæ i sposób na sprawdzenie siebie.
Ponadto celem k¹pieli jest utrzymanie
ogólnej dobrej sprawnoœci cia³a i zdrowia, oraz dostosowanie organizmu do
ch³odnej pory roku.
Adam Kogut

A klasa Szczecin gr. I – X Kolejka:
29.10.2011 r. - sobota:
Jantar Dziwnów - Korona Stuchowo
Mewa Resko - Ba³tyk Gostyñ
Bizon Cerkwica - Ba³tyk Miêdzywodzie
30.10.2011 r. - niedziela:
13.30 Sowianka Sowno - Orze³ Prusinowo
13.30 B³êkitni Trzyg³ów - Pomorzanin Przybiernów
15.30 OKS Goleniów - Fala Miêdzyzdroje
A klasa Szczecin gr. II – X Kolejka:
29.10.2011 r. - sobota:
D¹brovia Stara D¹browa - Rolpol Chlebowo
D¹b Dêbice - Unia Stargard
Zenit Koszewo - WODR Barzkowice
Orze³ Grzêdzice - Orkan Dalewo
30.10.2011 r. - niedziela:
14.00 Zorza Tychowo - Olimpia Nowogard
15.00 Pomorzanin Kr¹piel - Radowia Radowo Ma³e
B klasa Szczecin gr. I – IX Kolejka:
29.10.2011 r. - sobota:
Pomorzanin II Nowogard - Gardominka/Polonia II Mechowo
Jastrz¹b £osoœnica - Zieloni Wyszobór
14.00 Pionier ¯arnowo - Znicz Wysoka Kamieñska
30.10.2011 r. - niedziela:
14.00 Huragan Wierzchos³aw - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
B klasa Szczecin gr. II – IX Kolejka:
29.10.2011 r. - sobota:
Œwiatowid II £obez - Orkan II Suchañ
Ogniwo Dzwonowo - Saturn Szadzko
Piast Kolin - Kluczevia II Stargard
15.00 Vitkowia Witkowo - Znicz Sulibórz
30.10.2011 r. - niedziela:
14.00 Derby Ulikowo - Iskra Pomieñ

ROZMAITOŒCI
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Foto-galeria naszych mieszkañców
Luella
z rodzicami
i dziadkiem

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- 508 285 242 www.fotoklif.com.pl

