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Motocyklista uderzy³
w drzewo i zmar³
(RESKO) 29. letni
mê¿czyzna zmar³
w wyniku obra¿eñ
poniesionych w wypadku drogowym,
w gminie Resko.
Do wypadku dosz³o
w nocy, z soboty na
niedzielê, na drodze
Resko - Piaski.

Wielkie zmiany w Przemys³awiu
(PRZEMYS£AW). Po 23
latach blok mieszkalny
na 12 rodzin znalaz³
nowego w³aœciciela.
Jest ju¿ remontowany.
Blok mieszkalny w tej
miejscowoœci po
wybudowaniu mia³
wstawione okna i drzwi.
Po upadku PGR-ów nie
zosta³ dokoñczony i nie
oddano go do u¿ytku.

Œwiêto Plonów i samochody
CMYK

Sparta siê
umacnia,
Œwiatowid
musi szukaæ
recepty na
strzelanie goli
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Jedni protestuj¹, inni baluj¹

Kazimierz Rynkiewicz

Z

e zdumieniem s³ucha³em
cmoków dziennikarzy nad
liczebnoœci¹ sobotniego
marszu „ObudŸ siê Polsko”. To ju¿
naprawdê musia³o byæ bardzo du¿o
ludzi, skoro sami dziennikarze mówili o tym w ró¿nych telewizjach, do
tej pory skwapliwie fa³szuj¹cych
obrazy protestów pojawiaj¹cych siê
w kraju. Pamiêtam niedawny przecie¿ przekaz z Marszu Niepodleg³oœci. Ile wtedy wk³adali wysi³ku, by z
pokojowej manifestacji zrobiæ
marsz bojówkarzy i oszo³omów,
montuj¹c odpowiednio klatki filmowe, wyszukuj¹c chuliganów i uogólniaj¹c taki przekaz na ca³y marsz.
Pisa³em wtedy o manipulacji, jakiej
dokonano, pozwalaj¹c na blokadê
marszu przez lewackie œrodowiska.
Policja nie interweniowa³a, chocia¿
ustalon¹ trasê zablokowa³y w³aœnie
te lewackie bojówki, ³¹cznie z niemieckimi, zwyczajnie naruszaj¹c
przepisy i zmuszaj¹c ludzi do zmiany trasy.
Sobotni protest nie potrzebowa³
nawet ochrony policji, bo przebiega³ bardzo spokojnie, i to by³o kolejne zaskoczenie dla macherów od
przyprawiania gêby PiS-owi. Z za¿enowaniem s³ucha³em polityków
PO i wielbi¹cych j¹ dziennikarzy,
którzy mówili, ¿e przecie¿ kilkadziesi¹t tysiêcy zgromadzonych ludzi to wcale nie tak wiele. Jednak
ka¿dy przyznawa³, ¿e to najwiêkszy
protest spo³eczny od bardzo wielu
lat. Pod ró¿nymi has³ami, od obrony
wolnoœci s³owa i mediów, po g³oœne
mówienie, ¿e w kraju dzieje siê po
prostu Ÿle, zarówno w sferze spo³ecznej jak i gospodarczej.
Co robi lewica w Polsce,
czyli niech ¿yje bal
Zaobserwowa³em pewien zbieg
okolicznoœci, doœæ charakterystyczny dla III RP. Zanim go opiszê, przypomnê, ¿e od przynajmniej stu lat
protesty w obronie najbiedniejszych by³y domen¹ œrodowisk lewicowych. U nas tak siê z³o¿y³o, ¿e te
œrodowiska uto¿samiane s¹ z by³¹
PZPR, a obecnie SLD. Dlaczego
wiêc SLD nie organizuje marszów
protestu, by zwróciæ uwagê na postêpuj¹c¹ biedê wielu grup spo³ecznych w Polsce? A skoro nie organi-

zuje, to czy jest jeszcze parti¹ ludzi
pracy i parti¹ lewicow¹, czy mo¿e
jednak ju¿ od dawna jest czymœ innymi? I czym w takim razie?
OdpowiedŸ przynosi samo
¿ycie, poprzez swoist¹ koincydencjê, czyli jednoczesne wyst¹pienie
kilku zjawisk lub zdarzeñ w tym
samym czasie. Oto dok³adnie tydzieñ przed Marszem „ObudŸ siê
Polsko”, równie¿ w sobotê, odbywa
siê w Warszawie œlub Aleksandry
Kwaœniewskiej. Koœció³, gdzie siê
odbywa, oblegaj¹ warszawiacy, celebryci (m.in. Ryszard Kalisz i Kuba
Wojewódzki) oraz media, które relacjonuj¹ ceremoniê w ka¿dym
szczególe. Takie relacje pojawiaj¹
siê równie¿ z wesela. Zacytujmy za
Super Expresem.
„Na œlub prezydentówny zjecha³y istne finansowe rekiny. Pojawili
siê nie tylko najbogatsi Polacy, lecz
nawet ukraiñski oligarcha i polityk
Wiktor Pinczuk (52 l.), stary znajomy prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego (58 l.). Jego maj¹tek
szacowany jest na prawie 14 mld z³.
Miliarder Wiktor Pinczuk przyjecha³ na œlub z ¿on¹ Jelen¹ Franczuk, córk¹ by³ego prezydenta
Ukrainy. W tegorocznym rankingu
najbogatszych ludzi na œwiecie tygodnika „Forbes” Pinczuk zosta³
sklasyfikowany na 255. miejscu z
maj¹tkiem wartym 4,2 mld dol.,
czyli nieca³e 14 mld z³. Co go ³¹czy
z Aleksandrem Kwaœniewskim?
Otó¿ Pinczuk finansowa³ fundacjê
Aleksandra Kwaœniewskiego Amicus Europae, która organizuje miêdzynarodowe konferencje polityków i biznesmenów. Do tego by³y
polski prezydent zasiada w radzie
fundacji Yalta European Strategy
za³o¿onej przez tego oligarchê.
Na œlubie prezydentówny pojawi³ siê tak¿e najbogatszy Polak Jan
Kulczyk (62 l.), którego maj¹tek
wyceniany jest na 9,7 mld z³. Dr
Kulczyk specjalizuje siê w inwestycjach energetycznych, infrastrukturalnych oraz nieruchomoœciach. W
uroczystoœci wziê³a udzia³ tak¿e
jego córka Dominika Kulczyk, która ju¿ dorobi³a siê pokaŸnego maj¹tku - 165 mln z³.
¯yczenia nowo¿eñcom sk³adali
tak¿e inni polscy bogacze, np. Anna
WoŸniak-Starak i jej m¹¿ Jerzy Starak, którzy s¹ w³aœcicielami najwiêkszej w Polsce firmy farmaceutycznej Polpharma. Starak zajmuje
6. miejsce na liœcie najbogatszych
„Wprost” z maj¹tkiem 3 mld z³.

Œwiadkami œlubu stulecia byli tak¿e: Zbigniew Niemczycki (65 l.),
który ma maj¹tek szacowany na 1,7
mld z³, Ryszard Krauze (56 l.) ponad miliard z³otych - oraz Dorota
i Wojciech Soszyñscy, w³aœciciele
firmy kosmetycznej Oceanic, których maj¹tek szacowany jest na 450
mln z³”.
Ufff, to teraz ju¿ wiemy, co robi
lewica. Nie w g³owie jej marsze i
protesty, gdy dziel¹ frukta i mo¿na
pokazaæ, jak zarobi³o siê na transformacji ustrojowej. Patrzcie obszczymurki, tacy jesteœmy sprytni,
czytaj - genialni. Wicie rozumicie,
zrobilibyœmy dla was jakiœ protest,
ale - wicie rozumicie - nie mamy
czasu.
Pamiêtam jedn¹ z analiz socjologicznych dotycz¹cych ostatniego,
najm³odszego pokolenia wstêpuj¹cego do PZPR. To by³a koñcówka
lat 70. XX wieku. M³odzi partyjniacy ju¿ zaczynali rozumieæ, ¿e ten
ca³y komunizm i socjalizm to o kant
ty³ka, wiêc nale¿y otworzyæ siê na
Zachód i ¿yæ. Wielu, jak np. W³odzimierz Cimoszewicz, wyjecha³o na
studia do Francji, USA lub Anglii,
ale oczywiœcie nie po to, by przenosiæ tamte wzorce (Margaret Thatcher) do Polski, ale po to, by nauczyæ siê nowej socjotechniki rz¹dzenia. To okaza³o siê przydatne w
transformacji. Szczególnie w transformowaniu maj¹tku upadaj¹cego
pañstwa do prywatnych kieszeni.
Nie bez przyczyny na póŸniejszych
rautach furorê robi³ przebój napisany przez ¿onê ówczesnego komunistycznego publicysty Daniela Passenta, Agnieszkê Osieck¹, „Niech
¿yje bal” (bufet jest zaopatrzony, a
drugi raz nie zaprosz¹ nas wcale).
Nie bez przyczyny w³aœnie ta piosenka zosta³a wykonana 1 lipca
2011 roku w Warszawie z okazji
rozpoczêcia polskiej prezydencji w
UE. Sentymenty jak korzenie.
Olek, Olek, Olek...
M³ody Kwaœniewski startowa³
w PRL od ministra sportu. PóŸniej
starzy komuniœci zobaczyli w nim
Mesjasza, który wyprowadza partiê
z upadej PRL i wprowadza na salony III RP. Dla kobiet by³ ³adny, dla
m³odych swój, dla g³upich m¹dry
(kto dziœ pamiêta k³opoty z jego
dyplomem), a dla ca³ej lewicy wybawicielem. Zosta³ nawet prezydentem tej III RP. Gdy jakiœ czas
temu pojawi³ siê pomys³ PiS-u na
rz¹d fachowców, TNS zapyta³ respondentów, kogo widzieliby na
jego czele. Najwiêcej pytanych
wskaza³o na... Aleksandra Kwa-

œniewskiego. Ju¿ widzê te transparenty na lewicowych marszach:
Olek, Olek, Olek, oddaj kasê. Podziel siê kawiorem.
Prawdziwy kandydat na
premiera rz¹du fachowców
Prof. Piotr Gliñski: - Jestem
przera¿ony stanem naszego pañstwa. Ale czy sobie obecnej sytuacji
nie wyobra¿a³em? Obserwuj¹c wydarzenia polityczne od wielu lat,
bêd¹c œwiadkiem zupe³nej przemiany ludzi z obozu w³adzy - niektórych
zreszt¹ kiedyœ dobrze zna³em, przyjaŸni³em siê z nimi nawet - mogê
stwierdziæ, ¿e nic mnie ju¿ nie zaskakuje. Oni dawno przeszli ju¿ na
drug¹ stronê. W sensie moralnym
przede wszystkim. Cel - naga w³adza - uœwiêca rzeczywiœcie wszystkie œrodki. W ogóle ¿yjemy w œwiecie, w którym ju¿ jakiœ czas temu
dokonano zupe³nego przewartoœciowania standardów funkcjonowania w polityce, sposobów jej
uprawiania - mówi³ w lipcu prof.
Gliñski w rozmowie z portalem Niezale¿na.pl.
I to tyle koincydencji.
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Kiedy bêdzie
przedszkole?
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Jecha³ bez kasku

Motocyklista uderzy³
w drzewo i zmar³
(RESKO) 29. letni
mê¿czyzna zmar³
w wyniku obra¿eñ
poniesionych w
wypadku drogowym,
w gminie Resko.
Do wypadku dosz³o w nocy, z
soboty na niedzielê, na drodze Resko - Piaski. 29. letni mieszkaniec
gminy Resko najprawdopodobniej
nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków panuj¹cych na drodze, straci³
panowanie nad pojazdem i uderzy³
motocyklem w przydro¿ne drzewo.
Ze wstêpnych ustaleñ policji
wynika³o, ¿e kieruj¹cy nie mia³ na

g³owie wymaganego kasku ochronnego. Mê¿czyŸnie, który dozna³
licznych obra¿eñ cia³a, udzielono
pierwszej pomocy medycznej, a
nastêpnie przetransportowano go
do szpitala w Gryficach.
W godzinach porannych mê¿czyzna na skutek poniesionych obra¿eñ cia³a zmar³ w szpitalu. (kp)

Œmiertelnie potr¹cona
(£OBEZ). Mieszkañcy £obza
coraz bardziej niepokoj¹ siê o
stan zaawansowania prac przy
budowie przedszkola w £obzie.
Choæ ju¿ paŸdziernik, to na palcu
budowy niewiele siê dzieje.
Przypominamy, ¿e pierwszy termin zakoñczenia prac przy budowie
przedszkola okreœlony zosta³ na
czerwiec tego roku. PóŸniej zosta³
przesuniêty do koñca wrzeœnia. A
gdy okaza³o siê, ¿e i ten termin jest
niewystarczaj¹cy, przesuniêto go
kolejny raz – do koñca roku.
Na temat sytuacji na terenie
przedszkola radni nie rozmawiaj¹

podczas sesji Rady Miejskiej, byæ
mo¿e nie ma o czym. Ju¿ kilka tygodni le¿y kostka przed budynkiem,
ale dotychczas zdo³ano po³o¿yæ jedynie krawê¿niki. Mo¿e ekipa czeka, a¿ wykoñczy sam obiekt, a jest
jeszcze sporo do zrobienia, w tym
pozbycie siê skarp i ha³d ziemi.
Prognozy pogody nie s¹ zbyt
sprzyjaj¹ce szczególnie odnoœnie
opadów i przymrozków, ale kto wie,
byæ mo¿e trzeci termin oddania
obiektu przedszkola oka¿e siê trafny i wraz z koñcem roku zobaczymy
uroczyste przecinanie wstêgi?
MM

(RESKO) Potr¹cona przez
auto 58. letnia kobieta zmar³a na
skutek obra¿eñ.
Do wypadku drogowego dosz³o
w sobotê na drodze krajowej nr 152
pomiêdzy miejscowoœciami Czarne
i Policko w gm. Resko. Ze wstêpnych ustaleñ policji wynika, ¿e kieruj¹cy samochodem VW Golf na
prostym odcinku drogi potr¹ci³
id¹c¹ œrodkiem drogi kobietê. Na
miejscu obecne by³y wszystkie s³u¿by ratunkowe. Mieszkanka P³otów z
licznymi obra¿eniami cia³a zosta³a
przewieziona na oddzia³ ratunkowy
szpitala w Gryficach. Tam na skutek

poniesionych obra¿eñ 58-letnia kobieta zmar³a. Kieruj¹cy samochodem VW Golf by³ trzeŸwy. Policja
prowadzi czynnoœci zmierzaj¹ce do
ustalenia przyczyn tego tragicznego
w skutkach zdarzenia.
£obescy policjanci apeluj¹ do
mieszkañców naszego powiatu, aby
bêd¹c uczestnikami ruchu, zachowali szczególn¹ ostro¿noœæ i rozwagê. Zbli¿a siê czas, kiedy coraz
szybciej zapada zmrok, tak wiêc
dbajmy o to, abyœmy byli na tej drodze widoczni. Pamiêtajmy, ¿e nasze
bezpieczeñstwo w du¿ej mierze zale¿y od nas samych, dlatego zadbajmy o nie sami.
(kp)

Apteki bardziej dostêpne
(POWIAT). Podczas sesji Rady
Powiatu radny Józef Drozdowski
odczyta³ interpelacje mieszkañców
powiatu ³obeskiego, dotycz¹c¹
ustanowienia dy¿urów aptek w godzinach nocnych.
– Mieszkañcy chc¹, aby od
poniedzia³ku do niedzieli czynna
by³a jedna apteka dy¿urna w £obzie
dla pacjentów z ca³ego powiatu. W
£obzie jest szeœæ aptek, wiêc jedna
apteka mia³aby dy¿ur tygodniowy
raz na pó³tora miesi¹ca. Wynika to z
faktu, i¿ pacjenci korzystaj¹cy z
opieki lekarskiej nocnej w £obzie
nie mog¹ po godzinie 20.00 wykupiæ leków w £obzie, podobnie jest z
korzystaj¹cymi z opieki œwi¹tecznej w soboty, niedziele i œwiêta. W
takich wypadkach s¹ zmuszeni je-

chaæ a¿ do Drawska, aby zrealizowaæ receptê. W Drawsku jest 5 aptek i ca³y tydzieñ ma dy¿ur jedna
apteka. Przy ka¿dej aptece jest informacja, która obecnie ma dy¿ur,
podany jest numer telefonu – powiedzia³ radny Józef Drozdowski.
Radny poda³ przyk³adowy rozk³ad pracy dy¿urnej apteki w Drawsku: w dni powszednie od 9.00 do
23.00, w soboty od 9.00 do 20.00 w
niedzielê od 9.00 do 14.00 i od
18.00 do 20.00 oraz rozk³ad pracy
najd³u¿ej czynnej apteki w £obzie:
od poniedzia³ku do pi¹tku – od 8.00
do 20.00, w soboty od 8.00 do 14.00
i od 19.30 do 20.30. W niedzielê od
10.00 do 10.30 i 19.00 do 20.00.
Zwróci³ uwagê, ¿e podobnie jak w
Drawsku czynna jest apteka dy¿ur-

na w Choszcznie i w Pyrzycach.
Po tych s³owach na sali odezwa³y siê g³osy, ¿e jest to niemo¿liwe.
Radny wskaza³ wiêc na podstawê
prawn¹ swojej interpelacji.
– Zgodnie z ustaw¹ prawo
farmaceutyczne Dz.U. 2008 nr 45
rozk³ad godzin aptek ogólnodostêpnych na danym terenie okreœla w drodze uchwa³y Rada Powiatu – czyli
my. Po zasiêgniêciu opinii burmistrzów lub wójtów gmin z terenu
powiatów i samorz¹du aptekarskiego. Zgodnie z prawem farmaceutycznym najwa¿niejsz¹ funkcj¹ aptek jest
zaspokajanie podstawowych potrzeb ludnoœci – doda³ radny.
Interpelacjê pisemn¹ radny z³o¿y³ na rêce przewodnicz¹cego Rady
Powiatu.
MM
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WIZYTÓWKI
WYDRUKI PRAC DYPLOMOWYCH, BINDOWANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6, tel. 512 138 349
CMYK
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GMINA RESKO

Wielkie zmiany w Przemys³awiu

(PRZEMYS£AW). Po 23
latach blok mieszkalny
na 12 rodzin znalaz³
nowego w³aœciciela.
Jest ju¿ remontowany.
Blok mieszkalny w tej miejscowoœci po wybudowaniu mia³ wstawione okna i drzwi. Po upadku
PGR-ów nie zosta³ dokoñczony i nie
oddano go do u¿ytku. G³ównym
mankamentem by³ brak pod³¹czenia
do kanalizacji. Wielokrotne próby
sprzeda¿y nie przynosi³y efektów a¿
do marca bie¿¹cego roku. Wówczas
to w drugim przetargu cena wywo³awcza wynios³a 74.565 z³otych zwolnione z podatku VAT. Budynek
zosta³ sprzedany Kujawskiej Fabryce Maszyn Rolniczych Krukowiak,
Janusz Borkowski z Redecza Krukowego za kwotê 75.320 z³. Z udanej transakcji ciesz¹ siê przede
wszystkim mieszkañcy. W tej chwili
trwaj¹ tam intensywne prace zarów-

no wewn¹trz, jak i na zewn¹trz
obiektu. Sporym ograniczeniem w
sprzeda¿y obiektu wybudowanego
jeszcze przez Pañstwowe Gospodarstwo Rolne by³ brak kanalizacji.
Problem ten ma byæ rozwi¹zany
poprzez budowê zbiornika bezodp³ywowego.
Zainteresowanie Przemys³awiem nowego w³aœciciela nie ogranicza siê jedynie do obiektu mieszkalnego, ale i budynku z czerwonej
ceg³y, stoj¹cego opodal bloku
mieszkalnego. Jego w³aœcicielem
jest Agencja Nieruchomoœci Rolnych. Byæ mo¿e te¿ bêdzie chcia³
zakupiæ przylegaj¹cy do obiektów
park, na którego sprzeda¿ zosta³
og³oszony przetarg na pocz¹tku
wrzeœnia. Obecnie cena wywo³awcza wynosi 211 tys. z³.
Warto tu przypomnieæ, ¿e park
nale¿¹cy do gminy zosta³ w znacznej czêœci uporz¹dkowany i zagospodarowany przez mieszkañców
Przemys³awia. W jego zagospoda-

rowanie w³o¿yli wiele swojej pracy
i wysi³ku. Ustawiono tam ³aweczki,
wiaty, kosze na œmieci, huœtawki dla
dzieci, a ostatnio „s³awojkê” bêd¹c¹
dum¹ mieszkañców. Odk¹d bowiem
zagospodarowali park, w tym miejscu zatrzymuje siê i odpoczywa
wielu przyjezdnych. Ale wszak nie

tylko dla przyjezdnych wykonali tak
potê¿n¹ pracê. To w³aœnie tutaj sami
spêdzaj¹ wiele godzin, ciesz¹c siê
urokami estetycznie zagospodarowanego terenu.
Jak siê dowiedzieliœmy, po
sprzeda¿y park ma byæ nadal ogólnodostêpny.
MM

Wybory do Samorz¹du Uczniowskiego w Gimnazjum
im. Kazimierza Górskiego w Resku
25 wrzeœnia 2012r.
w Gimnazjum im.
Kazimierza Górskiego
w Resku odby³y siê
wybory do Samorz¹du
Uczniowskiego.
Kandydatami byli: Monika
Bia³y, Filip Czura, Marceli Cytowicz, Nikola Dutkiewicz, Kacper
Garbarczyk, Anna Grymuza,
Klaudia Kurszewska, Anita Lipska, Agnieszka Manowiec, Pamela Marciniuk, Marcin Matwiczak,
Adrianna Obrich, Anita Puch,

Dominika Ram, Patrycja Szeliga,
Patrycja Szostak i Wojtek Szyd³owski.
Uczniów uprawnionych do g³osowania by³o 283. G³osy odda³o 216
osób, w tym 5 g³osów uniewa¿niono.
W nowym samorz¹dzie zasi¹d¹:
Wojtek Szyd³owski, Filip Czura,
Anita Puch, Patrycja Szeliga i Dominika Ram.
Wybory przeprowadzi³a komisja w sk³adzie: Oskar £ydziñski (kl.
IIID), Marysia Kusiewicz (kl. IIID),
Kornelia Zieliñska (kl. IIIA). Nad
prawid³owoœci¹ przebiegu wyborów czuwa³a p. Bo¿ena Tomala. (o)
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Solary ogrzej¹ wodê
(£OBEZ-RESKO). Na
obiektach Domu
Pomocy Spo³ecznej
oraz Domu Dziecka
zosta³y zainstalowane solary. W DPS
w Resku wodê
ogrzewa 45 p³yt,
Dom Dziecka w
£obzie – 16.
Sk¹d pomys³ na solary? Z koniecznoœci oszczêdzania, bowiem
szczególnie DPS zu¿ywa sporo ciep³ej wody, a za tym idzie du¿e zu¿ycie gazu. Wykorzystanie energii s³onecznej wp³ynie równie¿ na rozwój
ekologii w regionie poprzez ograniczenie emisji negatywnych substancji do œrodowiska. Kontrolny rozruch instalacji solarnej w DPS w
Resku nast¹pi³ w œrodê i przy obecnej pogodzie temperatura czynnika
grzewczego w panelach solarów
dochodzi³a do 70 st. C, a wody w
zasobnikach do 30 st. C.
Pracownicy starostwa, szukaj¹c
oszczêdnoœci, poprzez za³o¿enie
solarów znaleŸli mo¿liwoœæ skorzystania z 75. proc. dofinansowania z
Regionalnego Programu Operacyjnego. Napisali program pod nazw¹
„Zwiêkszenie wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii poprzez instalacjê kolektorów s³onecznych w
jednostkach organizacyjnych Powiatu £obeskiego”. Projekt jest

Solary na Domu Dziecka w £obzie

wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz bud¿etu pañstwa w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007-13.
- By³ to wniosek w formie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach
projektu wp³ynê³y 32 wnioski, 28
wniosków przesz³o pozytywn¹ weryfikacjê. Limit dofinansowania
jest jednak niewielki i z tych 28
wniosków, jedynie 6 projektów
otrzyma³o dofinansowanie. Prócz
nas, z powiatu ³obeskiego by³y
jeszcze dwie biogazownie, co
oznacza, ¿e w tym programie z

powiatu ³obeskiego a¿ trzy podmioty otrzyma³y dofinansowania.
Przetarg by³ w czerwcu, w lipcu
zosta³a podpisana umowa na zaprojektowanie, a obecnie jesteœmy na
koñcówce realizacji projektu. Na
ca³oœæ zadania mieliœmy przeznaczon¹ du¿o wy¿sz¹ kwotê wynikaj¹c¹ z kosztorysu inwestorskiego.
Po przetargu okaza³o siê, ¿e cena
zadania by³a du¿o ni¿sza. Wynika³o to m.in. z faktu, i¿ wycena do
projektu by³a robiona w ubieg³ym
roku, a od tego czasu cena solarów
spad³a o oko³o 30 procent – powiedzia³ Eugeniusz Niziñski z Wydzia³u
Architektury i Budownictwa.

Na zadanie zosta³a przyznana
kwota w wysokoœci oko³o 750 tys. z³
na ca³oœæ. Po przeprowadzonym
przetargu okaza³o siê, ¿e wystarczy
320.462 z³. Koszty kwalifikowane
wynosz¹ 295.532 z³, z tego 75 proc.
zosta³a dofinansowania. Dodatkowo starostwo ze swojego bud¿etu w
ramach kosztów niekwalifikowanych wyda³o na ten cel 24.930 z³.
Zgodnie z wyliczeniami, u¿ytkownicy tj. DPS w Resku oraz Dom
Dziecka w £obzie w ci¹gu roku
powinni pozyskaæ oszczêdnoœci
wynosz¹ce minimum 30-40 proc.
energii na wytworzenie ciep³ej
wody u¿ytkowej. Wytworzenie ciep³a nie dotyczy jednak centralnego
ogrzewania.
Najwiêksze oszczêdnoœci bêd¹
na DPS w Resku. Tam te¿ iloœæ p³yt
solarnych jest niemal trzykrotnie
wiêksza, bowiem w Domu Dziecka
jest ich 16, a w Resku - 45.
Ca³oœæ poniesionych kosztów
(³¹cznie z dofinansowaniem) ma
zwróciæ siê po ok. 10 latach.
¯ywotnoœæ solarów wynosi 15 lat
do czasu generalnego remontu,
czyli wymiany czynnika grzewczego oraz przegl¹du ca³ej instalacji.
Starostwo od wykonawcy ma gwarancjê trzyletniej konserwacji i
nadzoru nad solarami. PóŸniej bêdzie coroczny koszt serwisowy,
aby sprawdziæ przed sezonem
grzewczym, jak uk³ad dzia³a. W
stosunku do kosztów ponoszonych
obecnie za ogrzewanie ciep³ej
wody, ma to byæ jedynie niewielki
procent kosztów dotychczasowych.
MM

Dzieñ Integracyjny w nowym Zespole
Szkó³ w Resku
W nowym Zespole Szkó³ w Resku odby³ siê 19 wrzeœnia 2012 r.,
po raz pierwszy, Dzieñ Integracyjny po³¹czony z ogólnoœwiatow¹ akcj¹ „Sprz¹tanie Œwiata”.
W imprezie uczestniczyli
uczniowie klas pierwszych Gimnazjum, Liceum oraz Zasadniczej
Szko³y Zawodowej z wychowawcami. Pierwszoklasistów oficjalnie
przywita³ dyrektor szko³y, pan Dariusz Siemasz oraz tegoroczni maturzyœci, którzy zabawnym skeczem
udowodnili, ¿e nie taka szko³a
straszna, jak j¹ maluj¹.
„Pierwszaki” ze wszystkich
szkó³ mieli okazjê do integracji w

trakcie ró¿norodnych konkurencji
sportowych oraz wspólnego sprz¹tania z zalegaj¹cych œmieci, bli¿szych i dalszych okolic szko³y.
Na ka¿dego ucznia czeka³a mi³a
niespodzianka (kalendarze ucznia,
notesy, d³ugopisy oraz o³ówki z tabliczk¹ mno¿enia) sfinansowana
przez dyrektora Swedwood Oddzia³
Resko, pana Krzysztofa Smolarka.
Spotkanie zakoñczy³o siê
wspólnym ogniskiem z kie³baskami
ufundowanym przez Nadleœniczego
Nadleœnictwa Resko, pana Jana
Waisa, którego reprezentowa³a pani
Ewa Simonowicz-WoŸniewicz.
Wra¿enia uczestników imprezy
by³y jak najbardziej pozytywne;

wspólna zabawa, sportowe zmagania zbli¿y³y do siebie uczniów naszych szkó³, da³y okazjê do bli¿szego poznania. Z pewnoœci¹ dzieñ integracyjny zagoœci na sta³e w kalen-

darzu Zespo³u Szkó³ w Resku.
Wszystkim, którzy okazali nam
wsparcie i pomoc serdecznie dziêkujemy. Uczniowie Zespo³u Szkó³.
Agata Mielniczek
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„Ktokolwiek wiedzia³, ktokolwiek wie?”
29 wrzeœnia 2012 roku ju¿ po
raz kolejny odby³o siê Spotkanie
Historyczne Sydonia - 2012, które
zorganizowane zosta³o przez Starostwo Powiatowe w £obzie i
Gminê Radowo Ma³e.
Uroczyste otwarcie imprezy odby³o siê w plenerze, a goœci powitali
wójt gminy Radowo Ma³e, Józef
Wypijewski i wicestarosta Powiatu
£obeskiego Jan Zdanowicz. Po tym
przedstawiono nastrojowy spektakl, w którym „zielarka” parzy³a
zio³a, a jej uczennice - „m³ode zielarki”, zapozna³y goœci z tradycjami
zielarskimi oraz z w³aœciwoœciami
leczniczymi poszczególnych zió³
rosn¹cych w naszych okolicach.
Na koniec przedstawienia ka¿dy
z goœci otrzyma³ lniany woreczek, w
którym móg³ skomponowaæ w³asn¹
mieszankê zió³.
Nastêpnie uczestnicy historycz-

nego spotkania udali siê do szko³y w
Radowie Ma³ym, gdzie odby³a siê
sesja otwarta „Akademii Powiatu
£obeskiego”, prowadzona przez
uczniów szkó³ gimnazjalnych. W
trakcie sesji gimnazjaliœci z powiatu ³obeskiego: Reska, Radowa Ma³ego, Wêgorzyna, £obza oraz
uczniowie ³obeskiego liceum, zaprezentowali istotne fakty z historii
i teraŸniejszoœci naszej Ma³ej Ojczyzny.
£obeskie gimnazjum reprezentowali uczniowie klasy I E, którzy
pod kierunkiem p. Renaty Janiszewskiej przygotowali humorystyczne
przedstawienie dotycz¹ce faktów z
¿ycia Sydonii von Borck, pt. „Ktokolwiek wiedzia³, ktokolwiek
wie?”.
W roli tytu³owej Sydonii wyst¹pi³a Patrycja Gonga³a, w roli rycerza - Damian Sarowski, dworzanami byli: Anna Knysz i Jêdrzej Mag-

dziarz, a ca³oœci dope³ni³ narrator Dagmara D¹browska.
Interesuj¹ce przedstawienie
oraz œwietnie odegrane role uzupe³-

nia³y pomys³owo przygotowane
stroje.
Dagmara D¹browska
i Patrycja Gonga³a

Gimnazjaliœci z Reska na XII Nocy
Naukowców w Szczecinie
Szesnastoosobowa
grupa
uczniów Zespo³u Szkó³ z Reska
wraz z nauczycielk¹ chemii, pani¹
Bo¿en¹ Tomal¹, wyjecha³a 28
wrzeœnia 2012 roku do Szczecina
na XII Noc Naukowców.
O godzinie 10. ruszyliœmy
szkolnym busem w drogê. Celem
wyjazdu by³ miêdzy innymi udzia³ w
æwiczeniach laboratoryjnych przeprowadzanych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym na wydziale Technologii i In¿ynierii Chemicznej. W grupach
oœmioosobowych mogliœmy uczestniczyæ w zajêciach laboratoryjnych
na temat: „Zanieczyszczenia powietrza a zdrowie roœlin” (zajêcia pokazowe po³¹czone z oznaczeniem zanieczyszczeñ powietrza) oraz „Tropem fa³szerstw ¿ywnoœci (analiza
wybranych produktów spo¿ywczych)”. Ka¿de z nich da³o nam
wiele cennych informacji, które z
pewnoœci¹ utkwi¹ w naszej pamiêci
na bardzo d³ugi czas. Dowiedzieliœmy siê, w jaki sposób mo¿na wykryæ obecnoœæ skrobi w œmietanie
oraz w jaki sposób bada siê obecnoœæ metanolu.
Po ekscytuj¹cych dwóch godzinach podziêkowaliœmy paniom za
poœwiêcony czas i udaliœmy siê na
plac miêdzy budynkami ZUT-u.
Dotarliœmy na XII Noc Naukowców - nazwa trochê myl¹ca, bo

wszystkie pokazy odbywa³y siê od
godziny 10.00 do 22.00. Uwagê
przyci¹ga³y kolorowe wiatraczki i
pokazy w planetarium -3D, gdzie
dziêki stereoskopowej technice kosmos by³ w zasiêgu naszych r¹k.
Obejrzeæ mo¿na by³o miêdzy innymi roboty wykonane przez studentów, które zaserwowa³y nam pepsi.
Du¿e wra¿enie zrobi³ na nas statek
zbieraj¹cy ropê z powierzchni morza. W namiocie „Strefa zdrowia”
zobaczyliœmy bakterie, które znajduj¹ siê w ¿ywnoœci, jak równie¿
wziêliœmy udzia³ w badaniu zawartoœci sk³adników ¿ywnoœciowych w
mleku uht. Szkoda, ¿e na placu nie
powsta³o wiêcej stoisk, tym bardziej, ¿e zainteresowanie uczniów
ró¿nych szkó³ by³o bardzo du¿e.
Nastêpnie ca³¹ grup¹ udaliœmy
siê do budynku tzw. starej chemii,
gdzie czeka³y na nas interesuj¹ce
pokazy zwi¹zane z polimerami czyli zwi¹zkami wielkocz¹steczkowymi, które potocznie nazywamy -plastikiem. Mogliœmy zobaczyæ tam
miêdzy innymi produkcjê „Tajemniczych pude³ek”, „Magiczn¹ moc
styropianu” oraz „Rosn¹ce g¹bki”.
Uczestniczyliœmy w pokazie filmu
nt. recyklingu butelek PET, z którego dowiedzieliœmy siê, ¿e np. 1 butelka wystarczy na wyprodukowanie szalika „polarowego”, a koszulki sportowej - 6 butelek po coli. Dowiedzieliœmy siê, co to s¹ Ekoporty

i gdzie znajduj¹ siê w Szczecinie.
Zobaczyliœmy eksperyment z ciek³ym azotem - w sekundê mo¿na
by³o zamroziæ dowolnie wybrane
przedmioty; my wybraliœmy ró¿ê.
Po obejrzeniu wszystkich stanowisk
opuœciliœmy budynek przy ulicy
Pu³awskiego i udaliœmy siê na posi³ek.
Wyjazd na spotkanie z nauk¹,
pokazan¹ w bardzo interesuj¹cy
sposób, by³ bardzo pouczaj¹cy i
zachêci³ wielu z nas do odkrywania

arkanów wiedzy. Czas spêdzony w
Szczecinie min¹³ nam szybko i przyjemnie. Z mi³¹ chêci¹ ponownie
wziêlibyœmy udzia³ w tak ciekawej
formie upowszechniania wiedzy.
Myœlimy, ¿e po tym wyjeŸdzie
wielu z nas w przysz³oœci, wybieraj¹c szkolê ponadgimnazjaln¹ albo
nawet studia, wybierze kierunek
zwi¹zany z chemi¹.
Kornelia Zieliñska kl. IIIA
Kinga Roszak kl. IIIE
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Œwiêto Plonów i samochody

(RESKO). W miniony czwartek mieszkañcy Domu Opieki
Spo³ecznej w Resku uczestniczyli
w Œwiêcie Plonów. Czas ten wykorzystano równie¿ do poœwiêcenia
samochodów do przewozów osób
niepe³nosprawnych, które starostwo w £obzie zakupi³o na rzecz
Domu Dziecka w £obzie i DPS w
Resku.
Pogoda w miniony czwartek nie
zachêca³a do œwiêtowania pod go³ym niebem, choæ na wspaniale zadbanym terenie DPS w Resku rozstawiono namioty. Padaj¹cy od rana
deszcz zmusi³ zarówno mieszkañców, jak i goœci do pozostania w
obiekcie. Zaproszono wiêc wszystkich do sali, w której z gustem przystrojono scenê. Dekoracja oczywiœcie typowo do¿ynkowa, dobrana za
smakiem przy wykorzystaniu darów
natury. Gdy na scenie gra³a orkiestra
z³o¿ona z mieszkañców DPS, o goœci i osoby siedz¹ce na sali dba³y
miêdzy innymi wolontariuszki z reskiego liceum.
Do¿ynki by³y równie¿ okazj¹ do
wyró¿nienia najbardziej udzielaj¹cych siê w spo³ecznoœci DPS mieszkañców. Z r¹k dyrektor Marii Paprockiej-Wall oraz cz³onków zarz¹du powiatu ³obeskiego spora grupa

osób otrzyma³a dyplomy i nagrody.
Podczas wrêczania nie brakowa³o
radoœci, uœmiechów oraz szczêœcia
na twarzach obdarowanych.
GwoŸdziem programu by³
ogromnych rozmiarów tort w kszta³cie i kolorystyce busa. Po czêœci
oficjalnej zespó³ zagra³ bardziej
skoczn¹ muzykê, która zachêci³a
pensjonariuszy do tañca. Partnerkami na parkiecie by³y wolontariuszki, doskonale bawi¹ce siê przy
dŸwiêkach orkiestrowej muzyki.
Po obiedzie usta³ deszcz i zza
chmur wyjrza³o s³oñce. To zachêci³o wszystkich do wyjœcia na zewn¹trz i spêdzenia czasu przy grillu
oraz konkursach i zabawach.
Uroczystoœæ w DPS gospodarze
mogli zorganizowaæ dziêki takim
sponsorom jak: Nadleœnictwo Resko, Marzena Strojna „Cestra” Resko, Ksiêgarnia „Omnibus” Resko,
Jan Bojanowicz Handel ObwoŸny
Resko, Anna Z³otnicka-Pluciñska i
Wojciech Pluciñski Apteka „Na
Rynku” Resko, Edyta Taœmiñska
P.H.U. JN-BUD Resko, „Resko”
Sp. z o.o. w Resku, Genowefa i Jerzy Roman „Romres” Resko, „ZUBiK” Resko, Ma³gorzata Œwiêcicka
ZPUH IMPALA Resko, PPZ „NOWAMYL” £obez, Bank Spó³dziel-

czy w Gryficach, panie Joanna Kalinowska i Halina Lis, „Klif” s.c.
HUSQVARNA Resko, Eugeniusz
Fiksek Biuro Notarialne £obez,
Wodoci¹gi i Kanalizacje Resko,
PHU „Lemon” Oddzia³ Drawsko
Pom., GS„SCh”, oddzia³ Trzebiatów, „ZUBWIT” Cezary i Mariusz
Mêtlowie Resko, Marcin Bakunowski „Auto-Gama” Resko, ks. dr Tadeusz Uszkiewicz Resko, Dorota
Jagie³ka Gabinet psychologiczny

Sesja w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO). 4 paŸdziernika o godz. 14.00 rozpocznie siê
sesja Rady Miejskiej w Wêgorzynie.
Podczas sesji radni o raz goœcie
us³ysz¹ m.in. informacje przedstawione przez in¿yniera projektu dotycz¹ce realizacji inwestycji pn.
„Budowa infrastruktury transmisji
danych dla Miasta i
Gminy Wêgorzyno” oraz o przebiegu wykonania bud¿etu Gminy
Wêgorzyno.
Radnym z kolei zostan¹ przedstawione projekty uchwa³ dotycz¹-

ce m.in.: uchwalenia wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ
kanalizacyjnych na lata 2012 -2015,
odmowy zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodê i
zbiorowe odprowadzanie œcieków
dla Wodoci¹gów Zachodniopomorskich Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w G
oleniowie, zmiany bud¿etu Gminy
Wêgorzyno na rok 2012, za³o¿eñ do
projektu bud¿etu gminy na 2013
rok, wynagrodzenia Burmistrza
Wêgorzyna, podzia³u Gminy Wêgorzyno na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz licz-

by radnych wybieranych w ka¿dym
okrêgu. Kolejnym projektem
uchwa³y dotyczy udzielenia bonifikaty od op³aty z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego
w prawo w³asnoœci nieruchomoœci
wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz
roz³o¿enia na raty.
Pod koniec sesji zostanie
przedstawiony protokó³ z kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Wêgorzynie z kontroli przeprowadzonej w Urzêdzie Miejskim w zakresie wykorzystanych œrodków funduszu so³eckiego w 2011 roku. op

£obez, J. Patruœ, R. Baczyñski „Rojan” Goœcino, Bernard i Halina NiedŸwiedzcy „BAN” Lubieñ Górny,
Wies³aw ¯elek Ciastkarnia, Piekarnia Kamieñ Pom.
MM

Nowy
rzecznik
prasowy
komendy
(£OBEZ) Kilkanaœcie dni temu
na stanowisku
rzecznika prasowego Komendy
Powiatowej Policji w £obzie zadebiutowa³a
st.
sier¿. sztabowa Arleta Szwaciñska.
Konkurs na to stanowisko og³oszno
po odejœciu do komendy wojewódzkiej Anny Gêbali. Przyst¹pi³o do niego troje policjantów. Wybrana zosta³a w³aœnie pani Arleta Szwaciñska.
Nowa rzecznik ukoñczy³a prawo i
administracjê na Uniwersytecie
Szczeciñskim, pracuje w policji 6 lat
i zajmuje siê tak¿e prewencj¹. (r)
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Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Sprzedam dom w Prusinowie 29
gm. £obez o powierzchni 150 mkw.,
dzia³ka 0,14 ha, gara¿, budynek
gospodarczy. Mo¿liwoœæ dokupienia ziemi ok. 12 ha. Tel. 665 373 398
Sprzedam kontener handlowy o
pow. 20 mkw. Runowo Pom. Tel. 519
131 533
Sprzedam dom z gara¿em w Resku,
180 mkw., dzia³ka 600 mkw. Cena
do negocjacji. Tel. 667 808 758
Wynajmê dom wolno stoj¹cy w Strzmielach nr 14. Posesja ogrodzona
Tel. 509 000 920

Powiat œwidwiñski
Wynajmê lokal pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ + toaleta; 24 mkw. Œwidwin 3 Marca, 1 tys. z³, po remoncie.
Tel. 607 129 519

Region
Sprzedam 1/4 czêœæ domu 98
mkw. z dzia³k¹ 260 mkw. i pomieszczeniami na dzia³alnoœæ
handlow¹ 33 mkw. w Œwinoujœciu. Cena 520 tys. z³. Tel. 694
166 540

Powiat gryficki
Kupiê gospodarstwo lub grunt
rolny. Tel. 664 944 635

Sprzedam mieszkanie w Gryficach,
2 pokoje, 47 mkw. Tel. 608 168 430
Wynajmê w Gryficach pokój z
³azienk¹, osobne wejœcie. Tel. 501
278 866
Wynajmê mieszkanie w Gryficach,
2 pokoje, 47 mkw. Tel. 608 168 430
Sprzedam mieszkanie w Gryficach o pow. 77 mkw. dwupoziomowe: I poziom – pokój dzienny,
jadalnia, kuchnia, ³azienka, p.pokój, balkon; II poziom – dwie sypialnie, ³azienka, hol. Cena do
uzgodnienia. Tel. 601 968 557
Gryfice. Wynajmê mieszkanie. Tel.
601 578 262.

Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie w £obzie ul.
Orzeszkowej, 58 mkw., 3 pokoje, II
piêtro. Tel. 604 201 278
Wynajmê mieszkanie w £obzie. Tel.
880 085 176
Sprzedam mieszkanie £agiewniki
gm. Resko, 50 mkw. z wyposa¿eniem. Komfortowe. Tel. 518 869 898
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe bez czynszowe 57 mkw., 4 pokoje, kuchnia, ³azienka. £obez Œwiêtoborzec. Cena 140 tys. z³ – do uzgodnienia. Tel. 607 715 411, 781 294
957.

Drawsko Pom. Szukam mieszkania
2-pokojowego na okres minimum
roku. Tel. 505 495 753

Sprzedam dom w Drawsku
Pom. 126 mkw. - cena 290 tys.
z³ oraz 2 dzia³ki budowlane.
Tel. 607 798 595

Sprzedam kawalerkê 25 mkw. w
Drawsku Pom. ul. Z³ocieniecka,
Cena 75 tys. z³. Tel. 663 768 423

Powiat ³obeski
Firma BONO FUR FARM w Wo³kowie zatrudni mê¿czyzn na sezon
2012 na miesi¹ce paŸdziernik, listopad, grudzieñ. Tel. 601 182 250

Region
Zatrudniê mechanika samochodów
ciê¿arowych z doœwiadczeniem
Nowogard, tel. 601 470 260.

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

Powiat œwidwiñski

Sprzedam rower górski - miejski z
wyposa¿eniem. Tel. 798 532 506

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

Region
Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. „TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125.
Koszenie i rozdrabnianie traw, prasowanie siana. Tel. 661 194 854 lub
94 363 1258

ROLNICTWO

Sprzedam ziemniaki jadalne Wineta 50 z³ za 100 kg; ziemniaki niesortowane 35 z³ za 100 kg. Tel. 91 397
6423

Powiat gryficki
Przyjmê gruz.
Tel. 509-125-634.
Zajrzyj - na internet strona www.google.pl „Jak postêpuje dyrektor
DPS Marzena Pelc”.

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

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³
za linijkê w kuponie.
Zleæ mailem,
zap³aæ na konto.

Powiat drawski

Powiat drawski

PRACA

Sala w Pogorzelicy do wynajêcia na wesela. Mo¿liwoœæ zakwaterowania. Atrakcyjne ceny.
Kontakt tel. 502 412 274.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam 2 pokoje 40 mkw. w bloku, po kapitalnym remoncie, w S³awoborzu. Tel. 500 308 446

MOTORYZACJA
Powiat drawski
Sprzedam VW Passat B6 1,9 TD
2006r., cena 31 tys. z³. Tel. 607 798
595

MIESZKANIA SPRZEDA¯
£OBEZ ul. Browarna kawalerka, pow. 30 mkw
- CENA 75.000 z³ NOWA CENA
£OBEZ ul. H. Sawickiej - kawalerka, 38,5 mkw
- CENA 95.000 z³
£OBEZ, ul. Obroñców Stalingradu, 3 pokoje, pow. 53,37mkw
- CENA 180.000 z³
LESIÊCIN - 4 pokoje, pow. 74,65 mkw + gara¿ i piwnica
- CENA 120.000 z³
SMORAWINA - bezczynszowe 2 pokoje, pow. 35,7 mkw + dzia³ka 490 mkw - CENA 35.000 z³
SMÓLSKO - bezczynszowe 3 pokoje, pow. 92,9 mkw + gara¿- CENA 120.000 z³ NOWA CENA
£OSOŒNICA - 3 pokoje, pow. 64,15 mkw, parter
- CENA 114.000 z³
RADOWO MA£E - 4 pokoje, pow. 80 mkw, I piêtro
- CENA 115.000 z³ NOWA CENA
RESKO - 2 pokoje, 36,1 mkw, I piêtro
- CENA 89.000 z³
RESKO - 2 pokoje, pow. 64,04 mkw, I piêtro
- CENA 145.000 z³
RESKO - 3 pokoje, pow. 59,40 mkw, II piêtro
- CENA 180.000 z³
RESKO - dwa mieszkania w cenie jednego, 2 pokoje, pow. 54 mkw
- CENA 120.000 z³
RESKO (okolica) - bezczynszowe 2 pokoje, pow. 41,7 mkw
- CENA 73.000 z³
RESKO (okolica) - bezczynszowe 2 pokoje+pom. gosp.
i miejsce na grilla pow. 90,39 mkw
- CENA 113.000 z³
RESKO (okolica) - bezczynszowe 3 pokoje, 69,6 mkw
- CENA 90.000 z³
RESKO (okolica) - bezczynszowe 4 pokoje, pow. 67,7 mkw
- CENA 150.000 z³
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 65,2 mkw + piwnica 33mkw
- CENA 45.000 z³
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 32,31 mkw
- CENA 70.000 z³
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 38,63 mkw
- CENA 87.000 z³
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 64,79 mkw
- CENA 141.000 z³
£OBEZ (okolica) - 3 pokoje, pow. 111 mkw
- CENA 130.000 z³
£OBEZ (okolica) - 4 pokoje, pow. 68,46 mkw
- CENA 110.000 z³
ŒWIDWIN - 3 pokoje, pow. 60,14mkw, IV piêtro
- CENA 179.000 z³
ŒWIDWIN - 2 pokoje, pow.38,2mkw, parter
- CENA 85.000 z³
ŒWIDWIN - 3 pokoje, pow. 66,97mkw, I PIÊTRO
- CENA 125.000 z³
ŒWDWIN - 2 pokoje, pow.46,02mkw, stan deweloperski
- CENA 165.000 z³
ŒWIDWIN(okolica) - 2 pokoje, pow.44,75mkw
- CENA 40.000 z³
KLÊPCZEWO - 3 pokoje, pow. 61,56mkw
- CENA 140.000 z³
DOBRA - 3 pokoje, pow. 64,5 mkw, I piêtro
- CENA 165.000 z³
IÑSKO - 4 pokoje, pow. 67,89mkw, I piêtro
- CENA 185.000 z³
IÑSKO - 3 pokoje, pow. 57,8 mkw, I piêtro
- CENA 149.000 z³
IÑSKO - 3 pokoje, pow. 70,6 mkw, I piêtro
- CENA 149.000 z³ NOWA CENA
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OG£OSZENIE

STRA¯ MIEJSKA w £obzie

PRZYPOMINA W£AŒCICIELOM
NIERUCHOMOŒCI O OBOWI¥ZKU:
- Umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w nale¿ytym stanie
tabliczki z numerem porz¹dkowym nieruchomoœci nazw¹ ulicy lub placu albo miejscowoœci.
- Oœwietlenia tabliczki z numerem porz¹dkowym nieruchomoœci.
- Utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci oraz w jej obrêbie.
- Wyposa¿enia nieruchomoœci w pojemniki s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym.
- Zbierania powsta³ych na terenie nieruchomoœci odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych zgodnie z wymogami okreœlonymi w regulaminie (prawo lokalne).
- Mo¿na spalaæ susz ogrodowy i ga³êzie w okresach od 1 marca do 1 maja oraz
od 15 wrzeœnia do 15 listopada, przy zachowaniu nale¿ytej ostro¿noœci (prawo
lokalne).
Podstawa prawna:
- art. 64 §1 i §2, art. 117 Ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu Wykroczeñ (Dz.U.
2010 Nr 46 poz. 275),
- art. 47b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 2010r. Nr 193 poz. 1287).
- art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach (Dz.U. 2005r. Nr 236 poz.2008),
Jednoczeœnie informujê, ¿e nie stosowanie siê do w/w przepisów zagro¿one jest:
- grzywn¹.
Sprawdzenia nieruchomoœci pod wymienionym k¹tem bêd¹ prowadzane przez
stra¿ników Stra¿y Miejskiej na terenie Miasta i Gminy £obez.

PRZYPOMINA W£AŒCICIELOM
PSÓW O OBOWI¥ZKU:
- Posiadania aktualnego œwiadectwa szczepienia przeciwko wœciekliŸnie.
- Wyprowadzania psów na smyczy i sprz¹tanie po nich odchodów.
- Zachowania nakazanych prawem œrodków ostro¿noœci przy trzymaniu zwierzêcia,
- Jest wymagane zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy
uznawanej za agresywn¹.
Podstawa prawna:
- art. 85 ust. 1a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierz¹t oraz zwalczania
chorób zakaŸnych zwierz¹t (Dz.U. 2008r. Nr 213 poz. 1342),
- art. 77 Ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu Wykroczeñ (Dz.U. 2010 Nr 46
poz. 275),
- art. 10 ust. 2a Ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz.U. 2005r. Nr 236 poz.2008),
- art. 37a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierz¹t (Dz.U. 2003r. Nr
106 poz. 1002).
Jednoczeœnie informujê, ¿e nie stosowanie siê do w/w przepisów zagro¿one jest kar¹:
- aresztu,
- grzywny, (do 5 tysiêcy z³otych)
Kontrole posiadania aktualnego œwiadectwa szczepienia p-ko wœciekliŸnie bêd¹
przeprowadzane przez stra¿ników Stra¿y Miejskiej na terenie Miasta i Gminy
£obez.

INFORMACJA O ZBYCIU NIERUCHOMOŒCI
Burmistrz £obza zawiadamia, ¿e na tablicach informacyjnych Urzêdu
Miejskiego (w siedzibie Urzêdu oraz przy ul. Niepodleg³oœci) wywieszono:
- wykazy dotycz¹ce zbycia:
1. lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. u¿ytkowej 51,00 m2 przy ul. Mickiewicza 3
na rzecz najemcy,
2. dzia³ki nr 633/4 o pow. 125 m2 po³o¿onej w obr. 2 m. £obez przy ul. Bema.
- og³oszenia o przetargach:
1. IV przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzier¿awê gruntu dzia³ki nr
130/10 o pow. 23,00 m2 po³o¿onej w obr. 2 m. £obez przy ul. Rolnej zabudowanej
gara¿em o pow. 16,24 m2,
2. I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2a przy ul.
Drawskiej 6d.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomoœciami w Urzêdzie Miejskim w £obzie pok. Nr 10 i 11 lub telefonicznie
pod numerem telefonu 091 39761 71 (73).

tygodnik ³obeski 2.10.2012 r.

Dofinansowanie pracodawcom
kosztów kszta³cenia
m³odocianych pracowników
Wydzia³ Edukacji, Kultury, Promocji i Zdrowia Urzêdu Miejskiego
informuje, ¿e w bie¿¹cym roku zmieni³y siê warunki dofinansowania
kosztów kszta³cenia m³odocianych
pracowników przys³uguj¹cego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami-uczniami umowê o pracê w
celu przygotowania zawodowego.
Z dniem 1 wrzeœnia 2012 r. wesz³a
w ¿ycie ustawa z dn. 19.08.2011 r. o
zmianie ustawy
o systemie oœwiaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz.
1206), a wraz z ni¹ istotne zmiany w
systemie kszta³cenia zawodowego.
Przede wszystkim przebudowana zosta³a struktura szkolnictwa zawodowego. Obecnie absolwent gimnazjum
mo¿e kontynuowaæ naukê w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania 2 lub 3 lata. W zreformowanym
systemie nie bêdzie ju¿ dwuletnich
szkó³ zawodowych - wszystkie szko³y
zawodowe realizowaæ bêd¹ jednolity,
trzyletni cykl kszta³cenia.
Zmieniaj¹ siê w zwi¹zku z tym,
warunki dofinansowania kosztów
kszta³cenia m³odocianych pracowników. Od 1 wrzeœnia 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z m³odocianym
pracownikiem umowê o pracê w celu
przygotowania zawodowego, przys³uguje dofinansowanie w wysokoœci:
1. w przypadku nauki zawodu 8.081 z³ przy okresie kszta³cenia wynosz¹cym 36 miesiêcy, z tym, ¿e je¿eli
okres kszta³cenia bêdzie krótszy ni¿ 36
miesiêcy kwota dofinansowania bêdzie
wyp³acana w wysokoœci proporcjonalnej do okresu kszta³cenia,
2. w przypadku przyuczenia do
wykonywania okreœlonej pracy - 254 z³
za ka¿dy pe³ny miesi¹c kszta³cenia.
Dofinansowanie kosztów kszta³cenia pracownika - ucznia uczêszczaj¹cego do dwuletniej zasadniczej szko³y
zawodowej, przyznawane bêdzie nie
d³u¿ej ni¿ do 31.12.2014 r. Okres przejœciowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrzeœniu 2012 r. rozpoczn¹ naukê w klasach II dwuletnich
zasadniczych szkó³ zawodowych, bêd¹
j¹ kontynuowaæ na dotychczasowych
zasadach.
Ponadto, w art. 70b ust. 11 ustawy
o systemie oœwiaty dodana zosta³a
nowa regulacja, która dofinansowanie
kosztów kszta³cenia m³odocianych
pracowników nakazuje traktowaæ, jako
pomoc de minimis udzielan¹ zgodnie z
warunkami okreœlonymi w rozporz¹dzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z
dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006,
str. 5) . Przepis ten obowi¹zuje od
01.09.2012 r.
Zgodnie ze znowelizowanym art.
70b ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzeœnia o
systemie oœwiaty dofinansowanie
kosztów kszta³cenia przys³ugiwaæ bêdzie pracodawcom, którzy zawarli z

m³odocianymi pracownikami umowê o
pracê w celu przygotowania zawodowego, je¿eli:
1. pracodawca lub osoba prowadz¹ca zak³ad w imieniu pracodawcy
albo osoba zatrudniona u pracodawcy
posiada kwalifikacje wymagane do
prowadzenia przygotowania zawodowego m³odocianych okreœlone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego m³odocianych i ich wynagradzania
2. m³odociany pracownik ukoñczy³ naukê zawodu lub przyuczenie do
wykonywania okreœlonej pracy i zda³
egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1
Dofinansowanie przyznawane jest
na wniosek z³o¿ony w terminie 3 miesiêcy od dnia zdania przez m³odocianego pracownika egzaminu zgodnie z
przepisami w sprawie przygotowania
zawodowego m³odocianych i ich wynagradzania.
Do wniosku pracodawca zobowi¹zany jest do³¹czyæ.:
" kopie dokumentów potwierdzaj¹cych posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego m³odocianych,
" kopiê umowy o pracê zawartej
z m³odocianym pracownikiem w celu
przygotowania zawodowego,
" kopiê dyplomu, œwiadectwa lub
zaœwiadczenia
potwierdzaj¹cego
ukoñczenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania okreœlonej
pracy i zdanie stosownego egzaminu,
" zaœwiadczenia o pomocy de
minimis, otrzymane w roku, w którym
pracodawca ubiega siê o pomoc oraz w
ci¹gu 2 poprzedzaj¹cych go lat, albo
oœwiadczenie o wielkoœci pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie albo
oœwiadczenia o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie,
" formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu siê o pomoc de
minimis.
Informujemy równie¿, ¿e § 3a Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28
maja 1996 r. w sprawie przygotowania
zawodowego m³odocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r., Nr 60, poz.
278 ze zm.), zobowi¹zuje pracodawców do zawiadomienia Burmistrza o
zawarciu umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego z m³odocianym pracownikiem. W zwi¹zku z powy¿szym, prosimy wszystkich pracodawców o informowaniu Urzêdu Miejskiego, o zawarciu umowy z m³odocianymi pracownikami, co umo¿liwi zaplanowanie œrodków na dofinansowanie kosztów kszta³cenia.
Wzór wniosku o dofinansowanie
kosztów kszta³cenia, wzór formularza
z instrukcj¹ wype³niania oraz wzór zawiadomienia o zawarciu umowy z m³odocianym pracownikiem mo¿na pobraæ
w Urzêdzie Miejskim pok. Nr 17, lub w
wersji elektronicznej ze strony internetowej www.lobez.pl. lub www.bip.lobez.pl

tygodnik ³obeski 2.10.2012 r.

Sk³adka
dla Œwiatowida

INWESTCJE
1. We wrzeœniu 2012 r. za
zgod¹ Komisji Europejskiej zwiêkszono dofinansowanie dla beneficjentów projektów realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Œrodowisko . dzia³anie 9.3 Termomodernizacja
obiektów u¿ytecznoœci publicznej.
W zwi¹zku z tym nasz wspólny projekt piêciu gmin pt. „Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej w gminach powiatu ³obeskiego”, w którym Gmina £obez
jest liderem uzyska³ zwiêkszone dofinansowanie z 50% do 85% kosztów kwalifikowanych. Ca³kowita
dotacja dla zrealizowanego projektu wyniesie - 11.393.000 z³ a dla
Gminy £obez - 4.366.900 z³.
2. Zakoñczono prace przy termomodernizacji budynku na Stadionie Miejskim w £obzie. Inwestycja wspó³finansowana z funduszy
Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko Funduszu Spójnoœci o nazwie „Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej w gminach powiatu
³obeskiego”. Wartoœæ zadania 149.968,76 z³.
3. Trwaj¹ prace przy termomodernizacji budynku Urzêdu Miejskiego w £obzie.
Wykonano now¹ instalacjê centralnego ogrzewania, ocieplono
strop nad pierwszym piêtrem wymieniono stolarkê okienn¹. Odnawiana jest elewacja budynku.
Termin zakoñczenia prac

30.09.2012 r. Wartoœæ zadania
716.548,77 z³.
4. Prowadzone s¹ prace przy
budowie Przedszkola Miejskiego w
£obzie. Z uwagi na zmiany projektowe w instalacjach: wentylacji oraz
odwodnienia stropodachu P L U VIA przesuniêto termin wykonania
inwestycji na 31.12.2012 r.
5. Zakoñczono roboty budowlane przy budowie instalacji kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gowej w ul.
Drawskiej. Wartoœæ wykonanych
robót - 479.706,70 z³.
6. W ramach projektu pt.
„Ochrona wód zlewni rzeki Drawy
i Regi” Nr POIS.01.01.00.00- 229/
10 w ramach dzia³ania 1.1 - Gospodarka wodno-œciekowa w aglomeracjach powy¿ej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-œciekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko 2007-2013
podpisano umowê z wykonawc¹ na
realizacjê kontraktu nr 11 - „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodoci¹gowej w ulicach Strumykowa, Wêgorzyñska,
Odnoga Wêgorzyñska, £¹kowa” w
£obzie oraz na realizacjê kontraktu
14 „Budowa kanalizacji sanitarnej
w ulicach Podgórnej, Segala, deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej, sieci wodoci¹gowej w ulicy
Magazynowej, (+ rondo Wêgorzyñska), Waryñskiego - Œwiêtoborzec,
ul Podgórnej (+ odga³êzienie biegn¹ce w kierunku Strumykowej) w
£obzie”.

INFORMACJA dla osób
zak³adaj¹cych i prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹
W zwi¹zku z pytaniami przedsiêbiorców i osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ dotycz¹cymi obowi¹zku dokonywania dodatkowych
op³at celem wpisania ich firm do krajowego rejestru przedsiêbiorców informujemy, ¿e:
Zgodnie z ustaw¹ o swobodzie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
dokonanie wpisu, jego zmiana, b¹dŸ
wykreœlenie w centralnej ewidencji i
informacji w zakresie dzia³alnoœci gospodarczej (CEIDG) jest bezp³atne.
Jedyna sytuacja, która zwi¹zana jest
z dokonaniem dodatkowej p³atnoœci
wynika z faktu zarejestrowania siê
przedsiêbiorcy we w³aœciwym miejsco-
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wo urzêdzie skarbowym jako p³atnika
podatku VAT (z³o¿enie deklaracji VATR i dokonanie op³aty w wysokoœci 170
z³. - p³atnej na konto urzêdu skarbowego lub w jego kasie).
Od jakiegoœ czasu przedsiêbiorcy
otrzymuj¹ wezwania do zap³aty z tytu³u
wpisania ich firm do ogólnokrajowej
ewidencji podmiotów gospodarczych.
Informujemy, ¿e wezwania te nie maj¹
charakteru obowi¹zuj¹cego prawa. Poprzez u¿ycie w piœmie zwrotu „wezwanie do zap³aty” mo¿na to uznaæ wprost,
jako próbê dokonania wy³udzenia przez
nadawcê tego pisma, gdy¿ Przedsiêbiorcy nie maj¹ obowi¹zku dokonania
tej p³atnoœci!

(£OBEZ). Podczas sesji Rady
Powiatu przewodnicz¹cy Marek
Kubacki zaprezentowa³ zebranym kopertê z napisem „Sk³adka
na Œwiatowid £obez”. Bynajmniej nie by³a ona pusta.
- Nie liczy³em tych pieniêdzy,
ale zarz¹d wy³o¿y³ pewn¹ kwotê na
koszulki dla Œwiatowida, poniewa¿
Œwiatowid jest w trudnej sytuacji.
Jest to klub, który funkcjonuje tu ju¿
od 50 lat. Radni i zarz¹d z w³asnych
pieniêdzy zrobili sk³adkê na rzecz
Klubu. Po przeliczeniu pieni¹dze
zostan¹ przekazane dla Œwiatowida” - powiedzia³ M. Kubacki.
Z pewnoœci¹ sk³adka ta w jakiejœ
mierze pomo¿e klubowi przetrwaæ
trudne chwile i rozgrywaæ kolejne
mecze.
MM

Uroczysty awans

(£OBEZ). Sesja Rady Powiatu
sta³a siê okazj¹ do uroczystego
nadania awansu zawodowego na
stopieñ nauczyciela mianowanego
Kamili Rogaczewskiej-¯ukowskiej, nauczycielce psycholo¿ce
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w £obzie.

Kamila Rogaczewska-¯ukowska akt nadania awansu zawodowego przyjê³a z r¹k wicestarosty Jana
Zdanowicza oraz gratulacje ze strony prezydium Rady Powiatu w
£obzie - Marka Kubackiego, Jana
Michalczyszyna oraz Paw³a Marka.
MM

Klasy z podzia³ami
(£OBEZ). W SP 2 du¿o dzieci
nie zda³o w klasach V, powsta³y wiêc
dwie klasy po 32 osoby.
Podjêto jednak decyzjê, ¿e nie
bêdzie tworzony w zwi¹zku z tym

dodatkowy oddzia³, poniewa¿ z
mocy prawa na jêzykach obcych i
informatyce s¹ podzia³y. Jêzyk polski i matematyka bêd¹ nauczane w
trzech grupach po 20 osób.
op
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INFORMACJE - LISTY
w Winnikach

W okresie od dnia 31.08.2012 r.,
godz. 20.00 do dnia 1.09.2012r.
godz. 8.00 w £obzie mieszkaniec
£obza Mateusz C. usi³owa³ dokonaæ
kradzie¿y z w³amaniem do piwnicy
budynku mieszkalnego, w ten sposób, ¿e po uprzednim wypchniêciu
okienka piwnicznego dosta³ siê do
wnêtrza pomieszczenia piwnicy. Z
wnêtrza nic nie zabra³, poniewa¿
zosta³ sp³oszony.

Oszuœci okradaj¹
21.09.2012 r. w £obzie nieznane osoby, kobieta i mê¿czyzna, pod
pretekstem sprzeda¿y odzie¿y dostali siê do mieszkania, gdzie nastêpnie wykorzystuj¹c nieuwagê
pokrzywdzonej, dokonali kradzie¿y pieniêdzy w kwocie 3.400 z³,
dzia³aj¹c na szkodê mieszkanki
£obza.

Kradzie¿ przewodów
telekomunikacyjnych
W okresie 20/21.09.2012 r. o
godz. 18.00 - 9.00 w rejonie drogi nr
151 Wêgorzyno - £obez nieznany
sprawca wyci¹³ 165 mb jednego
przewodu telekomunikacyjnego
oraz 165 mb innego przewodu, o
³¹cznej wartoœci 2.000 z³, a nastêpnie zabra³ ww. przewody w celu
przyw³aszczenia dzia³aj¹c na szkodê TP S.A.

Naruszy³ zakaz
W dniu 21.09.2012r. o godz.
12.30 w miejscowoœci Dobra mieszkaniec gminy Wêgorzyno Jan M.
kierowa³ rowerem wbrew zakazowi
prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych i rowerów orzeczonemu przez s¹d w £obzie.

Usi³owa³ ukraœæ liniê
telekomunikacyjn¹
W okresie 21/22.09.2012r. od
godz. 13.00 do 13.15 w Gardnie
nieznany sprawca usi³owa³ dokonaæ
kradzie¿y przewodu telekomunikacyjnego z linii napowietrznej, nacinaj¹c odcinek tej linii na d³ugoœci
100 m, przygotowuj¹c go do kradzie¿y, jednak¿e z nieustalonych
przyczyn zamierzonego celu nie
osi¹gn¹³. Starty ponios³a sieci Orange S.A. Warszawa.

Naruszy³ zakaz s¹dowy
24.09.2012r. o godz. 15.05 w
£obzie, na ul. Niepodleg³oœci,
mieszkaniec miejscowoœci Wêgorzyno Pawe³ B. kierowa³ motorowe-

NietrzeŸwy na quadzie
24.09.2012r. o godz. 16.50 na
drodze gruntowej Zagórzyce - Wysiedle mieszkaniec gminy £obez,
Krzysztof Z., kierowa³ quadem,
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cej siê zawartoœci¹
1,48 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.

Uderzy³ w dzika

Z³odziej sp³oszony
26.09.2012r. o godz. 4.05 w
£obzie, na ul. Kolejowej, mieszkaniec £obza po uprzednim wybiciu
szyb drzwi w samochodzie Audi dosta³ siê do wewn¹trz, sk¹d usi³owa³
zabraæ w celu przyw³aszczenia radioodtwarzacz wartoœci do 250 z³,
lecz zamierzonego celu nie osi¹gn¹³
z uwagi na sp³oszenie przez osoby
postronne. W³amywacz dzia³a³ na
szkodê mieszkañca gminy £obez.

24.09.2012 r. oko³o godz. 22.15,
na drodze K20, w okolicy Starego
Wêgorzynka, Waldemar S., kieruj¹c samochodem Renault, uderzy³ w
przebiegaj¹cego przez jezdniê dzika i zjecha³ do rowu. Uszkodzeniu
uleg³ pojazd.

Ukrad³ „krasnale”

Naruszy³ zakaz s¹dowy

Chcia³ siê w³amaæ?

25.09.2012 r. o godz. 18.10
mieszkanka gminy Wêgorzyno Beata K. kierowa³a rowerem wbrew
zakazowi kierowania rowerami w
ruchu l¹dowym orzeczonemu przez
s¹d w £obzie.

Auto skardzione w
Stargardzie, odnalezione
List do redakcji

Z³odziej zosta³
sp³oszony

rem wbrew s¹dowemu zakazowi
kierowania wszelkimi pojazdami
mechanicznymi i rowerami wydanemu przez s¹d w Stargardzie
Szczeciñskim.

25.09.2012r. o godz. 16.45 w
rejonie miejscowoœci Winniki na
drodze leœnej ujawniono samochód
Audi 80 o nr rej. ZSZ73UN skradziony 24.09.br. na terenie Stargardu Szczeciñskiego.

W nocy z 25 na 26.09.2012 r. w
godz. od 20.30 do 7.10 w Bienicach
z terenu posesji, nieznany sprawca
ukrad³ 3 szt. figurek ogrodowych
wartoœci 250 z³, na szkodê mieszkanki gminy Dobra.

W nocy z 26 na 27.09.br. w godz.
17.00 - 08.00 w £obzie, przy ul.
Waryñskiego, nieznany sprawca dokona³ uszkodzenia mechanizmu
podnoszenia bocznej szyby w samochodzie VW Golf, zaparkowanym
na terenie warsztatu mechanicznego. Straty w kwocie 100 z³ na szkodê
mieszkañca £obza.

tygodnik ³obeski 2.10.2012 r.

8 zarzutów
dla 23-latka
£obescy mundurowi zatrzymali
23 letniego mê¿czyznê, który dokona³ kradzie¿y z w³amaniem do samochodu. S¹d Rejonowy w £obzie
zastosowa³ wobec niego œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesiêcy.
W czwartek dy¿urny jednostki
otrzyma³ zg³oszenie o dokonanej
kradzie¿y z w³amaniem do samochodu osobowego marki Audi.
Sprawca poprzez wybicie szyby w
pojeŸdzie wszed³ do œrodka i zabra³
z jego wnêtrza elektryczn¹ maszynkê do golenia. Najprawdopodobniej
chcia³ dokonaæ tak¿e zaboru radia,
które zdemontowa³ i pozostawi³ na
siedzeniu, lecz zosta³ sp³oszony
przez osoby postronne.
Dziêki wytê¿onej pracy operacyjnej ³obeskich policjantów, 23 letni mieszkaniec £obza zosta³ zatrzymany i osadzony z policyjnym
areszcie. Odzyskano tak¿e skradzione mienie. Mê¿czyzna ju¿
wczeœniej dokonywa³ ró¿nych przestêpstw na terenie miasta. W sumie
us³ysza³ 8 zarzutów pope³nienia
przestêpstw w tym m.in. kradzie¿y z
w³amaniem.
W pi¹tek ³obeski S¹d zastosowa³
wobec niego œrodek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego aresztowania. Najbli¿sze 3 miesi¹ce 23latek spêdzi w areszcie.

MLKS Œwiatowid

List otwarty do Burmistrza £obza

Dzia³aj¹c w imieniu Stowarzyszenia MLKS Œwiatowid, wobec podjêtych dzia³añ prawnych przez Gminê,
w sprawie zwrotu udzielonych po¿yczek, proszê o odblokowanie naszego konta
bankowego, gdy¿ dotychczasowe
dzia³anie, bez mo¿liwoœci rozliczania siê z podmiotami wspó³pracuj¹cymi z nami, powoduje, i¿ dalszy
byt Stowarzyszenia stoi pod znakiem zapytania.
Aktualnie toczony spór pomiêdzy Gmin¹ a Stowarzyszeniem nie
s³u¿y ¿adnej ze stron. Podjête kroki
przez Burmistrza £obza mo¿e maj¹
i podstawê prawn¹, jednak¿e dzia³ania te nie do koñca mo¿na uznaæ za
zgodne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego i maj¹ na celu doprowadzenie do trwa³ej niezdolnoœci w
realizacji celów statutowych naszego Stowarzyszenia, a ostatecznie
chyba jego likwidacjê.
Obecnie na koncie znajduje siê
ok. 110 tys. z³. Pieni¹dze te ju¿ dawno znalaz³yby siê na koncie Gminy,

gdyby nie jego blokada przez Burmistrza. Takie dzia³anie jest absurdalne, gdy¿ sama Gmina wstrzymuje sobie zwrot po¿yczek, a jednoczeœnie dzia³a na szkodê Stowarzyszenia, bo codziennie kwota zad³u¿enia roœnie o wysokie odsetki, które zosta³y ustalone w umowach po¿yczki przez Gminê £obez. Ponadto pieni¹dze te, zamiast na koncie
Gminy s¹ pod nadzorem organu
egzekucyjnego, co powoduje, ¿e
naliczane s¹ dodatkowe – niema³e –
koszty obs³ugi przez komornika,
obci¹¿aj¹ce skromny, praktycznie
nie istniej¹cy bud¿et Œwiatowida.
Nasza dzia³alnoœæ nie jest oparta na dzia³alnoœci gospodarczej,
wiêc nie nale¿y nas traktowaæ jak
podmiot gospodarczy i domagaæ siê
w taki sposób zwrotu udzielonych
po¿yczek.
Zarz¹d Stowarszyszenia nigdy
nie negowa³ obowi¹zku ich zwrotu,
uzale¿nia³ to jedynie od przelewu
kwot nale¿nych Stowarzyszeniu od
innego podmiotu. Niezrozumia³ym
jest zatem, i¿ Burmistrz £obza nie

domaga³ siê zwrotu po¿yczek przez
okres prawie dwóch lat i móg³ czekaæ, a w momencie, gdy œrodki, które chcieliœmy przekazaæ do Gminy,
wp³ynê³y na nasze konto, nast¹pi³a
jego blokada i tym samym uniemo¿liwiono nam ich zwrot.
Jednoczeœnie pragnê oœwiadczyæ, ¿e otrzymane kwoty z EUROREGION POMERANIA zostan¹
przekazane natychmiast, o czym informowaliœmy ju¿ wczeœniej do
Gminy, w momencie odblokowania
konta, a z naszej strony zawsze istnia³a wola do bezkonfliktowego rozwi¹zania tej kuriozalnej sytuacji.
Dzisiaj dzia³alnoœæ ka¿dego podmiotu uzale¿niona jest w znacznym
stopniu od przep³ywu œrodków finansowych, do czego niezbêdny jest
swobodny dostêp do konta bankowego. Dlatego te¿, wobec powy¿szego,
proszê o wskazanie rozwi¹zania powy¿szej sytuacji i jak najszybsze
odblokowanie naszego konta.
Prezes MLKS Œwiatowid
Gra¿yna Kar³owska
Do wiadomoœci: prasa lokalna.
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Sparta siê umacnia, Œwiatowid musi
szukaæ recepty na strzelanie goli
ŒWIATOWID £obez - SPARTA Wêgorzyno 2:3 (1:2)

ŒWIATOWID: Micha³ Tchórz £ukasz Petera, Marcin Mosi¹dz,
Dawid Mosi¹dz, Micha³ NiedŸwiecki, £ukasz Niko³ajczyk, Micha³ Koba, Micha³ Bia³ecki, Bart³omiej Sygnowski, £ukasz Su³kowski, Jacek Szabunia, Waldemar Popielewski, Tomasz Rokosz, Pawe³
Wielgus, Mieczys³aw Bojanowski
oraz w rezerwie: Patryk Pañka, Kamil £apuæ, Pawe³ Lewicki i £ukasz
Falkiewicz. Trener Dariusz Kêsy.
SPARTA: Wojciech Chwieduk Leszek Radziejewski, Edward Tondrik, Artur Samal (37' Piotr Zdziarski), Jaros³aw Konieczny, Dawid
Bidny (70' Patryk ¯urawik), Piotr
Kulczyñski (85' Przemys³aw Noryca), Daniel Romañczyk, Kamil Kulczyñski, Norbert Halamus (80'
Krzysztof Œmierzchalski), Jaros³aw
Kiernicki. Trener Stanis³aw Przybylak.
Bramki: £ukasz Petera i Micha³
Bia³ecki dla Œwiatowida; Dawid
Bidny, Daniel Romañczyk (k.) i Jaros³aw Kiernicki dla Sparty.
Powiatowe derby œci¹gnê³o na
stadion przy ul. Siewnej sporo kibiców. Przed bram¹ czterech policjantów i stra¿nik miejski. Na stadionie
dwóch ochroniarzy u¿yczonych
przez firmê pana Grzegorza Kotwickiego (podziêkowania od prezes Gra¿yny Kar³owskiej). Kiedyœ
mecz ze Spart¹ zaliczany by³by do
kategorii podwy¿szonego ryzyka,
bo sam by³em œwiadkiem kibicowskich potyczek, ale te czasy ju¿ minê³y. By³o wrêcz wzorowo z obu
stron. Flagi klubowe na masztach,
sporo kibiców z Wêgorzyna, pod
koniec nawet œpiewy na trybunie.
Przed bram¹ dwie dziewczyny
zbieraj¹ datki do puszki. Prezes
Œwiatowida powie mi póŸniej, ¿e
zg³osi³y siê na apel wystosowany do
wolontariuszy, by wspomagaæ
Œwiatowid.

Sêdzia gwi¿d¿e i rozpoczyna siê
mecz. Trudno wskazaæ na faworyta,
bo patrz¹c na pozycje w tabeli jest
nim Sparta, ale ¿e mecz odbywa siê
w £obzie, wiêc gospodarz te¿ mo¿e
nim byæ.
Jednak to Sparta potwierdza
aspiracje do walki o powrót do V
ligi, pierwsza strzelaj¹c gola. W 22
minucie Daniel Romañczyk dok³adnie podaje miêdzy obroñcami do
wbiegaj¹cego Dawida Bidnego,
który strza³em w d³u¿szy róg pokonuje Micha³a Tchórza. Dwie minuty
póŸniej móg³ byæ remis, jednak
Micha³ Bia³ecki, po miniêciu bramkarza Wojtka Chwieduka, zbyt s³abo strzela do bramki i Edwardowi
Tondrikowi udaje siê j¹ wybiæ. W 27
min. faulowany w polu karnym by³
Dawid Bidny, a rzut karny zamienia
na bramkê Daniel Romañczyk. Po
dwóch minutach Œwiatowid strzela
gola kontaktowego. £ukasz Petera
wyprawia siê w pole karne Sparty i
po doœrodkowaniu strza³em g³ow¹
zaskakuje Chwieduka, który musi
wyci¹gn¹æ pi³kê z siatki.
Na drug¹ po³owê meczu gospodarze wychodz¹ z zamiarem odrobienia strat i doprowadzenia do remisu. Jednak czeka ich zimny prysznic, bo to wêgorzynianie strzelaj¹
trzeciego gola. Jaros³aw Kiernicki
doœæ swobodnie oddaje strza³ z okolic prawego naro¿nika pola karnego,
w d³ugi róg bramki i Tchórz, trochê
zas³oniêty przez obroñcê, nie
siêgn¹³ pi³ki. Jest 1:3.
Œwiatowid nie zamierza³ jednak
pogodziæ siê z przegran¹. Bramka
kontaktowa pada w doœæ dziwnej
sytuacji. Po strzale pi³ka odbija siê
od pleców jednego z zawodników,
trafi³a w poprzeczkê, odbija siê od
linii bramkowej i ³apie j¹ bramkarz.
Sêdzia g³ówny zdecydowanie uznaje gola, choæ wêgorzynianie protestuj¹, a kibicom trudno stwierdziæ,
jak by³o, bo tu licz¹ siê centymetry.
Jak siê póŸniej oka¿e, ta kontrowersyjna bramka nie zdecyduje o po-

dziale punktów, wiêc nie ma co tu
dywagowaæ nad trafnoœci¹ decyzji
sêdziego.
Choæ druga po³owa nale¿a³a do
Œwiatowida, który przewa¿a³ i stworzy³ wiêcej sytuacji do zdobycia
bramki, to i Sparta mia³a kilka, ale
obie dru¿yny nie zdo³a³y ju¿ zmieniæ
wyniku meczu. Tak¹ okazj¹ dla
Œwiatowida bez w¹tpienia by³o podanie do wychodz¹cego napastnika,
które rêk¹ zatrzyma³ Jaros³aw Konieczny, za co arbiter pokaza³ mu
czerwon¹ kartkê i usun¹³ z boiska.
Jednak by³o ju¿ za póŸno, by Œwiatowid wykorzysta³ grê w przewadze.
Mnie osobiœcie mecz siê podoba³, piêæ bramek, sporo sytuacji
podbramkowych, strza³ów, udanych interwencji bramkarzy i szybka gra do koñca gwizdka, a wiêc
sporo emocji - a to kibice przecie¿
lubi¹.
Sparta byæ mo¿e nie pokaza³a
wszystkich mo¿liwoœci, jak na zajmowane miejsce w tabeli, ale w
œrodê gra³a mecz pucharowy z Sarmat¹, wiêc mog³a byæ trochê zmêczona. Mo¿na jej tylko pozazdroœciæ równego, bez s³abych punktów,

sk³adu i umiejêtnoœci wykorzystywania szans. Ten wizerunek psuj¹
wyzwiska i k³ótnie na boisku, miêdzy sob¹, nad czym warto popracowaæ.
Œwiatowid trzeba pochwaliæ za
ambicje i upór oraz coraz lepsze
przygotowanie kondycyjne i psychiczne do gry. Ch³opaki nie odpuœcili do koñca. Ci¹gle brakuje rasowego napastnika, który by wykorzystywa³ wypracowane sytuacje, ale
jest ju¿ i tak o niebo lepiej, ni¿ by³o.
Œwietnie zagra³ NiedŸwiecki, s³abo
Bia³ecki. Gdyby NiedŸwiecki mia³
zgranego z nim partnera w ataku,
Œwiatowid móg³by myœleæ o powrocie do V ligi. Póki co, musi ciu³aæ
punkty.
Prezes Œwiatowida Gra¿yna
Kar³owska postanowi³a wprowadziæ now¹ tradycjê i zapraszaæ na
derby burmistrzów lub wójta gmin,
z których przyje¿d¿aj¹ kluby. Burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska pojawi³a siê i ogl¹da³a mecz, a
po zakoñczeniu gratulowa³a pi³karzom Sparty. Burmistrza £obza nie
by³o.
KAR
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IV liga
zachodniopomorska – 8.
kolejka
Astra Ustronie Morskie - Kluczevia
Stargard 2:1, Wiekowianka Wiekowo - Orze³ Wa³cz 4:1, Arkonia
Szczecin - Vineta Wolin 0:2, Stal
Szczecin - Gryf Kamieñ Pomorski
1:1, Lech Czaplinek - Hutnik Szczecin 0:0, K³os Pe³czyce - Leœnik/
Rossa Manowo 2:0, Sarmata Dobra
- Rasel Dygowo 1:1, Ba³tyk Koszalin - Ina Goleniów 9:1.
1. Leœnik/Rossa Manowo 19 18:9
2. Ba³tyk Koszalin
18 31:6
3. Stal Szczecin
17 18:11
4. K³os Pe³czyce
15 14:10
5. Sarmata Dobra
14 17:9
6. Vineta Wolin
14 14:8
7. Hutnik Szczecin
13 11:9
8. Rasel Dygowo
13 12:11
9. Gryf Kamieñ Pom.
13 16:8
10. Astra Ustronie M.
11 17:11
11. Wiekowianka
10 11:13
12. Arkonia Szczecin
9 12:17
13. Lech Czaplinek
7 3:10
14. Kluczevia Stargard 6 10:18
15. Orze³ Wa³cz
1 3:34
16. Ina Goleniów
0 8:31

Klasa Okrêgowa
- gr. Szczecin P³n.
– 8. kolejka
Œwiatowid £obez – Sparta Wêgorzyno 2:3, Tanowia Tanowo – Radowia Radowo Ma³e 0:1, GKS Mierzyn – Jeziorak Szczecin 3:3, Flota
II Œwinoujœcie – Wybrze¿e Rewalskie 8:0, Pomorzanin Przybiernów
– Kasta Szczecin 6:0, Wicher Brojce – Promieñ Mosty 2:1, Chemik II
Police – Masovia Maszewo 1:2,
B³êkitni II Stargard – Iskra Golczewo 6:4.
1. Flota II Œwinoujœcie 20 31:5
2. Pomorzanin Przyb.
19 28:9
3. Jeziorak Szczecin
17 24:11
4. Sparta Wêgorzyno
17 19:12
5. GKS Mierzyn
14 23:20
6. B³êkitni II Stargard
13 20:19
7. Iskra Golczewo
13 27:17
8. Wicher Brojce
12 14:13
9. Radowia Radowo M. 10 6:16
10. Tanowia Tanowo
9 11:16
11. Wybrze¿e Rewalskie 9 9:17
12. Promieñ Mosty
8 15:21
13. Œwiatowid £obez
7 15:24
14. Chemik II Police
6 10:18
15. Kasta Szczecin
4 11:30
16. Masovia Maszewo 4 8:23

A klasa Szczecin gr. 1
– 5. kolejka
Orze³ Prusinowo - Sowianka Sowno
1:0, Jantar Dziwnów - Fala Miê-

SPORT

Wyniki i tabele
dzyzdroje 1:3, Mewa Resko - Bizon
Cerkwica 8:1, Pionier ¯arnowo Ba³tyk Gostyñ 2:1, Korona Stuchowo - B³êkitni Trzyg³ów 3:4, Orze³
£o¿nica - Sparta Gryfice 4:1.
1. Pionier ¯arnowo
2. Fala Miêdzyzdroje
3. B³êkitni Trzyg³ów
4. Mewa Resko
5. Sparta Gryfice
6. Orze³ £o¿nica
7. Korona Stuchowo
8. Jantar Dziwnów
9. Orze³ Prusinowo
10. Sowianka Sowno
11. Ba³tyk Gostyñ
12. Bizon Cerkwica

13 29:9
12 7:3
12 15:16
9 18:11
9 14:14
7 11:7
6 13:10
6 14:17
4 3:8
4 8:9
3 8:17
2 4:23

B klasa Szczecin gr. 1
– 5. kolejka
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Klasa A

Mewa rozgromi³a
Bizona
Mewa w klasie A wygra³a w
Resku z Bizonem Cerkwica a¿ 8:1,
po bramkach: Miros³awa Pietrowskiego, Dawida Dudka, Arkadiusza
Stêpnia, Adama Ambroziaka, Marcina Paw³owskiego, Marcina B³azowskiego i dwóch trafieniach Dawida Ryby.
Mewa zagra³a w sk³adzie: An-

drusieczko - Adamczuk, Pietrowski, Paw³owski (Waszczyk), Waldon, Ambroziak (Romaszko), Stêpieñ, Lewandowski, Dudek (Latocha), Grygiel, Ryba (B³azowski). To
zwyciêstwo nie powinno zawróciæ
w g³owach, bo Bizon zajmuje ostatnie miejsce, a faworytów do awansu
jest kilku.
KAR

Granie w planie
IV liga zachodniopomorska – 9. kolejka
06.10.12 (sobota)
11.00 Hutnik Szczecin - Ba³tyk Koszalin
11.00 Leœnik/Rossa Manowo - Wiekowianka Wiekowo
14.00 Gryf Kamieñ Pomorski - Lech Czaplinek
14.00 Ina Goleniów - Astra Ustronie Morskie
15.00 Rasel Dygowo - Stal Szczecin
15.00 Kluczevia Stargard - Arkonia Szczecin
15.00 Orze³ Wa³cz - Sarmata Dobra
15.00 Vineta Wolin - K³os Pe³czyce

Jastrz¹b £osoœnica - Ba³tyk Miêdzywodzie 6:1, Huragan Wierzchos³aw - Gardominka/Polonia II Mechowo 3:0, Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Zieloni Wyszobór 4:2, Zalew
Stepnica - Pomorzanin II Przybiernów 0:1, Pomorzanin II Nowogard
- Znicz Wysoka Kamieñska 5:0.

Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n. – 9. kolejka

1. Pomorzanin II Now. 15 25:3
2. Pomorzanin II Przyb. 12 9:5
3. Zalew Stepnica
9 19:10
4. Prawobrze¿e Œwin.
9 15:11
5. Jastrz¹b £osoœnica
6 15:11
6. Znicz Wysoka Kam. 6 6:11
7. Huragan Wierzchos³aw 6 10:13
8. Ba³tyk Miêdzywodzie 6 7:24
9. Zieloni Wyszobór
3 8:13
10. Gardominka Mechowo 3 9:22

A klasa Szczecin gr. 1 – 6. kolejka

I klasa juniorów - gr. 1
Szczecin – 7. kolejka
Sarmata Dobra - Œwiatowid £obez
2:7, Sparta Gryfice - Fala Miêdzyzdroje 3:0, Masovia Maszewo - Jantar Dziwnów 5:1, Mewa Resko - Ina
Goleniów 0:2, Polonia P³oty - Gryf
Kamieñ Pomorski 3:4, Pomorzanin
Nowogard - Wybrze¿e Rewalskie
Rewal 5:2, Rega Trzebiatów - Vineta Wolin 1:1.
1. Ina Goleniów
2. Œwiatowid £obez
3. Gryf Kamieñ Pom.
4. Mewa Resko
5. Sparta Gryfice
6. Masovia Maszewo
7. Jantar Dziwnów
8. Wybrze¿e Rewalskie
9. Pomorzanin Now.
10. Vineta Wolin
11. Polonia P³oty
12. Rega Trzebiatów
13. Fala Miêdzyzdroje
14. Sarmata Dobra

21 34:6
16 34:13
15 29:22
14 19:10
13 28:15
13 19:13
12 15:17
9 21:28
8 21:16
7 13:24
6 10:22
5 13:34
3 13:31
0 9:27

06.10.12 (sobota)
Kasta Szczecin – Wicher Brojce
14.00 Radowia Radowo Ma³e – Œwiatowid £obez
14.00 Jeziorak Szczecin – Flota II Œwinoujœcie
15.00 Masovia Maszewo – Pomorzanin Przybiernów
15.00 Wybrze¿e Rewalskie Rewal – Chemik II Police
15.30 Iskra Golczewo – GKS Mierzyn
16.00 Sparta Wêgorzyno – B³êkitni II Stargard
17.00 Promieñ Mosty – Tanowia Tanowo

06.10.12 (sobota)
14.30 Pionier ¯arnowo - Orze³ Prusinowo
15.00 Sparta Gryfice - Mewa Resko
15.00 Ba³tyk Gostyñ - Fala Miêdzyzdroje
07.10.12 (niedziela)
14.00 B³êkitni Trzyg³ów - Jantar Dziwnów
14.00 Bizon Cerkwica - Korona Stuchowo
15.00 Sowianka Sowno - Orze³ £o¿nica

B klasa Szczecin gr. 1 – 6. kolejka
06.10.12 (sobota)
Znicz Wysoka Kamieñska - Jastrz¹b £osoœnica
Zalew Stepnica - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
16.00 Zieloni Wyszobór - Pomorzanin II Nowogard
07.10.12 (niedziela)
Ba³tyk Miêdzywodzie - Huragan Wierzchos³aw
15.00 Pomorzanin II Przybiernów - Gardominka/Polonia II Mechowo

I klasa juniorów - gr. 1 Szczecin – 8. kolejka
06.10.12 (sobota)
Sparta Gryfice - Sarmata Dobra
Œwiatowid £obez - Rega Trzebiatów
Fala Miêdzyzdroje - Jantar Dziwnów
Gryf Kamieñ Pomorski - Mewa Resko
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Polonia P³oty
07.10.12 (niedziela)
11.00 Ina Goleniów - Masovia Maszewo
15.00 Vineta Wolin - Pomorzanin Nowogard
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IV liga. Sarmata podejmowa³ Rasela z Dygowa

Klasa B

Remis zadowoli³
oba zespo³y

Jastrz¹b g³adko
przelecia³ Ba³tyk

Dobrze spisuj¹cy siê w tegorocznym sezonie rozgrywek o mistrzostwo IV ligi pi³karze Sarmaty Dobra zmierzyli siê w minion¹
sobotê na w³asnym boisku z beniaminkiem Raselem Dygowo.

Jastrz¹b pokona³ w klasie B, na
boisku w £osoœnicy, Ba³tyk Miêdzywodzie a¿ 6:1, po bramkach:
Przemys³awa Barana, Przemys³awa
Marciniaka oraz po podwójnych
trafieniach Bartosza Jurzysty i Dawida Szko³udy.

Dru¿yna goœci maj¹ca w swoich
szeregach kilku z ligow¹ przesz³oœci¹, bardzo doœwiadczonych zawodników, okaza³a siê bardzo trudnym przeciwnikiem dla gospodarzy.
By³a to chyba najlepsza dru¿yna,
jaka jesieni¹ zagra³a w Dobrej.
Sarmata zacz¹³ mecz z du¿ym
animuszem i ju¿ w 5 min. tylko zdecydowana interwencja bramkarza
goœci, który wybi³ pi³kê na rzut ro¿ny spod nogi Zdzis³awa Szw¹dera,
uratowa³a Rasel przed utrat¹ bramki. Lecz ju¿ w 7 min. Zdzis³aw
Szw¹der skopiowa³ (tym razem skutecznie) poprzedni¹ akcjê, przej¹³
dok³adne podanie od swojego kolegi z zespo³u i lobuj¹c wybiegaj¹cego z bramki bramkarza strzeli³
pierwsz¹ bramkê tego meczu i swoj¹
pi¹t¹ w bie¿¹cym sezonie. Wynik 1:0
dla Sarmaty utrzyma³ siê do przerwy,
a tu¿ po rozpoczêciu drugiej po³owy,
dobrej sytuacji nie wykorzysta³ Damian Padziñski, gdy¿ pi³kê po jego
strzale w ostatniej chwili, 30 cm od
linii bramkowej, wybi³ na rzut ro¿ny
obroñca gospodarzy.
Swoj¹ szansê wykorzystali natomiast goœcie, gdy w 56 min. £ukasz
Kalinowski strza³em g³ow¹ strzeli³
bramkê wyrównuj¹c¹, po dwóch,
wczeœniejszych, bardzo dobrych
podaniach swoich partnerów z dru¿yny. Zawodnicy Rasela ju¿ do koñ-

ca meczu osi¹gnêli przewagê w
polu, natomiast gra Sarmaty ogranicza³a siê do wyprowadzania kontrataków na bramkê goœci. Jednak ¿adnej z dru¿yn nie uda³o siê ju¿ zdobyæ
zwyciêskiej bramki. Po koñcowym
gwizdku, po przebiegu gry, wydaje
siê, ¿e obie dru¿yny by³y zadowolone z osi¹gniêtego rezultatu.
Sarmata Dobra - Rasel Dygowo 1:1 (1:0)
Strzelcy bramek: Zdzis³aw
Szw¹der (7') dla Sarmaty, £ukasz
Kalinowski (56') dla Rasela,
Sarmata Dobra: Tomasz D¿egan (46' Marcin Kamiñski), Pawe³
Kowal, Piotr Grochulski, Kamil Pacelt, Wojciech Dorsz, Damian
Dzierbicki (62' Damian Mosi¹dz),
Zdzis³aw Szw¹der (89' Seweryn
Wrzesieñ), Piotr Klêczar, Krzysztof
Szkup, Damian Padziñski, Andrzej
Jod³owski (72' Wojciech Bonifrowski), oraz w rezerwie: Grzegorz
Buczma, Emilian Kamiñski, Mateusz Dzierbicki.
Rasel Dygowo: Dominik Miko³ajczak, Marcin Murawski, Micha³
Tymek, Mariusz Skok, Grzegorz
Piwko, Arkadiusz Szustek, Karol
Grochowski, £ukasz Wudarczyk,
£ukasz Kalinowski (72' Piotr Dubiela), Andrzej Wojciechowski,
Adrian Rutkowski (82' Marek Procner), oraz w rezerwie: Marek Kuchciak, Mariusz Piwko, Dawid Zaj¹c,
Piotr Czapka, Marcin Wawiórko.
¯ó³te kartki: Pawe³ Kowal i
Krzysztof Szkup (Sarmata), Marcin
Murawski (Rasel).
estan

Jastrz¹b zagra³ w sk³adzie: M.
Leszczyñski (S. Wasiak), P. Skrzypa, A. Nowacki, £. Osiecki, R. Baran (M. Serafiñski), P. Baran (T.
Señko), P. Marciniak, Dawid Szko³uda, Damian Szko³uda, K. G¹sior i
B. Jurzysta.
KAR

Rewelacyjny
wystêp Mileny
Sadowskiej
w Bia³ogardzie

Puchar Polski

Zwyciê¿y³o doœwiadczenie
Sarmaty
W œrodowe popo³udnie Sarmata
Dobra zawita³ do Wêgorzyna, aby
rozegraæ swój pierwszy mecz w ramach Pucharu Polski w sezonie
2012/13.
Chocia¿ Sarmatê i Spartê dziel¹
dwie klasy rozgrywkowe, to mecz
mia³ praktycznie wyrównany przebieg
(z lekkim wskazaniem na Sarmatê w
sytuacjach bramkowych) i o koñcowym wyniku zadecydowa³o doskona³e uderzenie doœwiadczonego Wojciecha Bonifrowskiego z ok. 25 metrów,
w 35 minucie meczu.
Ca³y mecz by³ prowadzony bardzo dobrze przez sêdziego Tomasza

Czy¿aka i przebiega³ w bardzo sportowej atmosferze, zarówno na boisku
jak i na trybunach. Zawodnicy obu
dru¿yn grali bardzo „fair” i praktycznie „pozbawili” pracy sêdziego. I
chocia¿ na obiekcie Sparty bywa³em
w przesz³oœci, to teraz ujrza³em nowe
oblicze klubu: przyjaznego dla pi³karzy i kibiców.
estan

Mewa odpad³a
W meczu pucharowym w naszym powiecie gra³a jeszcze Mewa,
ale odpad³a po pora¿ce na w³asnym
boisku z Piastem Chociwel 0:3. (r)

Na stadionie lekkoatletycznym w Bia³ogardzie odby³ siê
29.09. 2012 r. Miting Zakoñczenia
Sezonu 2012. W zawodach tych
wziê³a udzia³ 6-osobowa reprezentacja klubu „Arbod” z Dobrej.
Wspania³y rezultat na koniec
sezonu osi¹gnê³a Milena Sadowska
w biegu na dystansie 1000 metrów:
3.06,59 minuty. To w tej chwili najlepszy wynik w Polsce w tej kategorii wiekowej na tym dystansie.

Pozostali zawodnicy osi¹gnêli
równie¿ bardzo dobre rezultaty:
Ryszard Rzepecki na 600 m 1.33,05 minuty, Kinga Borysiak na
300 m - 46,08 s., Patrycja Florczak
na 600 m - 1.54.04 minuty, Ma³gorzata Stefañska na 300 m.- 48,83 s.,
Wiktoria Bakalarczyk na 300 m 50,71 s. Przed naszymi zawodnikami spokojne przygotowania do Mili
Goleniowskiej i zas³u¿ony czas odpoczynku po wyczerpuj¹cym sezonie.
UKS „Arbod”
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Galeria tygodnika
Jaœ.

Zapiski z pamiêci (cz. 18)
Nasza wyspa
•ród³em wiêkszoœci naszych
rekordów i du¿ych po³owów by³a
nasza wyspa. Nie ma jej na mapie
i nikt jej nie widzia³. Nawet my jej
nie widzieliœmy. Nie wierzycie?
Tak to jest z niektórymi wyspami i
¿aglowcami. S³yszeliœcie o Lataj¹cym Holendrze? Na pewno. A czy
go widzieliœcie? Nie. My tak¿e nie
widzieliœmy naszej wyspy, gdy¿
znajdowa³a siê oko³o 3,5 m pod
wod¹. Znajduje siê ona naprzeciw
Oœwina, kilkaset metrów od brzegu. Ma kilka metrów szerokoœci i
kilkadziesi¹t metrów d³ugoœci.
Mój ojciec bezb³êdnie j¹ znajdowa³, orientuj¹c siê wg znaków na
horyzoncie. Nie by³o to takie proste, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e jezioro ma w tym miejscu kilka kilometrów szerokoœci. Wyj¹tkowoœæ tej
wyspy polega³a na jej rybostanie.
£owiliœmy tam du¿e szczupaki,
du¿e p³ocie, du¿e leszcze, du¿e wêgorze, du¿e okonie. Wad¹ jej by³
brak ma³ych ryb. Wyj¹tkiem by³y
ukleje, ale te nie zawsze by³y i bra³y. A bywa³o tak, ¿e na ¿ywca zak³ada³em najmniejsz¹ 0,5 kg p³oæ.
Odpowiednio zakarmione ³owisko
odp³aca³o siê ogromnymi iloœciami du¿ych ryb. Gdy podesz³a du¿a
kilowa p³oæ, to ³owienie na dwie
wêdki traci³o sens. Kilka razy próbowa³em zastawiæ dwie wêdki, ale
musia³em z jednej zrezygnowaæ,
gdy¿ gdy tylko haczyk zag³êbi³ siê
w wodzie na wiêcej ni¿ 10 metrów,
na haczyku siedzia³a ju¿ ryba. P³ocie i 3,5 kilowe leszcze bra³y na kukurydzê koñski z¹b i pszenicê, 2 kilowe wêgorze i kilowe okonie na
rosówkê. Piêciokilowe szczupaki
na p³ocie. Na uklejê okonie i wêgorze. Bywa³o, ¿e wieczorem trzeba
by³o jechaæ do £obza, aby pozbyæ
siê ryb. Ale aby osi¹gaæ takie rezultaty, najpierw trzeba by³o przez co
najmniej tydzieñ trochê podkarmiæ
ryby. W tym celu dzieñ w dzieñ
wieczorem gotowaliœmy do miêkkoœci w 30 litrowej kanie pszenicê
z kukurydz¹. Na drugi dzieñ wysypywaliœmy jej zawartoœæ naprzeciw naszej wyspy, na g³êbokoœæ

oko³o 17 metrów. Sk¹d wiem?
Mierzy³em specjalnie ¿y³k¹ z wêdki. Gdzieœ tak po tygodniu mo¿na
by³o przyst¹piæ do od³owu. Na zakoñczenie ka¿dego dnia po³owu
wysypywaliœmy codziennie kolejn¹ kanê.
Polowanie na œpiocha
Czasami na Miejskie wybieraliœmy siê Reg¹ na materacach do
p³ywania. W czasie sp³ywu Reg¹
dobrze by³o mieæ maskê do nurkowania. Nieraz widzia³em w rzece
tak du¿e sztuki, jakie nieczêsto
zdarza³o siê ³apaæ na wêdkê. P³yn¹c nad zielem trafia³o siê na g³êbsze partie wody. Tu¿ za zielem widzia³em kilowe sztuki, które b³yskawicznie znika³y. Pewnego razu
po sp³ywie wyl¹dowaliœmy na
Miejskim. W krzakach przy brzegu
jeziora znalaz³em kij leszczynowy
z ¿y³k¹. Postanowi³em po³owiæ z
materaca. Nie jest to ³atwa sztuka.
Najpierw trzeba tak napompowaæ
powietrza, aby mo¿na by³o si¹œæ
okrakiem na materacu. Powietrza
musi byæ w sam raz. Inaczej albo
siê siedzi ze zbyt rozstawionymi
nogami albo przewraca siê na bok.
Pop³yn¹³em wzd³u¿ trzcin szukaj¹c sp³awiaj¹cej siê drobnicy. W
pewnej chwili wypatrzy³em na
skraju wody i trzcin œpi¹cego ptaka
wodnego. G³owê schowa³ pod
skrzyd³o. Jedn¹ nogê mia³ mocno
wyprostowan¹ i wyci¹gniêt¹ za
siebie. Delikatnie po³o¿y³em wêdkê na wodzie, sam po³o¿y³em siê na
materacu i bardzo ostro¿nie podp³ywa³em do œpiocha. Widz¹c wyci¹gniêt¹ w moj¹ stronê nogê, postanowi³em go za ni¹ z³apaæ. Niestety, chyba Ÿle uwa¿a³em na fizyce i nie wzi¹³em poprawki na za³amanie œwiat³a i obrazu na pograniczu wody i powietrza. Zamiast
chwyciæ ptaka za nogê, tylko go
lekko szturchn¹³em, wcale nie trafiaj¹c w zamierzone miejsce. Przestraszony i obudzony znienacka
ptak z ³omotem wyrwa³ do przodu
³ami¹c trzciny i ochlapuj¹c mnie
wod¹. Zd¹¿y³em tylko rozpoznaæ
w nim perkoza.
WP

Natalka z siostr¹

Zdjêcie do Galerii tygodnika mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w £obzie, www.fotopyrczak.pl

