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Izba przyjêæ i oddzia³
wewnêtrzny szpitala
w Resku zawieszone
(RESKO). Intermed
nie daje o sobie
zapomnieæ. W
ubieg³ym tygodniu
w szpitalnych murach odby³o siê
spotkanie szefa
spó³ki
z pracownikami.
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Dwie Sarmacje - na rozpoczêcie
nowego roku szkolnego
Kazimierz Rynkiewicz

W tym roku, ju¿ po raz trzeci, wybra³em siê do
Ko³obrzegu na VII Festiwal Piosenki Poetyckiej im.
Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja”. Za ka¿dym razem
zdumiewa mnie iloœæ m³odych ludzi przyje¿d¿aj¹cych z ca³ego kraju na ten festiwal, œpiewaj¹cych na
scenie teksty Kaczmarskiego, s³uchaj¹cych, rozmawiaj¹cych. Za ka¿dym te¿ razem przypominam sobie
bardów z moich lat m³odoœci lub odkrywam kogoœ
nowego, chocia¿ niekoniecznie m³odego. Kiedyœ na
stacji w Bia³ogardzie spotka³em Andrzeja Garczarka
z gitar¹ i od razu wiedzia³em, ¿e jedziemy na tê sam¹
imprezê. S³ucha³em go mo¿e 25 lat temu i nagle
mog³em z nim pogawêdziæ w drodze do Ko³obrzegu.
A póŸniej na scenie pojawia siê Janek Kondrak z
Federacj¹ Lubelskich Bardów. To te¿ ze 25 lat temu,
jak go pozna³em w ma³ym mieszkaniu Janusza Kukliñskiego, który uciek³ z Telewizji Polskiej i za³o¿y³
ma³e ogrodnictwo na przedmieœciach Lublina. Zbiera³ wszelkie szparga³y po swoim przyjacielu Edwardzie Stachurze. Ten swój domek ze szklarenkami pe³nymi kwiatów nazwa³ Poetyckim Zak³adem Ogrodniczym. Gdy go niedawno odwiedzi³em, wszystko
jakby zastyg³o w tamtych czasach, tamtej atmosferze
pe³nej poezji, wêdrówki, rozmów, przyjaŸni, dobrych ludzi i otwartych drzwi. Tylko my siê postarzeliœmy. No i œwiat oszala³ w pêdzie. Ju¿ nie ma kwiatów, szklarenek, przestrzeni. Obok biegnie nowa trasa wylotowa z Lublina, przy niej market, domy w œciœniêtej zabudowie. Ju¿ chyba ma³o kto zagl¹da do
Janusza. Wydaje siê, jakby minê³a epoka, a to zaledwie przecie¿ jej æwieræ.
Festiwal Kaczmarskiego w Ko³obrzegu przypomnia³ tamt¹ atmosferê, ale ju¿ bez tego sentymentalizmu. To na wskroœ nowoczesna impreza, której
organizatorzy – Kasia i Jacek Pechmanowie – potrafili stworzyæ atmosferê spotkania z czymœ wa¿nym.
To dlatego z najodleglejszych zak¹tków Polski
przyje¿d¿aj¹ wykonawcy, by œpiewaæ. Przyje¿d¿aj¹
m³odzi i starzy, by s³uchaæ. Stworzyli ten festiwal w
miejscu wydawa³o by siê niemo¿liwym na coœ takiego – bo pla¿a rozpalona s³oñcem, ulice pe³ne przewalaj¹cych siê wczasowiczów, aut, tego ca³ego letniego zgie³ku, jaki na chwilê wybucha w nadmorskich miejscowoœciach. I poœród tego wszystkiego
kilkuset ludzi w skupieniu s³ucha kolejnego wykonawcy zmagaj¹cego siê z tekstem Jacka Kaczmarskiego.
Co roku jest tutaj ktoœ inny. Byli wszyscy wielcy
piosenki poetyckiej. W tym roku ze swoim autorskim programem wyst¹pi³ Jacek Kowalski, którego
wczeœniej nie mia³em okazji s³uchaæ. A jak cz³owiek
nie zna, to sobie wyobra¿a, ¿e mo¿e ktoœ z m³odszej
generacji. A tu na scenê wszed³ starszy mê¿czyzna,
który okaza³ siê byæ... historykiem sztuki pracuj¹cym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Jak sam o sobie mówi, jest pieœniarzem,
Sarmat¹, poet¹, t³umaczem literatury starofracuskiej, autorem licznych ksi¹¿ek. Co roku festiwal

ma jakiœ motyw przewodni, nawi¹zuj¹cy do programów autorskich Kaczmarskiego. W tym roku by³a to
Noc Pieœni Sarmackiej, nawi¹zuj¹ca do piosenek
Jacka Kaczmarskiego z programu „Sarmatia”. Kowalski podj¹³ kiedyœ artystyczn¹ dyskusjê z Kaczmarskim w programie „Dwie Sarmacje”. Kaczmarski
piêtnowa³ cechy Sarmatów, Kowalski stan¹³ w ich –
naszej, wszak nadal jesteœmy, jak twierdzi, Sarmatami - obronie.
Z ka¿d¹ jego nastêpn¹ piosenk¹ coraz bardziej natarczywa myœl – dlaczego go nie zna³em wczeœniej i
jednoczeœnie znajoma odpowiedŸ – takich nie puszczaj¹ na antenie. Nie ¿eby coœ tam obrazoburczego,
¿eby plu³ i wrzeszcza³, wygina³ siê, pofarbowa³ sobie
w³osy itp. Po prostu œpiewa o Sarmatach, tradycji, historii. I to ju¿ jest problem w naszym kraju. Takich do¿yliœmy czasów. Na zakoñczenie zaprasza nas do
wspólnego œpiewu. Tekst na karteczkach – krótki. Publicznoœæ ³apie melodiê i po chwili, przy akompaniamencie samej gitary, s³uchaæ cicho powtarzane zwrotki... „Pieœni Konfederatów Barskich” z dramatu
Ksi¹dz Marek Juliusza S³owackiego. Nie myœla³em,
¿e do¿yjê czegoœ takiego, ¿e bêdê œpiewa³ S³owackiego, a jednak.

Po powrocie przejrza³em historiê Konfederacji Barskiej. Szlachta
wypowiedzia³a pos³uszeñstwo królowi, który ponad jej g³owami dogadywa³ siê z Rosj¹. Dekoracje siê
zmieni³y, ale ile¿ analogii do naszej
wspó³czesnej historii. Tak jak wtedy, tak i dzisiaj rozrywaj¹ nasz kraj
obce interesy. Dla Sarmatów wa¿niejsze od pos³uszeñstwa w³adzy
by³y mi³oœæ ojczyzny i wolnoœæ,
nawet wbrew królowi. Sarmaci byli
wolni, nie mieli w sobie postawy
poddañstwa, s³u¿alczoœci, nie dali
siê znêciæ ho³dom i zaszczytom, jakie oferowa³y im dwory i obce pañstwa. Poszli siê biæ o tê wolnoœæ i ojczyznê. Wtedy przegrali, ale wstaj¹
na ka¿de tr¹b wo³anie i œpiewaj¹
swoj¹ pieœñ wolnoœci. A o nich Jacek Kowalski, S³owackim. I tak toczy siê ta historia dwóch Sarmacji,
w której – jak zwykle – musimy dokonywaæ w³asnych wyborów. Je¿eli
jeszcze jesteœmy wolni i mo¿emy
wybieraæ.

Nigdy z królami nie bêdziem w aliansach,
nigdy przed moc¹ nie ugniemy szyi,
bo u Chrystusa my na ordynansach,
s³udzy Maryi.
Wiêc choæ siê spêka œwiat i zadr¿y s³oñce,
chocia¿ siê chmury i morza nasro¿¹,
choæby na smokach wojska lataj¹ce nas nie zatrwo¿¹.
Bóg naszych ojców i dziœ jest nad nami,
wiêc nie dopuœci upaœæ w ¿adnej klêsce,
wszak póki On by³ z naszymi ojcami,
byli zwyciêsce.
Wiêc nie wpadniemy w ¿adn¹ wilcz¹ jamê,
nie ulêkniemy przed mocarzy w³adz¹,
wiedz¹c, ¿e nawet grobowce nas same
Bogu oddadz¹.
Ze skowronkami wstaliœmy do pracy
i spaæ pójdziemy o wieczornej zorzy,
ale w grobowcach my jeszcze ¿o³dacy
i hufiec Bo¿y.
Bo kto zaufa³ Chrystusowi Panu
i szed³ na œwiête kraju werbowanie,
ten de profundis z ciemnego kurhanu
na tr¹bê wstanie,
Bóg jest ucieczk¹ i obron¹ nasz¹,
póki On z nami, ca³e piek³a pêkn¹ ani ogniste smoki nie ustrasz¹,
ani ulêkn¹.
Nie z³amie nas g³ód i ¿aden frasunek,
ani zho³duj¹ ¿adne œwiata ho³dy,
bo na Chrystusa my poszli werbunek,
na jego ¿o³dy.
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Malca odnaleziono
W sobotê po po³udniu policjanci otrzymali zg³oszenie o zaginiêciu 8. letniego ch³opca, mieszkaj¹cego w wiosce na terenie gminy Resko.
Kacper choruje na autyzm. W
zwi¹zku z tym natychmiast podjêto
szeroko zakrojone dzia³ania poszukiwawcze, w które oprócz policjantów z ca³ej Komendy Powiatowej

Policji w £obzie i podleg³ych posterunków zaanga¿owani zostali stra¿acy, którzy chêtnie udzielili pomocy w szukaniu ch³opca.
Malca odnaleziono przed godzin¹ 21.00 na przystanku autobusowym. By³ ca³y i zdrowy, na szczêœcie nic mu siê nie sta³o. Z rodzicami
ch³opca przeprowadzona zostanie
rozmowa, aby bacznie sprawowali
opiekê nad swoim synem.
(kp)
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Kolizja na drodze Wêgorzyno - Wiewiecko

Mercedes w rowie

Sesje w powiecie
(£OBEZ). 2 wrzeœnia o
godz. 15.00 odbêdzie siê
sesja Rady Miejskiej
w £obzie.
Radni bêd¹ podejmowaæ uchwa³y m.in. w sprawie: okreœlenia trybu
prac nad projektem uchwa³y bud¿etowej Gminy £obez, zmian bud¿etu
Gminy £obez na rok 2010, udzielenia pomocy rzeczowej z bud¿etu
Gminy £obez dla Gminy Lubomia,

(WÊGORZYNO). W tym
samym dniu, 2 wrzeœnia,
ale o godz. 16.30
odbêdzie siê sesja Rady
Miejskiej w Wêgorzynie.
Radni otrzymaj¹ m.in. projekty
uchwa³ w sprawie: wyra¿enia zgody
na nieodp³atne nabycie od Polskich
Kolei Pañstwowych S.A. w Warszawie praw w³asnoœci 22 lokali mieszkalnych po³o¿onych w Runowie
Pomorskim przy ul. Po³chowskiej i

udzielenia na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa w Zajezierzu
dotacji celowej na prace zwi¹zane z
zabezpieczeniem dachu koœcio³a
parafialnego w Zajezierzu. Radni
otrzymaj¹ równie¿ pod obrady projekt uchwa³y zmieniaj¹cy uchwa³ê
Nr V/24/03 Rady Miejskiej w
£obzie z dnia 15 lutego 2003 roku w
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy £obez.
ul. Kolejowej oraz 5 lokali mieszkalnych po³o¿onych w Wêgorzynie przy os. 40- lecia PRL, wraz z
udzia³em w gruncie stanowi¹cym
prawo u¿ytkowania wieczystego,
wyra¿enia zgody na zawarcie
umowy dzier¿awy na okres 15 lat
w formie bezprzetargowej na
dzier¿awê urz¹dzeñ i obiektów
wodoci¹gowo – kanalizacyjnych,
czy te¿ nadania tytu³u Zas³u¿ony
dla Gminy Wêgorzyno. Na liœcie
kandydatów do tego tytu³u znajduje siê 28 nazwisk.
MM

W pi¹tek, 27 sierpnia, o godz. 16.30 na drodze Wêgorzyno - Wiewiecko,
dosz³o do zderzenia trzech samochodów. Kieruj¹cy samochodem marki
Mercedes mieszkaniec Wêgorzyna nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych
na drodze warunków, wpad³ w poœlizg i na ³uku drogi zjecha³ na przeciwleg³y pas jezdni uderzaj¹c w nadje¿d¿aj¹cy z naprzeciwka samochód marki
Peugeot, kierowany przez mieszkañca Szczecina oraz w pojazd Toledo.

Skarb Pañstwa - Starosta £obeski
Informuje, ¿e na tablicach og³oszeñ w siedzibie Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41,
Wydzia³u Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego
w £obzie przy ul. G³owackiego 4 oraz na tablicy og³oszeñ
w mieœcie £obez przy ul. Niepodleg³oœci zosta³ podany do
publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci przeznaczonej do dzier¿awy na okres 5 lat na rzecz dotychczasowego dzier¿awcy - dzia³ka nr 114/2 o pow. 0,63 ha w BrzeŸniaku, gm. Wêgorzyno.
Starosta £obeski Antoni Gutkowski
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Reklama
Tel.91 3973730

DRUKARNIA
w £obzie
poleca
us³ugi
poligraficzne
wizytówki
plakaty
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 39 73 730
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Izba przyjêæ i oddzia³ wewnêtrzny
szpitala w Resku zawieszone
(RESKO). Intermed nie
daje o sobie zapomnieæ.
W ubieg³ym tygodniu
w szpitalnych murach
odby³o siê spotkanie
szefa spó³ki
z pracownikami.
Panie otrzyma³y wypowiedzenia, aczkolwiek niektóre z nich mia³y nadal pracowaæ. Niewiadomym
jednak by³o, które oka¿¹ siê tymi
szczêœliwymi. W¹tpliwoœci zosta³y
rozwiane ju¿ w pi¹tek.
Mimo i¿ z pism, które zosta³y
skierowane do stacji pogotowia,
wynika, ¿e Intermed nie bêdzie
przyjmowa³ pacjentów od 1 wrzeœnia, to ju¿ 27 sierpnia nie chciano
przyjmowaæ pacjentów na oddzia³.
Ruch w szpitalu spory, bo prezes

Intermedu zg³osi³ do Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie, ¿e utraci³ lekarzy internistów udzielaj¹cych œwiadczeñ opieki zdrowotnej
w Resku przy ul. Szpitalnej 8. Skutkuje to bezterminowym zawieszeniem dzia³alnoœci oddzia³u chorób
wewnêtrznych oraz izby przyjêæ.
Mog³o skoñczyæ siê inaczej – np.
zerwaniem kontraktu. NFZ w
Szczecinie unika jednak radykalnych ciêæ. Zamiast tego Oddzia³
Funduszu zwróci³ siê do okolicznych szpitali o objêcie opiek¹ pacjentów z tego obszaru. Umowa z
Intermedem na oba zakresy œwiadczeñ obowi¹zuje do koñca roku
2010.
Równoczeœnie, jak siê nieoficjalnie dowiedzieliœmy, w reskim
szpitalu trwaj¹ ruchy maj¹ce na celu
poszerzenie us³ug Zak³adu Opie-

kuñczo-Leczniczego. W koñcu s¹
cztery sale do wykorzystania, bez
koniecznoœci korzystania z rentgena i tlenowni.
Lekarze ze szpitala odeszli, a

nowi chyba przyjœæ nie chc¹, bo og³oszenie o zatrudnieniu lekarzy w lecznictwie otwartym w £obzie, Resku,
Gryfinie i Iñsku w Gazecie Lekarskiej wisi ju¿ od 2 sierpnia.
MM

Ignorancja urzêdników czy lenistwo?
(REGION) Ju¿
niejednokrotnie
pisaliœmy o brakach w
Biuletynach Informacji
Publicznej. S¹ to
internetowe strony
urzêdów i instytucji, na
których jest obowi¹zek
umieszczania informacji
jawnych.
O tym, ¿e niektóre instytucje nie
podchodz¹ do tego powa¿nie nie
trzeba nikogo przekonywaæ, jednak
o tym, ¿e dany urz¹d mo¿na pozwaæ
w tej sprawie do s¹du i sprawê wygraæ chyba nie ka¿dy wie. Sprawê
tak¹ przegra³ nie tylko Prezydent
RP, którego jedna z firm pozwa³a do
s¹du w 2003 roku, ale i wiele gmin
w Polsce. Urzêdnicy czêsto robi¹,
co mog¹, aby usprawiedliwiæ swoje
niechciejstwo, a mo¿e i coœ jeszcze.
Czêsto chowaj¹ siê za ustawami: o
ochronie danych osobowych,
ochronie informacji niejawnych,
przepisami chroni¹cymi tajemnicê
handlow¹ i tajemnicê przedsiêbiorcy, nawet takiego, który dysponuje
publicznymi pieniêdzmi. Tymi
przepisami zas³aniaj¹ siê teraz
urzêdnicy.
Ale czasy, kiedy petent wchodzi³
do urzêdu na kolanach, dawno minê³y i czas, aby mieszkañcy powiatu

uœwiadomili to sobie i zaczêli domagaæ siê od urzêdników rzetelnej
wiedzy, bo zgodnie z art. 61 ust. 1
Konstytucji RP obywatel ma prawo
do uzyskiwania informacji o dzia³alnoœci organów w³adzy publicznej
oraz osób pe³ni¹cych funkcje publiczne. Tryb udzielania tych informacji okreœla ustawa z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.
1198). Na podstawie art. 2 ust. 1 tej
ustawy prawo do informacji przys³uguje ka¿demu. A ka¿demu oznacza zarówno osoby fizyczne, prawne, jak i jednostki organizacyjne,
które nie maj¹ osobowoœci prawnej,
np. organizacje spo³eczne. O tym
mówi te¿ prawo miêdzynarodowe
wynikaj¹ce przyk³adowo z rekomendacji Komitetu Ministrów Rady
Europy z dnia 25 listopada 1981 r.
R81/19 (tekst zawarty w: T. Jasudowicz, Administracja wobec praw
cz³owieka, Toruñ 1996 r. s. 99 i n.),
czy w prawie unijnym, wynikaj¹ce z
art. 255 Traktatu ustanawiaj¹cego
Wspólnotê Europejsk¹, wprowadzonego Traktatem Amsterdamskim z 2 paŸdziernika 1997 r.
Ka¿dy wiêc, kto uchyla siê od
takich informacji ³amie prawo na
ca³ego, a w s¹dzie nie ma dla niego
„zmi³uj siê”. Jednak prawo sobie, a
urzêdy i instytucje sobie. Tam gdzie
niegdyœ mia³y petenta, w sporej czêœci maj¹ nadal.
Przyk³adowo w gminie Wêgo-

rzyno, o ile BIP urzêdu dzia³a doœæ
sprawnie, to i tu znajduj¹ siê pere³ki.
Jest og³oszenie o przetargu na sprzeda¿ dzia³ki pod budowê bloku
mieszkalnego (tej dzia³ki, która
wci¹¿ jest tylko ogrodzona), nie ma
jednak wyniku przetargu. Na proœbê, by urzêdniczka udostêpni³a
wgl¹d do wyniku przetargu, odpar³a, ¿e musi spytaæ o zgodê (sic!)
pani¹ burmistrz. Na stwierdzenie,
¿e jest to informacja jawna i obowi¹zkiem urzêdu by³o umieszczenie jej na BIP-ie, urzêdniczka odpar³a, ¿e zwyczajowo urz¹d wywiesza takie informacje na tablicy og³oszeñ pod urzêdem. Zwyczajowo,
móg³ wywieszaæ 20 lat temu. Dziwne, ¿e inne og³oszenia o wynikach
naboru by³y umieszczane na BIP-ie.
Same wyniki przetargów czêsto te¿
pozostawiaj¹ wiele do ¿yczenia –
wskazywany jest wykonawca, ale
bez podania kwoty jak¹ zaoferowa³
za swoje us³ugi, brakuje te¿ kwot
proponowanych przez inne firmy.
Ogólnie, jeœli chodzi o BIP-y
urzêdów sytuacja poprawi³a siê,
jednak niektóre instytucje powinny
delikatnie rzecz ujmuj¹c - wstydziæ
siê. Do nich nale¿y OPS w Wêgorzynie. Ostatnia aktualizacja mia³a
miejsce 10 lutego 2009 roku i dotyczy³a danych teleadresowych, podobnie jak dwie wczeœniejsze – jedna z 2008 roku, druga z 2006 roku.
Jeszcze wczeœniejsza informacja na
BIP-e pochodzi z 2003 roku i doty-

czy informacji nieudostêpnionych,
czyli krótka notka, gdzie takie informacje mo¿na uzyskaæ. W sumie od
sierpnia 2008 roku na BIP-ie ukaza³o siê szeœæ wpisów. W niemal
wszystkich zak³adkach znajduje siê
ten sam zapis „Przepraszamy strona
w przygotowaniu” - ju¿ siódmy rok.
BIP Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w £obzie nie ma czego siê wstydziæ, tutaj informacje
podawane s¹ na bie¿¹co, mo¿na
dowiedzieæ siê o umorzeniach, o terminach sk³adania wniosków, np. z
funduszu alimentacyjnego. Ostatni
wpis pochodzi jednak z 27 lipca br.
W Radowie Ma³ym informacja z
OPS znajduje siê na BIP-ie Urzêdu,
a w niej: Kontakt, Statut, Regulamin
organizacyjny, Pliki do pobrania.
Podobnie wygl¹da kwestia Biblioteki Publicznej, z tym ¿e odnoœniki
s¹ ju¿ tylko dwa: Kontakt i Statut.
W Resku informacje Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej znajduj¹ siê na
BIP-ie Urzêdu i strona jest aktualizowana. W Dobrej z kolei prócz statutów, strategii i regulaminów jest
CENNIK za us³ugi opiekuñcze, jakie prowadzi Oœrodek Pomocy Spo³ecznej.
Z drugiej strony, urzêdnicy zapewne wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e
skoro w OPS-ie maj¹ biednych petentów, to na internet ich nie staæ, a
skoro nie staæ to i tak nie bêd¹ mogli
dowiadywaæ siê t¹ drog¹ o tym, co
siê w ich sprawach dzieje.
MM
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Fotoradary pod
lup¹
(WÊGORZYNO-RESKO).
Kierowcy poruszaj¹cy siê po drogach naszego powiatu doskonale
wiedz¹, w których miejscach znajduj¹ siê fotoradary ustawiane
przez gminy. Najczêœciej, wbrew
proœbom mieszkañców, nie stoj¹
one w miejscach zagra¿aj¹cych
bezpieczeñstwu szczególnie dzieci
(tzn. przy szko³ach, przedszkolach), a w miejscach, gdzie jest najwiêkszy ruch. W tym wypadku nie
chodzi bowiem o ¿adne bezpieczeñstwo, a o pieni¹dze, które
maj¹ reperowaæ gminny bud¿et.
Taka sytuacja ma miejsce w Wêgorzynie, gdzie najczêœciej radar
ustawiany jest na wjeŸdzie do miasta
od strony £obza. Kierowcy p³ac¹ za
przekroczenie prêdkoœci 40 km/
godz., gdy w miejscu, gdzie znajduje
siê szko³a, kierowcy samochodów
nie zwa¿aj¹ na prêdkoœæ. Kwestiê tê
porusza³ niegdyœ podczas sesji radny
Eugeniusz Ko³odyñski, który stwierdzi³, ¿e sam nieraz widzia³, jak samochody nie zatrzymywa³y siê na pasach, a bêd¹ce na nich dzieci musia³y
uciekaæ spod kó³. O fotoradar w tym
miejscu poproszono jednak policjê,
bo gmina przecie¿ musi zarabiaæ
kasê. Mieszkañcy zwracaj¹ równie¿
uwagê na ul. Runowsk¹.
Czêsto, podczas sesji poruszana
by³a kwestia radaru – odnoœnie do-
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chodów, jakie z tego tytu³u ma gmina
i porównywano do tych, jakie ma
Resko. Pytanie, czy to o to chodzi z
tymi radarami?
Najwidoczniej nie, skoro do Ministerstwa Sprawa Wewnêtrznych
wp³ynê³o tak wiele skarg od kierowców, i¿ postanowiono przebadaæ
wszystkie gminy m.in. pod k¹tem
zasadnoœci ustawiania radarów w
danych miejscach. I co powiedz¹
gminy Wêgorzyno i Resko, na to, ¿e
radar przy szkole nie stoi?
Na u¿ywanie radaru zwraca³ uwagê równie¿ radny K³osiñski, który
apelowa³, aby stra¿nik miejski nie sta³
z nim na drodze polnej, na której s¹
dziury i ograniczenie prêdkoœci do 40
km/godz., lecz w miejscach niebezpiecznych dla u¿ytkowników dróg.
Jakby nie by³o z radarami biznes
jest pierwsza klasa – tym bardziej, ¿e
koszt zakupu radaru zwraca siê po
kilku miesi¹cach, tym bardziej, jeœli
postawi siê go w miejscu zwiêkszonego ruchu. Radar mo¿na te¿ wydzier¿awiæ od firmy prywatnej.
Na przyk³adzie ulokowania fotoradarów w naszym powiecie mo¿na
œmia³o rzec, ¿e s¹ one traktowane
jako Ÿród³a ³atwego dochodu dla
gmin. Tym bardziej, ¿e przynosz¹
zysk rzêdu kilkuset tys. z³ rocznie.
Pytanie tylko ile z tych pieniêdzy z
fotoradarów trafia na poprawê bezpieczeñstwa na drogach?
MM

Wolontariusze
poszukiwani

(REKOWO - gm. Radowo
Ma³e). Niemal w ka¿dej gminie
trwa³y dyskusje odnoœnie koniecznoœci postawienia placów
zabaw.
Urzêdy doszukiwa³y siê w³asnych terenów, na których mog³yby
taki plac ustawiæ. Gdy okazywa³o
siê, ¿e ich brakuje, podejmowa³y

starania o przejêcie gruntów od
Agencji Nieruchomoœci Rolnych.
Czas mija³, dzieci czeka³y, a rodzice
denerwowali siê. A teraz... Nie ma
komu skosiæ trawy i podnieœæ huœtawki. Mo¿e by tak og³osiæ apel w
dzienniku ogólnopolskim, ¿e poszukiwani s¹ wolontariusze do Rekowa?
MM

Grunt to
sprawnoœæ

Zajezierze pragnie
wsparcia
(ZAJEZIERZE). Proboszcz
Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
w Zajezierzu w gm. £obez z³o¿y³
wniosek o udzielenie w roku 2010
dotacji celowej na wykonanie
prac zabezpieczaj¹cych wiêŸbê
dachow¹ koœcio³a parafialnego w
Zajezierzu. Koœció³ parafialny w
Zajezierzu wpisany jest do rejestru zabytków. O tym, czy tak siê
stanie, zadecyduj¹ radni podczas
najbli¿szej sesji Rady Miasta.
W listopadzie 2009 r. na zlecenie Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Szczecinie przeprowadzono ocenê stanu technicznego
wiêŸby dachowej koœcio³a. Z treœci
opracowania wynika³o, ¿e ogólny
stan techniczny obiektu jest z³y, a
wiêŸby dachowej w stanie przedawaryjnym. Ze wzglêdu na pilnoœæ,

prace naprawcze polegaj¹ce miêdzy
innymi na: podparciu stropu s³upami z okr¹glaków, wzmocnieniu s³upów, wzmocnieniu konstrukcji,
podstêplowaniu zagro¿onych stropów stêplami metalowymi - wykonano w IV kwartale 2009 r. Komisja
opiniuj¹ca wnioski o udzielenie
dotacji celowych na na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków,
po³o¿onych na obszarze Gminy
£obez, niestanowi¹cych w³asnoœci
gminy, powo³ana przez Burmistrza
£obza 17 sierpnia 2010 r. dokona³a
oceny formalnej wniosku i zaopiniowa³a wniosek pozytywnie.
Wniosek Parafii Rzymskokatolickiej w Zajezierzu jest jedynym
wnioskiem o udzielenie dotacji, który wp³yn¹³ do Urzêdu Miejskiego w
£obzie w roku 2010.
op

(MIESZEWO – gmina Wêgorzyno). W tej miejscowoœci trawa
na placu zabaw jest wykoszona,
aczkolwiek dojœcie do kosza na
œmieci ju¿ nieco utrudnione, byæ
mo¿e dlatego, aby zbyt czêsto do
niego nie podchodziæ, a byæ mo¿e
dlatego, ¿e limit na kosiarkê w³aœnie siê skoñczy³.
Jakby nie by³o, nale¿y st¹paæ

powoli i z wysoko uniesionymi nogami, bo trawa ju¿ spora w tym miejscu.
Uwagê jednak przykuwa piêkna
dziura w metalowym ogrodzeniu.
Zapewne dba siê tu o sprawnoœæ fizyczn¹ najm³odszych, bo wszak
trzeba wysoko podnieœæ nogê i schyliæ siê przy okazji, by na plac zabaw
wejœæ swobodnie od strony drogi.
Pomys³owoœci nigdy doœæ. MM
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Oœwiadczenia maj¹tkowe radnych
powiatowych
Andrzej Gradus jest robotnikiem leœnym, pracuj¹cym w Nadleœnictwie Resko.
Na swoim koncie zgromadzi³
na rachunku oszczêdnoœciowym
ROR 3,5 tys. z³ (maj¹tek wspólny). Posiada na wspólnoœæ ma³¿eñsk¹ mieszkanie o powierzchni
43,70 m. kw. o wartoœci 100 tys. z³.
Z tytu³u pracy w Nadleœnictwie Resko w roku ubieg³ym zarobi³ 49.855,57 z³. Dieta radnego –
przewodnicz¹cego
komisji
15.774 z³. Dochody objête s¹ ma³¿eñsk¹ wspólnot¹ maj¹tkow¹.
Posiada kredyt gotówkowy,
zaci¹gniêty w BG¯ w 2008 r. Na
koniec roku ubieg³ego pozosta³o
do sp³acenia 26.245,96 z³.
El¿bieta Pilecka zatrudniona
jest w PKO BP SA w £obzie na stanowisku kasjer dysponent. Posiada mieszkanie, na wspólnoœæ ma³¿eñsk¹ o powierzchni 42,24 o wartoœci 100 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w PKO
BP SA zarobi³a w roku ubieg³ym
38.091,95 z³. Dieta radnego wynios³a 9.163 z³.
Posiada samochód osobowy
marki Renault Laguna z 1999 r.
W Banku PKO BP SA zaci¹gnê³a kredyt w wysokoœci 17 tys.
z³ na zakup samochodu. Do sp³aty
na koniec ubieg³ego roku pozosta³o 8 tys. z³.
Henryk Musia³ posiada na
w³asnoœæ dom o powierzchni 71
m. kw. o wartoœci 80 tys. z³. Z tytu³u emerytury ZUS osi¹gn¹³ w
roku ubieg³ym dochód w wysokoœci 25.103,52 z³, z tytu³u diety radnego – 15.774 z³.
Jan Michalczyszyn na koncie bankowym zgromadzi³ 47
tys. z³. Posiada na w³asnoœæ:
dom o powierzchni 164 m.kw. o
wartoœci o wartoœci 300 tys. z³,
mieszkanie o powierzchni 78
m.kw. o wartoœci 150 tys. z³,
gara¿ o powierzchni 26 tys. z³ o
wartoœci 6 tys. z³.
W roku ubieg³ym z tytu³u diety
radnego osi¹gn¹³ w roku ubieg³ym
– 15.840 z³, z tytu³u emerytury –
25.484,56 z³, w Gimnazjum –
933,02, Urz¹d Miejski w Resku –
560 z³.
Na wspó³w³asnoœæ z córk¹ posiada samochód marki VW Transporter.

Jan Zdanowicz w roku ubieg³ym zaoszczêdzi³ na koncie 20
tys. z³. Na wspólnoœæ maj¹tkow¹
posiada mieszkanie o powierzchni 67,9 o wartoœci 100 tys. z³.
W Zespole Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie zarobi³ 59.667, 59
z³ oraz 1.529,70 z³, z tytu³u radnego 22.176 z³, Zak³ad Oœwiaty Karlino – 560 z³. Posiada samochód
marki Fiat Siena z 2000 r.
Józef Drozdowski zatrudniony jest w szkole Podstawowej w
Runowie Pomorskim jako nauczyciel. Na koncie w roku minionym zaoszczêdzi³ 7 tys. z³.
Oszczêdnoœci objête s¹ wspólnot¹
maj¹tkow¹. Posiada na wspólnoœæ
maj¹tkow¹: mieszkanie o powierzchni 78 m.kw. o wartoœci 160
tys. z³, gospodarstwo rolne o powierzchni 6,79 ha o wartoœci 75
tys. z³. Z tego tytu³u w roku ubieg³ym osi¹gn¹³ przychód w wysokoœci 9,5 tys. z³, dochód w wysokoœci 5,4 tys. z³, gara¿ (u¿ytkowanie wieczyste) o powierzchni 17
m.kw. o wartoœci 12 tys. z³.
Z tytu³u sprawowania funkcji
wiceprzewodnicz¹cego rady powiatu w £obzie uzyska³ dochód w
wysokoœci 15.840 z³, z tytu³u pracy w szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim – 43.680,39 z³.
Dochody objête s¹ ma³¿eñsk¹
wspólnota maj¹tkow¹.
Samochód osobowy marki Daewoo Lanos z 2000 roku.
Mieczys³aw Fojna pracuje w
Urzêdzie Miejskim w £obzie jako
kierownik wydzia³u.
Posiada mieszkanie w³asnoœciowe o powierzchni 120 m.kw. o
wartoœci 200 tys. z³ (udzia³ ? domu
po³o¿onego na dzia³ce o powierzchni 0,1656 ha w udziale ?
czêœci).
Posiada: 5.6391 nieu¿ytków
rolnych i zadrzewieñ w Karnicach
gm. Radowo Ma³e w udziale ? czêœci o wartoœci 80 tys. z³, dzia³kê
budowlan¹ w £obzie przy ul.
Bema w udziale ? czêœci o wartoœci 30 tys. z³.
Z tytu³u pracy w Urzêdzie
Miejskim w £obzie zarobi³ w roku
ubieg³ym 60.237,77 z³, z Wojskowego Ko³a ³owieckiego –
4.384,76 z³, dieta radnego przynios³a dochód w wysokoœci
10.560 z³.
Posiada samochód marki Ford

Fiesta, zakupiony na raty w 2006
roku na raty. Na 31 12. 2009 pozosta³o do sp³aty 10.840,22 z³, kredyt w BPK ratalny – do sp³aty –
6969,20 z³, kredyt hipoteczny ratalny – do sp³aty – 5.982, 92 USD.
Pawe³ Bot zatrudniony jest w
Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie
na stanowisku kierownika Wydzia³u Oœwiaty, Kultury i Promocji. Posiada na w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni 46 m.kw. o wartoœci 65 tys. z³.
Jako osoba fizyczna prowadzi
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ – sklep
„Bocik”. Z tego tytu³u osi¹gn¹³
przychód w wysokoœci 86.159,52
z³, dochód zaœ w wysokoœci – 8 tys.
z³.
Wynagrodzenie ze stosunku
pracy w roku minionym wynios³o
29.493,19 z³. Za pe³nienie obowi¹zków spo³ecznych 1807,40 z³,
za pe³nienie obowi¹zków obywatelskich 10.560 z³. Posiada samochód marki Renault Lagunê z
2001 roku.
Posiada równie¿ kredyt hipoteczny W³asny K¹t w Banku PKO
BP. Na koniec roku 2009 do sp³acenia pozosta³o oko³o 44.500
CHF, czyli oko³o 120.150 z³.
Ryszard Sarna jest nauczycielem Szko³y Podstawowej w
Wojtaszycach, radnym powiatowym i jednoczeœnie cz³onkiem
zarz¹du powiatu.
Posiada na wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñsk¹ mieszkanie o powierzchni 85,9 m.kw. o wartoœci
220 tys. z³, mieszkanie o powierzchni 69 m.kw o wartoœci 320
tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w Szkole
Podstawowej w Wojtaszycach zarobi³ 39, 939,53 z³, z tytu³u emerytury otrzyma³: 27.820,87 z³, diety
radnego powiatowego – 22.176 z³.
Posiada samochód osobowy
marki Citroen Xara 1,6 z 2000
roku.
Posiada kredyt hipoteczny na
okres 21 lat w Gettin Banku, do
sp³acenia na koniec grudnia ubieg³ego roku pozosta³o 46.3676,82
CHF. Wobec Banku PKO S.A. kredyt na cele bie¿¹ce, do sp³aty pozosta³o 8.365,89 PLN.
Ryszard Sola jest prezesem
Zarz¹du £obeskiej Energetyki
Cieplnej, na koncie zgromadzi³

w roku ubieg³ym 25 tys. z³ oraz
650 euro, posiada papiery wartoœciowe Funduszu Pionier na
kwotê o wartoœci 1.500 z³. Posiada dom o powierzchni 146,9
m.kw. o wartoœci 350 tys. z³, 580
m.kw gruntu, na którym postawiono dom o wartoœci 12 tys. z³,
dzier¿awa na zieleniec z upraw¹
kwiatów, warzyw i drzew owocowych o powierzchni 236
m.kw.
W £obeskiej Energetyce
Cieplnej w roku ubieg³ym
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
72.338,12 z³, z tytu³u diety radnego 15.840 z³. Posiada samochód
osobowy marki Ford Focus z roku
2001. Posiada kredyt hipoteczny
pod budowê domu jednorodzinnego, zobowi¹zanie do sp³aty
62.803, 53 CHF.
Waldemar Konefa³ pracuje w
Szkole Podstawowej w Wêgorzynie, gdzie piastuje stanowisko wicedyrektora. W roku ubieg³ym
zgromadzi³ na koncie 4.644, 83 z³.
Posiada na wspó³w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni 68, 60 m.kw.
o wartoœci 120 m.kw.
Z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 70.087,86
z³, z tytu³u umowy zlecenia
3.080,16 z³, dieta radnego powiatu – 15, 840 z³, wszystkie dochody
s¹ maj¹tkiem wspólnym. Posiada
samochód marki Ford Fokus 1,6
litra z 2004 r.
Zdzis³aw Bogdanowicz jest
emerytem, posiada na w³asnoœæ
mieszkanie o powierzchni 55,63
m.kw. o wartoœci 156 tys. z³, lokal
mieszkalny o powierzchni 30,40
m.kw. o wartoœci 85 tys. z³. Z tytu³u emerytury osi¹gn¹³ dochód w
wysokoœci 25.998,12, z tytu³u radnego powiatowego – 10.560 z³.
Zdzis³aw Trojga jest prezesem firmy Bamor. Posiada na w³asnoœæ dom o powierzchni 150
m.kw. o wartoœci 250 tys. z³. dzia³kê letniskow¹ o powierzchni 408
m.kw. o wartoœci 90 m.kw. Z tytu³u: wyceny szkód ³owieckich uzyska³ w roku minionym dochód w
wysokoœci 2068,80 z³, œwiadczeñ
chorobowych ZUS – 4469, 92 z³,
diety cz³onka zarz¹du powiatu –
22176 z³. posiada samochód osobowy marki Toyota Rav-4 z 2003
roku.
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Chodnik jest, ale czy bêdzie droga?
(DOBRA). Zosta³ ju¿ wykonany chodnik przy ulicy
D¹browskiego. W czwartek odby³ siê odbiór
techniczny robót. Okaza³o siê, ¿e Zarz¹d Dróg
Powiatowych mia³ do wykonawcy kilka uwag
technicznych, które maj¹ zostaæ poprawione
do 3 wrzeœnia.
Chodnik wykonywany by³ na
podstawie porozumienia, które
gmina Dobra zawar³a z Zarz¹dem
Dróg Powiatowych w £obzie. W
ramach prac wchodzi³a przebudowa nawierzchni chodnika i istniej¹cych zjazdów indywidualnych.
£¹czna d³ugoœæ chodnika wynosi
540 mb.
Zgodnie z zawartym porozumieniem, ZDP w £obzie dostarczy³
materia³ m.in.: krawê¿niki, kostkê
betonow¹. Zapewni³ równie¿ nadzór techniczny. Kwestia wykonawstwa prac, sprzêtu i transportu kruszyw przypad³a w udziale gminie
Dobra. Koszty po stronie zarz¹du,
jak i gminy Dobra wynios³y po oko³o 50 tys. z³. Prace zosta³y zakoñczone i zg³oszone do odbioru 23
sierpnia.

Wprawdzie gmina Dobra jest po
I etapie wykonania remontu ul. D¹browskiego, jednak najwiêkszym
marzeniem samorz¹dowców jest,
aby jeszcze w tym roku zosta³a wykonana nak³adka bitumiczna na tej
ulicy.
– To zadanie nie by³oby mo¿liwe do wykonania, gdyby nie
wspó³praca Starostwa Powiatowego w £obzie oraz Urzêdu Miejskiego w £obzie i wykonawczej ze strony starostwa – Zarz¹du Dróg Powiatowych w £obzie, dlatego te¿ dziêki
wspólnemu porozumieniu zadanie
to uda³o siê wykonaæ. Nie myœleliœmy, ¿e bêdzie ono tak rozleg³e i tak
rozbudowane. Wymaga³o ono dodatkowych prac zwi¹zanych z wykonaniem zadania. Bardzo chcielibyœmy i prosilibyœmy, aby znalaz³y-

by siê w starostwie pieni¹dze przynajmniej na wykonanie pierwszej
nawierzchni wyrównawczej. Bylibyœmy bardzo wdziêczni. Jeœli nie,
to by uwzglêdniæ to zadanie przy
planowaniu bud¿etu na rok przysz³y
– powiedzia³a burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek.

Obwodnica coraz bli¿ej
(DOBRA). W minion¹ œrodê do Urzêdu Marsza³kowskiego wp³yn¹ projekt budowy obwodnicy. Byæ mo¿e budowa rozpocznie siê ju¿ wiosn¹
przysz³ego roku.
Bezpieczne obejœcie zak³ada³o
dwie koncepcje: pierwsza wi¹za³a
siê z przebudow¹ istniej¹cego odcinka z nawierzchni¹ asfaltowa od
ronda na skrzy¿owaniu ulic Pi³sudskiego i Bema do ul. D¹browskiego
i nastêpnie budowa po nowej trasie
ulicy D¹browskiego do skrzy¿owania z ulicami: Ofiar Katynia i Stra¿ackiej z budow¹ na tym skrzy¿owaniu ma³ego ronda lub ronda przejazdowego. D³ugoœæ odcinka wynosi³aby oko³o 700 m. Ten wariant
wi¹za³ siê z wyburzaniem budynków, czego gmina chcia³a unikn¹æ,
tote¿ wybrano wariant drugi, d³u¿szy, bo maj¹cy 1,3 km, jednak nie
wymagaj¹cy naruszenia zabudowy.
Zgodnie z tym za³o¿eniem pocz¹tek
obwodnicy rozpocznie siê tak samo
jak w wariancie pierwszym, jednak
z t¹ ró¿nic¹, ¿e dalsza czêœæ biec bêdzie po nasypie dawnej kolejki, do
skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹ w
kierunku B³¹dkowa. W opracowaniu zostanie przewidziane rozebranie wiaduktu bêd¹cego w stanie ruiny.

- Firma projektowa zwróci³a
siê o wydanie warunków technicznych kanalizacji deszczowej, która ju¿ czêœciowo istnieje w ulicy
Bema. Zgodnie z nowymi wymogami kanalizacja bêdzie przenie-

siona spod drogi i bêdzie bieg³a
pod
chodnikami.
Projekt
uwzglêdnia równie¿ œcie¿ki rowerowe. Prace projektowe z pozwoleniem na budowê maj¹ zakoñczyæ siê w tym roku. Urz¹d Marsza³kowski chce dopi¹æ tego, aby
jeszcze w tym roku zosta³ og³oszony przetarg i wiosn¹ roku przysz³ego ruszy³y ju¿ prace – powiedzia³ Sebastian Kuran odpowiedzialny za inwestycje w tej gminie.
MM

Aktualny stan jezdni pozostawia
wiele do ¿yczenia, jest ona przede
wszystkim niebezpieczna. Wynika
to z faktu, i¿ zamontowane studzienki
kanalizacji deszczowej profilowane
s¹ do docelowej nawierzchni, a to
oznacza, ¿e obecnie wystaj¹ one oko³o 20 cm ponad nawierzchniê. MM

Wyproszony
parking
(DOBRA). W koñcu, po dwóch
latach próœb gmina Dobra otrzyma³a zgodê na wykonanie parkingu przy bloku Armii Krajowej 62.
Wszelkie prace na terenie starego miasta wi¹¿¹ siê z d³ugim etapem
negocjacyjnym. Tak te¿ by³o i tym
razem. Temat mo¿liwoœci u³o¿enia
starobruku na terenie, na którym i
tak zwyczajowo parkuj¹ samochody, trwa³ dwa lata. Teraz mieszkañcy Dobrej musz¹ poczekaæ na pieni¹dze w bud¿ecie.
MM

Przeka¿¹
na koloniê
(£OBEZ). Podczas najbli¿szej
sesji radni miejscy podejm¹
uchwa³ê o pomocy rzeczowej dla
gminy Lubomia (powiat wodzis³awski, województwo œl¹skie)o
wartoœci 9.500 z³ z przeznaczeniem na wspó³organizacjê obozu
letniego dla dzieci powodzian.
Wprawdzie dzieci ju¿ wyjecha³y, po bardzo bogatym programie
przygotowanym wspólnie przez starostwo i gminy, jednak dopiero teraz
radni mog¹ dokonaæ formalnoœci
dotycz¹cych przekazania na ten cel
pieniêdzy.
MM

tygodnik ³obeski 31.8.2010 r.

OŒWIADCZENIA MAJ¥TKOWE

Oœwiadczenia maj¹tkowe
radnych gminy Wêgorzyno
Hieronim Cierpisz jest rolnikiem,
w ubieg³ym roku zgromadzi³ na swoim
koncie 46.600 z³. Posiada na w³asnoœæ
dom o powierzchni 90 m.kw. o wartoœci
80 tys. z³, gospodarstwo rolne o powierzchni 21 ha o wartoœci 250 tys. z³,
rodzaj zabudowy – zagrodowa.
1 udzia³ w Zak³ad Spirytusowy, Iñsko Gorzelnia. Posiada 107 akcji w PPZ
Nowamyl £obez. Z tego tytu³u ¿adnych
dochodów nie otrzyma³.
W rubryce Inne dochody osi¹gane z
tytu³u zatrudnienia lub innej dzia³alnoœci zarobkowej lub zajêæ, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka¿dego tytu³u
radny napisa³: „Dieta – cz³onek Rady
Nadzorczej GSSCH w Wêgorzynie”. O
kwotach radny zapomnia³, albo nie doczyta³. Rubrykê odnosz¹c¹ siê do przychodów i dochodów z tytu³u prowadzenia gospodarstwa, radny pozostawi³
pust¹.
Posiada ci¹gnik rolniczy C360 z
1986 roku o wartoœci 10 tys. z³, kombajn ziemniaczany o wartoœci 10 tys. z³,
samochód osobowy marki Fiat Seicento o wartoœci 11 tys. z³ oraz samochód
marki Ford Fiesta z 2006 roku o wartoœci 20 tys. z³.
Jan Mazuro jest rolnikiem dzier¿awc¹, w roku ubieg³ym mia³ na swoim
koncie 180.823 z³. Posiada na ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ maj¹tkow¹ dom o
powierzchni 106 m.kw. o wartoœci 150
tys. z³. Prowadzi gospodarstwo rolnohodowlane o powierzchni 353 ha, tytu³
prawny – dzier¿awca. Z tego tytu³u w
roku ubieg³ym osi¹gn¹³ przychód w
wysokoœci 761.615 z³, a dochód – w
wysokoœci 200 tys. z³.
Posiada dzia³kê siedliskow¹ zabudowan¹ budynkiem mieszkalnym i
dwoma budynkami gospodarczymi o
powierzchni 0,17 ha o wartoœci j.w.
Od 2000 roku jest cz³onkiem rady
Nadzorczej banku Spó³dzielczego w
Goleniowie, z tego tytu³u w roku ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
5226,25 z³. Z inspekcji weterynaryjnej
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 205, 37
z³,z ko³a ³owieckiego G³owacz –
13.247,67 z³, z tytu³u diety radnego –
4.600 z³.w Banku Spó³dzielczym w Goleniowie posiada kredyt klêskowy-suszowy w wysokosci 150 tys. z³ (na dzieñ
30 marca 2010 r.), w ANR – 70 tys. z³
(na dzieñ 30 marca 2010 r.).
Jan Szymko zatrudniony jest w
Nadleœnictwie £obez, jednak w swoim
oœwiadczeniu zapomnia³ o tym wspomnieæ, poda³ natomiast, ¿e w roku ubieg³ym zgromadzi³ na swoim koncie 15
tys. z³. Posiada na ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ maj¹tkow¹ dom o powierzchni 40
m.kw. o wartoœci 35 tys. z³ oraz mieszkanie funkcyjne o powierzchni 120
m.kw., gospodarstwo rolne o powierzchni 12,28 ha (na ma³¿eñsk¹
wspólnoœæ maj¹tkow¹ 6,38 ha, dzier¿awa 5,90 ha) o wartoœci 40 tys. z³, rodzaj
zabudowy – chlewik.

Z tytu³u zatrudnienia w Nadleœnictwie £obez oraz ze stosunku pracy z
ko³em ³owieckim „Jeleñ” zarobi³
³¹cznie w roku ubieg³ym 85.506,59 z³,
z tytu³u diety radnego natomiast – 9.360
z³. Posiada samochód marki Nissan
Terrano z 2000 roku.
Posiada po¿yczkê zaci¹gniêt¹ w
Nadleœnictwie £obez zaci¹gniêta na
zakup samochodu prywatnego wykorzystywanego równie¿ do celów s³u¿bowych w wysokoœci 15 tys. z³, okres
sp³aty – 5 lat. Zad³u¿enie na 31.12.2009
roku wynosi³o – 11.985,40 z³.
Krzysztof Wolski, jest rolnikiem,
na swoim koncie w roku ubieg³ym nie
zgromadzi³ ¿adnych oszczêdnoœci.
Posiada: na ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ
maj¹tkow¹ dom o powierzchni: 150
m.kw., o wartoœci: 200 000 z³, gospodarstwo rolne o powierzchnia: 6,92 ha
o wartoœci: 50 tys. z³. Z tego tytu³u
osi¹gn¹³ w roku ubieg³ym przychód i
dochód w wysokoœci: 1200 z³.
Posiada równie¿ na ma³¿eñsk¹
wspólnoœæ maj¹tkow¹: pawilon handlowy o powierzchni 120 m. kw. o wartoœci 200 tys. z³, pawilon handlowy 130
m.kw. o 180 tys. z³.
W rubryce o dochodach wpisa³:
„Inne krajowe œwiadczenia 2100,00 z³”
Posiada samochód osobowy marki
Mazda 626 r.2000, zobowi¹zañ finansowych nie posiada.
Adam Hlib zatrudniony jest w
P.H.U. „REGA PRESS” Wies³aw Ma³yszek jako pracownik administracyjny
– sekretarz redakcji.
W roku ubieg³ym zaoszczêdzi³ na
koncie 1 tys. z³ i 20,57 euro objête
ma³¿eñsk¹ wspólnot¹ maj¹tkow¹.
Posiada na ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ
maj¹tkow¹ mieszkanie o powierzchni
53,04 m.kw. o wartoœci: 150 tys. z³,
udzia³ zwi¹zany z lokalem mieszkalnym w wysokoœci 237/10000 w czêœciach wspólnych budynku mieszkalnego i w urz¹dzeniach oraz prawie
u¿ytkowania wieczystego gruntu. Powierzchnia: udzia³ 237/10000 w gruncie wynosi 21,6144 m.kw. (ca³kowita
powierzchnia dzia³ki - 912 m.kw., w
tym 584,6 m.kw. zabudowane budynkiem mieszkalnym) o wartoœci: ³¹cznie
z mieszkaniem wym. w pkt. 2 – 150 tys.
z³, tytu³ prawny: w³asnoœciowe objête
ma³¿eñsk¹ wspólnot¹ maj¹tkow¹ oraz
prawo u¿ytkowania wieczystego gruntu.
Nale¿noœci ze stosunku pracy:
przychód - 15.312 z³, dochód –
13.643,28z³, prawa autorskie: przychód - 980 z³, dochód – 490 z³.
Dieta radnego 3.900 z³ (dochody
objête ma³¿eñsk¹ wspólnot¹ maj¹tkow¹).
Zbigniew Wilk pracuje jako dy¿urny ruchu w Runowie Pomorskim. W
ubieg³ym roku nie zgromadzi³ na swoim koncie oszczêdnoœci. Posiada na

w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni
71,1 mkw. o wartoœci 66 tys. z³.
Posiada 500 tys. sztuk akcji w Elkop, z tego tytu³u w roku ubieg³ym nie
osi¹gn¹³ ¿adnych zysków.
Ze stosunku pracy w roku ubieg³ym
uzyska³ dochód w wysokoœci
36.492,83 z³, z tytu³u diety radnego
3.900 z³ (dochody objête ma³¿eñsk¹
wspólnot¹ maj¹tkow¹). Posiada samochód osobowy marki Tojota Corolla z
1999 r.
Miros³aw K³osiñski posiada, na
wspólnoœæ ma³¿eñsk¹ gospodarstwo
rolne o powierzchni 40, 47 ha, o wartoœci 376.380 z³. W roku ubieg³ym zgromadzi³ na kocie 1.100 z³, oszczêdnoœci
objête by³y wspólnota maj¹tkow¹.
Na wspólnoœæ ma³¿eñsk¹ posiada
dom o powierzchni 242 m.kw., w
oœwiadczeniu brak podania wartoœci
domu.
Z tytu³u prowadzenia gospodarstwa rolnego w roku ubieg³ym osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 140 tys. z³.
Posiada na wspólnoœæ ma³¿eñsk¹
oborê o powierzchni 407 m.kw. o wartoœci 220 tys. z³.
Wszystkie dochody objête s¹ ma³¿eñsk¹ wspólnota maj¹tkow¹. Za szacowanie byd³a dla Powiatowej Weterynarii w £obzie (umowa-zlecenie)
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 10.170
z³. Diety radnego wynios³y 1.742 z³,
diety z Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych – 2.597
z³. Posiada ci¹gnik Mt2 z 1995 r, prasê
2224 z 1995 r., dojarkê przewodow¹ z
1997 r., oraz 28 sztuk byd³a o wartoœci
108.500 z³.
Marcin Szostakiewicz pracuje
jako pracownik biurowy w firmie Micha³ów. Z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³
przychód w wysokoœci 15.600 z³, dochód – 14.265 z³, z tytu³u diety radnego
– 3.600 z³.
Stanis³aw Kaliciñski zatrudniony
jest w Cargo S.A. Zachodniopomorski
Zak³ad Spó³ki na stanowisku maszynista.
Posiada na wspólnoœæ maj¹tkow¹
mieszkanie o pow. 50 m. kw. o wartoœci
46 tys. z³. Posiada, na maj¹tek odrêbny,
niezabudowan¹ nieruchomoœæ roln¹ o
powierzchni 1,71 ha o wartoœci 10 tys.
z³. Z tego tytu³u w roku ubieg³ym nie
osi¹gn¹³ ¿adnych dochodów.
Ze stosunku pracy w roku ubieg³ym
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 42.463
z³. Dieta radnego wynios³a 1450 z³.
Tomasz Mielcarek posiada na
wspólnoœæ ma³¿eñsk¹ dom o powierzchni 163,7 m.kw. o wartoœci 160
tys. z³. inne nieruchomoœci o powierzchni 1111 m.kw. o wartoœci 219
tys. z³, sklep o powierzchni 201,9 m.kw.
o wartoœci 160 tys. z³.
Z tego tytu³u w roku ubieg³ym
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
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18.488,99 z³., natomiast z tytu³u diety
radnego – 1050 z³.
Posiada samochód Chevrolet Rezzo z 2006 roku oraz samochód marki
Peugeot z 2004 roku.
Równoczeœnie na dzieñ 31.12 2009
roku w banku Santander posiada³
15.205,18 z³ kredytu samochodowego.
W Banku Spó³dzielczym Goleniów o.
Wêgorzyno kredyt inwestycyjny w
wysokoœci 145 tys. z³, w rachunku – 48
tys. z³.
Halina Kwiatkowska, wspólnie z
ma³¿onkiem posiada Oœrodek Wypoczynkowy „Woœwin” Cieszyno.
Posiada w dzier¿awie rolê nie zabudowan¹ o powierzchni 1.24 ha. Z tego
tytu³u osi¹gnê³a w roku ubieg³ym przychód w wysokoœci 2.500 z³, koszty
700z³ i dochód w wysokoœci: 1.200 z³ m¹¿
Na wspó³w³asnoœæ dzia³kê zabudowan¹ 15 budynkami o obszarze 1.2046
ha, dzia³ka niezabudowana o powierzchni 0,2135 ha o wartoœci
535.700 z³.
Przychód kwota - 90.648,63 koszty
kwota- 85.867,67 z³ i dochód w wysokoœci: 4.780,96 (ma³¿eñska wspólnoœæ
maj¹tkowa), dieta radnej RM w wysokoœci – 1.450 z³. Zasi³ek chorobowy
ZUS – 466,92 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ
maj¹tkowa), posiada samochód osobowy Skoda (ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa).
Kredyt na zakup nieruchomoœci od
ANR O/T Szczecin przelicznik miernik naturalny pszenica w wysokoœci.
8.188,0015 dt, okres sp³aty do 2015
roku. Roczna sp³ata to 584,80 dt.
Jadwiga Kamiñska zatrudniona w
Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim w ubieg³ym roku na koncie
zgromadzi³a 1 tys. z³ (ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa).
Posiada na wspó³w³asnoœæ: mieszkanie o powierzchni 75,84 m.kw o wartoœci 60 tys. z³, 255/1000 udzia³ów o
wartoœci 3.500 z³. Z tytu³u diety radnego osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
5.500 z³, z tytu³u zatrudnienia
19.225,85 z³.
Eugeniusz Ko³odyñski pracuje w
PKP PLK S.A. w Centrum Zarz¹dzania
Ruchem Kolejowym w Warszawie oddzia³ w Szczecinie jako specjalista
konstruktor.
Posiada (spó³dzielcze prawo w³asnoœci) mieszkanie o pow. 49.95 m.kw.
wartoœci 100 tys. z³. Jako osoba fizyczna prowadzi dzia³alnoœæ us³ugi muzyczne „Delay Eugeniusz Ko³odyñski”. Z tego tytu³u osi¹gn¹³ w roku ubieg³ym przychód w wysokoœci 9.400 z³,
strata 2.820,83 z³. Z tytu³u pracy
osi¹gn¹³ dochód 38.847,40 z³, z tytu³u
diety radnego – 1500 z³.
Marian Wolter wspólnie z ma³¿onk¹ posiada: dom o powierzchni 110
m.kw o wartoœci 150 tys. z³, stawy rybne o powierzchni 0.81 ha o wartoœci 10
tys. z³.
Dzia³kê zabudowan¹ o powierzchni 166 m.kw. o wartoœci 100 tys. z³.
Prowadzi dzia³alnoœæ w formie rycza³tu, z tego tytu³u osi¹gn¹³ przychód
i dochód w wysokoœci 13. 635,54 z³. Z
tytu³u diet radnego - 1. 950 z³.
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Ciep³o
i estetycznie

tygodnik ³obeski 31.8.2010 r.

Oddaj krew
(£OBEZ). 7 wrzeœnia br. w godzinach od 10. do 16. w £obeskim
Domu Kultury bêdzie mia³a miejsce
otwarta akcja poboru krwi.

Zarz¹d Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzy¿a w £obzie zaprasza osoby pe³noletnie z dowodem to¿samoœci.

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej og³asza czwarty ustny przetarg
nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
po³o¿onych w obrêbie miasta Dobra

(DOBRA). Ju¿ zakoñczy³ siê
pierwszy etap prac termomodernizacyjnych na obiektach szkolnych w tym mieœcie. Wykonawca
ma czas na wykonanie kompleksowej termomodernizacji do 20
paŸdziernika tego roku.
£¹czny koszt prac termomodernizacyjnych zarówno na obiekcie
Szko³y Podstawowej w Dobrej, jak
i Gimnazjum wynosi 1.033.249,57
z³. Zadanie to w po³owie finansowane jest z Funduszu Spójnoœci w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko.
Na ukoñczeniu s¹ ju¿ prace w
Gimnazjum w Dobrej. Polega³y one
na ociepleniu stropu poddasza z mat
z we³ny mineralnej, wymianie okien
drewnianych na PCV, wymianie starych drzwi zewnêtrznych, ociepleniu œcian przy gruncie oraz kompleksowej modernizacji c.o. Ze
wzglêdu na ochronê konserwatorsk¹ obiektu, nie mog³y byæ ocieplone œciany budynku.
Z kolei w Szkole Podstawowej
prace przebiegaj¹ szybciej, ni¿ wynika³oby to z harmonogramu, z tego
te¿ powodu istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e zakoñcz¹ siê tu szybciej, ni¿ przewiduje umowa. W SP

prace s¹ bardziej rozleg³e. W ramach termomodernizacji zostaje:
ocieplony stropodach, wymieniane
s¹ okna drewniane na PCV, ocieplane s¹ œciany zewnêtrzne oraz œciany
przy gruncie, wykonana kompleksowa modernizacja instalacji c.o.
Przy okazji, poza planem zosta³y wykonane schody wejœciowe do
Szko³y Podstawowej.
Do realizacji w II etapie termomodernizacji w 2011 pozosta³y:
Szko³a Podstawowa w Wojtaszycach i Urz¹d Miejski w Dobrej.
– Mam nadziejê, ¿e uda siê wykonaæ nowe pokrycie dachowe
Szko³y Podstawowej. Rozmawialiœmy z wykonawc¹ termomodernizacji obu obiektów. Prawo o zamówieniach publicznych pozwala na zamówienie z wolnej rêki w okresie
dwóch lat, jeœli roboty s¹ to¿same do
g³ównego zadania. Gdyby uda³oby
siê œci¹gn¹æ pokrycie eternitowe
bez wydawania z³otówki, to wymiana pokrycia dachowego by³aby niemal za darmo – powiedzia³ Sebastian Kuran.
W ostatnim tygodniu wakacji
w Gimnazjum w Dobrej trwa³o
jeszcze wielkie sprz¹tanie po remoncie.
MM

Przedmiotem sprzeda¿y jest:
- nieruchomoœæ zabudowana budynkiem mieszkalnym z dwoma
budynkami gospodarczymi po³o¿ona w centrum miasta na dzia³ce nr
193 o pow. 277m2, przy ulicy Armii Krajowej 48 w Dobrej. Budynek
mieszkalny jednorodzinny, 2 kondygnacyjny, w czêœci podpiwniczony
o powierzchni u¿ytkowej 145,92m2, sk³ada siê z czterech pokoi, dwóch
kuchni (w tym jedna z ³azienk¹ i wc), pomieszczenia gospodarczego,
wiatro³apu, dwóch korytarzy. Dzia³ka uzbrojona jest w instalacjê elektryczn¹, wod.-kanalizacyjn¹ oraz telekomunikacyjn¹, przeznaczona w
SUiKZP miasta Dobra jako zabudowa mieszkaniowa – stare miasto. W/
w dzia³ka gruntowa wpisana jest do rejestru zabytków pod nr 81, cena
gruntu zostanie obni¿ona o 50%, proporcjonalnie do wylicytowanej ceny
nieruchomoœci. Dzia³ka posiada za³o¿on¹ ksiêgê wieczyst¹ nr 19556.
Cena wywo³awcza w I przetargu wynosi³a 119.000z³, w II przetargu
94.000z³. III przetargu 70.000z³.
- dzia³ka budowlana oznaczona numerem ewidencyjnym nr 343/
2 o pow. 685m2 zabudowana budynkiem gospodarczym po³o¿ona
przy ulicy Zielonej 8 w Dobrej. Uzbrojenie dzia³ki w zasiêgu. Dzia³ka
przeznaczona w SUiKZP miasta Dobra jako zabudowa mieszkaniowa z
us³ugami – Stare Miasto. W/w dzia³ka wpisana jest do rejestru zabytków
pod nr 81, cena gruntu zostanie obni¿ona o 50%, proporcjonalnie do
wylicytowanej ceny nieruchomoœci. Nowa zabudowa powinna byæ wykonana zgodnie wytycznymi Konserwatora Zabytków. Dzia³ka posiada
za³o¿on¹ ksiêgê wieczyst¹ nr 17806.
Cena wywo³awcza w I i II przetargu wynosi³a po 15.000z³.w trzecim
przetargu 12.000z³
W/w nieruchomoœci nie s¹ obci¹¿one ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami. Post¹pienie – nie mniej ni¿
1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do pe³nych dziesi¹tek w górê. O
wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium
w kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy
Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu nr 36937510415502447120000010
najpóŸniej do dnia 29.09.2010 roku do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej, ulica
Rynek 1, w dniu 06.10.2010r. 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 14535

tygodnik ³obeski 31.8.2010 r.

Zbiórka dla powodzian
Zarz¹d Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzy¿a w £obzie
og³asza zbiórkê œrodków finansowych na pomoc powodzianom.
Ka¿dy, kto chce pomóc, mo¿e
wys³aæ SMS o treœci POMOC pod nr
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7364. Koszt jednego SMS-a 3 z³ +
VAT. Pieni¹dze mo¿na wp³acaæ na
konto nr 93 1160 2202 0000 0001
6233 5614 z dopiskiem „PowódŸ
2010”.
Z czerwonokrzyskim
pozdrowieniem
Zarz¹d ZR PCK w £obzie

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej Og³asza pierwszy ustny przetarg
nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
niezabudowanej po³o¿onej w obrêbie miasta Dobra

Przedmiotem sprzeda¿y s¹:
- dzia³ka niezabudowana, uzbrojenie niepe³ne, przeznaczona w
SUiKZP miasta Dobra – strefa zabudowy mieszkaniowej z us³ugami,
grunt wpisany do rejestru zabytków pod nr 81 – Stare Miasto, po³o¿ona
przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Dobrej, oznaczona numerem 360,
o pow 301m2 – ksiêga wieczysta nr 19520,
Wytyczne Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla zagospodarowania dzia³ki nr 360 przy ulicy Boh.
Westerplatte podlegaj¹cej sprzeda¿y: nowa zabudowa powinna byæ realizowana zgodnie z historyczn¹ lini¹ zabudowy, któr¹ wyznaczaj¹
budynki zlokalizowane przy ul. Bohaterów Westerplatte nr 7,12,14,15,
dopuszcza siê zabudowê dwukondygnacyjn¹ z wysokim dwuspadowym
dachem, kalenic¹ usytuowan¹ równolegle do ulicy Bohaterów Westerplatte, elewacja frontowa budynku powinna nawi¹zywaæ stylem i charakterem do historycznych budynków miasta Dobra poprzez zastosowanie elementów architektury takich jak: nietypowa stolarka okienna i
drzwiowa, detal architektoniczny typu: opaski okienne i drzwiowe,
gzymsy miêdzykondygnacyjne itp.
W/w nieruchomoœci nie s¹ obci¹¿one ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Do ceny netto ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek
VAT w wysokoœci 22%
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w
kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy
Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu nr 36937510415502447120000010
najpóŸniej do dnia 28. 09.2010 roku do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu 05. paŸdziernika 2010r, rozpoczêcie o godzinie
1130 w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet 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 14 535.

Maj¹ ju¿ œwietlicê
(DOBIESZEWO). 28 sierpnia
odby³o siê oficjalne otwarcie œwietlicy wiejskiej w Dobieszewie.
Œwietlica zosta³a wybudowana w
ramach projektu: „Poprawa infrastruktury spo³ecznej wsi Dobieszewo i wsi Worowo, gmina
£obez poprzez budowê i wyposa¿enie œwietlicy wiejskiej w Dobieszewie oraz remont i wyposa¿enie
œwietlicy wiejskiej w Worowie”.

Projekt realizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – dzia³anie: Odnowa wsi
(UE).W ramach projektu wyremontowano i wyposa¿ono œwietlicê wiejsk¹ w Worowie oraz wybudowano i wyposa¿ono œwietlicê
wiejsk¹ w Dobieszewie. Ca³kowita
wartoœæ
projektu
wynios³a
574.442,42 z³, natomiast kwota
dofinansowania – 353 015,00 z³. M

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej og³asza pierwszy ustny przetarg
ograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
niezabudowanej po³o¿onej w obrêbie miasta Dobra

Przedmiotem sprzeda¿y jest:
- niezabudowana dzia³ka nr 265/20 – po³o¿ona przy ul. Wojska
Polskiego, obrêb miasta Dobra, powiat ³obski, oznaczona ,,Bp”, uzbrojenie w media w zasiêgu, kszta³t dzia³ki nieregularny, konfiguracja
terenu p³aska, dojazd do dzia³ki zapewnia droga asfaltowa, s¹siedztwo
stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , przeznaczenie w
SUiKZP miasta Dobra - strefa zabudowy mieszkaniowej z us³ugami,
nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr KW-SZ1L/
00023530/7 w S¹dzie Rejonowym w £obzie.
Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników,
je¿eli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny wywo³awczej.
Do ceny netto ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek
VAT w wysokoœci 22%.
Przetarg ograniczony jest dla wszystkich dotychczasowych
dzier¿awców dzia³ki numer 265/20 obrêb miasta Dobra, na podstawie art. 37 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz
Uchwa³y Rady Miejskiej Nr XLVI/300/2010 z dnia 30.06.2010r.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest:
- wp³acenie wadium w kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na
konto: Bank Spó³dzielczy Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu nr
36937510415502447120000010 najpóŸniej do dnia 28.09.2010 roku
do godziny 1400.
- z³o¿enie najpóŸniej w dniu 28.09.2010 w sekretariacie Urzêdu
Miejskiego w Dobrej pisemne zg³oszenie uczestnictwa w przetargu
ograniczonym z kopi¹ dowodu osobistego, dowodem wp³aty wadium,
kopi¹ umowy dzier¿awy dzia³ki nr 265/20 ( przed podzia³em cz. dzia³ki
265/16) oraz oœwiadczeniem zapoznaniu siê warunkami przetargu
ograniczonego.
Przetarg ograniczony odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej, ulica Rynek 1, w dniu 05.10 2010r. 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 14 535.
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ZAPROSZENIE DO SK£ADANIA
OFERT CENOWYCH NA WYKONANIE
DOCIEPLENIA BUDYNKU INSPEKCJI
WETERYNARYJNEJ POWIATOWEGO
INSPEKTORATU WETERYNARII

tygodnik ³obeski 31.8.2010 r.

WAKACJE 2010
W ZAJEZIERZU

UL. SPOKOJNA 5, 73-150 £OBEZ
ZAPROSZENIE DO SK£ADANIA
OFERT CENOWYCH
na wykonanie zamówienia o wartoœci
netto poni¿ej 14 000 €
W niniejszym postêpowaniu nie stosuje siê przepisow ustawy pzp (art.4
pkt 8)
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJ¥CEGO:
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Spokojna 5, 73-150 £obez
tel. 91 3974743, fax. 91 3974711
e-mail: piw@powiatlobeski.pl
II. Nazwa przedmiotu zamówienia
1. Wykonanie docieplenia budynku IW PIW w £obzie polegaj¹cej na
przyklejeniu styropianu o gr. 10 cm, wtopieniu siatki, gruntowaniu
œcian pod strukturê, na³o¿eniu struktury (oko³o 390 mkw.), wymianie
rynien (oko³o 60 m + 30 m), wykonanie izolacji w czêœci podpiwniczonej budynku (oko³o 80 mkw.), wykonaniu zadaszeñ nad drzwiami wejœciowymi i ewakuacyjnymi oraz nad balkonami
III. Warunki
1. Ofertê cenow¹ nale¿y wykonaæ na podstawie wizji obiektu oraz dokonaniem w³asnego obmiaru uwzglêdniaj¹c wszystkie roboty zwi¹zane z realizacj¹ zadania.
2. Do wype³nionego formularza ofertowego (do pobrania w sekretariacie PIW) nale¿y do³¹czyæ uproszczony kosztorys ofertowy w dwóch
wersjach:
a/ dla ca³ej inwestycji
b/ dla udzia³u w wysokoœci 357/1000 czêœci.
3. Wszelkie dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w £obzie przy ul.
Spokojnej 5, tel. 91 3974743.
4. Termin wykonania zadania: do 24.09.2010 r. do 24.10.2010.
IV. Tryb postêpowania: rozpoznanie cenowe
2. Ofertê nale¿y z³o¿yæ w formie pisemnej w Sekretariacie Inspekcji
Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w £obzie ul.
Spokojna 5 do dnia 15.09.2010 r. do godz.15:00 w zaklejonej kopercie
opisanej: „WYKONANIE DOCIEPLENIA”.
3. Kryterium oceny:
- spe³nienie warunków okreœlonych w zapytaniu
- cena satysfakcjonuj¹ca wystawcê oferty za wykonanie us³ugi oraz
u¿yte materia³y
V. UWAGI
Udzia³ Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w £obzie w budynku wynosi 357/1000 czêœci.
Pozostali wspó³w³aœciciele bêd¹ rozliczali siê osobno.
Do pobrania:
- formularz oferty
Powiatowy Lekarz Weterynarii Andrzej Blachura

Tegoroczne wakacje w Zajezierzu spêdzano w sposób po¿yteczny, atrakcyjny i bezpieczny.
Pomagano osobom starszym, samotnym w pracach porz¹dkowych w obejœciach i w ogródkach
przydomowych.
Dzieci i m³odzie¿ uczestniczyli
w mini warsztatach doskonal¹cych
umiejêtnoœci w zakresie komunikowania siê i zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom podczas wakacji. Zapozna³y siê równie¿ z histori¹ miejscowoœci i regionu poprzez piesze wêdrówki i zwiedzanie
pa³aców w Cianowie i Zajezierzu
oraz zbieranie materia³ów nt.

Przewiezie
za 20 tys.
miesiêcznie
(RADOWO
MA£E).
Przewóz uczniów do Zespo³u
Szkó³ w Radowie Ma³ym i
Szko³y Podstawowej w Siedlicach na terenie gminy Radowo Ma³e, realizowany w
ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów
miesiêcznych, wygra³o w
przetargu nieograniczonym
Przedsiêbiorstwo PKS Gryfice.
By³a to jedyna oferta z³o¿ona w
przetargu i uzyska³a 100 proc.
punktów. PKS Gryfice bêdzie przewozi³o uczniów do szkó³ za
21.405,70 z³ miesiêcznie.
MM

pierwszych w³aœcicieli tych posiad³oœci. Pozna³y hodowlê koni sportowych p. Stanis³awa Jasiñskiego w
ZagoŸdzie. Bra³y równie¿ udzia³ w
zajêciach artystycznych m. in. w
malowaniu na szkle, decoupage,
mozaiki ceramicznej oraz w grach i
zabawach. Na zakoñczenie odby³
siê wyjazd do Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie i dyskoteka. W akcji
„Po¿yteczne wakacje” wziê³o w
udzia³ 20 osób. Rodzice pomagali
przy pracach trudnych i ciê¿kich.
Wszystko to odby³o siê za spraw¹
Fundacji Wspomagania Wsi finansuj¹cej projekt oraz jego organizatorów: Stowarzyszenia LEPSZE JUTRO i Œwietlicy w Zajezierzu. AD
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Wydzier¿awie lokal o powierzchni
200 mkw na dom weselny w Wysiedlu. Obok koœcio³a z XVI w. Tel. 602
580 653 (gm. £obez)

Wyjazdy po towar £ódŸ, Warszawa nowym 9-osobowym
Citroenem Jumper Max. Tel.
691 366 665.

Wynajmê lub sprzedam dom w
£obzie przy ul. Przechodniej 5.
Tel. 792 140 557

Elektromechanik tanio. Tel. 781 663
521.

£obeskie Centrum Finansowej
Edukacji zaprasza na program edukacyjny – rozwijaj swoj¹ finansow¹
inteligencjê. Zarejestruj siê na
www.Icfe.pl Tel. 501 894 828.

Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
£obzie, 80 mkw, dzia³ka 342 mkw.
Cena do negocjacji. Tel. 91 397
4530, 607 442 135.

Wózek 3 czêœciowy firmy Tako
sprzedam. Cena :300 z³. Tel. 501
894 828.

Dzia³kê rekreacyjn¹ 30 arów z altan¹, w uroczym miejscu, okolice
jeziora w Starej Dobrzycy, pilnie
sprzedam. Cena 37.000 z³. Tel. 692
405 612, 91 395 2188.

Stare polskie radio Pionier U2 (dzia³aj¹ce) dla kolekcjonera sprzeda,
Zdjêcia na ¿yczenie. Tel. 501 894
828.

Powiat gryficki

U¿ywany kontuar z p³yty pilœniowej
oraz profili i k¹towników do punktu
kasowego sprzedam. Tel. 501 894
828.

Sprzedam lub zamieniê dom w Prusinowie, czêœciowo wyremontowany, ciep³a woda, co, dzia³ka na warzywa, m³ody sad, gara¿ z kana³em.
Tel. 608 801 238

Trak taœmowy z ostrzark¹, szlifierkê
do du¿ych powierzchni i inny sprzêt
stolarski sprzedam. ( Likwidacja
stolarni ). Tel. 692 405 612, 91 395
2188.

Wynajmê lokal u¿ytkowy w Gryficach ul. 11-tego Listopada 1a. Tel.
501 779 085.

Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Region
Sprzedam:
1/ przyczepkê w³asnej konstrukcji
1,30x2 m, resorowan¹;
2/ kobia³ki plastikowe ( ok.300
sztuk);
3/ opryskiwacze plecakowe: napêd
rêczny, mechaniczny. Tel. 512 642
726
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

US£UGI

Powiat drawski
Sprzedam dzia³ki budowlane w ZagoŸdzie ( £obez – Drawsko); 21
arów, 2x32 ary. Tel. 692 173 708,
696 972 337

WYKONUJEMY OGRODZENIA
betonowe, metalowe, bramy, furtki,
napêdy. Jamex, Wêgorzyno, ul.
Po³udniowa 1, tel. 913971951,
509288363.

Powiat gryficki
Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Region
Dywanopranie. Tel. 604 373 143
Odzyskam odszkodowanie;
œmieræ najbli¿szych,
wypadek drogowy,
uszkodzenie cia³a,
zniszczenie mienia;
tel. 915641795, 503617739.
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat œwidwiñski

Sprzedam lub wynajmê dom o pow.
140 mkw. na dzia³ce o pow. 0,45 ha
( mo¿liwoœæ wydzielenia 3 dzia³ek
bud.) w Drawsku Pom. Tel. 607 798
595

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

Region

Gara¿e, wiaty blaszane, monta¿, dowóz gratis. Tel. 598 334
536, 605 286 058, 661 953 331.
Producent GO-STAL Przechlewo. U nas najtaniej.

Sprzedam ? domu w centrum Nowogardu przy ul. Luboszan 2; 50 m
od jeziora, stare budownictwo. Budynek 2 rodzinny, ogrodzony, 2 pomieszczenia gospodarcze + ogródek. Parter o pow. 37 mkw. - 2 pkoje,
kuchnia, ³azienka + poddasze do
adaptacji o pow. ok. 30 mkw. Cena
100.000 z³ do negocjacji. Tel. 883
950 605. email : krosden@wp.pl

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Volkswagena Transportera rocznik 1976 w stanie bardzo
dobrym. Tel. 508 263 104

GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Kupiê oko³o 3 hektarów ziemi w
okolicach £obza. Tel. 608 330 957.
Sprzedam prosiaki. Tel. 504 209
551, 91 395 1994
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(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie w £obzie
na osiedlu Orzeszkowej 4 pokojowe, 68 mkw., II piêtro. Tel. 695
146 910
Sprzedam mieszkanie o pow. 37
mkw. 2 pok. z aneksem kuchennym
po kapitalnym remoncie Cena 125
tyœ z³. Tel. 509 420 077. Ul. Ogrodowa
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
o pow. 45 mkw. w centrum £obza,
parter. Tel. 600 898 424
Sprzedam mieszkanie 2.pok., I piêtro, 53 m.kw. w Wêgorzynie. Mo¿liwoœæ przejêcia dzia³ki oraz pierwokupu gara¿u. Cena 129.000 PLN.
Tel. 721291083.
Sprzedam mieszkanie na wsi 68
mkw. Cena do uzgodnienia. Tel. 91
397 8717.

Region
Okazja – Szczecin centrum, sprzedam mieszkanie I p. w nowym budynku do wykoñczenia, 57 mkw., 2
pokoje. Cena 4.300 za mkw do negocjacji. Tel. 600 273 171.

PRACA
Powiat ³obeski
Poszukujê opiekunki do starszej
osoby. Mile widziane panie po 50
roku ¿ycia. Tel. 792 576 827.
Zatrudniê stró¿a na terenie
Wêgorzyna. Tel. 502 770 760.

Powiat drawski
Zatrudnimy handlowca do
sprzeda¿y maszyn rolniczych firmy CLAAS. Tel. 607 086 564.

DRUKARNIA
Tel. 91 39 73 730

ROLNICTWO
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Burmistrz nie wie?
(WÊGORZYNO). Na stronie
Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie
mia³a miejsce interesuj¹ca wymiana zdañ. Ludzie coraz wiêcej
czytaj¹, wiedz¹ i chêtnie swoj¹
wiedz¹ dziel¹ siê, wskazuj¹c na
b³êdy w myœleniu urzêdników.
Tym razem pad³o na burmistrz
Wêgorzyna Gra¿ynê Karpowicz.
Jedna z internautek zapyta³a o
dodatek na podrêczniki. Zauwa¿y³a, ¿e ten wyp³acany jest we wrzeœniu wraz z zasi³kiem rodzinnym, „a
przecie¿ wszystkie rzeczy do szko³y
trzeba kupiæ ju¿ w sierpniu i to w³aœnie w sierpniu bardziej by siê przyda³y te dodatkowe pieni¹¿ki. W
zwi¹zku z powy¿szym czy by³aby
mo¿liwoœæ wyp³acania tych dodatków miesi¹c wczeœniej?” Dopytuje
internautka.
Burmistrz Wêgorzyna odpowiedzia³a: „Tak sierpieñ to czas zaopatrzenia do szko³y, ale we wrzeœniu,
po rozpoczêciu szko³y jeszcze s¹
kompletowane ksi¹¿ki, nauczyciele
podaj¹ nowe tytu³y - wiêc w sumie

jak siê ten czas wyd³u¿y to dobrze,
czêsto s³yszê od rodziców, ¿e kupili
komplet ksi¹¿ek, a potem s¹ zmiany,
wiêc nie ma co siê œpieszyæ. Swoj¹
drog¹ sprawdzimy czy mo¿na zmieniæ terminy.”
Na tê wymianê zdañ zareagowa³
internauta, który podpisa³ siê PrYK.
„Czy Pani Burmistrz zna najwa¿niejsze obowi¹zuj¹ce w Polsce
przepisy dotycz¹ce oœwiaty? Po zacytowanej odpowiedzi zacz¹³em w
to w¹tpiæ. Jest to typowy przyk³ad
niekompetencji osoby, która (z racji
stanowiska) jest organem prowadz¹cym dla szkó³ i przedszkoli w
swojej gminie.
Z poczucia obywatelskiego obowi¹zku przypominam wiêc pani
Gra¿ynie Karpowicz, Burmistrzowi
Wêgorzyna (organowi prowadz¹cemu przedszkola, szko³y podstawowe i gimnazja w gminie Wêgorzyno) o przepisie znajduj¹cym siê w
Ustawie o Systemie Oœwiaty (Dz. U.
z 2004 r, nr 256, poz. 2572, z póŸniejszymi zmianami): art. 22a ust.
2e. „Dyrektor szko³y podaje do pu-

Co z t¹ stacj¹?
(WÊGORZYNO). O tym, jak
wygl¹da stacja kolejowa w Wêgorzynie wiedz¹ wszyscy mieszkañcy tego miasta.
Nawet, gdyby wejœcia i przejœcia nie by³y zamurowane, to i tak
nikt o zdrowych zmys³ach nie
wszed³by tam, aby nie nabawiæ siê
jakichœ niespodzianek, czy to zdrowotnych, czy to na obuwiu np. Trudno te¿ by³oby z³apaæ tam oddech, bo
stacja kolejowa sta³a siê nie tylko
melin¹, ale najwiêksz¹ w mieœcie
toalet¹. Jedyne otwarte pomieszczenie œwiadczy o tym dobitnie.
Z PKP dogadaæ mo¿na siê i stacjê wyremontowaæ, jak to sta³o siê w
£obzie, trochê PKP, trochê gmina i

jakoœ stacja wypiêknia³a, nikt nie
broi, bo jest kamera.... No w³aœnie,
a co sta³oby siê, gdyby tak nagle
wypiêknia³a stacja w Wêgorzynie?
Zapewne jej uroda nie przypad³aby
do gustu mi³oœnikom tanich win i
przestronnych toalet. A mo¿e zainwestowaæ w lokaln¹ rozrywkê i
wyremontowaæ montuj¹c od razu
kamerê i na zewn¹trz i w œrodku, by
wszyscy widzieli, jak to siê „szlachta” na wêgorzyñskiej stacji bawi? W
sumie biznes drogi, a rozrywka ma³o
intelektualna.
Ale... Inna rzecz, to perony i tablica z nazw¹ miasta. Tutaj zdecydowanie przyda³by siê nowy powiew, tak na miarê XXI wieku, który
mamy ju¿ od 10 lat.
MM

blicznej wiadomoœci, do dnia 15
czerwca, zestaw podrêczników, które bêd¹ obowi¹zywaæ od pocz¹tku
nastêpnego roku szkolnego.”
Jakiekolwiek zmiany podrêczników dokonane po 15 czerwca s¹
z³amaniem prawa.
W zwi¹zku z zacytowanym wy¿ej przepisem mam pytania:
Skoro posiada Pani wiedzê o
zmianie podrêcznika po 15 czerwca, czy wyci¹gnê³a Pani konsekwencje wobec dyrektora szko³y, który
zatwierdzi³ tak¹ zmianê?
Dlaczego na BIPach szkó³ nie
ma uchwa³ rady pedagogicznej danej szko³y o zestawie podrêczników
(na stronie internetowej gimnazjum
nie znalaz³em odnoœnika do BIPu brak BIPu to z³amanie prawa, prawda Pani Burmistrz?) Czy niezamieszczenie wykazu podrêczników
na BIP ma umo¿liwiæ”ciche” zmiany - w BIP ka¿da zmiana jest rejestrowana?
Tyle pytañ na pocz¹tek. Liczê na
rzeczow¹ i szybk¹ odpowiedŸ. W
przypadku jej braku, rozwa¿ê wy-

st¹pienie do Pani na piœmie, z powiadomieniem odpowiednich instytucji oczywiœcie (tak na marginesie,
s¹ ju¿ przypadki oskar¿ania burmistrzów przez odpowiednie organa
za uchybienia w BIP’ach).”
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie
rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23.12.2008 r. w
sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz
kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³ (Dz. U. z 2009 r.
Nr 4, poz. 17), w roku szkolnym
2010/11 w klasach I i II szko³y podstawowej i w klasach I i II gimnazjum mog¹ byæ stosowane podrêczniki zgodne z now¹ podstaw¹ programow¹ i wpisane do wykazu podrêczników zgodnych z t¹ podstaw¹.
W roku szkolnym 2010/11 uczniowie klas I szkó³ podstawowych i
gimnazjum maj¹ ju¿ mo¿liwoœæ
odkupienia u¿ywanych podrêczników od ubieg³orocznych pierwszoklasistów, bowiem nauczyciele
maj¹ prawo stosowaæ w kolejnych
latach te same podrêczniki. MM

Stadion do poprawy

(DOBRA). W tym roku planowana jest wymiana p³yty boiska
na stadionie miejskim w Dobrej.
Pomimo du¿ych problemów, jakie
urzêdnicy napotkali po drodze,
maj¹ nadziejê, ¿e temat ten uda im
siê za³atwiæ w tym roku.
– Uda³o nam siê skontaktowaæ z
osob¹, która prowadzi tego typu
inwestycje na terenie kraju, prowadzi prace projektowe. Uszczegó³owi³a nam harmonogram we wniosku
aplikacyjnym, który z³o¿yliœmy do
PROW-u. Na podstawie zmian technologi odnoœnie wykonania podbudowy, napisaliœmy pismo do Urzêdu Marsza³kowskiego o zmianê zapisu w harmonogramie rzeczowofinansowym. Chodzi o uszczegó³owienie. Mam nadziejê, ¿e Urz¹d

Marsza³kowski to zaakceptowa³ i
ustosunkowa³ siê do tego pozytywnie, tak abyœmy mogli maksymalnie
w ci¹gu tygodnia og³osiæ przetarg, a
prace mog³y ruszyæ jeszcze we
wrzeœniu – powiedzia³ Sebastian
Kuran odpowiedzialny za inwestycje w gminie Dobra.
Maksymalny czas wykonania
tego typu inwestycji trwa oko³o 3
tygodnie, aczkolwiek s¹ firmy, które potrafi¹ takie zadanie wykonaæ
znacznie szybciej. £¹czny koszt
zadania wynosi oko³o 400 tys. z³. Po
procedurze przetargowej cena mo¿e
znacznie obni¿yæ siê. Dofinansowanie z Urzêdu Marsza³kowskiego
wynosi 75 proc., tote¿ gmina ponios³aby koszt w wysokoœci oko³o 100
tys. z³.
MM

Klasa okrêgowa

W dwumeczu Sparty
– trzy punkty
INA Iñsko – SPARTA Wêgorzyno 1:2 (1:1)
JEZIORAK Szczecin – SPARTA Wêgorzyno 5:1 (3:0)
Sparta rozegra³a dwa
mecze, w œrodê i sobotê.
Oba na wyjeŸdzie. W tym
dwumeczu zaliczy³a 3
punkty, wygrywaj¹c z In¹
Iñsko 2:1 i przegrywaj¹c
w Szczecinie z
Jeziorakiem 5:1.

Raj, Konrad Bidny, Grzegorz Nowak, Andrzej Nadkierniczny, Mateusz Rzepecki, Pawe³ Pokrywka,
Mateusz Rybka, Jaros³aw Konieczny, Jacek Demczuk, Mateusz Rylling, Grzegorz Momot. Z Jeziorakiem w bramce stan¹³ Kacper Malec, a póŸniej zast¹i³ go Grzegorz
Cio³ek, Noryca zagra³ w polu, a
sk³ad uzupe³ni³ Adrian Witczak.

W obu meczach Sparta zagra³a w
podobnych sk³adach: Przemys³aw
Noryca – Rafa³ Jeziorski, Dominik

Pierwszy œrodowy mecz z In¹
Iñsko, s¹siadem zza miêdzy,
wzbudza³ dodatkowe emocje ze

Orlika mo¿na taniej
(DOBRA). W po³owie lipca
rozpoczê³a siê budowa boiska
Orlik 2010 przy Szkole Podstawowej w Dobrej. Generalnym wykonawc¹ jest firma Sportprojekt Sp.
z.o.o. ze Szczecina, która zobowi¹za³a siê wykonaæ boisko za
894.216,55 z³.
Dobra buduje najtañszego Orlika w powiecie ³obeskim. Zarz¹d
Województwa Zachodniopomorskiego ze swojej strony dofinansowuje zadanie w wysokoœci 333 tys.
z³, z kolei Ministerstwo Sportu i
Turystyki przyzna³o dofinansowanie w wysokoœci 304 tys. z³. Gmina
Dobra z w³asnego bud¿etu na ten
cel przeznaczy 257 tys. z³. Boisko
ma byæ wykonane najpóŸniej do 15
paŸdziernika br.
– Teren Szko³y Podstawowej to
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bêdzie plac budowy ze wzglêdu na
kolejn¹ inwestycjê po termomodernizacji, mianowicie - budowa
boiska Orlik 2012 – powiedzia³a
burmistrz Dobrej Barbara Wilczek.
Zosta³ ju¿ wykonany drena¿ ods¹czaj¹cy boiska. W tej chwili wykonywane jest okrawê¿nikowanie
boiska ze sztucznej nawierzchni
trawiastej, w trakcie nastêpnych
dwóch tygodni bêdzie na³o¿ony
materia³ na podbudowê, a za oko³o
trzy tygodnie boisko ze sztuczn¹
traw¹ zostanie ju¿ wykonane. Wykonawca przywióz³ ju¿ sztuczna
trawê, prowadzone s¹ rozmowy z
podwykonawca, który wykona boisko polituranowe przeznaczone
do koszykówki, siatkówki, pi³ki
rêcznej i tenisa. Za dwa tygodnie
rozpoczn¹ siê prace z monta¿em
zaplecza technicznego.
MM

wzglêdu na wystêpuj¹cych tam
zawodników, niedawno reprezentów Sparty (Tondrik, D. Nadkierniczny, Romañczyk). Ina szybko
zdoby³a prowadzenie i wydawa³o
siê, ¿e nastêpne gole bêd¹ kwesti¹
czasu. Jednak Sparta ocknê³a siê
i w 38 min. po strzale Mateusza
Ryllinga doprowadzi³a do remisu. Druga czêœæ spotkania mia³a
podobny przebieg jak pierwsza.
Pi³karze Sparty mieli optyczn¹
przewagê tylko do momentu zdobycia drugiej bramki. Ta pad³a po
strzale Jacka Demczuka z prawej
strony pola karnego. Bramkarz
Iny nie chwyci³ pi³ki, ta odbi³a siê

od poprzeczki i spad³a wprost pod
nogi Ryllinga, który wbi³ j¹ do
siatki. Zmasowane ataki gospodarzy nie przynios³y efektu, w
czym spora zas³uga broni¹cego
Norycy.
Pora¿ka w Szczecinie
W drugim spotkaniu, w Szczecinie z Jeziorakiem, zabrak³o kilku zawodników z podstawowego
sk³adu, a rywal by³ mocny. M³ody
bramkarz Kacper Malec uwija³
siê jak móg³, ale limit szczêœcia
wyczerpa³ mu siê w 33 min., gdy
Jeziorak po kontrze strzeli³ bramkê. Posypa³y siê nastêpne i do
przerwy by³o 3:0 dla gospodarzy.
Po przerwie Malca zast¹pi³
Grzegorz Cio³ek, natomiast w polu
zagra³ Adrian Witczak, który mia³
rozegrane 45 minut w przedmeczu
juniorów. Dominacja miejscowych
nieco stopnia³a. Uwidoczni³o siê to
strzeleniem gola przez Norycê z
rzutu karnego, który chwilê wczeœniej zosta³ sfaulowany w polu karnym. Jednak wêgorzynianie nie byli
w stanie sprostaæ Jeziorakowi, który nie odpuœci³ i w koñcówce zaaplikowa³ Sparcie jeszcze dwie bramki.
Jak na wyjazdowe dwa mecze, dobre i trzy punkty.
(m-kar)

Klasa B gr. 1

Pierwsze
historyczne
zwyciêstwo
Jastrzêbi
z £osoœnicy
JASTRZ¥B £osoœnica – UKS ZALEW Stepnica 3:2 (3:1)
Udanie debiutowa³ w klasie B
zespó³ Jastrz¹b £osoœnica, najm³odszy klub w naszym powiecie.
£osoœnica to wioska w gminie Resko, le¿¹ca na trasie Resko – Nowogard. Klub powsta³ latem tego roku
i przyst¹pi³ do rozgrywek w klasie B
grupy 1. Prezesem klubu i trenerem
zespo³u jest Dariusz Mo¿ejko.
W pierwszym meczu ligowym
Jastrz¹b podejmowa³ na w³asnym
boisku UKS Zalew Stepnicê. Jastrz¹b odniós³ pierwsze zwyciêstwo
wygrywaj¹c 3:2, po bramkach D.
Szko³udy i M. Wierzbickiego oraz
samobójczej.
Jastrz¹b zagra³ w sk³adzie: Marcin Leszczyñski – Piotr Kulczewski,
Andrzej Nowacki, Micha³ Buczma,

Tomasz Marciniak, £ukasz Osiecki,
Tomasz Lalik, Marcin Wierzbicki,
Marcin Ziemski, Bartosz Jurzysta,
Dawid Szko³uda oraz Hubert Konczewski, Grzegorz Piecuch, Przemys³aw Marciniak, Przemys³aw
Skrzypa, Damian Szko³uda i Maciej
Darul.
Jastrzêbie skazane z góry na
pora¿kê nie da³y podci¹æ sobie
skrzyde³ i dzielnie stawi³y czo³a
Zalewowi. Przy nieœmia³ym dopingu mieszkañców, którzy dopiero
praktykuj¹ w tym „fachu”. Podziêkowania od Klubu dla stra¿aków
OSP z £osoœnicy za pilnowanie
porz¹dku i pomoc w organizacji. Od
kibiców – Jastrzêbie leæcie wysoko
i nie dajcie siê zadziobaæ! KAR
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IV liga

Sarmata p³ynie na fali
Sarmata Dobra – Odra Chojna 3:2 (1:2)
Sk³ady dru¿yn :
Sarmata: Marcin Kamiñski,
Damian Dzierbicki, Jaros³aw Jaszczuk (kpt), Wojciech Dorsz, Jakub
Durkowski (od 44' Zdzis³aw Szw¹der), Kamil Pacelt, Wojciech GuŸniczak (od 82' Wojciech Kliœ), Emilian Kamiñski, Damian Padziñski,
Rados³aw Cytowicz (od 89' Marek
Gude³ajski), Piotr Grochulski oraz
Sebastian Marciniak, Mateusz
Dzierbicki, Maciej Garliñski,
£ukasz Olechnowicz.
Odra: Adam Andrzejewski,
Piotr Kierul, Piotr Janicki, Franciszek Jaz, Karol Turkiewicz, £ukasz
Kargol, Rados³aw Witorzeñæ,
Pawe³ Andrzejewski, Pawe³ Zatorski, Krzysztof Szkup, Oskar Janik
(od 50' Piotr Kusiak) oraz Krzysztof
Laskowski, £ukasz Ko³odziejczyk,
Filip Birger, Mariusz Andrzejewski.

Strzelcy bramek:
dla Sarmaty: Wojciech GuŸniczak (14'), Piotr Grochulski (77'),
Rados³aw Cytowicz (83'),
dla Odry: Rados³aw Witorzeñæ 2
(21' i 39'),
Sêdzia g³ówny: Piotr Barañski,
sêdziowie asystenci: Grzegorz K¹dzio³ka i Piotr Jusza,
Po rocznej przerwie ( Sarmata
awans do IV ligi uzyska³ rok wczeœniej) ponownie do Dobrej zawita³a
dru¿yna Odry Chojna. I chocia¿ na
boiskach V ligi Sarmata nad Odr¹
osi¹gn¹³ dwa ³atwe zwyciêstwa (4:0
i 2:0 na wyjeŸdzie) to dzisiejsze
zwyciêstwo mimo przewagi Sarmaty zosta³o wywalczone z najwy¿szym trudem. Mimo , i¿ od pocz¹tku
meczu Sarmata przej¹³ inicjatywê,
ju¿ w 3' Padziñski trafi³ w boczn¹

siatkê bramki Odry, a po bramce dla
Sarmaty strzelonej w 14' przez GuŸniczaka w chwilê póŸniej bramkarz
Odry z najwy¿szym trudem sparowa³ strza³ Damiana Dzierbickiego,
dwa wypady zawodników Odry
przynios³y im dwie bramki strzelone przez Rados³awa Witorzeñcia,
najpierw w 21' wykorzysta³ podanie
ze œrodka pola i po krótkim rajdzie
strzeli³ pierwsza bramkê dla Odry a
w 39' wykorzysta³ doskona³e podanie z rzutu ro¿nego Krzysztofa Szkupa (wychowanka Sarmaty od nowego sezonu w Odrze) i precyzyjn¹
g³ówk¹ z 6 m uzyska³ dla Odry prowadzenie. Druga po³owa meczu rozpoczê³a siê od intensywnych wysi³ków zawodników Sarmaty d¹¿¹cych
do zmiany niekorzystnego dla nich
rezultatu. Szczególnie aktywny w
tym okresie by³ Rados³aw Cytowicz,

który ju¿ w pierwszej po³owie wykaza³ siê kilkoma b³yskotliwymi akcjami aczkolwiek nie do koñca skutecznymi. Jednak w 83' ten aktywny tego
dnia zawodnik Sarmaty precyzyjnym strza³em zapewni³ Sarmacie
zwyciêstwo w pojedynku z Odr¹ 3:2.
Szeœæ minut wczeœniej Piotr
Grochulski rozgrywaj¹cy równie¿
doskona³e spotkanie precyzyjnym
strza³em z rzutu wolnego w prawe
okienko bramki Odry , z ok. 18 m
wyrówna³ wynik meczu na 2:2. I
mimo, i¿ mamy dopiero rozegran¹
czwart¹ kolejkê spotkañ to dotychczasowa postawa Sarmaty (jeden
remis i trzy zwyciêstwa) k³adzie jakby k³am twierdzeniu, ¿e drugi sezon
musi byæ dla „drugoroczniaka”
ciê¿szy od poprzedniego. A nastêpne mecze poka¿¹ czy dobra passa
Sarmaty potrwa d³u¿ej.
estan

Klasa okrêgowa

Znakomity mecz Œwiatowida
ŒWIATOWID £obez – REGA II Trzebiatów 4:1 (2:0)
Œwiatowid: Grzegorz Warcho³owski – £ukasz Petera, Micha³
Koba, Marcin Mosi¹dz, Micha³
Mosi¹dz, Mateusz Ostaszewski,
Micha³ NiedŸwiedzki, Artur Samal, Dawid Dudek (46' Waldemar
Popielewski), Tomasz Skibiñski
(Mateusz Kogut), Piotr Kulczyñski (Sygnowski), Remigiusz Borejszo, Tomasz Rokosz i Piotr
Deuter. Trener Grzegorz Pawlak.
Rega II Trzebiatów: Kamil Twarzyñski – Krzysztof Siewiorek,
£ukasz Oleksiuk, Adam Kempkiewicz, Marcin ¯mudziñski, Daniel
Fir, Piotr Krzykowski, Piotr Zarêba,
Micha³ Bogusz, Arkadiusz Szustek
oraz Artur Sa³adiak, Jaros³aw Jarecki, Kamil Kordowski, Marcin Karczewski, Bart³omiej £asocha, Rados³aw Haba i Rados³aw Janiszewski.
Bramki: dla Œwiatowida: Tomasz Skibiñski, Dawid Dudek, Artur Samal i Piotr Kulczyñski; dla
Regi: Jaros³aw Jarecki.
Takiego Œwiatowida chcia³oby
siê ogl¹daæ jak najczêœciej. Mecz z
beniaminkiem klasy okrêgowej
Reg¹ II Trzebiatów by³ wielk¹ nie-

wiadom¹, gdy¿ z jednej strony ten
zespó³ gra³ ca³kiem niedawno w
klasie A, z drugiej posi³kuje siê zawodnikami III-ligowej Regi, wiêc
ka¿demu mo¿e sprawiæ niespodziankê. Rega okaza³a siê wymagaj¹cym przeciwnikiem, ale w tym
dniu Œwiatowid zagra³ znakomicie
i nie da³ szans trzebiatowianom, w
sk³adzie którego rzeczywiœcie pojawi³ siê trzecioligowiec – Jaros³aw Jarecki. Strzeli³ ³adn¹ bramkê
z dystansu, ale to by³o wszystko, na
co by³o staæ goœci. Mieli kwadrans
dobrej gry na pocz¹tku drugiej po³owy, gdy po kontaktowej bramce
Jareckiego wydawa³o siê, ¿e goœcie
pójd¹ za ciosem i wyrównaj¹, ale
kontra Œwiatowida wybi³a ich z rytmu i do koñca meczu nie potrafili
ju¿ skutecznie zagroziæ bramce
³obzian.
Na pochwa³ê zas³uguje ca³y zespó³, pocz¹wszy od szczelnej linii
defensywnej, przy której nowy
bramkarz Grzegorz Warcha³owski
nie musia³ wykazywaæ swoich
umiejêtnoœci, po pomocników i napastników, którzy przez ca³y mecz
pracowali na wysokich obrotach.
Widaæ wyraŸn¹ poprawê szybkoœci, wytrzyma³oœci i... radoœæ gry.
Niesamowity napêd Artura Sama-

Radoœæ w zespole po bramce Dawida Dudka
la, walecznoœæ, szybkoœæ wyprowadzania kontr ju¿ dziœ stawia
Œwiatowid wœród zespo³ów, które
bêd¹ walczyæ o awans. Trzeba jeszcze tylko poprawiæ skutecznoœæ na-

pastników, bo wykorzystywanie
tzw. setek stanowi o klasie zespo³u,
a tê trzeba ju¿ przymierzaæ na V
ligê. No i myœleæ o ³awce rezerwowych, bo jest za krótka.
KAR

Klasa A gr. 1

Wyniki i tabele

Mewa nokautuje Ba³tyk

IV liga

MEWA Resko – BA£TYK Gostyñ 8:1 (0:1)
Mewa: Buczma, Paw³owski M.,
Kêsy, Pietrowski, Rokosz, Burek,
Deuter (Latocha), Znojewski (Wasiak), Paw³owski A., Michnicz
(Gradus), Czy¿ (Plech). Trener Miros³aw Czury³o.
Bramki: Marek Gradus – 4, Kamil Burek, Marcin Czy¿, Bartosz
Plech, Grzegorz Buczma.
Gra w pierwszej po³owie meczu
by³a chaotyczna, jakby Mewa nie
mia³a ¿adnego pomys³u. Wykorzystali to goœcie, którzy w 43 min.
pierwsi strzelili bramkê i objêli prowadzenie. Zanosi³o siê na sensacjê.
W przerwie trener Czury³o dokona³ dwóch zmian; za Dariusza
Znojewskiego wszed³ Klaudiusz
Wasiak, a za Mateusza Michnicza Marek Gradus. Obraz gry zmieni³
siê diametralnie; Mewa ruszy³a odrabiaæ straty. Kanonadê rozpocz¹³
Gradus, który w tym meczu strzeli³
4 bramki! Mewa podkrêci³a tempo
po kolejnych zmianach, gdy Szymona Deutera zast¹pi³ Marcin Latocha,

IV liga
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a za strzelca bramki Marcina Czy¿a
wszed³ Bartosz Plech, który tak¿e
strzeli³ gola. Gola zdoby³ nawet
bramkarz Grzegorz Buczma, wykorzystuj¹c strza³ z karnego. Mewa
znokautowa³a Ba³tyk, ale pierwsza
po³owa powinna byæ przestrog¹ na
przysz³oœæ.
(pit)

Turniej pi³ki no¿nej
i siatkowej w Runowie
Pomorskim
W dniu 4 wrzeœnia o godz. 10.00
w Runowie Pom. (boisko ko³o szko³y) odbêdzie siê turniej pi³ki no¿nej
i siatkówki dru¿yn niezrzeszonych z
terenu gminy Wêgorzyno.
Planowany jest udzia³ ekip z
Wêgorzyna, Runowa Pom., Runowa, Sielska, Zwierzynka, Mieszewa, Ginawy i Po³chowa.
Kibiców pi³ki no¿nej i siatkówki
serdecznie zapraszaj¹ organizatorzy - radni z klubu „Gmina dla
Mieszkañców”.

GRANIE W PLANIE

5 kolejka 04.09: Lech Czaplinek – Victoria Przec³aw; Odra Chojna
– Darzbór Szczecinek; Vineta Wolin – Ba³tyk Koszalin; Wybrze¿e Rewalskie Rewal – Piast Chociwel; Leœnik Rossa Manowo – Astra Ustronie Morskie; 13.00 Kluczevia Stargard – Sarmata Dobra; 16.00 Ina Goleniów – Drawa Drawsko Pom.; 17.00 Gryf Kamieñ Pom. - Hutnik
Szczecin.

Klasa okrêgowa
5 kolejka 04.09: GKS Mierzyn – Kasta Szczecin; Rega II Trzebiatów – D¹brovia Stara D¹browa; Chemik II Police – Œwiatowid £obez;
Ina Iñsko – Promieñ Mosty; Sparta Wêgorzyno – Wicher Brojce; Korona Stuchowo – Jeziorak Szczecin; Orze³ £o¿nica – Ehrle Dobra Szcz.;
B³êkitni II Stargard – Flota II Œwinoujœcie.

Klasa A gr. 1
3 kolejka 04.09: Ba³tyk Gostyñ – Pionier ¯arnowo; Pomorzanin
Przybiernów – B³êkitni Trzyg³ów; Orze³ Prusinowo – Jantar Dziwnów;
Fala Miêdzyzdroje – Sowianka Sowno; 13.30 Bizon Cerkwica – Iskra
Golczewo; 15.00 Ba³tyk Miêdzywodzie – Mewa Resko.

Klasa A gr. 2
3 kolejka 04.09: Unia Stargard – D¹b Dêbice; Orze³ Grzêdzice –
Vitkowia Witkowo; Orze³ Pêzino – Pomorzanin Kr¹piel; 15.00 Radovia Radowo Ma³e – Zorza Tychowo; 16.00 Olimpia Nowogard – Rolpol
Chlebowo; 05.09 WODR Barzkowice – Zenit Koszewo.

Klasa B gr. 1
2 kolejka 04.09: UKS Zalew Stepnica – Znicz Wysoka Kamieñska;
16.00 Komarex Komarowo – Gardominka Polonia II Mechowo; 05.09
11.00 Prawobrze¿e Œwinoujœcie – Zieloni Wyszobór; 15.00 Huragan
Wierzchos³aw – Jastrz¹b £osoœnica.

Klasa B gr 2
2 kolejka 04.09: Kluczevia II Stargard – Œwiatowid II £obez; Znicz
Sulibórz – Orkan II Suchañ; Saturn Szadzko – Orkan Dalewo; Piast
Kolin – Derby Ulikowo.

3 kolejka: Darzbór Szczecinek – Victoria Przec³aw 1:2; Lech Czaplinek –
Sarmata Dobra 1:1; Odra Chojna –
Ba³tyk Koszalin 0:0; Kluczevia Stargard – Piast Chociwel 2:2; Vineta Wolin
– Hutnik Szczecin 0:3; Wybrze¿e Rewalskie – Astra Ustronie Morskie 1:3;
Gryf Kamieñ Pom. - Drawa Drawsko
Pom. 0:1; Leœnik Rossa Manowo – Ina
Goleniów 3:2.
4 kolejka: Victoria Przec³aw – Ina Goleniów 1:1; Drawa Drawsko Pom. Leœnik Manowo 0:0; Astra Ustronie
Morskie – Gryf Kamieñ Pom. 2:5; Piast
Chociwel – Vineta Wolin 0:0; Ba³tyk
Koszalin – Kluczevia Stargard 5:0;
Sarmata Dobra – Odra Chojna 3:2;
Darzbór Szczecinek – Lech Czaplinek
1:4; Hutnik Szczecin – Wybrze¿e Rewalskie 4:0.
1. Hutnik Szczecin
2. Sarmata Dobra
3. Gryf Kamieñ Pom.
4. Astra Ustronie Morskie
5. Drawa Drawsko Pom.
6. Piast Chociwel
7. Leœnik Rossa Manowo
8. Victoria Przec³aw
9. Ba³tyk Koszalin
10. Lech Czaplinek
11. Ina Goleniów
12. Vineta Wolin
13. Kluczevia Stargard
14. Odra Chojna
15. Darzbór Szczecinek
16. Wybrze¿e Rewalskie

10 17:5
10 9:3
9 14:9
9 11:10
8 10:1
6 4:2
5 7:8
5 4:5
5 7:2
4 5:4
4 9:9
2 4:8
2 6:12
2 4:10
1 4:11
0 2:18

Klasa Okrêgowa
3 kolejka: B³êkitni Stargard – Promieñ
Mosty 6:1; Jeziorak Szczecin – Kasta
Szczecin 2:0; Korona Stuchowo – D¹brovia Stara D¹browa 1:0; GKS Mierzyn – Œwiatowid £obez 0:0; Rega II
Trzebiatów – Flota II Œwinoujœcie 3:2;
Orze³ £o¿nica – Wicher Brojce 3:1; Ina
Iñsko – Sparta Wêgorzyno 1:2; Chemik
II Police – Ehrle Dobra Szcz. 0:0.
4 kolejka: Jeziorak Szczecin – Sparta
Wêgorzyno 5:1; Wicher Brojce – Ina
Iñsko 5:1; Flota II Œwinoujœcie –
Chemik II Police 0:0; Ehrle Dobra
Szcz. - B³êkitni II Stargard 9:2; Promieñ Mosty – Orze³ £o¿nica 1:0;
Korona Stuchowo – Kasta Szczecin
2:2; D¹brovia Stara D¹browa – GKS
Mierzyn 0:0; Œwiatowid £obez –
Rega II Trzebiatów 4:1.
1. Jeziorak Szczecin
2. Ehrle Dobra Szcz.
3. Œwiatowid £obez
4. Korona Stuchowo
5. B³êkitni II Stargard
6. Sparta Wêgorzyno
7. Rega II Trzebiatów
8. Wicher Brojce
9. Orze³ £o¿nica
10. Promieñ Mosty
11. Chemik II Police
12. Kasta Szczecin
13. Flota II Œwinoujœcie
14. GKS Mierzyn
15. D¹brovia St. D¹browa
16. Ina Iñsko

12 14:2
10 16:3
10 11:4
7 8:7
6 12:13
6 6:8
6 6:8
6 11:14
6 5:5
6 5:8
5 8:4
4 6:6
4 3:6
2 1:7
1 1:9
0 2:11

Klasa A gr. 1
2 kolejka: Mewa Resko – Ba³tyk Gostyñ

8:1; Pionier ¯arnowo – Pomorzanin
Przybiernów 3:4; B³êkitni Trzyg³ów –
Orze³ Prusinowo 3:4; Jantar Dziwnów
– Fala Miêdzyzdroje 2:0; Sowianka
Sowno – Bizon Cerkwica 0:0; Iskra
Golczewo – Ba³tyk Miêdzywodzie 2:0.
1. Orze³ Prusinowo
2. Mewa Resko
3. Pomorzanin Przybiernów
4. Iskra Golczewo
5. Sowianka Sowno
6. Jantar Dziwnów
7. Fala Miêdzyzdroje
8. Bizon Cerkwica
9. Ba³tyk Gostyñ
10. B³êkitni Trzyg³ów
11. Ba³tyk Miêdzywodzie
12. Pionier ¯arnowo

6 8:5
4 10:3
4 6:5
4 3:1
4 2:1
3 3:2
3 1:2
1 0:0
1 2:9
0 3:5
0 0:2
0 5:8

Klasa A gr. 2
2 kolejka: mecz Zenit Koszewo – Radovia Radowo Ma³e prze³o¿ony na 7.11,
D¹b Dêbice – Orze³ Pêzino 1:2; Pomorzanin Kr¹piel – Orze³ Grzêdzice 3:3;
Vitkowia Witkowo – WODR Barzkowice 4:7; Rolpol Chlebowo – Unia Stargard 2:0; Zorza Tychowo – Olimpia
Nowogard 4:2.
1. WODR Barzkowice
2. Orze³ Pêzino
3. Zorza Tychowo
4. Rolpol Chlebowo
5. Radovia Radowo Ma³e
6. Olimpia Nowogard
7. Orze³ Grzêdzice
8. Pomorzanin Kr¹piel
9. D¹b Dêbice
10. Unia Stargard
11. Zenit Koszewo
12. Vitkowia Witkowo

6 12:7
6 6:1
6 7:4
4 2:0
3 3:0
3 8:6
1 3:7
1 6:8
1 1:2
0 2:5
0 2:6
0 4:10

Klasa B gr. 1
Jastrz¹b £osoœnica – UKS Zalew Stepnica 3:2; Zieloni Wyszobór – Komarex
Komarowo 0:1; Gardominka Polonia II
Mechowo – OKS Goleniów 1:2; Znicz
Wysoka Kamieñska – Prawobrze¿e
Œwinoujœcie 2:2; Zryw Kretlewo – Huragan Wierzchos³aw 2:2.
1. Jastrz¹b £osoœnica
2. OKS Goleniów
3. Komarex Komarowo
4. Prawobrze¿e Œwinoujœcie
5. Huragan Wierzchos³aw
6. Zryw Kretlewo
7. Znicz Wysoka Kam.
8. UKS Zalew Stepnica
9. Gardminka Polonia II
10. Zieloni Wyszobór

3 3:2
3 2:1
3 1:0
1 2:2
1 2:2
1 2:2
1 2:2
0 2:3
0 1:2
0 0:1

Klasa B gr. 2
1 kolejka: Piast Kolin – Kluczevia II
Stargard 0:2; Ogniwo Dzwonowo –
Saturn Szadzko 1:3; Orkan II Suchañ –
Œwiatowid II £obez 2:0; Orkan Dalewo
– Znicz Sulibórz 2:1; Derby Ulikowo
pauzowa³o.
1. Saturn Szadzko
2. Orkan II Suchañ
3. Kluczevia II Stargard
4. Orkan Dalewo
5. Derby Ulikowo
6. Znicz Sulibórz
7. Ogniwo Dzwonowo
8. Piast Kolin
9. Œwiatowid II £obez

3
3
3
3
0
0
0
0
0

3:1
2:0
2:0
2:1
0:0
1:2
1:3
0:2
0:2
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Bieczyno – ma³a wieœ
poczu³a wielk¹ si³ê
Bieczyno to wieœ zagubiona
poœród lasów gminy
Trzebiatów, w powiecie
gryfickim. Mieszkañcy
zapomniani przez
decydentów przez ponad
pó³ wieku, od dwóch lat daj¹
o sobie znaæ w niebywa³y
sposób. To wszystko
za spraw¹ socjologa
Uniwersytetu Szczeciñskiego
dr. Zdzis³awa Matusewicza,
który kupi³ w okolicy dom.
Poruszy³ i pokierowa³
mieszkañców, którzy
maj¹c przywódcê, obudzili siê
z drzemki i postanowili
upomnieæ siê o swoje prawa.
Od dwóch lat do wsi
przyje¿d¿aj¹ dziennikarze
ró¿nych mediów, by
pokazywaæ na ca³y kraj
to ich poruszenie. Ostatnie
wydarzenie jest najœwie¿szej
daty. W minion¹ sobotê,
21 sierpnia, mieszkañcy sami
sobie uroczyœcie otworzyli
wyremontowany odcinek
drogi, o któr¹ walczyli.
Bieczyno, 21 sierpieñ, godz.
14.00. Zgromadzenie mieszkañców
przy œwietlicy wiejskiej. Dzieñ bardzo uroczysty, kamery telewizyjne,
dziennikarze, widoczna radoœæ na
twarzach ludzi. Maj¹ co œwiêtowaæ,
bo dziœ otwieraj¹ drogê, o któr¹ walczyli od dwóch lat, najpierw protestuj¹c przed Urzêdem Miejskim w
Trzebiatowie, póŸniej przed Staro-

Protest przed starostwem w Gryficach w czerwcu br.
stwem Powiatowym w Gryficach.
Zbuntowali siê i zapowiedzieli, ¿e
dopóki starostwo nie wyremontuje
im drogi, nie wezm¹ udzia³u w wyborach do parlamentu europejskiego i
prezydenckich. Jak zapowiedzieli,
tak zrobili. Ich protesty odbija³y siê
g³oœnym echem w kraju, przynosz¹c
wstyd lokalnym w³adzom.
Niedawno starostwo wyremontowa³o odcinek drogi, która by³a
dziurawa jak przys³owiowy ser
szwajcarski. Bêd¹ czekaæ na dokoñczenie pozosta³ej czêœci, ale ju¿ ten
cz¹stkowy sukces postanowili obwieœciæ œwiatu, organizuj¹c... w³asne uroczyste otwarcie wyremontowanego odcinka. Bez w³adz, które
siê przed jego napraw¹ tak d³ugo
opiera³y.
G³os zabra³ Zdzis³aw Matusewicz.
- Na dzisiaj zaprosiliœmy przede

Mieszkañcy sami sobie otwieraj¹ drogê

wszystkim dziennikarzy lokalnych i
regionalnych – osoby, które najbardziej nam pomog³y w walce o nasz¹
drogê. Bo bez nag³oœnienia tej sprawy, siedzielibyœmy tu sobie, kisili
siê, protestowali bardziej czy mniej
g³oœno, a ca³y œwiat ma³o by o tym
wiedzia³. Dziêkujemy dziennikarzom serdecznie za wsparcie naszych dzia³añ. Za to, ¿e odegraliœcie
kluczow¹ rolê w naszej walce. To
nie by³a walka jakiejœ tam wsi o
kolejn¹ drogê. Te ca³e nasze starania przeoblek³y siê w pewnym momencie w naukê dla naszych samorz¹dowców - co to jest w ogóle demokracja, bo oni nie bardzo kojarzyli, ¿e trzeba s³uchaæ ludzi, jak
rozmawiaæ z ludŸmi, czym siê zajmowaæ. A po prostu niech wyjd¹ do
ludzi i spo³ecznoœci. Zapytaj¹, co
jest najwa¿niejsze. WyobraŸcie sobie teraz alternatywê tak¹, ¿e oni
zorganizowaliby otwarcie tej drogi.
Przyjecha³by pan starosta z Gryfic,
pan burmistrz z Trzebiatowa ze
swoj¹ œwit¹ i swoimi mediami.
Przedstawiliby siê jako bohaterowie, jako g³ówni zwyciêzcy, jako ci,
którzy podarowali tê drogê. Nonsens. To jest demokracja, trzeba
wymuszaæ na tych politykach, bo
oni s¹ po to tam, na tych swoich sto³kach, ¿eby rozwi¹zywaæ problemy
takich ludzi, jak my.
G³os zabra³a so³tys Bieczyna
Ewa Kapo³ka.
- Pierwszy nasz protest, który
mia³ miejsce w Trzebiatowie przed
Urzêdem Miasta, by³ dla mnie doœæ
ciê¿ki. W³adze gminne i powiatowe
da³y mi to odczuæ szczególnie, ale
nie przypuszczali, ¿e nasi mieszkañcy Bieczyna s¹ tak zjednoczeni, ¿e
potrafi¹ te¿ daæ samorz¹dowcom
lekcjê, ¿eby ju¿ nigdy lekcewa¿¹co

tygodnik ³obeski 31.8.2010 r.
nie podchodzili do mieszkañców
jakieœ wiejskiej spo³ecznoœci. Swoim mieszkañcom bardzo dziêkujê za
zjednoczenie siê w naszej wspólnej
sprawie, za to, ¿e wszyscy wytrwaliœmy do koñca. Telewizji Szczeciñskiej i prasie dziêkujê za to, ¿e byli
z nami i prosimy, by byli z nami
nadal. Bo jest przed nami jeszcze
du¿o roboty, powiem nawet, ¿e jest
jej od groma – powiedzia³a so³tys.
- Jeszcze jedno s³owo publicznie, gdy¿ z tej naszej dotychczasowej walki zrobi³a siê ma³a, lokalna
polityka – powiedzia³ Zdzis³aw Matusewicz. - Przed wyborami samorz¹dowymi zg³osi³y siê do nas liczne œrodowiska – spo³eczne, polityczne, partyjne, ró¿ne stowarzyszenia, z proœb¹, abyœmy, jako ich
przedstawiciele wystartowali z ich
list wyborczych. Nasz system wyborczy jest tak skonstruowany, ¿e
listy firmowane przez partie polityczne s¹ listami bardziej promowanymi. Kandydaci startuj¹cy z tych
list maj¹ wiêksze szanse uzyskania
mandatu. Dlaczego zdecydowaliœmy siê z pani¹ so³tys kandydowaæ
w najbli¿szych wyborach? Tylko i
wy³¹cznie po to, aby móc rozwi¹zaæ
nasze problemy do koñca. Mamy
czêœæ drogi. Ta droga nie jest dokoñczona. Czekamy na pobocze, chodniki. Jest ca³a masa jeszcze do zrobienia. Jest ca³a przysz³oœæ – nasza
i naszych dzieci. Chcemy, by nasza
m³odzie¿ nie wyje¿d¿a³a st¹d. Przecie¿ tu s¹ piêkne miejsca do pracy i
odpoczynku. Miejsca, w których
mo¿na godnie prze¿yæ ca³e ¿ycie i
spe³niæ siê zawodowo, a nawet artystycznie. Tylko chodzi o to, ¿eby
zadbaæ o te nasze ma³e wsie, nasze
ma³e spo³ecznoœci. Nikt do tej pory
nie zajmowa³ siê tym. Z pani¹ so³tys
obiecujemy sobie, ¿e bêdziemy próbowali. Chcemy podj¹æ takie wyzwanie. I wcale nie jest to takie lekkie i ¿adne z tego profity. Ale chcemy powalczyæ o interes naszej wsi i
interesy takich wsi, jak nasza. Dlatego dzisiaj witamy te¿ so³tysów z
wsi oœciennych, z którymi deklarujemy najbli¿sz¹ wspó³pracê. Abyœmy wspólnie ustalili listê potrzeb i
wspólnie walczyli o nie. Mo¿emy to
zrobiæ wy³¹cznie z waszym poparciem. Czy wyra¿acie zgodê na to,
abyœmy coœ takiego zrobili? - zapyta³ mieszkañców Bieczyna Zdzis³aw Matusewicz.
Gromkie brawa i chóralne taaak
mówi³y same za siebie. Uroczystego przeciêcia wstêgi dokona³o dwoje najstarszych mieszkañców wsi.
PóŸniej wieœ wyprawi³a ucztê, prawie weseln¹. Sto³y ugina³y siê od
jad³a wszelakiego. Bieczynianie
ugoœcili nas po polsku – czym chata
bogata.
Maria Jakubowska
Gazeta Gryficka (wydawca:
Wydawnictwo Polska Prasa Pomorska w £obzie).
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W drodze do wiedzy...
Powiedz mi, a zapomnê,
poka¿ mi, a zapamiêtam,
pozwól mi zrobiæ, a zrozumiem.
Konfucjusz
Od 1 wrzeœnia 2010 roku Szko³a Podstawowa nr 1 w £obzie po
raz trzeci rozpocznie realizacjê
projektu wspó³finansowanego z
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i bud¿etu pañstwa.
Autorkami projektu „W drodze
do wiedzy i sukcesu” s¹ Ilona
Osieczko i Ewa Górny. Przedsiêwziêcie opiewa na kwotê 1 007
043,25 z³, okres realizacji – do
31.08.2011r. Wsparciem zostan¹
objête wszystkie dzieci od klas
pierwszych po szóste. Priorytetem
jest edukacja matematyczno-przyrodnicza, na któr¹ przeznaczono
50% godzin w projekcie. Bêd¹ realizowane zajêcia wyrównawcze z
matematyki dla uczniów maj¹cych
problemy w nauce oraz rozwijaj¹ce
dla dzieci uzdolnionych matematycznie.
Prawdziw¹ atrakcj¹ bêd¹ niew¹tpliwie lekcje przyrody w terenie
– zaplanowanych jest wiele zajêæ w
bezpoœrednim kontakcie z natur¹
oraz wycieczki m.in. do parków

narodowych: S³owiñskiego, Woliñskiego, Œwiêtokrzyskiego, Ujœcie
Warty. Dla dzieci utalentowanych
artystycznie proponujemy warsztaty ceramiczne i nowoœæ: warsztaty z
witra¿u i makramy! Kontynuuje sw¹
dzia³alnoœæ zespó³ artystyczny „Jedyneczki”. Aby zachêciæ m³odzie¿
do nauki jêzyków obcych nauczyciele jêzyka angielskiego i niemieckiego bêd¹ prowadzili zajêcia w
œwietlicach wiejskich. Sposób na
nudê w wolnym czasie? - warsztaty
sobotnie – artystyczne, informatyczne i matematyczne, nauka jazdy
na rowerze w miasteczku ruchu drogowego, a tak¿e wyjazdy na basen
do Œwidwina. Przewidziane s¹ równie¿ wycieczki i rozgrywki sportowe w czasie ferii zimowych. Dzieciom ze wsi zapewniamy dojazdy w
soboty i wyd³u¿amy dwa dni pracy:
poniedzia³ki i œrody. Propozycji jest
wiele, a o naszych przedsiêwziêciach bêdziemy informowaæ na bie¿¹co opiniê publiczn¹. Trzeba nadmieniæ, ¿e szko³a wzbogaci siê tak¿e w wysokiej klasy sprzêt m.in.
tablicê interaktywn¹, nowe komputery do pracowni, drukarki, kompletne wyposa¿enie pracowni witra¿u, pomoce dydaktyczne. Zaczynamy 1 wrzeœnia!
Ewa Górny

RAJD TURYSTYKI ROWEROWEJ V
PO¯EGNANIE LATA – BE£CZNA 2010
Zapraszamy na doroczny rajd
rowerowy PO¯EGNANIE LATA,
w tym roku rajd pod tym has³em
odbywa siê po raz pi¹ty.
Wêdrówka zaprowadzi na do
Be³czny, a tam do Dworku Tradycja.
Niedziela, 5 wrzeœnia 2010 r.
· £obez - Niegrzebia - Grabowo - Byszewo - Worowo - Klêpnica
- BE£CZNA - Poradz - Prusinowo £ob¿any - £obez
· dystans: 33 km
· zbiórka: £obez, przy fontannie; godzina 10:00
· wpisowe: 4 z³; cz³onkowie
TKKF B³yskawica (op³acona sk³adak 2010) - ulga 50 %
· zapewniamy: posi³ek turystyczny, napoje, mi³¹ atmosferê i
wspania³y relaks
· wizyta w Dworku Tradycja
w Be³cznie
· jedziemy przewa¿nie drogami gruntowymi
· zakoñczenie – 15:30
· informacje – Adam Kogut,
tel. 607881467, adamku@vp.pl
· organizator: Ognisko TKKF
„B³yskawica” w £obzie

·

Rajd odbêdzie siê bez wzglêdu na warunki pogodowe.
Organizatorzy nie zapewniaj¹ ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. Uczestnicy bior¹
udzia³ w rajdzie na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Osoby nieletnie uczestnicz¹ w rajdzie tylko pod opiek¹
osoby doros³ej.
Pozdrawiam
Adam Kogut
El¿bieta Jankowska-Kogut

Znów zatrzymano
nietrzeŸwych
kieruj¹cych

którego policjanci zatrzymali w
celu ustalenia miejsca pobytu dla
czynnoœci prawnych.

Podczas ostatnich dni policjanci
z Komendy Powiatowej Policji w
£obzie zatrzymali nietrzeŸwych
kieruj¹cych, by³o ich trzech. W
œrodê, 25 sierpnia br., w £obzie na
ulicy A. Krajowej Miros³aw O. z
Gdyni kierowa³ samochodem marki
VW z wynikiem 0,27 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu.
Tego samego dnia, po godz.
20.00, w Radowie Ma³ym policjanci z Wydzia³u Ruchu Drogowego
zatrzymali Waldemara S., który kierowa³ samochodem marki Ford z
wynikiem 0,64 mg/l. Okaza³o siê
tak¿e, ¿e kierowca ten posiada³ s¹dowy zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów i by³ poszukiwany w celu
ustalenia miejsca pobytu.
W czwartek policjanci z Reska
na drodze Resko - Gardzin zatrzymali Eugeniusza A., który kierowa³
rowerem z wynikiem 0,35 mg/l alkoholu.

Dwie kolizje

Osoby poszukiwane
w rêkach Policji
Policjanci z Komendy Powiatowej policji w £obzie brali w ostatnich dniach udzia³ w akcji pn. „Poszukiwany”. Akcja ta mia³a na celu
zatrzymanie osób ukrywaj¹cych siê
przed wymiarem sprawiedliwoœci.
W czwartek, 26 sierpnia br., w Runowie Pomorskim policjanci zatrzymali Romana R., który by³ poszukiwany celem doprowadzenia
do Zak³adu Karnego.
W pi¹tek, 27 sierpnia, policjanci
zatrzymali ³¹cznie 5 osób poszukiwanych; o godz. 8.30 w Czachowie
Zdzis³awa K., którego doprowadzono do Zak³adu Karnego; w Runowie
Pomorskim Danutê K, która tak¿e
trafi³a do Zak³adu Karnego. Taki
sam los spotka³ Arkadiusza T., zatrzymanego w £obzie i Paw³a D. z
Runowa Pomorskiego. Ostatni¹
osob¹ poszukiwan¹ by³ Dariusz L.,

Do¿ynki gminne
na starym boisku
(£OBEZ) Do¿ynki gminne w
£obzie odbêd¹ siê 4 i 5 sierpnia na
starym boisku w £obzie. Rozpoczn¹ siê w sobotê Msz¹ œw. w
koœciele o godz. 14. O godz. 15.
korowód do¿ynkowy przejdzie na
stare boisko, gdzie mo¿na bêdzie
obejrzeæ wystêpy na scenie. KAR

W pi¹tek, 27 sierpnia, na terenie
powiatu dosz³o do dwóch kolizji
drogowych. Pierwsza z nich mia³a
miejsce o godz. 14.00 na drodze
Przemys³aw - Starogard, gdzie kieruj¹cy samochodem marki BMW
mieszkaniec Gi¿yna nie zachowa³
nale¿ytej ostro¿noœci i uderzy³ w ty³
poprzedzaj¹cego go samochodu
marki Kia, kierowanego przez
mieszkankê Szczecina.
Druga kolizja zdarzy³a siê o
godz. 16.30 na drodze Wêgorzyno Wiewiecko, gdzie kieruj¹cy samochodem marki Mercedes mieszkaniec Wêgorzyna nie dostosowa³
prêdkoœci do panuj¹cych na drodze
warunków, wpad³ w poœlizg i na
³uku drogi zjecha³ na przeciwleg³y
pas jezdni uderzaj¹c w nadje¿d¿aj¹cy z naprzeciwka samochód marki
Peugeot, kierowany przez mieszkañca Szczecina oraz w pojazd Toledo.

W³amanie do altanki
Z soboty na niedzielê tj. z 27/28
sierpnia br. w £obzie nieznanysprawca w³ama³ siê do altanki ogrodowej POD DALNO II, zrywaj¹c
k³ódkê z drzwi. Z pomieszczenia
gospodarczego sprawca skrad³ kosiarkê spalinow¹ MTD o wartoœci
600 z³, która by³a zapiêta do belki.

NietrzeŸwi kieruj¹cy
i kolizja
W sobotê 28 sierpnia br. policjanci zatrzymali nietrzeŸwych kieruj¹cych.
W £obzie na ulicy Waryñskiego
Marian K. kierowa³ motocyklem
WSK z wynikiem 0,83 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Godzinê póŸniej na trasie Be³czna - Poradz kieruj¹cy samochodem
marki Fiat Czes³aw S. na mokrej
nawierzchni drogi wpad³ w poœlizg,
po czym uderzy³ w przydro¿ne drzewo. Okaza³o siê, ¿e kieruj¹cy by³
pod wp³ywem alkoholu. Wynik jego
badania to 0,87 mg/l.
O godz. 18.20 na drodze Smorawina – Karwowo policjanci z £obza
zatrzymali Mateusza M., który kierowa³ samochodem marki Peugeot,
bêd¹c w stanie nietrzeŸwym.
Po pó³nocy w Resku policjanci
zatrzymali nietrzeŸwego rowerzystê Piotra A. Jecha³ rowerem z wynikiem 0,71 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
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Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 33 brzmia³o:

I tylko wakacji ¿al.
Nagrodê wylosowa³a pani Maria Szylinowicz .

Gratulujemy.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
www.fotopyrczak.pl

