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Znany ju¿ na œwiecie, prawie wcale w powiecie

Andrzej Gudañski
- podró¿ przez sztukê
(£OBEZ) W czwartek w
siedzibie Lokalnej Organizacji Turystycznej (piwnica
PCPR w £obzie) przy ul.
Bema 27 zosta³a otwarta wystawa prac ³obeskiego malarza Andrzeja Gudañskiego.

CMYK

Maj¹ dosyæ
obietnic,
chc¹ dzia³añ

£agiewniki
- maj¹ swoje
miejsce
na ziemi

Jesienne
rekordy
³obeskich
biegaczy
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LISTY - OPINIE - POLEMIKI

S³owotwórczy zapêd - polemika

S³owotwórstwo Dariusza
Piszewskiego w Gazecie
£obeskiej z wrzeœnia 2013 r.,
to faktycznie zapêd tego
pana, ale w „kozi róg”. Ja ju¿
próbowa³em panu uœwiadomiæ, ¿e to, co pan wypisuje w
tej gazecie i na blogu, to zwyk³e g³upstwa. By³o tak, ¿e na jakiœ
czas pan siê wyciszy³, ale ta pañska
„Ekspertoza”, to nie tylko wyg³up,
ale pomieszanie pojêæ!
Po pierwsze - Zespó³ Parlamentarny do Wykrycia Przyczyn Katastrofy pod Smoleñskiem, powo³any
zosta³ na bazie praw przewidzianych
przez Konstytucjê RP, przez pos³ów,
w ramach przys³uguj¹cego im prawa, a komisj¹ t¹ kieruje pose³ Antoni
Macierewicz. Komisja ta, aby unikn¹æ jej upolitycznienia wyst¹pi³a do
naukowców o pomoc w dochodzeniu do prawdy. Na apel odpowiedzieli ludzie posiadaj¹cy wielkie
doœwiadczenie, uznawane przez najwy¿sze autorytety œwiatowe.
Wœród nich jest prof. Wies³aw
Binienda - in¿ynieria lotniczej kompozycji, autor 95 publikacji i 10 publikacji naukowych, prof. dr hab. in¿.
Jacek Roñda - in¿yniera metali przemys³owych, autor 15 publikacji i 4
naukowych, dr in¿. Gregory Szuladziñski - konstruktor lotnictwa, autor 18 publikacji i 1 naukowej, prof.
Kazimierz Nowaczyk - nowe metody
mikroskopii, autor 29 publikacji i 2
patentów, dr in¿. Wac³aw Berczyñski
- badacz katastrof lotniczych, po
wielu kursach na temat zniszczeñ.

Gdyby te osi¹gniêcia naukowe,
pana nie przekonywa³y o fachowoœci tych panów, to odsy³am do Wikipedii, od której powinien pan zacz¹æ, lecz lenistwo wziê³o górê, albo
poprawnoœæ polityczna kaza³a drzeæ
gard³o, czyli klikaæ.
Po drugie - strona rz¹dowa powo³a³a komisjê, która mia³a wyjaœniæ
przyczyny tej samej katastrofy, tylko, ¿e nie nazywa siê rz¹dow¹, lecz
komisj¹ Millera, a Miller to tylko polityk, a nie ¿aden ekspert, czy naukowiec. Ma³o tego, w tej grupie nie
znajdziesz pan eksperta, a po naukowców nie siêgniêto, bo oni lepiej
wszystko wiedz¹, wiêc po co. Przecie¿ ju¿ esemesy o przyczynach tragedii i jej sprawcach rozes³ane zosta³y zanim jeszcze dym nie osiad³.
PóŸniej by³y tylko utwierdzenia w
„Prawdzie Smoleñskiej” i tak jest
przez 3,5 roku. Aby „Prawda Smoleñska” sta³a siê jeszcze bardziej „prawdziwa”, ten rz¹d dalej nie powo³uje
naukowców, lecz nakazuje swoim
politykom, aby „przekonali” tych
„niewiernych oszo³omów”, czyli Naród, daj¹c im pieni¹dze za ich ciê¿k¹
harówê - 8 tys. z³ dla Laska, dla pozosta³ych po 6 tys. z³ za ka¿dy miesi¹c, wiêc ju¿ wiadomo, ¿e trochê im
z tym przekonywaniem rodaków zejdzie.
Po trzecie, w tej komisji s¹ 34
osoby, w tym 27 magistrów, nie myliæ z ekspertami. Ludzie ci nie posiadaj¹ ¿adnych osi¹gniêæ naukowych. Jedyn¹ osob¹ z tej grupy, która bra³a udzia³ w badaniach wypad-

ków jest Lasek, który bada³ kolizje
balonu i kilka awarii szybowców i
dwóch jednosilnikowych Cesn.
Wiêc o czym waœæ piszesz? Ludzieod Laska nie badali wraku samolotu,
nie byli tam na miejscu, w Smoleñsku, a pierwszym ich klakierem jest
dziennikarz z National Geographic
Konstanty Gebert, czyli Dawid Warszawski, syn agenta rosyjskiego
Boles³awa Geberta.
Po czwarte - prof. Micha³ Kleiber,
Prezes Polskiej Akademii Nauk, wyszed³ z propozycj¹ odbycia debaty
naukowców z obu komisji, lecz niby
kto mia³by debatowaæ z tymi œwiatowcami? Mo¿e pan by siê tego
podj¹³? Panie Piszewski, patrz pan,
co pan robisz, bo wychodzisz pan na
idiotê. Czy nie lepiej czasem zachowaæ milczenie i byæ podejrzanym o
g³upotê, ni¿ odezwaæ siê i rozwiaæ
wszelkie w¹tpliwoœci?
Na koniec jeszcze dodam, ¿e we
wrzeœniu 1943 r., kiedy komisja Burdenki bada³a Mord w Katyniu, do
obrony bzdur sowieckich o sprawcach mia³a gazetê „Prawda”. Dziœ
komisja Millera i Anodiny ma do
obrony swoich bzdur gazetê „GW”,
na czele której stoi brat Stefana
Michnika - Adam. Ta analogia daje
nam pewnoœæ, ¿e tylko chwila dzieli
nas od poznania prawdy o Smoleñsku…
To nurkowanie i pla¿e, o których
pan wspomnia³, to chyba pozosta³oœæ po urlopie, wiêc dajmy temu
spokój, ale o graczach i szulerach to
ju¿ zapytam - czy pan nie próbuje

Galeria naszych mieszkañców

Chrzest Œw.
Igorka

Chrzest Œwiêty Kubusia
Zdjêcie do Galerii tygodnika mo¿na wykonaæ w Foto-Video „Krzyœ” w £obzie, www.fotopyrczak.pl
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graæ w palanta, panie DP? Pi³ka jest
w ogródku - to partia rz¹dz¹ca krêci
lody, nawet na cmentarzu. S³ysza³
pan o Amber Gold? Wie pan, ¿e syn
pana Tuska, Micha³, to dziœ nazywaj¹cy siê Józef B¹k? Jak pan myœli,
czemu to zrobi³? Zamê¿nym siê nie
sta³, Biedroñ ju¿ wybra³, Raczek te¿,
ale to tak na marginesie. Natomiast
ca³a Polska huczy od tych zastêpczych jazgotów, wiêc i w £obzie te¿,
cha³, cha³, cha³. Trzeba robiæ dym
medialny, by odwróciæ uwagê Polaków, wiêc Orkiestra Wszelkiej Pomocy robi, co tylko mo¿e, by HGW
ocaliæ, ale nie dacie rady, j¹ ju¿ wioz¹.
Jeszcze trochê i PO wieziemy, antychrysta, wiêc ta piana o ratowanie
wszystkich k³amstw zda siê „psu na
budê”. Ekspert - czy to nie Piszewski? To takie bliskie prawdy! Bo
jakoœ nie mogê uwierzyæ, by tak mo¿na lekcewa¿yæ czytelników Gazety
£obeskiej, ¿e oni to takie „Mohery”,
które nie znaj¹ tego znaczenia.
Psychozê wyjaœniono, a seks?
Seksu - nie. Bez tego pan nie pojmie
znaczenia „popolupo”.
Na koniec spe³niam proœbê…
Ekspertoza - to stan intelektualny
Dariusza Piszewskiego - sta³ego donosiciela Gazety £obeskiej. Masz
pan i definicjê i jeszcze trochê wiêcej,
sam pan tego chcia³eœ.
Andrzej Kujawowicz
Winniki 01.10.2013 r.
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Wrêczenie aktów nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego.

Awansowa³y
na mianowanych
(WÊGORZYNO). Podczas wrzeœniowej sesji mia³o miejsce uroczyste wrêczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Przysiêgê w obecnoœci
burmistrz
Wêgorzyna,
urzêdników, radnych, so³tysów oraz zgromadzonych
goœci z³o¿y³y: Bogus³awa
Organka nauczycielka wychowania fizycznego w Gimnazjum w Wêgorzynie oraz
Anzhela Vashchuk nauczycielka jêzyka angielskiego w
Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim.
- Akt ten podwy¿sza status zawodowy nauczyciela i
otwiera mu drogê do uzyskania kolejnego awansu nauczyciela dyplomowanego. Dokument aktu nadania
œwiadczy o poszerzeniu i pog³êbieniu przez nauczyciela
wiedzy i umiejêtnoœci zawodowych – odczyta³ przed
œlubowaniem przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan
Mazuro.
MM

Zakoñczy³o siê
st³uczeniem nogi

Ch³opiec
wjecha³ pod
samochód
(£OBEZ) 4.10.2013 r. oko³o godz.
13.30 w £obzie na pl. 3 Marca, nieletni mieszkaniec £obza, kieruj¹c bez
uprawnieñ rowerem, wjecha³ na
przejœcie dla pieszych tu¿ przed jad¹cym samochodem Opel, kierowanym przez mieszkañca £obza. W
wyniku zderzenia nieletni dozna³
st³uczenia nogi.
(kp)
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Zatrudniê
1. MODERATORA sklepu internetowego. Wymagana bieg³a
obs³uga komputera, znajomoœæ html.
2. SPECJALISTÊ do sprzeda¿y
internetowej. Wymagane: wykszta³cenie min. œrednie, bieg³a obs³uga komputera i internetu. Obowi¹zki - kompleksowa
obs³uga klientów.
CV przes³aæ na:
marketing@ogrodmacieja.pl
Praca w Bienicach k. Dobrej.

Wiêcej
ostro¿noœci
(£OBEZ) 4.10.2013 r. oko³o godz.
13.30 w £obzie na ul. Niepodleg³oœci,
mieszkaniec £obza, kieruj¹c samochodem Renault, najprawdopodobniej nie zachowa³ ostro¿noœci podczas w³¹czania siê do ruchu, w wyniku czego uderzy³ w prawid³owo stoj¹cy obok samochód VW.
(kp)

P.H. MAXIMA II
£obez ul. Magazynowa 18
tel. 91 397 58 01

Wêgiel
Ekogroszek w workach
po 25 kg - cena 17,92 z³
(worek)

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

Reklama w gazecie
Tel. 504 042 532
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GMINA RESKO
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Koszty remontów dróg przerastaj¹ bud¿et Powiatu, a rz¹d nie pomaga

Maj¹ dosyæ obietnic, chc¹ dzia³añ
(RESKO). Z jednej strony zdawa³oby siê, ¿e wprowadzanie nowoczesnych technologii typu internet
szerokopasmowy, solary czy fotowoltaika œwiadczy o tym, i¿ gmina
œmia³ym krokiem pod¹¿a w przysz³oœæ, z drugiej strony jednak
mieszkañcy gminy wci¹¿ borykaj¹
siê z fatalnym stanem dróg.
Takie zderzenie rozwoju technologicznego z dziurawymi drogami
jest charakterystyczne w ca³ym kraju, bowiem wiêcej pieniêdzy mo¿na
pozyskaæ na rozwój technologiczny,
ni¿ na remonty i budowê dróg lokalnych. Taki stan rzeczy wprowadza
coraz wiêcej nerwowych sytuacji i
¿¹dañ, aby drogi lokalne sta³y siê
przejezdne i nie stwarza³y niebezpieczeñstwa wypadku.
Na ostatni¹ sesjê Rady Miejskiej
radni zaprosili starostê powiatu
³obeskiego Ryszarda Brodziñskiego, wskazuj¹c na drogi powiatowe i
koniecznoœæ ich remontu. Przede
wszystkim skupiono siê na drodze
do Iglic.
- Chcielibyœmy, aby Resko by³o
ujête w bud¿ecie przysz³orocznym.
Kiedy powsta³ powiat, walczyliœmy
o drogi na terenie gminy Resko.
Chodzi o czêœæ Policka, czêœæ Komorowa i te s³ynne Iglice. Panie starosto w 2010 roku zapewnialiœcie nas,
dyrektor Bernacki, ¿e w 2013 roku ta
droga ³¹cznie z £abuniem zostanie
zrobiona i proszê wiêcej nie pytaæ.
Czekaliœmy cierpliwie. Dzisiaj dowiadujê siê, ¿e ta inwestycja zostanie przeniesiona na 2015 rok. Pytam
siê, ile mogê tych ludzi oszukiwaæ?
Zaprosiliœmy wicestarostê, obieca³
nam, ¿e zrobi nam drogê do Komorowa. Dzisiaj przejecha³em siê specjalnie, tam jest ponad pó³metrowa skarpa. To odcinek oko³o 150 metrów,
przecie¿ to nie jest taka trudna inwestycja, ¿eby j¹ wykonaæ. Wystarczy
troszeczkê wyobraŸni, troszkê kosztów zadania w³asnego w godzinach
pracy.
Nastêpne - Policko. W 2002 roku
za³atwiony by³ plac i szlaka –
wszystko. Przesta³em byæ so³tysem
i ten temat do dziœ nie jest za³atwiony. Pan radny Gradus karczowa³
nawet drzewa. Tam mieszkaj¹ ludzie,
jest troje dzieci, chodzi o odcinek
drogi do asfaltu, po co jechaæ trzy kilometry poln¹ droga do Reska, jeœli
mo¿na oko³o 800 metrów do asfaltu?
Tam nikt nie chce asfaltu –wystarczy szlaka, mo¿na utwardziæ, by
nad tym zapanowaæ. My te¿ wam
pomagamy. Zrobiliœmy drogê leœn¹,
po³o¿ymy asfalt na ul. Buczka – my

nie patrzymy tak, ¿e coœ nasze. S¹
takie rzeczy malutkie, mo¿e wa¿niejsze od tych du¿ych. Ja wiem, ¿e most
zosta³ zrobiony, ¿e drogi zosta³y zrobione, to siê liczy, ale ludzie te¿ siê
licz¹, bo ju¿ od 13 lat jest tylko mowa,
¿e zostanie zrobione.
Dzieci z £abunia chodz¹ œrodkiem jezdni, zróbmy tam porz¹dek,
inne wsie maj¹ chodniki. Dzisiaj s¹
pojazdy, których siê nie s³yszy, s¹
ciche – to s¹ zabójcy na drogach –
mówi³ radny Andrzej Nowak.
Zwrócono równie¿ uwagê na
drogê do Iglic. Wskazywano, ¿e na
tej drodze s¹ tak du¿e dziury, ¿e w³aœciciele samochodów uszkadzaj¹
sobie pojazdy. Jazda t¹ drog¹ grozi
wypadkiem. Wskazywano równie¿
na Ÿle wykonan¹ drogê do £abunia.
- Cieszê siê, ¿e ze swojej strony
te¿ coœ robicie, co wykracza poza zadania gminy - na drogach powiatowych. Potwierdzam, ¿e wspó³praca z
burmistrzem jest znakomita. ¯yczy³bym sobie, ¿eby w ka¿dej gminie tak
by³o - odpowiada³ starosta Ryszard
Brodziñski. - Proszê nie podejrzewaæ, ¿e nam brak wyobraŸni, bo pan
dyrektor Bernacki, jak i ja, jesteœmy
w samorz¹dzie od 1990 roku i naprawdê wiemy, z czym to siê je. Gmina Resko jest g³ównym beneficjentem, równie¿ w zakresie drogowym,
istnienia powiatu. Muszê o tym
mówiæ, bo za pomoc¹ prasy dowiadujê siê, ¿e s¹ takie opinie – po co
nam taki powiat. W minionych siedmiu latach na gminê Resko wydaliœmy ponad 13,5 miliona z³otych, tylko na same inwestycje. Dla porównania w gminie pana dyrektora Bernackiego nieca³e pó³ miliona z³otych. Tyle gmina Dobra otrzyma³a
przez te 7 lat, wiêc tutaj robi siê naprawdê bardzo du¿o.
Przecie¿ wy odpowiadacie nie
tylko za Resko, ale równie¿ za Iglice
i ka¿d¹ miejscowoœæ po³o¿on¹ na
waszym terenie. Tak samo powiat –

to jest nie tylko Resko. Mamy inne
potrzeby i œrodki musz¹ byæ skierowane w dzia³ania inwestycyjne.
Uzbroiliœmy siê w szereg sprzêtu i
podjêliœmy dzia³anie, które przynios¹ pozytywne efekty równie¿ na
terenie. Niech pan zajedzie na plac
Zarz¹du Dróg Powiatowych i zobaczy, ile mamy przygotowanego materia³u – bêdzie na remonty dróg.
Mówi pan, ¿e jest œredniowiecze –
powiat ³obeski to dopiero 11 lat, a co
by³o w poprzednich latach? Nie
mo¿na tak powiedzieæ, ¿e my za
wszystko odpowiadamy co dzieje
siê na terenie gminy Resko. To jest
efekt wielu lat zaniedbañ, niedba³oœci o te drogi, wiêc proszê nie obarczaæ nas w obowi¹zki sprawienia
cudu. Spotyka³em siê z takimi sformu³owaniami – a co ci nasi radni w

powiecie robi¹? Gdyby nie wasi radni, to z ca³¹ pewnoœci¹ nie by³oby takiego zaanga¿owania powiatu w
dzia³ania na terenie gminy Resko –
powiedzia³ starosta Ryszard Brodziñski.
O ile jest szansa, ¿e wspomniane
drogi do Policka i Komorowa zostan¹ naprawione, o tyle mieszkañcy gminy Resko nie mog¹ liczyæ na
remont drogi do Iglic, przede
wszystkim dlatego, ¿e nie ma na nie
pieniêdzy, ani szans na ich pozyskanie. Taka wiadomoœæ zdenerwowa³a
uczestników sesji, bowiem ich zdaniem, minie kolejna kadencja, a nastêpny zarz¹d rozpocznie obietnice
od nowa i od nowa rozpocznie siê
przesuwanie inwestycji o kolejne
lata.
MM

Ju¿ myœl¹ o 1 listopada

Stanowiska handlowe
przez losowanie
(RESKO). 26 wrzeœnia burmistrz Reska wyda³ zarz¹dzenie w
sprawie wyznaczenia miejsc pod
stanowiska handlowe przy cmentarzu komunalnym oraz okreœlenia
zasad nabywania tych stanowisk.
Iloœæ wyznaczonych stanowisk
handlowych o raz ich szerokoœæ zale¿eæ bêdzie od iloœci z³o¿onych
wniosków na zajêcie miejsca przy
cmentarzu komunalnym w Resku.
Zgodnie z zarz¹dzeniem burmistrza osoby zainteresowane zajêciem miejsca pod stanowiska handlowe mog¹ sk³adaæ wnioski do 16
paŸdziernika w³¹cznie w Urzêdzie
Miejskim w Resku.
Poszczególne stanowiska zostan¹ przydzielone handlowcom na

podstawie losowania. Losowanie
odbêdzie siê 18 paŸdziernika o godz.
16.00 w magistracie; poprowadzi je
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w
Resku Barbara Basowska w obecnoœci wnioskodawców.
Na kartkach papieru bêd¹ wypisane poszczególne liczby. Stanowiska handlowe bêd¹ wskazywaæ
wnioskodawcy wed³ug kolejnoœci
wylosowanego numeru. Jako pierwszy wska¿e je wnioskodawca, który
wylosuje kartkê z numerem 1.
Miejsca, które nie zostan¹ przydzielone w wyniku losowania, przydzielane bêd¹ wed³ug kolejnoœci
zg³aszania siê zainteresowanych.
Jest równie¿ mo¿liwoœæ otrzymania
miejsca przed cmentarzem, jeœli losuj¹ca osoba zajmie je tylko 1 listopada.

tygodnik ³obeski 8.10.2013 r.

Str
Str.. 5

OG£OSZENIA DROBNE

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

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

INNE

US£UGI

Powiat drawski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Sprzedam mieszkanie 3-pokoje
Z³ocieniec-Budowo, po remoncie,
kuchnia w zabudowie + sprzêt AGD.
Pow. 48 mkw. + piwnica 1,5 mkw.
Cena 145000,00 mo¿liwoœæ negocjacji. Tel. 692 408 182 lub 606 258
374. Mo¿liwoœæ przes³ania zdjêæ na
meila.

Powiat ³obeski
SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE! Pow. 53 mkw. w bloku
na II piêtrze, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka + piwnica. W³asnoœciowe
- spó³dzielcze. Cena 95 tys. z³. Tel.
663 248 859.
Odnajmê mieszkanie w £obzie.
Tel. 880 085 176.
Mieszkanie 4 pokojowe, pow. 56,2
mkw. w centrum £obza, I piêtro,
sprzedam. Tel. 607 099 240
£obez – centrum sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 48 mkw., IV piêtro, okna PCV, panele. Cena 116
tys. z³. Tel. 532 563 549.

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie 2 – poziomowe, 137 mkw. w Gryficach. Tel.
693 343 401.

Wynajmê pomieszczenia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w odrestaurowanej kamienicy, œcis³e centrum
Gryfic, plac Zwyciestwa 9 /1. Tel.
511 361 660 lub 913862728.

Sprzedam ¿erdzie ró¿nej d³ugoœci.
Tel. 602 811 467

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

Przyjmê czysty gruz – Przemys³aw.
Tel. 507 893 890.

Sprzedam dzia³ki z warunkami zabudowy w Rzêskowie. Tel. 512584-156.

Sprzedam antyki. Tel. 507 984 367

Powiat ³obeski
Lokale mieszkalne i u¿ytkowe do
wynajêcia tel. 602 811 467.
Sprzedam lub wynajmê lokal w³asnoœciowy w zabudowie szeregowej w £obzie. Parter z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ, piêtro –
mieszkanie dwupokojowe. Atrakcyjne miejsce do prowadzenia
ka¿dej dzia³alnoœci. Cena do negocjacji. Tel. 516 078 456
Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza obok Pepco wynajmê.
Idealny pod biuro, gabinet itp.
Wszystkie media + internet. Tel.
501894828.

Region
Kupiê nieu¿ytki, ³¹ki, powierzchnia
4 – 5 ha. Kontakt: 696 443 643.

BIURO OG£OSZEÑ
TYGODNIKA £OBESKIEGO
TEL. 91 39 73 730; 504 042 532

Sprzedam gêsi z domowego chowu. Tel. 602 811 467

Powiat gryficki

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

ROLNICTWO
Kurki nioski 17 tyg. i 19. tyg. Tel.
501-057-385.

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

Powiat ³obeski
Wynajmujê tanio rusztowania 50 gr
za element. Tel. 602 811 467
Glazura, terakota, malowanie,
szpachlowanie, regipsy itp. Tel.
690 989 273.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 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.

MIESZKANIA - SPRZEDA¯
£OBEZ, ul. Obr. Stalingradu - 3 pokoje, pow. 53,37 mkw
£OBEZ - kawalerka w centrum, pow. 26,2 mkw
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 58,50 mkw
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 61,28 mkw
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 71,56 mkw, II piêtro
£OBEZ - 3 pokoje w centrum, pow. 67,66 mkw, I piêtro
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 51,19 mkw
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 64,1 mkw, IV piêtro
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 86,06 mkw, parter
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 66,7 mkw, parter, wysoki standard
£OBEZ - dwa mieszkania w centrum (parter: 2 pokoje, I piêtro: kawalerka)
£OBEZ - 4 pokoje w centrum, pow. 56,23 mkw, II piêtro
£OBEZ - bezczynszowe 4 pokoje, pow. 56,1 mkw, parter

-

CENA 170.000 z³
CENA 86.000z³
CENA 149.000 z³
CENA 150.000 z³
CENA 155.000 z³
CENA 155.000 z³
CENA 160.000 z³
CENA 165.000 z³
CENA 180.000 z³
CENA 219.500 z³
CENA 180.000 z³
CENA 149.000z³
CENA 105.000 z³
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Oœwiadczenia maj¹tkowe radnych
Rady Gminy w Radowie Ma³ym
Ma³gorzata Budzyñska – przewodnicz¹ca rady Gminy w Radowie
Ma³ym, nauczyciel ZSP w Radowie
Ma³ym w roku ubieg³ym zgromadzi³a 15 tys. z³. Posiada na wspó³w³asnoœæ dom o powierzchni 170 m.kw.
o wartoœci 340 tys. z³.
Równie¿ na wspó³w³asnoœæ posiada grunty rolne o powierzchni
1,90 ha o wartoœci 26.600 z³.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 70.558,57 z³, dzia³alnoœæ wykonywana osobiœcie 2.018,56 z³, prawa autorskie 2.250 z³, PIT-R:10.800 z³.
Posiada samochód osobowy
Hyundai i30cw style z 2009 r –
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska.
Kredyt hipoteczno-budowlany
w PeKaO s¹ w wysokoœci 80 tys. z³
do 2015 r, kwota pozosta³a do sp³aty
23.574,49 z³ – wspó³w³asnoœæ.
Zbigniew Drozdowski wiceprzewodnicz¹cy zatrudniony jako podleœniczy w Nadleœnictwie Resko.
W ubieg³ym roku zgromadzi³ na
koncie 3 tys. z³. Posiada mieszkanie
o powierzchni 54,85 m.kw. o wartoœci
25 tys. z³ – umowa u¿yczenia.
Z tytu³u umowy o pracê w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 82.976,32 z³, diety za posiedzenia komisji i Rady Gminy - 1.130 z³.
Posiada samochód VW Golf
Plus z 2006 r. Posiada po¿yczkê z
zak³adu pracy w celu u³atwienia zakupu samochodu u¿ywanego równie¿ do celów s³u¿bowych zawarta w
dniu 21 maja 2011 r. w wysokoœci 30
tys. z³, oprocentowanie w wysokoœci 5 proc. sp³ata w okresie 60 miesiêcy, do sp³aty pozostaje ok. 20 tys. z³.
Andrzej Kusyk wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy; posiada dom na
ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ maj¹tkow¹ o
pow. 140 m.kw. o wartoœci 100 tys. z³,
gospodarstwo ekologiczne o powierzchni 26,07 hai 0,61 ha o wartoœci 300 tys. z³ – rodzaj zabudowy –
budynki murowane, tytu³ prawny –
dzier¿awa – ma³¿eñska wspólnoœæ
maj¹tkowa. Z tego tytu³u nie
osi¹gn¹³ przychodu ani dochodu.
Z tytu³u pe³nienia obowi¹zków
radnego w roku ubieg³ym osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 2.660 z³, z tytu³u renty – 10.363,28 z³, z dotacji unijnej – 59.132 z³.
Posiada samochód marki Ford
Mondeo combi z 2005 r. - ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa.
Dawid Adamski doradca rolniczy w zachodniopomorskim Oœrodku doradztwa Rolniczego w Barzko-

wicach w roku ubieg³ym zgromadzi³
16 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym uzyska³ dochód w wysokoœci 29.307,43 z³, z tytu³u diety radnego – 3140 z³.
Posiada samochód Opel Astra II
z 1999 r. o wartoœci 10.500 z³.
B³awzdziewicz Zygmunt nauczyciel w Zespole Szkó³ w Radowie
Ma³ym w roku ubieg³ym zgromadzi³
64.480 z³ (wspó³w³asnoœæ). Posiada
dom o powierzchni 160 m.kw. o wartoœci 325 tys. z³ (wraz z dzia³ka o
powierzchni 2.200 m.kw.) tytu³ prawny – wspó³w³asnoœæ. Posiada na
w³asnoœæ dzia³kê roln¹ o powierzchni 8,19 ha o wartoœci 50 tys. z³ z tego
tytu³u w roku ubieg³ym nie osi¹gn¹³
przychodu i dochodu.
Inne nieruchomoœci – gara¿ o
pow. 18 m.kw o wartoœci 4,5 tys. z³.
Z tytu³u emerytury w roku ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
25.596,62 z³, nale¿noœæ ze stosunku
pracy – 23.136,16 z³, z tytu³u diety
radnego 3.140 z³. Posiada kredyt hipoteczny, zaci¹gniêty w banku PKO
s¹, oddzia³ w Nowogardzie w 2004 r.
na remont domu w wysokoœci 66 tys.
z³ na 10 lat, do sp³aty pozosta³o
14.736,98 z³ (wspó³w³asnoœæ).
Krzysztof Borkowski posiadaj¹cy gospodarstwo indywidualne
rolne. Posiada na wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñsk¹ dom o powierzchni 94
m.kw. o wartoœci 150 tys. z³, gospodarstwo rolne o powierzchni 15,24
ha na w³asnoœæ oraz 42 ha – dzier¿awa o wartoœci 200 tys. z³. Rodzaj zabudowy – dom, dwa budynki gospodarcze. Z tego tytu³u w roku ubieg³ym osi¹gn¹³ przychód w wysokoœci 90 tys. z³, dochód – 88 tys. z³. Inne
dochody - 2.320 PIT R.
Posiada ci¹gnik Zetor 1C145 z
1986 r, ci¹gnik Ursus C-360 z 1976 r.,
samochód osobowy Renault Scenic
z 2002 r.
Posiada kredyt w BG¯ Œwidwin
na zakup maszyn rolniczych. W 2012
na okres 5 lat – 148 tys. z³.
Krzysztof Kamola posiadaj¹cy
gospodarstwo rolne w roku ubieg³ym zgromadzi³ 40 tys. z³. Posiada
dom o powierzchni 160 m.kw. o wartoœci 400 tys. z³ oraz o powierzchni
420 m.kw o wartoœci 700 tys. z³, tytu³
prawny akt notarialny wspó³w³asnoœæ, 1/ 2 czêœci wspólnota, mieszkanie o powierzchni 60 m.kw. o wartoœci 190 tys. z³ – wspólnoœæ maj¹tkowa. Gospodarstwo rolne o powierzchni 4,34 ha na w³asnoœæ, 37,05

– dzier¿awa (1/ 2 czêœci) o wartoœci
400 tys. z³ (brak aktualnej wyceny 1/
2 czêœci) – wspólnoœæ, 63.500.
Rodzaj zabudowy – budynki
gospodarcze, chlew, obora, stodo³a
– wspó³w³asnoœæ 1/ 2 czêœci. Z tego
tytu³u w roku ubieg³ym osi¹gn¹³
przychód w wysokoœci – 153 tys. z³,
dochód w wysokoœci – 52 tys. z³.
Inne nieruchomoœci – dzier¿awa
– grunty rolne o powierzchni
58.7875 ha, budynki gospodarcze o
powierzchni 1.400 m.kw., nieu¿ytek
staw 0,15 ha – wspó³w³asnoœæ o
wartoœci: budynki 800 tys. z³ (brak
aktualnej wyceny), nieu¿ytek – 5
tys. z³ – akt notarialny, wspó³w³asnoœæ 1/ 2 czêœci – wspólnota, umowa dzier¿awy ANR, akt notarialny.
Z tytu³u pe³nienia obowi¹zków
spo³ecznych w roku ubieg³ym
osi¹gn¹³ dochód w wys. 3 tys. z³.
Posiada na w³asnoœæ: ci¹gnik
marki Fiat z 1994 roku, samochód
osobowy marki Volkswagen Passat
z 2001 r., samochód ciê¿arowy Mercedes z 1997 r. i na wspó³w³asnoœæ
kombajn zbo¿owy Claas z 1986 r.
Posiada kredyt preferencyjny
„n/P” w wysokoœci 50.800 z³ z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ zwi¹zan¹
z produkcj¹ roln¹ w celu powiêkszenia gospodarstwa rolnego, w Banku
Spó³dzielczym Oddzia³ £obez.
Bo¿ena Kipisz posiada na
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska dom o
powierzchni 130 m.kw. o wartoœci
150 tys. z³. Posiada indywidualne
gospodarstwo rolne o powierzchni
16 ha o wartoœci 300 tys. z³. Rodzaj
zabudowy: obora, stodo³a, wiata. Z
tego tytu³u osi¹gnê³a przychód w
wysokoœci 115.175 z³, dochód 25 tys.
z³ – wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska. Z
tytu³u diety radnego w roku ubieg³ym uzyska³a dochód 3.170 z³ –
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska.
Posiada samochód osobowy
marki Citroen C5 z 2003 roku –

wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska.
Posiada kredyt zaci¹gniêty w
Banku Spó³dzielczym w Goleniowie
Oddzia³ Wêgorzyno w wysokoœci 30
tys. z³, sp³ata w ratach po 10 tys. z³
rocznie do 2014 r. na inwestycje w
gospodarstwie rolnym – wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska.
Józef Lewandowski z tytu³u zatrudnienia w starostwie powiatowym w £obzie uzyska³ dochód w
wysokoœci 58.476,44 z³, z tytu³u umowy-zlecenia – 1.870,40 z³, z tytu³u
diet radnego – 2.490 z³.
Posiada zobowi¹zania powsta³e
w wyniku zakoñczenia dzia³alnoœci
gospodarczej w rolnictwie – nabywca udzia³ów nie wywi¹za³ siê z obowi¹zku p³aty za udzia³y i przejêty
maj¹tek ruchomy. Trwa dochodzenie nale¿noœci na drodze postêpowania s¹dowego.
Pozosta³y zobowi¹zania: Urz¹d
Gminy w Radowie Ma³ym – 80. tys.
z³ plus odsetki, Agencja Nieruchomoœci O/T Szczecin – 10 tys. z³ plus
odsetki. Powy¿sze zobowi¹zania
nale¿¹ do maj¹tku Spó³ki Cywilnej
AGROPOL ¯ELMOWO (trzech
udzia³owców).
Boles³aw £êcki rencista w ubieg³ym roku zgromadzi³ 8.482,71 z³.
Posiada na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ dom o powierzchni 175,13 o
wartoœci 350 tys. z³. Z tytu³u renty
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
12.593,84 z³, zaliczki na podatek – 735
z³, diety radnego – 3.680 z³. PIT-11
kwota zlecenia Urz¹d Gminy w Radowie Ma³ym 453 z³, zaliczka na podatek – 65 z³. PIT-11 kwota zlecenie
Ko³o ³owieckie Wojskowe nr 249
„Cyranka” w Szczecinie 643 z³, zaliczka na podatek – 93 z³, faktura za ¿yto
19.119,62 z³ brutto.
Posiada samochód osobowy
marki BMW-E46 z 2001 r., ci¹gnik
CASE 1594-1987r.
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Posiada kredyt preferencyjny
obrotowy klêskowy z linii „nKL/02”
przeznaczony na likwidacjê klêski
¿ywio³owej udzielony w dniu
12.05.2009 r. w wysokoœci 25 tys. z³
p³atny w trzech ratach rocznych.
Saldo na dzieñ 31.12.2012 r. wynosi³o 10 tys. z³. ostateczny termin sp³aty
30.04.2013 r.
Kredyt preferencyjny obrotowy
klêskowy z linii „nKL/02” przeznaczony na likwidacjê klêski ¿ywio³owej udzielony w dniu 16.02.2011 w
wysokoœci 30 tys. z³ p³atny w czterech ratach rocznych. Saldo na dzieñ
31.12.2012 wynosi³o 15 tys. z³. Ostateczny termin sp³aty 31.12.2014 r.
Janina Pawluk nauczycielka w
Szkole Podstawowej w Siedlicach
posiada na w³asnoœæ mieszkanie o
powierzchni 56,18 m.kw. o wartoœci
69 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w Szkole
Podstawowej w Siedlicach uzyska³a
dochód w wysokoœci 47.869,47 z³
brutto, w Stowarzyszeniu „WIS”
Wolne inicjatywy Spo³eczne w Radowie Ma³ym – 1.125 z³ brutto, diety
radnego w Urzêdzie Gminy w Radowie Ma³ym – 3.140 z³ brutto. Posiada
samochód osobowy Volkswagen
Golf z 2004 roku.
Kredyt mieszkaniowy „W³asny
k¹t” PKO BP Oddzia³ 1 w Drawsku
Pomorskim na kwotê 72.400 z³.
Stefan Remiœko, emeryt w ubieg³ym roku zgromadzi³ 40 tys. z³
(wspólnoœæ ma³¿eñska) posiada na
w³asnoœæ wspó³ma³¿eñsk¹ mieszkanie o powierzchni 74 m.kw. o wartoœci 150 tys. z³. Z tytu³u emerytury w
roku ubieg³ym uzyska³ dochód w
wysokoœci 28.930 z³, PIT R – 3.020 z³,
dochód jest wspó³w³asnoœci¹ ma³¿eñsk¹. Posiada samochód osobowy marki Opel Astra Classic z 2006 r.
Miros³aw Szreder w ubieg³ym
roku zgromadzi³ 1.675,37 z³. Z tytu³u
diety radnego w roku ubieg³ym uzyska³ dochód w wysokoœci 510 z³.
Andrzej Szubert rolnik w roku
ubieg³ym zgromadzi³ 1500 z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Posiada
mieszkanie o wartoœci o wielkoœci
73,70 m.kw. o wartoœci 50 tys. z³
9wspó³w³asnoœc ma³¿eñska). Gospodarstwo rolne: ziemia orna, lasy,
³¹ki o powierzchni 3,12+0,1697 ha o
wartoœci 18 tys. z³, rodzaj zabudowy
– budynek gospodarczy (dzier¿awa,
w³asnoœæ). Z tego tytu³u w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ przychód w wysokoœci 5124,92 z³ i dochód w wysokoœci 1716,40 z³.
Inne nieruchomoœci 59 m.kw. o
wartoœci 15 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñska).
Dochody: PIT 36 przychód
24.281,94 z³ dochód 42.330,70 z³ –
dzia³alnoœæ wykonywana osobiœcie. PIT-R – 1640 z³.
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WÊGORZYNO
W sobotê bêd¹ upiêkszaæ swoje miasto

Wêgorzyno w krokusach
(WÊGORZYNO). W najbli¿sz¹
sobotê odbêdzie siê tu sadzenie krokusów w barwach gminy, czyli ¿ó³tych i niebieskich.
W powiecie to ju¿ drugie miasto,
które organizuje akcjê sadzenia, w³¹czaj¹c w to mieszkañców. Przypominamy, ¿e niedawno mieszkañcy
£obza sadzili bez.
W najbli¿sz¹ sobotê mieszkañcy
Wêgorzyna bêd¹ upiêkszaæ swoje
miasto krokusami. Akcja rozpocznie
siê o godz. 10.00. Burmistrz Wêgorzyna zaprasza szczególnie mieszkañców ulic: Jegielloñskiej, S³owackiego, Mickiewicza, z tego wzglêdu,
¿e krokusy bêd¹ sadzone na skarpie
znajduj¹cej siê obok placu zabaw
przy ul. Jagielloñskiej. Ci wszyscy,
którzy zechc¹ w³¹czyæ siê w upiêkszanie miasta, powinni zabraæ ze
sob¹ narzêdzia ogrodowe.
MM

Czy naprawdê a¿ marsza³ek musi wyra¿aæ na to zgodê?

Zebra to nie taka prosta sprawa
(WÊGORZYNO). Zdawa³oby
siê, ¿e takie kwestie jak namalowanie pasów albo remont chodnika to
proste sprawy, za³atwiane od rêki.
Okazuje siê, ¿e nie. To d³ugie, pe³ne procedur, niezwykle wa¿nych
posiedzeñ, decyzji i podpisów
przedsiêwziêcia trwaj¹ce czasami
przez lata.
Kwestiê przejœcia dla pieszych
przy sklepie samoobs³ugowym radny Janusz Sadurek porusza³ wielokrotnie, podobnie jak kwestiê chodnika na ul. Podgórnej. Podobnie by³o
podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, podczas której zwróci³ uwagê,
i¿ chodnik ten jest mozaik¹ ró¿nych
elementów, po³¹czonych ze sob¹
ca³kiem przypadkowo.
- Przejœcie do Biedronki mia³o byæ
dawno zrobione, a teraz Zachodniopomorski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim zwraca
siê do Urzêdu Marsza³kowskiego o
zwo³anie komisji, m.in. do wyznaczenia przejœcia dla pieszych na ul. Jagielloñskiej w Wêgorzynie, w ci¹gu
drogi wojewódzkiej 151. Czy naprawdê a¿ marsza³ek musi wyra¿aæ
na to zgodê? - dopytywa³ radny.
O odpowiedŸ tej sprawie burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska poprosi³a starostê Ryszarda Brodziñskiego.
- Nie ukrywam, ¿e bardzo dobrze
wspó³pracuje mi siê z pani¹ bur-

mistrz. Wielokrotnie wspieramy siê
w dzia³aniach. Pani burmistrz prosi³a
mnie o pomoc w kwestii dróg wojewódzkich. Dosz³o do takiego spotkania w maju - czerwcu ubieg³ego
roku, kiedy uda³o siê œci¹gn¹æ delegacjê województwa ³¹cznie z dyrektorem Zarz¹du Dróg Wojewódzkich.
Przeszliœmy Wêgorzyno od ronda a¿
do przejazdu kolejowego. Wtedy
zaistnia³ dobry klimat i uda³o siê
przekonaæ dyrektora do tego, by
zosta³a podjêta inwestycja na miarê
mo¿liwoœci. Skutkiem tego jest zakres prac remontowych i planowane
zmiany w okolicach Biedronki - kwestia bezpieczeñstwa ruchu. Wyjazd
z ulicy Przemys³owej jest bardzo niebezpieczny. Z tego co wiem, podjête
zosta³y prace, ³¹cznie z przejœciem.
Co do przejœcia - we wrzeœniu ubieg³ego roku zosta³ z³o¿ony wniosek.
Nie wiem czy przypomina sobie pan,
co powiedzia³ mi 30 lat temu, powo³uj¹c mnie na dyrektora szko³y: „w

administracji jest fundamentalna
zasada, trzy razy „i”: indywidualna
interpretacja inspektora, czyli jak
urzêdnik zinterpretuje. I taka b³aha
sprawa, jak za³atwienie przejœcia,
przechodzi do procedury – jak w
sprawie tego bezpieczeñstwa. Sprawy siê jeszcze przeci¹gaj¹ na linii
projektant – Komenda Wojewódzka
Policji. Win¹ jest nie tyle opiesza³oœæ gminy, co procedury i zasada
3xi. Toczy siê to powoli, ale z doœæ
pozytywnym skutkiem – wyjaœni³
starosta.
Na tak¹ odpowiedŸ radny J. Sadurek stwierdzi³ jedynie, ¿e jeœli do
koñca kadencji przejœcie bêdzie zrobione, to bêdzie bardzo dobrze.
Z kolei zgodnie ze s³owami burmistrz KuŸmiñskiej chodnik na ul.
Podgórnej planowany jest do remontu w przysz³ym roku. W tej chwili k³adziona jest nawierzchnia jezdni.
Krawê¿niki planuje siê do wymiany
przy budowie chodnika.
MM

Lucyna Wolska na kolejn¹
pieciolatkê
(WÊGORZYNO). Burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska po zasiêgniêciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w uzgodnieniu
z Zachodniopomorskim Kuratorem
Oœwiaty w Szczecinie przed³u¿y³a

zarz¹dzeniem pani Lucynie Wolskiej
okres powierzenia stanowiska dyrektora Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie na okres kolejnych 5 lat
szkolnych, tj. od 1 wrzeœnia br. do 31
sierpnia 2018 roku.
MM

Str
Str.. 8

NASI MIESZKAÑCY

tygodnik ³obeski 8.10.2013 r.

Wystawa w Galerii Bema 27

Andrzej Gudañski – podró¿ przez
(£OBEZ) W miniony
czwartek w siedzibie Lokalnej Organizacji Turystycznej
(piwnica PCPR
w £obzie) przy
ul. Bema 27 zosta³a
otwarta wystawa
prac ³obeskiego
malarza Andrzeja
Gudañskiego.
Artysta urodzony w 1979 r. zajmuje siê malarstwem, rysunkiem
oraz ceramik¹. Zacz¹³ malowaæ ju¿
wieku 8. lat. Ukoñczy³ ³obeskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Obdarzony niezwyk³ym talentem jest samoukiem, a o wartoœci jego prac niech
œwiadczy fakt, i¿ jego prace znajduj¹
siê w domach na ca³ym œwiecie.
Obrazy Andrzeja Gudañskiego chêtnie prezentowane by³y m.in. w Nowym Jorku w „World Fine Art Gallery” w 2008 r, w Londynie w „New City
Gallery” w 2008 r., we Francji, Belgii,
Holandii, W³oszech, Meksyku.
Otrzyma³ równie¿ presti¿owe zaproszenia do wystawienia swoich prac
w Art Expo w Nowym Jorku oraz na
Biennale we Florencji.
Wiele obrazów A. Gudañskiego
przywodzi na myœl chêæ zatrzymania
tego, co w ruchu, a ruch to ¿ycie,
symbolami ¿ycia i œmierci z kolei s¹
prastare symbole ryby i ptaka, czêsto wystêpuj¹ce w twórczoœci ³obeskiego artysty.
Symbole te wystêpowa³y ju¿ w
staro¿ytnym Sumerze, Egipcie, Grecji, Syrii, w Palestynie, w mitologii
s³owiañskiej; maj¹ równie¿ znaczenie w chrzeœcijañstwie. To dwa filary
œwiata nierozerwalnie zwi¹zane z
axis mundi, z drzewem ¿ycia, gdzie
ryba jest symbolem i przewodnikiem
do zaœwiatów po œmierci – jak delfin
w staro¿ytnej Grecji uznawany wówczas za rybê, a ptak - symbol zmartwychwstania, odrodzenia, jak feniks powstaj¹cy z popio³ów, jak ¿arptak w mitologii s³owiañskiej.
Pomiêdzy tymi œwiatami – œwiat
ludzi, którzy po œmierci prowadzeni
przez rybê powracaj¹ do ¿ycia ptasi¹
drog¹ (Mleczn¹ Drog¹) za swoimi
przewodnikami - ptakami. To ko³o
¿ycia i œmierci, prastare archetypiczne symbole nierozerwalnie zwi¹zane
z najstarszymi cywilizacjami. W
chrzeœcijañstwie z kolei ryba jest

symbolem Chrystusa, go³¹b z kolei –
symbolem Ducha Œw.
W starych cywilizacjach bóg
ryba daje ludziom wiedzê, m¹droœæ,
nauki i pismo, jest przewodnikiem ku
zmartwychwstaniu, bowiem zgodnie z powiedzeniem - jak w niebie tak
i na ziemi, ryba symbolicznie ³¹czy³a
podziemny, wodny œwiat z praoceanem, a praocean to kosmos. Z praoceanu wszystko powsta³o i
wszystko w nim zanurzone.
Pomiêdzy wodnym œwiatem a
niebem, œwiat cz³owieka nierozerwalnie zwi¹zany jest z ¿yciem i
œmierci¹, rozwojem, m¹droœci¹, o ile
chce do niej d¹¿yæ, a tym samym
drog¹. Drog¹, która bêdzie zale¿eæ
od wielu czynników, ale w gruncie
rzeczy wêdrowiec bêdzie czerpa³ z
najstarszych archetypów, bo nie
sposób uciec od ¿ycia, jak i nie sposób uciec od œmierci. Droga to poszukiwanie siebie, odkrywanie na
nowo, poznawanie w³asnych mo¿liwoœci poprzez w³asne doœwiadczenia.
W obrazach A. Gudañskiego
pojawi¹ siê kolejne symbole, jak nosoro¿ec – symbol Chrystusa, który
mówi³ – „Ja jestem drog¹, prawd¹ i
¿yciem”, symbol s³onia symbolizu-
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Wspomnienie...

sztukê
j¹cego si³ê i moc, przede wszystkim
duchow¹, ale te¿ symbol wiedzy. To
tylko nieliczne symbole pojawiaj¹ce
siê w obrazach artysty, wystêpuje
bowiem jeszcze np. jajo – symbol
narodzin i zmartwychwstania, odrodzenia siê duchowego, one wszystkie jednak ³¹cz¹ siê w jednym punkcie – poszukiwania siebie, wzrastania, odradzania siê i nieustannego
rozwoju na drodze, jak¹ jest ¿ycie
dane tu i teraz w powrocie do domu.
Symboliczne w obrazach A. Gudañskiego s¹ równie¿ kolory – ciep³e,
pastelowe, z têczowych barw rozszczepionego œwiat³a, które jako jednoœæ - daje biel.
Tylko jeden obraz, zaprezentowany na wystawie jest szary. Nosi
tytu³ „Inteligencja”, na którym delikatn¹ kresk¹ zarysowany jest kszta³t
ludzkiej twarzy, wy³aniaj¹cej siê z
szarej masy. Szara masa, szare komórki – rozum, który bez czucia, serca, intuicji prowadzi jedynie do
smutku i zagubienia siebie w Uniwersum.
Ka¿dy z obrazów A. Gudañskiego stanowi osobn¹ opowieœæ, ka¿dy
z nich jest jak otwarta ksiêga i nie jest
istotne, czy na poziomie rozumu rozumiemy symbolikê, bowiem po³¹czenie przedstawianych obrazów i
kolorów rodzi w ogl¹daj¹cym spokój
i wyciszenie. Z drugiej strony archetypy s¹ tak bogate w znaczenia, ¿e w
zale¿noœci od ogl¹daj¹cego obraz
mo¿e wprowadziæ inne skojarzenia,
inne myœli i inny odbiór.
Mimo powtarzaj¹cej siê w niektórych obrazach symboliki, nie
mo¿na mówiæ o standaryzacji. Andrzej Gudañski czerpie inspiracje od
ró¿nych artystów, ale i z samego
¿ycia, a przede wszystkim z w³asnej
wyobraŸni, tym samym jego obrazy
charakteryzuj¹ siê ró¿norodnoœci¹
stylów, nie daj¹c siê zaszufladkowaæ
w jeden, tak jak ¿ywy duch artysty
nie lubi etykietek i szufladkowania.
Tym samym po³¹czenie wyobraŸni,
artefaktów i emocji daje za ka¿dym
razem zaskakuj¹ce efekty. Niektóre z
obrazów s¹ „czyste”, wystudiowane do perfekcji, nios¹ce za sob¹ spokój i wewnêtrzne wyciszenie, inne z
kolei s¹ ¿ywio³owe, emocjonalne, ale
nie nios¹ce ze sob¹ agresji, prezentuj¹c niezmiernie g³êbok¹ wyobraŸniê artysty wychodz¹c¹ poza ramy
stereotypów.
Obrazy mo¿na podziwiaæ do 8 listopada w godzinach od 12.00 do
17.00 od poniedzia³ku do pi¹tku. M

Na wieczn¹ wartê odszed³ harcmistrz
Czes³aw Cyunel 30.09.1929 – 24.09.2013
Na ³obeskim cmentarzu zosta³
pochowany Czes³aw Cyunel, Komendant Hufca ZHP £obez w latach
01.10.1958 – 20.03.1964.
Po zakoñczeniu wojny razem z
Rodzicami z Kresów Wschodnich
przyby³ Czes³aw z m³odszym bratem
Bogdanem. W sierpniu 1945 roku
zostali obaj zapisani do Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Tadeusza
Koœciuszki. Na pocz¹tku swojej
edukacji w ³obeskim liceum wst¹pi³
do Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego.
By³ cz³onkiem s³awetnej Dru¿yny
Harcerskiej im. Hetmana Stefana
Czarnieckiego. Tê dru¿ynê w oparciu o wzory przedwojenne prowadzi³
druh Kazimierz Kafarski.
Harcerze byli bardzo aktywni w
pracach na rzecz miasta i szko³y, prowadzili dzia³alnoœæ zarobkow¹ z
przeznaczeniem na potrzeby dru¿yny. Z rozrzewnieniem druh Czes³aw
Cyunel opowiada³ o bardzo ciekawych zbiórkach, harcach, pe³nej pionierce obozowej. W ka¿d¹ niedzielê
w szyku zwartym maszerowali do
miejscowego koœcio³a. Ruch harcerski oparty na wzorach przedwojennych i doœwiadczeniach z okresu
wojennego nie mieœci³ siê w ramach
wychowania narzuconego przez
ówczesne w³adze. Zamiast ZHP powo³ano Organizacjê Harcersk¹ w
ramach Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej.
Po „odwil¿y roku 1956” m³odzie¿
chêtnie wstêpowa³a w szeregi
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego.
Po zdobyciu matury Czes³aw
Cyunel marzy³ o studiowaniu handlu zagranicznego. Ale bardzo szybko dosta³ wezwanie do wojska,
ukoñczy³ szko³ê oficerów ³¹cznoœci.
Pracowa³ w stopniu chor¹¿ego w
jednostce wojskowej w Dziwnowie.
We wrzeœniu 1958 roku rozkazem
Komendanta Chor¹gwi Szczeciñ-

Czes³aw Cyunel drugi z lewej

skiej ZHP druh Czes³aw Cyunel zosta³ mianowany Komendantem Hufca £obez z dniem 1 paŸdziernika.
Oprócz ciekawych obozów, biwaków popar³ inicjatywê m³odych pi³karzy i powo³a³ Harcerski Klub Sportowy Rega (klub prê¿nie dzia³a³ w
latach 1958 – 1960, odnosz¹c lokalne

Kartka z historii ³obeskiej
Lista 15 komendantów Hufca ZHP £obez w latach 1956 do pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych (rozwi¹zanie hufca i wcielenie dru¿yn do Hufca Stargard).
Kazimierz Ba³uch - paŸdziernik 1956 – 14.11.1957
Alfons Nowak
15.11.1967 – 30.09.1958
Czes³aw Cyunel
01.10.1958 – 20.03.1964
Stefan Piechowicz
21.03.1964 – 31.10.1964
Andrzej Baj
01.11.1964 – 09.12.1966
Olgierd Zmaciñski
10.12.1966 – 30.04.1968
Piotr Dzwinka
01.05.1968 – 20.04.1971
Zbigniew S³odziñski
21.04.1971 – 18.10.1973
Irena Sobañska
19.10.1973 – 08.06.1975
Henryk Musia³
09.06.1975 – 19.11.1976
Stanis³aw Bielec
20.11.1976 – 20.05.1977

sukcesy). Jego charakterystyczn¹
sylwetkê w nieod³¹cznym, czarnym
berecie mo¿na by³o spotkaæ na ulicach miasta i na kolejnych zjazdach
absolwentów naszego liceum.
Bêdzie mi brakowaæ ciekawych z
Nim rozmów na ³aweczkach naszego
miasta.
Henryk Musia³
El¿bieta Skwara
Józef Skwara
Zygmunt Ratajek
Krystyna Kubacka do czasu rozwi¹zania hufca na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku.
Obecnie (10.2013) na terenie powiatu ³obeskiego harcerstwo skupione jest przy Szkole Podstawowej
nr 1 jako I Szczep Harcerski ZHP
Ziemi £obeskiej „Czarna Jedynka”
(w strukturach Komendy Hufca
Stargard). Komendantem Szczepu
jest druhna Ma³gorzata Zieniuk.
Opracowa³ Henryk Musia³
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Wieœ wyró¿niona jako najaktywniejsza w powiecie ³obeskim

£agiewniki - maj¹ swoje miejsce na ziemi
(£AGIEWNIKI, gm. Resko).
Mieszkañcy tej miejscowoœci wyró¿nili siê poœród innych w powiecie
³obeskim swoj¹ determinacj¹ i konsekwencj¹ w dzia³aniu, prowadz¹c¹
do uznania wsi za najpiêkniejsz¹ i
najaktywniejsz¹ powiatu ³obeskiego w tegorocznej edycji powiatowego konkursu.
Jeszcze kilka lat temu wiêkszoœæ
popegeerowskich wsi w powiecie
charakteryzowa³a siê zaniedbaniem,
gdzie na dzia³kach nale¿¹cych do
Agencji Nieruchomoœci Rolnych
czêsto ros³y krzaki, spoœród których
wy³ania³y siê sterty œmieci. Podobnie by³o i w tej miejscowoœci, ale taki
obrazek nale¿y ju¿ do przesz³oœci.
Dzisiaj to piêkna i zadbana wieœ, witaj¹ca przyjezdnych napisem u³o¿onym z kamieni i kamieniami wymalowanymi w weso³e buŸki. Nie brakuje
tu miejsca na wypoczynek i na rekreacjê.
Wje¿d¿aj¹c do £agiewnik trudno
domyœliæ siê, ¿e jest tu spore bezrobocie i ¿e niegdyœ dzia³a³o tu Pañstwowe Gospodarstwo Rolne. Wieœ
jest zadbana, a ludzie we w³asnym
zakresie bardzo du¿o wykonali nie
tylko pod k¹tem poprawy wizerunku, ale i miejsca, w którym wszyscy
mog¹ spotykaæ siê, wypoczywaæ i
bawiæ.
Przy wjeŸdzie do miejscowoœci
przyjezdnych wita u³o¿ony na skarpie z kamieni napis „£agiewniki”. Nie
da siê go przeoczyæ, bowiem kamienie pomalowane s¹ na bia³o, silnie
odró¿niaj¹c siê od pod³o¿a. We wsi
przy drodze jest wiele kamieni pomalowanych w weso³e „buŸki”, niektóre z nich witaj¹ przyby³ych niezbyt
grzecznie, wystawiaj¹c jêzyk, za to z
pewnoœci¹ rozweselaj¹c. Jednak nie
to najbardziej zaskakuje w tej niewielkiej, bo licz¹cej 160 mieszkañców miejscowoœci, ale miejsce, które
zosta³o zagospodarowane na spêdzanie wolnego czasu, rozrywkê i
integracjê.
Prace nad popraw¹ wizerunku
rozpoczê³y siê kilka lat temu. O tym,
jak do tego dosz³o, opowiedzia³a
so³tys wsi Ewa Garbarczyk.
- Przez lata teren, na którym stoi
obecnie œwietlica, by³ pozostawiony sam sobie - zarós³ wysok¹ traw¹,
krzakami, sta³ siê œmietniskiem.
Stwierdzi³am, ¿e jest straszna monotonia, ¿ycie nam up³ywa i pomyœla³am, abyœmy my, starsi, odbudowali
œwietlicê. Jako pierwsza zaczê³am
sama kosiæ kos¹ dojœcie do tej œwietlicy, póŸniej za mn¹ dwie panie, a
nastêpnie ju¿ ca³e rodziny zaczê³y
przychodziæ. Zaczêliœmy to upra-

wiaæ, z dnia na dzieñ. Robiliœmy sobie czyny spo³eczne, mówiliœmy:
„idziemy na czyn”. Gdy ju¿ wszystko
tutaj zrobiliœmy, poszliœmy do pana
burmistrza i powiedzieliœmy, ¿e
chcemy sobie z tego budynku zrobiæ
œwietlicê. Powiedzieliœmy, ¿e zrobimy sobie j¹ sami. Pan burmistrz powiedzia³ jednak, ¿e takich rzeczy nie
mo¿na robiæ samemu. Zapewni³ jednak, ¿e jeœli bêdziemy dalej tak pracowali, to coœ z tego bêdzie. To pracowaliœmy dalej. Oczyœciliœmy teren
z chaszczy i ze œmieci, zrobiliœmy
³awki, plac zabaw, scenê, nasadziliœmy kwiaty. Robiliœmy czyny w
ka¿d¹ sobotê, a potem ogniska.
Nast¹pi³a zmiana. Ludzie zaczêli
coraz czêœciej wychodziæ z domu,
przychodziæ z rodzinami. Sami zrobiliœmy pierwsze sto³y z drewna otrzymanego z Nadleœnictwa. Sto³y s¹ do
dzisiaj i tak zaczêliœmy dzia³aæ. Znowu poszliœmy do pana burmistrza,
powiedzia³, ¿e s¹ pieni¹dze na projekt i ¿e œwietlica zostanie wyremontowana. Lata up³ywa³y, a œwietlicy
nadal nie mieliœmy. Ludzie zaczêli
mówiæ, ¿e to g³upota, robimy, a œwietlicy nadal nie mamy. PóŸniej sama
zaczê³am w¹tpiæ, robiliœmy festyny
w parku, pocz¹tkowo scen¹ by³a
przyczepa. W koñcu doczekaliœmy
siê œwietlicy w £agiewnikach.
Mamy j¹ od lutego tego roku. Wszyscy cieszymy siê z tego, mieliœmy ju¿
tu kilka imprez, robiliœmy m.in.
otwarcie, bal karnawa³owy dla dzieci, póŸniej dla doros³ych, majówkê,
dzieñ dziecka, festyn... - opowiedzia³a so³tys Garbarczyk.
W miejscu, w którym stoi œwietlica, by³ sad. W miejscu, w którym
mieœci siê œwietlica, jeszcze za czasów PGR-u zaczêto budowaæ hydroforniê. Nigdy jej nie ukoñczono.
Czasy PGR-ów skoñczy³y siê, a rozpoczêta budowa zosta³a pozosta-

wiona samej sobie. Dzisiaj oba
obiekty przeznaczone wówczas na
du¿¹ i ma³¹ hydroforniê s³u¿¹ mieszkañcom jako miejsce nauki, odpoczynku rekreacji i spotkañ. Ale to nie
wszystko, œwietlica wiejska w dni
œwi¹teczne zamienia siê w kaplicê, w
której odprawiane s¹ msze œwiête.
Jednak mieszkañcy £agiewnik
nie zamierzaj¹ poprzestaæ na tym, co

ju¿ osi¹gnêli. Z placem rekreacyjnym granicz¹ mury koœcio³a. W
przysz³oœci chcieliby je zabezpieczyæ i zagospodarowaæ.
Za zajêcie pierwszego miejsca w
konkursie „Aktywna i Ekologiczna
Wieœ Powiatu £obeskiego 2013”
£agiewniki otrzyma³y w nagrodê 3
tys. z³, za które so³ectwo zakupi³o
dwie kosiarki.
MM

OG£OSZENIE

tygodnik ³obeski 8.10.2013 r.

Str
Str.. 11

STAROSTA £OBESKI
og³asza II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ piêciu nieruchomoœci
gruntowych stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa w miejscowoœci Poradz,
w gm. £obez, w woj. zachodniopomorskim.
wadium na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr 65
1020 2847 0000 1202 0009 6669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie.
Dat¹ uiszczenia wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie
data dokonania wp³aty.
Kupuj¹cy bêd¹cy rolnikiem winien w dniu przetargu okazaæ Komisji
dokumenty maj¹ce znamiona orygina³u wynikaj¹ce z ustawy z dnia
11.04.2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012r, poz. 803) oraz
nakaz p³atniczy na 2013 r.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu zwraca siê niezw³ocznie
po odwo³aniu albo zamkniêciu przetargu, nie póŸniej jednak ni¿ przed
up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyj¹tkiem uczestnika, który
przetarg wygra³. Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg wadium zalicza
siê na poczet ceny nabycia.
Pe³nomocnicy uczestników przetargu winni okazaæ komisji przetargowej pe³nomocnictwa notarialne, dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ i obywatelstwo.
Wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê nieruchomoœci
jest zobowi¹zany w terminie do 21 dni, licz¹c od daty rozstrzygniêcia przetargu dokonaæ wp³aty ceny ustalonej w przetargu pomniejszonej o wp³acone wadium, na konto Starostwa Powiatowego w £obzie nr 45 1020 2847
0000 1802 0009 6347 PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia
wp³aty jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania
wp³aty.

Udokumentowane z³o¿e piasku i ¿wiru mia³o miejsce w 1981roku. W³aœciwym organem administracji geologicznej jest Marsza³ek Województwa
Zachodniopomorskiego. Dla w/w nieruchomoœci Burmistrz £obza nie
wyda³ decyzji o warunkach zabudowy. Sprzeda¿ nieruchomoœci bêdzie
korzysta³a ze zwolnienia z podatku VAT. Z³o¿e nie podlega sprzeda¿y.
Miejscowoœæ Poradz oddalona jest od powiatowego miasta £obez ok.
8 km. Miasto i Gmina £obez po³o¿one s¹ w œrodkowej czêœci województwa, przy linii kolejowej Szczecin-Gdañsk. Odleg³oœæ do Szczecina ok. 100
km, do Stargardu Szcz. ok. 60 km, do Koszalina ok. 90 km. Krzy¿uj¹ siê tu
dwie trasy komunikacyjne: Berlin Szczecin-Stargard Szcz. - Koszalin i
Gorzów- Recz-Ko³obrzeg. Nieruchomoœci s¹ zlokalizowane poza wsi¹ w
odleg³oœci ok. 1,5 km. S¹siedztwo nieruchomoœci to las, grunty Skarbu
Pañstwa - Agencji Nieruchomoœci Rolnych oraz w minimalnym stopniu
w³asnoœæ osób fizycznych. Dojazd zapewniaj¹ drogi gruntowe.

Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie dokona wymaganej wp³aty w okreœlonym terminie lub nie stawi siê bez wczeœniejszego
uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego
terminie i Kancelarii Notarialnej do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odst¹pi od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega
zwrotowi. Wszelkie koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci nieruchomoœci pokrywa strona nabywaj¹ca.
Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê za¿¹da okazania granic zbywanej nieruchomoœci jest on zobowi¹zany do za³¹czenia
do ¿¹dania dowodu wp³aty na konto depozytowe Starostwa Powiatowego
w £obzie nr 65 1020 2847 0000 1202 0009 6669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³
w £obzie kwoty zaliczki (brutto) na poczet ceny okazania granic wynosz¹cej:
- dla nieruch.objêtej KW nr SZ1L/00024044/0 - kwotê 14.514 z³ , - dla
nieruch. objêtej KW nr SZ1L/00025505/7 - kwotê 2.952 z³
- dla nieruch. objêtej KW nr SZ1L/00025504/0 - kwotê 5.904 z³ ,- dla
nieruch. objêtej KW nr SZ1L/00001093/1 - kwotê 1.353 z³
- dla nieruch.objêtej KW nr SZ1L/00012923/9 - kwotê 2.952 z³

Post¹pienie nie mo¿e byæ mniejsze ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem do pe³nych dziesi¹tek z³otych i wynosi:

Z ¿¹daniem kupuj¹cy mo¿e wyst¹piæ w terminie do 14 dni od daty rozstrzygniêcia przetargu.

- dla nieruch. objêtej KW nr SZ1L/00024044/0 - 6.130 z³,- dla nieruch.
objêtej KW nr SZ1L/00025505/7 - 450 z³, - dla nieruch. objêtej KW nr SZ1L/
00025504/0 - 200 z³, - dla nieruch. objêtej KW nr SZ1L/00001093/1 - 440z³,

Do niniejszego przetargu maj¹ zastosowanie przepisy ustawy z dnia
11.04.2003 o kszta³towaniu ustroju rolnego. Niez³o¿enie przez nabywcê
notariuszowi dowodów o których mowa w ustawie skutkuje przys³uguj¹cym z mocy prawa prawem pierwokupu Agencji Nieruchomoœci
Rolnych.

- dla nieruch.objêtej KW nr SZ1L/00012923/9 - 290z³.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Przetarg rozpocznie siê dnia 12 grudnia 2013 r. o godz. 10.00
w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w £obzie
przy ul. Konopnickiej 41
Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej
ceny wywo³awczej. W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne lub ich pe³nomocnicy je¿eli do dnia 09.12.2013 r. wp³ac¹ wymagane

Dodatkowe informacje o przetargu mo¿na uzyskaæ w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4,
pokój nr 14, I piêtro lub telefonicznie (91 39-760-89).
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu bez podania
przyczyn.
£obez, dnia 03.10.2013 r.

w/z Starosty £obeskiego
Jan Zdanowicz - Wicestarosta
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Byliœmy na XVII Festiwalu Nauki w Warszawie

„Brak inwestycji w naukê to inwestycja
w ignorancjê”
(RESKO) Grupa licealistów
pod opiek¹ P. Bo¿eny Tomali i P.
Agaty Mielniczek wyruszy³a z
Reska, by od 27 do 28 wrzeœnia
2013 roku uczestniczyæ w Warszawie w XVII Festiwalu Nauki.
Wyjazd ten mia³ na celu rozszerzenie wiedzy z zakresu nauk œcis³ych oraz pomóc w wyborze kierunku studiów.
W pi¹tek o godzinie 4.00 spotkaliœmy siê przed budynkiem Liceum,
gdzie po po¿egnaniu nas przez dyrektora Jaros³awa Kajmê wyruszyliœmy w d³ug¹ drogê. W stolicy udaliœmy siê do Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN i tam
wys³uchaliœmy wyk³adu „Dlaczego
komórki lubi¹ nanow³ókna polimerowe - w œwiecie in¿ynierii tkankowej”. Zwiedziliœmy laboratoria, m.in.
dowiedzieliœmy siê w jaki sposób
przêdzie siê w³ókna polimerowe oraz
jakie jest ich zastosowanie.
Nastêpne zajêcia odbywa³y siê
na Wydziale Biologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Wieczorem udaliœmy siê do hostelu, a czas wolny
mogliœmy wykorzystaæ na zwiedzanie stolicy.
Nastêpnego dnia, z samego
rana, wyruszyliœmy Krakowskim
Przedmieœciem w kierunku Starego

Miasta, gdzie mogliœmy podziwiaæ
obiekty architektury stolicy, np.
Zamek Królewski, Pa³ac Prezydencki. Po spacerze udaliœmy siê na dalsze spotkania z nauk¹.
W ramach jednego z warsztatów,
weszliœmy na dach wydzia³u Geofizyki UW, gdzie dowiedzieliœmy siê o
nowoczesnych technikach pomiarowych dotycz¹cych zjawisk i procesów atmosferycznych. Obserwowaliœmy procesy fizyczne zachodz¹ce w chmurach, zobaczyliœmy dzia³anie ultraszybkiego termometru do
pomiarów temperatury w chmurach,
jedynego tego rodzaju przyrz¹du na
œwiecie.
Drugi dzieñ Festiwalu zakoñczyliœmy udzia³em w wyk³adzie na temat
Wielkiego Zderzacza Hadronów
LHC.
Z bólem serca wyje¿d¿aliœmy ze
stolicy, gdzie spêdziliœmy wspania³e
chwile. Wyk³ady i udzia³ w zajêciach
laboratoryjnych wiele nas nauczy³y
i na pewno zachowamy je w pamiêci
na d³ugi czas. Dziêki Dyrekcji Zespo³u Szkó³ i dobroci sponsorów:
Cestra Sp. J., Scrub Jump, wyjazd by³
darmowy, za co z ca³ego serca serdecznie dziêkujemy.:
Sandra Mañkowska,
uczennica klasy II LO im. K. K.
Baczyñskiego w Resku.

Ciekawa lekcja ekologiczna w szkó³ce
leœnej w Mi³ogoszczy
10 wrzeœnia 2013 uczniowie
Niepublicznego Gimnazjum nr 1 w
Radowie Wielkim wybrali siê do
szkó³ki leœnej w Mi³ogoszczy.
Pañstwo leœnicy oprowadzali
nas po szkó³ce, opowiadaj¹c o gatunkach drzew liœciastych i iglastych, jakie spotykamy w lesie.
W Mi³ogoszczy zosta³ rozstrzygniêty konkurs plastyczny pt. Œwiêto Drzewa. Uczniowie g³osowali na
naj³adniejsze prace ekologiczne.
Osoby nagrodzone: I miejsce - Anita
Dêbicka, II - Damian Nowacki, III Patryk Weilandt. Wszyscy uczniowie
otrzymali nagrody ksi¹¿kowe, ufundowane przez Nadleœnictwo Resko.
Dziêkujemy p. Ewie SimonowiczWoŸniewicz i p. Leszkowi Simonowiczowi za mi³¹ oraz bardzo przydatn¹
lekcjê. Oby takie spotkania by³y jak
najczêœciej… Uczeñ Adam Ka³ecki

Szko³a po
remoncie
(WÊGORZYNO). W tutejszej
Szkole Podstawowej, jeszcze
przed wakacjami dosz³o do zalania.
Koszt remontu wyniós³ ponad 70
tys. z³.
- Przy zdejmowaniu kolejnych
warstw okazywa³o siê, ¿e efekty zalania s¹ wiêksze ni¿ stwierdzi³a to
pierwotnie ekspertyza ubezpieczeniowa. Koszt wyniós³ 65 tys. z³. Z
bud¿etu musieliœmy do³o¿yæ 50 tys.
z³ do 15 tys. z³, które mia³a pani dyrektor w swoim bud¿ecie. W tej
chwili dok³adamy jeszcze ponad 8
tys. z³ na zrobienie w pracowni komputerowej, w œcianach, które zosta³y
zalane – instalacji elektrycznej.
Mamy nadziejê, ¿e pieni¹dze uda siê
odzyskaæ od ubezpieczyciela, bo
obiekt by³ ubezpieczony – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.
MM
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„Z uœmiechem w przysz³oœæ”
Pod tym has³em napiszê kilka
artyku³ów o Przedszkolu Miejskim nr 1 im. Krasnala Ha³aba³y w
£obzie. Mia³em u³atwione zadanie,
wykorzystuj¹c do tego artyku³u
bardzo dobrze prowadzon¹ stronê
www. pm1.lobez.ibip.pl, a tak¿e
www.krasnal.lobez.blizej.info.
£obeskie przedszkole w swoim
kszta³cie jako gminna samorz¹dowa
jednostka organizacyjna powsta³o
decyzj¹ Rady Miejskiej w £obzie z
dnia 28.03.1991 r. Na wniosek Rady
Pedagogicznej i Rady Rodziców 30
czerwca 2000 roku uchwa³¹ Rady
Miejskiej w £obzie otrzyma³o imiê
Krasnala Ha³aba³y.
Na terenie Polski istnieje ponad
7.600 ró¿nego typu przedszkoli, 26 z
nich nosi imiê Krasnala Ha³aba³y.
„Wszystkiego co naprawdê muszê wiedzieæ, nauczy³em siê w
przedszkolu”.
Tak brzmi tytu³ bestsellera New
York Timesa opublikowanego 15 lat
temu w USA przez Roberta Fulghama, bardzo barwnego w swoich poczynaniach filozofa. Do czterdziestego roku ¿ycia by³ on podobny w
ró¿norodnych dzia³aniach do Johna
Griffitha Chaneya (tak pierwotnie
brzmia³o nazwisko pisarza Jacka
Londona). Robert Fulgham ustatkowa³ siê i jest teraz starszym, nobliwym panem (76 l.). Z tego swoistego
credo Fulgham opublikowa³ 16 rzeczy, których nauczy³ siê w przedszkolu i przedstawia swoj¹ filozofiê
postrzegania œwiata oczami dziecka.
Dlaczego o tym piszê. Otó¿ rozszerzony tytu³ jego bestselleru jest
cytowany na stronie internetowej
³obeskiego przedszkola. Bardzo
trafny wybór motta dla swoich dzia³añ oraz bardzo trudny i wymagaj¹cy
wielkiego zaanga¿owania kadry pedagogicznej przedszkola.
Pozwoli³em sobie zacytowaæ tak¿e wizjê Przedszkola Miejskiego nr 1
im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie.
– Jesteœmy po to, aby stworzyæ
warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniaj¹ce wspomaganie oraz
ukierunkowanie rozwoju dzieci pe³nosprawnych i niepe³nosprawnych
zgodnie z ich wrodzonym potencja³em i mo¿liwoœciami rozwojowymi.
Chcemy rozwijaæ talenty oraz
wyrównywaæ i kompensowaæ braki i
opóŸnienia w rozwoju.
Skutecznie przygotowujemy
dzieci do podjêcia nauki na dalszych
etapach edukacyjnych.
Natomiast o misji tej placówki
oœwiatowej porozmawiam póŸniej z
nauczycielami, co opiszê w nastêpnych artyku³ach.

Priorytetem pracy z dzieæmi jest
dzia³alnoœæ proekologiczna. Przed
g³ównym wejœciem do budynku
przedszkola po lewej stronie stoj¹
ju¿ 13 lat tablice przyrodnicze, jest
ich 6. Otó¿ w 2000 roku mieszkañcy
£obza zbierali fundusze na budowê
œcie¿ki ekologicznej. Wœród pierwszych wp³at by³a kwota uzbierana
przez przedszkolaków, w nagrodê
otrzymali od wykonawcy te tablice.
2004/2005 roku szkolnym Fundacja Oœrodka Edukacji Ekologicznej w
Warszawie przyzna³a Zielony Certyfikat pierwszego stopnia Przedszkolu im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie za
ca³oroczn¹ pracê pod has³em „Piêkno przyrody wokó³ nas, spokój i radoœæ w nas”. We wrzeœniu 2008 roku
nasze przedszkole otrzyma³o Zielony Certyfikat drugiego stopnia, realizuj¹c trzy dzia³ania:
„Mali stra¿nicy zdrowia i przyrody”, „Jesteœmy bezpieczni w domu i
w przedszkolu”, „Czytanie zbli¿a”.
Przez 10 lat od 2004 roku przedszkole
uczestniczy w kampanii spo³ecznej
„Ca³a Polska czyta dzieciom”. Jest
wpisane na Ogólnopolsk¹ Listê
Czytaj¹cych Szkó³ i Przedszkoli”
Fundacji ABC XXI i corocznie nagradzane za bardzo dobrze prowadzon¹ kampaniê CPCD. 26 marca
2012 roku wœród 23 nagrodzonych
statuetkami nauczycieli z ca³ej Polski za rozwój czytelnictwa znalaz³a
siê nauczycielka naszego przedszkola Iwona Kowalska. W 2006
roku przedszkole zosta³o wpisane
do sieci Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie. Od roku 2012 nasza placówka
oœwiatowa jest cz³onkiem Optymistycznych Przedszkoli, organizacji o
zasiêgu ogólnopolskim.
W 2005 roku pomys³ matki przedszkolaka Anny Magdalan i innych
rodziców zosta³ urzeczywistniony,
w Przedszkolu Miejskim nr 1 im. Krasnala Ha³aba³y powo³any zosta³
amatorski teatr. G³ówne role w spektaklach graj¹ rodzice przedszkola-

ków, wcielaj¹c siê w postacie z bajek,
sprawiaj¹ dzieciom wielk¹ frajdê.
Ucz¹c bawi¹, wychowuj¹c rozweselaj¹. Co roku wystawiaj¹ jedn¹ bajkê
w re¿yserii Gra¿yny Tokarskiej. Autorska jest scenografia, barwne kostiumy, œpiew, ruch sceniczny, muzyka. Oto repertuar:
2006 - „Jaœ i Ma³gosia”,
2007 - „Czerwony Kapturek”,
2008 - „Kot w butach”,
2009 - „Kopciuszek”,
2010 - „Ali Baba i 40 rozbójników”,
2011 - „W Karze³kowie”,
2012 - „Królewna Œnie¿ka”.
Od pierwszych imion aktorów
powsta³a nazwa teatru – Bajammagia. Za dzia³alnoœæ na rzecz najm³odszych amatorski teatr Bajammagia
otrzyma³ w Krakowie presti¿ow¹
nagrodê im Marii Weryho-Radziwi³³owicz. Tak¹ sam¹ nagrod¹ szczyci
siê tak¿e nauczycielka Iwona Kowalska.
Grupa Teatralna otrzyma³a tak¿e
Nagrodê Specjaln¹ Starosty £obeskiego – Smoka Powiatu w dziedzinie kultury i sztuki. Wiêksza czêœæ
rodziców, graj¹cych w teatrze, ma
swoje dzieci w szko³ach podstawowych, mimo to nadal spotykaj¹ siê w
budynku przedszkola i przygotowujê kolejny spektakl.
Dzieje siê tak za spraw¹ Pani
Marioli Kotowicz. Dyrektor Przedszkola potrafi tworzyæ znakomit¹
atmosferê dla nauczycieli i rodziców,
a tak¿e innych osób i instytucji.
Otrzymuje nagrody nie tylko Burmistrza £obza. Uhonorowana zosta³a
Nagrod¹ Specjaln¹ Starosty £obeskiego, otrzymuj¹c Smoka. Kieruje
przedszkolem od 2004 roku. Razem z
ni¹ w tej placówce pracuj¹ nauczyciele:
Gra¿yna Tokarska, Anna Kic-Niziñska, Sylwia Demko, Izabela Musialska, Ewa £ukasik, Barbara Zawada, Magdalena Król, Maria Lew,
Agnieszka D¹bro, Beata Gembala,
Teresa Diak, Urszula Piwowar, Katarzyna Ciszewska, Ewa Turkowska,

Weronika Lech, Ewa Pospieszyñska, Katarzyna Duczyñska, Justyna
WoŸniak, Bogus³awa Koœciukiewicz, Marcelina Czachurska, Ma³gorzata Pospieszyñska, Izabela Wilczek, Agnieszka Wielgus, Renata
Grzegorczyk, Iwona Gawe³, Joanna
Rokosz, Zofia Nowosielska, Iwona
Gawryluk, Magdalena Bechta, Renata Wielesiewicz, Beata Soko³owska, And¿elika Gnaœ, Zofia Fr¹dczak,
Ma³gorzata Kopaczewska, Marta
Dobrowolska, Monika AfeltowiczPolak, Iwona Kowalska, Teresa
Konstanta, Anna Idzik, Anna Gostomczyk, Anna Œwierkocka, Alicja
Mrozek, El¿bieta Kielan, Bo¿ena
Hauda, Kamilla Bieniarz, Monika
Wargocka, Izabela Karczmarczyk,
Urszula Pacha³ko, Milena Kopeæ.
Pracownicy administracji i obs³ugi: Barbara Tomkiewicz, Beata
Majchrowicz, Ludmi³a Romaniuk,
El¿bieta Patelczyk, Justyna Sulima,
Julia Sypniewska, Wioletta Szacoñ,
Mariola Ludwikowska, Miros³aw
Szwaciñski.
O innych sprawach zwi¹zanych z
prac¹ Przedszkola im. Krasnala Ha³aba³y napiszê za dwa tygodnie w
Tygodniku £obeskim. Wszystkie
dane zaczerpn¹³em ze strony internetowej przedszkola.
HJM

Przypominamy
o debacie
Policjanci zapraszaj¹ mieszkañców na debatê spo³eczn¹ „Bezpieczeñstwo - nasz wspólny cel, wspólna sprawa”, której tematem bêdzie
poczucie bezpieczeñstwa mieszkañców powiatu. Spotkanie odbêdzie
siê 15 paŸdziernika (wtorek) o godz.
17.00 w £obeskim Domu Kultury.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
2.10.2013 r. o godz. 13.25 na drodze
Dalno – Przyborze mieszkaniec gminy
£obez kierowa³ samochodem osobowym Daewoo, znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci z wynikiem 0.86 mg/l
alkoholu.
NietrzeŸwy rowerzysta
2.10.2013 r. o godz. 12.55 na drodze
Dobropole – Dobra mieszkaniec Dobrej
kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem 1.34 mg/l, czym naruszy³ tak¿e
zakaz prowadzenia rowerów wydany
przez s¹d.
Kolizja drogowa
5.10.2013r. o godz. 14.15 w £obzie
na ul. Ksiêcia Warcis³awa, mieszkaniec
£obza, wykonuj¹c manewr cofania samochodem Ford, uderzy³ w zaparkowany samochód Kia, nale¿¹cy do
mieszkanki £obza.
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Jesienne rekordy ³obeskich biegaczy
Niezwykle udana dla
³obeskich biegaczy by³a
druga czêœæ sezonu
lekkoatletycznego.
Choæ do pe³nego zakoñczenia
sezonu zosta³y jeszcze starty prze³ajowe to zawody w Bia³ogardzie (28
wrzeœnia) zakoñczy³y starty na bie¿ni. Zorganizowany w pierwszej po³owie sierpnia, dla najlepszych zawodników £obeskiej Ligi Biegowej,
obóz by³ bardzo udanie przepracowany. Po obozie wszyscy zawodnicy startowali niemal co tydzieñ,
ustanawiaj¹c wiele znakomitych rekordów ¿yciowych, a czêœæ z nich to
wyniki daj¹ce pozycje liderów w tabelach najlepszych w województwie
i w kraju.
24 sierpnia w Koszalinie w ogólnopolskim mityngu la, najlepiej spisali siê; Aleksandra Romej, która
wygra³a 400 m w czasie 63,08. Rekordy ¿yciowe ustanowili wszyscy
startuj¹cy m³odzicy, w tym: Kacper
Ga³an by³ drugi na 1000 m, uzyskuj¹c
2:51,04, dwukrotnie druga na 100 i
200 m by³a Zuzanna Frej z czasami
13,88 i 29,12, a Julia Popiela trzecia na
300 m - 48,25.
31 sierpnia w Szczecinie najm³odsi startowali w Mistrzostwach Województwa M³odzików (1998 i m³odsi), gdzie wiêkszoœæ ustanowi³a kolejne rekordy ¿yciowe. Zajmowali
czo³owe miejsca, choæ poza K. Ga³anem s¹ m³odsi o 2-3 lata. K. Ga³an by³
4 na 1000 m z nowym rekordem
2:47,58. Czwarte i pi¹te miejsce na
300 m wybiega³y Ania Turzyñska i
Z. Frej uzyska³y odpowiednio
44,12 i 45,56, siódma na 600 m/
1:51,37 by³a J. Popiela.
Najlepsze nasze zawodniczki juniorki Justyna i Aleksandra Romej
przebywa³y w tym czasie w Berlinie
na 4.dniowym zaproszeniu organizatorów zawodów Diamentowej Ligii, gdzie mia³y mo¿liwoœæ m.in. od-

bycia spotkañ i wspólnych treningów z medalistami tegorocznych
Mistrzostw Œwiata w Moskwie. Na
koniec wziê³y udzia³ w specjalnym
biegu firmy Nike przy 74 tysi¹cach
kibiców ogl¹daj¹cych mityng.
Bardzo udany by³ wyjazd 7 wrzeœnia, do Zielonej Góry na 51 Ogólnopolski Mityng Winobrania. Cztery
dziewczyny biega³y na 800 m. Wygra³a Justyna Romej, uzyskuj¹c
2:19,26. Druga by³a jej siostra Ola
2:23,08, czwarta A. Turzyñska
2:27,99, a siódma J. Popiela 2:39,44.
To by³y kolejne rekordy ¿yciowe, a
wyniki Turzyñskiej i Popieli to 2 i 10
wynik w Polsce w ich kategorii wiekowej.
20 wrzeœnia w Bia³ogardzie w
Otwartych Mistrzostwach Województwa LZS kolejna dwójka zdo-

by³a z³ote medale: K. Ga³an na 1000
m z czasem 2:54,63, a Z. Frej, wygrywaj¹c 300 m; o kolejne pó³ sekundy
poprawi³a swój rekord, uzyskuj¹c
45,13.
28 wrzeœnia Mityng Zakoñczenia Sezonu la w Bia³ogardzie by³ ukoronowaniem œwietnej jesieni.
Na 800 m druga by³a J. Romej
2:19,09, a trzecia jej siostra Aleksandra, która znowu poprawi³a „¿yciówkê” na 2:22,75 i „ogra³a” zawodniczki
ze œcis³ej czo³ówki Polski juniorek.
Znakomicie biega³y nasze najm³odsze odkrycia Ligi Biegowej i Czwartków La. A. Turzyñska biega³a po raz
pierwszy na 100 i 200 m, ale jej czasy
27,42 na 200 m oraz 13,48 na 100 m
daj¹ jej 4 i 7 miejsce w Polsce.
Niewiele ustêpowa³a jej Z. Frej,
która wygrywaj¹c 300 m poprawi³a

Unihokej. Czesi w £obzie! Zapraszamy
(£OBEZ). 12 paŸdziernika o godzinie 17.00 w hali sportowej w
£obzie odbêdzie siê ciekawy mecz
unihokeja pomiêdzy juniorami starszymi WSU Wierzchowo i seniorami
klubu FBC Panthers Liberec (Czechy), który wystêpuje w I lidze czeskiej.
Mecz ten zostanie rozegrany w ramach Floorball Tour 2013, którego organizatorem jest znany propagator unihokeja, a zarazem trener Wierzchowskiej Szkó³ki Unihokeja z Wierzchowa
(pow. drawski) Piotr Augustyniak.
Plan pobytu dru¿yny czeskiej zak³ada
rozegranie w sobotê (12.10) dwóch me-

czów: godzina 10.00 w Wierzchowie
oraz 17.00 w £obzie. W niedzielê
(13.10) ostatni mecz zagraj¹ goœcie z
Liberca w Mrze¿ynie o godz. 10.00.
Oto, co w rozmowie z Tygodnikiem
powiedzia³ g³ówny organizator: - Jestem ogromnie szczêœliwy, ¿e unihokej
wraca do £obza. Mam nadziejê, ¿e tym
razem na d³u¿ej. Chcê przypomnieæ, ¿e
w latach 2006 - 2008 wspólnie w wieloma przyjació³mi i w³adzami £obza
organizowaliœmy piêkny turniej miêdzynarodowy z udzia³em m.in. Reprezentacji Polski Juniorek do lat 19. i dru¿yn czeskich. Wielu z uczestników
tych turniejów dzisiaj jest reprezentan-

tami Polski i Czech w kategoriach seniorskich! Na bie¿¹co obserwujê ¿ycie
sportowe £obza i jestem pod wra¿eniem, fajnie dzia³a klub pi³karski, odnawia siê pi³ka siatkowa, organizowane s¹
zajêcia lekkoatletyczne, s¹ biegacze
d³ugodystansowi oraz kolarze. Aktywnie dzia³a równie¿ TKKF. Przepraszam, jeœli kogoœ nie wymieni³em. Jestem coœ winien temu miastu, z którym
wspólnie zrobiliœmy takie super turnieje. Moim marzeniem jest, aby unihokej
uzupe³ni³ ofertê sportow¹ dla dzieci i
m³odzie¿y. Byæ mo¿e w przysz³oœci
dla doros³ych. Z doœwiadczenia wiem,
¿e unihokej mo¿e byæ równie¿ urozma-

„¿yciówkê” na 44,75, a to drugi po
Ani Turzyñskiej wynik w województwie i czo³owy w kraju. Bardzo dobre rekordy wybiega³y na 200 m J.
Popiela 30,56 i Klaudia Urbañska
31,28. Pozostali startuj¹cy tak¿e
wrócili do £obza z nowymi rekordami ¿yciowymi.
Tych znakomitych wyników nie
by³oby, bez œwietnego sierpniowego obozu, który odby³ siê dziêki
nagrodom za £obesk¹ Ligê Biegow¹
oraz dziêki wsparciu Burmistrzów
£obza i Reska, którym w imieniu zawodników serdecznie dziêkuj¹ opiekunowie i organizatorzy. Trenerami
zawodników s¹ El¿bieta Romej, Bogus³awa Organka i Piotr Kiedrowicz,
którzy tak¿e pracowali z m³odzie¿¹
na obozie.
(r)
iceniem ciê¿kich przygotowañ do sezonu dla innych dyscyplin sportowych.
Chcemy przede wszystkim kibicom
sportowym ukazaæ tê dyscyplinê oraz
dzieciom i m³odzie¿y, z którymi wi¹¿ê
du¿e nadzieje. Mam nadziejê, ¿e mecz
ten zachêci kilkoro z nich do uprawiania
tej dyscypliny w przysz³oœci. Serdecznie zapraszam Pañstwa na mam nadziejê fajny, dynamiczny i obfituj¹cy w
mnóstwo spiêæ podbramkowych mecz
unihokeja. Do zobaczenia w sobotê. Jak dowiedzia³ siê Tygodnik, szykowane podobne przedsiêwziêcie z
dru¿yn¹ z Berlina i byæ mo¿e z Danii.
Piotr Augustyniak zamierza w najbli¿szym czasie rozegraæ w £obzie Fina³owy Turniej Pucharu Województwa Zachodniopomorskiego w Unihokeju. (r)
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PP - Sarmata przegra³ karnymi
IV ligowy Sarmata Dobra przegra³ po rzutach karnych w Golczewie
z miejscow¹ Iskr¹ swój pierwszy
mecz pucharowy. Mocno odm³odzony zespó³ Sarmaty (F. Plewiñski ur. w
1997, M. Jemilianowicz, R. Muœnicki, K. Sawczuk i D. Koœciuk ur. w 1996
i M. Korupka ur. w 1995), wsparty
kilkoma doœwiadczonymi pi³karzami, w walce na boisku od samego
pocz¹tku zosta³ mocno zdominowany przez zespó³ gospodarzy. I chocia¿ napastnicy Iskry wypracowali
sobie co najmniej kilka dobrych sytuacji bramkowych to zdobycie bramek, szczególnie w I po³owie skutecznie uniemo¿liwi³ im znakomicie
interweniuj¹cy bramkarz Sarmaty
Marcin Kamiñski.
Sarmata w I po³owie mia³ tylko
dwie dogodne sytuacje i jedn¹ z nich
skutecznie wykorzysta³ w 41' Damian Koœciuk. Po przerwie w miejsce
najm³odszego na boisku F. Plewiñskiego pojawi³ siê graj¹cy trener
Sarmaty Damian Padziñski i w 51'
podwy¿szy³ wynik na 2:0 dla Sarmaty. Gdy ju¿ wydawa³o siê, ¿e prowadz¹c 2:0 Sarmata rozstrzygnie mecz

na swoj¹ korzyœæ, dobrze dotychczas prowadz¹cy mecz sêdzia g³ówny pope³ni³ b³¹d (który byæ mo¿e
zawa¿y³ na koñcowym rezultacie),
dyktuj¹c rzut karny dla Iskry. Rozmawia³em po meczu z zawodnikami
Sarmaty i ich wersja tego zdarzenia
by³a nastêpuj¹ca: pi³ka rykoszetem
odbi³a siê od brzucha interweniuj¹cego Wojciecha Dorsza i nastêpnie
uderzy³a w rêkê bêd¹cego obok napastnika Iskry. Sêdzia zareagowa³ w
tym momencie na okrzyki „rêka” zawodników Iskry i wskaza³ na rzut
karny. Mariusz Kostur skutecznie
wykona³ rzut karny i zawodnicy
Iskry strzelaj¹c bramkê kontaktow¹
uwierzyli, ¿e jeszcze ten mecz mog¹
rozstrzygn¹æ na swoj¹ korzyœæ. W
89' Mariusz Kostur, piêknym strza³em ponownie zdoby³ bramkê tym
razem z rzutu wolnego i przy wyniku
2:2 sêdzia zarz¹dzi³ dogrywkê, która
nie przynios³a rozstrzygniêcia. Rzuty karne skuteczniej (4:2) wyegzekwowali gospodarze i to oni (z przebiegu ca³ego meczu zas³u¿enie)
awansowali do kolejnej rundy Pucharu Polski.

Granie w planie
IV liga
12.10.13 (sobota)
11.00 Stal Szczecin - K³os Pe³czyce
15.00 Hutnik Szczecin - Ina Goleniów
15.00 Œwit Szczecin - Rasel Dygowo
15.00 Odrzanka Radziszewo - D¹b Dêbno
15.30 Vineta Wolin - Wielim Szczecinek
16.00 Sarmata Dobra - Astra Ustronie Morskie
16.00 Kluczevia Stargard - Arkonia Szczecin
13.10.13 (niedziela)
15.00 Darzbór Szczecinek - Gryf Kamieñ Pom.
Klasa okrêgowa regionalna gr. 1
12.10.13 (sobota)
15.00 Wybrze¿e Rewalskie - B³êkitni II Stargard
15.00 GKS Mierzyn - Kasta Szczecin
15.00 Mewa Resko - Wicher Brojce
15.00 Ehrle Dobra Szczeciñska - Œwiatowid £obez
15.00 Iskra Golczewo - Jeziorak Szczecin
13.10.13 (niedziela)
11.00 Rega Trzebiatów - Tanowia Tanowo
15.00 Rolpol Chlebowo - Promieñ Mosty
16.00 Chemik II Police - Sparta Wêgorzyno
Klasa A
12.10.13 (sobota)
14.00 Pionier ¯arnowo - Radowia Radowo Ma³e
15.00 Orze³ Prusinowo - Sowianka Sowno
15.00 Korona Stuchowo - B³êkitni Trzyg³ów
15.00 Jantar Dziwnów - Fala Miêdzyzdroje
16.00 Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Ba³tyk Gostyñ
13.10.13 (niedziela)
15.00 Orze³ £o¿nica - Sparta Gryfice
Klasa B
12.10.13 (sobota)
Muszkieter Trzebiatów - Ba³tyk Miêdzywodzie
Gardominka Polonia II Mechowo - Zieloni Wyszobór
Bizon Cerkwica - Znicz Wysoka Kamieñska
Pauzuje Jastrz¹b £osoœnica.

Iskra Golczewo - Sarmata Dobra 6:4 (0:1, 2:2, rzuty karne 4:2)
Strzelcy bramek dla Iskry: Mariusz Kostur 2 (75' rzut karny, 89'), w
rzutach karnych: Kañczucki, Trepkowski, Ruciñski i Bekman, dla Sarmaty: Damian Koœciuk (41'), Damian
Padziñski (51'), w rzutach karnych:
Muœnicki i Bonifrowski.
Sêdzia g³ówny: Marcin Dubaniewicz, sêdziowie asystenci: Piotr Jusza i Maria Aberbuch.
Iskra Golczewo: Pawe³ Kulda
(46' Kamil Kowalski), Adrian Zwolan, Jacek Mruk, Dawid Trafalski (60'
Marcin Kañczucki), Kamil Kowalski,
Sebastian Madej (75' Mariusz Kostur), Krzysztof Hus (60' Oskar Ruciñski), Szymon Smerdel, Daniel
Bekman, Krzysztof Marchewka,
Wojciech Trepkowski.
Sarmata Dobra: Marcin Kamiñski, Emilian Kamiñski, Wojciech
Dorsz, Arkadiusz Paw³owski, Micha³ Jemilianowicz, Micha³ Korupka, Rafa³ Muœnicki, Filip Plewiñski
(46' Damian Padziñski), Kordian
Sawczuk, Wojciech Bonifrowski,
Damian Koœciuk.
estan

WYNIKI I TABELE
Klasa A
Sparta Gryfice - Orze³ Prusinowo
8:1, Fala Miêdzyzdroje - Korona Stuchowo 2:1, Ba³tyk Gostyñ – Jantar
Dziwnów 5:3, Radowia Radowo
Ma³e - Prawobrze¿e Œwinoujœcie 1:1,
B³êkitni Trzyg³ów - Orze³ £o¿nica
4:3, Sowianka Sowno - Pionier ¯arnowo 1:1.
1. Sparta Gryfice
2. Fala Miêdzyzdroje
3. B³êkitni Trzyg³ów
4. Korona Stuchowo
5. Jantar Dziwnów
6. Sowianka Sowno
7. Radowia Radowo M.
8. Prawobrze¿e Œwin.
9. Ba³tyk Gostyñ
10. Pionier ¯arnowo
11. Orze³ £o¿nica
12. Orze³ Prusinowo

18 32:7
15 15:5
13 30:14
13 16:6
12 26:9
6 8:11
5 9:13
5 5:13
5 10:15
4 5:19
3 8:18
0 2:36

Klasa B
Znicz Wysoka Kamieñska - Gardominka Polonia II Mechowo 4:1,
Zieloni Wyszobór - Jastrz¹b £osoœnica 4:3, Ba³tyk Miêdzywodzie Bizon Cerkwica 0:0, pauzowa³ Muszkieter Trzebiatów.
1. Jastrz¹b £osoœnica 12 20:14
2. Znicz Wysoka Kam. 10 17:11
3. Bizon Cerkwica
7 9:6
4. Ba³tyk Miêdzywodzie 7 8:7
5. Gardominka Mechowo 6 11:15
6. Muszkieter Trzebiatów 4 9:19
7. Zieloni Wyszobór
3 8:10

WYNIKI I TABELE
IV liga
Arkonia Szczecin - Vineta Wolin
0:0, Gryf Kamieñ Pom. - Sarmata
Dobra 2:0, D¹b Dêbno - Œwit Szczecin 1:3, Ina Goleniów - K³os Pe³czyce
3:1, Odrzanka Radziszewo - Stal
Szczecin 2:2, Rasel Dygowo - Kluczevia Stargard 1:1, Wielim Szczecinek - Darzbór Szczecinek 2:0, Astra
Ustronie Morskie - Hutnik Szczecin
2:0.
1. Kluczevia Stargard
2. Stal Szczecin
3. Œwit Szczecin
4. Rasel Dygowo
5. Vineta Wolin
6. Astra Ustronie M.
7. Ina Goleniów
8. Gryf Kamieñ Pom.
9. Arkonia Szczecin
10. D¹b Dêbno
11. Wielim Szczecinek
12. Hutnik Szczecin
13. Odrzanka Radz.
14. Sarmata Dobra
15. K³os Pe³czyce
16. Darzbór Szczecinek

20 23:10
20 17:9
18 22:11
18 21:10
17 24:8
17 14:9
16 13:12
16 22:13
13 18:18
13 15:15
13 14:12
8 17:23
8 10:19
7 6:24
0 3:18
0 5:33

Klasa okrêgowa
regionalna gr. 1
Wicher Brojce - Rega Trzebiatów
2:0, Tanowia Tanowo - GKS Mierzyn
3:2, Jeziorak Szczecin - Rolpol Chlebowo 5:0, Œwiatowid £obez - Mewa
Resko 3:2, Iskra Golczewo - Wybrze¿e Rewalskie 5:1, Sparta Wêgorzyno
- B³êkitni II Stargard 5:2, Promieñ
Mosty - Ehrle Dobra Szczeciñska
3:3, Kasta Szczecin - Chemik II Police
9:3.
1. Jeziorak Szczecin
2. B³êkitni II Stargard
3. Sparta Wêgorzyno
4. Iskra Golczewo
5. Tanowia Tanowo
6. Mewa Resko
7. Wicher Brojce
8. Promieñ Mosty
9. Wybrze¿e Rewalskie
10. Œwiatowid £obez
11. Rega Trzebiatów
12. Ehrle Dobra Szcz.
13. GKS Mierzyn
14. Kasta Szczecin
15. Rolpol Chlebowo
16. Chemik II Police

20 27:9
19 38:17
18 22:11
18 33:18
17 17:17
16 28:23
16 20:16
16 31:24
13 19:22
12 18:15
10 12:21
10 16:21
9 15:24
7 18:30
3 6:27
3 8:33

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