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Wa¿na rocznica

4 czerwca ca³a Polska
œwiêtowa³a kolejn¹ rocznicê
wolnych wyborów, które
odby³y siê 4 czerwca 1989
roku. Jak wa¿na jest to data,
œwiadczy list otwarty Prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego, który zachêca
Polaków do wspólnego œwiêtowania. „W tê wa¿n¹ rocznicê spotkajmy
siê i wznieœmy toast za nasz¹ wolnoœæ” - tak apeluje w liœcie otwartym.
Prezydent zachêca, by „po ponad dwudziestu latach od tamtego
wydarzenia uczciæ wspólnie ten
ogromny sukces”. Jak zaznaczy³, 4
czerwca „œwiêto wolnoœci, œwiêto
wszystkich obywateli, jest okazj¹ do
z³o¿enia sobie nawzajem gratulacji i
podziêkowañ za minione lata, za codzienn¹ pracê, za wysi³ek na rzecz
przysz³oœci”.
Tyle list Prezydenta, a teraz wracamy na nasze podwórko. Czy faktycznie jest co œwiêtowaæ? Co
wspólnego z gminami maj¹ wybory
w 1989 r.?
Jako „stary” samorz¹dowiec i
burmistrz dwóch kadencji pragnê
podzieliæ siê z mieszkañcami gmin
naszego powiatu refleksj¹ . Warto z takiej okazji przystan¹æ w ci¹g³ym
zabieganiu i zastanowiæ, co dobrego
dla ludzi da³y te pierwsze wolne
wybory do Sejmu i Senatu. Czy g³osuj¹c 4 czerwca 1989 roku na „Solidarnoœæ” mieliœmy œwiadomoœæ, ¿e
uruchamiamy machinê do zmiany
w³adzy? Faktycznie zmieniliœmy nie
tylko w³adzê, ale równie¿ ustrój.
Stopniowo - w nowej Polsce, z liberalnym rynkiem i odradzaj¹cym siê
kapitalizmem, zmienia³o siê nasze
¿ycie. Najpierw zniknê³y z naszego
pejza¿u PGR-y, potem kolejne zak³ady. Rozpoczê³a siê likwidacja i prywatyzacja. Wesz³a w ¿ycie ustawa o
bezrobociu. A sympatyczny minister w rz¹dzie Mazowieckiego, Kuroñ, t³umaczy³ w telewizji kto to jest
bezrobotny i co mu siê nale¿y. Stopniowo pojawiali siê nowi pracodawcy, ale pracy nie wystarcza dla
wszystkich, wiêc co rusz ktoœ ze znajomych lub rodziny wyje¿d¿a z kraju
do pracy.
Ale równie¿ zasz³y zmiany, które
widzimy w naszym otoczeniu i jesteœmy z nich dumni. Najwa¿niejsza - to
przywrócono samorz¹d gminny i
powiatowy. Zamiast naczelnika w
urzêdzie pojawi³ siê burmistrz, a w
powiecie starosta - jak przed wojn¹.
Przez te kilka kadencji burmistrzów i starostów nasze miasteczka
z prowincjonalnych zmieni³y siê na

nowoczesne oœrodki miejskie ze
sprawn¹ administracj¹, dobr¹
oœwiat¹, baz¹ sportow¹, w miarê
dobrymi drogami i kanalizacj¹ - jeszcze nie wszêdzie, ale postêp jest
widoczny. Dostrzegamy te pozytywne zmiany i lubimy powtarzaæ, ¿e
„gminy to nasze ma³e ojczyzny”.
Ka¿dy z burmistrzów jednym
tchem potrafi wymieniæ co dobrego
za samorz¹du powsta³o w gminie.
Dla mnie istotne jest nie tylko
gmina, równie¿ powiat. Przypominam celowo powiat, bo nie sposób
nie wspomnieæ tego sukcesu, jakim
by³o powstanie powiatu ³obeskiego. Pierwszymi bohaterami s¹ ci, co
blokowali tory, ¿eby powiat powsta³.
Pamiêtamy, ¿e na pocz¹tku reformy
powiatowej £obza nie by³o na mapie. Kiedy powiat wywalczyli mieszkañcy, zaczê³a siê ¿mudna praca
pierwszych starostów Antoniego
Gutkowskiego i Tadeusza JóŸwiaka
oraz wszystkich instytucji, aby powiat dobrze s³u¿y³ gminom. I tu muszê wspomnieæ o jednej osobie, której praca i talent organizacyjny
szczególnie zdecydowa³, ¿e powiat
by³ twórczy i dynamiczny. To kolejny starosta - Halina Szymañska, z
któr¹ wspó³pracowa³am jako burmistrz Wêgorzyna. Zapamiêta³am
walkê o utrzymanie szpitala, pomys³
na Centrum Turystyki oraz Centrum
Integracji Spo³ecznej „CIS”. To by³y
cenne inicjatywy, które uruchomi³y
kolejne. Dziœ po Centrum Turystyki
nie ma œladu, bo kolejny starosta
mia³ inn¹ wizjê i centrum zlikwidowa³.
Ale po centrum pozosta³a marka,
któr¹ centrum i pasjonat rowerów
Roman Ciechañski stworzy³o - wyœcig kolarski. Niestety, ta marka
powêdrowa³a do innego powiatu,
bo ³obeski nie jest ju¿ ich wspó³organizatorem. Szkoda, bo by³a to naprawdê wielka promocja. Dobrze, ¿e
pozosta³y CIS-y! Pierwsza w Polsce
taka organizacja dzia³aj¹ca z samorz¹dami, wspieraj¹ca ludzi po ró¿nych przejœciach i organizuj¹ca
miejsca pracy! To na powiecie ³obeskim uczy³y siê inne gminy polskie,
jak za³o¿yæ CIS. Wspomnê te¿ o
œwietnym projekcie za kadencji starosty Antoniego Gutkowskiego
„Mama do pracy, dziecko do przedszkola”, po którym zosta³o w powiecie siedem przedszkoli wiejskich (w
gminie Wêgorzyno przedszkole w
Cieszynie). Teraz, kiedy mamy najwiêkszy w historii ni¿ demograficzny i brak przedszkoli - ten projekt
oceniam wysoko. Szkoda ¿e ten projekt nie jest kontynuowany w tej
kadencji.

Wielkim sukcesem w tamtej kadencji by³ projekt termomodernizacji obiektów publicznych - wykonany w partnerstwie piêciu gmin, z
£obzem jako liderem. Mo¿na by by³o
mówiæ o ró¿nych inicjatywach powiatu i dobrej robocie osób pracuj¹cych w strukturach powiatu, ale
ramy jednego artyku³u to za ma³o.
Teraz zastanawiam siê, co dalej z
powiatem? W ostatnim czasie w
mediach pojawi³y siê spekulacje, ¿e
starosta Ryszard Brodziñski prowadzi jakieœ rozmowy w sprawie dalszego istnienia powiatu. Jakoby
chcia³ przy³¹czenia Wêgorzyna do
powiatu drawskiego, licz¹c tam na
intratne stanowiska. Myœlê, ¿e nie
mo¿e to byæ prawda, bo to by³oby
wrêcz polityczne samobójstwo.
Myœlê równie¿, ¿e ma³e ojczyzny
£obez, Dobra,Radowo, Resko i Wêgorzyno nie dadz¹ sobie wydrzeæ
tego dorobku, jakim jest powstanie
powiatu. Tylko teraz nie mo¿na spocz¹æ na laurach, trzeba wymagaæ od
w³adz powiatu, aby dbali o jego rozwój. W jaki sposób? Prosty przyk³ad: Burmistrz £obza tworzy strefê
ekonomiczn¹, jeœli mu siê uda bêdzie
praca dla mieszkañców nie tylko
gminy £obez , ale równie¿ powiatu.
Ale czy starosta wspiera burmistrza
w tych staraniach? A mo¿e wszystkie gminy powinny wspieraæ, aby
pozyskaæ du¿ego inwestora do strefy, bo to siê op³aci wszystkim.
Od 4 czerwca 1989 roku mamy
samorz¹dy, co oznacza - mamy siê
rz¹dziæ SAMI! Wojewoda pilnuje,
czy samorz¹d stanowi dobre prawo.
Izba Obrachunkowa pilnuje, czy
dobrze wydaje publiczne z³otówki, a
mieszkañcy raz na 4 lata oceniaj¹
w³odarzy przy urnie. Dlatego mamy
prawo domagaæ siê, aby starosta
zrobi³ wszystko co w jego mocy, aby
ten powiat by³ najlepszy! Samorz¹d
powiatowy powinien zrobiæ bilans i
na otwarcie nowej dekady podj¹æ
nowe wyzwania. Tego oczekuj¹
mieszkañcy, bo nic tak nie wkurza jak
marazm i obojêtnoœæ oraz zwyk³e
administrowanie bez ambitnych
planów. A nie zerkaæ w stronê powiatu drawskiego! Natomiast mieszkañcy powinni pytaæ, co z naszym powiatem, bo to jest dobro wspólne.
Jeœli zabraknie powiatu, wszyscy
odczuj¹ jego brak, bo stracimy wiêkszoœæ instytucji powiatowych i pieni¹dze na rozwój. Mam jednak g³êbok¹ nadziejê, ¿e powiat jest niezagro¿ony, trzyma siê mocno, zadbajmy o to wszyscy!
Gra¿yna Karpowicz,
burmistrz dwóch kadencji
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Od Redakcji.
S³owo pisane idzie w lud i informacje utrwalaj¹ siê w g³owach, w nie
chc¹c, by utrwali³y siê fa³szywe,
muszê sprostowaæ dwie sprawy.
Wybory do pierwszego wolnego
samorz¹du odby³y siê 27 maja 1990
r., a nie 4 czerwca 1989 r., jak uparcie
powtarza autorka - „stary” samorzadowiec. 4 czerwca 1989 r. - owszem odby³y siê wybory do Sejmu, ale nie
„wolne”, jak powtarza za prezydentem autorka, ale tzw. kontraktowe.
Kontrakt dawa³ ponownie zarejestrowanej „Solidarnoœci”, z której
usuniêto tzw. ekstremistów, tylko 30
procent miejsc w Sejmie i tyle mandatów zdoby³a Solidarnoœæ. Trudno
tu wiêc mówiæ o wolnych wyborach.
W zwi¹zku z apelami prezydenta o
radosne œwiêtowanie, ktoœ s³usznie
zauwa¿y³, ¿e jak ju¿, to nale¿y cieszyæ siê w 30 procentach.
Je¿eli chodzi o ocenê samorz¹dów gminnego i powiatowego, to
oczywiœcie zapraszamy do dyskusji
wszystkich chêtnych.
KAR
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Wyprzedza³ na trzeciego,
doprowadzi³ do wypadku
(DOBRA) 3.06.2013 r. o godz.
17.40, na drodze Dobra - Nowogard,
mieszkaniec gminy Dobra, kieruj¹c
Mercedesem, podczas wyprzedzania motoroweru zjecha³ na przeciwny pas ruchu na wprost jad¹cego z
przeciwka samochodu marki Seat,
kierowanego przez mieszkañca gmi-

ny Wêgorzyno. Kieruj¹cy, aby unikn¹æ zderzenia, zjecha³ na pobocze,
nastêpnie straci³ panowanie nad
pojazdem, zjecha³ na przeciwny pas
ruchu, na pobocze i uderzy³ w drzewo. Kierowcy byli trzeŸwi.
Kierowca i pasa¿erka Seata trafili
z obra¿eniami do szpitala.
(kp)

285 rodzin ¿yje w ubóstwie
(WÊGORZYNO). W ubieg³ym
roku ze wsparcia Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej skorzysta³o w tej gminie 1259 osób na 3961 pracuj¹cych.
W gminie mieszkaj¹ 7244 osoby. W
ubóstwie ¿yje tu 285 rodzin.
W gminie Wêgorzyno w ubieg³ym roku mieszka³o 7244 osób, w
tym wieku 0-17 lat - 1472, w wieku
emerytalnym - 1182, w wieku produkcyjnym - 4590 osób. Wœród
osób w wieku produkcyjnym pracowa³o 3961 osób, 629 osób zarejestrowanych by³o jako bezrobotne. Z
oœrodka pomocy spo³ecznej udzielono pomocy i wsparcia 1259 oso-

bom (stanowi to 17,45 ogó³u mieszkañców miasta, czyli niemal co szósta osoba) w tym d³ugotrwale korzystaj¹ce – 660 osób. Œwiadczenie
przyznano – 707 osobom, natomiast
œwiadczenie pieniê¿ne – 415 osobom.
W tej gminie w ubóstwie ¿yje 285
rodzin.
Ogó³em wydatki OPS w Wêgorzynie wynosi³y 4.772.316 z³, w tym
na przeciwdzia³anie narkomanii 1
tys. z³, przeciwdzia³anie alkoholizmowi – 59 tys. z³, z kolei na przeciwdzia³anie przemocy w rodzinie –
2.580 z³.
MM

Sarna na drodze

nie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem 0,53 mg/l, alkoholu w wydychanym powietrzu.

03.06.2013 r. oko³o godziny 21.40
na drodze Zajezierze - £obez, mieszkanka gminy Drawsko, kieruj¹c samochodem marki Audi, uderzy³a
w sarnê, która wbieg³a na drogê
wprost pod nadje¿d¿aj¹cy pojazd,
powoduj¹c jego uszkodzenie.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
03.06.2013 r. w m. Runowo,
Krzysztof K. kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
(1,21 mg/l) oraz wbrew s¹dowemu
zakazowi kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi i rowerami,
wydanemu przez s¹d.

NietrzeŸwy rowerzysta
04.06.2013r. w Resku na ul.
¯eromskiego Miko³aj P., mieszkaniec gminy Resko, kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem 1.00
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
05.06.2013 r. w £obzie na ul. Niepodleg³oœci Piotr S. kierowa³ samochodem Honda, znajduj¹c siê w sta-

Rometem w VW
06.06.2013 r. oko³o godz.15.15 w
Starogardzie, mieszkaniec gminy
Resko, kieruj¹c motorowerem Romet, z niewiadomych przyczyn uderzy³ w stoj¹cy czêœciowo na poboczu, w miejscu niedozwolonym, samochód marki VW, kierowany przez
S., który zatrzyma³ siê w celu wysadzenia pasa¿era. Motorowerzysta
ze z³amaniem nogi zosta³ przetransportowany œmig³owcem do szpitala
w Szczecinie.

Naruszy³ zakaz s¹dowy
08.06.2013 r. na drodze Wysiedle
– £obez mieszkaniec gminy £obez
kierowa³ rowerem wbrew zakazowi
prowadzenia rowerów w ruchu l¹dowym orzeczonemu przez s¹d.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
07.06.2013 r. mieszkaniec Szczecina kierowa³ samochodem marki
Nissan, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem:
0.41 mg/l; alkoholu w wydychanym
powietrzu.
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Zrobi³a siê droga dla piratów, bez kontroli, bez niczego

Quadowcy
ca³kowicie bezkarni
(KLÊPNICA, gm. £obez).
Mieszkañcy tej gminy prosz¹ policjê o wsparcie w przeciwdzia³aniu
piractwa drogowego. Gdy kieruj¹cy
quadami zaczynaj¹ szaleæ na drogach, mieszkañcy nie maj¹ gdzie
szukaæ pomocy. Telefon alarmowy
odbierany jest przez Œwidwin, stacjonarny w £obzie – milczy.
- Na pocz¹tku maja by³o takie piractwo quadami, ¿e nie mogliœmy
sobie poradziæ w ¿aden sposób. Nie
wiem co dzieje siê z telefonami policji. 997 nie odpowiada, 112 – odbiera
Œwidwin, nie przekazuje wiadomoœci
do £obza. Nie mamy deski ratunku.
Panie komendancie, ¿eby tak nie
by³o, jak w ubieg³ym roku. Wypadek
za wypadkiem. Ja policjê powiatow¹
bardzo proszê o interwencjê. U nas
zrobi³a siê droga dla piratów, bez
kontroli, bez niczego. Jeœli zg³asza
siê to, jeœli chcemy, aby nam ktoœ
pomóg³, to nie mamy pomocy na
czas. Teren jest zabudowany, ograniczenie do 40 km/h, dzisiaj mo¿na
zobaczyæ, czy na tej drodze licz¹ siê
ze znakami czy czymkolwiek. Wystarczy stan¹æ z radarem na godzinê,
odbije siê to w ci¹gu miesi¹ca – apelowa³a so³tys Klêpnicy Stanis³awa
Bobko, podczas majowej sesji Rady
Miejskiej.
Obecny na sesji zastêpca komendanta m³. insp. Jacek Dobrek,
obecnie pe³ni¹cy obowi¹zki Komendanta Powiatowego Policji w
£obzie do czasu rozstrzygniêcia
konkursu, potwierdzi³, ¿e takie zg³oszenia by³y i poinformowa³, ¿e policjanci ruchu drogowego s¹ zadaniowani w tym zakresie.
- Jest pewien problem - my po
prostu nie dysponujemy samochodem terenowym, aby wjechaæ w las,

a tak najczêœciej dzieje siê przy quadach. Dysponujemy samochodami
marki KIA. Quad wje¿d¿a w las i jest
po zawodach. Jest to du¿e zagro¿enie dla bezpieczeñstwa w ruchu drogowym. Je¿eli chodzi o ruch drogowy, to muszê powiedzieæ, ¿e jest to w
priorytecie komendanta g³ównego i
w tej chwili podjêliœmy decyzjê o
przesuniêciu jednego etatu do ruchu drogowego. Mam nadziejê, ¿e
prze³o¿y siê to na bezpieczeñstwo na
drogach. W ubieg³ym roku odnotowaliœmy cztery wypadki œmiertelne.
Le¿y nam to bardzo na sercu. W
czerwcu jest bardzo du¿o imprez plenerowych. Bardzo proszê o uwagê i
rozwagê, bo w³aœnie w tym okresie,
gdy s¹ imprezy plenerowe, bardzo
du¿o kierowców nietrzeŸwych doprowadza do najgroŸniejszych wypadków. Proszê o interweniowanie
telefoniczne. Jeœli chodzi o telefon,
to faktycznie sprawdzê. Dochodzi³y
do nas sygna³y, ¿e dzwoni¹c pod
112, ludzie dodzwaniaj¹ siê do Œwidwina. Spróbujê to wyjaœniæ. Mamy
gor¹cy okres, apelujê o rozwagê,
umiar, ale jednoczeœnie informowanie nas o sytuacjach, ¿e jest taka
osoba, która zachowuje siê na drodze niew³aœciwie – powiedzia³ m³.
insp. J. Dobrek.
Do³¹czaj¹c do apelu, zwracamy
uwagê, ¿e i w mieœcie piratów nie
brakuje - z jednej strony motocyklistów, którzy zapewne z powodu
prêdkoœci nie zauwa¿aj¹ znaków
ograniczeñ, z drugiej strony osoby
przeje¿d¿aj¹ce przez £obez szczególnie na wysokoœci ul. Koœcielnej,
gdzie kierowcy samochodów nie
zwracaj¹ uwagi ani na ograniczenie
prêdkoœci, ani na pieszych na pasach.
Jest tam parking, mo¿na zaparkowaæ i mo¿na skontrolowaæ. MM
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w £obzie informuje, i¿ w ramach partnerskiego projektu systemowego pt. "POMÓ¯ SOBIE - od biernoœci do aktywnoœci" wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego do uczestnictwa w projekcie w 2013 r. zakwalifikowa³o 25 osób. Od maja 10 niepe³nosprawnych beneficjentów objêto asystentur¹ osób niepe³nosprawnych, 5 - trenerem pracy z osob¹ niepe³nosprawn¹ i jej rodzin¹. Asystentów oraz trenera pracy wspiera³
bêdzie psycholog, pedagog, mediator, prawnik, terapeuta rodzinny oraz pracownik socjalny. Specjaliœci
zatrudnieni w projekcie bêd¹ s³u¿yli swoj¹ pomoc równie¿ dla pozosta³ych uczestników projektu. Przez
doradcê zawodowego dla wszystkich beneficjentów zostan¹ opracowane opinie na temat ich indywidualnych predyspozycji zawodowych. 6 m³odych osób weŸmie udzia³ w kursie prawa jazdy kat. B, natomiast
15 osób niepe³nosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, wyjeŸdzie do Zak³adu Pracy Chronionej oraz
Zak³adu Aktywnoœci Zawodowej. W okresie letnim rozpoczn¹ siê warsztaty: "Edukacja finansowa dla osób
o niskich dochodach", " Komunikacja i umiejêtnoœci spo³eczne" oraz "Aktywizacja spo³eczna osoby niepe³nosprawnej". W ramach dzia³añ œrodowiskowych dla beneficjentów projektu zaplanowano wycieczkê
integracyjno - kulturoznawcz¹, wyjazd do kina oraz spotkanie wigilijne - podsumowuj¹ce projekt.
Ca³kowity koszt projektu w 2013 r. wynosi 530.574,00 z³. G³ównym zamierzeniem projektodawcy jest
umo¿liwienie bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo osobom z terenu powiatu ³obeskiego dostêpu do
ró¿nych form aktywnej integracji zmierzaj¹cej do wejœcia lub powrotu do ¿ycia spo³eczno - zawodowego.
pcpr

CMYK

£OBEZ
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Zdecyduj¹ - ile ostatecznie za œmieci
(£OBEZ). W najbli¿sz¹
œrodê radni miejscy
zadecyduj¹, ile
ostatecznie mieszkañcy
gminy bêd¹ p³aciæ za
œmieci. W op³atach
wprowadzane s¹
rozró¿nienia w
zale¿noœci od liczby
osób zamieszkuj¹cych
gospodarstwo.
Gmina £obez jest ju¿ po przetargu na odbiór i zagospodarowanie
œmieci z terenu gminy £obez. Przetarg wygra³o ³obeskie Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych, oferuj¹c
kwotê 1.211.760 z³ za swoje us³ugi.
Kwota ta nie obejmuje jednak
wszystkich kosztów zwi¹zanych ze
zbiórka odpadów komunalnych bowiem czêœæ obowi¹zków, zgodnie z
ustaw¹, przejê³a gmina.
Przy obni¿eniu kosztów, w stosunku do wczeœniejszych wyliczeñ,
mo¿liwe sta³o siê obni¿enie stawki
op³at za œmieci. Obni¿enie jednak
dotyczy œmieci segregowanych.
Odnoœnie œmieci niesegregowanych zaproponowano jedynie za-

okr¹glenie pierwotnej kwoty 21,09 z³
do 21 z³. Ta stawka nie ma odpowiadaæ rzeczywistym kosztom obs³ugi
za odbiór i zagospodarowanie odpadów, a byæ swoist¹ kar¹ za brak segregacji.
W projekcie uchwa³y jest propozycja, aby cenê œmieci segregowanych obni¿yæ do kwoty 11,50 od
osoby. Jednak, gdy w gospodarstwie domowym zamieszkuje wiêcej
ni¿ cztery osoby ustala siê stawkê
op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokoœci 52 z³.
Byæ mo¿e mia³o to odci¹¿yæ rodziny wielodzietne, gdzie dwoje rodziców ma na utrzymaniu kilkoro
dzieci, jednak przy obecnym zapisie
obejmuje równie¿ rodziny wielopokoleniowe, np. dwoje emerytów,
dwoje doros³ych pracuj¹cych i jedno dziecko.
Zgodnie z zapisem w uchwale,
jeœli odpady nie s¹ zbierane w sposób selektywny rodziny, w których
zamieszkuje wiêcej ni¿ cztery osoby
zap³ac¹ 105 z³ miesiêcznie (przy piêcioosobowej rodzinie i tak bêdzie to
kwota po stawce normalnej, jak dla
wszystkich).
Z kolei na nieruchomoœciach, na
których nie zamieszkuj¹ mieszkañcy, a powstaj¹ odpady komunalne,

Tyle œmieci wytwarzamy wed³ug urzêdu - miesiêcznie, ¿yj¹c: w domu, w szkole, w przychodni, na cmentarzu, w gara¿u, na dzia³ce
i w domku letniskowym.

stawka za pojemniki ma wynosiæ: za
110 litrów – 18,41 z³, za 120 litrów –
20,09 z³, za 240 litrów – 40,17 z³, za 360
litrów – 60,26 z³, za 770 litrów – 128,81
z³ i za 1100 litrów – 184,01 z³.
Za œmieci zbierane w sposób selektywny na tego typu nieruchomoœciach cena jest odpowiednio ni¿sza i tak przyk³adowo za pojemnik
120 litrów op³ata ma wynosiæ 11,50
z³, natomiast 1100 litrów – 105,40 z³.
Uchwa³a ma wejœæ w ¿ycie 1
sierpnia, do tego czasu bêd¹ obowi¹zywaæ stawki w wysokoœci 14,06
z³ za œmieci segregowane i 21,09 z³ za
œmieci niesegregowane.
Kolejn¹ uchwa³¹, jak¹ podejm¹
radni, dotyczy zmian w Regulaminie.
Regulamin okreœla m.in. narzucon¹
iloœæ odpadów komunalnych, za
które mieszkañcy bêd¹ zobowi¹zani
dodatkowo p³aciæ w takich miejscach jak: szko³y, przychodnie, restauracje, sklepy. Mieszkañcy, albowiem koszty te zostan¹ przerzucone w cenach, sk³adkach, podatkach – na mieszkañców.
Zgodnie z regulaminem sklepom
bran¿y spo¿ywczej i owocowo-warzywnej maj¹ zostaæ narzucone
op³aty w wysokoœci 30 litrów tygodniowo na ka¿de 10 m.kw. powierzchni sprzeda¿y, w sklepach do

100 m.kw. na ka¿de 10 m.kw. naliczono 10 litrów œmieci tygodniowo.
Szko³y, przedszkola, ¿³obki zap³ac¹
za ka¿da osobê (uczniowie, personel) – po 2 litry na ka¿d¹ osobê tygodniowo. Przychodnie, czyli zespó³
co najmniej dwóch gabinetów lekarskich na jednego pacjenta zostanie
obci¹¿ony koniecznoœci¹ op³aty
0,25 litra, natomiast gabinety lekarskie – na jednego pacjenta – 1 litrem
œmieci. Obiekty hotelarskie za jedno
miejsce hotelowe zostan¹ obci¹¿one koniecznoœci¹ op³aty za 5 litrów
œmieci.
Urzêdy, hurtownie, firmy zatrudniaj¹ce do 200 osób bêd¹ musia³y
zap³aciæ za 10 litrów tygodniowo na
jedn¹ osobê zatrudnion¹.
W³aœciciele ogrodów dzia³kowych zap³ac¹ za 2 litry tygodniowo
w okresie od kwietnia do wrzeœnia na
jedn¹ u¿ytkowan¹ dzia³kê, równie¿
za 2 litry tygodniowo zap³ac¹ w³aœciciele gara¿y. Jeœli ktoœ posiada domek letniskowy, zap³aci za kolejne 20
litrów œmieci na jedn¹ osobê w okresie pobytu, jednak nie ma informacji,
aby w tym samym okresie zmniejszono op³atê za brak pobytu w lokalu
mieszkalnym.
Op³aty obejmuj¹ równie¿ cmentarze – na jedn¹ pochowan¹ osobê
op³ata bêdzie naliczana za 1,5 litra
œmieci.
MM

Str
Str.. 6
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Zmiana organizacji ruchu

Przebudowa ronda
rozpoczêta

(£OBEZ). Od wczoraj rozpoczê³a siê przebudowa ronda w £obzie, a
wraz z nim zmiana organizacji ruchu. Rondo przebuduje firma
STRABAG Spó³ka z o.o. Pruszków
za 1.621.913 z³. Szacunkowa wartoœæ
zamówienia
wynosi³a
2.547.077 z³, cena z najwy¿sz¹
ofert¹ – 1895115 z³.
Budowa ronda, a w zwi¹zku z tym
i zmiana organizacji ruchu, podzielona jest na 6 etapów. W pierwszym
rzêdzie wykonywane bêd¹ prace od
miejsca na wysokoœci starego kina
„Rega” do skrzy¿owania z ulic¹ Konopnickiej po prawej stronie jezdni
(jad¹c od centrum miasta). Lew¹
stron¹ puszczony bêdzie ruch wahad³owo, kierowany tymczasow¹
sygnalizacj¹ œwietln¹. Kolejny etap
obejmowaæ bêdzie ten sam odcinek
drogi, z uwzglêdnieniem prawego
pasa. W kolejnych czterech etapach
budowane bêdzie rondo. Ka¿dy
etap obejmowaæ bêdzie jedn¹
æwiartkê, poczynaj¹c od strony liceum, nastêpnie £obeskiego Domu
Kultury, parku i na koñcu od strony
s¹du.
Podczas prac skrzy¿owanie bê-

dzie udostêpnione dla ruchu. Czêœæ
kierowców samochodów osobowych bêdzie mog³a skorzystaæ z
mo¿liwoœci przejazdu obok marketów. Utrudnienia bêd¹ równie¿ w
ruchu pieszych.
Rozbudowa skrzy¿owania ul.
Segala i ul. Niepodleg³oœci obejmuje
przebudowê skrzy¿owania zwyk³ego na skrzy¿owanie typu rondo.
Zakres drogowych robót budowlanych obejmuje: przebudowê i
wzmocnienie nawierzchni drogowej, remont i przebudowê chodników, wybudowanie kanalizacji deszczowej z separatorem, usuniêcie
kolizji - prze³o¿enie kabli telekomunikacyjnych, przestawienie 2 s³upów
oœwietleniowych, prze³o¿enie gazoci¹gu oraz wykonanie zabezpieczenia ciep³oci¹gu. W kosztach budowy ronda partycypuje gmina £obez.
Na ten cel w projekcie bud¿etu na
rok przysz³y zagwarantowana jest
kwota 150 tys. z³, z czego 80 tys. z³
przeznaczonych jest w ramach dofinansowania na budowê ronda, a 70
tys. z³ na prze³o¿enie sieci znajduj¹cej siê w gruncie. Budowa ma zostaæ
zakoñczona pod koniec paŸdziernika br.
MM

Skarb Pañstwa - Starosta £obeski
informuje, ¿e na tablicach og³oszeñ: w siedzibie Starostwa
Powiatowego w £obzie i w Wydziale Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4, zosta³
wywieszony wykaz nieruchomoœci gruntowych oddanych w
u¿ytkowanie wieczyste przeznaczonych do sprzeda¿y wy³¹cznie
ich u¿ytkownikom wieczystym, obejmuj¹cy dzia³ki nr 239/8 o pow.
0,0957 ha - KW nr SZ1L00025390/7 i nr 239/15 o pow. 0,1918 ha
- KW nr SZ1L/00025541/1 po³o¿one w obrêbie ewidencyjnym
miasta Resko.
Informacjê o wywieszeniu tego wykazu zamieszczono równie¿
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w £obzie i w BIP.
STAROSTA RYSZARD BRODZIÑSKI

tygodnik ³obeski 11.6.2013 r.

Dzieñ Dziecka
w wêgorzyñskiej szkole

Rodzice dzieci ze Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie „wczytali
siê” w s³owa wiersza T. Kubiaka:
„My, dzieci, chcemy siê œmiaæ, my,
dzieci, chcemy siê bawiæ…” i zaproponowali swoim pociechom obchody
Dnia Dziecka.
5 czerwca o godz. 8.30 na podwórku szkolnym dyrektor szko³y
Lucyna Wolska, przywita³a dzieci i
da³a sygna³ do rozpoczêcia zabawy.
Na milusiñskich czeka³a wspania³a
zabawa podczas festynu przygotowanego przez Radê Rodziców.
Wœród licznych atrakcji by³y: rozgrywki sportowe, malowanie twarzy, przeja¿d¿ka bryczk¹ lub na kucyku, pokaz mody dzieciêcej, beczka
œmiechu, Omnibus itp. Uczniowie,

korzystaj¹c z wizyty stra¿aków i
policji z Wêgorzyna, chêtnie zasiadali za kierownic¹ wozów oraz rozmawiali z pracownikami s³u¿b mundurowych na temat ich pracy.
Podczas festynu na ka¿dego
uczestnika czeka³ pyszny poczêstunek przygotowany przez rodziców.
Impreza zakoñczy³a siê pokazem mody w wykonaniu nauczycieli. Na wybiegu pojawili siê niezwykli goœcie, zarówno ze œwiata showbiznesu jak i z bajek. Na uroczystoœæ przybyli m.in. M. Jackson,
Doda, Czerwony Kapturek, ¯ó³w
Ninja, pirat, wró¿ka itp. Uczniowie z
ogromnym zaanga¿owaniem obserwowali pokaz, próbuj¹c odgadn¹æ,
który nauczyciel przebra³ siê za
dan¹ postaæ.
A. W.

Skarb Pañstwa - Starosta £obeski
informuje, ¿e na tablicach og³oszeñ: w siedzibie Starostwa
Powiatowego w £obzie, w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa
Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4, w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w £obzie zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoœci
przeznaczonych do sprzeda¿y obejmuj¹cy nieruchomoœci
niezabudowane, w sk³ad których wchodz¹ dzia³ki o nr
ewidencyjnych: 117/1,117/2, 118/1, 118/4, 118/5, 118/6 - KW nr SZ1L/
00024044/0, 123 - KW nr SZ1L/00025505/7, 137, 138 - KW nr SZ1L/
00025504/0, 120 - KW nr SZ1L/00001093/1, 143 - KW nr SZ1L/
00012923/9, po³o¿one w Poradzu, w gminie £obez.
Informacjê o wywieszeniu tego wykazu zamieszczono równie¿
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w £obzie i w BIP.
STAROSTA RYSZARD BRODZIÑSKI

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 11.6.2013 r.

Dyrektor domu kultury szuka³ inwestorów
na Bia³orusi

Kto pyta o strefê?
(£OBEZ). Kwestia przygotowania strefy ekonomicznej na przyjêcie inwestorów oraz dzia³añ burmistrza w zakresie ich pozyskiwania
powraca pod obrady sesji co jakiœ
czas. Najczêœciej pyta o to radny
Piotr Æwik³a. Tak te¿ by³o i podczas
ostatniej sesji Rady Miejskiej w
£obzie.
Na zadanie pytanie o stan dzia³añ w zakresie pozyskiwania inwestorów, g³os zabra³ Dariusz Ledzion
dyrektor £obeskiego Domu Kultury. Burmistrz £obza Ryszard Sola
podczas obrad by³ nieobecny.
- Byliœmy na Bia³orusi. Jeœli chodzi o sprawy zwi¹zane z inwestycjami, wszêdzie tam gdzie by³em, by³y
prowadzone rozmowy odnoœnie naszej strefy ekonomicznej. Odwiedziliœmy partnerów z Piñska i ma³ego
miasteczka obok. Wszêdzie gdzie
by³em, zostawia³em materia³y promocyjne miasta i gminy £obez i prowadzi³em rozmowy w sprawie strefy
ekonomicznej – powiedzia³ dyrektor
£DK Dariusz Ledzion.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Kazimierz Chojnacki doda³, ¿e dyrektor £DK informowa³ partnerów
zagranicznych gminy o tym, ¿e w

przysz³ym roku w £obzie mog¹ odbyæ siê miêdzynarodowe targi ekonomiczne.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
poinformowa³, ¿e kilku inwestorów
interesowalo siê stref¹ ekonomiczn¹, w tym istniej¹ca firma w
£obzie – Bode, które podpisa³o kontrakt z Amerykanami i zwiêkszy³o
zatrudnienie.
– Firma planuje równie¿ rozbudowê filii. Od dwóch miesiêcy, producent styropianu, planowa³ rozpocz¹æ dzia³anoœæ w strefie w Kostrzyniu, ale póŸniej zainteresowa³ siê
£obzem. W tym roku chce przygotowaæ inwestycjê, a w przysz³ym planuje ja rozpocz¹æ. Spotkañ by³o
du¿o. Muszê zaznaczyæ, ¿e w bud¿ecie na rok przysz³y musimy zabezpieczyæ œrodki na uzbrojenie czêœci
strefy – powiedzia³ wiceburmistrz
Ireneusz Kabat.
MM
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Nie wystartowali,
bo zabrak³o pieniêdzy
(RO¯NOWO, gm. £obez). Ta
niewielka miejscowoœæ mo¿e pochwaliæ siê utalentowanymi dziewczêtami w zakresie sportu. Nie zawsze jednak mog¹ startowaæ, bo...
brakuje pieniêdzy na wyjazd.
Kwestiê braku mo¿liwoœci startów dziewcz¹t poruszy³ podczas
sesji so³tys Ro¿nowa Waldemar Lisik.
- Trzy dziewczyny z Ro¿nowa zajê³y pierwsze miejsce w województwie w sztafecie szwedzkiej. W ubie-

g³ym roku by³y na mistrzostwach
Polski, zakwalifikowa³y siê do fina³u.
Zosta³ op³acony wyjazd dla czterech
zawodniczek, ale zabrak³o dla rezerwowej. W trakcie zawodów jedna
dziewczyna dozna³a kontuzji i z braku
rezerwowej nie wystartowa³y w finale, a mog³y stan¹æ na podium, mia³y
tak¹ szansê - powiedzia³ so³tys.
S³owa so³tysa nie spotka³y siê z
odzewem. Trudno stwierdziæ wiêc,
czy zmieni siê coœ w kwestii wsparcia finansowego dla wybijaj¹cych
siê zawodniczek.
MM

Œmieci zbierze ZUBiK
(RADOWO MA£E). Zosta³
ju¿ rozstrzygniêty przetarg na odbieranie i transport odpadów od
mieszkañców gminy Radowo
Ma³e.

W tej gminie w przetargu wystartowa³a jedna firma - Zak³ad Us³ug
Budowlanych i Komunalnych Spó³ka z o.o. z Reska, oferuj¹c swoje
us³ugi za 252.560,80 z³.
MM

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

Kto ma zap³aciæ za wiatê?
(CIESZYNO). Kto w tej miejscowoœci powinien zadbaæ o postawienie wiaty przystankowej? Czy tylko
mieszkañcy tej miejscowoœci?
- Otrzyma³em pismo odnoœnie
wiaty przystankowej w Cieszynie.
Chcia³em tylko przypomnieæ, ¿e z
dworca nie korzystaj¹ jedynie
mieszkañcy naszej wsi, ale i okolicznych wiosek. Wiaty pewnie przyda³yby siê, poniewa¿ m³odzie¿ jeŸdzi
do szkó³. Nie do koñca jestem za tym,
aby tylko so³ectwo Cieszyno wy³o¿y³o œrodki na to, ¿eby zakupiæ wiaty
z funduszu so³eckiego. Jestem za

tym, aby s¹siednie wioski te¿ do³o¿y³y siê, bowiem mieszkañcy s¹siednich miejscowoœci te¿ korzystaj¹ z tego przystanku. Myœlê, ¿e to
zmniejszy³oby trochê koszt. Jeœli
jednak nie, to proszê o ujêcie tego
zadania w bud¿ecie na rok przysz³y,
by za³atwiæ sprawê – powiedzia³
so³tys Cieszyna Mariusz Rataj podczas sesji Rady Miejskiej w Wêgorzynie.
So³tysowi przyznano racjê, tym
samym koszt wiaty przystankowej
zostanie podzielony pomiêdzy so³ectwa.
MM

ZARZ¥D POWIATU W £OBZIE
informuje, ¿e na tablicach og³oszeñ: w siedzibie Starostwa
Powiatowego w £obzie, w Wydziale Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4, w
siedzibach Urzêdów Miejskich: w Wêgorzynie, £obzie, Dobrej
Resku, Urzêdu Gminy w Radowie Ma³ym zosta³ wywieszony
wykaz nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y
obejmuj¹cy zabudowan¹ dzia³kê nr 6/1 o pow. 0,3491 ha
po³o¿ona w Resku przy ul. Stodólnej - KW nr SZ1L00002561/0.
Informacjê o wywieszeniu tego wykazu zamieszczono równie¿ na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w £obzie i w BIP.
STAROSTA RYSZARD BRODZIÑSKI

Przedmiotem sprzeda¿y jest:
- dzia³ka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym nr 430/
9 o pow. 0,0370 ha (370 mkw.) po³o¿ona w centrum wsi Dobropole. Nieruchomoœæ przeznaczona w SUiKZP gminy Dobra jako strefa zabudowy
mieszkaniowej. Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr
SZ1L/00019201/1 w S¹dzie Rejonowym w Gryficach, IX wydzia³ Ksi¹g
Wieczystych w £obzie.
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 02.07. 2013
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
08 lipca 2013 r. rozpoczêcie o godzinie 1100 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. (091) 39 14 528 (opracowa³ Stanis³aw Wasilewicz).
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DOBRA

tygodnik ³obeski 11.6.2013 r.

Oœwiadczenia maj¹tkowe radnych Gminy Dobra
Damian Padziñski – przewodnicz¹cy Rady Miejskiej – kierownik
Zespo³u Osób w Administracji Mienia Komunalnego w Dobrej.
Posiada gara¿ o powierzchni
18.mkw. o wartoœci 3 tys. z³. Z tytu³u
umowy o pracê osi¹gn¹³ dochód w
wysokoœci 41.990,14 z³, z tytu³u umowy zlecenia – 17.083,10 z³ – wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska. Z tytu³u diety
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej –
13.200 tys. z³.
Posiada samochód marki Peugeot 407, rok prod. 2004 – wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska.
Posiada kredyt odnawialny – 30
tys. z³ (na dzieñ 31.12.2012 rok) zaci¹gniêty w PKO BP (na zakup dzia³ki
budowlanej).
Edward Stanis³awczyk - wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej. Z
tytu³u zatrudnienia w ZGK Sp. z o.o
w Dobrej w ubieg³ym roku osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 33.234,63 z³, z
tytu³u pe³nienia obowi¹zków spo³ecznych i obywatelskich (dieta radnego) 7.200 z³.
Bogumi³a Marut posiada dom o
powierzchni 138 m.kw. o wartoœci
250 tys. z³, budynki gospodarcze o
powierzchni 186 m.kw. o wartoœci 98
tys. z³ - jako wspó³w³asnoœæ po rodzicach 1/ 3 – maj¹tek odrêbny.
Z tytu³u emerytury osi¹gnê³a w
roku ubieg³ym dochód w wysokoœci
26.838,80 z³, z tytu³u umowy o dzie³o
– 1.364 z³, z tytu³u diety radnego –
7.190 z³ – ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa.
Posiada po¿yczkê gotówkow¹ w
wysokoœæ 60 tys. z³ na remont domu
w banku PKO S.A., sp³ata w 60 ratach, do sp³acenia zosta³o 38.989 z³,
data zakoñczenia sp³aty 08.02.2016
rok – ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa.
Antoni Kontowicz posiada
mieszkanie w³asnoœciowe na
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ o powierzchni 64 m.kw. o wartoœci 87 tys.
z³ oraz dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 0,1902 ha o wartoœci 35
tys. z³ równie¿ na wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñsk¹.
W roku ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 10.037,88 z ZUS,
z tytu³u diety radego – 3.600 z³.
Posiada samochód osobowy
marki Mercedes Vito z 1997 r., Mercedes Vito z 2012 r. Volkswagen z 2005
roku, Citroen Berlingo z 2007 r. oraz
Citroen Berlingo z 2004 roku –
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska.
Wies³aw Graczykowski, emeryt
– posiada mieszkanie komunalne o
powierzchni 86 m.kw.
Z tytu³u emerytury w roku ubie-

g³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
37.103,60 z³, z tytu³u zatrudnienia na
pó³ etatu w P.P.U.H. Dudka Stanis³aw – 9 tys. z³, z tytu³u diety radnego – 6.530 z³.
Piotr Hebda w roku ubieg³ym
zgromadzi³ na swoim koncie kwotê w
wysokoœci 2 tys. z³.
Posiada dom o powierzchni 150
m.kw. o wartoœci 170 tys. z³, tytu³
prawny – 1/ 9 udzia³u.
Inne nieruchomoœci – 0,5 ha o
wartoœci 10 tys. z³ – tytu³ prawny 1/
9 udzia³u.
W ubieg³ym roku wysokoœæ dochodów wynios³a 50.015,2 z³ z tytu³u
umów o dzie³o, z tytu³u umowy zlecenia – 13.24,26 z³. Posiada samochód marki Audi A8 z 1997 o wartoœci
11 tys. z³.
Piotr Ga³ka w³aœciciel gospodarstwa ogrodniczego posiada na
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ dom o
powierzchni 250 m.kw. o wartoœci
350 tys. z³, gospodarstwo ogrodnicze o powierzchni 23,95 ha o wartoœci 550 tys. z³. Tytu³ prawny - wspólnota ma³¿eñska, dzier¿awca – 2,59
ha. Z tego tytu³u w roku ubieg³ym
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
64.976,35 z³.
Dieta radnego 1.480 z³ – maj¹tek
odrêbny.
Posiada ci¹gnik rolniczy URSUS
z 1999 r. - wspólnoœæ ma³¿eñska.
Posiada kredyt preferencyjny na
budowê przetwórni warzyw w wysokoœci 180 tys. z³, (od 09.2004 do
07.2019 r.) w Banku Spó³dzielczym w
Goleniowie. Pozosta³o ok. 70 tys. z³
– wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska.
Kredyt hipoteczny na zakoñczenie remontu budynku mieszkalnego
w wysokoœci 130 tys. z³, na okres od
08.04.2008 r. do 31.03.2029 r. w banku
Spó³dzielczym Goleniów, pozosta³o
do sp³aty ok. 104 tys. z³ – wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska.
Mariusz Kaczmarek w roku
ubieg³ym zgromadzi³ na koncie 11
tys. z³. Uzyska³ dochód w wysokoœci 13.805,36 z³, zasi³ek z Urzêdu Pracy w kwocie 211,80 z³. Z tytu³u diety
radnego otrzyma³ – 2.160 z³.
Maria B¹k w roku ubieg³ym
zgromadzi³a na swoim koncie 110
tys. z³, jest w³aœcicielk¹ 50 akcji GPW
na kwotê 2 tys. z³.
Na ma³¿eñsk¹ wspólnotê maj¹tkow¹ posiada mieszkanie o powierzchni 76,16 z³ o wartoœci 110 tys.
z³, gara¿ o powierzchni 18 m.kw. o
wartoœci 10 tys. z³.
Z tytu³u emerytury w roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 28.957,08 z³, z tytu³u diety radnego – 3.820 z³.

Posiada samochód osobowy
marki Toyota Corolla z 2003 roku.
Kazimierz £ojek zatrudniony w
MPT Stanro M. Szczechowicz w
Szczecinie na stanowisku Kierownik
Rejonu Sprzeda¿y. Posiada mieszkanie o powierzchni 55,23 m.kw. o wartoœci 73 tys. z³ na wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñsk¹.
Prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ PHU KAMA Kazimierz £ojek
(do 31.08.2012 r.). z tego tytu³u w
roku ubieg³ym osi¹gn¹³ przychód w
wysokoœci 58.599 z³.
W roku ubieg³ym z tytu³u umowy
o pracê (od 01.09.2012 roku)
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
18.578 z³. Posiada kredyt mieszkaniowy w wysokoœci 75 tys. z³, kwota
pozosta³a do sp³aty na dzieñ
24.04.2013 r. wynosi³a 66.438,66 z³.
Kamila Dorsz zatrudniona w
P.H.U.P. Bicykl Jan Zugaj w Nowogardzie na stanowisku specjalista
ds. sprzeda¿y detalicznej i hurtowej.
Posiada na w³asnoœæ dzia³kê o
powierzchni 0,0933 ha i dwa budynki
niemieszkalne o wartoœci 30 tys. z³ –
nieruchomoœæ nabyta w drodze
przetargu od Urzêdu Miejskiego
Gminy Dobra.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a przychód w
wysokoœci 18 tys. z³.
Posiada kredyt gotówkowy w
kwocie 30 tys. z³ zaci¹gniêty w banku Zachodnim WBK S.A. na zakup
dzia³ki o pow. 0,0933 ha zabudowanej dwoma budynkami niemieszkalnymi. Kredyt zawarty w dniu
12.03.2010 r. Saldo kredytu –
19.529,23 z³, data sp³aty kredytu –
28.03.2016 rok.
Kamila Cio³ek-Borczyk rolnik
posiada na w³asnoœæ gospodarstwo
rolne o powierzchni 11,60 ha o wartoœci 174 tys. z³. W roku ubieg³ym
osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
6.570 z³.
Posiada kredyt obrotowy zaci¹gniêty w Banku Spó³dzielczym Goleniów o/Chociwel w wysokoœci 16
tys. z³ na gospodarstwo rolne, kredyt inwestycyjny w BS Goleniów o/
Chociwel w wysokoœci 7.200 z³ oraz
kredyt gotówkowy w B.S. Goleniów
o/Chociwel w wysokoœci 2,5 tys. z³.
Grzegorz Jaromin pracuje jako
elektromonter pogotowia energetycznego w ENEA Operator Sp.
z.o.o.
Posiada mieszkanie o powierzchni 63,10 m.kw. o wartoœci 110 tys. z³
- tytu³ prawny – akt notarialny –
ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa.
Z tytu³u umowy o pracê osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 73.402,83 z³, z

tytu³u diety radnego – 6230 z³, prowizja od zebranego podatku – 978,88
z³.
Posiada kredyt mieszkaniowy w
BŒ Goleniów Filia w Dobrej na zakup
mieszkania w kwocie 36 tys. z³, stan
zad³u¿enia na dzieñ 31.12.2012 r.
wynosi 26.100 z³, na dzieñ z³o¿enia
zeznania- 25.500 z³.
Dorota Grzywacz nauczyciel bibliotekarz zatrudniona w Gimnazjum
im. Unii Europejskiej w Dobrej posiada na wspólnoœæ maj¹tkow¹
mieszkanie o powierzchni 64 m.kw. o
wartoœci 100 tys. z³ oraz mieszkanie
o powierzchni 48,88 m.kw. o wartoœci
75 tys.
Od rolników indywidualnych
dzier¿awi grunty rolne o powierzchni 4,04 ha, z tego tytu³u w roku ubieg³ym osi¹gnê³a przychód w wysokoœci 8 tys. z³, dochód w wysokoœci
– 3 tys. z³.
W roku ubieg³ym z tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 45.789,48 z³ w tym 2.553,94 z innych Ÿróde³, z tytu³u pe³nienia obowi¹zków spo³ecznych – 6.700 z³.

Burmistrz
Dobrej
Barbara Wilczek – burmistrz
gminy Dobra.
W ubieg³ym roku zgromadzi³a na
koncie kwotê w wysokoœci 6.305,23
z³ jako maj¹tek odrêbny, 200 euro
jako maj¹tek objêty ma³¿eñsk¹
wspólnoœci¹ maj¹tkow¹.
Posiada dom o powierzchni 130
m.kw. o wartoœci 400 tys. z³ jako
maj¹tek wspólny. Równie¿ jako maj¹tek wspólny posiada dzia³ki rolne
o powierzchni 0,1399 ha o wartoœci 1
tys. z³, i 0,0305 o wartoœci 1 tys. z³.
W roku ubieg³ym ze stosunku
pracy w Urzêdzie Miejskim w Dobrej
osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
119.330,67 z³ brutto, z tytu³u pracy w
Radzie Stowarzyszenia CIW w
£obzie 157,50 z³ netto – maj¹tek odrêbny.
Posiada na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ samochód osobowy marki
Volkswagen Passat z 2002 r. o wartoœci 25 tys. z³ oraz samochód osobowy marki Volkswagen Golf z 2002 r. o
wartoœci 15 tys. z³.
Posiada kredyt hipoteczny na
budowê domu w wysokoœci
200.333,70 CHF zaci¹gniêty w Getin
banku S.A. w Katowicach – Dom
Bank Oddzia³ £ódŸ; sp³ata w 360
miesiêcznych ratach pocz¹wszy od
paŸdziernika 2007 r. - zobowi¹zanie
wspólne, stan zad³u¿enia na
31.12.2012 r. 162.789,67 CHF.

tygodnik ³obeski 11.6.2013 r.

Chór „Dominanta”
ju¿ na wakacjach

Tradycyjnie, jak co roku, na zakoñczenie sezonu ³obeski chór koœcielny „Dominanta” uda³ siê na
wycieczkê, która by³a nagrod¹ za
wytê¿on¹ ca³oroczn¹ pracê. W tym
roku trasa przebiega³a z £obza,
przez P³oty, Gryfice i Trzebiatów do
Ko³obrzegu. O historii zwiedzanych miejscowoœci opowiadali przewodnicy: Lidzia Lalak-Szawiel i
Czes³aw Szawiel.
Uczestnicy wyprawy dowiedzieli siê, ¿e w Przemys³awiu jest najwy¿szy tulipanowiec amerykañski w
Polsce, w Starogardzie jest najstarszy na Pomorzu koœció³ek ryglowy,
wybudowany w latach 1578 - 1579, a
w Resku roœnie najwy¿szy w Polsce,
ponad stuletni, unikatowy okaz magnolii japoñskiej. W P³otach wys³uchaliœmy historii pomorskich rodów
Ostenów i Blucherów i zobaczyliœmy Stary i Nowy Zamek. Dalej trasa
wiod³a przez Gryfice do Sanktuarium
Maryjnego w Trzebiatowie. Spaceruj¹c po urokliwej trzebiatowskiej
starówce chcia³oby siê zanuciæ s³owa piosenki: „Tych miasteczek nie
ma ju¿…”, bo w Trzebiatowie jakby
czas stan¹³ w miejscu. Sgraffito ze
s³oniem spaceruj¹cym po mieœcie w
1639 roku, Baszta Kaszana, kaplica
Œw. Ducha, w której to w 1534 roku
Sejmik Trzebiatowski zadecydowa³
o przejœciu Pomorza na protestantyzm, ogromny koœció³ oraz mury
obronne, trwaj¹ tu niezmiennie od
lat.
Po po³udniu podziwialiœmy
ogromn¹, piêcionawow¹ konkatedrê ko³obrzesk¹, spacerowaliœmy
po „nowej” starówce, a przed ratuszem wys³uchaliœmy historii Adabara. By³ te¿ czas na spacer po ko³obrzeskim molo i nadmorskiej promenadzie. Na zakoñczenie odby³a siê
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Spotkanie przy lapidarium
Po raz kolejny
byli i obecni
mieszkañcy
£obza spotkali
siê przy
lapidarium.

biesiada w przeuroczym gospodarstwie agroturystycznym u pana
Jana WoŸniaka w Klêpnicy. Serdecznie dziêkujemy przewodnikom i organizatorom wycieczki, a szczególnie pani Danusi Jasku³owej.
Stefania Gierszewska

Zapraszamy do Sielska
na odnowion¹ tradycjê
œwiêcenia pól
Parafia Rzymskokatolicka w
Sielsku oraz Stowarzyszenie Kresowian „Kuropatniki” serdecznie
zapraszaj¹ do wziêcia udzia³u w tradycji œwiêcenia pól, które odbêdzie
siê we wtorek, 11 czerwca 2013 r.,
w Sielsku (gm. Wêgorzyno), po
Mszy œwiêtej o godzinie 17.00.
W swoich wspomnieniach œp.
ks. Franciszek Jastrzêbski tak opisuje œwiêcenie pól w Sielsku: „Œwiêcenie pól, praktykowane powszechnie
na Wschodzie, te¿ trzeba by³o zg³aszaæ do w³adzy pañstwowej. Z pocz¹tku przez jakiœ czas udawa³o siê
to, nareszcie, kiedy wybra³em siê na
œwiêcenie pól, proszony o to przez
parafian, znalaz³em siê na kolegium
orzekaj¹cym w £obezie, które mi wymierzy³o 2500 z³ grzywny, zni¿onej
wskutek rekursu do 300 z³”. (Wspomnienia z ¿ycia ks. Franciszka Jastrzêbskiego 1890-1962).
Po tym wydarzeniu zaprzestano
zwyczaju œwiêcenia pól a¿ do 10
czerwca 2012 r., kiedy to nast¹pi³o
wznowienie tradycji œwiêcenia pól.

Po ponad 50 latach przerwy tradycja ta znów o¿y³a w Sielsku, z ca³ym swoim piêknem i dostojeñstwem.
W tym roku uroczystoœæ œwiêcenia pól odbêdzie siê we wtorek,11
czerwca, a nie jak to by³o w zwyczaju, w niedzielê. Zachêcam do przyjazdu na tê uroczystoœæ do Sielska
mieszkañców z innych miejscowoœci, m³odzie¿ oraz uczniów z pobliskich szkó³.
Œwiêcenie pól to wspania³a lekcja szacunku do Ziemi, ukazania wiêzi i wspó³zale¿noœci, jaka ³¹czy cz³owieka z natur¹ i jego Stwórc¹. Ka¿dy
cz³owiek ma w swoim sercu wpisane
prawo naturalne, które nieod³¹cznie
zwi¹zane jest z Ziemi¹, która nie tylko nas ¿ywi, ale tak¿e daje poczucie
bezpieczeñstwa i ukojenia w tym jak¿e obecnie zabieganym i zurbanizowanym œwiecie. Œwiêcenie pól to nie
tylko przepiêkna tradycja, w której
cz³owiek bior¹c odpowiedzialnoœæ
za Ziemiê, któr¹ uprawia, prosi Boga
o pomoc, to tak¿e manifestacja naszego przywi¹zania do tej Ziemi.
Barbara Górniak

Zaproszenie

Bonin - nasza
ma³a Ojczyzna
Rozpoczyna siê cykl corocznych spotkañ w Boninie z myœl¹ o
poznaniu historii ludzi, którzy tutaj
mieszkaj¹ lub mieszkali. W 2015
roku bêdzie 70. rocznica przybycia
pierwszych Polaków, a w 2016 r. szeœæset lat od powstania wioski.
12 czerwca 2013 r. (œroda) warto
dotrzeæ do Bonina, ¿eby spotkaæ siê
z ciekaw¹ propozycj¹ przygotowan¹ przez ludzi, którzy chc¹ przybli¿yæ nam historiê i dzieñ dzisiejszy
naszej „ma³ej Ojczyzny”. W tym
dniu o godzinie 10.30 rozpocznie siê
wiele ciekawych spotkañ - Modlitwa
S³owa prowadzona przez ks. proboszcza Parafii Zajezierze Jerzego
Tyrpê i Pastora z Niemiec.
Mi³oœnicy historii opowiedz¹ o
ludziach tu mieszkaj¹cych po 1945
roku, us³yszymy du¿o ma³o znanych
faktów. Zwiedzimy na cmentarzu powstaj¹ce lapidarium. Przejrzeliœmy
strychy, co zaowocowa³o powstaniem namiastki izby regionalnej.
Przyniesione przez uczestników
kie³baski bêdziemy piec na ognisku,
s³uchaj¹c ciekawych dysput. Je¿eli
wyjdziesz z £obza ok. 9.00, to dojdziesz do Bonina na czas, wêdruj¹c
przez piêkne lasy boniñskie. Org.
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Gminny Dzieñ Matki Czwartoklasiœci
„dali radê”

(£OBEZ) 3 czerwca pojechaliœmy na wycieczkê rowerow¹ do Tarnowa. Dystans wynosi³ 13 kilometrów.

(RESKO) Dzieñ Matki
jest jednym z
najpiêkniejszych œwi¹t,
pe³nym kwiatów i
serdecznych ¿yczeñ.
Tego dnia ka¿da mama
jest najukochañsza,
najpiêkniejsza,
najlepsza na œwiecie.
Œwiêto to jest wyrazem
wdziêcznoœci, szacunku
i mi³oœci.
I z tej, jak¿e piêknej okazji, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie
„ARKA” w Resku przygotowa³o w
dniu 24 maja uroczysty „Gminny
Dzieñ Matki”.
W sali widowiskowej Centrum
Kultury spotka³y siê zaproszone
Mamy i przy smacznym poczêstunku obejrza³y program artystyczny

przygotowany przez uczniów Zespo³u Szkó³ w Resku, pod kierunkiem pani Anety Kajmy.
Najpiêkniejsze, z g³êbi serca p³yn¹ce ¿yczenia, z³o¿yli wszystkim
obecnym na uroczystoœci Mamom:
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Barbara Basowska, burmistrz Reska
Arkadiusz Czerwiñski oraz prezes
Ko³a Emerytów Rencistów i Inwalidów Ludmi³a Porêbska. Dodatkowo
jako wyraz szacunku i uznania dla
wyj¹tkowych mam wraz z ¿yczeniami od cz³onkini „ARKI” pani Ryszardy Podsadnej piêkny bukiet kwiatów otrzyma³a pani Jadwiga Pasieka.
Natomiast jako najstarsza mama
równie piêkny bukiet z r¹k burmistrza otrzyma³a pani Sabina Bachta.
Na zakoñczenie czêœci artystycznej wszystkim zaproszonym mamom
zosta³y wrêczone ró¿yczki. Podsumowaniem tej mi³ej imprezy by³a zabawa przy muzyce w wykonaniu
zespo³u „Danwes”.
(o)

Rano zebraliœmy siê przed
szko³¹. Trochê obawialiœmy siê mocno zachmurzonego nieba, ale humory nam dopisywa³y i postanowiliœmy
jechaæ.
Kolumnê rowerzystów prowadzi³ pan Sebastian Szyliñski (tata Michaliny), w œrodku porz¹dku pilnowa³a pani Danuta Hamera (nasza
wychowawczyni), a na koñcu jecha³
pan Jaros³aw ¯uk (tata Karola), tu¿
przed panem Piotrem Poznañskim
(tat¹ Klaudii), który prowadzi³ auto z
zaopatrzeniem.
Pojechaliœmy ulic¹ Boczn¹ do
skrzy¿owania z Obroñców Stalingradu, przez most na Redze, rondo
Witosa, Rapackiego, pl. Spó³dzielców i skrêciliœmy w ulicê Hanki Sawickiej. Podczas podjazdu pod Górkê Suliszewick¹ zaczê³a padaæ lekka
m¿awka. Nie zrazi³o nas to jednak i po
kilkunastu minutach wysi³ku i popychania rowerów dotarliœmy do Suliszewic, st¹d drog¹ przez malowniczy
krajobraz pojechaliœmy do Rynowa.
Do Tarnowa dotarliœmy po pó³torej godziny jazdy. Czeka³o na nas
rozpalone ognisko w ³adnej chacie

grillowej i mogliœmy od razu wysuszyæ ubrania oraz buty i ogrzaæ siê.
Po chwili podjecha³a bryczka z koniem, któr¹ powozi³ sympatyczny
pan Pawe³ i zaprosi³ nas na przeja¿d¿kê, w trakcie której zobaczyliœmy
Tarnowo.
Po powrocie czeka³y na nas
pyszne kie³baski i napoje. Kiedy zjedliœmy, poszliœmy na ³¹kê, gdzie czekali na nas instruktorzy jazdy konnej. Dla niektórych z nas by³a to
pierwsza w ¿yciu przeja¿d¿ka konno
i wszystkim bardzo siê podoba³o.
Kiedy wróciliœmy z ³¹ki, czeka³y na
nas smakowite lody. W miêdzyczasie wiatr rozwia³ chmury i wyjrza³o
s³onko. Droga powrotna minê³a nam
bardzo szybko, bo by³o z górki.
Serdecznie dziêkujemy naszym
rodzicom, a w szczególnoœci tatom
Michaliny, Klaudii i Karola oraz naszej pani wychowawczyni za t¹
piêkn¹ wycieczkê.
Serdecznie dziêkujemy tak¿e
pañstwu Agnieszce i Grzegorzowi
Kotwickim oraz ich pracownikom z
M³yna nad star¹ Reg¹ za wszystkie
atrakcje, obs³ugê i serdeczne przyjêcie.
Nie mo¿emy doczekaæ siê nastêpnej takiej wycieczki.
Karol ¯uk w imieniu klasy 4a

Gimnazjaliœci w banku
Pani Monice Lau
dyrektorowi Wydzia³u Organizacyjnego,
wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci

matki
sk³adaj¹ Zarz¹d Powiatu
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
w £obzie

(£OBEZ) W oddziale Banku PEKAO SA w £obzie dosz³o 3.06.2013
r. do spotkania uczniów ³obeskiego
Gimnazjum Integracyjnego z pracownikami tej placówki.
Pomys³odawc¹ wycieczki by³a
nauczycielka wos pani Renata Janiszewska, która zorganizowa³a to
spotkanie podczas godziny lekcyjnej. Celem wizyty by³o zapoznanie
siê z obowi¹zkami poszczególnych
pracowników oraz zobrazowanie
funkcjonowania banku.
Dyrektor tego oddzia³u opowiedzia³a gimnazjalistom, dlaczego warto w nim pracowaæ, jak wa¿na jest
systematycznoœæ w tym zawodzie

oraz ukaza³a m³odzie¿y wiele pozytywnych stron p³yn¹cych z pracy w
banku. Podczas oprowadzania
uczniów po placówce opisa³a dok³adnie stanowiska pracy i opowiedzia³a o funkcjach jakie pe³ni¹ poszczególni pracownicy. Pani dyrektor zachêca³a uczniów, aby odbywali praktyki w podobnych zak³adach,
gdy¿ ucz¹ nas wspó³pracy, systematycznoœci i odpowiedzialnoœci.
Na zadane pytanie przez jednego
z gimnazjalistów - czy spe³nia siê
pani w tym zawodzie, dyrektor odpowiedzia³a bez wahania: - oczywiœcie, dzisiaj mogê w pe³ni powiedzieæ, ¿e jestem spe³niona zawodowo oraz bardzo lubiê swoj¹ pracê.
El¿bieta Olek
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OG£OSZENIA DROBNE - REKLAMA

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

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudniê pracownika. Mile widziane doœwiadczenie w: malowaniu
pistoletowym, pracach blacharskich, oklejaniu, szpachlowaniu.
Tel. 506 135 335.
Plantacja borówki w Siwkowicach k/£osoœnicy zatrudni
zbieraczy. Zapisy w terminie od
1 lipca do 10 lipca 2013r. Tel.
515 144 186

Region
Regionalny przedstawiciel handlowy, bran¿a spo¿ywcza, region: woj.
zachodniopomorskie, Szczecin,
Œwidwin, Drawsko Pom. Koszalin.
Poszukujemy m³odych, ambitnych
osób. Wymagania: umiejêtnoœæ
nawi¹zywania kontaktów z klientami; wysoko rozwiniêta komunikatywnoœæ; umiejêtnoœæ organizowania pracy w³asnej; wysoka kultura
osobista; prawo jazdy kat. B. Aplikacje prosimy kierowaæ na adres mailowy: dominika.r@smakmak.pl
Tel. 535 963 377

MOTORYZACJA
Sprzedam Toyotê Carina Epsilon
1.6, w dobrym stanie technicznym,
serwisowana, rok 1995. Cena 8
tys. z³. Tel. 608297416.

Wynajmê lub sprzedam sklep
spo¿ywczo - przemys³owy w
Radowie Ma³ym k/koœcio³a.
Tel. 668 545 249.
Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza obok Pepco wynajmê
od 01.07.2013r. Idealny pod biuro,
gabinet itp. Wszystkie media + internet. Tel. 501 894 828.
Sprzedam gospodarstwo rolno –
hodowlane, 38 ha, z zabudow¹.
Atrakcyjnie po³o¿one w powiecie
³obeskim. Tel. 602 507 454.

Powiat gryficki
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy w Gryficach przy ul. Sportowej 5a, na
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ - zak³ad
fryzjerski, gabinet kosmetyczny,
biuro itp. Tel. 514-786-715 po
godz. 16.00.
Sprzedam 3 dzia³ki z warunkami
zabudowy w Rzêskowie. Tel. 512
584 156.

ROLNICTWO

Region

MIESZKANIA
Powiat gryficki
Sprzedam worek treningowy, rêkawice, hantle, telewizor Sony, mieszkanie dwupoziomowe 137 mkw. w
Gryficach. Tel. 693 343 401.
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w centrum Gryfic. Odrêbna w³asnoœæ. Tel. 695 554 340

Powiat ³obeski
Odnajmê mieszkanie w £obzie.
Tel. 880 085 176
SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE !
Pow. 53 mkw., w bloku na II piêtrze,
2 pokojowe, kuchnia, ³azienka +
piwnica. W³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena 105 tys. z³. Tel. 663 248
859.
Sprzedam lub wynajmê 4 pokojowe mieszkanie w £obzie. Tel. 91
397 5088

Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
pow. 66,5 mkw., I piêtro, wewnêtrzne, w Klêpczewie gm. Œwidwin. W
cenie mieszkania gara¿. Tel 503
430 152, 505 186 865
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US£UGI
Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga.
Gabinet Œwidwin, tel. 880 400 739.

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Powiat drawski
Us³ugi tartaczne . Tel. 661 194 854
lub 94 363 1258.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 94 363 1258.

Region
Koszenie traw i prasowanie siana.
Tel. 661 194 854 lub 94 363 1258.
Us³ugowo wykonam wszelkie prace polowe. Nowy ci¹gnik 150 KM.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 943631258.
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

DRUKARNIA w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 39 73 730

DZIA£KI NA SPRZEDA¯
£OBEZ ul. Magazynowa - dzia³ka komercyjna z magazynami
o pow. 6599 mkw
- CENA 320.000 z³
£OBEZ - dzia³ka w centrum o pow. 1523 mkw
- CENA 152.000 z³
£OBEZ- dzia³ka w centrum o pow. 40 mkw
- CENA 50.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 902 mkw
- CENA 43.000 z³
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 532 mkw
- CENA 50.000 z³
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 570 mkw
- CENA 63.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 921 mkw lub 1000 mkw - CENA 62.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1011mkw
- CENA 78.000 z³
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 1044 mkw
- CENA 93.000 z³
£OBEZ (okolica) - dzia³ka o pow. 5,47 ha
- CENA 330.000 z³
ZAGOZD - dzia³ka o pow. 1 ha pod obs³ugê turystyczn¹
- 180.000 z³
BE£CZNA - dzia³ka budowlana o pow. 3399mkw
- CENA 25.000 z³
TUCZE - dzia³ka rekreacyjna o pow. 1068 mkw
- CENA 32.000 z³
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Dzieñ Konkursów w Gimnazjum w Dobrej
5 czerwca nasz¹ szko³ê w Dobrej odwiedzi³o wielu goœci. Przyby³y do nas reprezentacje z gimnazjów
i szkó³ podstawowych z £obza, Iñska, Reska, Wêgorzyna, Chociwla
i trzech gimnazjów z Nowogardu.
Ju¿ od rana rozpoczê³y siê miêdzyszkolne konkursy: ortograficzny, matematyczny, chemiczny i historyczny. W miêdzyczasie odbywa³o siê spotkanie z szóstoklasistami, którzy m.in. wziêli udzia³ w lekcjach jêzyka polskiego i biologii. W
po³udnie w hali sportowej rozpocz¹³
siê Festiwal Piosenki Niemieckiej i
Angielskiej. W jury zasiad³y panie:
dyrektor Gimnazjum w Dobrej Urszula Ko³odziejczyk, Sekretarz Gminy Dorota Kisiel oraz nauczyciel
muzyki Magdalena Su³kowska.
Obejrzeliœmy i wys³uchaliœmy wielu
ciekawych wykonañ, wielu m³odych
artystów prezentowa³o bardzo wysoki poziom.
Nadszed³ czas podsumowañ.
Odby³o siê wrêczenie nagród dla
zwyciêzców i pami¹tek oraz dyplomów dla uczestników.
Oto wyniki poszczególnych konkursów.

Konkurs chemiczny dla
uczniów szkó³ podstawowych opiekunki Ma³gorzata Podgórska i
Justyna Pokomeda
I m. Micha³ Buriak SP nr 1 Nowogard
II m. Maja Buksa SP nr 1 £obez
III m. Martyna Heinrich SP Dobra
Konkurs matematyczny dla
uczniów gimnazjum – opiekunki
Ma³gorzata Podgórska i Justyna
Pokomeda
I m. Dawid Grzegorczyk Gimnazjum w £obzie
II m. Maciej Burda Gimnazjum w
Iñsku
III m. Karolina Stempieñ Gimnazjum w £obzie
Konkurs historyczny – opiekun
Andrzej Piotrowski
I m. Maciej G³a¿ewski Gimnazjum
w Dobrej
II m. Dominika Skarbek Gimnazjum w Iñsku
III m. Ryszard Szewczyk Gimnazjum w Iñsku
Konkurs ortograficzny – opiekun Renata Siegieñ
I m. Nikola Durkowska Gimnazjum w Iñsku
II m. Klaudia Dominiczak Gimna-

zjum nr 2 w Nowogardzie
III m. ex aequo Magdalena Cerkaska Gimnazjum w £obzie i Maciej
G³a¿ewski Gimnazjum w Dobrej
Dru¿ynowo zwyciê¿y³o Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie.
Konkurs Piosenki Niemieckiej
i Angielskiej – opiekunki Joanna
Sochacka i Agata Husarz
I m ex aequo Zespó³ Blue Ties z
£obza i Nikola Cichocka z Dobrej
II m. Agata Koœcielecka z Iñska
III m. – Patrycja Jaremko z £obza

G³ówne nagrody to puchary oraz
ksi¹¿ki, a tak¿e dyplomy i drobne
upominki. Dla wszystkich opiekunów i uczestników zosta³ przygotowany poczêstunek.
Wszystkim zwyciêzcom, uczestnikom, opiekunom, sponsorom
(szczególnie firmie „Lodos” i piekarni „Saturn” z Nowogardu) i tym, którzy pomogli w przygotowaniach i
przebiegu Dnia Konkursów, sk³adamy serdeczne podziêkowania. Zapraszamy za rok!
Gimnazjum
im. Unii Europejskiej w Dobrej

Szko³a Podstawowa w Resku

Pi¹ty Festyn Rodzinny z wieloma atrakcjami
(RESKO) 1 czerwca 2013 r.
odby³ siê V Festyn Rodzinny w SP
Resko. Zebranych goœci na boisku
szkolnym powita³a dyrektor SP
Resko, Violetta Dynarska-Adamowicz, ¿ycz¹c wszystkim mi³ego spêdzania czasu.
Bogaty program, „szeroki wachlarz” atrakcji wzbudzi³y zainteresowanie wielu mieszkañców Reska i
okolic. Scena têtni³a ¿yciem, innymi
s³owy, m³odzi artyœci (mamy tu na
myœli oczywiœcie dzieci) z entuzjazmem prezentowali swoje umiejêtnoœci: taneczne, aktorskie, wokalne. W

przygotowanie zaanga¿owani byli
nauczyciele oraz instruktorzy. Pomiêdzy wystêpami odbywa³a siê licytacja, któr¹ prowadzi³a p. Wies³awa Stelmach z Rady Rodziców. W
budynku szko³y odby³a siê prezentacja multimedialna z dzia³alnoœci
szko³y i zajêcia otwarte dla przysz³ych pierwszoklasistów i ich rodziców.
Konkursy plastyczne, loteria
fantowa, jazda na gokartach, strzelanie z broni pneumatycznej (w sali
gimnastycznej), rozgrywki sportowe, gry logiczne, malowanie twarzy,

rysowanie kred¹, atrakcje mo¿na by
mno¿yæ. Ponadto sprzeda¿ drzewek
z Nadleœnictwa Resko, wystawa
prac ko³a rêkodzie³a dzia³aj¹cego
przy Centrum Kultury, znakowanie
rowerów przez policjê, garma¿erka,
kawiarenka oferuj¹ca ciasta, kawê i
herbatê, dmuchane zamki, linowy tor
przeszkód. Na miejscu obecna by³a
stra¿ po¿arna i karetka pogotowia.
Niezapomniane wra¿enia, pokazy
m³odych talentów, sprzyjaj¹ca pogoda, bezpieczna zabawa, mi³e

wspomnienia (wystawione by³y kroniki szko³y), tak mo¿na by w skrócie
okreœliæ namiastkê tego, co zaproponowa³a Szko³a Podstawowa w Resku 1 czerwca br.
W przygotowanie w³¹czyli siê
pracownicy szko³y (dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obs³ugi), jak
i rodzice. Serdecznie dziêkujemy
wszystkim, którzy wspomogli nasze
przedsiêwziêcie, a szczególnie –
sponsorom.
Justyna Walczykiewicz

tygodnik ³obeski 11.6.2013 r.

Z ¯YCIA POWIATU

Str
Str.. 13

Rozbiegany £obez
Parê lat temu Gazeta Wyborcza
zainicjowa³a akcjê „Polska Biega”.
Nie jest to kolejna impreza biegowa,
której g³ównym zadaniem mia³oby
byæ wy³awianie talentów sportowych. G³ówna idea tego przedsiêwziêcia to pokazywanie ludziom wielu walorów i korzyœci p³yn¹cych z
biegania, zw³aszcza systematycznego. Akcja szybko „rozkrêci³a” ca³y
kraj i ju¿ kolejny rok w majowe weekendy odbywaj¹ siê pod tym has³em
setki imprez, a biegania „smakuj¹”
dziesi¹tki tysiêcy uczestników.
G³ównie amatorów biegowych. I co
bardzo ciekawe, to w³aœnie w tych
imprezach mo¿na spotkaæ na szlakach biegowych rodzinne grupki,
czêsto od wnuków po dziadków.
Podobne obrazki mogliœmy zaobserwowaæ na koniec maja w Siedlicach i £obzie. Nasi ³obescy pasjonaci biegowi zorganizowali dwie
imprezy. Obie zorganizowane przez
szko³y podstawowe, w Siedlicach i
£obzie. Przy czym obie szko³y
wspó³pracowa³y wysy³aj¹c na swoje imprezy kilkuosobowe reprezentacje.
Najpierw biegano w Siedlicach
Dyrektor szko³y Ryszard Jamro¿y i nauczyciel wf Bogus³awa Organka zorganizowali imprezê, w której
biegali prawie wszyscy uczniowie z
jego szko³y. Rozegrano dwa biegi, z
podzia³em na cztery kategorie. W
przeprowadzeniu Biegowego Œwiêta aktywnie uczestniczyli wójt Józef
Wypijewski i so³tys Siedlic Barbara
Zieliñska. W biegu najstarszych
dzieci uczestniczyli te¿ zaproszeni
goœcie w towarzystwie dyrektora
Jamro¿ego i pani Organki. Rodzice i
pozostali nauczyciele pomogli w
szybkim i sprawnym przeprowadzeniu biegów, a rodzinnej, mi³ej atmosfery (która i nam siê udzieli³a) dope³-

ni³y przygotowane przez nich pyszne kie³baski z grilla. Z kronikarskiego obowi¹zku wymienimy tych, którzy zostali wyró¿nieni i nagrodzeni.
Do mety dotarli wszyscy uczestnicy
poszczególnych biegów, a najm³odszy uczestnik biegów to trzyletni
Adrian Waliszewski.
Wyniki biegów w Siedlicach.
10 lat i m³odsi, dziewczêta:
1 m. Nikola Machalska, 2 m. Patrycja Lewoñ, 3 m. Oliwia Pietraszewska, wszystkie SP Siedlice
10 lat i m³odsi, ch³opcy:
1 m. Mi³osz Ciechanowski, 2 m.
Alan Kaciuba, 3 m. Krystian Milczarek, wszyscy SP Siedlice
Klasy 3 i m³odsi, dziewczêta:
1 m. Nikola Machalska, 2 m. Patrycja Lewoñ, 3 m. Oliwia Pietraszewska, wszystkie SP Siedlice
11 lat i starsi, dziewczêta:
1 m. Anna Turzyñska Siedlice, 2
m. Julia Popiela £obez, 3 m. Klaudia
Urbañska £obez
11 lat i starsi, ch³opcy:
1 m. Dawid Buka³a, 2 m. Natan

Probola i Szczepan Robola, wszyscy
Siedlice,
Dzieñ póŸniej biegano w £obzie,
na terenach wokó³ Szko³y Podstawowej nr 2.
UKS Kometa, a w³aœciwie trzy
panie: El¿bieta Romej z Jolant¹ Gatner i Katarzyn¹ Niestoruk, mimo
deszczowej pogody, przeprowadzi³y œwietn¹ imprezê. Pobiega³o sobie
oko³o dziewiêædziesi¹t osób, nie licz¹c wielu rodziców, którzy wspólnie ze swoimi dzieæmi zaliczyli kilkusetmetrowy dystans. Wœród licznych kibiców byli te¿ dziadkowie i
ca³e rodziny. W biegu najm³odszych
biega³o kilkoro przedszkolaków, a
najstarszym biegaczem by³ nauczyciel Andrzej Jurzysta. „Przebieg³y
siê” te¿ panie organizatorki. Dziêki
licznym sponsorom i wspó³organizatorom (m.in. Urz¹d Miejski, Starostwo, pañstwo Jeleñscy, klub
Trucht £obez) dzieci mog³y ugasiæ
pragnienie i uzupe³niæ ubytki energetyczne, a najlepsi otrzymali pu-

chary i ró¿norodne nagrody.
Wyniki ³obeskich biegów.
Dziewczêta 11-13 lat:
1 m. Natalia Cichosz, 2 m. Maja
W³odarz, 3 m. Karolina Henicz,
wszystkie £obez
Ch³opcy 10lat i m³odsi:
1 m. Denis Wejdebach, 2 m. Marcin Jadczyszyn, 3 m. Bart³omiej Nocuñ, wszyscy £obez
Dziewczêta 11-13 lat:
1 m. Julia Popiela, 2 m. Klaudia
Urbañska, obie £obez, 3 m. Anna
Turzyñska, 4 m. Aleksandra Merta,
obie Siedlice, 5 m. Magda Teis, 6 m.
Klaudia Kasprzak, obie £obez
Ch³opcy 11-13 lat:
1 m. Dawid Buka³a, 2 m. Natan
Robola, obaj Siedlice, 3 m. Robert
Kisiel £obez
Kategoria „Open”;
Kobiety: 1 m. Sandra £azarek, 2
m. El¿bieta Romej, 3 m. Marzena
Kosecka
Mê¿czyŸni: 1 m. Robert Ga³an, 2
m. Marcin Horbacz, 3 m. Filip Rozpêdowski.
(r)

Zaproszenie na obchody 725-lecia Reska
(RESKO) Ju¿ dziœ organizatorzy zapraszaj¹ na obchody 725-lecia Reska, które odbêd¹ siê 22
czerwca 2013 r.
Uroczystoœæ rozpocznie siê o
godzinie 10.00 Msz¹ intencyjn¹ z
okazji Jubileuszu 725 lat Reska. O
godzinie 11.30 w hali sportowej przy
Gimnazjum uczniowie rozpoczn¹
g³ówn¹ uroczystoœæ polonezem, zaœpiewa chór z Centrum Kultury. O
godzinie 12.30 odbêdzie siê uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas
której zostan¹ nadane tytu³y Honorowego Obywatela Miasta Reska
oraz wrêczone statuetki i dyplomy
dla najstarszych mieszkañców.

Po sesji, w trakcie konferencji,
odbêdzie siê prezentacja multimedialna na temat historii Reska oraz
wrêczone nagrody dla zwyciêzców
konkursów na projekt LOGO jubileuszu, konkursu plastycznego i fotograficznego. Po oficjalnej uroczystoœci wszyscy przejd¹ korowodem
ulicami do ratusza miejskiego, gdzie
zostanie ods³oniêta tablica upamiêtniaj¹ca 725 lat nadania praw miejskich Resku, wrêczony symboliczny
klucz do miasta przez potomka von
Borcków oraz wyeksponowane
rzeŸby rycerzy Borcka i Vidanta.
Wszyscy uczestnicy uroczystoœci
zostan¹ upamiêtnieni na zbiorowej
fotografii. Po uroczystoœciach

sprzed ratusza korowód przejdzie do
Parku Miejskiego w Resku, gdzie od
godziny 16. na scenie w programie
artystycznym wyst¹pi¹ dzieci i m³odzie¿ z placówek oœwiatowych gminy Resko oraz zaproszeni artyœci:
zespó³ Redlin i Milano, a tak¿e Kompania Rycerska. O godzinie 23.00
uczniowie zaprezentuj¹ swoje umiejêtnoœci aktorskie w inscenizacji historycznej „¯ycie mieszkañców Reska”, po której odbêdzie siê pokaz
fajerwerków i zabawa taneczna.
Co roku w czerwcu Centrum Kultury organizuje dwudniow¹ imprezê
plenerow¹ „Noc Œwiêtojañska i Dni
Reska”, podczas której organizowany jest konkurs na najpiêkniejszy

wianek œwiêtojañski, trwaj¹ poszukiwania kwiatu paproci, a tak¿e
puszczane s¹ wianki w nurt rzeki
Regi. W zwi¹zku z tym dla podtrzymania tradycji Nocy Œwiêtojañskiej
i podczas tegorocznej imprezy zostan¹ przeprowadzone ww. konkursy.
Na uroczystoœæ zostali zaproszeni m.in. Marsza³ek Województwa
Zachodniopomorskiego, w³odarze
miast by³ego powiatu Regenwalde i
obecnego powiatu ³obeskiego, potomkowie Borcków, potomkowie
by³ych mieszkañców powiatu Regenwalde mieszkaj¹cy obecnie w
Brazylii oraz byli i obecni mieszkañcy Reska.
Organizatorzy
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SPORT

GIMNAZJADA
W LEKKIEJ ATLETYCE

IV liga
Wyniki 28 kolejki: Stal Szczecin Leœnik Rossa Manowo 1:1, Orze³
Wa³cz - Vineta Wolin 0:1, Rasel
Dygowo - Kluczevia Stargard 0:0,
Sarmata Dobra - Ina Goleniów 3:3,
K³os Pe³czyce - Gryf Kamieñ Pom.
1:7, Arkonia Szczecin - Lech Czaplinek 6:0, Astra Ustronie Morskie Ba³tyk Koszalin 2:1, Wiekowianka
Wiekowo - Hutnik Szczecin 1:1.
1. Ba³tyk Koszalin
66 83:22
2. Vineta Wolin
60 56:21
3. Leœnik Rossa Manowo 55 53:33
4. Stal Szczecin
45 48:44
5. Astra Ustronie M.
44 53:37
6. Hutnik Szczecin
43 37:33
7. Gryf Kamieñ Pom.
42 58:41
8. Rasel Dygowo
40 45:35
9. Sarmata Dobra
36 40:39
10. Arkonia Szczecin
36 48:50
11. K³os Pe³czyce
32 32:57
12. Kluczevia Stargard 32 34:43
13. Ina Goleniów
28 44:74
14. Wiekowianka Wiek. 28 38:50
15. Lech Czaplinek
25 19:48
16. Orze³ Wa³cz
13 14:75

Klasa okrêgowa
regionalna
Wyniki 27. kolejki z 5.06.13. (œroda):
Flota II Œwinoujœcie - B³êkitni II Stargard 1:0, GKS Mierzyn - Chemik II
Police 3:3, Iskra Golczewo - Pomorzanin Przybiernów 1:4, Jeziorak Szczecin - Wicher Brojce 5:3, Wybrze¿e
Rewalskie - Tanowia Tanowo 1:2,
Masovia Maszewo - Œwiatowid
£obez 0:1, Kasta Szczecin - Sparta
Wêgorzyno 0:3, Promieñ Mosty Radowia Radowo Ma³e 4:1.

W dniu 5.06.2013 r.
na stadionie w £obzie
odby³y siê Powiatowe
Fina³y w indywidualnych
zawodach w lekkiej
atletyce.
W zawodach wystartowali reprezentanci wszystkich gimnazjów,
³¹cznie zawodnicy wystartowali 106
razy w 14 konkurencjach.
Medaliœci poszczególnych konkurencji otrzymali medale ufundowane przez Starostwo Powiatowe w
£obzie. Zwyciêzcy poszczególnych
konkurencji w dniu 12.06.2013 r.
bêd¹ startowali w Fina³ach Wojewódzkich w Bia³ogardzie.
KS

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

IV liga

Granie w planie

14.06.13 (pi¹tek)
19.00 Hutnik Szczecin - Sarmata Dobra
15.06.13 (sobota)
11.00 Ba³tyk Koszalin - Arkonia Szczecin
16.00 Vineta Wolin - Leœnik Rossa Manowo
17.00 Astra Ustronie Morskie - Stal Szczecin
17.00 Lech Czaplinek - K³os Pe³czyce
17.00 Ina Goleniów - Rasel Dygowo
17.00 Kluczevia Stargard - Orze³ Wa³cz
16.06.13 (niedziela)
15.00 Gryf Kamieñ Pom. - Wiekowianka Wiekowo

Klasa okrêgowa regionalna
15.06.13 (sobota)
11.00 Iskra Golczewo - Tanowia Tanowo
15.00 GKS Mierzyn - Wicher Brojce
17.00 Flota II Œwinoujœcie - Pomorzanin Przybiernów
17.00 Jeziorak Szczecin - Œwiatowid £obez
17.00 Wybrze¿e Rewalskie - Sparta Wêgorzyno
17.00 Masovia Maszewo - Radowia Radowo Ma³e
17.00 Kasta Szczecin - Promieñ Mosty
16.06.13. (niedziela)
16.00 Chemik II Police - B³êkitni II Stargard

Klasa A
16.06.13 (sobota) – wszystkie mecze o godz. 16.00.
Ba³tyk Gostyñ - Mewa Resko
Orze³ £o¿nica - Korona Stuchowo
Orze³ Prusinowo - Jantar Dziwnów
Pionier ¯arnowo - Fala Miêdzyzdroje
Sowianka Sowno - B³êkitni Trzyg³ów
Sparta Gryfice - Bizon Cerkwica
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Wyniki i tabele
Wyniki 28 kolejki: Tanowia Tanowo
- Jeziorak Szczecin 3:2, Radowia Radowo Ma³e - Kasta Szczecin 2:3,
Sparta Wêgorzyno - Masovia Maszewo 3:1, Œwiatowid £obez - Wybrze¿e Rewalskie 4:0, Wicher Brojce
- Iskra Golczewo 3:1, Pomorzanin
Przybiernów - GKS Mierzyn 1:0,
Chemik II Police - Flota II Œwinoujœcie 2:2, B³êkitni II Stargard - Promieñ Mosty 0:4.
1. Flota II Œwinoujœcie 65 88:33
2. Pomorzanin Przyb.
64 84:34
3. Sparta Wêgorzyno 58 70:42
4. Promieñ Mosty
50 78:62
5. Jeziorak Szczecin
44 69:46
6. B³êkitni II Stargard
43 63:64
7. Iskra Golczewo
41 73:52
8. Chemik II Police
38 50:52
9. Œwiatowid £obez
37 53:68
10. GKS Mierzyn
36 58:69
11. Wybrze¿e Rewalskie 32 40:57
12. Wicher Brojce
32 43:62
13. Tanowia Tanowo
31 50:80
14. Kasta Szczecin
30 50:76
15. Radowia Radowo M. 23 34:74
16. Masovia Maszewo 21 29:61

Klasa A
Wyniki 21 kolejki: Mewa Resko Orze³ £o¿nica 3:0, Fala Miêdzyzdroje - Sowianka Sowno 8:2, Korona
Stuchowo - Orze³ Prusinowo 10:0,
Jantar Dziwnów - Pionier ¯arnowo
8:1, Bizon Cerkwica - Ba³tyk Gostyñ
2:4, B³êkitni Trzyg³ów - Sparta Gryfice 2:1.
1. Mewa Resko
51 81:32
2. B³êkitni Trzyg³ów
46 91:57
3. Korona Stuchowo
45 79:38
4. Fala Miêdzyzdroje
41 44:31
5. Jantar Dziwnów
37 69:52
6. Pionier ¯arnowo
32 57:52
7. Sparta Gryfice
32 60:49
8. Ba³tyk Gostyñ
25 43:60
9. Orze³ £o¿nica
23 42:45
10. Sowianka Sowno
17 39:67
11. Orze³ Prusinowo
15 20:70
12. Bizon Cerkwica
2 16:88

Klasa B
Wyniki 18. kolejki: Pomorzanin II
Przybiernów - Pomorzanin II Nowogard 3:0, Prawobrze¿e Œwinoujœcie Jastrz¹b £osoœnica 3:0, Zalew Stepnica - Huragan Wierzchos³aw 7:0,
Zieloni Wyszobór - Gardominka
Polonia II Mechowo 3:2, Znicz Wysoka Kamieñska - Ba³tyk Miêdzywodzie 3:2.
1. Pomorzanin II Now. 42 53:17
2. Prawobrze¿e Œwin.
38 52:27
3. Pomorzanin II Przyb. 37 49:30
4. Jastrz¹b £osoœnica 27 53:36
5. Znicz Wysoka Kam. 27 38:39
6. Zalew Stepnica
26 51:34
7. Ba³tyk Miêdzywodzie 23 36:48
8. Gardominka Mechowo 16 47:58
9. Huragan Wierzchos³aw 12 25:73
10. Zieloni Wyszobór 10 27:69
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Gra³a liga

Mewa awansuje, Radowia spada, Sparta bez awansu
(POWIAT £OBESKI) Mamy
koñcówkê rozgrywek pi³ki no¿nej
sezonu 2012/13. Klasa B ju¿ zakoñczy³a rundê wiosenn¹, w innych ligach pozosta³y po 2-3 kolejki. Najwa¿niejszy mecz odby³ siê w Radowie, gdzie niestety Radowia przegra³a z Kast¹ Szczecin Majowe i ¿egna
siê z klas¹ okrêgow¹ regionaln¹,
spadaj¹c do Klasy A, a jej miejsce
zajmie Mewa Resko, która awansuje
z Klasy A.
IV liga
Sarmata Dobra zajmuje bezpieczn¹
pozycjê w œrodku tabeli. Lepiej gra³a
jesieni¹ i nazbiera³a sporo punktów, co
zapewni³o jej obecn¹ pozycjê, po gorszej wioœnie.
Klasa okrêgowa regionalna
Sparta bez awansu
W œrodê Sparta Wêgorzyno na wyjeŸdzie pokona³a Kastê Szczecin 3:0,
po trzech bramkach Jaros³awa Kiernickiego. W sobotê do Wêgorzyna przyjecha³a Masovia Maszewo. Sparta wygra³a 3:1, po bramkach Damiana Szuberta, Piotra Grochulskiego (z karnego) i
Adama Walickiego.
Sparta gra³a w sk³adzie: Wojciech
Chwieduk, Micha³ Bany, Piotr Grochulski, Patryk ¯urawik, Leszek Ra-

dziejewski, Norbert Halamus, Artur
Samal, Przemys³aw Noryca, Andrzej
Wilczyñski, Damian Szubert, Jaros³aw
Konieczny, Adam Walicki, Denis Chodyna i Jaros³aw Kiernicki.
Sparta na trzecim miejscu tabeli.
Ostatnie mecze wygrywa³a g³adko i
wysoko, ale jesieni¹ zebra³a zbyt ma³o
punktów, by zapewniæ sobie dobr¹
pozycjê wyjœciow¹ do gier wiosennych. Startowa³a wiosn¹ z 4 miejsca, ze
strat¹ 6 punktów do wicelidera (awansuj¹cego) Pomorzanina Przybiernów i
tyle samo dzieli j¹ dzisiaj, tylko ¿e jest
na trzecim miejscu. Szkoda, bo Sparta
zas³u¿y³a na awans, ale walka w czo³ówce pokazuje, jak silne s¹ tu dru¿yny
i jak równo graj¹. Praktycznie Sparta w
tym uk³adzie nie ma ju¿ szans.
Jak widaæ czasy siê zmieniaj¹, kto
by kiedyœ pomyœla³, ¿e mo¿e awansowaæ Pomorzanin z Przybiernowa, a
spaœæ do Klasy A zas³u¿ona w rozgrywkach ligowych Masovia Maszewo, która bêdzie tam graæ ze Spart¹ Gryfice i
Radowi¹ z Radowa Ma³ego.
Œwiatowid £obez jakby siê ockn¹³
na koñcówce, bo po kilku fatalnych
przegranych wygra³ oba pojedynki –
œrodowy i sobotni, i to doœæ wysoko.
Najpierw z Masovi¹ w Mszewie 1:0, po
bramce Rafa³a Komara, nastêpnie w

£obzie z rozgromi³ Wybrze¿e Rewalskie 4:0, po trzech trafieniach £ukasza.
Niko³ajczyka i Micha³a NiedŸwieckiego. Ten wynik powinien zatrzeæ z³e
wra¿enia, ale jeszcze lepiej by to zrobi³y dwa nastêpne zwyciêstwa. No i pozostaje praca przed nastêpnym sezonem.
Radowia spada, ale po jakim horrorze! Po awansie z Klasy A w roku ubieg³ym wydawa³o siê, ¿e najgorsze ju¿ za
nimi. Okaza³o siê, ¿e poziom miêdzy
tymi klasami jest zbyt du¿y, by siê
utrzymaæ w okrêgówce. W œrodê Radowia pojecha³a do Promienia Mosty i
tutaj nikt nie liczy³ na zwyciêstwo. 4:1
dla Promienia, trafienie M. Smykowskiego. Ale w sobotê by³ jeszcze cieñ
szansy. Popatrzmy, jak wygl¹da³a koñcówka tabeli przed tymi dwoma kolejkami: Kasta Szczecin – 27 pkt., Tanowia Tanowo – 25, Radowia – 23. I co siê
dzieje: Tanowia dwa mecze wygrywa!
Ma 31 pkt. Ucieka w ostatniej chwili.
Gdyby Radowia wygra³a z Kast¹, mia³aby 26 pkt, a Kasta 27. Jeden punkt
ró¿nicy i dwa mecze do koñca. Wszystko mo¿e siê zdarzyæ, tym bardziej ¿e
Radowia ma zagraæ z ostatni¹ w tabeli
Masovi¹ i Wybrze¿em Rewalskim, a
wiêc oba mecze do wygrania, a przynajmniej 4 pkt. Kastê czekaj¹ ciê¿kie mecze z Promieniem Mosty i B³êkitnymi

Stargard, wiêc raczej przegrane. Ten
mecz decydowa³ wiêc o wszystkim.
Radowia prowadzi do przerwy 2:0,
po bramkach Wojciecha Kwiatkowskiego w 35 min. i Adama Kulbackiego w 38
min., po rzucie wolnym. Do szatni na
2:1 strzela z karnego Maciej Ferta³a.
Horror zaczyna siê w doliczonym czasie. Mija 90 minuta i Radowia ma 3
punkty. W pierwszej minucie doliczonego czasu Maciej Hofman wyrównuje,
a trzy minuty póŸniej, w ostatniej akcji
meczu Maciej Ferta³a pogr¹¿a radowian, strzelaj¹c zwyciêskiego gola dla
Kasty. Teraz gdyby nawet Kasta przegra³a oba mecze, a Radowia wygra³a, i
tak zabraknie Radowii 1 punktu.
Klasa A – Mewa awansuje
W Klasie A Mewa Resko mia³a zagraæ z Or³em £o¿nica. Orze³ nie przyje¿d¿a, czyli walkower. Tym samym na
kolejkê przed zakoñczeniem Mewa
zapewnia sobie awans maj¹c przewagê
5 pkt. nad B³êkitnymi Trzyg³ów. Witamy w okrêgówce!
Mewa gra³a zawodnikami: Andrusieczko, Adamczuk, B³azowski, Mi¹zek, Kowal, Czy¿, Cytowicz, Pietrowski, Stêpieñ, Paw³owski, Ryba, Ambroziak, Deuter, Dudek i Grygiel.
W Klasie B Jastrz¹b £osoœnica
koñczy sezon na 4 miejscu.
KAR

Karny, którego nie by³o, wypaczy³ wynik Sarmaty
Tylko jeden punkt uda³o
siê zdobyæ pi³karzom IV
ligowego Sarmaty Dobra
w ostatnich dwóch
meczach na w³asnym
stadionie.
O ile tylko najwiêksi optymiœci
mogli siê spodziewaæ, ¿e w œrodê
Sarmacie uda siê zdobyæ punkty w
zaleg³ym meczu z aktualnym liderem (ju¿ III ligowcem) Ba³tykiem
Koszalin, to w sobotê, w pojedynku
z broni¹c¹ siê przed spadkiem In¹
Goleniów zdobycie trzech punktów
by³o bardzo realne. Os³abiona personalnie dru¿yna Sarmaty (z ró¿nych powodów nie zagra³o czterech zawodników z podstawowego
sk³adu) do 80' prowadz¹c 3:2 i graj¹c bardzo rozs¹dnie konsekwentnie realizowa³a plan zwyciêstwa w
tym meczu. Od tego momentu g³ównym aktorem widowiska postanowi³ byæ sêdzia g³ówny Andrzej
Martynowicz (maj¹cy licencjê na
sêdziowanie meczów II ligi), który
najpierw „nie zauwa¿y³” faulu w
polu bramkowym na bramkarzu Sarmaty Tomaszu D¿eganie, (faul ten
sygnalizowa³ sêdzia asystent, sê-

dzia g³ówny nawet siê z nim nie
skonsultowa³) a nastêpnie jako jedyny „zobaczy³ zagranie pi³ki rêk¹”
w polu karnym przez Arkadiusza
Paw³owskiego. „Sprawcê” tego zagrania ukara³ czerwon¹ kartk¹ a dru¿ynê Sarmaty rzutem karnym. Decyzje te spotka³y siê z fal¹ protestów
ze strony zawodników Sarmaty,
przerwa w grze trwa³a ponad 5 minut, widaæ by³o, ¿e sêdzia nie radzi³
sobie z problemem, który sam spowodowa³. Zwykle w swoich relacjach staram siê nie oceniaæ pracy
sêdziów, w tym przypadku zrobi³em
jednak wyj¹tek, gdy¿ pomy³ki sêdziego tego meczu by³y ewidentne
i wypaczy³y koñcowy wynik meczu.
Z podobn¹ ocen¹ pracy sêdziego
spotka³em siê tak¿e w rozmowach z
dzia³aczami sympatykami Iny Goleniów (których od lat ceniê za ich
obiektywizm) a którzy byli za¿enowani faktem, ¿e ten cenny dla nich
remis, zosta³ spowodowany myln¹
decyzj¹ sêdziego.

Mateusz Wiœniewski (36'), Pawe³
Florkiewicz (48') i Kordian Rudziñski
(75').
Sarmata Dobra: Tomasz D¿egan, Kamil Pacelt,Wojciech Dorsz,
Damian Dzierbicki, Arkadiusz Paw³owski (78' Kordian Sawczuk), Konrad W³odarczyk, Piotr Klêczar, Mateusz Kowalczyk, Patryk Podbieg³o,
Damian Padziñski, Damian Mosi¹dz
w rezerwie Emilian Kamiñski,
Ba³tyk Koszalin: Adrian Olszewski, Tomasz Sêk, Kordian Rudziñski, Dawid Ejzygmann, £ukasz
Miklasiñski, Adrian Rz¹sa, £ukasz
Szymañski (46' £ukasz Duszkiewicz), Grzegorz Wawreñczuk (46'
Pawe³ Florkiewicz), Pawe³ Waleszczyk, Mateusz Wiœniewski (52'
Pawe³ £ysiak), Mateusz Czap³ygin
(46' Marcin Chy³a) w rezerwie: Maciej Dulewicz, Sebastian Ginter, Norbert Gzubicki,
Sêdzia g³ówny: Piotr Barañski,
asystenci: Damian Dró¿ka, Pawe³
Nagadowski, Obserwator ZZPN:
Mariusz Kricki.

05.06.2013r. Sarmata Dobra –
Ba³tyk Koszalin 1:4 (0:2)
Strzelcy bramek dla Sarmaty:
Mateusz Kowalczyk (72'), dla Ba³tyku: Grzegorz Wawreñczuk (32'),

08.06.2013r. Sarmata Dobra –
Ina Goleniów 3:3 (1:2)
Strzelcy bramek: dla Sarmaty:
Kamil Pacelt (43'), Damian Mosi¹dz
(60') i Emilian Kamiñski (63'), dla Iny:

Micha³ Jarz¹bek (35'), Daniel Mojsiewicz (45') i Tomasz Trosko (85'
rzut karny).
Sarmata Dobra: Tomasz D¿egan, Kamil Pacelt,Wojciech Dorsz,
Jaros³aw Jaszczuk, Damian Dzierbicki, Arkadiusz Paw³owski, Konrad
W³odarczyk, Mateusz Kowalczyk,
Patryk Podbieg³o (80' Daniel Olejniczak), Damian Mosi¹dz, Emilian Kamiñski (90' Kordian Sawczuk) w rezerwie: Grzegorz Buczma, Seweryn
Wrzesieñ, Cezary Szkup.
Ina Goleniów: Patryk Krawczyk,
Mariusz Stuba, Kamil Mitu³a, Adam
Dobrowolski, Damian Banachewicz,
Wojciech Borek (68' Piotr Winogrodzki), Piotr Hanuszkiewicz (80'
Patryk Lubowicki), Tomasz Trosko,
Daniel Mojsiewicz, Micha³ Jarz¹bek
(71' £ukasz Szymfeld), Kamil Wiœniewski w rezerwie: Pawe³ Sobolewski, Micha³ £ukasiak, Mariusz
Hawrot, Piotr Pa³ubski.
Zó³te kartki: Konrad W³odarczyk
(Sarmata), Adam Dobrowolski i Micha³ Jarz¹bek (Ina).
Czerwona kartka: Arkadiusz
Paw³owski (80') – Sarmata.
Sêdzia g³ówny: Andrzej Martynowicz, asystenci: Marcin Ciechanowicz i Daniel Kwiecieñ.
•ród³o: sarmatadobra.com estan
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I Komunia
Œwiêta
Fabiana

Zapiski z pamiêci
K³usownik
Pewnego wieczoru, niedaleko
od brzegu, przy kêpie z kormoranami, zauwa¿yliœmy kajak. Facet z kajaka coœ majstrowa³ na wodzie.
Wiesiek z Jackiem pop³ynêli tu¿
przed zmierzchem w pobli¿e tego
miejsca. Okaza³o siê ¿e ten ktoœ zastawi³ piêæ pup na wêgorza. Nie
by³o sensu ich zbieraæ wieczorem.
Postanowili podebraæ mu je rano.
Zaraz gdy tylko rano odezwa³y siê
ptaki, a by³o to kilkanaœcie minut
przed œwitem, czterech ch³opców w
dwa Optymisty, na pagajach pop³ynê³o w kierunku zastawionych pup.
Byli pierwsi. Na jednej pupie by³
spory okoñ, a na drugiej du¿y, ponad 2 kg wêgorz. Odciêli ryby z hakami i jakby nic pop³ynêli do przystani. Kilkanaœcie minut po nich,
gdy ju¿ siê dobrze rozwidni³o, przyp³yn¹³ w³aœciciel pup. Przywitaliœmy go gwizdami. Coœ tam krzycza³
i pokazywa³ w nasz¹ stronê zaciœniêt¹ piêœci¹. Nasze gwizdy siê
jeszcze nasili³y. Kajak siê oddali³.
Wêgorz i spirytus
Niektórzy to maj¹ psi wêch lub
intuicjê. Niespodzianie na biwaku
pojawi³ siê motocykl Junak z dwoma motocyklistami. Jeden potê¿ny,
a drugi niepozorny. Ten niepozorny przywióz³ tego potê¿nego. Akurat Wiesiek koñczy³ oprawiaæ wêgorza, a Jacek okonia. Patelnia ju¿
siê wygrzewa³a nad ogniskiem.
Ten potê¿ny pogrzeba³ w portfelu, coœ da³ temu niepozornemu
i powiedzia³, ¿e litr spirytusu wystarczy. Niepozorny odjecha³. Po
osoleniu i popieprzeniu pokawa³kowanych ryb, Wiesiek przyst¹pi³
do ich sma¿enia. Gdy sma¿enie dobiega³o koñca, Junak zjawi³ siê na
pla¿y. Ryby wspaniale podlewane
spirytusem zniknê³y co do kawa³ka
w naszych brzuchach.
Powiem wam, ¿e wêgorz najlepszy jest pod spirytus, lub spirytus
pod wêgorza.
W zawody z wiatrem
Dzisiaj Cadeta uje¿d¿a Wiesiek i
Jacek. Co chwilê po toni jeziora prze-

(cz. 50)

latuje dziki szkwa³. Cadet z wyostrzonymi grotem i fokiem pruje wodê, k³ad¹c siê to na jednej, to na drugiej
burcie. Halsuj¹ pod wiatr od jednego brzegu do drugiego. Ster trzyma
Jacek. Na przed³u¿eniu kursu jest
pla¿a. Na pla¿y k¹pie siê przy brzegu
kilka osób. Jacek postanawia zrobiæ
zwrot Cadetem tu¿ przy pla¿y. K¹pi¹cy widz¹c zbli¿aj¹c¹ siê z du¿¹ prêdkoœci¹ ¿aglówkê wyskakuj¹ z krzykiem na brzeg, a Cadet robi zwrot na
samej pla¿y. Manewr ten mo¿na by³o
zrobiæ bezpiecznie ze wzglêdu na
spor¹ g³êbokoœæ wody przy samym
brzegu.
Flauta
Na wodzie nie widaæ ani jednej
zmarszczki. Wiesiek i Jacek wyp³ywaj¹ na pagaja z pla¿y Cadetem. Na wancie nieruchoma kêpka nitek. ¯agle wisz¹ jak gacie.
Wiesiek i Jacek siadaj¹ na burcie,
przechylaj¹c maszt z ¿aglami mocno w kierunku wody. Kilkadziesi¹t
metrów od brzegu wyczuwaj¹
lekk¹ bryzê, która posuwa
¿aglówkê w g³¹b jeziora. Ch³opaki
jeszcze mocniej wychylaj¹ siê
poza burtê i mocniej przechylaj¹
sun¹c¹ bardo powoli ³ódkê. Wykrzykuj¹ przy tym ró¿ne ostrze¿enia i komendy. Œwietnie siê bawi¹.
Przygl¹daj¹cy siê z brzegu koledzy nie widz¹ w tej zabawie nic
tak ekscytuj¹cego, co by uzasadnia³o dramatyzm ich odzywek. W
pewnym momencie da³o siê odczuæ lekkie tchnienie wiatru.
¯agle po³o¿y³o tu¿ nad wod¹. S³ychaæ by³o lekki stuk. To pêk³a
wanta podtrzymuj¹ca ¿agiel. Skorupa Cadeta pokaza³a stêpkê,
ch³opaki znaleŸli siê w wodzie, a
¿agiel znikn¹³ powoli pod wod¹.
Jacek wyp³ywaj¹c spod
¿aglówki z³apa³ w ostatniej chwili
id¹cy na dno stalowy miecz. Obaj
postawili skorupê ³odzi ¿aglowej,
w poprzek po³o¿yli maszt z ¿aglem
i powoli pagajem wios³owali do
pla¿y. W tym czasie na pla¿y s³ychaæ by³o salwy œmiechu i mnóstwo kpin pod adresem niefortunnych ¿eglarzy.

I Komunia
Œwiêta Amelii

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

