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Liczne nieprawid³owoœci i uchybienia zdaniem prezesa RIO
w Szczecinie mia³y wp³yw na wynik przetargu

Jak to siê przetargiem
krêci³o
(WÊGORZYNO).
Regionalna Izba
Obrachunkowa
w Szczecinie od 8 do 16
czerwca przeprowadza³a
kontrolê doraŸn¹
gospodarki finansowej
gminy Wêgorzyno,
w zakresie zgodnoœci
z prawem sprzeda¿y
dzia³ki przy
ul. Grunwaldzkiej,
na której powstaje
blok mieszkalny.
RIO stwierdzi³a wiele
nieprawid³owoœci.

K³usownicy w rêkach Policji
Naci¹ga³
ludzi
obiecuj¹c
tañsze
paliwo

Reklama
w Tygodniku
£obeskim
Tel. 91 39 73 730
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Z ¯YCIA POWIATU

Market w Wêgorzynie
na „Miko³aja”?

Nieruchomoœci
przeznaczone
do dzier¿awy w Dobrej
Dobra, ul. Koœciuszki 19 - Numer ksiêgi wieczystej: SZ1L/
00024174/0; Numer geodezyjny
dzia³ki: 183/1; Powierzchnia dzia³ki: 0,4600 ha; Przedmiotem dzier¿awy s¹ grunty z przeznaczeniem na
ogrody. Umowa dzier¿awy zawarta
bêdzie na 3 lata. Termin zagospodarowania nieruchomoœci – II po³owa
2011r. Stawka czynszu dzier¿awnego za 1 mkw. gruntów wynosi od
0,08z³. W latach nastêpnych wysokoœæ czynszu bêdzie podnoszona
zgodnie z wytycznymi burmistrza
Dobrej.

W Wêgorzynie
rozpoczêto rozbiórkê
budynku po dawnej
mleczarni. Prace
przebiegaj¹ bardzo
sprawnie. W³aœcicielem
terenu jest spó³ka
Lukandor z Wêgorzyna.
Gmina wyda³a decyzjê o
pozwoleniu na budowê
sklepu o powierzchni
sprzeda¿y do 900 mkw.
Wiêkszoœæ mieszkañców jest
przekonana, ¿e bêdzie to „Biedronka”. Jednak niekoniecznie tak musi
byæ. Jak siê dowiadujemy od przedstawiciela spó³ki Lukandor, nie ma
pewnoœci, jaki market tu powstanie.
Trwaj¹ bowiem rozmowy. Uzyskaliœmy informacjê, i¿ spó³ka chcia³aby wybudowaæ sklep ju¿ na „Miko³aja” czyli w grudniu, przed œwiêtami. Jednak jak wiadomo, prace budowlane zale¿ne s¹ od warunków
pogodowych no i dogadania siê z
inwestorem.
O opiniê na temat marketu zapytaliœmy mieszkañców Wêgorzyna.
- Jesteœmy zadowoleni, ¿e powstanie u nas wreszcie supermarket.
Najczêœciej jeŸdziliœmy do £obza
na zakupy, tam jest tyle tych du¿ych
sklepów, a u nas ¿adnego. A niektóre
rzeczy w porównaniu ze sklepami
spo¿ywczymi s¹ np. o z³otówkê tañsze. To bardzo du¿o dla wielu ludzi.
Szczególnie w skali miesi¹ca, jak
siê to wszystko podliczy, to mo¿na
du¿o zaoszczêdziæ. D³ugo o te Biedronkê walczyliœmy. Jest tu kilka

sklepów spo¿ywczych. Ale w du¿ym sklepie zawsze ktoœ coœ dla siebie znajdzie - mówi pani Mirka z
Wêgorzyna.
- Dobry pomys³ z t¹ Biedronk¹,
nie ma u nas niczego takiego. Jest to
potrzebne. Ja robiê zakupy w miejscowych sklepikach, bo du¿o nie
potrzebujê, ale jak bêdzie Biedronka, to i tam siê pójdzie, zawsze coœ
taniej mo¿na znaleŸæ. D³ugo walczyliœmy o Biedronkê, nie by³o wykonawców, potem tam czegoœ jeszcze. Teraz wreszcie coœ siê ruszy³o
w tej sprawie. W £obzie to chyba
rekord œwiata pobili z marketami, a
u nas nie ma ani jednego. Sklepy
mniejsze nie poupada³y, wiêc i u nas
przy jednej Biedronce nie przestan¹
mieæ zbytu. Wielu mieszkañców
jeŸdzi do £obza na zakupy, teraz
bêd¹ mieli na miejscu sklep, to i na
paliwie siê zaoszczêdzi - mówi Zenon Rudnicki z Wêgorzyna.
- Bardzo dobrze, ¿e chc¹ wybudowaæ w Wêgorzynie Biedronkê.
Przeciwni budowie supermarketu s¹
tylko ci ludzie, co maj¹ spo¿ywcze
sklepy tutaj, w Wêgorzynie, ale proszê zobaczyæ, jakie s¹ tu ceny w tych
sklepach. Wiêkszoœæ mieszkañców
jeŸdzi do £obza na zakupy. Sam
by³em w £obzie wczoraj. Tutaj kupujê tylko drobne rzeczy. Ludzie nawet jak nie maj¹ samochodów, to
je¿d¿¹ busikiem do £obza na zakupy do któregoœ marketu. Tutaj w
mieœcie jest wiêkszoœæ emerytów,
rencistów, wiêc jak id¹ do sklepu,
patrz¹ na ka¿dy zaoszczêdzony
grosz. W supermarkecie jest du¿o
taniej, mieszkañcy z pobliskich wiosek te¿ zaczn¹ wtedy przyje¿d¿aæ do
Wêgorzyna - ocenia Micha³ Szatkowski z Wêgorzyna.
PJ

tygodnik ³obeski 23.8.2011 r.

Dobra, ul. Pi³sudskiego - Numer
ksiêgi wieczystej: SZ1L/00023537/
6; Numer geodezyjny dzia³ki: 461;
Powierzchnia dzia³ki: 0,0415 ha;
Przedmiotem dzier¿awy jest dzia³ka gruntu z przeznaczeniem na plac
sk³adowy. Umowa dzier¿awy zawarta bêdzie na 3 lata. Dzier¿awcy
ustalony zostanie w drodze przetargu. Termin zagospodarowania nieruchomoœci – X 2011r. Stawka
czynszu dzier¿awnego za 1 mkw.
gruntu wynosi od 0,21z³ + obowi¹-

Monitoring
w mieœcie
(£OBEZ). Na monitoring
miasta gmina mia³a
zabezpieczone w ubieg³ej
kadencji oko³o 160 tys. z³,
a kwota, jak¹ musia³aby
dysponowaæ, wynosi³a
oko³o 300 tys. z³ zgodnie
z zapytaniami ofertowymi.
Monitoring to równie¿ koniecznoœæ œledzenia tego, co nagrywaj¹
kamery. To z kolei wi¹¿e siê z dodatkowymi kosztami, zwi¹zanymi z
zatrudnieniem osoby, która zosta³aby obarczona tym zadaniem. Docelowo wiêc pomys³ pad³.
Jednak w koñcówce ubieg³ego
roku i na pocz¹tku tego, pojawi³y siê
propozycje, by powróciæ do tego
pomys³u. Rozpatrywana jest mo¿liwoœæ ograniczenia iloœci kamer na
terenie miasta. Osob¹ œledz¹c¹ nagrania kamer w ci¹gu dnia by³by
jeden ze stra¿ników miejskich. W
pierwszym rzêdzie kamery by³yby
zamontowane w miejscach newralgicznych.
Temat jest ca³y czas analizowany, ci¹gle te¿ podnosz¹ go radni. MM

zuj¹ca stawka podatku VAT. W latach nastêpnych wysokoœæ czynszu
bêdzie podnoszona zgodnie z wytycznymi burmistrza Dobrej.
Dobra, ul. Armii Krajowej Numer ksiêgi wieczystej: 18500;
Numer geodezyjny dzia³ki: 170/4;
Powierzchnia dzia³ki: 0,1291 ha;
Przedmiotem dzier¿awy jest czêœæ
dzia³ki gruntu z przeznaczeniem na
dzia³alnoœæ handlow¹. Umowa
dzier¿awy zawarta bêdzie na 3 lata.
Dzier¿awca ustalony zostanie w
drodze przetargu. Termin zagospodarowania nieruchomoœci – X
2011r. Stawka czynszu dzier¿awnego za 1 mkw. gruntu wynosi od
0,79z³ + obowi¹zuj¹ca stawka podatku VAT.W latach nastêpnych wysokoœæ czynszu bêdzie podnoszona
zgodnie z wytycznymi burmistrza.
Osoby, którym przys³uguje prawo pierwszeñstwa w nabyciu nieruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny w terminie 6 tygodni
od dnia wywieszenia wykazu z³o¿yæ
wniosek o nabycie.
PJ
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Dozór za szereg oszustw

Naci¹ga³ ludzi
obiecuj¹c
tañsze paliwo
Prokurator z £obza
zastosowa³ dozór dla 27
letniego mê¿czyzny,
który dokona³ szeregu
oszustw na terenie
gminy Wêgorzyno.
Policjanci z £obza od kilku tygodni pracowali nad spraw¹
oszustw, które dotyczy³y pobierania
zaliczki za tañsze paliwo i niedostarczenia towaru. Po wielu wykonanych w tej sprawie czynnoœciach
funkcjonariusze zatrzymali 27 let-

niego mieszkañca Drawska Pomorskiego, który - jak siê okaza³o - pope³ni³ kilka takich oszustw.
Podczas przes³uchania mê¿czyzna przyzna³ siê, ¿e pobiera³ zaliczki w kwotach nawet po 600 z³, za
dostarczenie paliwa - oleju napêdowego w cenie 2,5 z³ za litr. Sprawca
wiedzia³ jednak z góry, ¿e tego paliwa nie dostarczy. Ten proceder
trwa³ prawie miesi¹c.
Teraz sprawca odpowie za pope³nione oszustwa z art. 286 KK, za
które to przestêpstwo grozi kara do
8 lat pozbawienia wolnoœci. (kp)
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Uprawia³ konopie
w mieszkaniu

Policjanci z £obza
zatrzymali 38 letniego
mê¿czyznê, który
w mieszkaniu hodowa³
konopie indyjskie.
Policjanci z £obza na podstawie
prowadzonych czynnoœci ustalili,
ze 38 letni mieszkaniec £obza w
swoim mieszkaniu hoduje konopie
indyjskie. Informacja ta siê potwierdzi³a. Funkcjonariusze po wejœciu

do mieszkania zauwa¿yli dwie donice, a w nich rosn¹ce konopie. Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany i przes³uchany w tej sprawie.
Wyjaœni³, ¿e zakupi³ nasionka w
internecie i chcia³ jedynie sprawdziæ, czy wyhoduje z nich konopie i
jak bêd¹ ros³y. Nie mia³ zamiaru ich
sprzedawaæ. Niestety w myœl obowi¹zuj¹cej Ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii - uprawa konopi
indyjskich jest zabroniona. Za ten
czyn z art. 63 ust 1 Ustawy grozi kara
do 3 lat pozbawienia wolnoœci. (kp)

Kompletna obs³uga

firm w zakresie
BHP oraz Kadr:
szkolenie BHP
i p.po¿.,
ocena ryzyka zawodowego,
wypadki przy pracy, dozór
BHP, prowadzenie pe³nej
dokumentacji kadrowej i BHP.
Tel. 508-070-331, 607-424-426
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Gdzie tu wyobraŸnia?
Kanalizacja
w przysz³ym roku?
(£OBEZ). Czy budowa
kanalizacji w £obzie
na tzw. Zatorzu jest
zagro¿ona?
£obez na liœcie rankingowej
znajduje siê doœæ daleko. Z województwa zachodniopomorskiego
tylko trzy przedsiêbiorstwa z poszczególnych gmin s¹ na liœcie
podstawowej a cztery wnioski, w
tym Zwi¹zek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, do którego nale¿y
£obez na liœcie rezerwowej. Jeœli
kanalizacja na Zatorzu nie zostanie
wybudowana do 2015 roku, £obez
bêdzie p³aci³ 1 milion z³ rocznie
kary, a kanalizacjê i tak bêdzie musia³ wybudowaæ.
Zatorze, to równie¿ przysz³e
osiedle Leœne, a tak¿e uzbrojenie
terenów inwestycyjnych.
Takich obaw nie ma burmistrz
£obza Ryszard Sola.
- W przysz³ym roku wchodzimy
na Zatorze. Dla nas priorytetem jest
modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej, a w dalszej kolejnoœci
modernizacja oczyszczalni. Pieni¹dze na sieæ kanalizacyjn¹ maj¹ byæ
z Funduszu Spójnoœci. Na sto procent bêdê je mia³, gdy podpiszê
umowê i pieni¹dze wp³yn¹ na konto. Jesteœmy na 33 miejscu. Jest to
lista z maja. Od tego czasu z pewnoœci¹ zasz³y zmiany. Mam pisemn¹
informacjê, ¿e zostaliœmy zakwalifikowani do dofinansowania. Jest to
bardzo dobra sytuacja. Jest to sygna³, ¿e jeœli bêd¹ œrodki, o których
mówi³o Ministerstwo Ochrony Œrodowiska i Narodowy Fundusz
Ochrony Œrodowiska, ¿e jeœli dostan¹ dodatkowy zastrzyk finansowy w postaci 170 milionów euro, to
my, jako beneficjent staraj¹cy siê o
dofinansowanie, znajduj¹cy siê na
liœcie rezerwowej, mamy szansê takie dofinansowanie dostaæ. Przyjmuj¹c tak¹ informacjê za dobr¹
monetê, zak³adam, ¿e w ostatnim

kwartale tego roku, b¹dŸ w styczniu
przysz³ego, dojdzie do podpisania
umowy. Maj¹c takie zabezpieczenie
w œrodkach, mo¿emy przetarg og³aszaæ. Inne gminy, mimo braku
wsparcia finansowego ze œrodków
unijnych, realizuj¹ zadania. Otrzyma³y po¿yczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska na
brakuj¹c¹ czêœæ unijn¹ i projekt realizuj¹ zgodnie z harmonogramem.
Mamy promesê z Wojewódzkiego
Funduszu, ¿e gdyby nawet gmina
£obez i inni beneficjenci Zwi¹zku
czy cz³onkowie Zwi¹zku nie dostali
dofinansowania, to czêœæ unijn¹
po¿yczy nam czy dofinansuje Wojewódzki Fundusz. Nasz Zwi¹zek
tworz¹ cztery gminy: £obez, Resko,
Drawsko i Z³ocieniec. Wniosek nasz
przeszed³ wszelkie mo¿liwe oceny,
mamy ocenê, ¿e jest wnioskiem dobrym, zakwalifikowanym do dofinansowania. Dofinansowanie nast¹pi wtedy, gdy przyjd¹ œrodki unijne.
Mamy bardzo du¿e szanse i zapewnienie, ¿e my jako Zwi¹zek pieni¹dze dostaniemy – powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard Sola.
Ministerstwo Finansów wyda³o
warunkow¹ zgodê na zakontraktowanie dodatkowych œrodków w wysokoœci 170 mln euro, które maj¹ zostaæ przekazane na priorytet I z tzw.
dostosowania technicznego. W
zwi¹zku z tym rozszerzono podstawow¹ listê rankingow¹ o kolejne
projekty z listy rezerwowej. Na liœcie rezerwowej na miejscu 33 znajduje siê Zwi¹zek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, do którego nale¿y £obez.
Przypominamy, ¿e Zatorze to nie
tylko budowa kanalizacji i wodoci¹gów, to równie¿ koniecznoœæ po³o¿enia nowych nawierzchni dróg i
chodników, albowiem ten asfalt,
który siê tam znajduje jest po³atany
niczym stara p³achta, a niektóre
drogi do dzisiaj s¹ zwyk³ymi wyje¿d¿onymi trasami w piachu.
MM

Zabraknie na
szko³y z subwencji
(£OBEZ). Na funkcjonowanie
szkó³ i przedszkola miejskiego w
ca³ym 2011 roku zaplanowano kwotê niemal 11,8 milionów z³, gdy z
subwencji do kasy gminy wp³ynie
jedynie 7,8 milionów z³.
Dochody w³asne jednostek wy-

nios¹ 900 tys. z³. Wynika z tego, ¿e
z kasy gminy na ich funkcjonowanie
trzeba do³o¿yæ 3 miliony z³. Stanowi to ponad 17 proc. planu dochodów w³asnych gminy (po odjêciu
subwencji i dotacji).
MM

(£OBEZ). Gdyby w tym mieœcie przyznawano jakieœ statuetki
za rozwagê i pomyœlunek, to z
pewnoœci¹ nale¿a³aby siê ona tym,
którzy ustawili ten oto kontener.
W miniony weekend sta³ tak na
chodniku przy ul. Mickiewicza.
Jedna czêœæ w ¿ywop³ocie (szanujmy zieleñ – a jak¿e), druga na chodniku. Jak widaæ rogiem idealnie co
do milimetra wrêcz przystawiony
do rusztowania. ¯adnego oznako-

wania typu „Przejœcia nie ma” odpowiednio wczeœniej ani wskazania
przejœcia inn¹ stron¹ oczywiœcie te¿
zabrak³o.
Jest jedynie niespodzianka np.
dla osób starszych albo matek pchaj¹cych przed sob¹ wózek z dzieckiem. Zawsze oczywiœcie mo¿na
wybrn¹æ z sytuacji i przeciskaæ siê
pod rusztowaniami albo przedzieraj¹c siê przez ¿ywop³ot wyjœæ na ulicê. Jakby nie mo¿na by³o znaleŸæ
innego rozwi¹zania.
MM

Studzienki na medal
(£OBEZ). Tak wygl¹da studzienka kanalizacyjna w ul. Podgórnej. Pocz¹tkowo myœleliœmy, ¿e jest
zabetonowana, ale nie – to tylko
piach – mocno ubity. Kropla wody

nie przeciœnie siê. Sprawdziliœmy.
Podczas ulewy ubity piach spe³nia
doskona³¹ warstwê ochronn¹. Woda
strumieniem p³ynie dalej. Za studzienkê nale¿y siê medal.
MM
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So³tysi naszego powiatu – Roman Wojnarowski, so³tys Po³chowa, w gminie Wêgorzyno

Szkoda, ¿e nie mamy koœcio³a
Kontynuujemy nasz¹ seriê
wywiadów z so³tysami wsi w powiecie ³obeskim. Tym razem rozmawiamy z Romanem Wojnarowskim, so³tysem Po³chowa w
gminie Wêgorzyno.
Jakie prace s¹ prowadzone
obecnie na wsi? Co zosta³o ju¿ zrobione?
- Systematycznie wykaszamy
trawy na wsi, co na pewno widaæ.
Naprawiliœmy kosiarki. Zrobiliœmy
kilka klombów z kwiatami i krzewami, tak aby upiêkszyæ nasz¹ miejscowoœæ. Ca³kiem niedawno zrobiliœmy boisko do siatkówki, wszystko w³asnymi si³ami. Pieniêdzy so³eckich mamy ponad 9 tys. z³. Postawiliœmy te¿ przy wjeŸdzie do wioski
krzy¿. Na dzieñ dziecka byliœmy w
Waliszewie, za Storkowem. Zawsze

robiliœmy festyn, ale tym razem
chcieliœmy zrobiæ coœ innego, na
odmianê. Tam s¹ konie, zwierzaki
ró¿ne, dzieciaki mia³y frajdê, by³o
ognisko.
Jakie plany ma wioska na przysz³oœæ, jakieœ inwestycje, mo¿e imprezy?
- Zrobiliœmy ju¿ boisko do siatkówki, a teraz w planach mamy zrobienie boiska do pi³ki no¿nej. Zrobimy to w czynie spo³ecznym. Z
przysz³orocznego bud¿etu chcielibyœmy zrobiæ przybudówkê do
œwietlicy wiejskiej. Mia³o to byæ w
tym roku zrobione, ale zrobimy to
dopiero w nastêpnym, gdy bêdziemy mieli wiêcej pieniêdzy. W przybudówce tej chcielibyœmy postawiæ
sto³y do ping ponga, by³oby miejsce
do posiedzenia sobie, bo obecnie ta

œwietlica jest bardzo ma³a. Mamy
tam komputer, telewizor. Systematycznie j¹ chcemy doposa¿aæ.
Mamy nadziejê, ¿e gdy bêdzie robiona kanalizacja w wiosce, zostanie tak¿e zrobiony chodnik, chocia¿
z jednej strony. W tym tygodniu planujemy wyjechaæ do Miêdzyzdrojów, ca³¹ wiosk¹. Pojedziemy du¿ym autobusem. Planujemy zrobiæ
festyn na zakoñczenie lata, potem
mo¿e jeszcze jeden - „pieczenie
ziemniaka”, czy coœ takiego.
Z jakimi problemami boryka siê
obecnie wioska?
- Szkoda, ¿e nie mamy koœcio³a,
ludzie tutaj maj¹ takie zapotrzebowanie. Kiedyœ mieliœmy go w jednym z budynków. Potem pojawi³y
siê komplikacje, ale obecnie jest
szansa, ¿e znów bêdziemy mieli ko-

œció³. Niektórzy bardziej by go
chcieli, ni¿ œwietlicê wiejsk¹. Ludzie
u nas s¹ raczej zgodni, nie ma ¿adnych zawiœci, dogadujemy siê. PJ

Rekonstrukcja dawnych ¿niw w £ob¿anach
W pi¹tek, 19 sierpnia, w £ob¿anach, w gminie £obez, mo¿na
by³o zobaczyæ, jak wygl¹da³y
¿niwa przed laty. Nie by³o kombajnów i ci¹gników czy snopowi¹za³ek, by³y za to kosy i sierpy.
Zabawa na boisku zaczê³a siê
oko³o godziny 17. Choæ zanosi³o siê
na deszcz, w £ob¿anach zgromadzi³o siê du¿o ludzi chc¹cych zobaczyæ
trud pracy w polu starymi metodami. Zabawê prowadzili Dariusz Ledzion i Jan Zarecki. Do zabaw
wszystkim przygrywa³a kapela

„£obuziacy”. Po czêœci oficjalnej
wszyscy przenieœli siê na pobliskie
pole. Mê¿czyŸni chwycili za kosy,
kobiety podbiera³y zbo¿e, jeszcze
inni je wi¹zali. By³o jak przed laty.
W zabawie chêtnie bra³y udzia³
dzieci i m³odzie¿, którzy próbowali
np. podbierania. By³y tak¿e pokazy
klepania kosy i m³ócenia cepem.
Po pokazie dawnego ¿niwowania wszyscy zasiedli do sto³ów, zastawionych wiejskimi specja³ami.
Dla nikogo jedzenia i picia nie brakowa³o. Kapela gra³a, a nalewka siê
la³a, wszyscy œwietnie siê bawili. PJ
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REKLAMA

Wyprzeda¿
mat. budowlanych
art. malarskich, monta¿owych,
hydraulicznych oraz wiele
innych, poni¿ej cen zakupu
- likwidacja sklepu;
tel. kontakt. 91 39 71 072
lub kom. 602 210 238.

tygodnik ³obeski 23.8.2011 r.

PPHU INTER ARIMAR
posiadamy w sprzeda¿y

wiêŸby dachowe
³aty, listwy, kontr³aty
Arkadiusz Œwirski
£obez, ul. Podgórna 23
tel. 91 397 08 12, 608 287 839

Firma Kurierska Siódemka S.A.

poszukuje
kandydatów
na Kurierów,
do œwiadczenia us³ug
kurierskich.
Zakres dzia³ania: dorêczanie
przesy³ek w poszczególnych rejonach na obszarze woj. zachodniopomorskiego.
Wymagania:
- dzia³alnoœæ gospodarcza,
- auto dostawcze,
- dobrze widziane doœwiadczenie
w firmie kurierskiej
lub spedycyjnej/transportowej.
Oferujemy:
- sta³¹ i stabiln¹ pracê,
- szkolenie i materia³y
merytoryczne,
- zapoznanie z topografi¹ rejonu,
- sta³¹ obs³ugê danego rejonu,
- rzetelnoœæ i terminowoœæ
rozliczania za us³ugi.

KOSTKA
GRANITOWA
SZARA I KOLOROWA
PIASKOWIEC
Tel. 502 770 750

Kontakt: tel. 507 003 100
email: bkwasna@siodemka.com

Reklama
Tel. 91 973730

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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INFORMACJE

Wyprawa na Kresy Wschodnie

Od kilku lat marzy³em, aby w
nowych czasach zwiedziæ Kresy
Wschodnie, byæ tam, gdzie kiedyœ
mieszkaliœmy, a dobrowolnie stamt¹d nie wyjechaliœmy.
Za czasów P.R.L.-u mo¿na by³o
zwiedzaæ Ukrainê, ale tylko w miej-

scach wskazanych. I nagle nadarza
siê okazja : W og³oszeniach parafialnych ksi¹dz proboszcz zaprasza
do udzia³u w pielgrzymce na Kresy.
Cena przystêpna temat tym bardziej. Trzeba siê tylko zorganizowaæ i ju¿ nas nie ma.
do granicy w Hrebennym. Aby j¹ pokonaæ, trzeba by³o
poddaæ siê próbie na
cierpliwoœæ. Wymiana z³otówek na ukraiñskie œrodki p³atnicze, 1 hr - 35 groszy.
Odprawa przebiega
doœæ sprawnie ale 2
godziny
mijaj¹.
Wreszcie mamy zielone œwiat³o - jedziemy.
Zwiedzanie zaczynamy od Oleska.
W przesz³oœci terenami tymi w³adali
ksi¹¿êta wo³oscy, litewscy, a w roku
1366 król polski
Kazimierz Wielki
przy³¹cza je do Polski.
Cdn.
Zbigniew Kêdra

Trasa wiod³a z Wêgorzyna przez
Bydgoszcz, Warszawê, Lublin, Zamoœæ do granicy w Hrebennym. W
ka¿dej miejscowoœci zabieraliœmy
po kilka osób, a w sumie by³o nas
oko³o 50 osób.
W pierwszym dniu zwiedzali-

œmy per³ê renesansu polskiego Zamoœæ, tu mieliœmy te¿ pierwszy
nocleg. Zamoœæ to osobny temat, ale
warto by³o zwróciæ uwagê na fortyfikacje wokó³ miasta i Stary Rynek
- piêknie odnowiony.
Rano 19.07.2011 r. doje¿d¿amy

Cerkiew - dawniej koœcó³. Nie da³o siê wejœæ. Tu by³
ochrzczony mój kolega Mieczys³aw

Ratusz w Zamoœciu

Godne uwagi s¹ Podhorce, a to ze wzglêdu na piêkny pa³ac zbudowany
staraniem hetmana koronnego Stanis³awa Koniecpolskiego (1637 rok).

Zamek w Olesku Tu rodzi siê przysz³y król Polski - Jan
III Sobieski

Pa³ac w Podhorcach

Str
Str.. 8

RESKO

tygodnik ³obeski 23.8.2011 r.

Oœwiadczenia maj¹tkowe

Radni Rady Miejskiej w Resku
Barbara Basowska – Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Resku,
zgromadzi³a 10.000 z³ oszczêdnoœci
w poprzednim roku. Posiada dom o
powierzchni 150 mkw. i wartoœci
250.000 z³ (wspólnota maj¹tkowa).
Posiada tak¿e mieszkanie o powierzchni 58,60 mkw. i wartoœci
150.000 z³ (wspólnota maj¹tkowa).
Adam Marian Seredyñski –
nauczyciel zatrudniony w Gimnazjum w Resku, zgromadzi³ 6.103,84
z³ oszczêdnoœci w poprzednim
roku. Posiada mieszkanie o powierzchni 56,9 mkw. i wartoœci
160.000 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ
maj¹tkowa). Posiada grunty orne o
powierzchni 1,006 ha o wartoœci
19.000 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ
maj¹tkowa). Z tytu³u zatrudnienia
w ubieg³ym roku osi¹gn¹³ dochód w
wysokoœci 69.663,66 z³; z tytu³u
zatrudnienia w Zak³adzie Oœwiaty
Karlino – 7.168 z³; z tytu³u zatrudnienia w OKE w Poznaniu –
1.861,41 z³; dieta radnego – 7.130
z³; z tytu³u zatrudnienia w Kuratorium Oœwiaty w Szczecinie - 2.576
z³; dochód brutto ze sprzeda¿y wiœni z w³asnego sadu – 11.099,60 z³.
Posiada samochód osobowy Fiat
Panda, 2008 rok produkcji, oraz samochód Toyota Aygo, 2008 rok produkcji (wygrana w teleturnieju
„Ko³o Fortuny”). Zobowi¹zania
pieniê¿ne: kredyt konsolidacyjny
Nordea-Habitat na dowolny cel w
wysokoœci 50.000 z³, udzielony
przez Nordea Bank Polska. Okres
sp³aty 10 lat: od 2010 r do 2020 r
(kredyt zaci¹gniêty wraz z: Ma³gorzat¹ Je¿, Mariuszem Je¿, Lucyn¹
Serdyñsk¹ i Adamem Serdyñskim).
Marek Wierzbowski – murarz,
tynkarz w Wodoci¹gi i Kanalizacje
Resko, nie zgromadzi³ oszczêdnoœci
w poprzednim roku. Posiada mieszkanie w³asnoœciowe o powierzchni
78,10 mkw. i wartoœci 34.000 z³. Dochód – 6.499,90 z³, diety radnego –
7.176 z³. Dochód ¿ony – 10.875,66 z³,
dieta so³tysa – 4.542,45 z³.
Zygmunt Œwiêcicki – zatrudniony na stanowisku kierownika w firmie „Bramex”, nie zgromadzi³
oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Posiada na w³asnoœæ dom o powierzchni 120 mkw. i wartoœci
300.000 z³. Z tytu³u zatrudnienia
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
25.433,09 z³; dieta radnego – 1.150
z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt
gotówkowy w Bank Zachodni WKK
S.A w wysokoœci 30.000 z³, do sp³aty
pozosta³o 10.000 z³.
Andrzej Lech Nowak – rolnik,

nie zgromadzi³ oszczêdnoœci w poprzednim roku. Posiada dom o powierzchni 220 mkw. i wartoœci
150.000 z³ (wspólnoœæ ma³¿eñska).
Posiada gospodarstwo roœlinno –
ogrodnicze o powierzchni 31,60 ha
w³asnoœæ oraz 61,40 dzier¿awa, o
wartoœci 600.000 z³ (wspólnoœæ ma³¿eñska). Z tego tytu³u osi¹gn¹³ przychód i dochód w wysokoœci 286.000
i 32.000 z³. Dieta radnego 5.980 z³.
Posiada samochód osobowy Skoda
Fabia, 2003 rok produkcji. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt hipoteczny w
BG¯ Gryfice w wysokoœci 184.000
z³. Sp³ata do 2016 roku, pozosta³o do
sp³aty 64.000 z³.

ziemi w wysokoœci 100.000 z³.

Dariusz Mo¿ejko – funkcjonariusz s³u¿by wiêziennej w Zak³adzie
karnym, w Nowogardzie, zgromadzi³ 20.000 z³ oszczêdnoœci w poprzednim roku. Posiada mieszkanie
o powierzchni 77,29 mkw. i wartoœci
38.000 z³. Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u
zatrudnienia w wysokoœci 53.353,57
z³; dieta radnego – 1.472 z³; dochód
¿ony z tytu³u zatrudnienia –
52.846,83 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt hipoteczny w wysokoœci
25.300 z³ w Bank PEKAO S.A. Kredyt hipoteczno - budowlany na remont mieszkania w wysokoœci
25.000 z³ w Bank PEKAO S.A.

Renata Alicja Kulik – nauczycielka w szkole Podstawowej w Starogardzie, nie zgromadzi³a oszczêdnoœci w poprzednim roku. Posiada
3940 akcji spó³ki ENEA S.A na kwotê 77.000 z³. Posiada dom o powierzchni 125 mkw. i wartoœci
350.000 z³. Z tytu³u zatrudnienia
osi¹gnê³a dochód brutto w wysokoœci 56.745,27 z³; dieta radnej – 7.544
z³; zatrudnienia mê¿a – 111.336,96
z³. Posiada samochód Honda CRV z
2009 roku. Zobowi¹zania pieniê¿ne:
kredyt na zakup samochodu zaci¹gniêty w Santander Consumer Bank
S.A w wysokoœci 20.000 z³. Do sp³aty pozosta³o 13.644 z³.

El¿bieta Korgul – nauczycielka
w Szkole Podstawowej w £abuniu
Wielkim, nie zgromadzi³a oszczêdnoœci w poprzednim roku. Posiada
mieszkanie o powierzchni 54,58
mkw. i wartoœci 30.000 z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Z tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 39.807,70 z³; prawa autorskie i inne – 2.062,17 z³. Dieta radnej
– 1.265 z³.
Czes³aw Kot³ów - „DIAGNOSTA” S.C. w Resku, wspó³w³aœciciel, nie zgromadzi³ oszczêdnoœci w
poprzednim roku. Posiada na w³asnoœæ dom o powierzchni 105 mkw.
i wartoœci 150.000 z³. Ma tak¿e
mieszkanie o powierzchni 72 mkw. i
wartoœci 140.000 z³. Prowadzi gospodarstwo roœlinno hodowlane o
powierzchni 32 ha i wartoœci
320.000 z³ (wspó³w³asnoœæ). Z tego
tytu³u osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
22.000 z³. Prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (wspólnie z 3 osobami) –
spó³ka cywilna Stacja Kontroli Pojazdów, warsztat, sklep, us³ugi dŸwigowe. Z tego tytu³u osi¹gn¹³ dochód
w wysokoœci 25.204,61 z³. Dieta radnego – 1.380 z³. Posiada samochód
osobowy VW Caddy z 2005 roku.
Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w wysokoœci 107.000 z³. Kredyt na zakup

Edyta Klepczyñska – Oficer
prasowy w Komendzie Powiatowej
Policji w Gryficach, nie zgromadzi³a
oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Posiada na w³asnoœæ mieszkanie o
powierzchni 58 mkw. i wartoœci
160.000 z³. Z tytu³u zatrudnienia
osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
50.077,23 z³; dochód ma³¿onka –
58.893,45 z³. Posiada samochód
osobowy Rover 75, 2000 rok produkcji (wspólnoœæ ma³¿eñska). Zobowi¹zania pieniê¿ne – kredyt hipoteczno mieszkaniowy w Kredyt
Bank na kwotê 94.000 z³.

Oktawiusz Je¿ – zgromadzi³ w
poprzednim roku 15.000 z³ oszczêdnoœci (ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa). Posiada mieszkanie o powierzchni 74,8 mkw. i i wartoœci
125.000 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ
maj¹tkowa). Posiada tak¿e inne nieruchomoœci: dzia³ka budowlana
0,4091 ha o wartoœci 80.000 z³; dzia³ka budowlana 0,1096 ha o wartoœci
20.000 z³ (maj¹tek odrêbny). Prowadzi wspólnie z innymi osobami dzia³alnoœæ gospodarcz¹, dwie spó³ki
cywilne – PH „GAMA” S.C oraz
PPHU „MAGNUM” S.C. Z tego
tytu³u w poprzednim roku uzyska³
przychód i dochód w wysokoœci
238.426,57 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt hipoteczny na 8 lat w
wysokoœci 125.000 z³ w JWG Bank
Œl¹ski w celu uruchomienia nowej
dzia³alnoœci gospodarczej. Do sp³aty pozosta³o 98.000 z³ (ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa).
Pawe³ Gradus – listonosz zatrudniony w Urzêdzie Pocztowym w
Resku, zgromadzi³ w poprzednim
roku 2.600 z³ oszczêdnoœci Posiada
mieszkanie o powierzchni 73,59
mkw. i wartoœci 24.000 z³ (po³owa
mieszkania 1/2 wspó³w³aœciciel). Z
tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³ dochód
w wysokoœci 21.301,14 z³; dieta rad-

nego – 6.831 z³; dochód ma³¿onki z
zasi³ku dla bezrobotnych w wysokoœci 3.68070 z³
Jan Czaban - nauczyciel w Zespole Szkó³ w Resku, nie zgromadzi³
oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Posiada dom o powierzchni 190
mkw. i wartoœci 400.000 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa). Posiada
udzia³y w spó³kach handlowych:
19% w Z³ota farmacja Sp z o.o oraz
100% w AZ PHARMA Sp. z o.o, z
tego tytu³u w ubieg³ym roku osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 11.400 z³. Jest
tak¿e prezesem Zarz¹du w/w spó³ek,
z tego tytu³u osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 30.862,08 z³. Z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 16.677,92 z³; diety radnego –
7.291 z³; dochód ma³¿onki z tytu³u
zatrudnienia – 70.41810 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: refinansowy
kredyt hipoteczny wobec Nordea
Bank Polska S.A zaci¹gniêty
16.05.2008 roku w kwocie 177.658
CHF na sp³atê wczeœniejszych kredytów, na zakup dzia³ki i na budowê
domu. Do sp³aty pozosta³o 165.000
z³ CHF do 16.04.2038 roku.
Anna Janina Bogdañska – nauczycielka w Gimnazjum w Resku,
nie zgromadzi³a oszczêdnoœci w poprzednim roku. Posiada dom o powierzchni 131 mkw. i wartoœci
280.000 z³. Prowadzi dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ „Dekor-ART” wypo¿yczanie i dzier¿awa pozosta³ych artyku³ów u¿ytku domowego. Z tytu³u
zatrudnienia w Szkole Podstawowej
w Resku osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 7.058,27 z³; z tytu³u zatrudnienia w Gimnazjum w Resku 42.703,12 z³; diety radnej – 1.380 z³;
dzia³alnoœæ gospodarcza – 1.000 z³.
Zobowi¹zania pieniê¿ne: Bank BPH
– 20.665 CHF i Bank BPH 4.357
CHF, kredyt hipoteczny na remont
domu.
Stanis³aw Buczek – rencista,
zgromadzi³ 22.964 z³ oszczêdnoœci
w ubr. Mieszka w domu o powierzchni 80 mkw. i wartoœci 85.000 z³ (wy³¹czna w³asnoœæ ¿ony). W oœwiadczeniu rady poda³ tak¿e gospodarstwo rolne o powierzchni 10,69 ha o
wartoœci 70.000 z³, które jest wy³¹czn¹ w³asnoœci¹ ¿ony. Posiada tak¿e 1/2 gruntów rolnych o powierzchni 36,91 ha i wartoœci 220.000 z³.
Dieta radnego – 7.038 z³; renta inwalidzka - 6.679,06 z³. Posiada samochód osobowy VW z 1997 r. 1/2
sprzêtu rolniczego w tym ci¹gniki,
przyczepy rolnicze, kombajn zbo¿owy, kombajn ziemniaczany, agregat
uprawowy i inny drobny sprzêt o
wartoœci 17,5 tys. z³.
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RADOWO MA£E

Urzêdnicy Gminy Radowo Ma³e
Jadwiga Œcibor – sekretarz gminy Radowo Ma³e, nie zgromadzi³a
oszczêdnoœci w ubieg³ym roku. Posiada na wspó³w³asnoœæ mieszkanie o
powierzchni 57 mkw. i wartoœci
80.000 z³. Posiada tak¿e na wspó³w³asnoœæ gara¿ o powierzchni 18 mkw. i
wartoœci 5.000 z³. Z tytu³u zatrudnienia zarobi³a 74.084,32 z³; dochód
mê¿a – renta 17.796,06 z³. Zad³u¿enia
pieniê¿ne: kredyt odnawialny w PKO
Bank Polski S.A. - remont mieszkania, w wysokoœci 15.000 z³.
Bo¿ena Kopaczewska – skarbnik Gminy Radowo Ma³e, zgromadzi³a 20.483 z³ oszczêdnoœci w
ubieg³ym roku. Jest wspó³w³aœcicielk¹ mieszkania o powierzchni
68,40 mkw. i wartoœci 70.000 z³.
Posiada tak¿e na wspó³w³asnoœæ
budynek gospodarczy o powierzchni 25,80 mkw. i wartoœci 4.000 z³. Z
tytu³u zatrudnienia w gminie Radowo Ma³e osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 68.364,74 z³; dochód ma³¿onka: z tytu³u zatrudnienia – 11.452,53
z³; emerytura – 16.384,88 z³. Posiada samochód osobowy Seat Cordoba, 2006 rok produkcji.
Genowefa Trykacz – zastêpca
kierownika Urzêdu Stanu Cywilne-

go, zgromadzi³a 5.605,52 z³
oszczêdnoœci w ubieg³ym roku. Posiada na wspó³w³asnoœæ mieszkanie
o powierzchni 67 mkw. i wartoœci
70.000 z³. Jest wspó³w³aœcicielk¹
gara¿u o wartoœci 4.000 z³. Wynagrodzenie z tytu³u zatrudnienia wynios³o 50.620,38 z³; umowy zlecenia – 2.664,12 z³; emerytura –
20.463,02 z³; wynagrodzenie mê¿a
z tytu³u zatrudnienia – 33.980,84 z³.
Posiada samochód osobowy Volkswagen Passat, 2000 rok produkcji.
Zobowi¹zania pieniê¿ne: wobec
syna, wspó³kredytobiorca, Ge Money Bank Gdañsk, na remont mieszkania w wysokoœci 36.473,25 CHF.
Jolanta Dzierwa – kierownik
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Radowie
Ma³ym,
zgromadzi³a
1.048,11 z³ oszczêdnoœci w ubieg³ym roku. Posiada na wspó³w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni
53,6 mkw. i wartoœci 70.000 z³. Jest
równie¿ wspó³w³aœcicielk¹ gara¿u o
powierzchni 15,25 mkw. i wartoœci
3.000 z³. Z tytu³u zatrudnienia na
stanowisku kierownika w OPS zarobi³a 61.105,33 z³; dochód mê¿a:
renta – 11.862 z³, oraz PIT R – 585
z³. Posiada samochód osobowy Renault Thalia z 2001 roku.

Jadwiga P³uciennik – dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Radowie Ma³ym, zgromadzi³a w
poprzednim roku 280.000 z³
oszczêdnoœci. Posiada na wspó³w³asnoœæ dom o powierzchni 220
mkw. i wartoœci 280.000 z³. Posiada
na wspó³w³asnoœæ niezabudowane
gospodarstwo rolne, o powierzchni
1,46 ha – grunty rolne, o wartoœci
8.000 z³. Ma tak¿e inne nieruchomoœci: dzia³ka budowlana 1502
mkw. i wartoœci 100.000 z³; dzia³kê
niezabudowan¹ o powierzchni 493
mkw. i wartoœci 13.000 z³. Wynagrodzenie z tytu³u umowy o pracê
wynios³o 30.636 z³; dochód mê¿a –
PIT 37 – 422.667 z³.
Ewa Radanowicz – dyrektor
Zespo³u Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym, zgromadzi³a w ubieg³ym roku 38.000 z³ oszczêdnoœci.
Posiada na wspó³w³asnoœæ dom o
powierzchni 56 mkw. i wartoœci
80.000 z³. Ma tak¿e gara¿ o powierzchni 18 mkw. i wartoœci 3.500
z³ (wspó³w³asnoœæ). Wynagrodzenie ze stosunku pracy wynios³o
66.958 z³; umowa o dzie³o i zlecenia
– 29.340 z³ (ZCDN Szczecin, „Empiria” Szczecin, Szko³y ODN Poznañ, Fundacja „Kaszubskie S³o-
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neczniki”); prawa autorskie – 8.930
z³ („Empiria” Szczecin, KO, SP
Goleniów). Wynagrodzenie ma³¿onka: ZSP Radowo 67.397,61 z³;
SP Siedlice – 2.089,92 z³; umowa
zlecenie (Kuratorium Oœwiaty
Szczecin, Zak³ad Oœwiaty Karlino)
– 6.160 z³. Posiada samochód Honda Comfort z 2010 roku. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt na samochód 50/50 , w banku Santander
Consumer Bank S.A. Wroc³aw na
kwotê 32.263 z³.
Ryszard Jamro¿y – dyrektor
Szko³y Podstawowej w Siedlicach, posiada na wspó³w³asnoœæ
dom o powierzchni 100 mkw. i
wartoœci 300.000 z³, oraz drugi
dom o powierzchni 184 mkw. i
wartoœci 450.000 z³. Wynagrodzenie z tytu³u zatrudnienia wynios³o
40.255,74 z³; zwolnienie lekarskie
wyp³acane przez ZUS – 3.114 z³;
wynagrodzenie ¿ony z tytu³u zatrudnienia – 53.399,54 z³; inne
dochody – 1.497,84 z³. Posiada
samochód osobowy Nissan Nawara z 2004 roku oraz Camping –
przyczepa marki Knause, 2005 rok
produkcji. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt hipoteczny na budowê
domu mieszkalnego w Kredyt
Bank S.A. w wysokoœci 375.000
z³; oraz kredyt odnawialny (debet)
w Kredyt Bank S.A. w wysokoœci
12.000 z³.
PJ
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Liczne nieprawid³owoœci i uchybienia zdaniem prezesa RIO w Szczecinie mia³y wp³yw na wynik przetargu

Jak to siê przetargiem krêci³o
(WÊGORZYNO).
Regionalna Izba
Obrachunkowa
w Szczecinie od 8 do 16
czerwca przeprowadza³a
kontrolê doraŸn¹
gospodarki finansowej
gminy Wêgorzyno,
w zakresie zgodnoœci
z prawem sprzeda¿y
dzia³ki przy
ul. Grunwaldzkiej,
na której powstaje
blok mieszkalny.
RIO stwierdzi³a wiele
nieprawid³owoœci.
Wczeœniej kontrolê przeprowadzi³a Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej.
Kontrola RIO dotyczy³a dzia³añ
by³ej burmistrz Wêgorzyna Gra¿yny Karpowicz w sprawie sprzeda¿y
dzia³ki pod budowê bloku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej oraz
dokonywanych zmian w akcie notarialnym. Protokó³ nie pozostawia
z³udzeñ, dzia³ania nie by³y zgodne z
prawem.
Og³oszenie w korytarzu
Przypomnijmy, ¿e do kupna tej
dzia³ki chêtne by³y dwie firmy: jedna z Runowa, druga z Nowogardu.
Dzia³ania podejmowane przez by³¹
burmistrz wskazuj¹ na d¹¿enia do
tego, aby przetarg wygra³a firma
nowogardzka.
Pierwsz¹ kwesti¹, na któr¹ RIO
zwróci³a uwagê, to fakt, i¿ poprzednia burmistrz sporz¹dzaj¹c wykaz
nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i wywieszaj¹c go w siedzibie urzêdu na okres
co najmniej 21 dni (od 21 sierpnia
do 3 paŸdziernika 2007 roku), nie
poda³a do publicznej wiadomoœci
informacji o wywieszeniu tego
wykazu w prasie lokalnej, a tak¿e
nie zamieœci³a jej na stronach internetowych urzêdu.
Og³aszanie informacji o przetargach w gazetach o minimum zasiêgu
powiatowym ma na celu zainteresowanie kupnem dzia³ki jak najszersze grono ewentualnych zainteresowanych, a co za tym idzie, otrzymanie jak najwy¿szej kwoty z przetargu. Jaki by³ wiêc cel ukrywania faktu sprzeda¿y? Czy¿by „tylko” niedopatrzenie?
Dalej w protokole czytamy, ¿e w

og³oszeniu o przetargu cena wywo³awcza nieruchomoœci zosta³a okreœlona w kwocie wy¿szej o 550 z³
(92.980 z³) od ceny wywo³awczej w
wykazie (92.430 z³). Nieprawid³owoœci by³y równie¿ przy ustaleniu
ceny wadium, albowiem do ustalenia wysokoœci wadium zosta³a przyjêta cena wywo³awcza nieruchomoœci okreœlona w og³oszeniu o przetargu w wysokoœci 113.435,60 z³
(brutto) zamiast w wysokoœci
92.980 z³ netto. Ta pomy³ka sprawi³a, ¿e wadium okreœlono w wysokoœci 22.687,12 z³ zamiast w kwocie
– 15.596 z³.
Kolejn¹ spraw¹ jest fakt, i¿ nie
zamieszczono og³oszenia o przetargu dla nieruchomoœci o cenie wywo³awczej w wysokoœci 92.980 z³ organizowanego 2 listopada 2007 r.
(w Dzieñ Zaduszny) w prasie o zasiêgu obejmuj¹cej minimum powiat.
Prócz tego, ¿e nie poinformowano o przetargu w nale¿yty sposób, to
i tak do przetargu nie dosz³o. Zosta³
odwo³any „z powodów zbyt ogólnego opisu danej nieruchomoœci”.
Wadium wp³aci³ oferent z Runowa,
oferent z Nowogardu – te¿, ale po
terminie, wiêc nie móg³by wzi¹æ w
nim udzia³u.
Sobiepañstwo na urzêdzie
5 listopada burmistrz og³asza
kolejny przetarg z terminem odbycia go 5 grudnia. 6 listopada wp³ywa
skarga runowskiej firmy, która
wp³aci³a wadium, 14 listopada burmistrz uznaje skargê za niezasadn¹.
Nastêpny przetarg zorganizowano
na 5 grudnia. Tym razem burmistrz
zamieœci³a dodatkowy opis wskazuj¹cy na sposób zagospodarowania
nieruchomoœci, która mia³aby tam
powstaæ. Ograniczenia zosta³y
wprowadzone jednoosobowo przez
organizatora przetargu. Wynika³o z
niego, ¿e budynek ma byæ wielorodzinny, czteroklatkowy o czterech
kondygnacjach nadziemnych, czyli
trzypiêtrowy (w tym poddasze u¿ytkowe na cele mieszkalne) wraz z
infrastruktur¹ techniczn¹. I co ciekawe, zapisano, ¿e „Nie dopuszcza
siê us³ug w parterze budynku”. Ciekawe dlatego, ¿e ten zapis jest niezgodny z zapisami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Wêgorzyno, który jako kierunki
rozwoju zak³ada³ strefê rozwoju
miejskiej zabudowy mieszkalnej o
funkcjach mieszanych.
Nastêpne uszczegó³owienie dotyczy daty rozpoczêcie i zakoñczenia budowy. Zgodnie z tym nabywca

by³ zobowi¹zany do rozpoczêcia
budowy w ci¹gu 12 miesiêcy i uzyskaæ pozwolenie na u¿ytkowane w
ci¹gu 36 miesiêcy. Oba terminy
mia³y biec od dnia zawarcia umowy
notarialnej. Za rozpoczêcie budowy
uznano wykonanie fundamentów
budynku na podstawie projektu
wykonawczego. Dodatkowy zapis
mówi³: „W przypadku nie dotrzymania przynajmniej jednego z ww.
terminów Gmina Wêgorzyno naliczy, a Kupuj¹cy zap³aci karê
umown¹ w wysokoœci 114 tys. z³.”
RIO uzna³a, ¿e powo³ywanie siê
na zbyt ogólny zapis dotycz¹cy opisu sprzedawanej nieruchomoœci nie
mog³o stanowiæ wa¿nego powodu
przy odwo³aniu przetargu, tym
bardziej, i¿ warunek uczestnictwa w
przetargu organizowanego na dzieñ
2 listopada 2007 (wp³ata wadium)
zosta³ spe³niony przez jednego z
oferentów – czyli F.H.U. „Trójka”
Stanis³aw Turek. Zainteresowany
kupnem dzia³ki wp³aci³ wadium 29
paŸdziernika 2007 r. Odwo³anie
przetargu bez wskazania wa¿nych
powodów ku temu by³o niezgodne z
prawem. Swoist¹ ciekawostk¹ jest,
¿e poprawiaj¹c warunki, burmistrz zamieni³a funkcje mieszkalno-mieszan¹ na mieszkalnomieszkaln¹. Mas³o maœlane, ale to
w koñcu tylko dwie literki...
Doprecyzowanie celu mia³o
wynikaæ jakoby z zapytania jednego z oferentów dotycz¹cego mo¿liwoœci lokalizacji na dzia³ce lokali
us³ugowych. Jak stwierdzi³a jednak Komisja Rewizyjna, jedyny
oferent, który wp³aci³ wadium, takiego zapytania nie wysy³a³. Komisja podejrzewa wobec tego, ¿e burmistrz celowo dzia³a³a na korzyœæ
firmy, która w konsekwencji przetarg wygra³a.

W nastêpnym przetargu 5 grudnia wadium wp³aci³y obie firmy.
Nabywc¹ nieruchomoœci zosta³a
Spó³ka PBO-Grinbud Sp. z o .o. z
siedzib¹ w Nowogardzie, z któr¹
zosta³a zawarta umowa sprzeda¿y w
formie aktu notarialnego 27 grudnia
2007 roku. Firma kupi³a dzia³kê za
kwotê 116,235,60 z³. Nie oznacza³o
to jednak, ¿e budowa bloku „mieszkalno-mieszkalnego” rozpoczê³a
siê szybko.
W³aœciciele spó³ki sk³adali
wnioski z proœb¹ o zmianê warunków umowy wynikaj¹cych z aktu
notarialnego. Proœby owe burmistrz
Wêgorzyna spe³nia³a i jednoosobowo dokonywa³a zmian terminów
rozpoczêcia budowy. Po raz pierwszy termin zosta³ przesuniêty do
dnia 27 grudnia 2008 roku, a termin
uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie do dnia 27 grudnia 2010 r. PóŸniej dokonywano kolejnych „korekt” zapisu notarialnego. 10
grudnia, czyli nied³ugo przed terminem rozpoczêcia prac, firma zwróci³a siê z kolejn¹ proœb¹ o przesuniêcie terminu. Jako uzasadnienie
opóŸnieñ poda³a, ¿e „w chwili obecnej wykonujemy prace zwi¹zane z
wycink¹ drzew i wywiezieniem
ziemi urodzajnej” - jak czytamy w
protokole Komisji Rewizyjnej z
dnia 20 maja 2011 r. Komisja uzna³a, ¿e Gmina w tym momencie powinna by³a wyst¹piæ o karê
umown¹ w wysokoœci 114 tys. z³ za
niedotrzymanie terminu rozpoczêcia prac oraz wyst¹piæ z prawem o
odkup nieruchomoœci na podstawie
odpowiedniego zapisu aktu notarialnego.
6 stycznia 2009 roku firma napisa³a kolejne pismo, jako uzupe³nienie do wniosku, w uzasadnieniu
napisa³a, ¿e „termin rozpoczêcia
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budowy zmieni siê ze wzglêdu na
wystêpuj¹ce niekorzystne warunki
atmosferyczne – niskie temperatury”. To akurat nie by³o niczym niezwyk³ym, zwa¿aj¹c na fakt, i¿ by³
œrodek zimy. Firma wskaza³a, ¿e
rozpoczêcie prac przewiduje na
marzec 2009 r. i wykonanie ³aw fundamentowych do 30 kwietnia. Rozpoczêcie prac zatem przesuniêto na
30 kwietnia, mimo i¿ uzupe³nienie
wniosku wp³ynê³o ju¿ w styczniu.
Kolejny wniosek wp³yn¹³ do
Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie
14 lipca 2010 roku (pismo z dnia 12
lipca); wówczas dokonano zmiany
terminu zakoñczenia robót na 31
lipca 2011 roku, nie wspominaj¹c
nic na temat rozpoczêcia prac. Dokonano równie¿ zmiany zapisu
dotycz¹cego iloœci kondygnacji.
Teraz mia³y zostaæ wybudowane ju¿
nie cztery, a trzy kondygnacje.
Tu warto zauwa¿yæ, ¿e wniosek
firmy o zmianê terminu zakoñczenia
robót i iloœci kondygnacji wp³yn¹³
po komisjach i obradach Rady Miejskiej, podczas których by³a burmistrz Gra¿yna Karpowicz optowa³a za kupnem mieszkañ na cele komunalne w przysz³ym budynku.
Sesja odby³a siê 1 lipca, wniosek
wp³yn¹³ 12 lipca, protokó³ spisano
16 lipca, natomiast zmiany w akcie
notarialnym nast¹pi³y 22 lipca.
Burmistrz nie chcia³a
114 tysiêcy dla gminy
10 wrzeœnia 2010 r. nast¹pi³o
porozumienie ówczesnej burmistrz
Gra¿yny Karpowicz z prezesem i
wiceprezesem firmy buduj¹cej
blok. Zgodnie z nim burmistrz Wêgorzyna wyra¿a zgodê na zmianê
terminu na 30 wrzeœnia 2011 r. bez
konsekwencji prawnych i finansowych dotycz¹cych naliczania kar, o
których mowa w akcie notarialnym.
Przypomnijmy, chodzi o - bagatela
- 114 tys. z³.
By³o to niespe³na dwa miesi¹ce
przed wyborami samorz¹dowymi.
W protokole RIO czytamy, ¿e wprowadzenie zmian do umowy sprzeda¿y zawartej w formie aktu notarialnego „z dnia 27 grudnia 2007 roku
oraz do protoko³u z przeprowadzonego przetargu, narusza³o par. 10
ust. 4 rozporz¹dzenia w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci (czyli, ¿e protokó³
przeprowadzonego przetargu stanowi podstawê zawarcia aktu notarialnego – przyp. red.), za co odpowiedzialnoœæ ponosi burmistrz
Gminy”.
23 wrzeœnia 2010 roku burmistrz z³o¿y³a oœwiadczenie, ¿e roboty budowlane budynku mieszkalnego 24.rodzinnego w Wêgorzynie
przy ul. Grunwaldzkiej 22 zosta³y
rozpoczête i Gmina nie wyst¹pi o
wykup gruntu w ramach pierwokupu. Tym samym burmistrz pozbawi-
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³a gminê odzyskania nieruchomoœci. Termin odkupu z pierwszego
aktu min¹³ 27 grudnia 2008 roku.
Umowy na sprzeda¿
lokali ju¿ przed
przetargiem
RIO wykaza³a równie¿, ¿e ju¿ 23
paŸdziernika 2007 roku firma umieœci³a informacjê w naszym tygodniku o przyst¹pieniu do budowy budynku wielorodzinnego w Wêgorzynie i zg³aszaniu siê osób zainteresowanych kupnem lokali mieszkalnych na zebranie informacyjne
organizowane w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Wêgorzynie w dniu
24 paŸdziernika 2007 roku o godz.
18.00 (po godzinach pracy magistratu), czyli spotkanie w sprawie
kupna lokali mia³o odbyæ siê na
dziewiêæ dni przed przetargiem.
W tym samym og³oszeniu firma poinformowa³a, ¿e przewidywany termin zasiedlenia okreœlony jest na 30
listopada 2008 r. Podano równie¿
wielkoœæ mieszkañ.
Informacja o przyst¹pieniu do
realizacji inwestycji pojawi³a siê
równie¿ na stronach internetowych
Urzêdu Miejskiego ju¿ 17 wrzeœnia
2007 roku, czyli 1,5 miesi¹ca przed
przetargiem. Na zebraniu przedstawiciele Spó³ki przedstawili koncepcje projektowe budynku mieszkalnego wraz z projektem oraz umowami przedwstêpnymi.
Warto tu przypomnieæ s³owa
ówczesnej przewodnicz¹cej Rady
Miejskiej, a obecnej burmistrz Wêgorzyna Moniki KuŸmiñskiej, jakie
wypowiedzia³a podczas sesji Rady
Miejskiej odbytej 28 maja 2009
roku, a zapisane w protokole z tego¿
posiedzenia.
Powiedzia³a wówczas, ¿e ju¿ od
stycznia 2007 burmistrz Wêgorzyna
Gra¿yna Karpowicz chcia³a, aby
Rada podjê³a uchwa³ê na zbycie
dzia³ki przy ul. Grunwaldzkiej 22,
wówczas te¿ goœciem burmistrz by³
prezes firmy PBO Grinbud. Dalsze
dzia³ania burmistrz, dotycz¹ce budowy bloku, równie¿ sugerowa³y to,
¿e oferent to firma tu przytoczona.
Nawet spotkanie, którego inicjatorem by³a burmistrz odby³o siê w
Urzêdzie - w paŸdzierniku 2007 r. i
ju¿ na tym spotkaniu firma PBO
Grinbud przedstawia³a projekty,
plany, podpisywa³a umowy, nie bêd¹c jeszcze w³aœcicielem gruntu,
bo jeszcze przetarg siê nie odby³.
Czy¿by ju¿ wtedy ta firma wiedzia³a, ¿e przetarg wygra? Wygra³a.
Liczne nieprawid³owoœci i
uchybienia - zdaniem prezesa RIO
w Szczecinie - mia³y wp³yw na wynik przetargu.
Takiego samego zdania by³a
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Wêgorzynie, która zawnioskowa³a, aby tê sprawê skierowaæ do w³aœciwych organów w celu zbadania
zgodnoœci z prawem.
MM
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Szko³y bêd¹ wygl¹da³y
porz¹dnie, nie bêdê siê
wstydzi³ za nie

(£OBEZ). Burmistrz £obza zapowiedzia³ niegdyœ, ¿e we wszystkich szko³ach przeprowadzi generalne remonty. Od 2007 roku placówki oœwiatowe stanowi¹ jeden
wielki plac budowy. Zapowiada siê
jednak, ¿e budowlañcy bêd¹ w szko³ach przez kolejne lata. A to wszystko przez to, ¿e w latach poprzednich
nikt nie prowadzi³ w szko³ach gruntownych remontów.
Ju¿ w 2007 roku, po oglêdzinach
stanu technicznego szkó³ znajduj¹cych siê na terenie gminy £obez,
burmistrz stwierdzi³ jednoznacznie,
¿e placówki bezwzglêdnie wymagaj¹ remontu. Zak³ada³ wówczas, ¿e
w trakcie kadencji zadanie to zostanie wykonane. Kadencja minê³a a
prace remontowe wci¹¿ trwaj¹. Remonty poparte by³y projektem termomodernizacyjnym.
- Po ostatnich oglêdzinach, które wykonywa³em w lipcu w naszych
szko³ach, ju¿ mogê stwierdziæ, ¿e
mimo i¿ co roku remonty na poszczególnych budynkach trwa³y i
trwaj¹, jeszcze jest coœ do zrobienia.
Jeszcze bêdê musia³ inwestowaæ w
nasze szko³y przez minimum kolejne dwa lata nie licz¹c roku bie¿¹cego. Kompleksowy remont szkó³
bêdê móg³ zakoñczyæ na prze³omie
lat 2013/14.
Koniecznie nale¿y wyremontowaæ sale, klatki schodowe, w gimnazjum konieczny jest remont starego
skrzyd³a. W Be³cznej w najbli¿szym
czasie prowadzony bêdzie remont
korytarza i sal na I pietrze. W SP2 –
remont sal, szatni. W „Jedynce” w
tym roku adaptujemy mieszkanie na
potrzeby wykorzystania sal lekcyjnych, czeka nas jeszcze górne piêtro, korytarz, trzeba po³o¿yæ porz¹dne posadzki. Przez najbli¿sze
dwa lata bêdziemy mieli co robiæ w

szko³ach. Prócz tego musimy zadbaæ jeszcze o otoczenie szkó³. –
zapowiada burmistrz £obza Ryszard Sola.
Przypominamy, ¿e w SP 2 nie
by³o remontów chyba od czasu postawienia obiektu, podobnie w
Be³cznej. W SP1, jeœli by³y to jedynie drobne prace. Od czasu postawienia budynku równie¿ nie by³o
¿adnych remontów. Najwiêcej pracy by³o na budynku gimnazjum, ale
to te¿ prace wykonane kilkanaœcie
czy kilkadziesi¹t lat temu.
Jak zapowiedzia³ burmistrz
£obza, po zakoñczeniu prac wewn¹trz obiektów i na zewn¹trz, zadba równie¿ o otoczenie szkó³. W
grê wchodz¹ place apelowe, dziedziniec wewnêtrzny przy SP2.
– Ten dziedziniec jest dla mnie
nie do przyjêcia. Nie nadaje siê do
tego, aby wyprowadzaæ tam dzieci
w czasie przerwy. Mam na myœli
p³ytki, które tam s¹ i sam wygl¹d
dziedziñca. Chcia³bym zerwaæ stare p³ytki, które tam s¹, zabudowaæ
dziedziniec alejkami, zasadziæ
³adne krzewy, kwiaty, postawiæ
³awki po to, by dzieci mog³y tam
wyjœæ i w godziwych warunkach
spêdziæ przerwê. Z pewnoœci¹ nie
chcia³bym zabudowywaæ tego kolejnym betonem. To by³oby wewnêtrzne miejsce na to, by wyjœæ
tam i odpocz¹æ. Oczywiœcie najpierw musimy zejœæ z bry³y szko³y,
a dopiero póŸniej myœleæ o dziedziñcu. Zrobiê szko³y kompleksowo. Nie wyobra¿am sobie, by nie
doprowadziæ szkó³ do porz¹dnego
wygl¹du. Chcia³bym, aby szko³a w
Be³cznej by³a wiejsk¹ szko³¹ jedn¹
z ³adniejszych w powiecie, a nawet
w województwie. Szko³y bêd¹ wygl¹da³y porz¹dnie, nie bêdê siê
wstydzi³ za nie – doda³ burmistrz
£obza.
MM
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Historia odpustów w Karwowie
Sk¹d pomys³ na festyn odpustowy w Karwowie?
W sierpniu 2001 r. ksi¹dz, odprawiaj¹cy mszê w wiejskim koœció³ku, zapowiedzia³ uroczystoœæ
odpustow¹ œwi¹tyni, której patronuje Matka Boska Czêstochowska.
Wtedy mieszkañcy wsi, na apel
nowo zamieszka³ej we wsi nauczycielki, postanowili zorganizowaæ po
uroczystej mszy - prawdziwy jarmark, jak to dawniej bywa³o, i ¿eby
przygotowaæ wieœ na to wielkie
œwiêto. Ten apel dotar³ do sporej
grupki osób, które z zaciekawieniem przyst¹pi³y do dzia³ania. Zorganizowano spotkanie, podczas
którego postanowiono uprz¹tn¹æ
najbardziej zaniedbane zak¹tki w
centrum wsi i wokó³ koœció³ka. Od
razu przyst¹piono do prac porz¹dkowych. Obserwowano, ¿e przychodzi³y do pracy ca³e rodziny i
ka¿dy przynosi³ ze sob¹ grabie,
haczki, miot³y. S¹siad posiadaj¹cy
traktor wywozi³ œmieci zgromadzone podczas czynu spo³ecznego.
Czasu do odpustu by³o niewiele, ale
codzienne spotkania mieszkañców
doprowadzi³y do zmian: we wsi
pojaœnia³o, zrobi³o siê czyœciejmo¿na by³o œwiêtowaæ odpust.
Wa¿niejsze od porz¹dków jednak by³o to, ¿e ludzie podczas
wspólnej pracy zaczêli ze sob¹ rozmawiaæ. Tym sposobem ustalono,
¿e po uroczystej mszy odpustowej
zorganizuje siê festyn odpustowy z
poczêstunkiem ( ciasta, grochówka,
kie³baski z ogniska itp.) oraz wystêpami i zabaw¹ ludow¹. Pierwszy
festyn zorganizowano na prywatnym terenie, gdy¿ we wsi nie by³o
odpowiedniego miejsca u¿ytku publicznego.
Pierwsze festyny odpustowe
w Karwowie
Uroczystoœæ odpustow¹ w koœciele celebrowano wyj¹tkowo uroczyœcie. Mszy w piêknie udekorowanym i wysprz¹tanym koœciele
towarzyszy³a procesja wokó³ œwi¹tyni. Mieszkañcy wsi, bior¹cy w
niej udzia³, z dum¹ maszerowali po
wykoszonej trawie, czystym chodniku i podziwiali efekty swojej pracy.
Uroczystoœæ odpustowa w koœciele poprzedzona wielkim sprz¹taniem wsi by³a wielkim prze¿yciem dla wszystkich mieszkañców.
Starsi wspominali, ¿e ostatnie tak
wielkie poruszenie we wsi by³o 30
lat wczeœniej, kiedy to wieœ odwiedza³ biskup.
Po mszy w zorganizowanym
spo³ecznymi si³ami festynie wziê³o
udzia³ ok. 200 osób: mieszkañcy wsi
oraz z okolicznych miejscowoœci, a
tak¿e ksi¹dz, dzielnicowy policjant,

redaktor lokalnej gazety, w³adze
gminy i inni. Ówczesny so³tys zakupi³ z funduszu so³eckiego artyku³y
spo¿ywcze, napoje. Kilka gospodyñ
domowych upiek³o ciasta i urz¹dzi³o piêkny stó³ z poczêstunkiem.
Leœniczy podarowa³ drewno na
ognisko i nagrody na konkursy sportowe. M³odzie¿ z miasta ( wolontariusze z parafii) zorganizowa³a zawody sportowe dla dzieci. Zaproszona z gminy przedstawicielka
komisji antyalkoholowej zorganizowa³a konkursy z upominkami dla
najm³odszych. Za namow¹ nauczycielki utworzono kilkunasto - osobowy zespó³, który œpiewa³ przyœpiewki. Zabawa trwa³a do bardzo
póŸnej godziny. Ludzie piêknie siê
ze sob¹ bawili, rozmawiali, ¿artowali - jak za dawnych czasów. Bardzo d³ugo wspominano ten festyn i
z radoœci¹ ogl¹dano zdjêcia, a nawet
artyku³ w lokalnej prasie o mieszkañcach popegeerowskiej wsi, którzy zakasali rêkawy i wziêli siê do
pracy, ¿eby lepiej im siê ¿y³o.
Pierwszy festyn odpustowy uda³
siê i zapocz¹tkowa³ tradycjê wspólnej pracy i œwiêtowania. Od tamtego
czasu co roku organizowano czyny
spo³eczne w celu uprz¹tniêcia wsi i
przygotowania jej na wielkie œwiêto
- odpust w koœciele.
Znacz¹cy by³ rok 2002, kiedy to
w ramach czynu spo³ecznego wykonano 2 nowe krzy¿e przydro¿ne.
Leœniczy i kilku pilarzy wykonali
drewniane krzy¿e. Wielu mê¿czyzn
zaanga¿owa³o siê wtedy w przygotowanie fundamentów i coko³ów
pod te krzy¿e. Kobiety udekorowa³y je sztucznymi kwiatkami, zagospodarowa³y otoczenie, wykonuj¹c
nasadzenia z krzewów ozdobnych.
Tamta uroczystoœæ odpustowa rozpoczê³a siê od poœwiêcenia nowych
krzy¿y i procesji mieszkañców do
koœcio³a. Nowy ksi¹dz uœwietni³
uroczystoœæ przejmuj¹c¹ homili¹ o
matce. Po mszy odpustowej, jak
tradycja nakazuje - zorganizowano
czas radoœci dla wiernych i pracowitych mieszkañców wsi. Kolejny festyn by³ okazj¹ na dobr¹ zabawê, do
której zaproszono te¿ so³tysów z
gminy £obez i mieszkañców miasta. Zorganizowano wtedy loteriê
fantow¹ (tym zajmowa³y siê dzieci
i œwietlicowa), a niektórzy mieszkañcy wystawili na sprzeda¿ warzywa, owoce, kwiaty, nasiona, rêkodzie³o artystyczne, ciasto itp. Ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie. Organizatorzy uczyli siê przygotowywaniu festynu, ale przede wszystkim - okazj¹ na dobr¹ zabawê motywowali ludzi do pracy spo³ecznej na
rzecz swojej wsi. Bardzo prosta i
stara zasada sprawdza³a siê dosko-

nale: najpierw praca, a potem
wspólne œwiêtowanie.
Tradycja corocznego œwiêtowania odpustu poprzedzonego prac¹
na rzecz wsi zakorzeni³a siê na dobre. Ludzie na zebraniach wiejskich
ju¿ na pocz¹tku roku planowali to
wydarzenie.
W 2004 r. postanowiono utworzyæ wiejski plac festynowy w centrum wsi w miejscu, gdzie znajdowa³o siê kilka ogrodów. Otoczone
zdewastowanym murem, przewrócon¹ zardzewia³¹ bram¹ i zniszczon¹ dziuraw¹ siatk¹ stanowi³y
zagro¿enie i szpeci³y centralne
miejsce wsi. U¿ytkownicy tych
ogrodów ust¹pili, a opuszczone
ogrody na kilka miesiêcy zamieni³o
siê w miejsce ciê¿kiej pracy mieszkañców wsi. Wzamian za rozbiórkow¹ ceg³ê kilku mê¿czyzn zdemontowa³o wal¹ce siê ogrodzenie i
wywioz³o gruz. Dzieci, m³odzie¿ i
doroœli oczyszczali teren. Praca
przy porz¹dkowaniu centrum wsi
trwa³a kilka miesiêcy. Przed sierpniowym odpustem sadzono jeszcze
krzewy i drzewka iglaste, pilarze
wykonali ³awki ogniskowe. Na Odpust 2004 r. pojawi³ siê wielki teren
w centrum wsi - wymarzone wygodne miejsce spotkañ i zabawy mieszkaj¹cych tu ludzi i odwiedzaj¹cych
wieœ goœci. Centralnym wydarzeniem tego œwiêta by³a oczywiœcie
msza odpustowa i procesja. Po zakoñczeniu koœcielnych uroczystoœci, mieszkañcy wsi i zaproszeni
goœcie (zapraszaliœmy rozsy³aj¹c
indywidualne zaproszenia, wywieszaj¹c og³oszenia w innych wsiach,
zamieszczaj¹c og³oszenia w lokalnej prasie), bawili siê na festynie
odpustowym przygotowanym przez
mieszkañców wsi i jej przyjació³.
Goœci na festyn dowozi³y autokary,
a droga prowadz¹ca do wsi od strony miasta w pewnym momencie by³a
jednym wielkim korkiem. Wielka
przestrzeñ placu zosta³a zagospodarowana namiotami handlowymi,
stoiskami promocyjnymi ( policja,

diabetycy, PCK), plenerow¹ drewnian¹ scen¹, mini boiskiem do gry w
pi³kê siatkow¹. Festyn rozpoczyna³
siê od tamtego czasu oficjalnym
podziêkowaniem dla najbardziej
zaanga¿owanych w pracê na rzecz
wsi. Nagrody dla spo³eczników
wiejskich ( symboliczne miote³ki
oraz dyplomy) wrêcza³ sam burmistrz. Trudno wymieniæ wszystkich, którzy pomagali zorganizowaæ tê zabawê.
Kolejne festyny odpustowe tradycyjnie by³y okazj¹ na podsumowanie kolejnych etapów przemian w
naszej wsi. W 2005 r. wtedy w³aœnie
uroczyœcie otwierano plac zabaw,
wykonany przez samych mieszkañców wsi z pomoc¹ pierwszych pozyskanych (choæ niewielkich) funduszy unijnych. Innego roku œwiêtowano budowê nowego przystanku
autobusowego, przy tej okazji dziêkuj¹c wszystkim, kto zechcia³ pomóc w zmienianiu naszej wsi na lepsze.
Od 2007 r. festyn odpustowy
nazywamy Œwiêtem Przyjació³ Karwowa i jest on okazj¹ by podziêkowaæ tym, komu zawdziêczamy
wspieranie i pomoc. Od tamtego
roku przyznawany jest Honorowy
Tytu³: Przyjaciel Karwowa. Nagrodzonymi (medal i dyplom) przez
mieszkañców wsi byli:
- Rok 2007: Burmistrz £obza,
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
£obzie, Starosta £obeski oraz Federacja Inicjatyw Oœwiatowych z Warszawy.
- Rok 2008: Monika Smulska,
Ludwik Cwynar, Henryk Musia³
- Rok 2009 - Redaktorzy: Kazimierz Rynkiwicz, Wies³aw Ma³yszek, Czes³aw Burdun
- Rok 2010 - Ma³gorzata Kopczyñska, Robert Gaj - Komendant
KPP w £obzie, Ks. Józef Cyrulik Proboszcz Parafii NSPJ w £obzie
W 2009 roku zorganizowaliœmy
festyn odpustowy tematyczny. W
zwi¹zku z realizacj¹ w naszej wsi
kilku projektów europejskich posta-

tygodnik ³obeski 23.8.2011 r.
nowiliœmy zorganizowaæ festyn
„europejski”. Na wniosek stowarzyszenia honorowy patronat przyjê³a Minister Rozwoju Regionalnego E. Bieñkowska. Œwiêto rozpoczyna³a Konferencja (z powodu
braku odpowiedniej Sali przygotowano wielki namiot), podczas której burmistrz £obza mieszkañcom
wsi t³umaczy³, jak gmina wykorzystuje fundusze europejskie i co zosta³o konkretnie zrobione. By³o to
bardzo pouczaj¹ce wyst¹pienie, bo
uczestnicy konferencji po raz
pierwszy mieli okazjê o tym us³yszeæ. Prezeska stowarzyszenia
przedstawi³a prezentacjê o realizacji projektów stowarzyszenia z wykorzystaniem funduszy europejskich na rzecz rozwoju wsi Karwowo. Uczestnicy konferencji otrzymali materia³y i gad¿ety promuj¹ce
FU. Po konferencji wszyscy wziêli
udzia³ w uroczystoœci koœcielnej mszy odpustowej z procesj¹. Nastêpnie zaproszono wszystkich na
europejski festyn odpustowy, podczas którego tematem przewodnim
by³y FE .
W 2010 r. w zwi¹zku z realizacj¹
projektu polegaj¹cego na za³o¿eniu
we wsi ogrodu kwiatowo - zielarskiego festyn odpustowy nosi³ tytu³:
Karwowo na kwiatowo. Na udekorowanej przez dzieci œwietlicowe
scenie zakwit³y papierowe kwitki, a
na niej wyst¹pi³ zespó³ pracowników œwietlic z gminy £obez w kwiatowych strojach z recytacj¹ kwitowej poezji. Podczas festynu zorganizowano te¿ warsztaty bukieciarskie oraz decoupage, wystawê zdjêæ
z realizacji ogrodniczego projektu
oraz przygotowano stoisko, gdzie
mo¿na by³o kupiæ roœliny ozdobne.
Uczestnicy festynu mieli okazjê
zwiedzenia kwiatowo - zielarskiego
ogrodu, gdzie wielu robi³o sobie
pami¹tkowe zdjêcia. Kwiatowy temat festynu okaza³ siê wdziêcznym
wyzwaniem dla jego uczestników,
którzy poddali siê sielskiemu nastrojowi i mimo niepogody doskonale siê bawili pod namiotami chroni¹cymi od deszczu.
Co dobrego wydarzy³o siê we
wsi dziêki opisywanemu dzia³aniu?
Dziêki organizowaniu festynu
odpustowego
poprzedzonego
wspóln¹ prac¹ mieszkañców wsi
zorganizowano wiele czynów spo³ecznych , dziêki czemu uda³o siê
zadbaæ o wygl¹d wsi ( m. in. nowe
klomby, zadbane miejsca u¿ytku
publicznego, kwiatowy ogród),
przywróciæ jej funkcjonalnoœæ (
budowa placu festynowego, placu
zabaw dla dzieci), wyremontowaæ
otoczenie koœcio³a ( budowa
dzwonnicy, chodnika, utworzenie
miejsc pamiêci w postaci 2 g³azów,
remont koœcio³a). Dziêki tym czynom spo³ecznym uda³o zmieniæ wi-

£OBEZ
zerunek wsi, co pozwoli³o na wygranie powiatowego konkursu „Piêkna
Wieœ”. Mieszkañcy wsi zostali nagrodzeni za swoj¹ aktywnoœæ w realizacji projektów rozwoju wsi powiatow¹ nagrod¹ „Aktywna Wieœ”.
Poprzez organizowanie czynów
spo³ecznych i organizowanie festynów odpustowych mieszkañcy wsi
nauczyli siê ze sob¹ rozmawiaæ i
wspó³pracowaæ. Wiele wykonanych wspólnymi si³ami zadañ jest
dowodem na to, ¿e zgodna praca
grupy ludzi mo¿e przynosiæ konkretne efekty.
W organizacji cyklicznego festynu odpustowego pomaga wiele
instytucji, organizacji i firm.
Cykliczne powtarzanie dzia³añ
przy organizacji festynu nadaje
rytm pracy na wsi. Zawsze do przewidzenia s¹ pewne czynnoœci, które
nale¿y wykonaæ w konkretnym czasie, np. zaplanowaæ bud¿et so³ecki
czy stowarzyszenia, zorganizowaæ
czyn spo³eczny na rzecz poprawy
warunków na wsi, zorganizowaæ
akcjê promuj¹c¹ festyn, wyst¹piæ do
sponsorów i wspó³organizatorów o
wsparcie itp,
Kto pomaga³ w realizacji cyklicznego festynu?
Od pocz¹tku organizacjê festynu odpustowego wspiera jednakowo mocno: Parafia £obez, Koœcielny Chór Dominanta, Gmina £obez,
Starostwo Powiatowe w £obzie,
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i
Kanalizacji w £obzie, Zarz¹d Dróg
Powiatowych, £obeski Dom Kultury, Komenda Powiatowa Policji w
£obzie, Powiatowa Komenda Stra¿y Po¿arnej w £obzie, organizacje:
PCK - Honorowi Dawcy Krwi, Stowarzyszenie Diabetyków, lokalne
media, mieszkañcy okolicznych
wsi.
Jakie trudnoœci napotkaliœmy
w czasie realizacji cyklicznego festynu?
Pocz¹tkowo trudnoœci¹ by³ brak
placu festynowego, wiêc imprezê
organizowano na prywatnym terenie. Jednak wiele osób w³aœnie
przez to odmawia³o udzia³u, gdy¿
krêpowa³a ich taka sytuacja.
Trudnoœci¹ jest to, ¿e do pracy
spo³ecznej przy organizacji festynu
nie anga¿uj¹ siê wszyscy mieszkañcy wsi. Zbyt ma³a grupa stale zaanga¿owanych obarczona jest wtedy
wieloma zadaniami. Dodatkowo
ludzie nie anga¿uj¹cy siê zazwyczaj
Ÿle oceniaj¹ pracuj¹cych, pos¹dzaj¹
ich o interesownoœæ i ukryte zamiary. Takie podejœcie zniechêca spo³eczników, psuje atmosferê dobrej
zabawy.
Wydatki organizacyjne (wysy³ka zaproszeñ, pism o wsparcie, telefony, transport i inne) pokrywane s¹
z prywatnych pieniêdzy organizatorów.
Bo¿ena Zarecka
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Grozi³ zawaleniem

(£OBEZ). Z krajobrazu miasta
znikn¹³ budynek gospodarczy, który znajdowa³ siê na placu magazynowym Nadleœnictwa £obez. Sta³
on przy ul. H. Sawickiej.
Jak zostaliœmy poinformowani,

przyczyn¹ takiej decyzji by³ fakt, i¿
obiekt grozi³ zawaleniem, a jego
remont by³ nieop³acalny. Jak na razie po obiekcie pozostanie jedynie
wysprz¹tany plac.
MM

Mniej umorzonych
podatków
i mniejsze wp³ywy
(£OBEZ). Mimo i¿ w tym roku
magistrat umorzy³ zdecydowanie
mniej podatków, ni¿ w roku poprzednim, to do kasy gminnej i tak
wp³ynê³o mniej podatków – wynika z informacji za I pó³rocze.
Podstawowym Ÿród³em dochodów w³asnych gminy s¹ podatki lokalne. Ich wysokoœæ zale¿y od charakteru gospodarczego gminy, liczby mieszkañców, iloœci zak³adów i
przedsiêbiorstw oraz wskaŸnika zatrudnienia. To od zamo¿noœci
mieszkañców powinna zale¿eæ wysokoœæ podatków uchwalanych
przez Radê Miejsk¹.
Tylko z podatku od nieruchomoœci do kasy gminnej wp³ynê³o w I
pó³roczu br. oko³o 7 milionów z³.
Samorz¹d ma jednak mo¿liwoœæ
skorzystania z umorzeñ, roz³o¿enia
na raty, b¹dŸ odroczenia terminu
p³atnoœci w œciœle okreœlonych przypadkach.
W I pó³roczu burmistrz umorzy³
podatek w wysokoœci – 16.518 z³, w
tym podatek od nieruchomoœci stanowi³ 12.037 z³, dla porównania w I
pó³roczu ubieg³ego roku wysokoœæ
umorzonych podatków wynosi³a 68
tys. z³. Jednak w tym roku, w porównaniu do roku poprzedniego, zdecydowane wiêcej umorzono z tytu³u
podatku rolnego – o ile w roku ubieg³ym kwota ta wynosi³a 502 z³, o tyle
w roku bie¿¹cym – 4.473 z³.

Magistrat roz³o¿y³ na raty b¹dŸ
odroczy³ termin p³atnoœci w wysokoœci prawie 24.700 z³, gdy w roku
ubieg³ym kwota ta wynosi³a niemal
74.100 z³. Najwiêksza kwota dotyczy³a podatku od nieruchomoœci – w
tym roku wynosi³a ona niewiele
ponad 21 tys. z³. W tym roku sytuacja w rolnictwie odzwierciedla siê
w p³atnoœci podatków. O ile w roku
minionym z tego tytu³u nie by³o
¿adnych odroczeñ ani rozk³adania
na rat p³atnoœci, to w tym roku z
tytu³u podatku rolnego odroczono
op³atê na kwotê 2.743 z³.
£¹cznie w I pó³roczu minionego
roku z tytu³u umorzeñ i odroczeñ do
kasy gminnej wp³ynê³o 142 tys. z³
mniej ni¿ powinno, w tym roku
³¹cznie o 41 tys. z³.
Jednak, mimo ni¿szych umorzeñ
w odniesieniu do roku ubieg³ego do
kasy gminnej z tytu³u podatków od
nieruchomoœci wp³ynê³o 50 tys. z³
mniej.
Kolejnym sporym zastrzykiem
bud¿etu gminy jest podatek dochodowy. W gminie £obez zak³ada siê
wp³ywy z tego tytu³u w wysokoœci
nieco ponad 5 milionów z³ rocznie,
przy czym od osób fizycznych w
wysokoœci – 5 milionów, od osób
prawnych – 50 tys. z³.
Do koñca czerwca dochody od
osób fizycznych z tego tytu³u wynios³y niewiele ponad 2.150 tys. z³.
MM
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Stadion do modernizacji
(£OBEZ). Projekt na modernizacjê stadionu ma kosztowaæ docelowo oko³o 51 tys. z³. W tej kwocie
jest ujêta wizualizacja, opracowanie koncepcji uzgodnionej w ramach konsultacji. W tym celu odby³o siê kilka spotkañ z przedstawicielami œrodowisk sportowych w obecnoœci kierownika Zdzis³awa Urbañskiego, który przyjmowa³ ró¿nego
rodzaju sugestie ze strony sportowców i cz³onków Powiatowej Rady
Sportu. Równoczeœnie kierownik
Zdzis³aw Urbañski zleci³ wykonanie ekspertyzy budowlanej trybun.
Zgodnie z ekspertyz¹, trybuny
nale¿y rozebraæ, poniewa¿ koszt
modernizacji i dostosowania trybun
do wymogów, jakie musz¹ spe³niaæ,
by³by niewspó³mierny z kosztami,
jakie nale¿a³oby wydaæ na ich rozebranie. Ca³y projekt modernizacji
stadionu zak³ada³ wybudowanie
drugiego boiska pe³nowymiarowego z nawierzchni¹ sztuczn¹ na boisku bocznym. Ustalone zosta³o, ¿e
obecne trybuny zostan¹ wyburzone,
w miejscu tych trybun zostaje usypany wa³ ziemny, postawione bêd¹
lekkie trybuny, które bêd¹ obs³ugiwa³y dwa boiska: p³ytê trawiast¹ i z
drugiej strony boisko pe³nowymiarowe, które jest projektowane na
boisku bocznym.
Z jednej strony szkoda, bo s¹ tam
pomieszczenia, które mo¿na by³oby
wykorzystaæ. Pierwotna wersja bowiem zak³ada³a remont pomieszczeñ z oddaniem ich do u¿ytku ró¿nym organizacjom. Jednak dodatkowo w trakcie projektowania, okaza³o siê, ¿e jeœli ma byæ stadion,
bie¿nie: cztery pasy plus dwa pasy
na 100 metrów, a z drugiej strony
trybun ma powstaæ boisko pe³nowymiarowe, to mo¿e zabrakn¹æ miejsca, by te wszystkie obiekty wpasowaæ. To te¿ by³ argument przemawiaj¹cy za tym, by stare trybuny,
które tam s¹, zosta³y rozebrane. Projektant ma zaprojektowaæ lekkie

trybuny po kilkadziesi¹t, mo¿e kilkaset krzese³ek, gdzie obserwatorzy
bêd¹ mogli zasiadaæ po obu stronach. Ma byæ zaprojektowane te¿
ma³e boisko z nawierzchni¹
sztuczn¹ typu orlik, nowa bie¿nia z
nawierzchni sztucznej, oœwietlenie,
ogrodzenie, boisko do tenisa ziemnego, do pi³ki rêcznej i koszykowej.
By³ te¿ pomys³, aby wybudowaæ tam
mini skate park, aby przyci¹gn¹æ na
stadion jak najwiêcej osób. Projektem nie bêdzie objêty znajduj¹cy siê
tam budynek gospodarczo-administracyjny, poniewa¿ jest on ujêty w
projekcie termomodernizacyjnym i
planowany jest do termomodernizacji w przysz³ym roku.
Okres wykonania dokumentacji
projektowej mija pod koniec pierwszego tygodnia listopada. Projekt
bêdzie mia³ pozwolenie na budowê,
poparty bêdzie wizualizacj¹.
- Chcia³bym, aby firma projektowa wykona³a tak¹ wizualizacjê,
abym móg³ j¹ pokazaæ radnym. By
mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z
docelowym kszta³tem stadionu.
Projektujemy po to, by mieæ
gotowy projekt, znaæ kosztorys ca³ego przedsiêwziêcia. Potrzebne
nam jest to, poniewa¿ z³o¿y³em
wniosek do Urzêdu Marsza³kowskiego na dofinansowanie w ramach
programu „Modernizacja obiektów
sportowych”, który prawdopodobnie zostanie zatwierdzony przez
Sejmik w tym roku. Program zak³ada dofinansowanie na poziomie 30
proc. inwestycji, nie wiêcej jednak
ni¿ 1,5 miliona z³. Móg³bym, gdyby
wniosek otrzyma³ akceptacjê,
otrzymaæ takie dofinansowanie.
Projekt, kosztorys, wizualizacja
bêd¹ mi potrzebne te¿ do kolejnych
wniosków, które bêdê sk³ada³ do
innych instytucji. Wstêpny kosztorys zak³ada wstêpny koszt modernizacji na oko³o 5 milinów z³. My takich pieniêdzy w bud¿ecie nie bêdziemy mieæ w najbli¿szym czasie.

Odpust w Karwowie
W imieniu mieszkañców So³ectwa Karwowo, gm. £obez, serdecznie
zapraszamy do udzia³u w Uroczystoœciach Odpustowych, które odbêd¹ siê
w Karwowie w dniu 27 sierpnia 2011 r. (sobota).
Program X Jubileuszowych Uroczystoœci Odpustowych w Karwowie:
13.30 KONCERT CHÓRU Z £OBZA
14.00 UROCZYSTA MSZA ŒW. ODPUSTOWA - Koœció³ MB Czêstochowskiej
15.30 FESTYN ODPUSTOWY - wrêczenie Honorowego Tytu³u "Przyjaciel Karwowa" oraz Wakacyjny Patrol Policji, pokaz sprzêtu stra¿ackiego, wystêpy artystów amatorów, muzyka biesiadna, rodzinne potyczki sportowe, Zawody Pilarzy, warsztat rêkodzie³a, stoiska promocyjne, dmuchany
zamek, odpustowe pami¹tki, Domowa Kawiarenka, tradycyjne produkty i
wiele niespodzianek...
20.00 Zabawa ludowa - Zespó³ K-LIN (muzyka na ¿ywo).

Jednak z dofinansowaniem ministerstwa, Urzêdu Wojewódzkiego,
Starostwa Powiatowego w £obzie
czy innych instytucji i przy wk³adzie
w³asnym, jest mo¿liwe nak³adem
niedu¿ych si³ finansowych i œrodków
przeprowadzenie takiej modernizacji. Przy dofinansowaniu i podziale
prac na dwa lata, zakoñczenie prac
by³oby mo¿liwe w 2013 roku. Przypominam, ¿e w 2013 roku stadion
bêdzie mia³ 50 lat, wówczas mo¿na
by³oby oddaæ ³adny obiekt sportowy,
który s³u¿y³by wszystkim, nie tylko
pi³karzom, ale lekkoatletom, tenisistom, szczypiornistom, koszykarzom itd. Praktycznie dzisiaj stadion
poza p³yt¹ g³ówna, boczn¹ i budynkiem gospodarczym jest nie do wykorzystania. Wszyscy sportowcy z
wyj¹tkiem pi³karzy z obiektu nie
mog¹ korzystaæ, bo jest w stanie fatalnym – powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
Projekt zak³ada dodatkowo
oœwietlenie, nawodnienie p³yty trawiastej, zmeliorowanie ca³ego terenu, odprowadzenie nadmiaru wód,
doprowadzenie sieci wodoci¹gowej.
Okazuje siê bowiem, ¿e ta, która
znajduje siê na terenie stadionu jest
w bardzo z³ym stanie technicznym.
Nadaje siê jedynie do wymiany.

Na modernizacji zyskaliby nie
tylko sportowcy z £obza, ale i ca³ego powiatu.
– Tu jest uk³on za dostrze¿enie
problemu przez starostwo, które
chce w³¹czyæ siê w dofinansowanie,
by móc organizowaæ imprezy lekkoatletyczne, które i obecnie s¹ organizowane dla dzieci i m³odzie¿y.
W imprezach bior¹ odzia³ dzieci ze
wszystkich gmin naszego powiatu,
ale nie tylko. Taki obiekt móg³by siê
jak najbardziej przydaæ i s³u¿yæ
wszystkim. Jeœli nie otrzymam dofinansowania i nie uda mi siê spi¹æ
monta¿u finansowego, to nie bêdziemy mogli remontowaæ stadionu w tak szerokim zakresie i w tak
krótkim czasie. Bêdziemy to jednak
robiæ sukcesywnie. W przysz³ym
roku koniecznie trzeba robiæ ogrodzenie, w kolejnym, jeœli bêd¹ pieni¹dze – wyburzymy trybuny i postawimy nowe. Starostwo jest chêtne do wspó³finansowania bie¿ni,
przy wspólnej partycypacji mo¿emy zrobiæ bie¿niê wokó³ stadionu,
bo murawa jest muraw¹ bardzo
dobr¹. Mo¿e s³u¿yæ jeszcze kilka
lat, tym bardziej, ¿e tam nak³ady
ponosimy i jest wysoka dba³oœæ o jej
stan techniczny ze strony pracowników – doda³ burmistrz.
MM

Zalesienie gruntów
rolnych obrêbu Iglice
19 sierpnia 2011 roku na wniosek pana Przemys³awa Musia³owskiego, zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjê inwestycji pn: „Zalesienie gruntów rolnych na powierzchni u¿ytków rolnych na dzia³ce nr 408 obrê-

DRUKARNIA w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 913973730

bu Iglice. Inwestorem w/w inwestycji jest pan Przemys³aw Musia³owski.
W zwi¹zku z powy¿szymi aktami sprawy spostrze¿enia i uwagi
mo¿na wnosiæ w Urzêdzie Miejskim w Resku, pokój nr 13, w godzinach od 10.00 do 14.00 w dni robocze.
PJ
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OG£OSZENIA DROBNE

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

US£UGI

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Mieszkanie do wynajêcia. Tel. 696074-117.

Powiat drawski
Œwierczyna - mieszkanie3 pokojowe 58 mkw. po remoncie, do zamieszkania. Gara¿, piwnica, ogród
wypoczynkowy, standard podwy¿szony. Komunikacja - 1,4 godz. do
Szczecina, 30 minut do Drawska
Pom. Tel. 607-530-288. Cena 159
tys. z³.

Powiat ³obeski
Sprzedam kawalerkê po generalnym remoncie w centrum £obza.
Tel. 883-950-105.
Sprzedam kawalekê w Resku, 28
mkw. okna PCV ogrzewanie gazowe + pom. gosp. 7,5 mkw. Cena 60
tys. Tel. 608 727 083.

ROLNICTWO

Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

Powiat gryficki
Wyburzenia, rozbiórki. Tel. 724510-626.
Przeprowadzki, noszenie, wywóz
starych mebli i innych staroci. Tel.
668-343-638

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

Region
KDF-podatki.pl
Zwrot podatków zagranicznych równie¿ korespondencyjnie. Odzyskujemy Jaaropgave. Z³otów ul.
Norwida 6. Tel. 67 265 12 70, tel.
Kom. 502 846 635

INNE

Region
MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam skuter TGB. Tel. 505 857
612.

PRACA

Region
Zatrudniê tynkarzy.
Tel. 605 069 239

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
TEL. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej.
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Reklama

Tel. 091 39 73 730
e-mail wppp1@wp.pl

Daj¹c og³oszenie do TTygodnika
ygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich

To niedrogo - sprawdŸ. £obez, ul. S³owackiego 6
tel. 91 39 73 730; e-mail: 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.
Przedsiêbiorco!
P³aæ ni¿szy ZUS
Tel. 501 894 828
Wyprzeda¿ mat. budowlanych, art.
malarskich, monta¿owych, hydraulicznych oraz wielu innych, poni¿ej
cen zakupu – likwidacja sklepu.
Telefony kontaktowe 91 39 71072 ,
kom. 602 210 238
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NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Wydzier¿awiê pomieszczenia sklepowe ogrzewane o pow. 130 mkw.
wraz z placem manewrowym o pow.
416 mkw. oraz ramp¹ za³adowcz¹ w
Wêgorzynie przy ruchliwej trasie
Wêgorzyno – Nowogard ( pod
ka¿d¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹).
Teren strze¿ony, Telefony kontaktowe 91 39 71072 , kom. 602 210 238.
WARUNKI DZIER¯AWY ORAZ
OP£ATY DO UZGODNIENIA.
£obez wynajmê domek ul. Przechodnia. Tel. 792 140 557
£obez. Dzia³ka inwestycyjna 4,5
ha. Miejscowy plan zagospodar.
przestrzennego. Tel. 600 265 547

Do sprzedania dobrze prosperuj¹ca hurtownia lodów i ¿ywnoœci mro¿onej wraz z sieci¹ zaopatrzenia i
zbytu. £obez ul. Waryñskiego 19A.
Tel. 604 214 766.

£obez dzia³ki rzemieœlnicze, powierzchnia od 2000 mkw Tel. 91 397
39 40, 600 265 547

£obez - oddam za darmo szlakê.
Tel. 609 478 327.

Powiat gryficki

Z powodu wyjazdu sprzedam BARDZO TANIO ró¿ne meble pokojowe
i sprzêt AGD. Tel. 602 446 694.

Sprzedam dom okolice Gryfic 150
mkw., dzia³ka 0,5 ha, pomieszczenia gosp.250 mkw. Cena do negocjacji. Tel. 508-070-331.

Ponton dwuosobowy pod³oga
utwardzona sk³adana, wios³a, mocowanie na silnik, dwie komory, dwa
siedzenia, pokrowiec, stan bardzo
dobry - sprzedam. Tel. 663 378 855

Region
Poznam ³adn¹, m³od¹ dziewczynê
w celu p³atnych spotkañ towarzyskich. SMS pod numer tel. 791 836
615.

Tucze nad j. Woœwin dz.budowl. 2700
mkw. - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Do wynajêcia lokal u¿ytkowy po³o¿ony w Gryficach przy ul. Sportowej
5 A - na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zak³ad fryzjerski, gabinet kosmetyczny itp. Tel. 514-786-715 po
godz. 16.00.

Region

Sprzedam spichlerz, piêkny
obiekt 956 mkw., tel. 693 996 009
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SPORT

IV liga – 2. kolejka
Hutnik Szczecin - Pogoñ II Szczecin
3-1, Ina Goleniów - Astra Ustronie
Morskie 3-1, Gryf Kamieñ Pomorski
- Stal Szczecin 2-1, Energetyk Gryfino - Vineta Wolin 1-0, Leœnik/Rossa
Manowo - Lech Czaplinek 2-2, Victoria Przec³aw - Orze³ Wa³cz 0-1, S³awa
S³awno - Sarmata Dobra 1-4, Rega
Trzebiatów - Kluczevia Stargard 0-1.
1. Energetyk Gryfino
2. Ina Goleniów
3. Gryf Kamieñ Pomorski
4. Hutnik Szczecin
5. Kluczevia Stargard
6. Stal Szczecin
7. Orze³ Wa³cz
8. Sarmata Dobra
9. Leœnik/Rossa Manowo
10. Astra Ustronie Morskie
11. Lech Czaplinek
12. Victoria Przec³aw
13. Rega Trzebiatów
14. Pogoñ II Szczecin
15. Vineta Wolin
16. S³awa S³awno

6 6:0
6 7:2
6 5:2
4 5:3
4 2:1
3 3:2
3 1:0
3 5:5
2 3:3
2 3:5
1 2:7
0 0:1
0 0:1
0 1:3
0 0:3
0 2:7

Liga Okrêgowa
Sokó³ Pyrzyce - Arkonia Szczecin 1-0,
Piast Chociwel - Œwit Skolwin 0-2,
Sêp Brzesko - K³os Pe³czyce 1-3, Stal
Lipiany - Odrzanka Radziszewo 1-3,
Œwiatowid £obez - Ehrle Dobra
Szczeciñska 4-0, Odra Chojna - Masovia Maszewo 4-3, Polonia P³oty Morzycko Moryñ 1-0, Zorza Dobrzany - Unia Dolice 0-2.
1. Œwiatowid £obez
2. K³os Pe³czyce
3. Odrzanka Radziszewo
4. Œwit Skolwin
5. Unia Dolice
6. Polonia P³oty
7. Morzycko Moryñ
8. Stal Lipiany
9. Sokó³ Pyrzyce
10. Odra Chojna
11. Arkonia Szczecin
12. Masovia Maszewo
13. Sêp Brzesko
14. Zorza Dobrzany
15. Piast Chociwel
16. Ehrle Dobra Szczeciñska

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

Klasa Okrêgowa
GKS Mierzyn - Wybrze¿e Rewalskie
Rewal 3-2, Ina Iñsko - Iskra Golczewo
2-0, Sparta Gryfice - Pomorzanin Nowogard 0-3, Jeziorak Szczecin - Kasta
Szczecin-Majowe 0-1, Chemik II Police - Orze³ £o¿nica 6-0, Flota II Œwinoujœcie - Wicher Brojce 2-2, Promieñ
Mosty - Sparta Wêgorzyno 3-1, Vielgovia Szczecin - B³êkitni II Stargard 2-2.
1. Chemik II Police
2. Pomorzanin Nowogard
3. Ina Iñsko
4. Kasta Szczecin-Majowe
5. Promieñ Mosty
6. Iskra Golczewo
7. GKS Mierzyn
8. Wybrze¿e Rewalskie
9. B³êkitni II Stargard
10. Wicher Brojce
11. Jeziorak Szczecin
12. Sparta Wêgorzyno
13. Flota II Œwinoujœcie
14. Vielgovia Szczecin
15. Sparta Gryfice
16. Orze³ £o¿nica

6 10:2
6 7:0
6 5:1
6 2:0
4 6:4
3 3:4
3 5:5
3 7:4
2 5:5
1 3:5
1 1:2
1 2:4
1 2:6
1 4:6
0 0:4
0 1:11
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Œwiatowid gromi rywali
W sobotê 20.08. 2011 roku, w
ramach drugiej kolejki Ligi Okrêgowej Szczeciñskiej, Œwiatowid zmierzy³ siê z dobrze znan¹ dru¿yn¹
Ehrle Dobra Szczeciñska, która to,
tak jak Œwiatowid, awansowa³a do
Wojewódzkiej Ligi Okrêgowej w
poprzednim sezonie.
Œwiatowid zacz¹³ rozgrywki od
mocnego uderzenia, wygrywaj¹c na
inauguracjê sezonu z Soko³em Pyrzyce 5:0. Wynik ten pozwoli³ dru¿ynie z £obza obj¹æ fotel lidera.
Dru¿yna Ehrle Dobra Szczeciñska
rozpoczê³a swój debiut w lidze od
pora¿ki 2:1 z dru¿yn¹ Stal Lipiany.
Dru¿yna Œwiatowida, choæ boryka siê z problemami finansowymi,
wysz³a w pe³ni zmobilizowana. Na
trybunach stadionu zgromadzi³o siê
mnóstwo kibiców (ok. 300). Pocz¹tek meczu by³ doœæ spokojny, bez
sytuacji bramkowych z jednej czy
drugiej strony. By³o to typowe „badanie siê”. Jednak ju¿ w 13 minucie,
po doœæ szczêœliwej akcji, bramkê
dla Œwiatowida zdoby³ Denis Chodyna, pokonuj¹c bramkarza goœci z
najbli¿szej odleg³oœci. Denis Chodyna wróci³ do zespo³u w tym sezonie ze Spójni Œwidwin. Po golu na
trybunach rozleg³o siê d³ugie „jeeest”. Kibice odetchnêli z ulg¹.
Na kolejnego gola czekali jednak tylko minutê. Dru¿yna z £obza
posz³a za ciosem i w 14 minucie na
2:0 podwy¿szy³ Micha³ Bia³ecki.
Od tego momentu Œwiatowid kontrolowa³ przebieg spotkania, a w
dru¿ynie Ehrle Dobra Szczeciñska
by³o widaæ coraz wiêcej nerwowoœci w grze.

W 42 minucie spotkania tzw.
bramkê do szatni zdoby³ dla
£obzian Darek Kêsy. W przerwie na
trybunach panowa³ optymizm, kibice chcieli kolejnego pogromu 5:0.
Na drug¹ po³owê gospodarze
wyszli bez zmian. Œwiatowid gra³
spokojnie, kontroluj¹c spotkanie i
specjalnie nie forsuj¹c tempa. Swoich okazji szuka³a dru¿yna goœci,
jednak ¿adnej nie wykorzysta³a;
najbli¿ej by³ jeden z zawodników
Ehrle, gdy strza³em z rzutu wolnego
trafi³ w poprzeczkê.
W 74 minucie spotkania sêdzia
podyktowa³ rzut wolny dla Œwiatowida, z boku pola karnego. Do pi³ki
podszed³ Artur Samal. Przymierzy³
i zdoby³ najpiêkniejsza bramkê spotkania. Bramkarzowi na obronê
strza³u nie da³ ¿adnych szans. Pi³ka
trafi³a w samo „okienko”. Przyjemnie siê patrzy na takie bramki.
Mecz zakoñczy³ siê wynikiem
4:0 dla dru¿yny z £obza. Dru¿yna
dosta³a g³oœne brawa od kibiców.

Œwiatowid: M. Tchurz (P. Deuter), £. Petera, D. Kêsy, £. Niko³ajczyk, W. Popielewski, A. Samal (k.),
M. NiedŸwiecki, £. Su³kowski, D.
Chodyna (M. Koba), D. Dudek (D.
Ró¿añski), M. Bia³ecki (P. Wojciechowski).
¯ó³te kartki: M. Bia³ecki, D.
Chodyna, W. Popielewski, D. Kêsy
(Œwiatowid) oraz P. Kaczmarek i
J. Sych (Ehrle).
Teraz czas na pierwszy wyjazdowy mecz. Nastêpne spotkanie
Œwiatowid
£obez
zagra
27.08.2011 roku o 17.00 z Odrzank¹ Radziszewo. Odrzanka, podobnie jak Œwiatowid, ma 6 punktów na swoim koncie po dwóch
kolejkach spotkañ, a w tabeli plasuje siê na 3 miejscu. Miejmy nadziejê, ¿e ten obiecuj¹cy pocz¹tek
to zwiastun dobrze przygotowanej
dru¿yny do boju w wy¿szej lidze, a
nie szczêœcie pocz¹tkuj¹cego.
Piotr Jachym

Pawe³ Wojciechowski w £obzie
Nowy rekordzista Polski
w skoku o tyczce Pawe³
Wojciechowski w ubieg³ym
tygodniu odwiedzi³ £obez.
Pawe³ Wojciechowski
skokiem na wysokoœci 5,91
m poprawi³ nale¿¹cy od
ponad 20 lat do Miros³awa
Chmary rekord Polski
w skoku o tyczce. Polski
skoczek nie zamierza
jednak poprzestaæ na tej
wysokoœci.
- Jestem tutaj w Grabowie u
dziadka mojej dziewczyny. Wracamy
ze Szczecina, gdzie pobi³em rekord
Polski. Chce skakaæ jak najwy¿ej,
teraz s¹ mistrzostwa œwiata, ale skupiam siê na przysz³orocznej olimpia-

dzie. Chce powalczyæ o jak najwy¿sze pozycje, zebraæ doœwiadczenie.
Sport ten uprawiam od 9 roku ¿ycia,
czyli trenujê ju¿ 13 lat. Do tego sportu
poci¹gnê³y mnie rodzinne tradycje,
wujek by³ wicemistrzem polski juniorów, sportowa rodzina, i tak zosta³o. Poza sportem jestem starszym szeregowym zawodowym, w grupie
sportowej w Bydgoszczy. Jest to jakieœ Ÿród³o utrzymania. Gdybym mia³
wybieraæ, to zosta³bym przy sporcie.
Niestety sport niesie ze sob¹ kontuzje; mia³em ju¿ powa¿ne urazy, gdzie
niektórzy mnie i moj¹ karierê skreœlali. Najbardziej chcia³bym zdobyæ
z³oty medal olimpijski. Marzeniem
by³o pobicie rekordu Polski, zrobi³em
ju¿ to, kolejnym jest pobicie rekordu
œwiata, jednak ciê¿ko powiedzieæ czy
to siê uda. To jest naprawdê du¿e
wyzwanie. - powiedzia³ nam mistrz
Polski.
PJ
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Sarmata - s³abe otwarcie i lepsza gra
debiutantów
Sarmata Dobra - Ina Goleniów 1:4 (0:1) / S³awa S³awno - Sarmata Dobra 1:4 (1:2)
Sarmata Dobra - Ina
Goleniów 1:4 (0:1)
Bramki: dla Sarmaty: Maciej
Go³dyn (78'), dla Iny: Robert Œliwiñski (25'), Micha³ £ukasiak (49'),
Sebastian Kott (84' i 87'),
Sk³ady:
Sarmata: Grzegorz Buczma,
Pawe³ Za³êcki, Damian Padziñski,
Wojciech Dorsz, Kamil Pacelt,
Piotr Grochulski, Zdzis³aw Szw¹der, Rados³aw Cytowicz (72' Arkadiusz Paw³owski), Wojciech GuŸniczak, Emilian Kamiñski (46'
Krzysztof Szkup), Wojciech Bonifrowski (68' Maciej Go³dyn).
Ina: Pawe³ Sobolewski, Mariusz
Hawrot (63' Mariusz Stuba), Tomasz Go³aszewski, Damian Kosior
(86' Pawe³ Wanagiel), Micha³ £ukasiak, Robert Œliwiñski (72' Tomasz
Trosko), Adam Dobrowolski, Wojciech Borek, Filip Borek, Sebastian
Kott, Piotr Kaleciñski (46' Robert
¯urowski).

S³awa S³awno - Sarmata
Dobra 1:4 (1:2)
Bramki dla S³awy: Pawe³ Wojciechowski (38'), dla Sarmaty: Piotr
Grochulski 2 (45' i 78'), Maciej
Go³dyn (33'), Wojciech Bonifrowski (53'),
Sk³ady dru¿yn:
S³awa: Wysocki, Betka³o, Œlusarz, Kuniczuk, Bierdgiel (Zawada), Maksymiuk, Wawerczak, Ulatowski (Zejglic), D¹bkowski (Florkiewicz), Komorowski, Wojciechowski
Sarmata: Marcin Libiszewski,
Pawe³ Za³êcki, Damian Padziñski,
Wojciech Dorsz, Arkadiusz Paw³owski, Piotr Grochulski, Wojciech
Bonifrowski (83' Zdzis³aw Szw¹der), Wojciech GuŸniczak, Mateusz
Dzierbicki (83' Seweryn Wrzesieñ),
Krzysztof Szkup, Maciej Go³dyn
(65' Marek Gude³ajski),
Po niefortunnej i wysokiej pora¿ce 1:4 z In¹ Goleniów na w³asnym stadionie w inauguracyjnym
meczu sezonu 2011/2012 o mistrzostwo IV ligi, trenerzy Sarmaty Dobra: Damian Padziñski i Jaros³aw
Jaszczuk, w wyjazdowym meczu ze
S³aw¹ S³awno desygnowali do wyjœciowej „11” a¿ 5 nowych zawodników. Na stadionie w S³awnie w dru¿ynie Sarmaty od pierwszego
gwizdka sêdziego Lewkowicza za-

grali: Marcin Libiszewski, Arkadiusz Paw³owski, Mateusz Dzierbicki, Maciej Go³dyn i Krzysztof
Szkup (powrót do Sarmaty po roku
grania w innych klubach). Pod koniec meczu na boisku w barwach
Sarmaty pojawi³ siê kolejny debiutant, wychowanek klubu, 18 letni
Seweryn Wrzesieñ. I wszyscy oni w
tym meczu zaprezentowali siê poprawnie, znacz¹co wp³ywaj¹c na
koñcowy, korzystny rezultat dla pi³karzy z Dobrej.
Przed meczem wydawa³o siê, ¿e
stabilizacja w klubie ze S³awna po
ostatnich zawirowaniach (m.in.
podpisanie umowy sponsorskiej z
Firm¹ ABWood) zaskutkuje, ¿e
m³odzi pi³karze S³awy, dla borykaj¹cej siê z absencj¹ niektórych zawodników Sarmaty, bêd¹ bardziej
wymagaj¹cym przeciwnikiem. Jednak sama m³odoœæ nie wystarczy i
mimo zmian w sk³adzie Sarmaty,
zespó³ z Dobrej okaza³ siê dru¿yn¹
znacznie lepsz¹ i móg³ ten mecz,
przy lepszej skutecznoœci, wygraæ
znacznie wy¿ej.
Pierwsza bramka dla Sarmaty
pad³a w 33 min., kiedy Wojciech
Bonifrowski zagra³ precyzyjnie w
pole karne S³awy do Macieja Go³dyna, a ten precyzyjnym strza³em
g³ow¹ pokona³ bramkarza gospoda-

rzy. W 38 min., po jednej z nielicznych kontr ze strony zawodników
S³awy, Pawe³ Wojciechowski silnym strza³em z kilku metrów w
okienko bramki Sarmaty uzyska³
wyrównanie. Gospodarze swoj¹
drug¹ i ostatni¹ sytuacjê bramkow¹
w tym meczu mieli w 44 min., kiedy
to ich zawodnik w dogodnej sytuacji
pos³a³ pi³kê tu¿ obok s³upka. W
ostatniej minucie pierwszej po³owy
pad³a druga bramka dla Sarmaty:
Krzysztof Szkup zagra³ z rzutu ro¿nego w pole karne S³awy, bramkarz
gospodarzy wybieg³ kilka metrów z
bramki, lecz zagra³ tak niefortunnie,
¿e str¹ci³ pi³kê wprost pod nogi Piotra Grochulskiego, który nie zmarnowa³ tak dobrej sytuacji i strzeli³
gospodarzom bramkê „do szatni”.
Piotr Grochulski w sobotnim
meczu wykazywa³ siê wyj¹tkow¹
aktywnoœci¹ i tylko w pierwszej
po³owie odda³ piêæ strza³ów na
bramkê S³awy, z których jeden raz
trafi³ pi³k¹ do siatki, jeden raz trafi³
pi³k¹ w s³upek, raz pi³kê z linii bramkowej wybi³ obroñca, a dwa by³y
minimalne niecelne. W drugiej po³owie, w 78 min., ten zawodnik dorzuci³ jeszcze jedn¹ bramkê do tego
bilansu po doskona³ej asyœcie Wojciecha GuŸniczaka.
Po przerwie S³awa by³a ju¿ tylko

t³em dla dobrze graj¹cego Sarmaty.
Tu¿ po wznowieniu gry w drugiej
po³owie kapitaln¹ akcj¹ popisa³ siê
Krzysztof Szkup, który min¹³ kilku
zawodników S³awy niczym tyczki
slalomowe, i gdy wbieg³ ju¿ w pole
karne zosta³ sfaulowany przez zawodnika gospodarzy, lecz sêdzia
g³ówny, mimo protestów goœci, nie
podyktowa³ rzutu karnego. W 53
min. Wojciech Bonifrowski precyzyjnym strza³em po ziemi z ok. 14
metrów zdoby³ trzeci¹ bramkê dla
Sarmaty. Ten sam zawodnik przed
kolejn¹ szans¹ na zdobycie gola
stan¹³ w 77 min., (kiedy to Wojciech
GuŸniczak w polu karnym S³awy
zosta³ z³apany za obie nogi przez
miejscowego bramkarza), lecz po
strzale z rzutu karnego pi³ka przelecia³a minimalnie obok s³upka.
Mimo prowadzenia 4:1 napór
Sarmaty trwa³ do koñca i zawodnikom z Dobrej uda³o siê wypracowaæ
kolejne dogodne sytuacje do zdobycia bramek, jednak zawiod³a skutecznoœæ i wynik nie uleg³ ju¿ zmianie. Ca³y zespó³ Sarmaty zagra³ dobre spotkanie i praktycznie wszyscy
zawodnicy, którzy wyst¹pili w tym
meczu, zas³u¿yli na wyró¿nienie.
Ale wartoœæ dru¿yny okreœl¹ kolejne mecze ze znacznie silniejszymi
przeciwnikami.
estan

IV liga - 3. kolejka
27.08.2011 r. - sobota:
Astra Ustronie Morskie - S³awa S³awno
Pogoñ II Szczecin - Ina Goleniów
Kluczevia Stargard - Victoria Przec³aw
Vineta Wolin - Leœnik/Rossa Manowo
16.00 Orze³ Wa³cz - Hutnik Szczecin
17.00 Sarmata Dobra - Gryf Kamieñ Pomorski
17.00 Lech Czaplinek - Rega Trzebiatów
17.00 Stal Szczecin - Energetyk Gryfino
Liga Okrêgowa Szczeciñska - 3. kolejka
27.08.2011 r. - sobota:
Arkonia Szczecin - Odra Chojna
13.30 Ehrle Dobra Szczeciñska - Sokó³ Pyrzyce
16.30 Unia Dolice - Piast Chociwel
17.00 Odrzanka Radziszewo - Œwiatowid £obez
17.00 K³os Pe³czyce - Zorza Dobrzany
17.00 Masovia Maszewo - Polonia P³oty
18.00 Œwit Skolwin - Stal Lipiany
28.08.2011 r. - niedziela:
18:00 Morzycko Moryñ - Sêp Brzesko
Klasa Okrêgowa - 3. kolejka
27.08.2011 r. - sobota:
B³êkitni II Stargard - Chemik II Police

Sparta Wêgorzyno - Vielgovia Szczecin
Pomorzanin Nowogard - Jeziorak Szczecin
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Ina Iñsko
12.45 Orze³ £o¿nica - GKS Mierzyn
16.30 Wicher Brojce - Sparta Gryfice
17.00 Kasta Szczecin-Majowe - Promieñ Mosty
17.00 Iskra Golczewo - Flota II Œwinoujœcie
A klasa Szczecin gr. 1 - 1. kolejka
28.08.2011 r. - niedziela:
Sowianka Sowno - Korona Stuchowo
B³êkitni Trzyg³ów - Fala Miêdzyzdroje
Mewa Resko - Orze³ Prusinowo
Bizon Cerkwica - Pomorzanin Przybiernów
Ba³tyk Miêdzywodzie - Ba³tyk Gostyñ
17.30 OKS Goleniów - Jantar Dziwnów
A klasa Szczecin gr. 2 - 1. kolejka
27.08.2011 r. - sobota:
D¹b Dêbice - D¹brovia Stara D¹browa
Zenit Koszewo - Unia Stargard
Orkan Dalewo - Radowia Radowo Ma³e
28.08.2011 r. - niedziela:
14.30 Orze³ Grzêdzice - WODR Barzkowice
16.00 Zorza Tychowo - Rolpol Chlebowo
16.00 Pomorzanin Kr¹piel - Olimpia Nowogard

Str
Str.. 18

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 23.8.2011 r.

Wêgorzynianie w Wiosce Hobbitów
Wêgorzyno z Lokaln¹ Grup¹
Dzia³ania Centrum Inicjatyw
Wiejskich w £obzie z wizyt¹, w
Sierakowie S³awieñskim
W dniu 18 marca 2011 roku,
burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska oraz dyrektor Biura
LGD CIW w £obzie Bo¿ena Zarecka, zainaugurowali wyjazdy edukacyjne mieszkañców powiatu
³obeskiego, w ramach realizacji
projektów Unii Europejskiej zwi¹zanych z aktywizacj¹ podmiotów
ekonomii spo³ecznej i lokalnego
œrodowiska.
Pierwszy z nich mia³ swój cel w
Sierakowie S³awieñskim, gdzie od
2000 roku, z inicjatywy dra Wac³awa Idziaka, powsta³a jedna z pierwszych w Polsce „wioska tematyczna” - Hobbiton.
Przekszta³cenia spo³eczno-polityczne i gospodarcze lat 90. nie
da³y miejscowej ludnoœci, szczególnie ziemi szczeciñsko-koszaliñskiej, du¿ych perspektyw. Pocz¹tki by³y trudne - jak opowiada³
nam jeden z lokalnych aktywistów.

Dziœ „Wioskê Hobbistów” odwiedzaj¹ rocznie tysi¹ce goœci z kraju
i zagranicy. A miejscowi „bij¹” siê
o pracê.
Ten piêkny i godny zazdroœci
pomys³ mieliœmy mo¿liwoœæ podziwiaæ dziêki zaanga¿owaniu i skutecznej polityce projektowej LGD
CIW, przy nie niezmierzonej aktywnoœci pani Zareckiej.
Podczas wyjazdu spo³ecznoœæ
Wêgorzyna reprezentowa³y szerokie œrodowiska. Pocz¹wszy od pani
burmistrz, przedstawicieli Rady
Miejskiej, Rady Powiatu, rad so³eckich, œwietlic wiejskich, poprzez reprezentantów stowarzyszeñ, ich sympatyków, przedstawicieli duchowieñstwa, przedstawicieli dyrekcji placówek oœwiatowych, skoñczywszy na urzêdnikach. Dzieñ pe³en wra¿eñ zakoñczy³a wspólna modlitwa przy podkoszaliñskim pomniku Matki Bo¿ej Królowej Œwiata, gdzie mieliœmy czas na chwilê zadumy i refleksji.
Wierzymy, ¿e kolejne inicjatywy podejmowane przez przedstawi-

Wakacyjny Patrol
w powiecie

cieli naszych w³adz i ¿yczliwych
organizacji, dzia³aj¹cych w naszym
powiecie, przynios¹ korzyœci od-

„DAR SERCA”
z Wakacyjnym
Patrolem
Policjanci z £obza wziêli
udzia³ w festynie pn. DAR SERCA, jaki odby³ siê w Orlu, w gminie Radowo Ma³e. Impreza ta
przeznaczona by³a g³ównie dla
najubo¿szych i pokrzywdzonych
przez los dzieci z powiatu ³obeskiego.
Wakacyjny Patrol przez ca³e
sobotnie popo³udnie goœci³ w Orlu,
gdzie rozbi³ niebieski namiot, a pod

Wakacyjny Patrol z £obza
nadal odwiedza dzieci i m³odzie¿
wypoczywaj¹c¹ w czasie wakacji
w swoich miejscach zamieszkania.
Ostatnio policjanci zawitali do
Zajezierza w gminie £obez, gdzie
przewodnik psa s³u¿bowego przeprowadzi³ z dzieæmi zajêcia na temat w³aœciwego postêpowania ze
zwierzêtami. Omówi³ tak¿e zasady,
jakie obowi¹zuj¹ przy kontakcie z
obcym psem. By³y to bardzo ciekawe zajêcia. Dzieci mog³y tak¿e zobaczyæ tresurê policyjnego Aresa.
Kolejnego dnia Wakacyjny Pa-

trol pojawi³ siê w gminie Dobra,
gdzie wspólnie z policjantami z
Dobrej mundurowi przeprowadzili
zajêcia z dzieæmi z Dobropola i
Tuczy. Te zajêcia odby³y siê tak¿e w
plenerze, na placu zabaw. Policjantka wspólnie z dzieæmi omówi³a zasady bezpiecznego zachowania siê
w ró¿nych sytuacjach: na placu zabaw, nad wod¹ i na drodze. Rowerzyœci mogli tak¿e oznakowaæ rowery engrawerem. By³o tak¿e ognisko i wspólne pieczenie kie³basek.
Ka¿dy uczestnik Wakacyjnego Patrolu otrzyma³ odblaski i magnesy
bezpieczeñstwa.
(kp)

zwierciedlone w integracji naszego
œrodowiska, zgodzie, szacunku i
¿yczliwoœci.
RB

nim stoisko z ulotkami prewencyjnymi i gad¿etami dla najm³odszych.
Policjanci przeprowadzili konkurs
plastyczny o tematyce bezpiecznych wakacji. Mundurowi pomagali tak¿e organizatorom festynu w
przeprowadzeniu ró¿nych konkurencji sportowych dla dzieci.
Wszystkie atrakcje na tej imprezie
by³y darmowe. Ka¿dy, to odwiedzi³
policyjne stoisko, otrzyma³ drobny
upominek i odblaski.
(kp)

POLICJA
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Sprawy przemocy Przyszli po skradzione
auto i wpadli
nie s¹ bezkarni
(WÊGORZYNO-£OBEZ)
Sprawcy przemocy domowej,
którzy swoim zachowaniem stwarzaj¹ zagro¿enie dla innych domowników - nie mog¹ czuæ siê
bezkarni.
Taki los spotka³ mieszkañca
Sielska w gminie Wêgorzyno, który
18 sierpnia us³ysza³ w s¹dzie postanowienie o tymczasowym aresztowaniu go na okres 3 miesiêcy, za
znêcanie siê nad rodzin¹. Mê¿czyzna ten zosta³ zatrzymany dwa dni

wczeœniej, kiedy to grozi³ domownikom no¿em i stwarza³ zagro¿enie
dla ich zdrowia i ¿ycia.
W tym samym dniu zarzuty
zwi¹zane z znêcaniem siê nad rodzin¹ us³ysza³ równie¿ 45 letni
mieszkaniec £obza. Prokurator
wobec podejrzanego zastosowa³
dozór policyjny oraz zobowi¹za³ do
opuszczenia zajmowanego lokalu
mieszkalnego.
Jakakolwiek forma przemocy
domowej jest przestêpstwem. (kp)

K³usownicy
w rêkach Policji
Policjanci z £obza zatrzymali
dwóch k³usowników z Runowa
Pomorskiego.
W poniedzia³ek nad ranem policjanci z £obza zatrzymali dwóch
k³usowników z Runowa Pomorskiego. Ju¿ wczeœniej funkcjonariusze
otrzymywali informacje, ¿e na jeziorze BrzeŸniak k³usownicy nielegalnie ³owi¹ ryby. Informacja ta
potwierdzi³a siê w poniedzia³ek nad
ranem, kiedy to policjanci na gor¹-

cym uczynki zatrzymali dwóch
mê¿czyzn z Runowa Pomorskiego,
którzy na jeziorze przy u¿yciu sieci
typu wonton wy³owili ponad 11 kg
ryb ró¿nego gatunku. Policjanci
zabezpieczyli sieci, ponton.
Mê¿czyŸni ci zostali zatrzymani
i przes³uchani w tej sprawie. Obaj
us³yszeli zarzuty z ustawy o rybactwie œródl¹dowym. Za k³usownictwo grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

M³odszy aspirant Piotr Opieka
z Dobrej najpopularniejszym
dzielnicowym z powiatu
³obeskiego
Znane s¹ ju¿ wyniki plebiscytu G³osu Szczeciñskiego na Najpopularniejszego Dzielnicowego
województwa zachodniopomorskiego. W tym roku czytelnicy tej
gazety wybierali swojego dzielnicowego, wysy³aj¹c smsy oraz kupony z gazety.
Uroczyste og³oszenie wyników i
nagród odby³o siê w pi¹tek 12 sierpnia 2011 r., w Urzêdzie Wojewódzkim w Szczecinie. Najpopularniejsz¹ dzielnicow¹ zosta³a sier¿.
Ewelina Lemza z KP w Miêdzyzdrojach. Z naszego powiatu najpopularniejszym dzielnicowym zosta³
m³. asp. Piotr Opieka z Posterunku
Policji w Dobrej. W tym roku Piotr
Opieka uplasowa³ siê na ósmej pozycji. To bardzo wysoka lokata. Ma
te¿ na swoim koncie tytu³ Najlep-

szego Dzielnicowego z województwa zachodniopomorskiego. Tytu³
ten zdoby³ w 2009 roku. Na uroczystoœci w Szczecinie dzielnicowego
reprezentowa³ kierownik z Posterunku w Dobrej m³. asp. Andrzej
W³odek, który odebra³ pami¹tkowy
dyplom i nagrody rzeczowe. Gratulujemy panu Opiece i ¿yczmy dalszych sukcesów!
(kp)

(£OBEZ) Policjanci z £obza
zatrzymali trzech sprawców, którzy skradli samochód ciê¿arowy
marki Scania z terenu Niemiec.

Do zdarzenia dosz³o w ubieg³y
wtorek wieczorem, kiedy to stra¿nik
leœny, podczas patrolowania lasów,
zauwa¿y³ porzucony samochód ciê¿arowy marki Scania. Zawiadomi³ o
tym fakcie ³obesk¹ Policjê. Funkcjonariusze ustalili, ¿e samochód
ten zosta³ skradziony na terenie Niemiec. Podjêli czynnoœci obserwacyjne, aby stwierdziæ, kto po niego
przyjdzie.
Nied³ugo potem policjanci zauwa¿yli starszego mê¿czyznê, któ-

Kolizje na drogach
powiatu
Na drogach powiatu w czasie
weekendu dosz³o do czterech kolizji.
W pi¹tek, 19 sierpnia 2011 r.,
takich kolizji by³o a¿ trzy. Ju¿ rano
o 9.30 w £obzie, na wyjeŸdzie z
placu 3 Marca w ul. Koœciuszki,
kieruj¹ca samochodem marki Ford
Fokus mieszkanka Rogowa nie
udzieli³a pierwszeñstwa przejazdu
kieruj¹cemu samochodem marki
Opel.
Po godzinie 15., te¿ na ulicy
Koœciuszki, mieszkaniec £obza kieruj¹cy motorowerem Honda, nie
zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci i
uderzy³ w poprzedzaj¹cy go samochód Opel, kierowany przez mieszkankê £obza.
W nocy, oko³o godz. 22.30, w
Resku, przy ul. Boh. Warszawy, kieruj¹cy samochodem VW Golf, wykonuj¹c manewr skrêtu uderzy³ w
bok samochodu VW Passat, nale¿¹cy do mieszkañca Reska. Sprawca
kolizji odjecha³ z miejsca zdarzenia, lecz po chwili zosta³ zatrzymany przez policjantów. Jak siê okaza³o, kieruj¹cy Passatem by³ pod
wp³ywem alkoholu. Pobrano krew
do badania na zawartoœæ alkoholu w
wydychanym powietrzu.
Czwarta z kolizji zdarzy³a siê
przed godzina 15., na drodze Wiewiecko - Wêgorzyno, gdzie kieruj¹ca samochodem Opel mieszkanka
£obza, wykonuj¹c nieprawid³owo
manewr wyprzedzania, zderzy³a siê
z samochodem Nissan nale¿¹cym
do obywatela Niemiec.

ry krêci³ siê ko³o auta, sprawdzaj¹c
czy nikogo nie ma i czy nikt go nie
obserwuje. Po chwili mê¿czyzna ten
wróci³ z kolegami po ten samochód.
Policjanci zatrzymali ca³¹ trójkê: 29 letniego mieszkañca S³upska
oraz 30 i 52 latka - obaj s¹ mieszkañcami Bytowa. Mê¿czyŸni pocz¹tkowo nie przyznawali siê do kradzie¿y
samochodu. Jak ustalili policjanci,
52 latek by³ kierowc¹ tego samochodu, gdy¿ jako jedyny posiada³ w
tej grupie prawo jazdy kategorii C.
Wszyscy us³yszeli zarzuty zwi¹zane
z paserstwem. Prokurator w £obzie
zastosowa³ wobec zatrzymanych
dozór policyjny oraz porêczenie
maj¹tkowe.
(kp)

NietrzeŸwi na drogach
Policjanci w czasie weekendu
zatrzymali a¿ szeœciu nietrzeŸwych kieruj¹cych.
W sobotê, 20 sierpnia, w £obzie,
przy ul. Waryñskiego, o godz.
01.30, policjanci zatrzymali kieruj¹cego samochodem Nissan Patrol
Jacka J., lat 32, który kierowa³ autem z wynikiem 1,51 mg/l w wydychanym powietrzu.
Wczeœniej policjanci z Reska,
na drodze £osoœnica - £osoœniczka,
zatrzymali rowerzystê, który jecha³
na rowerze z wynikiem 1,27 mg/l.
W niedzielê, 21 sierpnia, w
£obzie, policjanci z £obza zatrzymali w nocy dwóch nietrzeŸwych
kierowców; o godz. 01.05, na ul.
Okopowej, Micha³a Ch., lat 22 i o
godz. 03.15 na ulicy Wybickiego,
Rados³awa D., lat 26.
W tym samym dniu policjanci z
Wêgorzyna w Runowie zatrzymali nietrzeŸwego rowerzystê Mariana L.

Trzy kradzie¿e
Policjanci z £obza odzyskali w
niedzielê przed po³udniem mieszad³o do betonu warte 600 z³, które
skrad³ Dariusz B. z £obza.
Tego samego dnia mieszkanka
Rekowa zg³osi³a, ¿e ze zbiorników
ci¹gnika rolniczego i samochodu
ciê¿arkowego nieznany sprawca
skrad³ 150 litrów oleju napêdowego, wartego 732 z³.
Natomiast w Rynowie, w Oœrodku Diogenes, nieustalony na chwilê
obecn¹ sprawca skrad³ portfel z pieniêdzmi i dokumentami.
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Galeria tygodnika
Wiktoria i Julia

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 32 brzmia³o:

„Gdzie cienko, tam sie rwie”

Nagrodê wylosowa³a pani Genonefa Ku¿el z Wysiedla.
Gratulujemy.
FOTO-VIDEO. RESKO, ul. ŒRODKOWA 8; www.fotoklif.pl tel. 508285242

