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OG£OSZENIE O LICYTACJI LOKALU
MIESZKALNEGO STANOWI¥CEGO

ODRÊBN¥ NIERUCHOMO�Æ

Komornik S¹dowy przy S¹dzie Rejonowym w Gryfi-
cach Krzysztof Musia³owski (tel. 91 397 34 02, fax 91 397
35 85) og³asza, ¿e w dniu 19 grudnia 2013 roku o godzi-
nie 14:30 w budynku VI Zamiejscowego Wydzia³u Cy-
wilnego S¹du Rejonowego w Gryficach mieszcz¹cego siê
w £obzie pod adresem: 73-150 £obez, ul. Niepodleg³o�ci
15 w sali numer 32 odbêdzie siê pierwsza licytacja lokalu
mieszkalnego stanowi¹cego odrêbn¹ nieruchomo�æ o
pow. 52.28 mkw., sk³adaj¹cego siê � wed³ug zapisu w
ksiêdze wieczystej � z dwóch pokoi, kuchni, ³azienki i
budynku w sprawie w³asno�ci terenu objêtego ksiêga
wieczyst¹ KW SZ1L/00007518/9,

po³o¿onego: 72-314 Radowo Ma³e, Dargomy�l 7/1,
dla którego S¹d Rejonowy w Gryficach IX Zamiejsco-

wy Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych w £obzie prowadzi ksiê-
gê wieczyst¹ o numerze KW SZ1L/00010398/5.

Suma oszacowania wynosi 31.700,00 z³, za� cena
wywo³ana jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
23.775,00 z³.

Licytant przystêpuj¹cy do przetargu powinien z³o¿yæ
rêkojmiê w wysoko�ci jednej dziesi¹tej sumy oszacowa-
nia, to jest 3.170,00 z³. Rêkojmiê mo¿na ui�ciæ w kasie
kancelarii czynnej od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od
9:00 do 16:00 lub wp³aciæ na rachunek komornika: Po-
wszechna Kasa Oszczêdno�ci Bank Polski S.A. Oddzia³
1 w Drawsku Pomorskim 84 1020 2847 0000 1102 0066
2759.

Rêkojmia mo¿e byæ równie¿ z³o¿ona na ksi¹¿eczce
oszczêdno�ciowej zaopatrzonej w upowa¿nienie w³a�ci-
ciela ksi¹¿eczki do wp³aty ca³ego wk³adu stosownie do
prawomocnego postanowienia s¹du o utracie rêkojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie
mog¹ uczestniczyæ: d³u¿nik, komornik, ich ma³¿onkowie,
dzieci, rodzice i rodzeñstwo oraz osoby obecne na licy-
tacji w charakterze urzêdowym, licytant, który nie wyko-
na³ warunków poprzedniej licytacji, osoby które mog¹
nabyæ nieruchomo�æ tylko za zezwoleniem organu pañ-
stwowego, a zezwolenia tego nie przedstawi³y.

Komornik S¹dowy Krzysztof Musia³owski

(STRZMIELE GM.
RADOWO MA£E) 29 listo-
pada odby³o siê w Archiwum w

ZADUSZKI W STRZMIELACH
Strzmielach Spotkanie Zadusz-
kowe. Wspominano zas³u¿o-
nych archiwistów i �ludzi pióra�

zwi¹zanych z Ziemi¹ £obesk¹.
Mszê �wiêt¹ w ich intencji spra-
wowali ks. dr Jan Mazur i ks.
Pawe³ Niewiadomski. Podczas
spotkania obecny by³ profesor
Kazimierz Koz³owski, b. dy-
rektor Archiwum Pañstwowe-
go w Szczecinie  Po nabo¿eñ-
stwie go�cie spotkali siê w pa-
³acyku Borcków-Leoperów,
gdzie wspominano m.in. Bog-
dana Frankiewicza, Miros³awa
Lalaka, Ryszarda D¿amana,
Wies³awa Ma³yszka, Krzysz-
tofa Andrusza i Leona Zdanowi-

cza. Oby³a siê projekcja filmów
z zasobów OTV Szczecin o fa-
bryce benzyny syntetycznej w
Policach (z 1972 r.)  i o £obzie
(z 1962 roku). Czes³aw Szawiel
wspomina³ czasy i zas³ugi ludzi,
których ju¿ nie ma w�ród nas. O
wspó³czesnych czasach Kazi-
mierz Koz³owski powiedzia³,
¿e s¹ to �czasy procedur�.
Czyli dzi� nie mo¿na nic wy-
konaæ bez odpowiednich prze-
pisów, ustaw, regulacji czy to
na poziomie gminy czy Unii
Europejskiej.                      (x)

(RESKO) Pierwsze dni
w przedszkolu to stres za-
równo dla dzieci, jak i dla ro-
dziców. Rodzicom i wycho-
wawcom zale¿y na tym, by
dziecko czu³o siê w nim do-
brze, bezpiecznie i komforto-
wo. Prowadz¹c dziecko do
przedszkola w pierwszym
okresie nale¿y podkre�laæ
dumê z jego postawy oraz z
tego, ¿e jest m¹dre, odwa¿ne
i ¿e na pewno da sobie radê.
Znalezienie odpowiednich
argumentów wspieraj¹cych
pewno�æ siebie u dzieci jest
spraw¹ ogromnej wagi. Nasz
maluch podobnie jak my,
wchodz¹c do nowego �ro-
dowiska, musi byæ dobrze
zmotywowany, przekonany
o w³asnej warto�ci i pozy-
tywnych aspektach przed-
szkola. Aby dzieci mia³y po-
czucie bezpieczeñstwa, a ro-
dzice pewno�æ, ¿e przed-
szkole jest odpowiednim
miejscem, nauczyciele i pra-
cownicy czyni¹ wiele sta-
rañ, otaczaj¹ najm³odszych
fachow¹ opiek¹ i ¿yczliw¹
atmosfer¹.

Wspania³¹ okazj¹ do
tworzenia �przedszkolnej
rodziny� s¹ organizowane w
Przedszkolu Miejskim im.
Kubusia Puchatka w Resku
spotkania i uroczysto�ci.

W ramach dzia³añ �Bez-
pieczna droga do przed-
szkola� reska policjantka st.
sier¿. Anna Radwaniuk od-
wiedzi³a 7 pa�dziernika
przedszkole. W sympatycz-
ny i ciekawy sposób przed-
stawi³a zasady poruszania
siê pieszych w ruchu drogo-
wym oraz o zagro¿eniach
wynikaj¹cych z kontaktów z
nieznajomymi. Policjantka
przypomnia³a dzieciom miê-
dzy innymi: jak zachowaæ siê
w drodze do, i, z przedszkola,
co zrobiæ, ¿eby zwiêkszyæ
swoj¹  widoczno�æ, jak za-
chowaæ siê w aucie i autobu-
sie i gdzie bezpiecznie mo¿-
na je�dziæ na rowerkach.
Poprzez wspólne zabawy z
go�ciem dzieci prze³ama³y
bariery emocjonalne stra-
chu, nie�mia³o�ci i lêku.
Drug¹ wa¿n¹ uroczysto�ci¹
by³o �Pasowanie na Przed-
szkolaka� w Centrum Kultu-
ry w Resku. Uroczysto�æ ta

PRZEDSZKOLE

NASZ DRUGI DOM
stanowi zakoñczenie proce-
su adaptacyjnego dzieci do
warunków i zasad panuj¹-
cych w przedszkolu. Pod-
czas uroczysto�ci pasowa-
nia maluchy swoim zacho-
waniem potwierdzi³y, ¿e do-
brze siê tutaj czuj¹. Zapre-
zentowa³y zaproszonym go-
�ciom i rodzicom piosenki,
wiersze i tañce, których na-
uczy³y siê do tej pory, a za
które zebra³y gromkie bra-
wa. Od�wiêtny strój i piêkne
birety podkre�li³y donio-
s³o�æ wydarzenia. Momen-
tem kulminacyjnym uroczy-
sto�ci by³o z³o¿enie przez
dzieci pierwszoroczne uro-
czystego �lubowania, a
Marzanna Knap, Dyrektor
Przedszkola z pomoc¹ zacza-
rowanego o³ówka dokona³a
pasowania. Na pami¹tkê tej
wa¿nej chwili dzieci otrzy-
ma³y pami¹tkowe dyplomy.
Okazj¹ do wzmocnienia wiê-
zi i przywi¹zania patriotycz-
nego by³ udzia³ dzieci grup
starszych w uroczystej aka-
demii z okazji ��wiêta Nie-
podleg³o�ci� z zaproszo-
nym w tym dniu go�ciem
Barbar¹ Raniewicz z Cen-
trum Kultury w Resku, na
której przedszkolaki pozna-
³y historiê drogi do wolno�ci
pañstwa polskiego. Uroczy-
sto�æ rozpoczê³a siê od�pie-
waniem hymnu narodowe-
go, po czym dzieci zaprezen-
towa³y monta¿ s³owno -
muzyczny o tre�ciach pa-
triotycznych, którym wyra-
zi³y swoj¹ mi³o�æ do Ojczy-
zny.  Poprzez kultywowanie
uroczysto�ci narodowych
nasi wychowankowie, ucz¹
siê patriotyzmu, kszta³tuj¹
pozytywne postawy i po-
znaj¹ symbole narodowe.
Jak co roku dzieci zda³y swój
egzamin z historii i udowod-
ni³y, ¿e posiadaj¹ ogromn¹
wiedzê o Polsce.

Dyrekcja, grono peda-
gogiczne i dzieci serdecznie
dziêkuj¹ wszystkim zapro-
szonym go�ciom, Radzie
Rodziców, a przede wszyst-
kim rodzicom za nieoce-
nion¹ pomoc w procesie
adaptacji oraz za wspó³pracê
z nauczycielami i pracowni-
kami przedszkola.

K. Kaczor

(£OBEZ) Iwona Gawe³
informuje, ¿e dnia 28 listopada
w Przedszkolu Miejskim Nr 1
im Krasnala Ha³aba³y w £obzie
obradowa³ Dzieciêcy Optymi-
styczny Sejm. Wszystkie ma³e
i du¿e Ha³aba³ki � w tym dniu
pos³owie, t³umnie stawili siê w
sali gimnastycznej przedszko-
la. Celem spotkania by³a deba-
ta na temat bardzo wa¿ny dla
wszystkich - czyli Praw
Dziecka.  Nauczycielka wpro-
wadzi³a wszystkich zebra-
nych w tematykê spotkania
wierszem �Polskie skarby�,
nastêpnie dzieci z grup: �Bie-
dronki�, �Wiewiórki�, �Mu-
chomorki�, �Motylki�, �S³o-
neczka�, �Pszczó³ki�, �Mysz-
ki�, �Kotki�, �Zaj¹czki�, �Ka-
czuszki�, �Je¿yki�, �¯abki�
odpowiada³y na pytania zwi¹-
zane z funkcjonowaniem Sej-
mem, prac¹ pos³ów, stanowie-
niem prawa. Dzieci-pos³owie
byli bardzo dobrze przygoto-
wani, poniewa¿ pada³y bardzo
dojrza³e odpowiedzi na bardzo
trudne tematy. Po powo³aniu
Marsza³ka Sejmu z grupy �S³o-

Ustawa �Prawa Dziecka� zosta³a przyjêta
wiêkszo�ci¹ g³osów

OPTYMISTYCZNY SEJM

U HA£ABA£Y
neczka�, Prezydium Sejmu
czyli przedstawiciele ka¿dej
grupy oraz Sekretarza Ewê
Pospieszyñsk¹, przyst¹pio-
no do debaty na temat �Praw
dziecka�. Pos³owie kolejno
zabierali g³os, zg³aszaj¹c w ten
sposób projekt ustawy. Pani
Sekretarz skrupulatnie zapi-
sywa³a wszystkie zg³aszane
propozycje  �Praw Dziecka�.
Po odczytaniu projektu usta-
wy przez Pani¹ Sekretarz,
Marsza³ek Sejmu zarz¹dzi³
g³osowanie. Ustawa �Prawa
Dziecka� zosta³a przyjêta
wiêkszo�ci¹ g³osów i zosta³a
podana do wiadomo�ci ca³emu
personelowi przedszkola po-
przez wywieszenie jej tre�ci w
widocznych miejscach. Na
tym zakoñczono Obrady
Optymistycznego Sejmu u
Ha³aba³y. Uroczysto�æ przy-
gotowa³y nauczycielki: Iwona
Gawe³ - koordynator, Joanna
Rokosz � prowadzenie uro-
czysto�ci, Ewa Pospieszyñ-
ska,  Magdalena Golas i Izabela
Wilczek - oprawa plastyczna
uroczysto�ci.                      (x)


