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Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci w powiecie ³obeskim

Aby Polska by³a Polsk¹
(£OBEZ). W minion¹ sobotê w £obeskim Domu Kultury
odby³a siê uroczysta sesja rad:
miejskiej i powiatu, z okazji
Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci.
Wspólna inicjatywa godna
pochwa³y, szczególnie w obliczu
najwa¿niejszego dla Polski œwiêta. Goœæmi sesji byli samorz¹dowcy z powiatu ³obeskiego oraz
by³y minister Ewaryst Waligórski, cz³owiek, który wyprowadza³ wojska radzieckie z Polski.

Œwiatowid
rozbija
Jezioraka,
Sparta goni
lidera,
Mewa liderem

„Utylizowa³” zadymiaj¹c
s¹siadów - dosta³
mandat

Areszt za
znêcanie

Zapraszamy na szalon¹
Zabawê Andrzejkow¹
w pi¹tek 30.11.12 r.

Do tañca przygrywaæ bêdzie zespó³ GAMBIT
z setk¹ œwiatowych przebojów.
Przyjmujemy rezerwacjê na Bal Sylwestrowy.
Na ¿ywo graæ bêdzie zespó³ REMIX. Iloœæ miejsc ograniczona.
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Z ¯YCIA POWIATU

Dlaczego so³tysi odchodz¹

So³tys Ro¿nowa Waldemar Lisik zwróci³ uwagê na to, ¿e so³tysi
mieli mo¿liwoœæ opiniowania np. w
kwestii umorzenia podatków oraz
pomocy z opieki spo³ecznej. Podobne uwagi mo¿na us³yszeæ od
so³tysów z innych gmin.
- Dzisiaj jest ochrona danych
osobowych. Niektórzy korzystaj¹ z
opieki, a czêœæ ludzi pracuje. So³tys
do tego nie ma nic. Mamy tylko
pracowników, którzy nie nadaj¹ siê
do pracy, a du¿o pracy my robimy.
Kolejna sprawa - bud¿et so³ecki.
Ale to nie jest tak, ¿e mamy. My
so³tysi musimy siê zorientowaæ, napisaæ, jakie ceny s¹, gdzie co zaplanowaæ, do ka¿dej z³otówki. Tego
mieszkañcy dzisiaj nie doceniaj¹, a
pracujemy, jak pracujemy. Tu apelowa³bym, aby chocia¿ raz w roku z
góry zaplanowaæ zebranie wiejskie z
udzia³em burmistrza, pracowników i
czêœciowo rady. Nie dopiero wtedy,
jak coœ siê dzieje. Mo¿e zrobiæ taki
plan i na przyk³ad pracownicy urzêdu i radni czêœciowo wyt³umacz¹ na
zebraniu, czy radny bierze faktycznie udzia³ w komisji albo w sesji i

oceni¹ jego pracê. To podbuduje so³tysa, bo na dzisiaj nie jesteœmy doceniani. Wydaje mi siê, ¿e nastêpuje rezygnacja so³tysów, bo nie maj¹
wsparcia – powiedzia³.
Zdanie Waldemara Lisika popar³
so³tys Zagórzyc Stanis³aw Ochman.
Doda³, ¿e bardzo trudno jest zaplanowaæ bud¿et dla so³ectwa ze
wzglêdu na zmianê cen. Planuj¹c,
musz¹ dokonywaæ wyliczeñ na bazie cen, jakie obowi¹zuj¹ w danej
chwili, jednak po roku ceny zmieniaj¹ siê i nie wystarcza pieniêdzy na
paliwo albo zaplanowane zakupy.
Wskaza³, ¿e niektórzy so³tysi nie s¹
w stanie tego wytrzymaæ.
Przewodnicz¹cy Komisji Terenów Wiejskich Marek Rokosz
stwierdzi³, ¿e udzia³ zarówno radnych, jak i burmistrzów oraz pracowników magistratu w zebraniach
wiejskich jest bardzo proste do zor-

ganizowania. Wystarczy, aby so³tysi dostarczyli do Biura Rady Miejskiej w £obzie harmonogram spotkañ, najlepiej przy okazji zebrañ w
sprawie funduszu so³eckiego. Takie
zebrania odbywaj¹ siê jesieni¹.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
równie¿ nie widzia³ najmniejszego
problemu, aby zarówno burmistrzowie, jak i pracownicy urzêdu w zebraniach wiejskich uczestniczyli.
- Jeœli informujecie nas o zebraniach, to nie by³o przypadku, ¿ebyœmy do was nie przyjechali; nie zawsze wiemy, kiedy jest zebranie.
Takim przyk³adem jest pan
Ochman, najczêœciej zaprasza i nie
by³o chyba przypadku, ¿ebyœmy nie
byli u pana na zebraniu. Wystarczy
telefon, ¿e chcecie, abyœmy byli, a
na pewno na takie zebranie przyjedziemy - powiedzia³ wiceburmistrz
Kabat.
MM

Projekt auli ma byæ gotowy w przysz³ym roku
(POWIAT). Zosta³ ju¿ rozstrzygniêty przetarg na projekt
auli.
Wykona go firma EKOBUD s.c.
Ewa i Remigiusz Owczarek z Dmosina Drugiego w województwie
³ódzkim, za kwotê 31.980 z³, przy
czyn najwy¿sza ofertê z³o¿y³a firma
PROKOM ze Szczecina, która zaoferowa³a, ¿e zaprojektuje aulê za
kwotê 258.300 z³.
Kryterium wyboru by³a najni¿sza cena. W przetargu wystartowa³o
58 firm, ¿adna z ofert nie podlega³a
odrzuceniu. By³ to ju¿ drugi przetarg. Pierwszy, 25 wrzeœnia, starostwo powiatowe w £obzie uniewa¿ni³o w zwi¹zku z tym, ¿e koncepcja
auli zosta³a opisana w sposób niejednoznaczny i niewyczerpuj¹cy, co
w konsekwencji uniemo¿liwia³o
uczciw¹ konkurencjê. Projekt ma
byæ wykonany do 30 maja przysz³ego roku.

Dlaczego
zamkniêto
parking?
- Podczas Wszystkich
Œwiêtych nasunê³o mi siê
takie spostrze¿enie - otó¿
parking przy prokuraturze
zosta³ otoczony taœm¹ z
zakazem wjazdu i postoju. Dlaczego? Przecie¿ to
jest miejsce publiczne!
Czy w taki dzieñ, kiedy
tak trudno znaleŸæ miejsce, powinno tak siê robiæ? Ten parking by³ wczeœniej
otwarty, zamkniêto go na
Wszystkich Œwiêtych, czy tak
powinno siê robiæ? To samo
mog³y zrobiæ Gryfice – zamkn¹æ
swój parking przy przychodni i
wtedy w ogóle nie by³oby gdzie
zaparkowaæ. Przecie¿ dwa parkingi przy cmentarzu to za ma³o
miejsca, szczególnie w tym
dniu.
Mieszkanka £obza

List do redakcji

(£OBEZ). Coraz wiêcej so³tysów rezygnuje z funkcji. Z jednej
strony ci¹¿y na nich odpowiedzialnoœæ, z drugiej czasami brakuje im poparcia zarówno mieszkañców, jak i w³adz lokalnych.
Coraz czêœciej rezygnuj¹ równie¿
ze wzglêdu na podzia³y w so³ectwach. O swoich problemach so³tysi rozmawiali podczas sesji
Rady Miejskiej.
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- Zmian istotnych nie ma. Ma byæ
mo¿liwoœæ podzia³u auli na dwie
czêœci. Do tego maj¹ byæ: hol, sanitariaty i cztery pomieszczenia
wzbogacaj¹ce ofertê edukacyjn¹.
Dotyczy to urz¹dzenia pracowni
hotelarskich, informatycznej dla
technikum i zasadniczej szko³y zawodowej – powiedzia³ starosta
³obeski Ryszard Brodziñski podczas sesji Rady Powiatu.
W sprawozdaniu zarz¹du czytamy z kolei, ¿e aula ma byæ obiektem
wolno stoj¹cym po³¹czonym ³¹cznikiem z budynkiem szko³y. Bêdzie
posiada³a niezale¿ne wejœcie, co ma
daæ mo¿liwoœæ funkcjonowania
obiektu niezale¿nie od auli.
Bêdzie spe³nia³a rolê obiektu
wielofunkcyjnego: pomieszczenie
g³ówne (z mo¿liwoœci¹ podzia³u na
dwa) - sala auli jako pomieszczenie
dla uroczystoœci szkolnych, sala
widowiskowa oraz kinowa, sala
konferencyjna z przynale¿nymi po-

mieszczeniami socjalno-sanitarnymi. W budynku przewiduje siê cztery pomieszczenia o powierzchni 40
m.kw. ka¿de, dla kszta³cenia zawodowego, dzia³aj¹ce niezale¿nie od
pomieszczenia g³ównego auli (alternatywnie adaptacja pomieszczeñ na powy¿szy cel w budynku
g³ównym szko³y).
Budynek auli ma byæ jednokondygnacyjny, w czêœci pomieszczenia g³ównego auli dwukondygnacyjny lub druga kondygnacja w poddaszu dla pozosta³ych pomieszczeñ
budynku (dach p³aski albo alternatywnie dwuspadowy z poddaszem
po³¹czony budynkiem szko³y
³¹cznikiem).
Mo¿liwoœæ dzielenia pomieszczenia auli na dwa mniejsze poprzez
uk³ad œcianki przesuwnej.
W auli ma znajdowaæ siê scena z
garderob¹, urz¹dzenia nag³aœniaj¹ce, projektor multimedialny z ekranem.
MM
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ARESZT ZA ZNÊCANIE Wêgorzyno doposa¿y³o
stra¿aków
58 letni mê¿czyzna za znêcanie psychiczne i fizyczne nad
matk¹ trafi³ na pocz¹tku miesi¹ca do aresztu. Za czyn ten grozi
mu kara do 5 lat pozbawienia
wolnoœci.
Mundurowi podczas jednej z
interwencji domowych zatrzymali
do wytrzeŸwienia 58 letniego mê¿czyznê, który znajduj¹c siê pod
wp³ywem alkoholu, wszcz¹³ awanturê domow¹. Jak siê póŸniej okaza³o, mê¿czyzna od d³u¿szego czasu
znêca³ siê psychicznie i fizycznie
nad matk¹ w podesz³ym wieku, a
tak¿e grozi³ jej pozbawieniem ¿ycia
przy u¿yciu niebezpiecznego narzêdzia. Kobieta ukrywa³a sceny, które
rozgrywa³y siê w czterech œcianach

ich mieszkania. Po interwencji Policji starsza kobieta zdecydowa³a siê
wyjawiæ prawdê. Zgromadzony
przez funkcjonariuszy materia³ dowodowy pozwoli³ na przedstawienie mê¿czyŸnie zarzutu psychicznego i fizycznego znêcania siê nad
matk¹.
Komendant Policji w £obzie
wyst¹pi³ do prokuratora z wnioskiem o zastosowanie œrodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, a ten wyst¹pi³
do S¹du Rejonowego w £obzie o
jego zastosowanie. S¹d zdecydowa³, ¿e 58 latek najbli¿sze 3 miesi¹ce spêdzi w areszcie, oczekuj¹c na
rozprawê. Za czyn ten grozi mu kara
do 5 lat pozbawienia wolnoœci. MM

ZA GRO•BY DOSTA£ DOZÓR
52 letni mê¿czyzna us³ysza³
zarzuty gróŸb karalnych. 8 listopada S¹d Rejonowy w £obzie zastosowa³ wobec niego œrodek zapobiegawczy w postaci dozoru
Policji oraz nakazu opuszczenia
lokalu.
£obescy mundurowi podczas
jednej z interwencji domowych zatrzymali do wytrzeŸwienia 52 letniego mieszkañca powiatu ³obeskiego. W trakcie dalszych czynnoœci okaza³o siê, ¿e mê¿czyzna ten
wszczyna³ w domu awantury, w
trakcie których grozi³ ¿onie i córce

pozbawieniem ¿ycia. Funkcjonariusze prowadz¹c czynnoœci w tej sprawie ustalili, ¿e mê¿czyzna w trakcie
scen rozgrywanych w czterech œcianach narusza³ tak¿e nietykalnoœæ
cielesn¹ kobiet i niszczy³ sprzêt domowy. Mê¿czyznê osadzono w policyjnym areszcie. Policjanci przedstawili mu trzy zarzuty w tym tak¿e
zarzut zniszczenia mienia.
Wczoraj ³obeski s¹d zastosowa³
wobec 52 latka œrodek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz
zobowi¹za³ go do opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi.
(kp)

Zaproszenie

(WÊGORZYNO) Burmistrz
Wêgorzyna Monika KuŸmiñska
przekaza³a 7 listopada 2012 r., w
urzêdzie miejskim, 5 par obuwia
specjalistycznego marki Fire
Flash dla stra¿aków Komendy
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w £obzie.
Obuwie o ³¹cznej wartoœci
4.852,35 z³ zosta³o zakupione na

proœbê komendanta Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
£obzie Andrzeja Kuzona, który
zwróci³ siê do gminy o doposa¿enie
stra¿aków w sprzêt i uzbrojenie osobiste. Zakupu dokonano ze œrodków
gminy, po podjêciu przez radnych
Rady Miejskiej w Wêgorzynie stosownej uchwa³y. Obuwie odebra³
przedstawiciel KPPSP w £obzie
pan Pawe³ Krzosek.
(o)

Biuro reklamy
Tygodnika £obeskiego
Tel. 91 39 73 730
Tel. 504 042 532
email: wppp1@wp.pl

Spotkanie autorskie
z Beat¹ Afeltowicz
(£OBEZ) Zapraszamy na spotkanie autorskie z pani¹ Beat¹
Afeltowicz, autork¹ ksi¹¿ki „Nazwy miejscowe by³ego powiatu
³obeskiego”.
Spotkanie odbêdzie siê dzisiaj,
13 bm., o godz. 18., w Ksiêgarni
Wspó³czesnej pana Jerzego Mechliñskiego w £obzie. Spotkanie z
autork¹ poprowadzi dziennikarka
naszej redakcji Magdalena Mucha.

Bêdzie to spotkanie na po³y rodzinne, gdy¿ autorka od urodzenia
mieszka³a w £obzie, tu ukoñczy³a
szko³ê podstawow¹ nr 3 i liceum. Po
maturze wyjecha³a na studia polonistyczne do Szczecina i tam ju¿ zosta³a. Obecnie jest adiunktem w Zak³adzie Wspó³czesnego Jêzyka Polskiego w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczeciñskiego.
Serdecznie zapraszamy.
KAR

P.H. WÊGLOBUD S.A.
£obez, ul. Podgórna 24, tel. 609 519 506

Sprzeda¿ materia³ów budowlanych
i wêgla
Wêgiel orzech - 680 z³ tona.
Mia³ - 512 z³ tona. Cement - 10,80 z³ worek
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Aby Polska by³a Polsk¹
(£OBEZ). W minion¹ sobotê w
£obeskim Domu Kultury odby³a
siê uroczysta sesja rad: miejskiej i
powiatu, z okazji Narodowego
Œwiêta Niepodleg³oœci.
Wspólna inicjatywa godna pochwa³y, szczególnie w obliczu najwa¿niejszego dla Polski œwiêta. Goœæmi sesji byli samorz¹dowcy z powiatu ³obeskiego oraz by³y minister
Ewaryst Waligórski, cz³owiek, który
wyprowadza³ wojska radzieckie z
Polski.
Sesjê uœwietnili swoim wystêpem
uczniowie Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie „Polsko nie jesteœ ju¿
niewolnic¹”. Z kolei uczniowie Zespo³u Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki
w £obzie przygotowali prezentacjê
multimedialn¹ zatytu³owan¹ „Oni
walczyli o woln¹ Rzeczypospolit¹”.
Po sesji przygotowano poczêstunek dla uczestników, ale m³odzie¿ tu¿
po swoich wystêpach opuœci³a salê.
Goœciem sesji by³ by³y minister
Ewaryst Waligórski, który wyrazi³
¿al, ¿e m³odzie¿ tak szybko opuœci³a
salê, a chcia³ jej podziêkowaæ za
czêœæ artystyczn¹ przygotowan¹ z
okazji œwiêta.
- Mo¿e nie wypada, abym ja tu
dzisiaj mówi³ przy ludziach, którzy
ginêli, a mo¿e tak trzeba, „z ¿ywymi
naprzód iœæ, po ¿ycie siêgaæ nowe”.
By³em szefem Solidarnoœci kolejowej w Szczecinie, a potem ogólnokrajowej. Wtedy kolej zatrudnia³a
480 tys. ludzi, dzisiaj ma nieca³e 100
tysiêcy. By³em ministrem, ale proszê
nie myœleæ, ¿e siê nim urodzi³em.
Przede wszystkim by³em kolejarzem.
Zawsze jak siê o coœ walczy, to prawie siê œpiewa: „zbudujemy miasta,
zbudujemy wsie, zbudujemy Polskê
lepsz¹ ni¿ we œnie”. Oni wierz¹ w to
wszystko i chc¹. I oni te¿ – Pi³sudski
– oni chcieli zbudowaæ lepsz¹ Polskê
ni¿ we œnie. Ledwo Polska powsta³a,
by³a przecie¿ bieda, nêdza, zaczê³y
siê strajki, ginêli ludzie w tych strajkach, bo by³ g³ód. Mo¿na powiedzieæ
– jesteœcie wolni, jednym ciêciem
mo¿na znieœæ cenzurê i mo¿na mówiæ
co siê chce. Mo¿na otworzyæ wiêzienia i wypuœciæ wszystkich, ale nakarmiæ, zbudowaæ domy, zrobiæ, aby ludzie ¿yli dostatnio, to siê nie zrobi
przez 10 lat. I nieraz jak mnie siê
pytaj¹, czy by³o warto to – durniu, w
ogóle takich pytañ nie wolno stawiaæ.
Bo ile myœmy zap³acili? Czym? Rok
wiêzienia? I to jakiego? To nie by³y
kazamaty ubeckie, to nie by³ Sybir.
Byliœmy rok, powiedzmy. Nie chcia³bym, abyœcie porównywali nas z tymi
ludŸmi, którzy zginêli i którym trzeba
po³o¿yæ kwiaty. Przykre jest to, ¿e tak
siê k³ócimy, ¿e tak siê oskar¿amy - a
wy nie jesteœcie Polacy, a wy jesteœcie
tacy czy owacy, ale proszê pañstwa,
w poprzednich czasach by³o jeszcze
gorzej, strzelali nawet do siebie. W

poniedzia³ek patrzy³em, jak to w
Ameryce wybrali prezydenta.
Chcia³bym, aby tak u nas by³o. Ten,
który przegra³, przedzwoni³ i mówi
do prezydenta: „Panie prezydencie,
modlê siê za pana. Gratulujê, ¿e pan
wygra³, modlê siê za pañsk¹ ¿onê i za
pañskie córki. Modlê siê, aby panu
wszystko wysz³o i wierzê, ¿e pan
wszystko zrobi dla Ameryki i ¿e poprowadzi pan ten wspania³y naród do
przodu”. A pó³ godziny potem przemawia prezydent i mówi: „Walka
by³a twarda, ale gratulujê konkurentowi, bo przecie¿ on wszystko robi³ i
gratulujê jemu i jego rodzinie, ma
piêciu synów, bo ca³a rodzina jest tak
patriotycznie zaanga¿owana dla
Ameryki i tak samo kochaj¹, równo
kochamy tê Amerykê i naród.” Nikt
nie mówi³ – ty nie jesteœ Amerykaninem, ty jesteœ zdrajc¹, ty chcesz tê
Amerykê zniszczyæ. A u nas niestety
tak siê mówi – jeden drugiemu i to jest
bardzo przykre. Musimy wszystko
zrobiæ, abyœcie tutaj w £obzie nie
dzielili siê tak. A on jest wybrany, to
mu pod³o¿ymy teraz nogê, bo poka¿emy, ¿e on Ÿle rz¹dzi.
Gdybym by³ w Warszawie, tam 12
manifestacji czy marszów. Nikomu
nic nie zarzucam, ka¿dy chce uczciæ,
ale szed³bym obok prezydenta, czy w
tym szeregu, bo oni id¹ z placu Zwy-

ciêstwa, tam, gdzie papie¿ mówi³:
„Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi”. I to siê sta³o! I potem
z³o¿¹ kwiaty u Pi³sudskiego – brygadiera nadziei – bo tak go tytu³owano,
potem z³o¿¹ kwiaty pod pomnikiem
kardyna³a Wyszyñskiego – Moj¿eszem Polski, przecie¿ on przeprowadzi³ Polskê przez „Morze Czerwone”. Potem z³o¿¹ kwiaty u Witosa –
trzykrotnego premiera rz¹du polskiego i tego, który w 1920 roku by³ premierem i poderwa³ ch³opów, a przecie¿ wtedy ludzi na wsi by³o 80 procent. To byli ch³opi, nie by³o takiego
przemys³u w wielkich miastach, jak
teraz. A potem siedzia³ w wiêzieniu,
on i Korfanty. To by³y przykre chwile. Potem u Paderewskiego, który
wygra³ niepodleg³oœæ na pianinie,
zrobi³ wiêcej, ni¿ niejedna armia, bo
przecie¿ to on po koncercie jad³ kolacjê z prezydentem Stanów Zjednoczonych i mu wszystko mówi³ i on
wiedzia³, i w kilka dni po spotkaniu w
13 punkcie napisa³, ¿e musi powstaæ
Polska z dostêpem do morza. A wielki prezydent Czechos³owacji Tomáš
Garrigue Masaryk mówi³ publicznie:
jestem wdziêczny panu Paderewskiego, ¿e mnie zapozna³ i zaprowadzi³ na kolacjê z prezydentem Thomasem Woodrowem Wilsonem.
Mo¿emy siê sprzeczaæ, k³óciæ i

dyskutowaæ, bo tak powinno byæ w
demokracji, ten chce tak, a ten jeszcze lepiej, ale w dniu 3 maja, 11 listopada, powinniœmy iœæ razem.
Bardzo mi przykro, ¿e tej m³odzie¿y nie mogê podziêkowaæ, tak
piêknie œpiewali, jak oni œpiewali, to
ten refren powinniœmy œpiewaæ razem. Nastêpny raz, panie, które przegotowywa³y, to musz¹ zadyrygowaæ,
¿e ten refren musimy razem œpiewaæ:
„¯eby Polska by³a Polsk¹”. Wszystko co robimy to po to, by Polska by³a
Polsk¹ – powiedzia³ Ewaryst Waligórski.
Scenariusz akademii uczczenia
niepodleg³oœci by³ pe³en patosu i zadumy, upamiêtniaj¹c w³aœciwie
smutne lata niewoli i wyciskaj¹c tym
samym ³zy. Treœci przedstawione w
prezentacji multimedialnej równie¿
skupia³y siê na latach do czasu odzyskania niepodleg³oœci.
Zdecydowanie zabrak³o radoœci z
odzyskania niepodleg³oœci, przytoczenia faktów z czasów, gdy ju¿ niepodleg³oœæ mieliœmy, z okresu miêdzywojennego.
Owszem, nale¿y oddaæ ho³d i pamiêæ o tych wszystkim, którzy polegli
w walce o wolnoœæ Ojczyzny, ale czy
rzeczywiœcie powinniœmy w takim
dniu skupiaæ siê jedynie na rozpaczy
i smutku? Czy odzyskanie niepodleg³oœci to powód do ³ez? Wszak nie s¹
to Zaduszki. Wystarczy obejrzeæ, w
jaki sposób obchodzono pierwsz¹
rocznicê odzyskania niepodleg³oœci
przez Polskê – parada wojsk, radoœæ.
W £obzie jest niezwykle uzdolniona m³odzie¿, która w swoje wystêpy wk³ada bardzo du¿o serca i zaanga¿owania, warto to wykorzystaæ i
skorzystaæ ze wzoru obchodów, jaki
zaprezentowa³a ³obeska m³odzie¿ licealna z okazji Œwiêta Konstytucji 3
Maja.
Mo¿e te¿ warto podj¹æ wspó³pracê miasto – stado i zorganizowaæ
choæby paradê wojsk z epoki z udzia³em orkiestry, równie¿ w strojach.
By³oby i uroczyœcie i z honorem, ale
bez nadmiernego patosu.
MM
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Œwietlica otwarta
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AKCJA WYSTAWKA
3-4 GRUDZIEÑ 2012 r.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy £obez

(GARDNO). 9 listopada odby³a siê uroczystoœæ otwarcia œwietlicy o zabudowie kontenerowej w
Gardnie, w gminie Wêgorzyno.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
Msz¹ œwiêt¹ w koœciele filialnym w
Gardnie, któr¹ odprawi³ proboszcz
ks. Karol Wójciak. Po mszy burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska i so³tys Gardna Waldemar Wojciechowicz dokonali przeciêcia
wstêgi. Nastêpnie ksi¹dz poœwiêci³
œwietlicê i mogliœmy wspólnie
uczestniczyæ w dalszej uroczystoœci.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e
dziêki ofiarnoœci miejscowego
przedsiêbiorcy, a zarazem sponsora
pañstwa Haliny i Witolda Bubaczów, którzy ufundowali wyposa¿enie do œwietlicy, mo¿na by³o „rozgoœciæ siê”, wypiæ kawê lub herbatkê i
w mi³ej atmosferze porozmawiaæ.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ nas

pan Józef Drozdowski, radny Rady
Powiatu £obeskiego, który w prezencie podarowa³ gry planszowe.
Mi³ym gestem równie¿ by³o podarowanie dla œwietlicy kompletu paletek do ping-ponga przez przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Wêgorzynie pana Jana Mazuro. Jak to
okreœli³ so³tys, równie¿ dzieci przygotowywa³y siê do tej uroczystoœci,
(gdy jeszcze œwietlica by³a w budowie, na przystanku autobusowym),
które uczci³y w formie wierszyków
Œwiêto Niepodleg³oœci, jak te¿
otwarcie œwietlicy. Na uroczystoœæ
solidnie przygotowa³y siê miejscowe
gospodynie, piek¹c pyszne ciasta.
Aby zapisaæ na sta³e wydarzenie
tego dnia, œwietlica w prezencie
otrzyma³a m.in. kronikê, gdzie zostan¹ zapisane i uwiecznione dalsze
dzieje œwietlicy i miejscowoœci, a
wszystko to zosta³o upamiêtnione
na fotografiach.
aw

Burmistrz £obza informuje, ¿e w dniach 3-4 grudnia 2012 r. przeprowadzona bêdzie bezp³atna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych mieszkañców Gminy £obez. Podczas zbiórki odbierane bêd¹: meble, dywany, wyk³adziny, stolarka budowlana, sprzêt
AGD i RTV, opony i inne tego typu wielkogabarytowe sprzêty. Zabrania
siê wystawiania: gruzu, odpadów budowlanych i niebezpiecznych.
W rejonie zabudowy jednorodzinnej prosimy o wystawienie odpadów
przed posesjê (w miejscu umo¿liwiaj¹cym dojazd pojazdu zbieraj¹cego
odpady), natomiast w przypadku zabudowy wielorodzinnej (bloki) - w
rejonie miejsc ustawienia pojemników na odpady komunalne.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i wystawianie odpadów w
taki sposób, aby nie stwarza³y utrudnieñ dla poruszaj¹cych siê osób i
pojazdów. Zbiórkê odpadów wielkogabarytowych, na zlecenie Gminy,
prowadziæ bêdzie firma Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.
w £obzie przy ul. Niepodleg³oœci 19A, telefon kontaktowy: 91 3974465.

Obowi¹zek przy³¹czania
do sieci kanalizacyjnej
Zgodnie z ustaw¹ o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach z dnia
13 wrzeœnia 1996r. (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 391 z póŸn. zm.), w³aœciciele
nieruchomoœci maj¹ obowi¹zek ich przy³¹czenia do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej.
W przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub
ekonomicznie nieuzasadniona, nale¿y wyposa¿yæ nieruchomoœæ w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych lub w przydomow¹ oczyszczalniê
œcieków.
Stra¿ Miejska w oparciu o dane Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w £obzie, kontynuuje rozpoczête w latach ubieg³ych
kontrole gospodarki wodno - œciekowej na posesjach na terenie miasta i
gminy £obez. Podstaw¹ do przeprowadzenia kontroli jest niekorzystny
bilans zu¿ycia wody i odprowadzania œcieków, np. gospodarstwo domowe
zu¿ywa rocznie 100 m3 wody, a na oczyszczalniê przyjêto 5 m3 œcieków
ze zbiornika bezodp³ywowego. W przypadku braku umów na wywóz nieczystoœci p³ynnych oraz dowodów potwierdzaj¹cych ich wywóz, zostaje
wszczête postêpowanie administracyjne prowadz¹ce do wydania decyzji
nakazuj¹cej pod³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej lub uszczelnienie zbiornika bezodp³ywowego.

Dofinansowanie uporz¹dkowania gospodarki
œciekowej na terenie Gminy £obez

Serdeczne podziêkowania sk³adam:
1. Kierownikowi USC w £obzie p. Magdalenie Kowalec,
2. Pracownikowi SANEPID-u w £obzie p. Dominice Popieli,
3. Firmie Pogrzebowej „Bogdanowicz – Czaprowski”
za pomoc w za³atwieniu sprawy, która d³ugo le¿a³a mi na sercu
i mêczy³a moje sumienie.
Wymienionym osobom dziêkujê za sprawne i bardzo szybkie za³atwienie dokumentów, które pomog³y dokonaæ ekshumacji
mojej ciotki do rodzinnego grobu.
Za³atwianie spraw trwa³o od 11.IX. br. do 23.X. br., czyli ju¿ dwa
tygodnie temu, ale „lepiej póŸno ni¿ wcale”.
Janina Wysocka

Wychodz¹c naprzeciw potrzebom mieszkañców Gminy £obez oraz w
celu poprawienia stanu lokalnego œrodowiska przyrodniczego, podjêto
uchwa³y pozwalaj¹ce na dofinansowanie powy¿szych zadañ:
1. Uchwa³a Nr VIII/69/11 Rady Miejskiej w £obzie z dnia 28 czerwca
2011r. w sprawie okreœlenia zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie ze œrodków pochodz¹cych z op³at i kar œrodowiskowych realizacji inwestycji zwi¹zanych z budow¹ przydomowych oczyszczalni œcieków na terenie gminy £obez (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 89,
1620 i Nr 136, poz. 2474).
2. Uchwa³a Nr VIII/68/11 Rady Miejskiej w £obzie z dnia 28 czerwca
2011 r. w sprawie okreœlenia zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie ze œrodków pochodz¹cych z op³at i kar œrodowiskowych realizacji inwestycji zwi¹zanych z przy³¹czeniem nieruchomoœci do istniej¹cej
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy £obez (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 89, poz. 1619 i Nr 136, poz. 2473).
Na sesji Rady Miejskiej w £obzie w dniu 31.10.2012r. podjêto równie¿
uchwa³ê dot. regulaminu przyznawania dotacji w zakresie budowy zbiorników bezodp³ywowych oraz przydomowych oczyszczalni œcieków na
nowych, korzystniejszych warunkach. Uchwa³a ta wejdzie w ¿ycie 14 dni
po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Pe³na treœæ Regulaminów wraz z za³¹czonymi wzorami wniosków
dostêpne s¹ na stronach internetowych Urzêdu Miejskiego w £obzie:
www.bip.lobez.pl oraz w Biurze Obs³ugi Interesantów w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w £obzie przy ul. Niepodleg³oœci 13.

List do redakcji
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„Utylizowa³” zadymiaj¹c LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza
III Festiwal Inicjatyw Wiejskich
s¹siadów

(£OBEZ). Od pewnego
czasu mieszkañcy ul. Drawskiej podtruwani byli dymem ze spalania elementów
z tworzywa sztucznego po
rozbiórce ch³odziarek, a w
tym roku ze spalania elementów okien i drzwi. Jeden z mieszkañców powiedzia³ doœæ i z³o¿y³ skargê
do Urzêdu Miejskiego. Reakcja
by³a natychmiastowa.
Mieszkaniec ul. Drawskiej 6 listopada napisa³ skargê na dzia³alnoœæ przedsiêbiorcy, który spala³ na
wolnym powietrzu elementy z tworzywa sztucznego. Odpis pisma trafi³ do naszej redakcji. Pisze on m.in.:
„na s¹siedniej dzia³ce, przy ul.
Drawskiej (…) prowadzona jest
dzia³alnoœæ gospodarcza polegaj¹ca na utylizowaniu materia³ów z
tworzywa sztucznego: s¹ to elementy np. w 2011 roku by³y sk³adowane ch³odziarki itp., a w 2012
roku s¹ to elementy okien, drzwi
itp. Utylizacja tych elementów polega na ich spalaniu na wolnym
powietrzu (…)”.

Z firm¹ s¹siaduj¹ domy jednorodzinne. Problem spalania, który
podnosi mieszkaniec £obza, dotyczy przede wszystkim bezpoœrednio
s¹siaduj¹cych z zak³adem mieszkañców, którzy zmuszeni s¹ do wdychania truj¹cych efektów spalania.
„Dym idzie w górê i siê roznosi
gdzie chce, ale przy tym nad ziemi¹
3-4 metry unosi siê bia³a mgie³ka,
powoli przenosi siê w stronê na
wschód, a przy powiewie wiatru jeœli mam otwarte okno, to czêœæ tej
bia³ej chmurki wpada do pokoju.
By³y przypadki, ¿e przy takim
powiewie mo¿na siê udusiæ. Jak nas
poinformowa³, przez okno do pokoju wpada nie tylko sam dym, ale i
niewielkie spalone elementy, które
unosz¹ siê w powietrzu.
Pismo mieszkañca £obza wp³ynê³o do Urzêdu Miejskiego 6 listopada. Ju¿ na drugi dzieñ na miejsce
uda³ siê przedstawiciel Wydzia³u
Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska wraz z dwoma stra¿nikami miejskimi. Skarga okaza³a
siê zasadna, w³aœciciel firmy zosta³
ukarany mandatem.
MM

Nowe alejki i parkingi

„Ma³e Projekty - Du¿e Efekty”
Zespó³ Szkó³ W Radowie Ma³ym, 22 listopada 2012 r.
Ma³e Projekty to jedna z form wsparcia programu Leader. Do lokalnych
grup dzia³ania (lgd) zg³asza siê coraz wiêcej mieszkañców wsi chc¹cych
zmieniæ otaczaj¹c¹ ich rzeczywistoœæ, by móc siê aktywizowaæ i integrowaæ, a przy okazji zyskaæ dodatkowe Ÿród³o dochodu. Ma³e Projekty to
najkrótsza droga do sukcesu dla mieszkañców wsi i ma³ych miasteczek.
Unijne œrodki daj¹ im nie tylko zapa³ do dzia³ania, ale przede wszystkim
mo¿liwoœæ odnowy i rozwoju ich ma³ych ojczyzn. Dotacje wykorzystywane
s¹ najczêœciej na realizacjê pomys³ów na kreowanie wiejskiej rzeczywistoœci. Dziêki temu na wsi rozwijaj¹ siê m.in. przedsiêbiorczoœæ, gospodarka
i turystyka. LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich chce wspieraæ mieszkañców
Powiatu £obeskiego w podnoszeniu jakoœci ¿ycia z pomoc¹ funduszy
PROW. W tym celu organizowany jest III FESTIWAL INICJATYW WIEJSKICH MA£E PROJEKTY - DU¯E EFEKTY. Bêdzie to spotkanie
mieszkañców naszego regionu w celu poznania dobrych praktyk realizacji
projektów na naszym terenie.
PROGRAM FESTIWALU:
11:00-13:00
WARSZTATY RÊKODZIE£A ARTYSTYCZNEGO
PREZENTACJE STOISK PROMOCYJNYCH
KONFERENCJA:
12:00-13:00
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
13:00-13:30
Powitanie i otwarcie spotkania
LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
13:30 - 14:00
Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w oparciu
o fundusze PROW i realizacjê programu Leader Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego
14:00 - 14:30
Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Centrum
Inicjatyw Wiejskich jako wsparcie rozwoju obszarów
wiejskich Powiatu £obeskiego LGD Centrum
Inicjatyw Wiejskich
14:30 - 14:45
Przerwa kawowa
14:45 - 16:00 Przyk³ady dobrych praktyk realizacji ma³ych projektów
Przedstawiciele lokalnych grup dzia³ania,
realizatorzy ma³ych projektów
16:00-16:15
Podsumowanie i zakoñczenie konferencji

Przekwalifikowanie za darmo
(£OBEZ). W najbli¿sz¹ œrodê
(14.11.) odbêdzie siê spotkanie z
osobami pracuj¹cymi, które chcia³yby uzyskaæ dokument potwierdzaj¹cy umiejêtnoœci w zawodzie,
który potrafi¹ wykonywaæ, a nie jest
ich zawodem wyuczonym.
Warunkiem koniecznym do uzyskania dokumentu jest poprawnie

(£OBEZ). Zosta³a ju¿ wybrana firma, która wymieni nawierzchniê alejek na cmentarzu
komunalnym oraz na parkingach
przed cmentarzem.
Do przetargu przyst¹pi³o dziewiêæ firm, wybrano firmê ze Œwidwina, która zaoferowa³a najni¿sz¹
cenê za wykonanie zadania. Koszt
robót budowlanych wyniesie
375.600 z³. Najwy¿sz¹ kwotê zaoferowa³a firma z Nowogródka Pomorskiego – 615.084 z³.
Do po³owy maja przysz³ego

roku zostanie po³o¿ona kostka polbrkowa na alejce rozpoczynaj¹cej
siê od ul. Wojska Polskiego, przy
parkingu z p³yt jumbo, a¿ do koñca,
nastêpnie zostanie wykonana alejka
prowadz¹ca do pomnika by³ych
mieszkañców £obza. W ramach zadania zostanie po³o¿ona równie¿
kostka polbrukowa na obu parkingach przed cmentarzem.
Osobno do po³owy grudnia bie¿¹cego roku zostanie wymieniona
brama wejœciowa na cmentarz od
strony ul. S³owackiego oraz naprawione murki.
MM

zdany egzamin bez koniecznoœci
uczestniczenia w kursie.
Chêtni, którzy bêd¹ chcieli skorzystaæ z darmowego uzyskania
dodatkowych kwalifikacji, musz¹
jeszcze dzisiaj zadzwoniæ do siedziby Cechu Rzemios³ Ró¿nych w
£obzie pod numer telefonu 91 397
09 94.
op

Wszystkim,
którzy wziêli udzia³
w ceremonii pogrzebowej
œ.p.

Tadeusza Barañskiego
serdecznie dziêkuj¹ ¿ona,
synowie, rodzina

Pasowanie pierwszaków

W Szkole Podstawowej w Starogardzie odby³ siê 30 paŸdziernika
uroczysty apel z okazji pasowania
uczniów klasy I.
W uroczystoœci udzia³ brali uczniowie klas I-VI, personel szko³y a tak¿e
rodzice pierwszoklasistów. Ten odœwiêtny apel przygotowa³a wychowawczyni uczniów klasy I, pani Renata
Gojlik, a prowadzi³a Magdalena Lis z
klasy VI. Apel rozpoczêto polonezem
w wykonaniu pierwszoklasistów. Zatañczyli przepiêknie i otrzymali gromkie brawa. Nastêpnie wprowadzono
poczet flagowy w sk³adzie: Anna Chomycz, Klaudia Pude³ek i Marcin Majchrzak, po czym odœpiewano hymn pañstwowy. Kolejnym punktem uroczystoœci by³o pasowanie uczniów klasy I,
którego dokona³a dyrektor Wioletta
Pieñczakowska. Pierwszoklasiœci w
galowych strojach i granatowych biretach wygl¹dali bardzo dostojnie. Niejednemu rodzicowi ³za zakrêci³a siê w
oku. Po uroczystym przyrzeczeniu i
pasowaniu, wspólnie odœpiewaliœmy
hymn szko³y. W nastêpnej kolejnoœci
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wyprowadzono poczet flagowy a po
chwili wrêczono pierwszoklasistom
upominki ufundowane przez rodziców
oraz Radê Rodziców. W dalszej czêœci
apelu uczniowie klasy I zaprezentowali
nam przedstawienie o przestrzeganiu
przepisów drogowych. Wszyscy ogl¹dali to widowisko z wielkim zaciekawieniem. Pierwszacy swoim wystêpem
pokazali, ¿e s¹ gotowi do ciê¿kiej i sumiennej pracy w szkole. Apel zakoñczyli drugoklasiœci wrêczaj¹c m³odszym
kolegom zak³adki, specjalnie przygotowane na tê okazjê. Chwilê póŸniej klasy
II-VI uda³y siê do swoich sal i kontynuowa³y lekcje, natomiast uczniowie klasy I wraz z wychowawczyni¹ i rodzicami udali siê na poczêstunek i dalsze
œwiêtowanie tego wyj¹tkowego dnia.
Mi³o by³o przyj¹æ do szko³y nowych uczniów. Na pewno bêdziemy
pomagaæ im stawiaæ pierwsze kroki w
nowej, dla nas ju¿ znanej, szkole. Mam
nadziejê, ¿e dotrzymaj¹ przyrzeczenia i
bêd¹ godnie reprezentowaæ nasz¹ szko³ê na zawodach i konkursach.
Marcin Majchrzak, klasa VI

Szko³a Podstawowa nr 1 w £obzie

Urodziny patronki pod
znakiem ciekawych zajêæ
„Nauka le¿y u podstaw ka¿dego
postêpu, który u³atwia ¿ycie ludzkie
i zmniejsza cierpienie.”
7 listopada przypada rocznica
urodzin Marii Sk³odowskiej-Curie,
patronki Szko³y Podstawowej nr 1 w
£obzie. Od lat jest to œwiêto szko³y
zawsze obchodzone bardzo uroczyœcie.
W tym roku program by³ bardzo
bogaty i tradycyjnie odœwiêtny: rozpoczêliœmy od zwyczajowego apelu, na którym przypomnieliœmy dokonania wielkiej uczonej, ilustrowane prezentacj¹ multimedialn¹.
Nastêpnie uczniowie prezentowali
ró¿ne doœwiadczenia z zakresu chemii i fizyki m.in. tajny atrament widziany po podgrzaniu, rozprê¿anie
siê podgrzanej cieczy, odciêcie dop³ywu powietrza do p³on¹cej œwie-

cy, prezentacja dzia³ania wulkanu i
jakie procesy w nim zachodz¹,
dŸwignie z ró¿nymi punktami podparcia wykonane w³asnorêcznie
przez uczniów i to nie tylko klas
starszych, ale i m³odszych, którzy
wykonali karmniki (wzbogacaj¹c
przy tym wiedzê w³asn¹ i kolegów o
ptakach zimuj¹cych) oraz modele
wiatraków, studni itp. Bardzo ciekawa by³a prezentacja dotycz¹ca z³udzeñ optycznych - wszyscy mieli
okazjê doœwiadczyæ, na czym polegaj¹ te zjawiska.
Jest nadzieja, ¿e wœród uczniów
ujawni¹ siê niebawem œcis³e talenty.
Kolejnym punktem obchodów by³y
konkursy w ró¿norodnych dziedzinach wiedzy: jêzykowe, ortograficzne, matematyczne, przyrodnicze, ³amig³ówki umys³owe. Nie zabrak³o równie¿ zajêæ plastycznych;
tematem prac by³o ¿ycie i praca
naukowa Marii Sk³odowskiej-Curie. Zwyciêzcy w poszczególnych
konkursach zostan¹ wy³onieni niebawem i nagrodzeni na apelu. Dzieñ
by³ pasjonuj¹cy i obfitowa³ w niesamowite wra¿enia, z pewnoœci¹ niektórzy odkryli w sobie talent i nowe
zainteresowania. Program uroczystoœci przygotowa³y Danuta Szymanek i Ma³gorzata B³a¿ejowska, a
zaanga¿owani byli wszyscy nauczyciele i uczniowie.
EG

Szko³a Podstawowa nr 1 w £obzie

Niecodzienne s³owa, niecodzienne strofy
9 listopada,
per³owomglisty dzieñ
jesienny, a szko³a
rozb³ys³a czerwieni¹
i biel¹. Uroczyste stroje
apelowe uczniów
ozdobione by³y tym razem
kotylionami i kokardami
w barwach narodowych.
Tak¿e pedagodzy z dum¹ przypiêli do piersi ozdoby w tych kolorach. Tak uczniowie i nauczyciele
postanowili uczciæ Dzieñ Niepodleg³oœci, którego zapowiedzi¹ mia³
byæ galowy apel.
Uczniowie przypomnieli najpiêkniejsze teksty poezji legionowej oraz patriotycznej, nie zapomnieli przy tym o postaci Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego, którego s³owa
o patriotyzmie i ojczyŸnie zacyto-

wano. Recytatorzy, przygotowani
przez panie Dominikê Gadziñsk¹
oraz Danutê Szymanek, z g³êbokim
wzruszeniem i zrozumieniem wyg³aszali teksty, które 73 lata temu
by³y na ustach wszystkich. Niecodzienne s³owa, niecodzienne strofy
przypomnia³y pojêcie, o którym nie
myœli siê w zwyk³ym, powszednim
dniu. Uœwiadomione t¹ niezwyk³¹
chwil¹ uczucie patriotyzmu wzbudzi³o, nawet w najm³odszych, wzruszenie i niejednego pobudzi³y do
refleksji. Pieœni legionowe oraz
wspó³czesne piosenki o OjczyŸnie,
bêd¹cej NASZYM miejscem na
Ziemi, stanowi³y emocjonaln¹ kontynuacjê recytowanych wczeœniej
wierszy. Powiew m³odzieñczej
œwie¿oœci i radoœci przynios³y z
kolei tañce, szczególnie „Krakowiaczek”, wykonane przez najm³odszych uczniów z klasy pierwszej, przygotowanych przez pani¹

Bo¿enê Korniluk. Akademia sta³a
siê wiêc wa¿n¹ i potrzebn¹ lekcj¹ historii, lekcj¹, która dziêki uroczystej oprawie i niecodziennym prze-

¿yciom, zapadnie na d³ugo w serca
widzów. Uczniowie nasi wyst¹pi¹
tak¿e dla mieszkañców £obza prezentuj¹c siê w domu kultury. EG
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Zespó³ Szkó³ w Resku

Warsztaty SU i redakcji „G³os Budy”
Wraz z pocz¹tkiem roku szkolnego spo³ecznoœæ szkolna gimnazjum wybra³a w tajnym g³osowaniu
swoich reprezentantów do Samorz¹du Szkolnego. Pod koniec paŸdziernika odby³y siê warsztaty dla
Rady Samorz¹du Szkolnego i
dziennikarzy G³osu Budy. Mia³y
one na celu zintegrowanie uczniów
dzia³aj¹cych w poszczególnych
sekcjach, dopracowanie szczegó³ów wszystkich imprez przewidzianych na ten rok szkolny oraz dyskusjê nad obliczem szkolnej gazety.
Warsztaty zaczêliœmy 30 X od
kolacji, zorganizowanej w sto³ówce
szkolnej i s³odkiej niespodzianki pysznego ciasta upieczonego przez
Dominikê Ram. Nastêpnie udaliœmy siê do hali i rozpoczêliœmy d³uuugi wieczór filmowy.
W œrodê, troszkê niewyspani
lecz zadowoleni ze wspólnie spêdzonej nocy, przenieœliœmy siê do

sali H2, gdzie gor¹co dyskutowaliœmy nad planem tegorocznych imprez szkolnych. Podjêliœmy wiele
wa¿nych decyzji, dopiêliœmy na
ostatni guzik plan wszystkich wydarzeñ, jakie odbêd¹ siê w szkole.
Bardzo chcemy, aby nasza dzia³alnoœæ wp³ynê³a na zwiêkszanie aktywnoœci kole¿anek i kolegów, promowanie wiedzy na temat praw
uczniów, zachêca³a do dzia³alnoœci
kulturalnej, oœwiatowej, sportowej,
rozrywkowej i naukowej. Opracowaliœmy wygl¹d strony naszej szko³y na facebooku oraz podzieliliœmy
siê zadaniami do realizacji w tym
roku szkolnym. Przedstawiliœmy
nasze propozycje na temat szaty
graficznej i treœci szkolnej gazety.
Poruszyliœmy w¹tek usprawnienia
pracy Rady Samorz¹du i zmian, które powinny byæ korzystne dla
uczniów.
Moim zdaniem ca³y samorz¹d

dobrze spisa³ siê w czasie warsztatów. Na co dzieñ brakuje czasu, aby
porozmawiaæ lub spotkaæ siê na d³u¿ej. Warsztaty umo¿liwi³y nam za³atwienie najpilniejszych spraw i zaplanowanie pracy w ca³ym roku. Z
pewnoœci¹ zaowocuje to sprawniejszym ¿yciem szko³y. Mamy te¿ nadziejê na wiêksze zainteresowanie
ze strony uczniów.
W
imieniu
Samorz¹du
Uczniowskiego serdecznie dziêku-

jê za zorganizowanie warsztatów:
pani Bo¿enie Tomali - opiekunowi
SU, pani El¿biecie Kuc - opiekunowi gazetki szkolnej. Podziêkowania
œlemy równie¿ panu Oktawiuszowi
Je¿owi za œwie¿utki chlebek, Paniom woŸnym : - za przygotowanie
pysznych posi³ków oraz dyrekcji
szko³y za przychylnoœæ i pomoc w
realizacji zajêæ.
Monika Bia³y, Zespó³ Szkó³
w Resku, Gimnazjum

Szko³a Podstawowa w Siedlicach

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
31 paŸdziernika 2012 roku by³
dla najm³odszych uczniów Szko³y
Podstawowej w Siedlicach dniem
szczególnym. Pierwszoklasiœci
zostali oficjalnie „pasowani” na
ucznia, a uroczystoœæ odby³a siê w
obecnoœci niecodziennych goœci.
Pierwszoklasiœci ze Szko³y Podstawowej w Siedlicach oficjalnie
zostali przyjêci do grona szkolnej
spo³ecznoœci. „Pasowanie na ucznia
klasy pierwszej” odbywa siê w
szkole co roku.
W tym roku uroczystoœæ by³a
szczególna z jeszcze jednego powodu - œlubowaniu i pasowaniu pierwszaków przygl¹dali siê bardzo liczni goœcie.
Pierwszaki, wspólnie ze starszymi kolegami i kole¿ankami, przygo-

towa³y bardzo barwne przedstawienie artystyczne, w którym zaprezentowa³y znajomoœæ szkolnych zasad
i obyczajów oraz wielk¹ chêæ do
zdobywania i poszerzania swojej
wiedzy. Po czêœci artystycznej i
wspólnie odœpiewanym hymnie
nast¹pi³o uroczyste œlubowanie i
pasowanie.
Zanim jednak dosz³o do œlubowania i ceremonii pasowania na
ucznia, pierwszoklasiœci oczarowali wszystkich zebranych wspania³ym wystêpem. Zadowoleni i
uœmiechniêci uczniowie skupiali
uwagê widzów, a w szczególnoœci
dumnych rodziców.
Wa¿nym prze¿yciem dla pierwszaków by³ moment œlubowania, a
tak¿e uroczystego pasowania na
ucznia, którego dokona³ dyrektor

Ryszard Jamro¿y , wielkim kolorowym o³ówkiem pasuj¹c pierwszaków na uczniów naszej szko³y.
Uroczystoœæ poprowadzi³a wychowawczyni kl. I pani Maria Piotrowska.
Dyrektor i przewodnicz¹ca
Rady Rodziców pani Iwona Lewoñ
z ogromn¹ radoœci¹ wrêczyli nowym uczniom pami¹tkowe dyplomy oraz prezenty.
Mi³¹ niespodziankê dla pierwszoklasistów przygotowali uczniowie klasy starszych , oprócz ¿yczeñ
i czekolad wrêczyli oni pierwszakom w³asnorêcznie zrobione upominki.

Klasa I zrobi³a sobie pami¹tkowe zdjêcie. Po oficjalnej czêœci
dzieci uda³y siê na poczêstunek
przygotowany przez rodziców.
W radosnych nastrojach zakoñczy³ siê ten uroczysty dzieñ, który
zarówno dla ich rodziców jaki i
dzieci by³ jednym z najwa¿niejszych dni w ¿yciu. Pierwszaki zda³y
wyœmienicie swój pierwszy egzamin, udowadniaj¹c, ¿e zas³u¿y³y, na
zaszczytne miano ucznia!
¯yczymy dzieciom, aby sta³y siê
dum¹ swojej rodziny i szko³y, ¿eby
by³y optymistami i nie ba³y siê marzeñ, aby wszystkie one mog³y siê
spe³niaæ...
(szk)
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Burmistrz Dobrej og³asza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej
w Krzemiennej, gmina Dobra, powiat ³obeski.

Burmistrz Dobrej og³asza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku po³o¿onym przy
ulicy Koœciuszki 1 w Dobrej, wraz z udzia³em w dzia³ce gruntowej
nr 375 obrêb miasta Dobra, powiat ³obeski.

Przedmiotem sprzeda¿y jest:
- dzia³ka zabudowana budynkami gospodarczymi oznaczona numerem ewidencyjnym nr 131/2 o pow. 0,0588ha (588 mkw.) po³o¿ona w
centrum wsi Krzemienna. Dzia³ka zabudowana jest trzema budynkami
gospodarczym, w tym drewnian¹ stodo³¹ i szop¹ oraz ma³ym budynkiem
murowanym (budynki do remontu). Nieruchomoœæ przeznaczona w
SUiKZP gminy Dobra jako strefa zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr SZ1L/00025288/9 w S¹dzie Rejonowym w £obzie. Sprzeda¿ zwolniona z podatku VAT.
Nieruchomoœci nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi,
prawami osób trzecich ani hipotekami. Post¹pienie - nie mniej ni¿ 1%
ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do pe³nych dziesi¹tek w górê. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w kasie Urzêdu Miejskiego
w Dobrej lub na konto : Bank Spó³dzielczy Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu nr 94 9375 1041 5502 4471 2000 0130 najpóŸniej do dnia 05.12.
2012 roku, dat¹ uiszczenia wp³aty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Urzêdu, a nie data dokonania wp³aty.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu 10 grudnia 2012 r., rozpoczêcie o godzinie 12.30
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 14 528. (opracowa³ Stanis³aw Wasilewicz)

Przedmiotem sprzeda¿y jest:
- Lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ulicy Koœciuszki w Dobrej
po³o¿ony na dzia³ce nr 375 o pow. 366 m2, wraz z udzia³em do 14/100
czêœci w budynku mieszkalnym oraz dzia³ce gruntowej. Nieruchomoœæ
zabudowana jest budynkiem mieszkalnym II kondygnacyjnym oraz
budynkami gospodarczymi. Budynek mieszkalny posiada 4 lokale
mieszkalne oraz 1 u¿ytkowy. Lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni
u¿ytkowej - 39,19 mkw., sk³ada siê z dwóch pokoi, kuchni, ³azienki z
wc usytuowany na II kondygnacji z udzia³em do 14/100 czêœci w czêœciach wspólnych budynków oraz dzia³ki gruntowej oznaczonej numerem 375. Dzia³ka uzbrojona jest w instalacjê elektryczn¹, wod.-kanalizacyjn¹ oraz telekomunikacyjn¹, przeznaczona w SUiKZP miasta
Dobra jako zabudowa mieszkaniowa z us³ugami. Budynek po³o¿ony
w centrum miasta. Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹
nr SZ1L/00018607/0 w S¹dzie Rejonowym w £obzie. W/w nieruchomoœæ nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami, lokal wolny do zamieszkania. W/w dzia³ka
gruntowa wpisana jest do rejestru zabytków pod nr 81, cena gruntu
zostanie obni¿ona o 50%, proporcjonalnie do wylicytowanej ceny nieruchomoœci.
Post¹pienie - nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie
wadium w kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu nr 94 9375 1041 5502 4471
2000 0130 najpóŸniej do dnia 05.12.2012 roku, dat¹ uiszczenia
wp³aty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzêdu, a nie
data dokonania wp³aty.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu 10 grudnia 2012 r., rozpoczêcie o godzinie
12.00 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 zgodnie z art.41 ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami. Warunkiem podpisania umowy notarialnej jest zap³ata ustalonej kwoty w przetargu na konto gminy. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia
umowy notarialnej, dat¹ dokonania wp³aty jest data uznania rachunku
bankowego gminy, a nie data dokonania wp³aty. 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 14 528 w. 115.
(przygotowa³ Stanis³aw Wasilewicz)
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Burmistrz Dobrej og³asza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzeda¿ nieruchomoœci rolnych niezabudowanych po³o¿onych
w obrêbie Krzemienna
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OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej og³asza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na
sprzeda¿ nieruchomoœci po³o¿onej w mieœcie Dobra, powiat ³obeski

Przedmiotem sprzeda¿y jest:

Przedmiotem sprzeda¿y s¹ niezabudowane dzia³ki rolne w obrêbie
Krzemienna, gmina Dobra powiat ³obeski, dzia³ki o kszta³cie prostok¹ta, konfiguracja terenu p³aska z lekkim spadkiem, po³o¿one w pobli¿u
wsi Krzemienna, dojazd do dzia³ek zapewnia droga asfaltowa w kierunku Anielina, przeznaczenie w SUiKZP gminy Dobra - grunty orne korzystne, ogrody. Na dzia³ce nr 212/5 znajduj¹ siê stare drzewa owocowe
nie stanowi¹ce wartoœci, do usuniêcia bez uzyskania zezwolenia. Dzia³ki posiadaj¹ urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr KW-SZ1L/00019600 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 94 9375 1041 5502 4471 2000 0130
najpóŸniej do dnia 05.12.2012 roku. Dat¹ uiszczenia wp³aty zaliczki jest
data uznania rachunku bankowego Urzêdu, a nie data dokonania wp³aty.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu 10 grudnia 2012r., rozpoczêcie o godzinie
13.00 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 14 528.
(przygotowa³ Stanis³aw Wasilewicz).

5 listopada stra¿ po¿arna zosta³a
wezwana do mieszkania przy ul.
Mickiewicza w £obzie, z powodu
omdlenia. Podejrzewano zatrucie
tlenkiem wêgla.
6 listopada oko³o godz. 19.00
stra¿acy z Reska wyruszyli do

£ugowiny, by ugasiæ po¿ar sadzy w
kominie. Na miejsce przyby³a równie¿ JRG z £obza. W sumie w akcji
uczestniczy³o 7 osób.
9 listopada o godz. 13.55 stra¿acy z Reska zostali wezwani do usuniêcia drzewa z jezdni w Komorowie.

- nieruchomoœæ zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz
dwoma budynkami gospodarczymi po³o¿ona w centrum miasta na
dzia³ce nr 193 o pow. 277mkw., przy ulicy Armii Krajowej 48 w Dobrej.
Budynek mieszkalny jednorodzinny, 2 kondygnacyjny, w czêœci podpiwniczony o powierzchni u¿ytkowej 145,92mkw., sk³ada siê z czterech
pokoi, dwóch kuchni (w tym jedna z ³azienk¹ i wc), pomieszczenia gospodarczego, wiatro³apu, dwóch korytarzy. Budynki w stanie technicznym awaryjnym, przeznaczone s¹ do rozbiórki. Koszt rozbiórki równa
siê wartoœci materia³u porozbiórkowego. Dzia³ka uzbrojona jest w instalacjê elektryczn¹, wod.-kanalizacyjn¹ oraz telekomunikacyjn¹, przeznaczona w SUiKZP miasta Dobra jako zabudowa mieszkaniowa z us³ugami - stare miasto. W/w dzia³ka gruntowa wpisana jest do rejestru zabytków pod nr 81, cena gruntu zostanie obni¿ona o 50%, proporcjonalnie do wylicytowanej ceny nieruchomoœci. Dzia³ka posiada za³o¿on¹
ksiêgê wieczyst¹ nr SZ1L/00019556/4.
W/w nieruchomoœæ nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami. Post¹pienie - nie mniej ni¿
1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do pe³nych dziesi¹tek w górê. O
wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w
kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy
Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu nr 94 9375 1041 5502 4471 2000 0130
najpóŸniej do dnia 05.12.2012 roku. Dat¹ uiszczenia wp³aty zaliczki jest
data uznania rachunku bankowego Urzêdu, a nie data dokonania wp³aty.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu 10.12.2012r., 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 14528.
Dobra, dnia 06.11.2012 r. (przygotowa³ Stanis³aw Wasilewicz.)

Henryk Stankiewicz
przewodnicz¹cym Komisji
Rewizyjnej
(£OBEZ). Radny Marcin
Æwik³a zrezygnowa³ z cz³onkostwa w komisji rewizyjnej. Zgodnie ze statutem Komisja Rewizyjna musi liczyæ piêciu cz³onków.
Zgodnie z propozycj¹ zosta³
przygotowany projekt uchwa³y, w
którym kandydatem do Komisji

Rewizyjnej zosta³ radny Henryk
Stankiewicz. Radny Marcin Æwik³a
przeszed³ do Komisji Terenów
Wiejskich. Radni przyjêli projekt
uchwa³y jednog³oœnie.
W kolejnym g³osowaniu radny
Henryk Stankiewicz jednog³oœnie
zosta³ przewodnicz¹cym Komisji
Rewizyjnej.
MM

tygodnik ³obeski 13.11.2012 r.

OG£OSZENIA DROBNE

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

US£UGI

MIESZKANIA

INNE

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza do wynajêcia. Tel. 501
894 828.
Sprzedam dom z gara¿em w Resku,
180 mkw., dzia³ka 600 mkw. Cena
do negocjacji. Tel. 667 808 758

Powiat gryficki
Gryfice - Wynajmê lokal u¿ytkowy
ul. Pocztowa 1. Tel. 518 531 553
Lokal u¿ytkowy I p. centrum Gryfic do wynajêcia. Tel. 504 040 555.
Kupiê gospodarstwo lub grunt
rolny. Tel. 664 944 635

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudniê szefa kuchni i kucharza w
nowo otwartej restauracji i hotelu
Œwiêtoborzec w £obzie. Tel.
603390317. CV na: hotel@swietoborzec.pl

Region

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

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

Powiat ³obeski
Cyklinowanie i lakierowanie parkietów i desek pod³ogowych. Tanio i
dobrze. Tel. 505964520.

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

ROLNICTWO
Kupiê byczki, ja³ówki do 400 kg.
Tel. 783-678-070.

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
w £obzie na osiedlu H. Sawickiej.
Tel. 666 854 133
Stancja do wynajêcia w £obzie, dwa
pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 607
129 519.

Powiat œwidwiñski
Kêpczewo – 5 km od Œwidwinasprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
66,5 mkw. I piêtro, mieszkanie wewnêtrzne + gara¿. Tel. 503 430 152
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe, 2 pokoje z kuchni¹, 40 mkw.,
po kapitalnym remoncie, bez nak³adu finansowego, w S³awoborzu. W
miejscowoœci koœció³, bank, szko³y,
przychodnie lekarskie, sklepy i
poczta. Tel. 500 308 446.

BIZNES
Powiat ³obeski
Sprzedam kpl. liniê produkcyjn¹ do
stolarki PCV, maszyny w idealnym
stanie firmy Schuring. £obez, tel.
603390317.

Niedrogo sprzedam zdemontowany piec kaflowy. Tel. 667-329-389.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

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

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

Zatrudniê mechanika w Nowogardzie do samochodów ciê¿arowych,
tel. 607 585 561
Przyjmê do pracy w gospodarstwie
rolnym traktorzystê, kombajnistê na
nowoczesny sprzêt rolniczy (mo¿liwoœæ zamieszkania). Tel. 887 101
209.
Przyjmê stró¿a do pracy w gospodarstwie rolnym, rencistê lub emeryta. Tel. 887 101 209.

DOMY NA SPRZEDA¯
BE£CZNA - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
- CENA 185.000 z³
BORKOWO WIELKIE - wolno stoj¹cy o pow. 63 mkw, dzia³ka 63000 mkw
- CENA 60.000 z³
£OBEZ - stan surowy otwarty, pow. 400 mkw, dzia³ka 754 mkw
- CENA 260.000 z³
£OBEZ, ul.Czcibora - 5 pokoi, pow. 223mkw, dzia³ka 617mkw
- CENA 325.000 z³
MA£E WÊGORZYNKO- pow. 200 mkw,dzia³ka 9246 mkw ze stawem
+dzia³ka rolna 0,76 ha
-CENA 390.000 z³
RESKO - 4 pokoje, pow. 70 mkw, dzia³ka 1077 mkw
- CENA 155.000 z³
STARA DOBRZYCA - 3 pokoje, bliŸniak , pow. 71 mkw, dzia³ka 271 mkw
- CENA 200.000 z³
WÊGORZYNO - bliŸniak o pow. 54,48 mkw, 2 pokoje, dzia³ka 979 mkw
- CENA 155.000 z³
£OBEZ (okolica) - bliŸniak o pow. 96 mkw, 2 pokoje, dzia³ka 73000 mkw
- CENA 220.000 z³
P£OTY - 6 pokoi, pow. 100 mkw, dzia³ka 1523 mkw
- CENA 310.000 z³
RADOWO MA£E (okolica) - wolno stoj¹cy o pow. 120 mkw, dzia³ka 7200 mkw - CENA 210.000 z³
RADOWO MA£E (okolica) - wolno stoj¹cy o pow. 125 mkw, dzia³ka 3100 mkw - CENA 237.000 z³
RADOWO MA£E (okolica) - 4 pokoje, pow. 230mkw, dzia³ka 13800mkw
- CENA 280.000 z³
ŒWIDWIN - 4 pokoje, pow. 210 mkw, dzia³ka 511 mkw
- CENA 450.000 z³
ŒWIDWIN - 6 pokoi, pow. 270 mkw, dzia³ka 758 mkw
- CENA 650.000 z³
ŒWIDWIN (okolica) - dom wolno stoj¹cy o pow. 184 mkw, dzia³ka 2400 mkw - CENA 185.000 z³
WÊGORZYNO - wolno stoj¹cy o pow. 120 mkw, dzia³ka 3000 mkw
- CENA 230.000 z³
WÊGORZYNO - 3 pokoje, pow. 90 mkw, dzia³ka 1142 mkw
- CENA 330.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - kw domu o pow. 86,29 mkw, 4 pokoje, dzia³ka 2851 mkw - CENA 60.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - do remontu, pow. 150 mkw, dzia³ka 3300 mkw
- CENA 65.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - wolno stoj¹cy o pow. 80 mkw, dzia³ka 6100 mkw
- CENA 110.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - wolno stoj¹cy o pow. 100 mkw, dzia³ka 1600 mkw - CENA 280.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - 5 pokoi, pow. 241 mkw, dzia³ka 1035 mkw
- CENA 300.000 z³
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
DOBRA ul. Wojska Polskiego - 2 pokoje, II piêtro, pow. 39,3 mkw
- CENA 95.000 z³
£OBEZ ul. Browarna - kawalerka, III piêtro, pow. 30 mkw
- CENA 75.000 z³
£OBEZ ul. Obroñców Stalingradu - 3 pokoje, II piêtro, pow. 53,37mkw
- CENA 180.000 z³
LESIÊCIN - 4 pokoje, parter, pow. 74,65 mkw + gara¿ i piwnica
- CENA 120.000 z³
SMÓLSKO - bezczynszowe 3 pokoje, parter, pow. 92,9 mkw + gara¿
- CENA 120.000 z³
WÊGORZYNO - 2 pokoje, II piêtro, pow. 52,84 mkw
- CENA 115.000 z³
OSTATNIA SZANSA NA RODZINÊ NA SWOIM!!!
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OG£OSZENIE

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZ £OBZA
zawiadamia, ¿e 13.11.2012 r. (wtorek) o godz. 18.00
w miejscowoœci Dalno w œwietlicy wiejskiej odbêdzie siê

ZEBRANIE MIESZKAÑCÓW
SO£ECTWA DALNO
Porz¹dek dzienny zebrania obejmowaæ bêdzie:
1. Otwarcie zebrania
2. Uchwalenie porz¹dku zebrania
3. Zapoznanie ze statutem so³ectwa (w czêœci dotycz¹cej wyborów
so³tysa- wybory uzupe³niaj¹ce)
4. Wybory so³tysa (wybory uzupe³niaj¹ce):
a)
powo³anie komisji wyborczej,
b)
zg³aszanie kandydatów,
c)
g³osowanie tajne,
d)
ustalenie i og³oszenie wyników wyborów
5. Dyskusja i wolne wnioski
6. Zamkniêcie zebrania.
Informuje siê, ¿e w przypadku braku wymaganej statutem frekwencji tj. 1/5
uprawnionych mieszkañców, zebranie odbêdzie siê w drugim terminie
tj.
w tym samym dniu po up³ywie 30 minut. Zebranie w tym terminie
jest
prawomocne bez wzglêdu na liczbê mieszkañców obecnych na zebraniu.
BURMISTRZ £OBZA Ryszard Sola
£obez, dnia 02.11.2012 r.

Stawki podatków na 2013 rok
Na sesji w dniu 31 paŸdziernika 2012 r. Rada Miejska w £obzie ustali³a nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoœci na 2013 rok:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 mkw powierzchni w kwocie 0,82 z³,
b) pod jeziorami, a tak¿e od gruntów zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni w kwocie 4,51 z³,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - od 1 mkw powierzchni w kwocie 0,36 z³,
2) od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych - od 1 mkw powierzchni u¿ytkowej w kwocie 0,69 z³,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej od 1mkw powierzchni u¿ytkowej w kwocie 18,90 z³,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - od 1 mkw powierzchni u¿ytkowej w kwocie
9,77 z³,
d) zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ - od
1 mkw powierzchni u¿ytkowej w kwocie 4,63 z³,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego, (m.in. komórki,
szopki - jeœli s¹ budynkami w rozumieniu prawa budowlanego) - od 1 mkw powierzchni u¿ytkowej w kwocie 5,98 z³, z wyj¹tkiem wykorzystywanych jako budynki transportu i ³¹cznoœci (gara¿e) - od 1mkw powierzchni u¿ytkowej w kwocie
6,16 z³
3) od budowli - 2% ich wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póŸn. zm.).
Jednoczeœnie na tej samej sesji Rada Miejska obni¿y³a do kwoty 57,00 z³ œrednia cenê ¿yta ustalon¹ przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego przyjmowan¹ jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy £obez.
Dla informacji podaje siê, ¿e œrednia cena skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2012 og³oszona w GUS wynosi 75,86 z³ za 1q.

tygodnik ³obeski 13.11.2012 r.

BURMISTRZ £OBZA
ORGANIZUJE
ZBIÓRKÊ LEKÓW PRZETERMINOWANYCH,
KTÓREJ CELEM JEST STWORZENIE
MIESZKAÑCOM GMINY £OBEZ MO¯LIWOŒCI
POZBYWANIA SIÊ Z DOMOWYCH APTECZEK
LEKÓW PRZETERMINOWANYCH W SPOSÓB
BEZPIECZNY DLA ŒRODOWISKA
Tutaj mo¿esz wrzucaæ przeterminowane leki:
- Tabletki, - Dra¿etki, - Maœci, - Aerozole,
- Lekarstwa w postaci p³ynnej
Nie wrzucaj!
- Igie³, -Strzykawek, -Termometrów
PACJENCIE, PAMIÊTAJ, ¯E:
1) Lek przeterminowany mo¿e stanowiæ dla ciebie zagro¿enie zdrowotne ze wzglêdu na:
- brak efektu farmakologicznego w zwi¹zku z rozk³adem substancji farmakologicznie czynnej,
- toksyczne dzia³anie produktów rozpadu substancji farmakologicznie
czynnej lub substancji pomocniczych.
2) Nie nale¿y przeterminowanych lub niewykorzystanych produktów
leczniczych wyrzucaæ do œmietników wraz z innymi odpadami, gdy¿ stanowi¹:
- zagro¿enie chemiczne dla œrodowiska naturalnego,
- zagro¿enie zdrowotne dla osób, które wejd¹ w posiadanie tak wyrzuconych produktów leczniczych,
- zagro¿enie zdrowotne dla zwierz¹t ¿eruj¹cych na wysypiskach œmieci.

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 13.11.2012 r.

Œcie¿ka
w przysz³ym roku
(RESKO). Przetarg
na wykonanie œcie¿ki
edukacyjnej wzd³u¿
obszaru Natura 2000
Dorzecze Regi w gminie
Resko wygra³a firma
ZUBWiT MÊTLOWIE C.
Mêtel i D. Mêtel z Reska.
Przedsiêbiorstwo zaoferowa³o,
¿e zadanie wykona za kwotê
1.045.286,64 z³. Do przetargu stanê³a jeszcze jedna firma z Polic,
która to samo zadanie chcia³a wykonaæ za kwotê o 550 tys. z³ wy¿sz¹.
W ramach zadania firma musi
zaprojektowaæ i wybudowaæ œcie¿kê edukacyjn¹ na terenie Gminy
Resko. Kompleksowy zakres obejmuje wykonanie œcie¿ki edukacji
ekologicznej opartej o stworzenie
10 przystanków. Œcie¿ka ma staæ siê
miejscem do prowadzenia zajêæ plenerowych dotycz¹cych przyrody
realizowanych przez szko³y znajduj¹ce siê w gminie Resko. Przystanki
bêd¹ znajdowaæ siê w: £agiewnikach, miêdzy £agiewnikami a Reskiem na Sosnowa, miêdzy £agiewnikami a Reskiem na wysokoœci
Lubienia Dolnego, miêdzy £agiewnikami a Reskiem na wysokoœci
Prusimia, w Resku w Parku Miej-

skim, wzd³u¿ istniej¹cej œcie¿ki
spacerowej biegn¹cej od skrzy¿owania ulicy Nadrzecznej i M³yñskiej do przystani kajakowej na
wysokoœci ulicy Zielonej, przy
przystani kajakowej na wysokoœci
ulicy Zielonej, od mostku przy rzece Redze do alei Wolnoœci, miêdzy
Reskiem a ¯erzynem na wysokoœci
wsi Piaski, miêdzy Reskiem a
¯erzynem na wysokoœci wsi Czarne,
w ¯erzynie, miêdzy ¯erzynem a
Tacza³ami, w Tacza³ach. Na œcie¿ce
zostan¹ ustawione tablice informacyjne, wiaty, kosze na œmieci, ³awki,
stojaki na rowery, a niektóre przystanki zostan¹ ogrodzone. Nie zabraknie równie¿ oznaczeñ i kierunkowskazów u³atwiaj¹cych sprawne
poruszanie siê po niej.
Œcie¿ka bêdzie mia³a minimum
3 metry szerokoœci i nawierzchniê
mineraln¹. Nas skrzy¿owaniach
znajdowaæ siê bêd¹ ronda z wysepkami. Lampy oœwietleniowe maj¹
byæ takie same, jakie wystêpuj¹ na
terenie starego miasta. Nie zabraknie równie¿ tablic informacyjnych,
na których zostan¹ zaprezentowane
gatunki roœlin i zwierz¹t objête
œcis³¹ i czêœciow¹ ochron¹, pomniki
przyrody oraz metody ochrony
przyrody.
Œcie¿ka ma powstaæ do koñca
paŸdziernika 2013 roku.
MM

Burmistrz Wêgorzyna informuje
¿e zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z póŸn. zmian./ poda³
do publicznej wiadomoœci wykazy nieruchomoœci oznaczonych:
nr 812/2 o pow. 0,1082 ha wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 0,1101 ha;
nr 812/3 o pow. 0,1007 ha wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 0,1101 ha;
nr 812/4 o pow. 0,1011 ha wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 0,1101 ha;
nr 812/5 o pow. 0,1143 ha wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 0,1101 ha;
nr 812/6 o pow. 0,0760 ha wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 0,1101 ha;
nr 812/7 o pow. 0,0851 ha wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 0,1101 ha;
nr 812/8 o pow. 0,0811 ha wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 0,1101 ha;
nr 812/9 o pow. 0,0810 ha wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 0,1101 ha;
nr 812/10 o pow. 0,0951 ha wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 0,1101 ha;
nr 812/12 o pow. 0,0935 ha wraz z udzia³em 1/5 czêœci w dz. nr 812/16 o pow. 0,0575 ha;
nr 812/13 o pow. 0,1133 ha wraz z udzia³em 1/5 czêœci w dz. nr 812/16 o pow. 0,0575 ha;
nr 812/14 o pow. 0,0924 ha wraz z udzia³em 1/5 czêœci w dz. nr 812/16 o pow. 0,0575 ha;
nr 812/15 o pow. 0,0842 ha wraz z udzia³em 1/5 czêœci w dz. nr 812/16 o pow. 0,0575 ha;
udzia³ 1/5 czêœci w dzia³ce nr 812/16 o pow. 0,0575 ha,
nr 812/11 o pow.0,1884 ha w obrêbie nr 3 m. Wêgorzyno,
dz. nr 28 o pow. 0,0993 ha w obr. Gardno,

przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze przetargu,
- lokal mieszkalny nr 1 mieszcz¹cy siê w budynku mieszkalnym usytuowany na dzia³ce
nr 251/45 o pow. 0,0711 ha posiadaj¹cy udzia³ 362/1000 w nieruchomoœci wspólnej
po³o¿ony przy ul. Szkolnej 2 w obr nr 3 m. Wêgorzyno przeznaczony do sprzeda¿y w
drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz
- czêœæ nieruchomoœci dz. nr 80/8 o pow. 144 mkw. i nr 251/99 o pow. 2150 mkw.
w obr nr 1 m.Wêgorzyno przeznaczonej do dzier¿awy.

W/w wykaz zosta³y wywieszony na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska
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Zawodnicy „Arbodu”
na podium XXIV Mili
Goleniowskiej

(DOBRA) Zawodnicy z UKS
„Arbod” z Dobrej uczcili Œwiêto
Niepodleg³oœci 11 listopada 2012
r. udzia³em w XXIV Biegach
Ulicznych „Mila Goleniowska”.
Reprezentacja naszego klubu w
liczbie 19 zawodników zawody
mo¿e zaliczyæ do bardzo udanych.
Nasi zawodnicy siedmiokrotnie stawali na podium (miejsca I-VI). Drugie miejsce zajê³a Milena Sadowska
w biegu m³odziczek, a na trzecim
stopniu podium stanê³a Joanna Jarz¹bek. Miejsca 4. na podium zajmowali: Kinga Borysiak, Ryszard
Rzepecki, Wiktoria Bakalarczyk,
Oliwer Ku³ak i Julita Grenda. Na

bardzo wysokich miejscach (pierwsza 10.), biegi ukoñczy³y: Patrycja
Florczak, Weronika Czy¿ak i Zuzanna Kondratiuk.
W poszczególnych biegach startowa³o ok. 100-140 zawodników z
czo³owych klubów i szkó³ województw zachodniopomorskiego,
wielkopolskiego i lubuskiego. Najm³odsz¹ zawodniczk¹ naszego klubu by³a w tych zawodach Aleksandra Marszalec, uczennica „zerówki”, która bieg³a na dystansie 300 m.
Przed naszymi zawodnikami zas³u¿ony odpoczynek i przygotowania
do wiosennego cyklu startów.
Prezes UKS „Arbod”
Janusz £ukomski

Konieczny psychiatra
dzieciêcy
(£OBEZ). Rodzicom zarówno
biologicznych, jak i zastêpczym z
terenu gminy niezwykle trudno
dostaæ siê ze swoimi pociechami
do psychiatry dzieciêcego. Uwagê
na ten problem zwróci³a radna
Maria Pokomeda.
- Na terenie gminy £obez mamy
œrodowisko popegeerowskie, sporo
patologii, i w zwi¹zku z tym dzieci
s¹ trudne. Bardzo nam brakuje psychiatry dzieciêcego. Myœlê, ¿e jest
to problem nie tylko £obza, bo dostaæ siê do psychiatry dzieciêcego w
Szczecinie, to kwestia szczêœcia, bo
pacjent psychiatryczny to jest taki
pacjent, który jak przyjdzie, to nie
odchodzi. To nie jest grypa, któr¹ siê

wyleczy. Niejednokrotnie bêd¹c w
poradni pedagogicznej u nas, s³ysza³am proœby od pañ, które kieruj¹
rodziców z dzieæmi dalej do poradni psychiatrycznej. Najbli¿sza poradnia jest w Szczecinie albo w
Koszalinie. Rodzice nie docieraj¹
tam z prostego wzglêdu – odleg³oœæ,
trudno siê dostaæ. PóŸniej przek³ada siê to na trudnoœci pracy nauczyciela w szkole czy w przedszkolu.
Nie oczekujê, ¿e pan burmistrz to
rozwi¹¿e, ale jeœli by siê uda³o, chocia¿ raz w miesi¹cu, gdyby taki specjalista przyjecha³ do nas, to by³oby
to du¿¹ pomoc¹ dla rodziców, dla
pracowników poradni i dla nauczycieli - apelowa³a radna Maria Pokomeda.
MM
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Sparta goni lidera
SPARTA Wêgorzyno - WYBRZE¯E REWALSKIE
Rewal 3:1 (2:0)
Wybrze¿e Rewalskie Rewal
by³o ostatnim rywalem Sparty na
jej boisku w koñcz¹cej siê rundzie
jesiennej. Gospodarze byli faworytami tego spotkania i nie zawiedli.
Zaczêli atakowaæ ju¿ od pierwszych minut i stworzyli kilka dogodnych sytuacji i bramki wisia³y w
powietrzu. Pierwsza pad³a ju¿ w 18
minucie, ale sêdzia nie uzna³ jej,
dopatruj¹c siê faulu na bramkarzu
goœci. Co jednak siê odwlecze, to...
W 34 min. pad³ „prawid³owo” zdobyty gol. Pi³kê sprzed pola karnego
wstrzeli³ miêdzy obroñców Konieczny. Akcjê zamkn¹³ strza³em
pod poprzeczkê niemal z zerowego
k¹ta Jaros³aw Kiernicki. W 38 min.
przyjezdni mieli sporo szczêœcia.
Centra Artura Samala trafi³a na g³owê Kiernickiego, którego strza³ instynktownie obroni³ bramkarz Wybrze¿a, zaœ dobitkê Œmierzchalskiego wybi³ nogami. Minê³o kilkadziesi¹t sekund i miejscowi znów mogli
zdobyæ bramkê. Ponownie Kiernicki zakrêci³ obroñcami w polu karnym, uderzy³ w d³u¿szy róg, lecz
niecelnie. W ostatniej akcji przed
przerw¹ Œmierzchalski, Samal i
Konieczny „rozklepali” obronê Wybrze¿a na tyle, ¿e Artur Samal dope³ni³ tylko formalnoœci zdobywaj¹c drugiego gola.
Jak dalece górowali wêgorzynianie nad goœæmi z wybrze¿a,
œwiadczy fakt, ¿e powa¿n¹ interwencjê bramkarz Sparty Robert Pi³at mia³ dopiero w 56 minucie. Rzut
wolny poœredni dla przyjezdnych
zakoñczy³ siê mocnym strza³em,
który bramkarz Sparty udanie odbi³,
ale za chwilê pi³ka wróci³a w pole

Memoria³
im. Witolda
Markiewicza
(£OBEZ) To bêdzie ju¿ siódmy Memoria³ im. Witolda Markiewicza. Odbêdzie siê w najbli¿sz¹ sobotê, 17 listopada, o
godz. 13. w hali sportowej w
£obzie.
W tym dniu halowy turniej pi³ki
no¿nej „pi¹tek” rozegraj¹ trampkarze Lecha Poznañ, Salosu Szczecin,
Pogoni Szczecin, Chemika Police,
B³êkitnych Stargard Szcz. i gospodarze – Œwiatowid £obez.
(r)

karne Sparty, gdzie po strzale Pi³at
ponownie odbi³ pi³kê, ale wobec
dobitki by³ ju¿ bezradny. To jednak
nie zmienia³o obrazu gry, w której
wêgorzynianie mieli wiêcej okazji
do strzelenia goli, a tê przewagê
udokumentowa³ w 88 min. Dawid
Bidny, strzelaj¹c trzeci¹ bramkê.
By³a jeszcze okazja na czwart¹, gdy
po sfaulowaniu przed polem karnym Bidnego arbiter podyktowa³
rzut wolny, jednak nie usun¹³ bramkarza z boiska. Wykona³ go nieŸle
Artur Samal, lecz jeszcze lepiej
obroni³ jego strza³ bramkarz Wybrze¿a, który by³ „cichym bohaterem” tego spotkania.
Sparta: Robert Pi³at - Leszek
Radziejewski (60' Norbert Halamus), Edward Tondrik, Piotr
Zdziarski, Kamil Kulczyñski (70'
Patryk ¯urawik), Jaros³aw Konieczny, £ukasz Bulik, Artur Samal,
Dawid Bidny (90' Andrzej Wilczyñski), Krzysztof Œmierzchalski (75'
Daniel Romañczyk), Jaros³aw Kiernicki.
Bramki: Jaros³aw Kiernicki 34',
Artur Samal 44', Dawid Bidny 88'.
Sêdzia g³ówny: Andrzej Nawojski, asystenci: Dominik Rokicki,
Krzysztof Nowakowski.
(ms)
IV liga
Wyniki 14. kolejki. Stal Szczecin Astra Ustronie Morskie 3:0, Leœnik/
Rossa Manowo - Vineta Wolin 0:1,
Wiekowianka Wiekowo - Gryf Kamieñ
Pomorski 3:3, Rasel Dygowo - Ina
Goleniów 1:0, Orze³ Wa³cz - Kluczevia
Stargard 0:3, K³os Pe³czyce - Lech
Czaplinek 1:1, Arkonia Szczecin - Ba³tyk Koszalin 3:2, Sarmata Dobra - Hutnik Szczecin 0:2.
1. Ba³tyk Koszalin
2. Leœnik/Rossa Manowo
2. Vineta Wolin
4. K³os Pe³czyce
5. Rasel Dygowo
6. Stal Szczecin
7. Sarmata Dobra
8. Gryf Kamieñ Pom.
9. Arkonia Szczecin
10. Hutnik Szczecin
11. Astra Ustronie M.
12. Lech Czaplinek
13. Wiekowianka Wiek.
14. Kluczevia Stargard
15. Ina Goleniów
16. Orze³ Wa³cz

31 48:11
30 30:16
28 27:11
25 23:20
25 20:16
24 26:21
22 23:15
21 28:21
20 25:25
19 18:18
18 30:23
15 6:16
13 19:24
12 15:27
7 16:46
1 5:49

Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n.
Wyniki 14. kolejki: Tanowia Tanowo Iskra Golczewo 1:6, Wicher Brojce GKS Mierzyn 3:1, Pomorzanin Przybiernów - Flota II Œwinoujœcie 0:1,
Radowia Radowo Ma³e - Masovia Maszewo 2:2, Sparta Wêgorzyno - Wy-
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Pora¿ka Sarmaty
w ostatnim meczu
na w³asnym boisku
Pora¿k¹ 0:2 z Hutnikiem Szczecin
zakoñczy³ siê ostatni czwartoligowy
mecz Sarmaty Dobra rozegrany na w³asnym boisku. I chocia¿ do zakoñczenia
rundy jesiennej Sarmatê czeka jeszcze
wyjazdowy mecz z Gryfem Kamieñ
Pomorski, to tegoroczny, jesienny, po
14 meczach, bilans punktowy i bramkowy (22 punkty, bramki 23:15) jest lepszy, ni¿ w poprzednim sezonie po 15
meczach (18 pkt., bramki 26:33).
W sobotnim meczu od samego pocz¹tku pi³karze Sarmaty przejêli inicjatywê w polu, lecz poza trafieniem z rzutu wolnego w poprzeczkê bramki Hutnika przez Zdzis³awa Szw¹dera, przez
ca³¹ pierwsz¹ po³owê nie uda³o siê im
zbudowaæ w miarê dogodnej sytuacji do
strzelenia bramki.
W drugiej po³owie bardziej zdecydowanie zaczêli graæ m³odzi pi³karze
Hutnika Szczecin (przeciêtna wieku
nieco powy¿ej 21 lat) i to wystarczy³o,
aby przechyliæ w koñcówce meczu szalê zwyciêstwa na swoj¹ korzyœæ.

uznaæ za udany, gdy¿ oprócz mocnego
miejsca w œrodku tabeli, Sarmata awansowa³ do IV rundy Pucharu Polski na
szczeblu okrêgu.
Sarmata Dobra - Hutnik Szczecin
0:2 (0:0)
Strzelcy bramek dla Hutnika:
Krzysztof Szumiato (75'), Pawe³ Juszczyk (82').
Sarmata: Tomasz D¿egan, Pawe³
Kowal (81' Seweryn Wrzesieñ), Damian Dzierbicki, Piotr Grochulski,
Wojciech Dorsz, Emilian Kamiñski,
Piotr Klêczar, Andrzej Jod³owski (72'
Wojciech Bonifrowski), Zdzis³aw
Szw¹der, Krzysztof Szkup (57' Damian
Mosi¹dz), Damian Padziñski oraz w
rezerwie: Grzegorz Buczma, Mateusz
Dzierbicki, Micha³ Borowik.

Sarmatê jesieni¹ w pojedynkach z
dru¿ynami szczeciñskimi przeœladuje
jakieœ fatum, gdy¿ wczeœniej w pojedynkach ze Stal¹ i Arkoni¹ tak¿e musia³
zejœæ z boiska pokonany.

Hutnik: Tomasz Judkowiak, Pawe³
Juszczyk, Sylwester Derewoñko, Pawe³
Wojtalak, Daniel Koz³owski, Konrad
WoŸniak (77' Grzegorz Œwiech), Tomasz Kobielski, Krzysztof Szumiato
(90' Rados³aw Marcyniuk), Rafa³ Mendyk, Marcin Rajmer (65' Damian Grzywacz), Filip ¯abiñski (57' Maciej Ho³owiej); w rezerwie: Maciej Cichosz,
Rafa³ Koz³owski.

A w Sarmacie có¿, widaæ by³o zmêczenie zawodników mijaj¹cym sezonem, który mimo wszystko nale¿y

Sêdzia g³ówny: £ukasz Ostrowski,
asystenci: Karol Arys, Micha³ Magdziarz (ZZPN).
estan

brze¿e Rewalskie Rewal 3:1, Promieñ
Mosty - Kasta Szczecin 5:1, Œwiatowid
£obez - Jeziorak Szczecin 5:1, B³êkitni
II Stargard - Chemik II Police 5:2.
1. Flota II Œwinoujœcie
2. Sparta Wêgorzyno
3. Pomorzanin Przyb.
4. Jeziorak Szczecin
5. Iskra Golczewo
6. Œwiatowid £obez
7. Promieñ Mosty
8. B³êkitni II Stargard
9. Wicher Brojce
10. Wybrze¿e Rewalskie
11. GKS Mierzyn
12. Tanowia Tanowo
13. Chemik II Police
14. Radowia Radowo M.
15. Masovia Maszewo
16. Kasta Szczecin

33 41:12
29 33:21
29 44:18
27 44:23
25 44:24
25 34:32
23 41:37
22 38:34
21 21:26
18 23:28
17 31:39
13 20:41
13 21:34
11 16:36
9 13:33
7 24:50

A klasa Szczecin gr. 1
Wyniki 11. kolejki: Jantar Dziwnów Orze³ Prusinowo 4:2, Mewa Resko Ba³tyk Gostyñ 3:0, Korona Stuchowo Orze³ £o¿nica 4:1, Fala Miêdzyzdroje Pionier ¯arnowo 0:0, B³êkitni Trzyg³ów - Sowianka Sowno 11:5, Bizon
Cerkwica - Sparta Gryfice 2:5.
1. Mewa Resko
2. Fala Miêdzyzdroje
3. B³êkitni Trzyg³ów
4. Jantar Dziwnów
5. Pionier ¯arnowo

27
22
22
19
19

47:17
16:11
43:34
34:30
38:23

Wyniki i tabele
6. Sparta Gryfice
7. Korona Stuchowo
8. Ba³tyk Gostyñ
9. Orze³ £o¿nica
10. Orze³ Prusinowo
11. Sowianka Sowno
12. Bizon Cerkwica

18 32:27
18 31:23
14 19:27
14 19:25
8 13:30
7 23:34
2 8:42

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

37 50:10
28 43:22
25 60:27
22 25:27
21 43:37
21 32:25
21 26:23
19 39:44
14 32:31
14 20:31
13 31:45
9 19:50
9 25:59
7 24:38
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Œwiatowid rozbija Jezioraka
Kibice zgromadzeni
10 listopada na stadionie
przy ul. Siewnej
spodziewali siê sporych
emocji w meczu
Œwiatowida z
Jeziorakiem, ale to, co
zobaczyli, przeros³o ich
najœmielsze oczekiwania.
Gdy rozpoczyna³a siê pierwsza po³owa, zapewne wiêkszoœæ kibiców w
duszy marzy³a choæby o remisie. Jeden
ze starszych kibiców, który przyjecha³
na mecz rowerem, w drugiej po³owie
wyrazi³ to s³owami: - Panie, liczy³em,
by zdobyli chocia¿ jeden punkt, ale to
co siê dzieje, to wielkie zaskoczenie.
Jednak zanim pad³y te s³owa, Jeziorak rozpocz¹³ bardzo ofensywnie, pokazuj¹c, ¿e do £obza przyjecha³ po
wszystkie punkty, a z racji wy¿szej pozycji w tabeli mia³ uzasadnione aspiracje. Ch³opaki z Za³omia grali szybko,
pokazuj¹c dobr¹ technicznie pi³kê.
Obrona Œwiatowidu mia³a spore k³opoty z szybkimi napastnikami oraz z serwowanymi do nich prostopad³ymi podaniami. Jeziorak wypracowywa³ sobie
na skrzyd³ach wiele dogodnych sytuacji, po których nastêpowa³y wrzutki w
pole karne. To tworzy³o wiele groŸnych
sytuacji podbramkowych, jednak albo
brakowa³o przys³owiowego czubka
buta albo obroñcom udawa³o siê w
ostatniej chwili wybiæ pi³kê na przedpole lub aut albo na posterunku by³ Micha³
Tchórz. By³ jeszcze czwarty element szczêœcie, które tym razem zagra³o po
stronie ³obzian.
Gdy Œwiatowid po kilkunastu minutach otrz¹sn¹³ siê z zaskoczenia,
spróbowa³ kontr. Po jednej z nich okazjê mia³ Micha³ Koba, jednak strzeli³
wprost w bramkarza. Gdy gra zaczyna³a
siê wyrównywaæ i wydawa³o siê, ¿e ju¿
po strachu, nieoczekiwanie zagapili siê
pomocnicy, którzy zgubili pi³kê w momencie wychodzenia do ataku, nast¹pi³a b³yskawiczna wrzutka pi³ki miêdzy
dwóch obroñców i szybki Mateusz
Chlibyk, najbardziej bramkostrzelny
napastnik klasy okrêgowej, w sytuacji
sam na sam z Tchórzem, nie da³ mu
¿adnych szans na obronê. Kibice struchleli. Czy¿by by³ to pocz¹tek kanonady Jezioraka?
Jednak £ukasz Petera krzykn¹³ na
ch³opaków, by siê obudzili i chyba dotar³o do nich. Niespodziewanie po rzucie ro¿nym Micha³ Koba zrehabilitowa³
siê za wczeœniejszy kiepski strza³ i tym
razem w zamieszaniu wbi³ pi³kê do siatki. Wszyscy odetchnêli. Nie taki diabe³
straszny, a bramka do szatni inaczej
ustawia³a grê w drugiej po³owie i przede
wszystkim podbudowywa³a psychicznie.
W drugiej po³owie kibice przecieraj¹ oczy ze zdumienia. Ju¿ kilka minut
po rozpoczêciu gry, po doœrodkowaniu
z rzutu ro¿nego, Micha³ Koba g³ow¹
pakuje pi³kê do siatki goœci. W 55 minucie na samotn¹ akcjê zdecydowa³ siê

Micha³ NiedŸwiecki, który po rajdzie
lew¹ stron¹ strzeli³, a pi³ka po odbiciu
od s³upka wpad³a do siatki. Jeziorak jest
zupe³nie zdezorientowany, gra przestaje siê goœciom kleiæ i pope³niaj¹ coraz
wiêcej b³êdów. To nie tak ten mecz mia³
wygl¹daæ, dla nich.
A Œwiatowid dopiero siê rozkrêca³,
m¹drze stosuj¹c pressing ju¿ na po³ówce Jezioraka, nie pozwalaj¹c mu rozwin¹æ akcji. Zaledwie kilka minut póŸniej
obroñcy pod takim naciskiem podaj¹
pi³kê do bramkarza, lecz zbyt s³abo.
Startuje do niej £ukasz Niko³ajczyk.
Kto bêdzie szybszy - £ukasz czy bramkarz? Bramkarz, ale ma zbyt ma³o czasu, by j¹ z³apaæ, wiêc wœlizgiem wybija
pi³kê, ale rozpêdzony £ukasz jest ju¿
tak blisko, ¿e ta odbija siê od niego i
wpada do siatki. Pi³karze z Za³omia
za³amuj¹ siê, puszczaj¹ im nerwy,
krzycz¹ na siebie. Widaæ, jak bardzo
chcieli wygraæ ten mecz i jak bardzo
prze¿ywaj¹ gorycz pora¿ki.
Ostatnia bramka to ju¿ tylko dalszy
ci¹g ich dramatu. Po dalekim wykopie
naszego bramkarza pi³ka koz³uje za
lini¹ obrony i wydaje siê, ¿e przejmie j¹
bramkarz goœci, ale nagle pojawia siê
Micha³ Bia³ecki, bramkarz jakby waha
siê, nie wiedz¹c, czy zd¹¿y, i gdy startuje do niej, jest ju¿ za póŸno, Micha³
przerzuca g³ow¹ pi³kê nad nim i ta l¹duje w siatce. 5:1! Œwiatowid po prostu
rozje¿d¿a Jezioraka w drugiej po³owie
i pi³karze z Za³omia schodz¹ z boiska
wœciekli i zrozpaczeni, a zespó³ Œwiatowidu tañczy w szalonej radoœci przed
kibicami.
Œwiatowid: Tchurz, Mosi¹dz D.
(83' Szabunia), Petera, Mosi¹dz M.,
Sygnowski (45' Pañka), Popielewski,
Stefaniak, NiedŸwiecki, Niko³ajczyk
(71' Ostaszewski), Koba, Bia³ecki (85'
Wielgus) oraz w rezerwie Deuter i Kêsy.
Bramki dla Œwiatowidu: Micha³
Koba - 2, Micha³ NiedŸwiecki, £ukasz
Niko³ajczyk i Micha³ Bia³ecki.
Teraz Œwiatowid jedzie na ostatni
mecz rundy do Golczewa z Iskr¹. Musi
siê zmobilizowaæ i nie powtórzyæ b³êdu
Jezioraka, czyli nie nastawiaæ siê po
takim zwyciêstwie na pewn¹ wygran¹.

Foto: u góry: Micha³ Koba strzela drug¹ bramkê Jeziorakowi. Na dole:
radoœæ w szatni, od lewej: trener Dariusz Kêsy, Micha³ NiedŸwiecki, £ukasz
Petera, Waldemar Popielewski, Micha³ Tchórz i £ukasz Niko³ajczyk.

Na koniec podziêkowania od klubu dla Joanny Wiœniewskiej, Klaudii Kuzio
i Damiana Kotwickiego za kwestowanie na stadionie.
KAR

IV liga – 15. kolejka

Granie w planie

17.11.12 (sobota)
11.00 Hutnik Szczecin - Rasel Dygowo
12.00 Kluczevia Stargard - Leœnik/Rossa Manowo
12.00 Gryf Kamieñ Pomorski - Sarmata Dobra
12.00 Astra Ustronie Morskie - Arkonia Szczecin
13.00 Ina Goleniów - Orze³ Wa³cz
13.00 Ba³tyk Koszalin - K³os Pe³czyce
14.00 Vineta Wolin - Stal Szczecin
14.00 Lech Czaplinek - Wiekowianka Wiekowo

Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n. – 15. kolejka
17.11.12 (sobota)
11.00 Flota II Œwinoujœcie - Wicher Brojce
13.30 Iskra Golczewo - Œwiatowid £obez
14.00 Chemik II Police - Pomorzanin Przybiernów
14.00 Masovia Maszewo - Promieñ Mosty
14.00 Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Radowia Radowo Ma³e
14.00 Jeziorak Szczecin - Sparta Wêgorzyno
14.00 GKS Mierzyn - Tanowia Tanowo
15.00 Kasta Szczecin - B³êkitni II Stargard
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Promenada
z nowym obliczem
Zapiski z pamiêci (cz. 23)
Temat tabu
Jak ka¿dy wie, a jak nie wie, to
siê dowie ,¿e prawie z ka¿dej rodziny ktoœ siedzi zagranic¹ i to nie koniecznie na wczasach. Takie czasy.
I mnie kiedyœ sytuacja rzuci³a za
miedzê, do Niemiec, a¿ do Hamburga. Kolega, który ju¿ wczeœniej tam
pracowa³, za ka¿dym razem, kiedy
przyjecha³ do £obza, namawia³
mnie, abym z nim jecha³. Podda³em
siê. Pojecha³em, pomimo ¿e wczeœniej zarzeka³em siê, ¿e do Szwabów nigdy do pracy nie pojadê. Wybra³em z³¹ porê, bo pocz¹tek lipca.
Znajomoœæ mego niemieckiego na
poziomie Czterech pancernych, a
wiêc typowy poziom znajomoœci
jêzyka u ludzi, którzy w szkole nie
zetknêli siê z tym jêzykiem. Kolega
zagwarantowa³ mi dojazd i nocleg w
kempingu. Codziennie rano, wg
ustalonego planu, wyrusza³em na
poszukiwanie pracy. Robi³em
dziennie po kilkanaœcie kilometrów
zachodz¹c w obejœcia gospodarskie
pytaj¹c o pracê. Tych kilka formu³ek nauczy³ mnie kolega. Niestety
nie nauczy³ mnie jeszcze s³uchaæ po
niemiecku. Niektórzy Niemcy coœ
do mnie mówili, a ja gamoñ jêzykowy nic nie rozumia³em lub prawie
wcale. Na takim chodzeniu od domu
do domu zesz³o mi 45 dni. Szef kolegi zauwa¿y³ po kilku dniach, ¿e ma
nowego lokatora i od tej chwili codziennie pyta³, czy mam pracê, czy
mam za co ¿yæ. Zasoby finansowe i
wa³ówka przywieziona z domu powoli siê kurczy³y. Koñczy³ siê sierpieñ. Pewnego dnia szef kolegi spyta³ siê, czy nie chcia³bym pomóc
jego ojcu w posprz¹taniu inspektów,
którymi zarz¹dza³ Opa. Przyst¹pi³em do sprz¹tania. Po 3 godzinach
by³o po robocie. Opa pochwali³, ¿e
dobrze pracowa³em i znam siê na robocie. Dosta³em pierwsze 25 marek.

Parking
Parking nad Elb¹ to nie jedno
konkretne miejsce, ale miejsce, na
którym w danym dniu parkowali
Polacy. Oficjalnie parkowaæ tam
móg³ ka¿dy i ile chcia³, o ile nie by³

Polakiem. My na polecenie Policji
musieliœmy siê wynosiæ natychmiast w inne miejsce, najlepiej na
parking w innej dzielnicy, tak aby
na kilka dni zejœæ im z oczu. Turyœci
innych nacji mogli stawiaæ swoje
przyczepy kempingowe, pod³¹czyæ
je do pr¹du, rozbiæ namioty i biwakowaæ do woli. Policja dobrze wiedzia³a po co biwakujemy na parkingu i dlaczego. Czêœæ z nas mia³a
pracê bez noclegu, a czêœæ polowa³a
na pracê, oczywiœcie na czarno.
Naszym pracodawcom by³o na
rêkê, ¿e nocujemy poza ich gospodarstwem. Zatrudniani byliœmy
oczywiœcie na czarno. Tylko niektórzy z nas, po wielu latach pracy na
czarno u jednego szefa, dostawali
mo¿liwoœæ pracy na bia³o np. na 3
miesi¹ce, a potem znów na czarno.
Wraz z wejœciem do Unii wszystko
mia³o siê zmieniæ. Mieliœmy pracowaæ na bia³o, dostawaæ stawki jakie
obowi¹zuj¹ np. Portugalczyków tj.
kilkanaœcie euro na godzinê. Nic z
tego. Tych, co pracuj¹ na bia³o, jest
na lekarstwo. A jeœli ju¿ pracuj¹ na
bia³o, to nie myœlcie pañstwo, ¿e
dostaj¹ ca³¹ stawkê na rêkê. Z tego
co wynegocjowali, czêœæ potr¹ca
siê na poczet ubezpieczenia. Nie
dosyæ, ¿e ich stawka jest mniejsza
faktycznie, ni¿ najni¿sza stawka
obowi¹zuj¹ca niemieckiego pracownika, to jeszcze siê z niej potr¹ca. Pozostali pracuj¹ nadal na czarno za 5 euro lub wy¿ej. A niektórzy
nasi gastarbajterzy musz¹ podpisywaæ co roku kuriozalne zobowi¹zanie, ¿e nie podadz¹ swojego pracodawcy do s¹du o nie wypracowan¹
emeryturê. Œrednio praca trwa w
rolnictwie od 15 lutego do 30
czerwca i od 1 wrzeœnia do po³owy
listopada po 10- 11 godzin dziennie,
w³¹cznie z sobotami i niedzielami.
Dla tych co tam nie pracowali powiem, ¿e jest to praca niezwykle
ciê¿ka i wyczerpuj¹ca. Chocia¿
spotka³em nawet wielu, co siê
chwalili, ¿e tam nic nie robi¹ i zarabiaj¹ po kilkanaœcie euro, a przedtem marek, na godzinê. Patrz¹c na
ich stan posiadania i nêdzn¹ (wagowo) posturê, œmiem w¹tpiæ w ich
WP
jasn¹ gwiazdê.

(£OBEZ). Ju¿ w przysz³ym
roku promenada w £obzie ma
staæ siê miejscem, w którym mi³o
i bezpiecznie bêdzie mo¿na spêdziæ czas. Szykuj¹ siê du¿e zmiany.
Obecnie trwaj¹ prace zwi¹zane
z oœwietleniem na promenadzie.
Powstaje ono od strony rzeki. Alejka od strony boiska szkolnego zostanie wykonana na odcinku od ul.
Segala a¿ do siedziby Nadleœnictwa
w £obzie, druga alejka z kolei bêdzie wykonana do mostku na Redze.
Zakoñczenie prac zwi¹zanych z
wymian¹ nawierzchni alejek planowane jest do po³owy czerwca przysz³ego roku.
£awki oraz kosze s¹ ju¿ zakupione, zostan¹ zamontowane dopie-

ro po wykonaniu alejek, czyli w drugiej po³owie roku.
Aby kosze nie trafi³y do rzeki, a
na promenadzie by³o bezpiecznie,
zostanie za³o¿ony monitoring.
Docelowo przy pomniku papie¿a Jana Paw³a II ma powstaæ plac
zabaw. Jeœli bêdzie takie zapotrzebowanie spo³eczne, zostanie tu postawiony kamienny stó³ do tenisa
sto³owego. Z tego miejsca dostêpne
jest równie¿ boisko przy gimnazjum.
RzeŸby stoj¹ce na promenadzie
zostan¹ umyte, a na terenie zielonym nasadzone krzewy ozdobne i
wykonane zostan¹ klomby. Tym
samym miejsce to stanie siê mi³ym
terenem rekreacyjno-wypoczynkowym dla mieszkañców miasta. MM

Wygonimy ludzi
z lasu?
(£OBEZ). Czy bêdzie wiêcej
miejsc postojowych? Czy Nadleœnictwo wpuœci ludzi do lasu? takie pytania podczas sesji zada³a
radna Maria Pokomeda.
Burmistrz £obza Ryszard Sola
uspokoi³ zebranych, ¿e lasy by³y i
bêd¹ udostêpniane.
- Wiem od nadleœniczego, rozmawia³em z zastêpc¹, ¿e planuj¹
kolejne inwestycje zwi¹zane z budow¹ parkingów, dróg leœnych, które bêd¹ przechodzi³y gruntown¹
modernizacjê. To na pewno u³atwi
nam wszystkim wjazd do lasu i znalezienie miejsca, gdzie bêdzie mo¿na w obrêbie udostêpnionych dróg
zostawiæ auto i spokojnie sobie
pójœæ i pozbieraæ grzyby oraz jagody – powiedzia³ burmistrz. MM

