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Ktoœ k³amie w sprawie wywozu
osadu i powinien to
wyjaœniæ burmistrz
UWAGA!
Osoby poszkodowane
przez firmê produkuj¹c¹
okna „Plastika”
sp. z o. o. ze Œwidwina
proszê o kontakt:
Tel. 503 004 868.
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Ktoœ k³amie w sprawie wywozu
osadu i powinien to wyjaœniæ
burmistrz

Kazimierz Rynkiewicz
Wracamy do sprawy kosztów,
jakie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji przedstawi³o Radzie Miejskiej, a które rzutuj¹ na
cenê wody i œcieków dla mieszkañców gminy. Wyjaœnienia kalkulacji
jednego ze sk³adników tych kosztów
domaga³ siê radny Henryk Stankiewicz. Chodzi o koszt wywozu osadów z oczyszczalni œcieków.
W oczyszczalni po procesie
oczyszczania powstaje osad. Jest on
wywo¿ony na poletko za oczyszczalni¹, gdzie nastêpuje naturalny
proces ods¹czania i parowania
wody. Prawid³owo PWiK powinien
wywoziæ such¹ masê, o niskim procencie nawodnienia. Gdyby przyj¹æ
wyjaœnienie inspektor Ewy Ciechañskiej i czytaæ liczby podane
przez PWiK, firma wywozi wodny
12-procentowy roztwór.
Radnego Stankiewicza zainteresowa³ spory wzrost kosztów transportu, wykazany przez PWiK, z 81
tys. z³ w roku 2009 do 102 tys. w
2010. Pokreœlê, te koszty wp³ywaj¹
na cenê wody i œcieków. Oczywistym obowi¹zkiem radnego, który
zosta³ wybrany przez mieszkañców,
jest interesowaæ siê, zadawaæ pytania i liczyæ, by ci mieszkañcy nie byli
okradani przez przeró¿nych kombinatorów. Nie mówiê tutaj o PWiK,
bo sprawê wyjaœni prokuratura, ale
wska¿ê tylko pewne absurdy liczenia kosztów osadu oraz ich kontroli
w urzêdzie miejskim, który powinien to robiæ, a nie radny. Ale jak
urz¹d pod panowaniem tego burmistrza robi co chce, to wojowanie o
pieni¹dze podatników pozostaje
radnym.
W „dodatkowych” wyjaœnieniach do protoko³u ze sprawdzenia
prawid³owoœci wniosku taryfowego
PWiK poda³o, ¿e szacowana iloœæ
wywiezionego osadu wynios³a 1800
ton. Proszê zwróciæ uwagê na s³owo
„dodatkowe”. Radni po prostu za¿¹dali szczegó³owego rozliczenia
kosztów, bo do tej pory by³y one
podawane „na wiarê”. Okaza³o siê,
¿e np. koszty transportu nie by³y
wyspecyfikowane, jak wiele innych
sk³adników kosztów wp³ywaj¹cych
na cenê. Urz¹d podawane przez
PWiK kwoty przyjmowa³ „jak leci”.
W tych wyjaœnieniach podano, ¿e w
celu wywozu osadu wykonano 360
kursów ci¹gnikiem. Radny przeli-

czy³, ¿e przy za³adunku 5-tonowej
przyczepy i 4 kursach dziennie na
pola do Byszewa (bo czêœciej siê nie
da), osad wywo¿ono by przez 90 dni
pod rz¹d. Odliczaj¹c soboty i niedziele, wysz³oby, ¿e wo¿ono osad
non stop przez 4 miesi¹ce! Nas z
kolei zainteresowa³a iloœæ, bo 1800
ton to by³by sk³ad 45 wagonów 40tonowych. Ju¿ te porównania nie
pozwalaj¹ obojêtnie przejœæ nad podanymi liczbami. Bo w koñcu ile
tego osadu wpuszczamy do kanalizacji, jak myjemy rêce lub k¹piemy
siê?
Gdy zaczêliœmy sprawdzaæ, okaza³o siê, ¿e dane z dostêpnych nam
dokumentów s¹ sprzeczne z wyjaœnieniami inspektor Ewy Ciechañskiej i pismami podpisanymi przez
wiceburmistrza Ireneusza Kabata,
który odpowiada³ na pisma radnego
Stankiewicza.
Wiceburmistrz Kabat opar³ siê
na dokumentach, jakie PWiK sk³ada
do Urzêdu Marsza³kowskiego. Wynika z nich, o czym napisa³ sam wiceburmistrz, ¿e w roku 2008 PWiK
wytworzy³ 1518 ton osadów œciekowych. W rubryce: „Sucha masa wytworzonych komunalnych osadów
œciekowych” PWiK poda³ – 184
tony. Masa „zastosowanych” osadów – 184 t. Zmagazynowa³ je. W
2009 r. odpowiednio: 1380; sucha
masa – 170; zastosowanie – 190, cel
zastosowania: rolnicze, w gospodarstwie w Byszewie.
2010 r.: wytworzono – 1290 t,
sucha masa – 160 t, nie podano zastosowania; PWiK poda³: „sk³adowanie na terenie oczyszczalni”. Data
zestawienia: 15 luty 2011 rok.
Pierwsza w¹tpliwoœæ: jak mo¿na
by³o uj¹æ w kalkulacji za 2010 r.
koszty wywozu, je¿eli w raporcie
napisano, ¿e ich nie wywieziono,
lecz sk³adowano na terenie oczyszczalni?
Zapyta³em inspektor Ewê Ciechañsk¹, czy wywieziono „wytworzone osady œciekowe” (1290 t), czy
„such¹ masê” (160 t).
Liczba 1800 t za 2010 r. wynika
ponoæ z tego, ¿e, jak napisa³ wiceburmistrz Kabat: „Nagromadzenie iloœci osadu w roku 2010 wynik³o z faktu, ¿e zaprzestano dotychczasowego
sposobu jego wykorzystania tj. do
tworzenia warstwy glebotwórczej
na sk³adowisku odpadów komunalnych w Prusinowie, ze wzglêdu na
zakoñczon¹ rekultywacjê sk³adowiska. Wobec powy¿szego istnia³a ko-

niecznoœæ wywozu w 2010 r. 1800 ton
osadu (czêœæ z 2009 r. i czêœæ z 2010
r.), w celu uwolnienia pojemnoœci
poletek osadowych pod nastêpne
zrzuty osadu).
Tylko czy to jest prawda? Bo w
œwietle dokumentów osady za 2009
rok zosta³y wywiezione... na pole do
Byszewa.
Wróæmy do pytania, czy wywozi
siê wytworzony osad, czy such¹
masê. Inspektor Ciechañska przekonuje mnie, ¿e wytworzony „ustabilizowany” osad, czyli 1290 (³¹cznie
1800) ton. W takim razie po co i jak
wylicza siê such¹ masê i co mówi
wpis w rubryce „masa zastosowanych osadów”? Pani inspektor nie
wie. Liczy nawet na kalkulatorze, ile
procent w wytworzonym osadzie
(mazi) stanowi sucha masa. Przy
dwóch danych za dwa lata wychodzi
jej, ¿e oko³o 12 procent. Liczê trzeci
rok - tyle samo. Wychodzi na to, ¿e
wywo¿¹c osad – 1800 ton, zawiera³
on tylko 12 procent suchej masy, a
reszta to... woda!!! Wywieziono
wiêc 216 ton suchej masy i 1584 tony
wody! Ci¹gnikow¹ przyczep¹. Wystarczy ma³y eksperyment; proszê
nalaæ do szklanki 9/10 wody i wsypaæ 1/10 (w przybli¿eniu 12%) cokolwiek najgêstszego i zobaczyæ,
czy powstanie maŸ, czy p³yn. A to za³adowano kopark¹ na przyczepê!
Pytanie do wiceburmistrza Kabata. Napisa³ on w piœmie do radnego Stankiewicza: „Innymi dokumentami poœwiadczaj¹cymi, ¿e osad zosta³ wywieziony do Gospodarstwa
Rolnego w Byszewie, s¹ miêdzy innymi (…) umowa z zawarta w dniu
19 sierpnia 2009 r. pomiêdzy PWiK
a Gospodarstwem Rolnym w Byszewie. Powy¿sza umowa obejmuje
dostawê ustabilizowanego osadu
œciekowego (…)” i dalej: „umowa
przewiduje dostawê osadu w iloœci
do 200 ton suchej masy rocznie”.
Pytanie jest proste – czy umowa
przewiduje dostawê 1800 ton osadu
wytworzonego, czy do 200 ton suchej masy osadu?
Inspektor Ciechañska przekonuje, ¿e wywozi siê osad wytworzony,
wiêc wystarczy zajrzeæ do umowy,
panie wiceburmistrzu i j¹ przeczytaæ.
Ja zajrza³em do rozporz¹dzenia
Ministra Œrodowiska z dn. 8 grudnia
2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Minister wskazuje,
¿e w rubryce „Masa wytworzonych

osadów” nale¿y podaæ masê wytworzonych komunalnych osadów œciekowych z dok³adnoœci¹ co najmniej
do pierwszego miejsca po przecinku,
zaœ w rubryce „Masa zastosowanych
osadów” (czytaj – wywiezionych)
nale¿y podaæ masê „ustabilizowanych” komunalnych osadów œciekowych, równie¿ z dok³adnoœci¹ jw.
Jasno z tego wynika, ¿e masa
wytworzona, to co innego ni¿ ustabilizowana, co s³usznie zawarte jest
ju¿ w umowie z Byszewem (do 200
t ustabilizowanego osadu).
Proszê urzêdnicze gremium o
ustosunkowanie siê do powy¿szego
i odpowiedŸ czytelnikom i mieszkañcom £obza. Bo mo¿e okazaæ siê,
¿e PWiK, przez niedba³oœæ (nie chcê
tu iœæ dalej) urzêdników nie tylko zarabia na podwy¿ce wody, ale nawet
na jej wywo¿eniu traktorem, co z
kolei wp³ywa na wy¿sz¹ cenê wody,
na której PWiK znowu zarabia.
To by³by ju¿ niez³y œciek.
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Najwa¿niejsze
dla gminy
(WÊGORZYNO).
Rozpoczê³y siê ju¿ prace
nad przysz³orocznym
bud¿etem i ustalaniem
najwa¿niejszych zadañ,
jakie maj¹ byæ
realizowane na terenie
gminy.
W projekcie uchwa³y dotycz¹cej za³o¿eñ do projektu bud¿etu
gminy na przysz³y rok wœród najwa¿niejszych zadañ do zrealizowa-

nia znalaz³y siê:
- budowa i przebudowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej
w granicach „Aglomeracji Wêgorzyno” - ETAP II, ale pod warunkiem dofinansowania zadania z bud¿etu Unii Europejskiej lub innych
Ÿróde³,
- budowa sieci wodoci¹gowej przesy³owej w pó³nocno - wschodniej czêœci Gminy Wêgorzyno: Runowo - Kraœnik; Lesiêcin – Gardno
oraz budowa infrastruktury transmisji danych dla miasta i gminy Wêgorzyno.
op

Chc¹ siê od³¹czyæ
27 wrzeœnia 2011r. o godzinie 16.30 w œwietlicy wiejskiej w Lubieniu Dolnym odbêd¹ siê
konsultacje z mieszkañcami miejscowoœci: Lubieñ Dolny, Lubieñ Górny, Dorowo, £agiewniki i Bezmoœcie.
Obwieszczenie o spotkaniu wyda³ burmistrz
Reska, Arkadiusz Czerwiñski. Spotkanie odbêdzie siê w celu przeprowadzenia konsultacji, w
sprawie wydzielenia z So³ectwa Lubieñ Dolny
miejscowoœci £agiewniki i Bezmoœcie i utworzenia z tych miejscowoœci nowego so³ectwa
„£agiewniki”.

GABINET PSYCHOLOGICZNY

PRACOWNIA BADAÑ
KIEROWCÓW
badania na broñ, poradnictwo
ul. Lipowa 7, Z³ocieniec
Gabinet czynny w ustalonych
telefonicznie terminach,
kontakt po 15.30, tel. 604207996
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So³tysi naszego powiatu – Zbigniew Bia³ek, so³tys Lesiêcina i K¹kolewic.

Potrzebujemy miejsca do spotkañ
Kontynuujemy nasz¹ seriê
wywiadów z so³tysami wsi
w Powiecie £obeskim.
Tym razem rozmawiamy
ze Zbigniewem Bia³kiem
so³tysem Lesiêcina
i K¹kolewic, w gminie
Wêgorzyno.
Jakie prace s¹ prowadzone
obecnie na wsi? Co zosta³o ju¿ zrobione?
- Pieniêdzy so³eckich mamy
dosyæ du¿o, jest to oko³o 15.000 z³.
Staramy siê dbaæ po równo o obie
wioski, tak aby ¿adna nie czu³a siê
pokrzywdzona. Wykaszamy trawê
w miarê systematycznie. Rocznie
jest potrzebne oko³o 120 litrów paliwa do kosiarek. Aktualnie malowane s¹ barierki na moœcie. Farbê
jednak dostaliœmy z Zarz¹du Dróg
Powiatowych. Mamy dwa place zabaw, jeden w Lesiêcinie i drugi w
K¹kolewicach. Z funduszy so³eckich remontujemy przystanek dla
dzieci. W tym roku zorganizowaliœmy wycieczkê do Miêdzyzdrojów,
pojecha³o nas oko³o 90 osób. By³o

œwietnie, wszyscy byli zadowoleni.
Robiliœmy tak¿e Dzieñ Dziecka,
przysz³o oko³o 100 osób, dopisa³a
nam te¿ pogoda.
Jakie plany ma wioska na przysz³oœæ, jakieœ inwestycje, mo¿e imprezy?
- W K¹kolewicach nied³ugo postawimy wiatê przystankow¹. Na
pewno potrzebujemy lokalu, klubu,
œwietlicy - czegokolwiek. Potrzebujemy miejsca do spotkañ. W tej
chwili mamy œwietlicê w K¹kolewicach, ale jest bardzo ma³a, nie mo¿na wiêc tam urz¹dzaæ spotkañ. Trudno jest w niej zmieœciæ wiêcej ni¿ 10
osób. Otwarta jest 2 godziny dziennie, by³ tam kiedyœ punkt biblioteczny, jednak aktualnie jest likwidowany a ksi¹¿ki zostan¹ zabrane. Do
koñca roku bêdzie funkcjonowa³
jako œwietlica. S¹ pomys³y aby œwietlicê zrobiæ w budynku, w którym
kiedyœ mieœci³a siê hydrofornia. Ale
do tego potrzebna jest wiêksza inwestycja. Potrzebujemy jednej
œwietlicy na ca³e so³ectwo. Uwa¿am, ¿e nie ma sensu roz³¹czaæ siê,
mo¿emy tylko na tym straciæ. Mamy
jeden koœció³, mo¿emy wiêc mieæ

jedn¹ œwietlicê. Budynek by³ej hydroforni jest du¿y, ma oko³o 100
m.kw. Bêdê walczy³ o ten lokal. Jest
to naszym wspólnym priorytetem.
W naszym so³ectwie mamy oko³o
100 osób w wieku od maluszka do
18 lat. Jest to powa¿ny argument za
tym aby powsta³a œwietlica. Myœlimy tak¿e o ogrodzeniu placów zabaw. Imprez czy zabaw ¿adnych nie
planujemy ju¿ w tym roku, w³aœnie
z powodu braku lokalu.
Z jakimi problemami boryka siê
obecnie wioska?
- Naszym podstawowym proble-

Sesja bêdzie w œrodê
(WÊGORZYNO). W œrodê 21
wrzeœnia o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w
Wêgorzynie odbêdzie siê IX sesja
Rady Miejskiej.
Wœród proponowanych projektów uchwa³, nad którymi bêd¹ obradowaæ rajcy, znajduje siê uchwa³a
dotycz¹ca wspó³dzia³ania z gmin¹
£obez w realizacji zadañ w zakresie
wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, funkcjonuj¹cych na terenie gminy. W
uzasadnieniu czytamy, ¿e podjêcie
uchwa³y da mo¿liwoœæ zawarcia
porozumienia z gmin¹ £obez w

sprawie przyjmowania w miarê wolnych miejsc dzieci zamieszka³ych w
gminie Wêgorzyno do przedszkoli
funkcjonuj¹cych na terenie gminy
£obez.
Gmina Wêgorzyno pokrywaæ
bêdzie koszty dotacji udzielanej
przez gminê £obez do niepublicznego przedszkola w wysokoœci 75
proc. ustalonych w bud¿ecie gminy
£obez wydatków bie¿¹cych ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego
ucznia.
Porozumienie zostanie zawarte
na czas nieokreœlony z mo¿liwoœci¹
rozwi¹zania przez ka¿d¹ ze stron z

mem jest to, ¿e w naszym so³ectwie
jest bardzo du¿o terenów agencyjnych. Gmina dopiero niektóre tereny przejmuje. Jednak wiadomo, ¿e
nie jest to takie ³atwe. Nie mamy
wiêc np. gdzie nasadzaæ krzewów czy
kwiatów, nie mamy terenów, aby wybudowaæ œwietlicê czy klub. Nie mamy
pola do popisów aby coœ zrobiæ. Jeœli
chodzi o czyny spo³eczne, to miêdzy
m³odzie¿¹ zawsze znajdê kogoœ do
pomocy. Problemem s¹ te¿ drogi. Trzy
czy cztery drogi gminne ju¿ wymagaj¹
remontów. Nie mamy te¿ chodników.
S¹ to wioski popegeerowskie. D³ugo
nic siê tu nie dzia³o.
PJ

Szko³a z etyk¹
koñcem roku szkolnego, za uprzednim szeœciomiesiêcznym wypowiedzeniem.
Kolejny projekt uchwa³y dotyczy wyra¿enia zgody na u¿yczenie
na czas nieokreœlony dla Szko³y
Podstawowej w Wêgorzynie czêœci
nieruchomoœci zabudowanej.
Czêœæ projektów uchwa³ dotyczyæ bêdzie zgody rajców na sprzeda¿ nieruchomoœci gminnych. Po
wakacyjnej przerwie radni rozpatrz¹ równie¿ skargi na dzia³ania
burmistrz Wêgorzyna z³o¿one
przez Pani¹ Marzenê Parsza oraz
Pani¹ Gra¿ynê Krz¹czkowsk¹.
MM

(£OBEZ).W ostatnim numerze
„Tygodnika £obeskiego” ukaza³ siê
tekst o braku etyki w ³obeskich szko³ach, nie dotyczy on Zespo³u Szkó³ im.
T. Koœciuszki w £obzie.
Tutaj bowiem od bie¿¹cego roku
szkolnego zajêcia z etyki odbywaj¹ siê
w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Prowadzi je nauczyciel z kwalifikacjami.
Deklaracje od rodziców uczniów niepe³noletnich i od uczniów pe³noletnich
zbierane by³y ju¿ w kwietniu 2011 r., a
rodzice klas I uzupe³niali je do 6 wrzeœnia 2011. Chêæ uczestniczenia w lekcjach etyki zg³osi³o 13 osób. Rodzice
zostali poinformowani o programie zajêæ
bezpoœrednio przez nauczycielkê podczas spotkania dyrektora i nauczycieli z
MM
rodzicami wszystkich uczniów.
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TURNIEJ O PUCHAR ORLIKA W RESKU
W sobotê, 7 wrzeœnia
2011 r. odby³ siê I Turniej
o Puchar Orlika 2011. W
rywalizacji wziê³y udzia³
4 dru¿yny. Turniej
rozgrywany by³
systemem grupowopucharowym, tak aby
ka¿da dru¿yna mog³a
rozegraæ minimum
trzy mecze.
Dru¿yny wyst¹pi³y w sk³adzie:
1. Pogoñ: G. Bryk, K. Skrilec,
B. Kubalak, M. Korupko, M. Okrasa, K. Kochelak, A. Gromek.
2. 220V: T. Zienkiewicz, S.
Tomecki, J. Tomecki, R. Stefaniak,
£. Pawelec, £. Dziuba, D. Fiako, W.
Spychalski, B. Bas, P. Knieæ.
3. Tygrysy: O. Je¿, M. Kolanowski, K. Majewski, K. Nowowiejski, M. Fabisiak, E. Czura, M.
Seniuk, M. Kar³owski, A. Wañcowicz.
4. Lubieñ: D. £a¿ewski, K.
Oleszkiewicz, K. Lewicki, P. Romaszko, P. Imianowski, P. Kuczmarski.
W meczu o trzecie miejsce dru¿yna Tygrysów pokona³a dru¿ynê
220V. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 4:0.
Mecz fina³owy rozegrany miêdzy dru¿yn¹ Pogoni i dru¿yn¹ Lubienia w regulaminowym czasie

zakoñczy³ siê remisem 3:3. Seriê
rzutów karnych wygra³a dru¿yna
Pogoni, zajmuj¹c tym samym
pierwsze miejsce w turnieju.
Królem strzelców zosta³ Konrad
Lewicki, który 8 razy trafi³ do bramki przeciwnika.

Jesienna akcja szczepienia
lisów wolno ¿yj¹cych
przeciwko wœciekliŸnie
W dniach od 3 do 8 paŸdziernika 2011r. na obszarze województwa zachodniopomorskiego przeprowadzona bêdzie jesienna akcja szczepienia lisów wolno ¿yj¹cych, przeciwko wœciekliŸnie.
Szczepienie wykonywane bêdzie
za pomoc¹ doustnej szczepionki zatopionej w zanêcie, wyrzucanej z samolotów na lasy, pola, ³¹ki i nieu¿ytki.
W przypadku wyst¹pienia niekorzystnych warunków meteorologicznych lub innych przeszkód uniemo¿liwiaj¹cych loty samolotów w wy¿ej
okreœlonym czasie, akcja prowadzona
bêdzie w kolejnych dniach paŸdziernika.
W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y
pamiêtaæ o odpowiednim postêpowaniu i zachowaniu na terenach objêtych
szczepieniem oraz przestrzeganiu po-

ni¿szych zasad: w trackie zrzucania
szczepionki z samolotów przez koleje
7 dni po wyrzuceniu, czyli w okresie od
3 do 15 paŸdziernika nie nale¿y: urz¹dzaæ polowañ, wprowadzaæ wycieczek
grup szkolnych oraz grup zorganizowanych na obszar objêty szczepieniem,
dotykaæ, zbieraæ, niszczyæ przynêt zawieraj¹cych szczepionkê, wypuczaæ
psów i kotów poza w³asne gospodarstwo.
Ponadto nale¿y: trzymaæ zwierzêta
gospodarskie pod kontrol¹, pouczyæ
dzieci o koniecznoœci unikania kontaktu ze szczepionk¹.
W razie kontaktu cz³owieka ze
szczepionk¹ nale¿y bezzw³ocznie
zg³osiæ siê do najbli¿szej placówki
s³u¿by zdrowia. W przypadku kontaktu
zwierz¹t domowych ze szczepionk¹
nale¿y niezw³ocznie zg³osiæ siê do najbli¿szego zak³adu leczniczego dla
zwierz¹t.

Tabela wyników
Nazwa dru¿yny
Pogoñ
220V
Tygrysy
Lubieñ

Pogoñ
1:7
1:2
-

220V
7:1
5:2

Trzy najlepsze dru¿yny otrzyma³y dyplomy i puchary ufundowane przez burmistrza Reska. Indywidualny puchar trafi³ równie¿ w rêce
króla strzelców turnieju.
Meczom towarzyszy³y olbrzy-

Tygrysy
2:1
5:1

Lubieñ
2:5
1:5
-

mie emocje i ¿ywio³owy doping,
który tworzy³ znakomit¹ atmosferê.
Kolejny podobny turniej zostanie
zorganizowany wiosn¹ 2012 roku.
Animator sportu
Dariusz Znajewski

„Œmieræ jest bram¹ do dalszego œwiata
lepszego œwiata.”
Naszemu Koledze
Stanis³awowi Sadowskiemu
wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci

MATKI

sk³adaj¹ koledzy i kole¿anki
z Wydawnictwa Polska Prasa Pomorska
i Redakcji Tygodnika £obeskiego.
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REKLAMA
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Reklama
Tel. 91 973730

DRUKARNIA

Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 091 3973730

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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NASI MIESZKAÑCY
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Wyprawa na Kresy Wschodnie (cz. 5)
Czas pobytu we Lwowie pozwala nam
na wspólne zdjêcie przy pomniku Adama
Mickiewicza.

Zwiedzaj¹c Lwów, pani
przewodnik zwraca uwagê
uczestników wycieczki na
znany we Lwowie ród Teodorowiczów, zwi¹zanych z katedr¹ ormiañsk¹. Nota bene –
jedna uczestniczka naszej
wycieczki, pochodzi z tego
rodu.
Zbigniew Kêdra

Byliœmy te¿ wewn¹trz
budynku teatru
operowego.
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Nowy chodnik
w Bienicach

Na podstawie podpisanego
Porozumienia 3 lutego 2011 roku
ze Starostwem Powiatowym w
£obzie oraz Zarz¹dem Dróg Powiatowych w £obzie, zosta³y rozpoczête prace dotycz¹ce wykonania nawierzchni chodnika i zjazdów indywidualnych w miejscowoœci Bienice, o ³¹cznej d³ugoœci
606 mb.
Zgodnie z treœci¹ porozumienia,
Starostwo Powiatowe w £obzie w
porozumieniu z ZDP £obez, przekaza³o nastêpuj¹cy materia³ drogowy:
1. krawê¿nik – 606 mb,
2. kostka betonowa polbruk gr. 6

cm – 905 mkw. oraz obrze¿a trawnikowe – 606 mb.
Zarz¹d Dróg Powiatowych w
£obzie zapewnia odpowiedni nadzór techniczny, odnoœnie ustalenia
technologii robót i rozwi¹zañ konstrukcyjnych dla realizacji zadania.
Gmina Dobra zabezpieczy³a niezbêdny sprzêt, materia³y pomocnicze i transport kruszyw, oraz ponosi
koszty zwi¹zane z zatrudnienia i
wyposa¿eniem pracowników w niezbêdne narzêdzia. Planowany termin zakoñczenia wykonania chodnika w Bienicach przypada na
pierwsz¹ po³owê listopada br.
Przygotowa³: Sebastian Kuran

Niebezpieczna
droga

W minionym tygodni odwiedziliœmy Wojtaszyce, wioskê w
gminie Dobra. So³tys wsi mówi³a
nam o potrzebach, jakie maj¹
mieszkañcy, wskaza³a tak¿e na
g³ówny problem – brak chodnika.
Faktycznie w Wojtaszycach jest
tylko krótki fragment chodnika, a
wieœ do ma³ych nie nale¿y. Jest tam
doœæ du¿e natê¿enie ruchu, drogami
jeŸdzi tak¿e du¿o samochodów ciê¿arowych.O tym, ¿e chodnik jest
potrzebny œwiadczy chocia¿by ukazana na zdjêciu sytuacja, przedstawiaj¹ca uczniów w drodze na boisko
sportowe, znajduj¹ce siê na drugim
koñcu wsi. Oczywiœcie wszystko
nadzoruje nauczyciel.
Po zajêciach szkolnych dzieci
jednak id¹ bez opieki. Obok g³ównej drogi znajduje siê tak¿e plac
zabaw, jest on co prawda ogrodzony

Bezpieczna droga przedszkolaka
Zespó³ ds. nieletnich z
£obza dba o bezpieczeñstwo
przedszkolaków. Kilka dni
temu zespó³ ds. nieletnich z
Komendy Powiatowej Policji
w £obzie odwiedzi³ 4 i 5 latków z przedszkola im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie.
Dzieci kilka dni wczeœniej dowiedzia³y siê od policjantów o tym,
jak nale¿y bezpiecznie zachowywaæ
siê na drodze. Teraz przyszed³ czas
na praktyczne sprawdzenie tych
umiejêtnoœci.
Ka¿de dziecko otrzyma³o odblaskow¹ kamizelkê, krótki przypominaj¹cy instrukta¿ i czas na egzamin.
Ka¿dy przedszkolak przechodzi³
przez jezdnie pamiêtaj¹c o obowi¹zuj¹cych zasadach. Zadanie okaza³o siê nie takie ³atwe.
Dzieci mia³y okazjê przeæwi-
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ale dzieci musz¹ do niego dochodziæ
drog¹.
- Najbardziej w wiosce potrzebne s¹ chodniki. Pisa³am podanie,
lecz na razie to nic nie da³o. Jest to
d³uga wioska a tego chodniczka
mamy kawa³eczek – od szko³y do
koœcio³a. Dzieci chodz¹ na co dzieñ
ulic¹, a przecie¿ przez nasz¹ wieœ
przeje¿d¿a du¿o tirów. Jest to niebezpieczne. Potrzebny jest tutaj
chodnik przez ca³¹ wioskê, chocia¿
z jednej strony.
Dosta³am odpowiedŸ, ¿e nie
wszêdzie zmieszcz¹ siê chodniki
przy drodze. Musia³by byæ wiêc
rwany, raz z jednej strony, raz z drugiej. Ale jest to przecie¿ lepsze ni¿
brak chodnika. W Bienicach, w
B³¹dkowie chodniki robi¹, u nas te¿
jest taki potrzebny – mówi³a Zenobia Krzak, so³tys Wojtaszyc.
Piotr Jachym

Spotkanie
w sprawie
wodoci¹gu
(WÊGORZYNO). Dzisiaj (we
wtorek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej odbêdzie siê spotkanie
w³aœcicieli dzia³ek rekreacyjnych
nad jeziorem Woœwin w miejscowoœci Cieszyno z wykonawcami, którzy maj¹ wybudowaæ tam sieæ wodoci¹gow¹ doprowadzaj¹c¹ wodê
nad jezioro.

czyæ to zadanie jeszcze kilka razy.
Po drodze przedszkolaki zapozna³y

siê z podstawowymi znakami drogowymi.
(kp)

Zgodnie z og³oszeniem o przetargu prace maj¹ zakoñczyæ siê jeszcze w tym roku.
W zakres budowy wchodzi m.in.
sieæ wodoci¹gowo-przesy³owa,
przy³¹cza wodoci¹gowe, studzienki, hydranty, zasuwy, w³¹czenie do
sieci, p³ukanie wodoci¹gu. D³ugoœæ
wodoci¹gu ma wynosiæ 1446 mb.
MM

tygodnik ³obeski 20.9.2011 r.
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Dla kogo ten oœrodek?
(£OBEZ). Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania bud¿etu
za minione pó³rocze dla domów i
oœrodków kultury, œwietlic i klubów przyznano na ten rok
1.819.105 z³, natomiast do czerwca zosta³o wykorzystanych
734.803 z³.

internetu – 300 z³, 2.073 kosztowa³a wymiana przy³¹cza kanalizacyjnego w œwietlicy w Suliszewicach i
naprawa rynien w œwietlicy w Grabowie.
W informacji nie ma s³owa na
temat organizowanych warsztatów,
imprez itp.

Zgodnie z informacj¹ o przebiegu planu finansowego za I pó³rocze
2011 roku £DK dotacja z gminy
wynios³a 686.803 z³, a dotacja powiatowa - 18.685 z³, z wynajmu sal
i œwietlic za I pó³rocze do £DK
wp³ynê³o 13.426,50 z³, za ogniska
muzyczne i plastyczne – 9.165 z³, z
refundacji PUP – 8.485,03 z³, z darowizn i innych przychodów –
8.056,66 z³, z Euroregionu Pomerania (dofinansowanie projektów) –
1.200 z³ i z odsetek bankowych za
nieterminowe wp³aty – 225,79 z³,
³¹cznie – 746.046,98 z³.
Z kolei koszty wynagrodzeñ i
pochodnych wynios³y ³¹cznie
479.973,26 z³ w tym: 351.797,29 z³
na wynagrodzenia osobowe,
64.113,92 z³ – sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne, 7.157,53 z³ –
sk³adki na Fundusz Pracy oraz
56.904 z³ – na wynagrodzenia bezosobowe.
Z
kosztów
wynosz¹cych
266.408 z³ wydano na zakup pozosta³ych us³ug (gastronomicznych,
hotelowych, komunalnych, transportowych, bankowych, pocztowych, kominiarskich i innych)
111.062 z³. Za 61.629 z³ zakupiono
energiê ciepln¹, elektryczn¹ oraz
wodê. 48.869 z³ wydano na zakup
materia³ów i wyposa¿enia (materia³y biurowe, drobne wyposa¿enie
£DK i œwietlic, œrodki czystoœci,
opa³ materia³y remontowe i inne),
19.739 z³ wydano na odpis na ZFŒS,
3.793 z³ – ró¿ne op³aty i sk³adki
(ubezpieczenia: maj¹tkowe, podró¿y, op³aty licencyjne ZAIKS, STOART i MPLC), 6.320 z³ wynios³y
podró¿e s³u¿bowe krajowe, natomiast podró¿e s³u¿bowe zagraniczne - 3.029 z³. 3.160 z³ – us³ugi t³umaczenia, 3.416 z³ wynios³y op³aty z
tytu³u telefonii komórkowej, natomiast z tytu³u telefonii stacjonarnej
– 1.142 z³, zakup us³ug dostêpu do

Na naukê poza £obez
Na stronie £DK jest natomiast
informacja o tym, co i ile kosztuje.
Dzieci z biednych rodzin raczej nie
maj¹ tu czego szukaæ, mog¹ co najwy¿ej pomalowaæ sobie albo kupiæ
bilet np. do Drawska Pomorskiego.
I tak np. nauka gry na gitarze
kosztuje 100 z³ miesiêcznie, na gitarze basowej - 50 z³ miesiêcznie, na
pianinie - 100 z³ miesiêcznie, na
keyboardzie - 100 z³ miesiêcznie, na
instrumentach dêtych drewnianych
i dêtych blaszanych – 50 z³, nauka w
sekcji sygnalistów – 40 z³, natomiast
nauka gry w sekcji instrumentów
perkusyjnych – 30 z³.
Dla porównania w Gryficach
nauka gry na instrumentach, gdy
ktoœ jest cz³onkiem orkiestry dêtej,
kosztuje 10 z³, natomiast nauka w
ogniskach muzycznych – 60 z³. W
Oœrodku Kultury w Drawsku Pomorskim nauka gry na keyboardzie
jest za darmo, za naukê gry na gitarze nale¿y zap³aciæ 20 z³.
Prywatna szko³a muzyczna w
£obzie oferuje naukê na instrumentach za 145 z³ miesiêcznie, w ramach nauki jest równie¿ teoria, której w £DK nie ma. Z tego prywatny
przedsiêbiorca musi op³aciæ podatki, ZUS, wynagrodzenia itd.
Warsztaty w oœrodku?
W Drawsku Pomorskim dodatkowo Oœrodek Kultury proponuje
bezp³atny udzia³ w warsztatach dla
dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, przy
czym uczestnicy równie¿ za darmo
dostaj¹ wszystkie niezbêdne narzêdzia i materia³y do pracy, z zakresu:
bibu³oplastyki, collage i decoupage, korzenioplastyki, filcowania. Za
darmo s¹ równie¿ zajêcia teatralne
dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.
W Kaliszu Pomorskim w okresie
wakacyjnym odbywa siê Letnia
KuŸnica Animatorów, podczas któ-

OG£OSZENIE

24 wrzeœnia (sobota) o godz. 13.00
w £obeskim Domu Kultury odbêdzie
spotkanie otwarte mieszkañców
z kandydatami do Sejmu RP: Magdalen¹
Kochan, Arkadiuszem Litwiñskim
oraz Bartoszem Ar³ukowiczem.

rej uczestnicy ucz¹c innych swoich
umiejêtnoœci, sami nabywaj¹ ich w
innym zakresie od pozosta³ych
uczestników – na zasadzie wymiany
doœwiadczeñ i wiedzy. Z £obza nikt
tam nie bywa.
Tu siê p³aci, tam za darmo
Inaczej te¿ sytuacja wygl¹da z
wynajmem sal. W Resku np. jeœli
mieszkaniec pragnie podzieliæ siê
swoimi umiejêtnoœciami, wiedz¹,
pasj¹ z innymi mieszkañcami otrzymuje salê za darmo, w myœl zasady,
¿e skoro robi coœ spo³ecznie i dla
spo³eczeñstwa, nie pobiera siê od
niego op³at. A jak jest w £obzie?

Za wynajem na I i II piêtrze na
uroczystoœci rodzinne, spotkania
okolicznoœciowe: do 8 godzin p³aci
siê 160 z³. Za najem pomieszczeñ na
mniejsze uroczystoœci rodzinne
(m.in. komunia), spotkania okolicznoœciowe, itp. (sala na parterze) do
8 godzin - 260 z³, za wynajem pomieszczeñ na cele kulturalne (sala
na parterze): do 8 godzin – kwota
320 z³. Na cele kulturalne w niedziele i dni œwi¹teczne pomieszczeñ nie
wynajmuje siê.
Przy czym oœrodek kultury
utrzymywany jest niemal w ca³oœci
z naszych podatków. Pytanie – dla
kogo?
MM

W rytmach cygañskich i disco polo

Do¿ynki w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO) W Wêgorzynie odby³y siê 17 wrzeœnia
gminne do¿ynki, czyli dziêkczynienie za plony.
Œwiêtowanie rozpoczê³o siê od
Mszy œw., odprawionej na górnej
p³ycie stadionu. Msza koncelebrowana by³a przez piêciu ksiê¿y. W Liturgii S³owa wziêli udzia³ radni
Rady Miejskiej i burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska. Z uwagi
na kolejn¹ rocznicê napaœci sowieckiej na Polskê uroczystoœæ mia³a
równie¿ charakter patriotyczny.
Uczestniczy³y w niej cztery poczty
sztandarowe, odœpiewano hymn narodowy a ofiary wojny uczczono
minut¹ ciszy.
Uroczystego otwarcia Do¿ynek
dokonali starostowie do¿ynek:
Mariola Smaga i Stanis³aw Kowalski, którzy na rêce burmistrz Moniki
KuŸmiñskiej i przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej Jana Mazuro przekazali bochen chleba, który w³odarze Gminy rozdzielili miêdzy
uczestników. Nastêpnie dzieci i
m³odzie¿ ze szkó³ przedstawili program artystyczny.

Nie zabrak³o atrakcji w postaci
konkursów so³eckich, konkursu na
najpiêkniejszy wieniec i stoisko
wiejskie. W godzinach wieczornych
z programem „Romskiego wesela”wyst¹pi³ zespó³ cygañski. Do nocnej zabawy hucznie przygrywa³a
grupa Blue Box.
(o)
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OBELISK WITOSA ODS£ONIÊTY
(£OBEZ). W minion¹
sobotê, w rocznicê
napaœci ZSRR na
Polskê, zosta³
uroczyœcie ods³oniêty
obelisk ku czci
Wincentego Witosa.
Przypomnijmy, ¿e zgodnie z
uchwal¹ podjêt¹ przez Radê
Miejsk¹ w ubieg³ym roku, rondo
nosi imiê jednego z za³o¿ycieli i d³ugoletniego przewodnicz¹cego PSL,

a tak¿e trzykrotnego przedwojennego premiera Wincentego Witosa.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê w
koœciele parafialnym msza œw. odprawion¹ przez ks. proboszcza kanonika Józefa Cyrulika. Nastêpnie
prowadzeni przez M³odzie¿ow¹
Orkiestrê Dêt¹ £obeskiego Domu
Kultury uczestnicy przeszli pod
obelisk znajduj¹cy siê przy rondzie.
W uroczystoœciach udzia³ wziêli
m.in.: doradca prezesa Waldemara
Pawlaka i prezes zarz¹du wojewódzkiego PSL Kazimierz Ziêba,
starosta powiatu ³obeskiego Ry-

szard Brodziñski, burmistrz £obza
Ryszard Sola, Sybiracy, przedstawiciele PSL oraz mieszkañcy ziemi
³obeskiej.
- Historia zaczê³a siê 16 lat temu.
Józef Felich by³ pierwszy, który
wyrazi³ myœl, aby imiê Wincentego
Witosa na trwale zosta³o wpisane w
nasz¹ ziemiê, tradycjê, historiê.
Sk³adam podziêkowania dla pani
Haliny Drozdy, która ufundowa³a
marmurow¹ tablicê – powiedzia³
Micha³ Kar³owski, prezes ³obeskiego PSL, który podziêkowa³ równie¿
m.in. burmistrzowi Ryszardowi Soli

oraz nadleœniczemu Nadleœnictwa
£obez Wies³awowi Rymszewiczowi.
Kilka s³ów na temat ¿ycia i dzia³alnoœci W. Witosa przedstawi³ Jan
Adamów.
Po krótkich przemówieniach
oraz z³o¿eniu kwiatów pod obeliskiem wszyscy udali siê na Skwer
Sybiraków. Tam przed G³azem Pamiêci Sybiraków oddano ho³d ofiarom zsy³ek na nieludzka ziemiê,
maj¹cych miejsce po agresji Zwi¹zku Radzieckiego na Polskê 17 wrzeœnia 1939 roku.
MM

Walki sumo w Poradzu
(PORADZ-gm. £obez).
Podczas minionego
weekendu odby³a siê tu
ostatnia ju¿ w tym roku
impreza plenerowa
w Poradzu.
Mieszkañcy zaczêli bawiæ siê od
godziny 16.00. By³ grill, napoje,
ciasta i inne smako³yki. Ka¿dy móg³
znaleŸæ coœ dla siebie. Pani opieku-

j¹ca siê œwietlic¹ wiejsk¹ zorganizowa³a wiele gier i zabaw dla dzieci.
Te bardzo chêtnie stawa³y do rywalizacji. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³a siê mata i stroje sumo.
„Biæ” w grubych strojach sumo próbowali siê m³odsi jak i starsi. Ku
uciesze najm³odszych, ka¿de dziecko podczas festynu otrzyma³o jakiœ
upominek, by³y to artyku³y szkolne.
Wraz z up³ywaj¹cymi godzinami, na plac zabaw przy œwietlicy

wiejskiej, do zabawy zaczê³o do³¹czaæ coraz wiêcej osób doros³ych.
Dla starszej spo³ecznoœci wsi by³a
tak¿e przewidziana zabawa. Wszyscy bawili siê wspaniale, przyby³o
tak¿e wielu goœci z pobliskich miejscowoœci. Tañczono i bawiono siê
do póŸnych godzin nocnych.

Organizatorzy imprezy bardzo
dziêkuj¹ za finansowe wsparcie
Pani Momot oraz Panu Rudzkiemu
i Panu Marek. Podziêkowania s¹
tak¿e kierowane do wszystkich
mieszkañców wsi Poradz, za wsparcie, za pomoc w organizacji zabawy
jak i za œwietn¹ zabawê.
PJ
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Œwiêto plonów w Resku
(RESKO) W minion¹
niedzielê mia³y tu
miejsce do¿ynki
powiatowe. Powiatowe
œwiêtowanie plonów
odby³o siê w parku
miejskim. By³ to czas
na podsumowanie
tegorocznych ¿niw,
ale tak¿e ró¿nych
konkursów.
Od rana odbywa³a siê sprzeda¿
lokalnych produktów, mo¿na by³o
podziwiaæ równie¿ wystêpy zespo³ów gminnych. Jednak oficjalnym
otwarciem do¿ynek by³a procesja z
wieñcami do¿ynkowymi.
W gminnych namiotach, gdzie
usytuowane by³y stoiska, przybyli
goœcie mieli okazjê do spróbowania
wszelakich specja³ów.
Co niektórzy bardziej z³oœliwi
pewnie spytaj¹, a gdzie s¹ rolnicy.
To prawda, dziœ œwiêto plonów nabiera innego charakteru, wygl¹da
inaczej, a stare zwyczaje rolnicze
zosta³y unowoczeœnione. Ze starych
obyczajów pozosta³o np. pieczenie
chleba i dzielenie siê nim oraz wykonywanie wieñców do¿ynkowych.
Chleba na do¿ynkach powiatowych
w Resku wiêc nie zabrak³o, podobnie jak misternie wykonanych ma³ych arcydzie³ z k³osów i tegorocznych zbiorów podarowanych przez
naturê.
Rolników tak¿e by³o mo¿na spotkaæ i to z ró¿nych gmin.
- Mimo i¿ pogoda na ¿niwa by³a
fatalna, uda³o mi siê zebraæ prawie
wszystkie plony w tym roku. Nie
mo¿na narzekaæ. W jednym roku
jest lepiej, w innym gorzej. Dziœ
dziêkujmy naturze za to, co uda³o siê
nam zebraæ. Mi osobiœcie pozosta³o
na polu trochê ³ubinu, który po prostu zaoram – mówi³ jeden ze spotkanych tu rolników.
Po oficjalnych uroczystoœciach
nadszed³ czas na zabawê. Nie brakowa³o stoisk, gdzie by³o mo¿na siê
napiæ i zjeœæ. Nadszed³ tak¿e czas na

rozstrzygniêcie ró¿nych konkursów, a tych by³o sporo.
W konkursie „Aktywna i ekologiczna wieœ” najwy¿sze miejsce
zajê³y £ob¿any z gminy £obez.
Nagrod¹ by³ czek na 3 tys. z³. Drugie
miejsce zajê³a wieœ B³¹dkowo z gm.
Dobra, wygrywaj¹c tym samym
czek na 2 tys. z³, trzecie miejsce zajê³o z kolei Wysiedle z gminy
£obez, otrzymuj¹c tysi¹c z³. Zwyciêzcy wygrane pieni¹dze maj¹
przeznaczyæ we wsi na coœ o charakterze ekologicznym lub wspieraj¹cym ekologiê. Trzeba przyznaæ, i¿
coraz trudniej spoœród wszystkich
miejscowoœci wytypowanych do
konkursu wybraæ te najpiêkniejsze.
Komisja w tym roku zwraca³a uwagê na ogóln¹ estetykê wsi, sposób
zaprezentowania walorów wsi, promocjê wsi na zewn¹trz, dzia³ania
podejmowane na rzecz wsi, organizacjê imprez œrodowiskowych,
udzia³ mieszkañców w uroczystoœciach gminnych i powiatowych
oraz na zaanga¿owanie mieszkañców w trakcie realizacji wspólnych
przedsiêwziêæ.
Do konkursu „Aktywna i ekologiczna wieœ” w tym roku zg³osi³o siê
14 miejscowoœci: Wysiedle, Bonin,
Przytoñ, Dobropole, Tucze, B³¹dkowo, Sielsko, £ob¿any, Przemys³aw, Komorowo, £ugowina, Radowo Wielkie, Rogowo i Runowo. Te,
które nie zajê³y trzech pierwszych
miejsc, tak¿e zosta³y docenione - 14
wsi otrzyma³o ozdobne krzewy.
W konkursie wieñców nie by³o
dominuj¹cej gminy. £¹cznie w rywalizacji bra³o udzia³ 19 wieñców.
Jako naj³adniejszy zosta³ wybrany
ten przygotowany przez mieszkañców Prusinowa z gm. £obez. Fundatorem nagrody dla zwyciêzcy by³
marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego. Prusinowo otrzyma³o mikrofalówkê. Drugie miejsce
zaj¹³ wieniec przygotowany we wsi
Sarnikierz w gm. Wêgorzyno, nagrod¹ za zajêcie drugiego miejsca
by³ odkurzacz ufundowany przez
starostê ³obeskiego. Trzecie miejsce zajê³a £osoœnica w gm. Resko.

Fundatorem nagrody tak¿e by³ starosta, a £osoœnica otrzyma³a mikser
Zelmer. Wszystkie so³ectwa, które
przygotowa³y wieñce, otrzyma³y
pami¹tkowe dyplomy i po trzy sadzonki.
W konkursie stoisk I miejsce
zajê³a gmina Resko, II miejsce gmina £obez, III miejsce gmina Dobra
a IV miejsce gmina Wêgorzyno.
Nagrodami w tych konkurencjach
by³ sprzêt AGD ufundowany przez
starostê ³obeskiego. Nagrodê za
czwarte miejsce ufundowa³ radny
Sejmiku Zachodniopomorskiego
Zygmunt Dziewguæ.
Kolejny konkurs, to Miêdzygminny Turniej Do¿ynkowy. Konkurencjami by³o np. zbieranie ziemniaków, przeci¹gnie liny czy ciêcie
pi³¹ „moja-twoja”. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajê³a gmina
Dobra, zaraz za ni¹ by³a gmina Resko, trzecie miejsce zajê³a gmina

Wêgorzyno, a czwarte - gmina
£obez.
W parku w Resku mogliœmy
podziwiaæ VIP-ów w akcji. Zorganizowano dla nich konkurencjê polegaj¹c¹ na rzucie beretem do celu.
Najlepszy w tej konkurencji okaza³
siê wicestarosta Jan Zdanowicz,
reprezentuj¹cy Starostwo Powiatowe w £obzie. Drugie miejsce wywalczy³a przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej w Resku Barbara Basowska. Trzecie miejsce zaj¹³ przedstawiciel gminy Dobra. Czwarte miejsce zdoby³a burmistrz WêgorzynaMonika KuŸmiñska. Ostatnie miejsce w tej kategorii zaj¹³ £obez, które reprezentowa³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat. Nagrodami w tej konkurencji by³y kubki.
Wprawdzie aura nie by³a zbyt
przyjazna, nie przeszkodzi³o to jednak uczestnikom do¿ynek bawiæ siê
wyœmienicie.
Piotr Jachym

Podziêkowanie za pomoc

W zwi¹zku z organizacj¹ X Jubileuszowych Uroczystoœci Odpustowych w Karwowie w dn. 27.08.2011
r. Mieszkañcy So³ectwa Karwowo
serdecznie dziêkuj¹ za pomoc nastêpuj¹cym Darczyñcom:
Parafia Rzymsko-Katolicka pw.
NSPJ w £obzie, Chór „Dominanta”
z £obza, Powiat £obeski - Wydz.
Ochrony Œrodowiska, Zarz¹d Dróg
Powiatowych w £obzie, Gmina
£obez, Rada Miejska w £obzie,
£DK, Nowamyl SA sp.z o.o., Przed-

siêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w £obzie, Powiatowa Komenda Policji w £obzie, Powiatowa
Komenda Stra¿y Po¿arnej w
£obzie, ZUL „Drewex” ze Œwiêciechowa, Sklep Ogrodniczy „Malwa”
z £obza, FHU „Fantastyczny
Œwiat”, Andrzej Dec ze Smorawiny,
Maja i Jerzy Sola z £obza, Teresa i
Ludwik Cwynar z £obza, Alicja
Diak i Beata Tyrañska z Zajezierza,
red. Zdzis³aw Kry¿yn „Nowy Tygodnik £obeski”, red. Czes³aw Burdun „Kurier Szczeciñski”.
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Czy ka¿dy mo¿e powiesiæ plakat?
(REGION). Ulice naszych
miejscowoœci ju¿
zaczê³y zdobiæ wyborcze
reklamy. Burmistrzowie
i wójtowie zobowi¹zani
s¹ wyznaczyæ na terenie
swoich gmin bezp³atne
miejsca na reklamê. Nie
dotyczy to jednak miejsc
w pasach dróg. Tutaj,
aby umieœciæ plakat,
konieczna jest zgoda
zarz¹dcy oraz op³ata.
W Zarz¹dzie Dróg Wojewódzkich nale¿y wype³niæ wniosek z zaznaczeniem powierzchni oraz liczbê dni. Jeœli ktoœ pominie procedury
i powiesi plakat bez zezwolenia, bêdzie zobowi¹zany zap³aciæ karê
równ¹ dziesiêciokrotnoœci op³aty.
Jak nas poinformowano w Rejonie
Dróg Wojewódzkich w Drawsku
Pomorskim, dotychczas taka sytu-

acja nie mia³a miejsca.
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji reklamy w pasie drogowym
drogi wojewódzkiej powinien zawieraæ: mapê w odpowiedniej w
skali z naniesion¹ szczegó³ow¹ lokalizacj¹ reklamy, projekt graficzny
wraz z uwzglêdnieniem kolorystyki
oraz wymiarami, sposób zamocowania lub zakotwienia reklamy w
gruncie.
Reklama nie mo¿e byæ zlokalizowana w pasie umieszczania znaków drogowych tzn. krawêdŸ tablicy reklamowej powinna znajdowaæ
siê w odleg³oœci min. 2 m
od krawêdzi jezdni.
Reklam nie wolno
umieszczaæ (w myœl art. 39
ust. 1 pkt. 5 ustawy o drogach publicznych) poza
obszarami zabudowanymi
z wyj¹tkiem parkingów.
Zgodnie z Uchwa³¹ Nr
XII/138/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca
2004 r. w sprawie ustalenia

stawek op³at za zajêcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych) – za zajêcie pasa
drogowego ustala siê nastêpuj¹ce
stawki op³at za 1 m.kw. powierzchni
za ka¿dy dzieñ zajêcia: reklamy –
1,50 z³ oraz w przypadku tablicy
obustronnej op³ata razy 2.
Reklama w pasie drogowym
mo¿e byæ umieszczona wy³¹cznie w
terenie zabudowanym za zezwoleniem zarz¹du drogi.
W Zarz¹dzie Dróg Powiatowych nale¿y napisaæ wniosek, decyzje mo¿na dostaæ
nawet „od rêki”,
procedura, jak nas
zapewniono, nie
jest
sztucznie
przed³u¿ana.
Cennik
zosta³
uchwalony przez
zarz¹d powiatu.
Zgodnie z nim
za zajêcie pasa
drogowego zajêtego przez rzut

poziomy obiektu handlowego lub
us³ugowego w terenie zabudowanym
oraz poza terenem zabudowanym
op³ata wynosi 0,10 z³ za 1m.kw. za
ka¿dy dzieñ zajêcia. Za zajêcie pasa
drogowego zajêtego przez rzut poziomy innych obiektów 0,50 z³ za m.kw.
za ka¿dy dzieñ, natomiast za zajêcie
pasa drogowego na cele reklamowe –
2 z³ za m.kw. za ka¿dy dzieñ.
Procedury w zasadzie wszêdzie
s¹ takie same, nale¿y pobraæ z gminy wniosek, wype³niæ go, okreœliæ
rozmiar reklamy, czas, przez jaki
bêdzie wisieæ w pasie drogowym
oraz projekt.
W gminie Dobra jednak od lat
nikt po taki wniosek nie zg³asza³ siê,
albowiem s¹ tu tylko trzy ulice
gminne, w dodatku znajduj¹ce siê
na obrze¿ach miasta. Pozosta³e drogi, to powiatowe (19 ulic) i wojewódzkie (6 ulic).
Sytuacja zmieni siê, gdy powstanie tu obwodnica miasta. Wówczas
te¿ ulice znajduj¹ce siê w obrêbie
miasta stan¹ siê drogami gminnymi.
MM

Oœwiadczenia maj¹tkowe urzêdników reskich i starostwa
Pracownicy Urzêdu
Miejskiego w Resku
Danuta Mielcarek - Sekretarz
Gminy Resko, nie zgromadzi³a
oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Posiada na w³asnoœæ dom o powierzchni 180 mkw. i wartoœci
160.000 z³. Jest cz³onkiem rady nadzorczej Zak³adu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dobrej i „Wodoci¹gi i Kanalizacje” sp. z o. o. w Resku. Z tego tytu³u osi¹gnê³a dochód
w wysokoœci 1.815 z³. Z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie Miejskim w
Resku osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 98.853 z³. Posiada samochód
osobowy Mercedes Benz C 230, z
1996 roku.
Halina Puch - skarbnik Gminy,
zgromadzi³a 2.600 z³ oszczêdnoœci
w poprzednim roku. Posiada na w³asnoœæ dom o powierzchni 151,95
mkw. i wartoœci 160.000 z³. Wynagrodzenie za pracê w Urzêdzie
Miejskim w Resku – 84.084 z³ brutto. Dochód wspó³ma³¿onka – renta
chorobowa – 12.956 z³ brutto.
Wszystkie sk³adniki maj¹tkowe s¹
objête ma³¿eñska wspólnoœci¹ maj¹tkow¹.
El¿bieta Cuper - podinspektor,
zgromadzi³a 20.000 z³ oszczêdnoœci w poprzednim roku. Posiada
mieszkanie o powierzchni 45,80
mkw. i wartoœci 75.000 z³. Dochód

brutto uzyskany z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie Miejskim w Resku –
46.116 z³; emerytury- renty brutto –
17.908 z³; inne Ÿród³a – umowy zlecenie – 4.360 z³ brutto. Dochód
mê¿a brutto – 78.394 z³. Posiada
samochód osobowy Toyota Corolla,
z 2007 roku. Wszystkie sk³adniki
maj¹tkowe, dochody i zobowi¹zania s¹ objête ma³¿eñska wspólnoœci¹ maj¹tkow¹.

Kierownictwo
starostwa
Grzegorz Wasilewicz - sekretarz Powiatu, zgromadzi³ 33.000 z³
oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Jest cz³onkiem Fundacji Na Rzecz
Rozwoju Powiatu £obeskiego. Z
tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³ dochód
w wysokoœci 86.687 z³.
Helena Szulc - skarbnik Powiatu, zgromadzi³a 14.234 z³ oszczêdnoœci w poprzednim roku (ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa). Posiada
dom o powierzchni 92,89 mkw. i
wartoœci 250.000 z³ (ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa). Posiada
tak¿e gara¿ o powierzchni 21,80
mkw. i wartoœci 15.000 z³. Z tytu³u
zatrudnienia osi¹gnê³a dochód w
wysokoœci 99.883 z³. Zobowi¹zania
pieniê¿ne: Bank PKO BP S.A – kredyt hipoteczny na budowê domu. Do
sp³aty pozosta³o 136.044 z³, ma³-

¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa.
Andrzej Gradus – cz³onek Zarz¹du Powiatu, robotnik leœny zatrudniony w Nadleœnictwie Resko,
zgromadzi³ 1.700 z³ oszczêdnoœci
na koncie ROR – maj¹tek wspólny.
Posiada mieszkanie o powierzchni
43,70 mkw. i wartoœci 100.000 z³
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Wynagrodzenie z tytu³u zatrudnienia w
Nadleœnictwie Resko – 43.193 z³;
dieta radnego powiatu – przewodnicz¹cego do XI – 13.728 z³; dieta
radnego cz³onka Zarz¹du Powiatu –
1.788 z³; dochód ¿ony z tytu³u zatrudnienia – 30.062 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: 32.500 z³ – sp³ata
zaci¹gniêtego kredytu gotówkowego w BG¯ w Gryficach. Pozosta³o
do sp³aty 21.081 z³.
Micha³ Kar³owski - etatowy
cz³onek Zarz¹du Powiatu, zgromadzi³ 65.000 z³ oszczêdnoœci w poprzednim roku. Posiada dom o pow.
180 mkw. i wartoœci 420.000 z³
(maj¹tek wspólny). Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni
28,43 ha (w³asnoœæ) i 11,26 ha
(dzier¿awa), wartoœæ – 340.000 z³.
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy. Z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 74.702 z³. Posiada tak¿e budynek us³ugowo-mieszkalny o powierzchni 139 mkw. dzia³kê 22

mkw. i dzia³kê 312 mkw. prowadzi
firmê handlow¹, z tego tytu³u
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
70.169 z³. Dieta radnego Powiatu
£obeskiego – 894 z³; cz³onek Zarz¹du Powiatu £obeskiego – 3.181z³.
Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt suszowy w wysokoœci 19.500 z³, zaci¹gniêty w Banku Spó³dzielczym. Linia
kredytowa na rachunku bie¿¹cym –
25.000 z³ w BG¯. Kredyt gotówkowy
w PBK – 28.696 z³. Bank WBK –
4.500 CHF.
Ryszard Sarna - cz³onek Zarz¹du Powiatu, nie zgromadzi³
oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Posiada mieszkanie o powierzchni
85,9 mkw. Posiada mieszkanie na
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ o wartoœci 220.000 z³. Posiada mieszkanie
o powierzchni 69 mkw. i wartoœci
320.000 z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Osi¹gn¹³ dochody: cz³onek
Zarz¹du Powiatu – 22.176 z³; emerytura – 28.362 z³; szko³a podstawowa w Wojtaszycach – 21.622 z³.
Emerytura ma³¿onki – 26.222 z³.
Zobowi¹zania pieniê¿ne: 1. kredyt
hipoteczny na okres 21 lat, zaci¹gniêty w Getin Bank w wysokoœci
53.109 CHF. Kredyt na zakup
mieszkania. Do sp³acenia pozosta³o
44.000 CHF, raty miesiêczne; 2.
Bank PEKAO S.A, kredyt na cele
bie¿¹ce w kwocie 12.071 z³. Do
sp³acenia pozosta³o 6.000 z³, sp³acany w ratach miesiêcznych.
PJ
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Burmistrz Wêgorzyna
dzia³aj¹c na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.)
oraz § 3 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108)

og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:
1. niezabudowanej dzia³ki o nr ewidencyjnym 1/20 o pow. 1,3546 ha po³o¿onej w obrêbie Po³chowo w miejscowoœci Runowo
Pomorskie przy ul. Po³chowskiej, posiadaj¹cej urz¹dzon¹ KW nr SZ1L/00016729/7. Dzia³ka gruntu o kszta³cie zbli¿onym do trapezu,
po³o¿ona jest w bezpoœrednim s¹siedztwie nieruchomoœci zabudowanej o takim samym przeznaczeniu i terenów kolei przy nie
urz¹dzonej drodze oznaczonej nr dz. 9. Teren dzia³ki p³aski, nad dzia³k¹ przebiega napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV. Przy
granicy z dz. nr 4/5, 1/21 i 1/7 w gruncie na g³êbokoœci 1m przebiega linia kablowa SN 15 kV. Grunty sklasyfikowane jako RIVa i RV i
wymagaj¹ wy³¹czenia z produkcji rolniczej.
Cena wywo³awcza wynosi 78 835,00 z³ (podatek VAT zostanie doliczony do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 2 930,00 z³.
Na przedmiotowy teren brak jest obowi¹zuj¹cego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Kierunków i Uwarunkowañ
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Wêgorzyno uchwalonym Uchwa³¹ Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu
03.07.2008 r. w/w dzia³ka posiada nastêpuj¹ce zapisy: Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej: - tereny
dzia³alnoœci gospodarczej (P - produkcji, BS - bazy sk³adu).
System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego: - Natura 2000 „Ostoja Iñska”.
2. zabudowana dzia³ka gruntu o nr ewidencyjnym 496 o pow. 0,1445 ha po³o¿ona w obrêbie ewidencyjnym nr 1 m. Wêgorzyno przy
ul. Grunwaldzkiej 17, posiadaj¹ca urz¹dzonej KW nr SZ1L/00023872/6. Dzia³ka gruntu w kszta³cie wyd³u¿onego prostok¹ta, po³o¿ona
jest przy ul. Grunwaldzkiej. Zabudowana na granicy z dz. nr 495, budynkiem gospodarczym murowanym w z³ym stanie technicznym o
pow. zabudowy 26 m2. S¹siedztwo Wsch. czêœci dzia³ki stanowi zabudowa mieszkaniowa; s¹siedztwo Zach. Czêœci dzia³ki stanowi
teren niezabudowany. Dostêp do dzia³ki bezpoœrednio z ulicy Grunwaldzkiej. Teren dzia³ki nieuprz¹tniêty, z rozrzuconymi stertami gruzu
budowlanego, nierówny, zakrzaczony; na czêœci s¹siaduj¹cej z terenem zabudowy roœnie 7 sz. Drzew liœciastych; pozosta³e drzewa z
samosiewu nie s¹ starsze ni¿ 12 lat. Od strony ulicy Grunwaldzkiej dzia³ka posiada ogrodzenie nie pokrywaj¹ce siê z granic¹
geodezyjn¹.
Cena wywo³awcza wynosi 42 555,00z³ (podatek VAT zostanie doliczony do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 8 511,00 z³.
Na przedmiotowy teren brak jest obowi¹zuj¹cego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium Kierunków i Uwarunkowañ Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Wêgorzyno uchwalonym Uchwa³¹ Rady
Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 3.07.2008 r. dla nieruchomoœci tej zapisano: Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno przestrzennej: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym us³ugowej).
System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego: Natura 2000, granica Otuliny Iñskiego Parku
Krajobrazowego; Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: strefa „B” ochrony konserwatorskiej.
Przetargi odbêd¹ siê w dniu 21.10.2011 r.
- o godz. 9.00 dla poz. nr 1,
- o godz. 9.30 dla poz. nr 2,
w sali konferencyjnej (I piêtro) Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie ul. Rynek 1.
Post¹pienie - nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹
uczestnicy przetargu.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium na konto depozytowe Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954
2000 0020 w Banku Spó³dzielczym w Goleniowie Oddzia³ Wêgorzyno, najpóŸniej w dniu 17 paŸdziernika 2011 r. Dat¹ uiszczenia wp³aty wadium
jest data uznania rachunku bankowego a nie data dokonania wp³aty. Dowód wp³acenia wadium nale¿y okazaæ komisji przetargowej przed
przyst¹pieniem do przetargu.
Wadium wp³acone przez uczestnika zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu albo zamkniêciu przetargu nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia
odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyj¹tkiem uczestnika który przetarg wygra³. Uczestnikowi
wygrywaj¹cemu przetarg wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia. Pozosta³¹ czêœæ ceny nabycia wygrywaj¹cy przetarg winien uiœciæ najpóŸniej na
1 dzieñ przed zawarciem umowy przenosz¹cej w³asnoœæ (akt notarialny) na konto Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000
0010. Dat¹ uiszczenia wp³aty jest data uznania rachunku bankowego nie data dokonania wp³aty.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomoœci przez
cudzoziemców je¿eli wp³ac¹ wadium w podanej wysokoœci oraz w okreœlonym terminie i miejscu.
Organizator przetargu zawiadomi osobê ustalon¹ jako nabywcê nieruchomoœci o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od
dnia zamkniêcia przetargu. Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wp³aty w okreœlonym terminie lub nie stawi siê bez
wczeœniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu
mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie bêdzie podlega³o zwrotowi.
Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Burmistrz Wêgorzyna ma prawo odwo³ania og³oszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezw³ocznie podaj¹c informacjê o
odwo³aniu przetargu do publicznej wiadomoœci.
Informacji w sprawie przetargu i nieruchomoœci udziela siê w Urzêdzie Miejskim, II piêtro pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 267, a w sprawach
zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28 lub telefonicznie 91 39 71 251.
Termin 6 tygodni dla osób, którym przys³ugiwa³o prawo pierwszeñstwa w nabyciu nieruchomoœci na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z póŸn. zm.) up³yn¹³ i zosta³ podany w wykazie.
Wywieszono dnia 20.09.2011 r. na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1

BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska
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OG£OSZENIE

tygodnik ³obeski 20.9.2011 r.

tygodnik ³obeski 20.9.2011 r.

OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA

US£UGI

INNE

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w Dalnie 50
mkw. + budynek gospodarczy.
Cena 85.000 z³. Tel. 669 947 364

Us³ugi RTV naprawa £obez. Cicha
3 w zak³adzie i domowe. Tel 604 845
753, 91 39 741 27.

Sprzedam mieszkanie w³. w centrum £obza, I piêtro. Cena do
uzgodnienia. Tel. 696 923 590

T³umaczenia – wszystkie jêzyki.
£obez ul. Murarska 9a w godz. 9.00
-17.00. Tel. 91 397 6470

Sprzedam tanio mieszkanie 3 pokojowe, 68 mkw. w Radowie Ma³ym.
Tel. 602 301 017

KURIER 24h, szybki termin realizacji, nietypowe zlecenia, tel. 663 378
855

£obez: sprzedam mieszkanie dwu
pokojowe , II piêtro, pow. 38,04
mkw.. W centrum miasta, niski
czynsz. Kontakt tel. 692 234 342

Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214

Sprzedam mieszkanie w ³obzie
bezczynszowe 50 mkw I piêtro. Tel
661 989 577 dzwoniæ po 18:00

Region
Wynajmê du¿¹ kawalerkê w Szczecinie obok galerii Kaskada ( œcis³e
centrum). Tel. 502 326 106

PRACA
Powiat ³obeski
Poszukujê elektryka do zaprojektowania i wykonania wewnêtrznej instalacji elektrycznej w domku letniskowym w Trzebawiu w listopadzie
2011r. Tel. 601 971 890.
Zatrudnimy niepe³nosprawnego
rencistê do robót gospodarczych.
Tel. 91 397 4041

Powiat gryficki
Potrzebujê pracowników do prac
dociepleniowych. Pogorzelica Tel.
797 721 161

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.

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam C360. Tel. 608 157 754

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sprzedam piekarniê po³¹czon¹
wraz ze sklepem spo¿ywczym w
miejscowoœci Dobra k. Nowogardu.
Obiekt z pe³nym wyposa¿eniem i
bie¿¹c¹ produkcj¹. S¹ równie¿ do
"przejêcia" dobrzy pracownicy oraz
kontrahenci. Tel kom. 887 467 309
lub stacjonarny 91 392 0334

Region
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.

Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê budowlan¹, £obez ul. Strumykowa.
Tel. 664 861 934
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
£obzie ul. Moniuszki o pow. 630
mkw., uzbrojon¹ we wszystkie media. Cena do uzgodnienia . Tel. 515
456 066
£abuñ Wielki. Jednorodzinny. Nowopowsta³y o pow. ca³kowitej 245
m2, na dzia³ce 1643 m2 z powodu
pilnego wyjazdu - niska cena ( koszty w³asne ). tel. 600 265 547
Zajezierze gm. £obez Dzia³ka budowlana o pow. 2129 m2, uzbrojona, warunki zabudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena do uzgodnienia. tel. 600 265
547
Wêgorzyno. £adny solidny dom,
pow. dzia³ki 610 mkw., pow. u¿ytkowa budynku 165 mkw. Cena
430.000 z³. Tel. 600 265 547
£obez dzia³ki rzemieœlnicze, powierzchnia od 2000 mkw., cena od
20 z³ za 1 mkw. Tel. 91 397 3940, 600
265 547
Sprzedam dzia³kê ( wieczyste u¿ytkowanie ) pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ o pow. 958 mkw. przy ul.
Bocznej 35 w £obzie. Tel. 602 896
382
£obez. Dzia³ka inwestycyjna 4,5
ha. Miejscowy plan zagospodar.
przestrzennego. Tel. 600 265 547
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl. 2700
mkw. - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat gryficki

Przyjmê pracowników do pracy w
gospodarstwie rolnym. Tel. 607 925
991

Sprzedam: 1/ dzia³kê o pow. 997
mkw. zabudowan¹ budynkiem
mieszkalno – us³ugowym o pow.
132, 19 mkw. w Gryficach przy ul.
Ogrodowej oraz 2/ gara¿ murowany
przy ul. Litewskiej Tel. 662-032-669

Region

Sprzedam budynek mieszkalny i
gospodarczy . Tel. 604 930 224

Zatrudniê tynkarzy.
Tel. 605 069 239

Powiat œwidwiñski

Firma Run – Trans zatrudni kierowcê kat. C + E. Transport miêdzynarodowy. Kontakt 603 922 961.

MOTORYZACJA
Powiat gryficki
Kupiê czêœci do Fiata 125p, Fiata
126p, Poloneza. Tel. 503 789 806

Wynajmê lokal w Œwidwinie, pow.
80 mkw. + zaplecze, wraz z towarem
i wyposa¿eniem sklepu. Bran¿a kosmetyczno-drogeryjna. Centrum
miasta. Tel. 94 365 53 58

Reklama w tygodniku
Tel. 91 39 73 730
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IV liga
zachodniopomorska
– VII kolejka
Vineta Wolin - Ina Goleniów
(prze³o¿ony), Stal Szczecin - Hutnik Szczecin 2-1, Energetyk Gryfino - Victoria Przec³aw 3-1, Orze³
Wa³cz - Astra Ustronie Morskie 1-2,
Kluczevia Stargard - Sarmata Dobra 2-2, Lech Czaplinek - S³awa
S³awno 1-1, Leœnik/Rossa Manowo
- Rega Trzebiatów 6-0, Pogoñ II
Szczecin - Gryf Kamieñ Pom. 4-0.
1. Energetyk Gryfino
2. Leœnik/Rossa Manowo
3. Gryf Kamieñ Pomorski
4. Orze³ Wa³cz
5. Kluczevia Stargard
6. Stal Szczecin
7. Pogoñ II Szczecin
8. Ina Goleniów
9. Sarmata Dobra
10. Lech Czaplinek
11. Hutnik Szczecin
12. S³awa S³awno
13. Vineta Wolin
14. Victoria Przec³aw
15. Astra Ustronie Morskie
16. Rega Trzebiatów

18 21:4
17 21:7
12 11:13
12 13:7
12 10:8
12 10:10
10 13:7
10 11:7
10 16:16
8 7:14
8 11:12
7 8:15
5 8:11
4 6:11
4 10:18
1 3:19

Liga Okrêgowa
Szczeciñska – VII kolejka
Arkonia Szczecin - Piast Chociwel 2-0, Œwit Skolwin - Sokó³ Pyrzyce 2-1, K³os Pe³czyce - Ehrle
Dobra Szczeciñska 1-3, Masovia
Maszewo - Stal Lipiany (prze³o¿ony), Odra Chojna - Zorza Dobrzany
1-1, Polonia P³oty - Sêp Brzesko 20, Unia Dolice - Odrzanka Radziszewo 4-0, Morzycko Moryñ Œwiatowid £obez 5-1.
1. Œwit Skolwin
19 14:7
2. Morzycko Moryñ
16 15:6
3. K³os Pe³czyce
16 15:6
4. Odrzanka Radziszewo 12 14:13
5. Unia Dolice
11 14:10
6. Sêp Brzesko
10 14:16
7. Œwiatowid £obez
9 14:13
8. Ehrle Dobra Szczeciñska 9 12:14
9. Sokó³ Pyrzyce
9 6:13
10. Odra Chojna
8 14:12
11. Arkonia Szczecin
8 11:5
12. Stal Lipiany
7 11:11
13. Zorza Dobrzany
7 4:6
14. Polonia P³oty
6 3:20
15. Masovia Maszewo
5 8:10
16. Piast Chociwel
4 3:10

Regionalna Klasa
Okrêgowa - gr. Szczecin
P³n. - VII kolejka
GKS Mierzyn - Sparta Gryfice
7-1, Kasta Szczecin-Majowe - Chemik II Police 2-1, Pomorzanin Nowogard - Sparta Wêgorzyno 1-3,
Wicher Brojce - B³êkitni II Stargard
2-1, Iskra Golczewo - Vielgovia
Szczecin 5-1, Wybrze¿e Rewalskie
Rewal - Promieñ Mosty 1-1, Orze³
£o¿nica - Jeziorak Szczecin 1-1, Ina
Iñsko - Flota II Œwinoujœcie 2-1.
1. Kasta Szczecin-Majowe 18 14:5

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

18 13:4
16 22:7
12 13:10
11 14:9
11 8:14
10 16:10
10 13:18
9 14:10
9 12:13
8 13:12
7 16:18
7 10:13
5 9:18
4 11:18
3 4:23

A klasa Szczecin gr. I
- IV kolejka
Jantar Dziwnów - Pomorzanin
Przybiernów 0-6, Fala Miêdzyzdroje - Ba³tyk Miêdzywodzie 7-2, Korona Stuchowo - Bizon Cerkwica 62, Orze³ Prusinowo - Ba³tyk Gostyñ
2-5, OKS Goleniów - Mewa Resko
0-5, Sowianka Sowno - B³êkitni
Trzyg³ów 1-1.
1. Pomorzanin Przybiernów
2. B³êkitni Trzyg³ów
3. Korona Stuchowo
4. Fala Miêdzyzdroje
5. Jantar Dziwnów
6. Bizon Cerkwica
7. Ba³tyk Gostyñ
8. Mewa Resko
9. Orze³ Prusinowo
10. Sowianka Sowno
11. Ba³tyk Miêdzywodzie
12. OKS Goleniów

12 27:1
10 9:2
9 13:6
7 13:8
7 8:9
4 8:11
4 7:9
4 8:7
4 5:10
4 9:10
3 4:23
0 1:16

A klasa Szczecin gr. II
- IV kolejka
D¹b Dêbice - Pomorzanin Kr¹piel 3-2, D¹brovia Stara D¹browa WODR Barzkowice 4-1, Olimpia
Nowogard - Radowia Radowo Ma³e
4-0, Unia Stargard - Orkan Dalewo
9-2, Rolpol Chlebowo - Orze³ Grzêdzice 0-0, Zorza Tychowo - Zenit
Koszewo 1-1.
1. D¹b Dêbice
2. Unia Stargard
3. D¹brovia Stara D¹browa
4. Zorza Tychowo
5. Orze³ Grzêdzice
6. Olimpia Nowogard
7. Rolpol Chlebowo
8. Radowia Radowo Ma³e
9. WODR Barzkowice
10. Pomorzanin Kr¹piel
11. Orkan Dalewo
12. Zenit Koszewo

8 13:4
7 15:8
6 7:4
6 6:3
6 7:4
5 9:6
5 5:6
4 4:5
4 3:5
3 6:7
3 4:14
1 4:17

B klasa Szczecin gr. I
– III kolejka
Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Gardominka/Polonia II Mechowo 1-2,
Pionier ¯arnowo - Jastrz¹b £osoœnica 3-1, Zieloni Wyszobór - Zalew
Stepnica 1-4, Pomorzanin II Nowogard - Huragan Wierzchos³aw 3-3.
1. Pionier ¯arnowo
2. Gardominka/Polonia
3. Znicz Wysoka Kamieñska
4. Zalew Stepnica
5. Jastrz¹b £osoœnica

9 15:5
6 8:8
6 5:3
6 15:8
3 4:6

tygodnik ³obeski 20.9.2011 r.

Sarmaty punkt z Kluczevi¹
w Stargardzie
Po efektownym zwyciêstwie
4:1, tydzieñ temu, nad wiceliderem Or³em Wa³cz, tym razem pi³karze Sarmaty Dobra zawitali do
zajmuj¹cej wysokie, 5 miejsce, i
spisuj¹cej siê bardzo dobrze w
tym sezonie Kluczevi Stargard.
Po emocjonuj¹cym i wyrównanym meczu, w którym obu dru¿ynom uda³o siê wypracowaæ dogodne sytuacje bramkowe, widzowie
obejrzeli cztery bramki, a mecz zakoñczy³ siê sprawiedliwym remisem 2:2.
Pocz¹tek meczu nale¿a³ do zawodników Sarmaty, którym do ok.
30 minuty uda³o siê stworzyæ dwie
sytuacje na strzelenie bramek.
Ostatni kwadrans pierwszej po³owy
to znaczna przewaga gospodarzy
jednak na przeszkodzie w zdobyciu
bramek stan¹³ im rozgrywaj¹cy bardzo dobry mecz m³ody bramkarz
Sarmaty Marcin Libiszewski.
Oprócz obrony strza³ów zawodników Kluczevii, zawodnik ten bardzo skutecznie swoimi podaniami
rozpoczyna³ akcje ofensywne Sarmaty.
Od pocz¹tku drugiej po³owy
obie dru¿yny usilnie stara³y siê
strzeliæ bramkê; pierwszej uda³o siê
to Kluczevi w 57 min., gdy Micha³
Magnuski otrzyma³ idealne podanie
od partnera i z najbli¿szej odleg³oœci umieœci³ pi³kê w bramce Sarmaty. Ale ju¿ 61 min. Wojciech Bonifrowski egzekwuj¹c rzut wolny z
okolicy prawego naro¿nika bramki
Kluczevii zagra³ precyzyjnie do
Wojciecha GuŸniczaka, który efektownym strza³em g³ow¹ z ok. 8 m
umieœci³ pi³kê w naro¿niku bramki
gospodarzy. W 76 min. wychodz¹cy
na czyst¹ pozycjê napastnik Kluczevii zosta³ nieprzepisowo zatrzyma6. Huragan Wierzchos³aw
7. Zieloni Wyszobór
8. Pomorzanin II Nowogard
9. Prawobrze¿e Œwinoujœcie

2 8:9
1 3:6
1 6:12
0 5:12

B klasa Szczecin gr. II
– III kolejka
Iskra Pomieñ - Orkan II Suchañ
1-1, Vitkowia Witkowo - Ogniwo
Dzwonowo 4-1, Saturn Szadzko Kluczevia II Stargard 0-1, Znicz
Sulibórz - Piast Kolin 3-0, Œwiatowid II £obez - Derby Ulikowo 0-4.
1. Znicz Sulibórz
2. Œwiatowid II £obez
3. Vitkowia Witkowo
4. Derby Ulikowo
5. Orkan II Suchañ
6. Kluczevia II Stargard
7. Piast Kolin
8. Iskra Pomieñ

7 7:0
6 9:7
6 6:6
5 8:4
4 8:5
4 5:8
3 4:5
2 2;2

ny w polu karnym przez bramkarza
Sarmaty. Wykonawc¹ rzutu karnego
by³ bramkarz Kluczevii Wojciech
Chwieduk i mimo, i¿ bramkarz Sarmaty wyczu³ jego intencje, uda³o mu
siê umieœciæ pi³kê w siatce. Prowadz¹c 2:1 Kluczevia odda³a pole Sarmacie i w 84 min. Rados³aw Cytowicz silnym strza³em po ziemi zdoby³ wyrównuj¹cego gola.
Remisowy wynik 2:2 i punkt
zdobyty u wymagaj¹cego rywala na
jego boisku jest niew¹tpliwym sukcesem zespo³u z Dobrej.
Kluczevia Stargard - Sarmata
Dobra 2:2 (0:0)
Bramki dla Kluczevii: Micha³
Magnuski (57'), Wojciech Chwieduk k. (76'), bramki dla Sarmaty:
Wojciech GuŸniczak (61'), Rados³aw Cytowicz (84').
Sk³ady dru¿yn:
Kluczevia: Wojciech Chwieduk,
Grzegorz Magnuski, Micha³ Magnuski, Seweryn Wrzeszcz, Jaros³aw Zalas, Rados³aw Downar,
Rados³aw Surma (85' Emil Guzik),
Mariusz Nowicki (56' Pawe³ B¹cler,
90' Damian Odachowski), Krzysztof Œniadek (67' £ukasz Bulik),
Piotr Zdzierski, £ukasz Rdzeñ.
Sarmata: Marcin Libiszewski,
Pawe³ Za³êcki (82' Emilian Kamiñski), Damian Padziñski (c), Kamil
Pacelt, Wojciech Dorsz (77' Arkadiusz Paw³owski), Wojciech GuŸniczak, Zdzis³aw Szw¹der (90' Seweryn Wrzesieñ), Krzysztof Szkup,
Piotr Grochulski, Wojciech Bonifrowski , Maciej Go³dyn (58' Rados³aw Cytowicz).
Sêdzia g³ówny: Mariusz Beczko, sêdziowie asystenci: Robert
Szczygie³, Wiktor Kucharzewski,
Obserwator: Henryk Mroczkowski.
estan
9. Saturn Szadzko
10. Ogniwo Dzwonowo

1 6:9
0 3:12

I klasa juniorów - gr. I
Szczecin – IV kolejka
Rega Trzebiatów - Wybrze¿e
Rewalskie Rewal (prze³o¿ony),
Fala Miêdzyzdroje - Polonia P³oty
4-0, Œwiatowid £obez - Sarmata
Dobra 0-3, Sparta Gryfice - Ina
Goleniów 1-5, Vineta Wolin - Gryf
Kamieñ Pomorski 1-3.
1. Ina Goleniów
2. Sarmata Dobra
3. Œwiatowid £obez
4. Polonia P³oty
5. Sparta Gryfice
6. Fala Miêdzyzdroje
7. Rega Trzebiatów
8. Gryf Kamieñ Pomorski
9. Vineta Wolin

10 12:1
7 7:3
6 9:9
6 10:9
6 14:10
5 8:5
3 7:15
3 7:14
0 3:11

Str
Str.. 17

SPORT

tygodnik ³obeski 20.9.2011 r.

Sukcesy zawodników „ARBODU” na
trasach XV „SZTACHETKI” w P³otach
Bardzo udany start zanotowali lekkoatleci z UKS „ARBOD” na
trasach XV Biegów Ulicznych
„SZTACHETKA” w P³otach,
które odby³y siê w dniu 17.09.br.
Zawody zgromadzi³y liczn¹ obsadê zawodników z klubów województwa zachodniopomorskiego.
Biegi rozgrywane by³y na dystansach od 400 do 1050 m. Zawodnicy
naszego klubu nale¿eli do wyró¿niaj¹cych siê postaci tych zawodów. Zdobyli 5 medali (2 z³ote, 2
srebrne, 1 br¹zowy), a ponadto
dwie zawodniczki zasta³y nagrodzone za miejsca 4 - 6 na podium.
Zwyciêzcami swoich biegów
zosta³y Milena Sadowska oraz Kinga Borysiak. Srebrne medale zdobyli: Julia Bakalarczyk oraz Ryszard Rzepecki. Medalem br¹zowym zosta³a nagrodzona: Kinga
Kostrzanowska. Wyró¿nione zosta³y ponadto: Oliwia Banasik i
Patrycja Florczak. Goœcie specjalni
tegorocznych biegów to Pawe³ Czapiewski oraz Jacek Wszo³a - wybit-

ni polscy lekkoatleci, medaliœci
wielu imprez. Du¿e brawa dla na-

IV liga zachodniopomorska – VIII Kolejka:
21.09.2011 r. - œroda:
17.00 Astra Ustronie Morskie - Kluczevia Stargard
24.09.2011 r. - sobota:
Gryf Kamieñ Pomorski - Rega Trzebiatów
Victoria Przec³aw - Leœnik/Rossa Manowo
S³awa S³awno - Vineta Wolin
14.00 Sarmata Dobra - Lech Czaplinek
16.00 Ina Goleniów - Stal Szczecin
25.09.2011 r. - niedziela:
11.00 Hutnik Szczecin - Energetyk Gryfino
11.00 Pogoñ II Szczecin - Orze³ Wa³cz
Liga Okrêgowa Szczeciñska – VIII Kolejka:
24.09.2011 r. - sobota:
Zorza Dobrzany - Polonia P³oty
Stal Lipiany - Arkonia Szczecin,
Œwiatowid £obez - Masovia Maszewo
Odrzanka Radziszewo - K³os Pe³czyce
13.30 Ehrle Dobra Szczeciñska - Morzycko Moryñ
16.00 Sokó³ Pyrzyce - Sêp Brzesko
16.00 Piast Chociwel - Odra Chojna
16.00 Œwit Skolwin - Unia Dolice
Regionalna Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n. - VIII Kolejka:
24.09.2011 r. - sobota:
Jeziorak Szczecin - GKS Mierzyn
Vielgovia Szczecin - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
Sparta Wêgorzyno - Wicher Brojce
16.00 Sparta Gryfice - Ina Iñsko
16.00 Kasta Szczecin-Majowe - Pomorzanin Nowogard
17.30 B³êkitni II Stargard - Iskra Golczewo
25.09.2011 r. - niedziela:
16.00 Chemik II Police - Flota II Œwinoujœcie
17.30 Promieñ Mosty - Orze³ £o¿nica
A klasa Szczecin gr. I – V Kolejka:
24.09.2011 r. - sobota:
B³êkitni Trzyg³ów - Jantar Dziwnów
Mewa Resko - Sowianka Sowno

szych zawodników za ich wystêp w
P³otach.

Prezes UKS „ARBOD” Janusz
£ukomski

Ba³tyk Gostyñ - Fala Miêdzyzdroje
16.00 Bizon Cerkwica - OKS Goleniów
16.00 Pomorzanin Przybiernów - Orze³ Prusinowo
25.09.2011 r. - niedziela:
15.00 Ba³tyk Miêdzywodzie - Korona Stuchowo
A klasa Szczecin gr. II – V Kolejka:
24.09.2011 r. - sobota:
Zenit Koszewo - D¹brovia Stara D¹browa
Orze³ Grzêdzice - D¹b Dêbice
Orkan Dalewo - Rolpol Chlebowo
16.00 Radowia Radowo Ma³e - Unia Stargard
25.09.2011 r. - niedziela:
13.30 WODR Barzkowice - Olimpia Nowogard
16.00Pomorzanin Kr¹piel - Zorza Tychowo
B klasa Szczecin gr. I – IV Kolejka:
24.09.2011 r. - sobota:
Gardominka/Polonia II Mechowo - Jastrz¹b £osoœnica
Zalew Stepnica - Znicz Wysoka Kamieñska
13.00 Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Zieloni Wyszobór
25.09.2011 r. - niedziela:
15.00 Huragan Wierzchos³aw - Pionier ¯arnowo
B klasa Szczecin gr. II – IV Kolejka:
24.09.2011 r. - sobota:
Orkan II Suchañ - Ogniwo Dzwonowo
Piast Kolin - Œwiatowid II £obez
Iskra Pomieñ - Saturn Szadzko
15.00 Kluczevia II Stargard - Znicz Sulibórz
25.09.2011 r. - niedziela:
16.00 Derby Ulikowo - Vitkowia Witkowo
I klasa juniorów - gr. 1 Szczecin – V Kolejka:
24.09.2011 r. - sobota:
Gryf Kamieñ Pomorski - Fala Miêdzyzdroje
Sarmata Dobra - Sparta Gryfice
11.00 Ina Goleniów - Rega Trzebiatów
13.00 Polonia P³oty - Œwiatowid £obez
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Nowy system pomocy psychologiczno
-pedagogicznej w szko³ach
Nowy rok szkolny niesie ze
sob¹ wiele zmian i nowinek. Innowacje dotycz¹ nie tylko uczniów i
nauczycieli ale tak¿e rodziców jak
i wszystkich placówek oœwiatowych - w tym poradni psychologiczno - pedagogicznej.
Pierwsz¹ zmianê niew¹tpliwie
zauwa¿yli rodzice dzieci 5-cio letnich oraz ich pociechy, które ju¿ od
01.09.2011r., rozpoczê³y roczne
obowi¹zkowe
przygotowanie
przedszkolne czyli tzn. zerówkê. W
tym roku szkolnym do klas zerowych uczêszczaæ mog¹ zarówno
dzieci 6-cio jak i 5-cio letnie. Od
01.09.2012r., obowi¹zkiem szkolnym zostan¹ objête dzieci 6-cio letnie.
Dobr¹ wiadomoœæ mamy dla
dyslektyków i ich rodziców. Od
01.09r., opinie o dysleksji bêd¹
wydawane na etapie kszta³cenia w
szkole podstawowej i nie trzeba
bêdzie ich odnawiaæ na ka¿dy kolejny etap edukacyjny. Jeœli z ró¿nych
powodów diagnoza dysleksji nie
zosta³a dokonana na etapie szko³y
podstawowej a dziecko jest ju¿ w
gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej to nauczyciel przedstawia
problem radzie pedagogicznej a
nastêpnie dyrektor wnioskuje do
dyrektora poradni o przeprowadzenie badañ takiego ucznia. Proszê
pamiêtaæ, ¿e dysleksja jest trudnoœci¹ wrodzon¹ i jej symptomy mo¿na ju¿ zauwa¿yæ w dzieciñstwie a
nie dopiero w okresie buntu nastolatków.
Wiele zmian dotyczy równie¿
pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom w
przedszkolu, szkole lub innej placówce oœwiatowej. Na mocy rozporz¹dzenia z 17. listopada 2010 roku
pomoc psychologiczno - pedagogiczna polega na: rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
ucznia; rozpoznawaniu indywidualnych mo¿liwoœci psychofizycznych
ucznia, wynikaj¹cych w szczególnoœci z :
- niepe³nosprawnoœci,
- niedostosowania spo³ecznego,
- zagro¿enia niedostosowaniem spo³ecznym,
- szczególnych uzdolnieñ,
- specyficznych trudnoœci w
uczeniu siê,
- zaburzeñ komunikacji jêzykowej (w tym j¹kanie siê),
- choroby przewlek³ej,

- sytuacji kryzysowych lub
traumatycznych,
- niepowodzeñ edukacyjnych,
- zaniedbañ œrodowiskowych
zwi¹zanych z sytuacj¹ bytow¹
ucznia i jego rodziny, sposobem
spêdzania czasu wolnego, kontaktami œrodowiskowymi oraz potrzeb
ucznia wynikaj¹cych z
- trudnoœci adaptacyjnych
zwi¹zanych z ró¿nicami kulturowymi lub ze zmian¹ œrodowiska edukacyjnego, w tym zwi¹zanych z wczeœniejszym kszta³ceniem za granic¹.
Uczniowie o których mowa powy¿ej nale¿¹ do grupy uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych i dla tych uczniów szko³a bêdzie zobligowana do podejmowania
szczególnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Nowe
reformy k³ad¹ nacisk zwrócenia
uwagi na najbli¿sze otoczenie
dziecka. We wszystkich dzia³aniach
w sposób szczególny wyró¿nieni
zostali rodzice uczniów dla których
równie¿ przewidywane s¹ takie formy pomocy jak: porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia. W sposób
bardzo precyzyjny okreœlono równie¿ ró¿ne formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej, jaka bêdzie
udzielana na terenie szkó³ uczniom.
Bêd¹ to:
1. klasy terapeutyczne- do 15
uczniów w klasie
2. zajêcia rozwijaj¹ce uzdolnienia
3. zajêcia dydaktyczno - wyrównawcze - do 8 uczniów w grupie
4. zajêcia specjalistyczne np.
korekcyjno - kopmensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne lub
inne o charakterze terapeutycznym
5. zajêcia zwi¹zane z wyborem
kierunku kszta³cenia i zawodem
6. porady i konsultacje.
Udzia³ ucznia w odpowiednich
zajêciach bêdzie trwa³ wy³¹cznie do
czasu zlikwidowania opóŸnieñ edukacyjnych lub z³agodzenia albo
wyeliminowania zaburzeñ stanowi¹cych podstawê objêcia ucznia
dana form¹ pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Przyznaniem odpowiedniej formy pomocy na terenie szko³y bêdzie
zajmowa³ siê ZESPÓ£ sk³adaj¹cy
siê z nauczycieli i specjalistów. W
gimnazjach, przedszkolach oraz
szko³ach specjalnych ZESPO£Y
powo³ane zosta³y ju¿ w marcu 2011
i ju¿ od 01.09.2011r., w tych szko³ach rozpoczynaj¹ funkcjonowanie
Karty Indywidualnych Potrzeb
Ucznia (KIPU). Karty s¹ zak³adane

dla ka¿dego ucznia posiadaj¹cego
opiniê poradni psychologiczno -pedagogicznej ale równie¿ dla
uczniów u których wychowawca lub
nauczyciel ucz¹cy uzna³ i¿ istnieje
potrzeba objêcia dziecka szczególn¹ opiek¹. Zespó³ dla uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych opracowuje Plan Dzia³añ
Wspieraj¹cych
(PDW).
Dla
uczniów posiadaj¹cych orzeczenie
o potrzebie kszta³cenia specjalnego
ZESPÓ£ opracowuje INDYWIDUALNY PROGRAM TERAPEUTYCZNO EDUKACYJNY
(IPET). Rodzice maj¹ prawo do
uczestniczenia w pracach zespo³u
dotycz¹cego jego dziecka. O terminie posiedzenia Zespo³u rodziców
obowi¹zkowo zawiadamia dyrektor
szko³y, gdyby mimo prawid³owego
zawiadomienia, rodzice nie uczestniczyli w posiedzeniu zespo³u, dyrektor ma obowi¹zek zawiadomienia ich na piœmie o przyjêtych ustaleniach. Na wniosek dyrektora w
pracach zespo³u uczestniczyæ mo¿e
przedstawiciel poradni psychologiczno - pedagogicznej, zaœ na
wniosek rodzica inne osoby np. lekarz, psycholog, terapeuta itp. Osoby bior¹ce udzia³ w posiedzeniu s¹
zobowi¹zane do zachowania tajemnicy zawodowej. Po ukoñczeniu
przez ucznia szko³y oraz w przypadku przejœcia ucznia do innej szko³y
rodzice ucznia lub pe³noletni uczeñ
otrzymuj¹ orygina³ KARTY. W dokumentacji szko³y pozostaje jedynie kopia, natomiast za zgod¹ rodziców lub pe³noletniego ucznia dyrektor mo¿e przekazaæ kopiê do szko³y
do której uczeñ zosta³ przyjêty i
mo¿e ona stanowiæ podstawê do
kontynuacji dzia³añ w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na kolejnych etapach edukacji.
Bêd¹ o tym jednak decydowaæ rodzice lub pe³noletni uczeñ.
Zmiany o których mowa wejd¹ w
¿ycie do szkó³ podstawowych i ponadgimnazjalnych od przysz³ego
roku szkolnego tj. 2012/2013.
Przeciêtny rodzic mo¿e zadaæ
sobie pytanie: Czemu w³aœciwie ma
to wszystko s³u¿yæ?
OdpowiedŸ jest doœæ prosta:
dobru dziecka. Dziêki powy¿szym
zmianom zalecenia opinii psychologiczno-pedagogicznej bêd¹ mia³y
prze³o¿enie na konkretne dzia³ania
podejmowane na terenie szko³y a
rodzic bêdzie mia³ pe³en wgl¹d w
dzia³ania pomocowe jaka jest udzielana jego dziecku. Dziêki temu rodzic jako ekspert od spraw potrzeb

swojego dziecka weŸmie równie¿
wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ za proces edukacji swojego dziecka.
Szczytne idee zwiêkszenia indywidualizacji pracy, dostosowania
form i metod do potrzeb ucznia i
poszerzenia kontekstu patrzenia na
ucznia przez pryzmat jego otoczenia i sytuacji ¿yciowej nios¹ ze sob¹
równie¿ wiele tzw. pracy papierkowej. Miejmy nadziejê, ¿e ona nie
przyæmi tego co najwa¿niejsze w tej
reformie a wiêc samego ucznia ze
swoimi s³aboœciami i zdolnoœciami
oraz doœwiadczeniami ¿yciowymi.
Istnieje równie¿ nadzieja, ¿e wraz
ze zmianami prawa pojawi¹ siê tak¿e fundusze na realizacjê wy¿ej
wymienianych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Wychodz¹c naprzeciw potrzebom uczniów i rodziców Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna w
£obzie w roku szkolnym 2011/2012
proponuje nastêpuj¹ce formy zajêæ:
- nauka czytania metod¹ symultaniczno - sekwencyjn¹ dla
dzieci 4, 5, 6- letnich
- prowadzenie indywidualnej
terapii logopedycznej z wykorzystaniem ró¿norodnych form terapii
w tym alternatywnych metod komunikacji
- prowadzenie Punktu Rehabilitacyjno- Konsultacyjnego dla
Dzieci i M³odzie¿y z Wad¹ S³uchu terapia metod¹ audytywno-werbaln¹
- zajêcia socjoterapeutyczne
dla uczniów szkó³ podstawowych
- zajêcia psychoedukacyjne
dla rodziców- „Szko³a dla Rodziców”
- zajêcia dla rodziców i dzieci
w wieku 1-5 prowadzone Metod¹
Ruchu Rozwijaj¹cego W. Sherborne
- Nowoczesne Techniki Uczenia Siê
- zajêcia dla dzieci nadpobudliwych
- terapia uczniów z trudnoœciami w czytaniu
- terapia pedagogiczna dzieci
s³abowidz¹cych i niewidomych
- terapia indywidualna dzieci i
rodzin
Korzystanie z pomocy na terenie
poradni jest dobrowolne i bezp³atne.
Szczegó³owych informacji o
zajêciach mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 91397416
Kamila Rogaczewska - ¯ukowska- psycholog PPP w £obzie

Str
Str.. 19

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 20.9.2011 r.

Bezpieczna droga
pierwszoklasistów

Wyrok
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny prawomocnym wyrokiem
z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie II K 258/11, skaza³:

- Krzysztofa Machnika

ur. 10marca 1982r. w Resku, s.Tadeusza i Danuty z d. B³aszków na karê
grzywny po 50 (piêædziesi¹t) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej
stawki na kwotê 10 (dziesiêciu) z³otych;
za czyny z art. 27 C ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie œródl¹dowym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 189 poz. 1471 z 2010r. z póŸniejszymi zmianami) w zw. z art. 12 k.k. ,
na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 par. 1 k.k. orzeczone wobec oskar¿onego
jednostkowe kary grzywny ³¹czy i wymierza Krzysztofowi Machnikowi karê
³¹czn¹ 75 (siedemdziesiêciu piêciu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki na kwotê 10 (dziesiêciu) z³otych;

- Jakuba Stachniuka

(£OBEZ) Policjanci z £obza
uczyli pierwszoklasistów ze Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie bezpiecznych zachowañ na drodze.
Co roku na pocz¹tku wrzeœnia
policjanci z £obza przeprowadzaj¹
spotkania z uczniami klas pierwszych na temat bezpiecznych zachowañ na drodze. Przed wyjœciem na
drogê policjantka omówi³a z dzieæmi zasady bezpiecznego przecho-

dzenia przez jezdniê, zwróci³a tak¿e uwagê na koniecznoœæ noszenia
odblasków b¹dŸ te¿ kamizelek.
Po krótkiej pogadance pierwszaki w asyœcie policjanta same
przechodzi³y przez ruchliwe przejœcie dla pieszych, które znajduje siê
w pobli¿u szko³y. By³o to trudne
zadanie wymagaj¹ce koncentracji i
dyscypliny. Potem mundurowi
omówili znaki drogowe znajduj¹ce
siê obok szko³y.
(kp)

O bezpieczeñstwie
z uczniami z Reska

ur. 9 wrzeœnia 1988r. w Resku, s. Kazimierza i Eleonory z d. Lech i Kacpra
Stachniuka ur. 4 lipca 1990r. w Resku, s. Kazimierza i Eleonory z d. Lech na
karê po 10 (dziesiêæ) miesiêcy ograniczenia wolnoœci zobowi¹zuj¹c ich do
wykonania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze
20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesiêcznym;
za czyny z art. 27 C ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie œródl¹dowym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 189 poz. 1471 z 2010r. z póŸniejszymi zmianami) w zw. z art. 12 k.k.,
na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 par. 1 k.k. orzeczone wobec wobec oskar¿onych kary jednostkowe ograniczenia wolnoœci ³¹czy i wymierza Jakubowi
Stachniukowi i Kacprowi Stachniukowi kary ³¹czne po 12 (dwanaœcie) miesiêcy ograniczenia wolnoœci zobowi¹zuj¹c ich do wykonania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w
stosunku miesiêcznym,
za czyny polegaj¹ce na tym, ¿e oskar¿eni:
- w okresie od 1 listopada 2010r. do 31 grudnia 2010r. na jeziorze Krzemionka ko³o m. Gardno gm. Wêgorzyno dzia³aj¹c w krótkich odstêpach czasu
i z góry powziêtym zamiarem co najmniej oœmiokrotnie nie bêd¹c uprawnionymi do rybactwa, po³awiali przy pomocy sznurów hakowych ryby o nieustalonej wartoœci czym dzia³ali na szkodê Anny Kotlarz tj. o czyn z art. 27 C ust.
1 pkt. 2 Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie œródl¹dowym ( tekst
jednolity Dz.U. Nr 189 poz. 1471 z 2010r. z póŸniejszymi zmianami) w zw. z
art. 12 k.k.
- i w okresie od 1 lutego 2011r. do 1 marca 2011r. na jeziorze Krzemionka
ko³o m. Gardno gm. Wêgorzyno dzia³aj¹c w krótkich odstêpach czasu i z góry
powziêtym zamiarem co najmniej piêciokrotnie nie bêd¹c uprawnionymi do
rybactwa, po³awiali przy pomocy sznurów hakowych ryby o nieustalonej
wartoœci czym dzia³ali na szkodê Anny Kotlarz, przy czym w dniu 1 marca
2011r. zostali ujêci na gor¹cym uczynku pope³nienia przestêpstwa przez funkcjonariuszy Policji, Stra¿y Miejskiej w £obzie i Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej
w £obzie tj. o czyn z art. 27 C ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r.
o rybactwie œródl¹dowym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 189 poz. 1471 z 2010r. z
póŸniejszymi zmianami) w zw. z art. 12 k.k
Nadto s¹d orzek³ wobec oskar¿onych œrodki karne: podanie wyroku do
publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w " Tygodniku £obeskim" na koszt
oskar¿onych Krzysztofa Machnika, Jakuba Stachniuka i Kacpra Stachniuka,
przepadek dowodów rzeczowych w postaci rybackich narzêdzi po³owowych w
postaci piêciu sznurów hakowych na kijach oraz sznura hakowego na styropianie opisanych w wykazie dowodów rzeczowych Nr I/34/11 pod. poz. 3 i 4 na
k. 46 akt;

Czyny przeciwko mieniu
(RESKO) W ubieg³ym tygodniu policjantka z £obza odwiedzi³a dzieci z Szko³y Podstawowej
w Resku. Tematem tego spotkania
by³o ogólnie pojête bezpieczeñstwo.
Na pocz¹tku spotka³a siê z
uczniami klas pierwszych. Pierwszoklasiœci poznawali zasady
zwi¹zane z bezpiecznym poruszaniem siê po drodze do szko³y

i nie tylko. Starsi uczniowie z klas
II i III, oprócz przypomnienia zasad bezpiecznej drogi do szko³y,
dowiedzieli siê, jak zachowaæ siê
przy spotkaniu obcej osoby, co zrobiæ, jak ktoœ doros³y je zaczepia
oraz jak nale¿y zachowywaæ siê w
szkole.
By³y to ciekawe spotkania. Zawsze dzieci s¹ ch³onne nowych informacji i chêtnie uczestnicz¹ w
takich spotkaniach.
(kp)

Policjanci z £obza odnotowali
w poniedzia³ek szeœæ czynów, które
dotyczy³y zaboru mienia. I tak w
nocy z 11/12 wrzeœnia 2011w
£obzie na ul. H. Sawickiej nieznany
sprawca skrad³ 4 ko³paki z samochodu marki VW o wartoœci 75 z³.
Te¿ tej nocy w miejscowoœci Tacza³y nieustalony sprawca z ci¹gnika
rolniczego skrad³ rozrusznik i popychacze od zaworów. Straty to 230 z³.

W Karnicach natomiast Andrzej
G skrad³ 150 litrów oleju napêdowego o wartoœci 750 z³. Sprawca zosta³
ju¿ przes³uchany w tej sprawie.
Rano 12 wrzeœnia na terenie stacji paliw przy ul. Rolnej kieruj¹cy
samochodem marki Audi A6 zatankowa³ paliwo na kwotê 170 z³ i oddali³ siê, nie uiszczaj¹c op³aty. W
jednym z marketów na terenie
£obza nieznany sprawca z zagubionego portfela skrad³ pieni¹dze w
kwocie 710 z³ na szkodê mieszkañca gminy.
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W dniach 02 - 04.09.2011 r. dla beneficjentów projektu „POMÓ¯ SOBIE - od biernoœci do aktywnoœci” oraz ich rodzin Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w £obzie zorganizowa³o III wyjazd integracyjno - terapeutyczny do Pogorzelicy. Zleceniobiorc¹ us³ugi by³o Zachodniopomorskie Centrum Szkoleñ i Wspierania Przedsiêbiorczoœci z Ko³obrzegu. W trakcie pobytu odby³y siê 2 bloki szkoleniowe, oddzielnie dla doros³ych
i dzieci. Zajêcia grupowe przeprowadzi³o 4 trenerów. W sobotnie popo³udnie beneficjenci wraz ze swoimi rodzinami udali siê na „Dziki Zachód”
do Zieleniewa, gdzie mieli okazjê zwiedziæ miasteczko, mini zoo, strzelaæ z ³uku lub jeŸdziæ konno. Mi³ym akcentem tego wieczoru by³a równie¿
dyskoteka dla „du¿ych i ma³ych”. Motywem przewodnim III wyjazdu integracyjno - terapeutycznego by³a „Problematyka przemocy i uzale¿nieñ”,
celem poœrednim - przedstawienie sposobów na spêdzanie wolnego czasu w gronie rodzinnym oraz integracja i socjalizacja uczestników.

