Oszukani przez PLASTIKÊ

GAZETA POWIATOWA Nr 41 (502) Rok X 11.10.2011 r. Cena 2,00 z³ (w tym 5% VAT) ISSN 1643-5761

Podajemy wyniki wyborów w naszym powiecie

Po wyborach. PO z PSL
tworz¹ rz¹d na kolejn¹
kadencjê
W powiecie w ci¹gu ostatnich dwóch lat skradziono 4 auta. W tym roku ju¿ 11!

Uwaga! Znowu kradn¹
samochody!

(POWIAT). O ile w
ostatnich latach
mieszkañcy powiatu
³obeskiego mogli czuæ
siê bezpieczni, o tyle
ostatnio mamy do
czynienia z fal¹
kradzie¿y samochodów.
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Problem z wandalami Pieni¹dze dla OSP
w Radowie Ma³ym
w Dobrej

(Radowo Ma³e) Ukradli
przês³a z ogrodzenia
na cmentarzu, niszcz¹
kwiaty i krzewy, narasta
problem z „wandalami”
w Radowie Ma³ym.
Temat ten poruszono
na wrzeœniowej sesji
Rady Miejskiej.
Problem do dyskusji wywo³a³a
so³tys Radowa Ma³ego Kazimiera
Witkowska:
- Czy jest mo¿liwoœæ aby na placu zabaw zamontowaæ oœwietlenie,
postawiæ jakieœ lampy? Jeœli nie
zareagujemy, to zniszcz¹ nam go, a
przecie¿ wydaliœmy na niego mnóstwo pieniêdzy. Zniszczyli ju¿ raz
ogrodzenie. Zginê³y tak¿e przês³a
ogrodzenia na cmentarzu od strony
boiska. Zg³asza³am to, wczeœniej
nie by³o trzech przêse³, a teraz brakuje ju¿ piêciu – mówi³a wyraŸnie
zaniepokojona radowskim wandalizmem.
Do problemu odniós³ siê wójt
gminy Józef Wypijewski, który
twierdzi³ stanowczo, i¿ oœwietlenie
placu zabaw nie rozwi¹¿e sprawy.
Za przyk³ad poda³ „patelniê”.
- Wiem, ¿e oœwietlenie placu
zabaw nic nam nie da, a mo¿e tylko
pogorszyæ sprawê. Oœwietlenie to

du¿y koszt, a my w³aœnie tym oœwietleniem placu mo¿emy wandali tam
œci¹gn¹æ. Ma³e dzieci przecie¿, gdy
jest ju¿ ciemno, zazwyczaj œpi¹.
Podam przyk³ad. Wy³¹czy³em
oœwietlenie na „patelni”, od razu
mia³o to pozytywne odbicie. Nie
przychodz¹, nie biegaj¹ ju¿ po dachach, nie pij¹, bo jest po prostu
ciemno i siê boj¹ tam chodziæ nocami. Teraz zapalam tylko lampy przy
okazji. Przês³a? Jaki ja mam na to
wp³yw? Mo¿e ktoœ myœla³, ¿e to
ogrodzenie bêdzie rozbierane, albo
spodoba³ siê komuœ ¿ebrowy p³ot i
go po prostu ukrad³, to s¹ wandale.
Je¿eli ka¿dy mieszkaniec by zwróci³ uwagê na to, ¿e coœ siê dzieje, to
by³oby du¿o lepiej. Trzeba to
wszystko od razu zg³aszaæ na policjê, nie mo¿na czekaæ a¿ do sesji mówi³ wójt.
Na sali widaæ by³o poruszenie
tematem. Poszukiwano ró¿nych
rozwi¹zañ. Wójt stwierdzi³, i¿ policja musi aktywniej dzia³aæ: „policja
musi siê wzi¹æ w garœæ. Trzeba z³apaæ wandali i wytkn¹æ wszystko
kwiaty, krzewy, ogrodzenia”. Jeden
z radnych wpad³ na pomys³, aby zaprosiæ do dyskusji kogoœ z posterunku. Jednak nie by³o tam nikogo, a
wójt stwierdzi³, i¿ od teraz bêdzie
prowadzi³ rozmowy tylko z komendantem policji, a nie z miejscowymi
policjantami.
PJ

(Dobra) Radni z Dobrej
29 wrzeœnia br. podjêli
uchwa³ê w sprawie udzielenia
dotacji dla Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Dobrej. Udzielona
dotacja w wysokoœci 5.068 z³
ma byæ przeznaczona na
zakup sprzêtu i wyposa¿enia
po¿arniczego w stra¿nicy
OSP w Dobrej.
Udzielenie dotacji przez gminê
dla OSP w Dobrej w wysokoœci
5.068 z³ by³o warunkiem, dziêki
któremu miejscowa OSP otrzyma³a
dodatkowe pieni¹dze w wysokoœci
51.996 z³ z Krajowego Systemu
Ratowniczo Gaœniczego. Sprzêt
jaki ma zostaæ zakupiony to: agregat
hydrauliczny, no¿yce hydrauliczne,

Wodoci¹g
do listopada
(GOŒCIS£AW). Znany ju¿ jest
wynik przetargu na budowê sieci
wodoci¹gowej przesy³owej Wêgorzyno-Goœcis³aw. W odpowiedzi na
og³oszenie przetargowe wp³ynê³o
10 ofert. Cena stanowi³a jedyne kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
Komisja przetargowa wybra³a
firmê „TUNEL” Waldemar Saskiewicz z Gorzowa Wielkopolskiego,
który zaoferowa³ najni¿sza cenê.
Zadanie zostanie wykonane za kwotê 78.523,05 z³. W ramach prac zostanie wykonana sieæ wodoci¹gowo
przesy³owa, studnia odpowietrzaj¹ca oraz hydrant. Zgodnie z planem
prace maj¹ byæ zakoñczone do koñca listopada bie¿¹cego roku. MM

rozpieracz ramieniowy, zasysacz
liniowy oraz wê¿e t³oczne. Gmina
udzieli dotacji miejscowej stra¿y,
ale w ramach wydatków zaplanowanych dla OSP w bud¿ecie gminy na
rok 2011, co zosta³o ustalone przez
burmistrz i komendanta OSP. PJ
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Czy dojdzie do podzia³u so³ectwa?

So³tys rezygnuje
(Gmina Radowo Ma³e)
Andrzej Kusyk, so³tys
Mo³dawina, Mo³dawinka i
Maliñca z³o¿y³ rezygnacjê z
funkcji so³tysa (27 czerwca
br.) Jednoczeœnie po
konsultacjach spo³ecznych
z³o¿y³ wniosek o podzia³
so³ectwa na dwa odrêbne.
Temat ten poruszono na
wrzeœniowej sesji Rady
Miejskiej w Radowie Ma³ym.
- Z³o¿y³em 27 czerwca br. dwa
wnioski w Urzêdzie Gminy. W
zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ w
Maliñcu, gdzie zosta³y wobec mnie
u¿yte groŸby karalne, postanowi³em zrezygnowaæ z funkcji so³tysa i
z³o¿y³em wniosek o rezygnacjê z
pe³nienia tej funkcji. Jednoczeœnie
po konsultacjach spo³ecznych z
mieszkañcami, chc¹ oni podzia³u
so³ectwa. Nie mog¹ siê po prostu
dogadaæ. Z³o¿y³em w urzêdzie stanowiska mieszkañców Maliñca i
Mo³dawina. Zaognienie miêdzy
mieszkañcami Maliñca i Mo³dawina nie trwa przez dzieñ czy dwa. Ten
problem, co wszyscy zapewne
wiedz¹, istnieje od dziesi¹tków lat.
Powsta³y antagonizmy miêdzy tymi
ludŸmi, nie ja to wymyœli³em, to jest
proœba mieszkañców. Nasza rola,
rola rady, polega na tym, ¿e je¿eli

spo³ecznoœci chc¹ same siê rozwijaæ, to trzeba im to umo¿liwiæ. Bêd¹
mniejsze fundusze, ale w³asne. Do
momentu wyboru nowego so³tysa
mogê dalej pobieraæ podatki, to nie
stanowi problemu - powiedzia³.
Warto zauwa¿yæ, i¿ w gminie
Radowo Ma³e istnieje ju¿ 18 so³ectw, to doœæ du¿o, a czêsto s¹ one
bardzo ma³e. W myœl woli mieszkañców Mo³dawin (66 osób) mia³by utworzyæ so³ectwo razem z
Mo³dawinkiem (11 osób), a oddzielne so³ectwo powsta³oby w
Maliñcu (173 osoby).
Pani Bo¿ena Król stwierdzi³a, i¿
gmina nie mog³a przyj¹æ rezygnacji
z funkcji so³tysa przez pana Kusyka, poniewa¿ so³ectwo musi funkcjonowaæ, a¿ do wyboru nowego
so³tysa i ewentualnego podzia³u.
Pani Król mówi³a otwarcie o obawach zwi¹zanych z podzia³em so³ectwa. Podzia³ ten mo¿e doprowadziæ do lawiny podzia³ów so³ectw.
Wœród so³tysów by³y w³aœnie takie
g³osy, ¿e coraz wiêcej miejscowoœci
chce rz¹dziæ oddzielnie. Za przyk³ad podano Karnice i Smorawinê,
twierdz¹c, ¿e to w³aœnie te miejscowoœci bêd¹ nastêpne. Wójt Józef
Wypijewski tak¿e nie by³ optymist¹
co do rozdzielenia so³ectwa - „to jest
du¿y b³¹d”, „mniejsi mog¹ mniej”.
Trudno siê z t¹ opini¹ nie zgodziæ. PJ

Pomylili drogi
(Gmina Resko) Wielu
mieszkañcom Iglic, ta
wiadomoœæ na pewno
poprawi humory.
Na wrzeœniowej sesji Rady
Miejskiej w Resku znów poruszono
temat drogi £abuñ – Iglice. Droga
nie bêdzie zrobiona w 2020 roku jak
wczeœniej myœlano, a ju¿ w 2013.
Radny Andrzej Nowak korzystaj¹c z obecnoœci radnych powiatowych, porusza³ temat tej drogi.
- Nied³ugo bêdzie nowy rok bud¿etowy, chcia³bym wiêc wnioskowaæ o zrobienie drogi do Iglic. Tam
nie s¹ potrzebne wielkie pieni¹dze.
Trzeba poprawiæ tym ludziom dojazd, to jest jedyna droga, któr¹
mieszkañcy doje¿d¿aj¹ do pracy
czy szkó³. Nie mo¿emy s³uchaæ tego
co mówi pan Bernacki (dyrektor
Zarz¹du Dróg Powiatowych w
£obzie), ¿e droga bêdzie zrobiona
dopiero w 2020 roku. To przecie¿

taki ma³y odcinek drogi, trzeba to
wczeœniej zrobiæ – mówi³ stanowczo radny Nowak.
OdpowiedŸ zaskoczy³a wszystkich. Jeden z powiatowych radnych
powiedzia³, i¿ dyrektor ZDP pomyli³ drogi. Mia³ wtedy bowiem wiele
spotkañ dotycz¹cych dróg.
- Mia³em na tej sesji zaj¹æ stanowisko w sprawie drogi do Iglic.
Wczeœniej pan Bernacki poda³ informacjê, ¿e droga jest planowana
na 2018 czy 2020 rok. Okazuje siê
jednak, ¿e w wieloletnim programie
inwestycyjnym droga jest zaplanowana na 2013 rok, a jej koszt ma
wynieœæ 3 mln 200 tys. z³, z czego 1
mln 600 tys. z³ to wk³ad w³asny
Powiatu £obeskiego, a reszta kwoty
to œrodki pozyskane z zewn¹trz.
Dyrektor Bernacki pomyli³ drogi
£abuñ - Iglice z drog¹ Resko - Komorowo, która jest zaplanowana na
2018 rok, a koszt wykonania wyniesie 5 mln z³ – mówi³ radny Powiatu
£obeskiego Zbigniew Pa³ubiak. PJ
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Szeœciolatki
do szko³y od 2013
(£OBEZ). Wed³ug najnowszej propozycji
Ministerstwa Edukacji Narodowej wszystkie
szeœciolatki podejm¹ naukê w szkole
od wrzeœnia 2013 roku, a nie jak zak³adano
od wrzeœnia roku przysz³ego.
Okazuje siê, ¿e nie wszystkie
szko³y w Polsce zd¹¿y³y przygotowaæ siê do reformy. Nie dotyczy to
gminy £obez, która ju¿ jest gotowa
na zmiany.
W przysz³ym roku wiêc nic siê
nie zmieni i ka¿de dziecko szeœcioletnie, które na podstawie decyzji
rodziców nie pójdzie do I klasy,
bêdzie kontynuowaæ edukacjê
przedszkoln¹ w sposób dostosowany do jego potrzeb rozwojowych.
Dzieci piêcioletnie bêd¹ korzysta³y
z edukacji przedszkolnej. Taka propozycja zostanie przedstawiona
nowemu parlamentowi.
„Informacje o oferowanych warunkach nauki i opieki w szkole
podstawowej rodzice uzyskuj¹ od
samorz¹du gminnego i dyrektora
szko³y podstawowej” - przypomina
resort i dodaje, ¿e rodzice szeœciolatków maj¹ prawo wp³ywaæ na

przyjmowane w szkole rozwi¹zania
organizacyjne.
MEN podkreœla, ¿e proces
wprowadzania obni¿enia wieku
obowi¹zku szkolnego powinien
przebiegaæ jak najsprawniej. Dlatego nadzór pedagogiczny bêdzie
monitorowa³ wspó³pracê w³adz samorz¹du gminnego z rodzicami
dzieci i zachêca³ do skorzystania z
programów i œrodków rz¹dowych
przeznaczonych na wspomaganie
tej zmiany.
op
GABINET PSYCHOLOGICZNY

PRACOWNIA BADAÑ
KIEROWCÓW
badania na broñ, poradnictwo

ul. Lipowa 7, Z³ocieniec
Gabinet czynny w ustalonych telefonicznie
terminach, kontakt po 15.30

tel. 604-207-996

Gminna Spó³dzielnia „SCH” w £obzie ul. Pó³nocna 10

Posiada do wynajêcia pomieszczenie
magazynowe o pow. 631 mkw.
w £obzie przy ul. Pó³nocnej 10.
Kontakt tel. 91 397 3161
lub w biurze spó³dzielni.
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Zamkniête wejœcia Potrzebny remont
do szko³y
dachu koœcio³a
w Starogardzie

(Resko) Na ostatniej
sesji Rady Miejskiej w
Resku radny Zygmunt
Œwiêcicki zwróci³ uwagê
na zamkniête wejœcia
do Szko³y Podstawowej.
Pyta³ dyrektor szko³y
o przyczyny tej decyzji.
- Dosz³y mnie s³uchy od rodziców, ¿e wejœcie g³ówne do szko³y i
wejœcie boczne od strony dawnej
lecznicy jest zamkniête. Zg³aszaj¹,
¿e dzieci wprowadza siê teraz od
strony toalet. Wjazd na teren parkingowy, to co widaæ, zastawiony jest
donicami. Nasuwa siê pytanie - co w
razie nieszczêœcia? Dojazd pogotowia czy stra¿y po¿arnej jest niemo¿liwy, bo druga strona jest zastawiona samochodami nauczycieli. Dlaczego ktoœ podj¹³ tak¹ decyzjê? pyta³ radny.
W odpowiedzi radny Œwiêcicki
otrzyma³ informacjê, i¿ wszystkie te

zabiegi s¹ po to, aby zwiêkszyæ bezpieczeñstwo dzieci.
- Decyzjê podjêliœmy dlatego, ¿e
bezpieczeñstwo dziecka jest dla nas
du¿o, du¿o wa¿niejsze, ni¿ to, ¿e
rodzic wjedzie samochodem pod
bramkê ze swoj¹ pociech¹. Na ulicach przy boisku jest zakaz postoju.
Dlatego otworzyliœmy boisko i teraz
od ty³u szko³y rodzice mog¹
wje¿d¿aæ ze swoimi dzieæmi prawie
pod same drzwi. By³y spotkania i
wywiadówki, przekazaliœmy tê informacjê rodzicom. G³ówne drzwi
s¹ zamkniête, to prawda. Ale zrobiliœmy to równie¿ ze wzglêdu na bezpieczeñstwo naszych uczniów. W
poprzednim roku mieliœmy wypadek, nie mamy bowiem z tej strony
porêczy czy barierek. St¹d ta decyzja. Jednak drzwi boczne s¹ otwarte. Zamykane s¹ tylko wtedy, gdy
dzieciaki wychodz¹ na przerwê, robimy to po to, aby nie by³o przeci¹gów dbaj¹c o zdrowie naszych podopiecznych – mówi³a przedstawicielka Szko³y Podstawowej.
PJ

(Gmina Resko) Podczas wrzeœniowej sesji Rady Miejskiej w
Resku na sali obecny by³ ks. proboszcz ze Starogardu. Radna
Kulik zg³osi³a, i¿ przez d³ugi czas
proboszcz sk³ada pisma do Urzêdu Miejskiego w sprawie remontu
w koœciele – wymiany dachu.
Burmistrz Reska Arkadiusz
Czerwiñski zabra³ g³os w dyskusji,
mówi¹c, i¿ wie o piœmie, jednak
zaznaczy³, ¿e gminê obowi¹zuj¹
podjête uchwa³y.
- Wszyscy wiemy, ¿e zosta³ taki
wniosek z³o¿ony, jest ju¿ tak¿e zgo-

da na budowê. Jednak my mamy
uchwa³ê dotycz¹c¹ finansowania
obiektów zabytkowych. Trzeba
wiêc pamiêtaæ, ¿e my takie obiekty
mo¿emy dofinansowaæ w 50 proc.
Trzeba rozwi¹zaæ problem tej drugiej czêœci. Nie ma bowiem problemu, aby w roku bud¿etowym znaleŸæ pieni¹dze w bud¿ecie na ten cel
– mówi³ burmistrz Reska.
Proboszcz w odpowiedzi udzieli³ informacji, i¿ obecnie s¹ plany
poszukiwania œrodków na remont w
koœciele. Mówi³, ¿e aby wykonaæ
remont dachu potrzeba ³¹cznie 12
tys. z³.
PJ

Wodoci¹g jeszcze
w tym roku
CIESZYNO. Sieæ wodoci¹gowo przesy³ow¹ na terenach rekreacyjnych w Cieszynie wykona firma z Gorzowa Wielkopolskiego,
ta sama firma, która wygra³a
przetarg na budowê sieci do Gorzys³awia.
Do przetargu na wykonanie sieci
wodoci¹gowej- przesy³owej, przy-

³¹cza wodoci¹gowego, studzienek,
hydrantów, zasuw, w³¹czenie do sieci i p³ukanie wodoci¹gu wp³ynê³o
osiem ofert. Komisja przetargowa
wybra³a firmê „TUNEL” Waldemar
Saskiewicz z Gorzowa Wielkopolskiego, która zaoferowa³a, ¿e wykona to zadanie za kwotê 92.630,75 z³.
Zakoñczenie praz planowane jest do
koñca listopada br.
MM
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Ludzie czuj¹ siê oszukani przez PLASTIKÊ
(Powiat) Do redakcji
zg³osi³a siê pani Ewa
Matwiejczak z £abunia
Wielkiego i pañstwo
Goldman, maj¹cy domek
w Starej Dobrzycy.
Opowiedzieli o swoich
z³ych doœwiadczeniach
z firm¹ PLASTIKA ze
Œwidwina, chc¹c tym
samym ostrzec innych
ludzi przed
„naci¹gaczami”.
Wymienieni wy¿ej
pañstwo, stracili wiele
czasu i nerwów na
walkach z t¹ spó³k¹.
Stracili tak¿e pieni¹dze.
- Widzê, ¿e ta firma robi sobie
darmowy kredyt u klientów, bior¹
zaliczkê, 40 procent, bo tak w swojej umowie ustalili. Czêsto ludzie od
razu wp³acaj¹ wiêcej pieniêdzy,bo
czy zap³acimy na pocz¹tku, to ¿adna
ró¿nica dla kogoœ, kto chce okna
wymieniæ. Zaufa³am tej firmie.
£¹cznie moje zlecenie opiewa³o na
2.750 z³. Ja wp³aci³am 1.400 z³ zaliczki. Umowa zosta³a podpisana w

kwietniu i mia³a byæ zrealizowana
do 10 maja. Jednak 10 maja nie by³o
okien, nie by³o te¿ ¿adnych sygna³ów z firmy. Nie interweniowa³am
jednak, bo nie by³o a¿ takiego poœpiechu. Ale pod koniec maja moje
interwencje, czyli kontakt telefoniczny i je¿d¿enie do siedziby firmy,
nie da³y ¿adnych rezultatów. Dopiero na koniec czerwca wystosowa³am do firmy pismo o wywi¹zanie
siê z warunków umowy, czyli o realizacjê. Nie dosta³am ¿adnej odpowiedzi. Po dwóch kolejnych tygodniach wystosowa³am kolejne pismo z wypowiedzeniem umowy i
za¿yczy³am sobie zwrotu pieniêdzy
na podane konto. Nic to nie da³o.
Nastêpne wys³a³am pismo przeds¹dowe. Niestety to tak¿e na nic. Zg³osi³am wtedy sprawê na policjê o
wy³udzenie. W sierpniu dalej nie
mia³am nic, okien ani pieniêdzy.
Remontu w domu nie mogê skoñczyæ, bo czekam na okna ju¿ tyle
miesiêcy! Nie jestem jedyn¹ osob¹,
jest pani w Resku, która tak¿e z nimi
walczy. Podejrzewam, ¿e jest wiêcej takich osób. Ka¿da rozmowa z
przedstawicielami tej firmy, to przeci¹ganie terminu wykonania prac,
jednak ¿adnych deklaracji na piœmie
nie sk³adaj¹, nie chc¹ te¿ zwróciæ
pieniêdzy. - mówi³a pani Ewa Matwiejczak.

Pani Ewa Matwiejczak mimo
up³ywu 6 miesiêcy dalej nie otrzyma³a od firmy PLASTIKA zwrotu
pieniêdzy, nie doczeka³a siê tak¿e
monta¿u okien. Sprawa trafi³a do
s¹du. Wyrokiem s¹du firma mia³a
zwróciæ pieni¹dze pani Matwiejczak do 4 paŸdziernika bie¿¹cego
roku. Termin min¹³, a firma nie
zwróci³a pieniêdzy.
Pani Matwiejczak to jednak nie
jedyna osoba oszukana przez firmê
zak³adaj¹c¹ okna. Jak siê okazuje,
takich osób jest wiêcej. Ka¿dy walczy o swoje pieni¹dze na ró¿ne sposoby.
- Przez pó³ roku wodzili nas za
nos i bezczelnie w oczy k³amali.
Umowa by³a zawarta w marcu, z 30.
dniowym terminem na wykonanie
prac. Firmê tê znaleŸliœmy w internecie. Ich reklama naprawdê zachêca³a. Do dziœ jednak umowa nie
zosta³a zrealizowana. Wp³aciliœmy
2.500 z³ zaliczki. Ca³e nasze zamówienie opiewa³o na kwotê 5.200 z³.
Oni spaprali nam ca³¹ wiosnê i lato.
Mieszkamy w Szczecinie, mamy
domek w Starej Dobrzycy, to w³aœnie w nim ta firma mia³a nam wymieniæ okna. JeŸdziliœmy tu przez
tych oszustów wiele razy, straciliœmy na dojazdy mnóstwo pieniêdzy.
Wracaliœmy z urlopu, ze œwi¹t, ¿eby
tylko byæ podczas wykonywania
robót. Termin min¹³, w rozmowach
telefonicznych przedstawiciele
przek³adali ci¹gle termin wykonania zamówienia. Napisaliœmy pismo, w którym chcieliœmy zerwaæ
umowê i poprosiliœmy, aby zwrócono nam zaliczkê. By³o 16 terminów.
Potem nie odbierali ju¿ nawet telefonów. Pojechaliœmy tam kiedyœ i
spotkaliœmy siê z przedstawicielk¹
firmy. Zdenerwowani t³umaczeniami udaliœmy siê na policjê. Po interwencji policji, po tygodniu za³o¿yli

nam okna. Tylko, ¿e byli to jacyœ
podwykonawcy. Za³o¿yli nam same
okna bez rolet, bez parapetów, zamawialiœmy tak¿e drzwi. W jakiœ
sposób zwróci³a nam siê ta zaliczka.
Powiedziano nam wtedy, ¿e bêd¹
jeszcze dwa etapy, monta¿ drzwi, a
potem monta¿ parapetów i rolet. Z
reszty umowy siê jednak wycofaliœmy. Rezygnacjê z³o¿yliœmy telefonicznie, firma mia³a nam przes³aæ
aneks o rozwi¹zanie umowy, jednak
tego nie zrobili. Mamy ju¿ inn¹ firmê. Jak siê okaza³o w Starej Dobrzycy ta firma znalaz³a kolejnego
klienta - mówili pañstwo Goldman.
Z opowiadañ poszkodowanych
wynika, ¿e wiêkszoœæ ludzi myli firmê PLASTIKA z firm¹ Morgan,
która kiedyœ by³a bardzo solidn¹ firma i mia³a w tym samym miejscu
siedzibê, co dziœ firma PLASTIKA.
Poszkodowani te¿ do dziœ spotykaj¹
siê z ulotkami czy ofertami tej firmy
rozwieszanymi np. na terenie Reska. Na og³oszeniach nie podaj¹
nazwy firmy, jest tylko telefon kontaktowy. Podpisuj¹c umowê z firm¹
czasami widniej¹ piecz¹tki i logo
firmy Morgan, a innym razem PLASTIKA.
Uda³o nam siê telefonicznie porozmawiaæ z przedstawicielem firmy PLASTIKA. Przedstawiciel
mówi³, i¿ opóŸnienia firmy z wykonaniem zamówieñ i niewywi¹zywanie siê z umów wynikaj¹ z chwilowego braku p³ynnoœci finansowej
firmy. Argumentowa³, ¿e nie dosta³
zap³aty za wykonane zlecenie, które
opiewa³o na du¿¹ sumê i ¿e to w³aœnie przez to ucierpia³y pojedyncze
osoby.
Firmy maj¹ dziœ ró¿ne problemy, jednak w tym przypadku zabrak³o powa¿nego potraktowania
klienta.
Piotr Jachym
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Dostan¹ o 100 z³
wiêcej
(POWIAT)).
Œwiadczenie
pielêgnacyjne w okresie od listopada do koñca grudnia tego roku
bêdzie zwiêkszone o 100 z³. Wy¿sze
œwiadczenie pielêgnacyjne przyznawane jest opiekunom osób niepe³nosprawnych, niezale¿nie od
dochodu.
Zgodnie z przyjêtym 4 paŸdziernika rozporz¹dzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegó³owych
warunków realizacji, rz¹dowego
programu wspierania osób pobieraj¹cych œwiadczenie pielêgnacyjne,
pomoc bêdzie wyp³acana w terminie wyp³aty œwiadczenia pielêgnacyjnego w listopadzie i grudniu br.
Aby jednak otrzymaæ dodatkowe
100 z³, osoby uprawnione musz¹ do
koñca paŸdziernika z³o¿yæ w tej
sprawie wniosek. Osoby, którym
œwiadczenie pielêgnacyjne przyznano po tym terminie, bêd¹ mieæ wyd³u¿ony termin na z³o¿enie wniosku o 7

dni. Nie zosta³ okreœlony wzór takiego wniosku, oznacza to wiêc, ¿e jego
forma jest dowolna. Dopiero wówczas uprawnione osoby otrzymaj¹
nie 520 z³, a 620 z³ pomocy.
Zwiêkszona pomoc dla osób
pobieraj¹cych œwiadczenia pielêgnacyjne, tylko w okresie tych
dwóch miesiêcy, bêdzie kosztowa³a
bud¿et pañstwa oko³o 34 mln z³.
W gminie £obez ze œwiadczenia
pielêgnacyjnego korzysta oko³o
100 osób, natomiast w gminie Wêgorzyno ponad 40. Z pewnoœci¹ jednak liczba ta jeszcze siê zwiêkszy. W
gminie Resko liczba osób korzystaj¹cych z tej formy pomocy wynosi
ponad 50 i tutaj spodziewany jest
wzrost. W gminie Radowo Ma³e liczba korzystaj¹cych ze œwiadczenia
pielêgnacyjnego 7 paŸdziernika wynosi³a 17 osób. W gminie Dobra z
kolei z tej formy pomocy korzysta
oko³o 30 osób.
MM

Reklama
Tel. 91 39 73 730
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W powiecie w ci¹gu ostatnich dwóch lat skradziono 4 auta. W tym roku ju¿ 11!

Uwaga! Znowu kradn¹ samochody!
(POWIAT). O ile w
ostatnich latach
mieszkañcy powiatu
³obeskiego mogli
czuæ siê bezpieczni,
o tyle ostatnio mamy
do czynienia z fal¹
kradzie¿y samochodów.
W poniedzia³ek na policjê wp³ynê³o zg³oszenie o kradzie¿y ju¿ 11.
samochodu w tym roku w powiecie
³obeskim. Tylko w £obzie w ostatnim czasie skradziono trzy samochody, w Dalnie jeden i jeden w
Runowie Pomorskim. Gin¹ samochody u¿ywane ró¿nych marek, zarówno osobowe, jak i dostawcze.
Takiej skali kradzie¿y dawno tu nie
by³o. W³aœciciele samochodów nie
czuj¹ siê ju¿ bezpieczni.
Fala kradzie¿y samochodów
objê³a nie tylko powiat ³obeski. W
s¹siednim powiecie œwidwiñskim
iloœæ kradzie¿y jest porównywalna
do iloœci z naszego powiatu. Zwiêkszy³a siê równie¿ iloœæ kradzie¿y w
ca³ym województwie zachodniopomorskim. Nie zmienia tego fakt, i¿
policja rozbi³a trzy grupy przestêpcze zajmuj¹ce siê tym procederem.
Wszystkie krad³y samochody u¿ywane i sprzedawa³y je na z³om, zapewne te¿ sprzedaj¹c czêœci samochodowe osobno. Po rozbiciu jednej grupy w ich miejsce powstaj¹
kolejne.
Jak wynika z informacji podanej
przez Komendê Wojewódzk¹ Policji w Szczecinie, ostatnie lata na terenie województwa zachodniopomorskiego by³y niezmiernie spokojne pod tym k¹tem w porównaniu do
koñca lat 90. Na przestrzeni ostatniej dekady policja odnotowa³a bowiem spadek tego typu wszczêtych
spraw z 4013 w roku 1999 do 423
wszczêæ w roku 2010.
Jednoczeœnie zdecydowanie poprawi³a siê skutecznoœæ funkcjonariuszy w wykrywaniu sprawców
kradzie¿y aut – z 13.5 proc. w roku
1999 do 35.7 proc. w roku 2010.
W ci¹gu pierwszego pó³rocza
2011 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego w
naszym regionie odnotowano nieznaczny wzrost kradzie¿y pojazdów o 34 wszczête sprawy, tj. oko³o
18 proc., a w samym Szczecinie o 22
sprawy, tj. oko³o 24 proc.

Specyfika tego typu przestêpczoœci na terenie ca³ego kraju jest
podobna. Najczêœciej kradzione s¹
pojazdy marek VW Golf, Passat,
nastêpnie Audi, Honda, Civic i inne.
W roku 1999 zachodniopomorscy policjanci prowadzili 4013 dotycz¹cych skradzionych aut (w tym
a¿ 2484 sprawy w samym Szczecinie). Ta wysoka liczba dziêki intensywnym dzia³aniom funkcjonariuszy wszystkich pionów (poniewa¿
mowa nie tylko o s³u¿bie kryminalnej, ale tak¿e o prewencyjnej zajmuj¹cej siê profilaktyk¹ i zapobieganiem przestêpczych zdarzeñ) z roku
na rok spada³a i ju¿ w roku 2000 w
ca³ym garnizonie zarejestrowano
3315 postêpowañ. Dwa lata póŸniej
liczba ta spad³a ju¿ do 2592 wszczêæ. W 2005 roku iloœæ wszczêæ
wynios³a 1873.
Zgo³a inaczej kwestia kradzie¿y
pojazdów wygl¹da³a ju¿ w 2008 r.
W Szczecinie wszczêto 273 sprawy
dotycz¹ce kradzie¿y pojazdów, a na
terenie województwa – 594. Rok
póŸniej iloœæ ta nieznacznie wzros³a
do 287 wszczêtych spraw w Szczecinie, a na terenie województwa do
626. Najmniej takich spraw prowadzono w roku ubieg³ym. W Szczecinie bowiem tylko 197, natomiast na
terenie województwa - 423 sprawy.
Ten rok przyniós³ nam now¹ falê
kradzie¿y. W pierwszym pó³roczu
ubieg³ego roku w Szczecinie wszczêto 90 spraw zwi¹zanych z kradzie¿ami pojazdów, natomiast w
analogicznym okresie bie¿¹cego
roku ju¿ 112. Na terenie województwa takich spraw wszczêto w pierwszym pó³roczu ubieg³ego roku 180,
gdy w analogicznym okresie roku
bie¿¹cego 214, co daje 1,7 auta
dziennie.
11 aut w powiecie ³obeskim w
tym roku, to bardzo du¿o, zwa¿ywszy, ¿e w kategorii przestêpstw kra-

dzie¿y pojazdu w roku 2010 i w roku
2009 policja ³obeska odnotowa³a po
2 przestêpstwa. WskaŸnik zagro¿enia pod tym wzglêdem wynosi³ 0,5
i plasowa³ powiat ³obeski na 2 miej-

scu w województwie. Takie statystyki pozwoli³y mieszkañcom powiatu ³obeskiego czuæ siê bezpiecznie. Jak z³udne by³o to uczucie, pokaza³ nam rok bie¿¹cy.
MM

Podpisano umowê na dofinansowanie sieci
internetu dla mieszkañców gminy

GMINA WÊGORZYNO
POZYSKA£A PONAD 5 MLN
Z£OTYCH

Gmina Wêgorzyno jako
jedyna gmina w powiecie
³obeskim otrzyma³a
dofinansowanie w wysokoœci
ponad 5 mln z³otych na
budowê infrastruktury
transmisji danych.
O realizacjê projektu zabiega³a
burmistrz Monika KuŸmiñska. Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie z wicemarsza³kiem województwa zachodniopomorskiego
Andrzejem Jakubowskim odby³o
siê 5 paŸdziernika.

- Ca³y projekt oszacowany jest
na ponad 7 milionów z³otych - mówi
burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska. - Uda³o nam siê pozyskaæ na
ten cel ponad 5 milionów. Dziêki
temu 2 tysi¹ce osób uzyska na terenie naszej gminy dostêp do internetu szerokopasmowego. Dziêki temu
równie¿ 4 tysi¹ce osób bêdzie mog³o korzystaæ z internetu bezprzewodowego za darmo.
Dziêki budowie nowej sieci
œwiat³owodowej z gminy Wêgorzyno wyeliminuje siê „czarne dziury”
teleinformatyczne.
(r)
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Wyniki wyborów w powiecie
Wybory parlamentarne ju¿ za
nami, a wraz z nimi kampania
wyborcza. Poni¿ej
przedstawiamy wyniki
wyborów oraz frekwencjê
w poszczególnych gminach
i lokalach wyborczych.
Wyniki wyborów
ukszta³towa³y siê podobnie
jak w kraju, aczkolwiek
nie w ka¿dej gminie.
REGION
Wyniki g³osowania w Okrêgu
Wyborczym do Sejmu OKW Szczecin przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
178.124 na PO, co da³o 46,75 proc
poparcia, najwiêcej g³osów zdoby³
Ar³ukowicz Bartosz Adam –
101.746 g³osów.
PiS otrzyma³ 21,66proc. poparcia, na tê partiê zag³osowa³o 82.529
osób. Najwiêcej g³osów zdoby³
Brudziñski Joachim - 38.700 g³osów.
Trzecie miejsce zaj¹³ Ruch Palikota, na tê partiê g³osowa³o 45.111
wyborców, co da³o 11,84 proc. poparcia. Pi¹tak Andrzej startuj¹cy z
tej listy zdoby³ 15.579 g³osów.
Na czwartym miejscu znalaz³ siê
SLD, na który g³osowa³o 42.165
mieszkañców, co da³o 11,07 proc.
poparcia, z tej listy startowa³ Napieralski Grzegorz, zdobywaj¹c
23.940 g³osów.
Dziewguæ Zygmunt z PSL otrzyma³ 4.279 g³osów, ogólnie na partiê
zag³osowa³o w regionie 16.545, co
da³o 4,34 proc. poparcia.
Na PJN w regionie zag³osowa³o
7.062 osób, daj¹c 1,85 proc. poparcia.
Na Now¹ Prawicê - Janusza Korwin-Mikke odda³o swój g³os 6.290
osób, daj¹c 1,65 proc. poparcia.
Na PPP Sierpieñ zag³osowa³o
1.815 osób (0,48 proc.).
Reprezentant Prawicy S³omski
Piotr otrzyma³ 304 g³osy, na partiê
zag³osowa³o 1.379, co da³o 0,36
proc. poparcia.
POWIAT
Podobnie sytuacja wygl¹da w
powiecie ³obeskim. Tutaj do g³osowania by³o uprawnionych 30.508 osób,
wydano 10 993 kart do g³osowania, z
czego 10.991 wa¿nych. Liczba g³osów wa¿nych wynosi³a 10.124 (92,11
proc.) Frekwencja w powiecie ³obeskim wynios³a 36,03 proc.
Na Ar³ukowicza Bartosza z PO
zag³osowa³o 3.067 mieszkañców
powiatu, (Sola Ryszard zdoby³
621g³osów). Ogólnie na PO g³osowa³o 4.709 wyborców, co da³o tej
partii poparcie w wysokoœci 46,51
proc. Brudziñski Joachim z PiS

otrzyma³ 942 g³osów, g³osuj¹cych
na partiê by³o w sumie 1.907 osób,
co oznacza, ¿e ugrupowanie to popar³o 18,84 proc. wyborców. W
SLD najwiêcej (857) g³osów zdoby³
Napieralski Grzegorz. Na te partiê
zag³osowa³o 1.199, co da³o 11,84
proc. poparcie. Pi¹tak Andrzej, startuj¹cy z Ruchu Palikota zdoby³ 444
g³osów. Na tê partiê zag³osowa³o
1.151 mieszkañców powiatu, co
da³o 11,37 procentowe poparcie.
W powiecie ³obeskim najwiêksze poparcie spoœród wszystkich
kandydatów PSL mia³ Sola Miros³aw Mieczys³aw, który zdoby³ tutaj
240 g³osów. Wszystkich g³osuj¹cych na to ugrupowanie by³o 744
g³osów, co da³o 7,35 proc. poparcia.
Z partii Polska Jest Najwa¿niejsza
najwiêcej, bo 51 g³osów, otrzyma³
Frydrykiewicz Igor. Wszystkich
g³osuj¹cych na PJN by³o 191 osób,
da³o to 1,89 procentowe poparcie.
Stêpieñ Robert Marcin startuj¹cy z
Polskiej Partii Pracy - Sierpieñ 80
otrzyma³ tyle samo g³osów co Kwaœniewska Paulina - po 13. Na to
ugrupowanie zag³osowa³o 70 wyborców, co da³o 0,69 proc. poparcia.
Kabaciñski Dariusz Piotr z Nowej
Prawicy - Janusza Korwin-Mikke
otrzyma³ 43 g³osy, na to ugrupowanie zag³osowa³o 109 wyborców
(1,08 proc.). Na ugrupowanie Prawica zag³osowa³o 44 wyborców, co
da³o tej partii 0,43 proc. poparcia.
Najwiêcej g³osów (8) otrzyma³
Broñski £ukasz.
Wybory do Senatu
Balazs Artur Krzysztof 2.103
g³osów (20,38 proc.), Olech Jan
1.909 g³osów (18,50 proc.), Piechota Jacek Jan 2.805 g³osów (27,18
proc.), Preiss S³awomir Piotr 3.502
(33,94 proc.).
DOBRA
W wyborach do Sejmu w gminie
Dobra na 3537 wyborców uprawnionych do g³osowania wydano
1068 kart do g³osowania, w tym
jedn¹ niewa¿n¹. Oddano 946 g³osów wa¿nych, co oznacza, ¿e oddano 88,66 proc. g³osów wa¿nych.
Frekwencja w tej gminie wynosi³a
30,17 proc.
Najwiêcej osób zag³osowa³o w
Szkole Podstawowej w Dobrej –
683 na 1845 uprawnionych. Oddano 612 g³osów wa¿nych, co stanowi
89,6 proc., do Senatu 640 – 93,70
proc. wa¿nych. Frekwencja wynios³a 37,02 proc. W Urzêdzie Miejskim uprawnionych do g³osowania
by³o 1102 osoby, wydano 217 wa¿nych kart, oddano 191 g³osów wa¿nych (207 do Senatu). Frekwencja
wynosi³a 19,69 proc. W Szkole Podstawowej w Wojtaszycach wydano

167 kart do g³osowania na 590
uprawnionych do g³osowania. Oddano tu 143 g³osy wa¿ne, co stanowi
85,63 proc, do Senatu oddano 152
g³osy wa¿ne. Frekwencja wynosi³a
28,31 proc. W wyborach do Senatu
wszystkie wydane karty do g³osowania (1.068) by³y wa¿ne. Liczna
g³osów wa¿nych wynosi³a 999, co
stanowi³o 93,54 proc. Frekwencja
wynosi³a 30,20 proc.
W tej gminie najwy¿sze poparcie otrzyma³a Platforma Obywatelska, na któr¹ zag³osowa³o 399 wyborców 42,18 proc. Na Ar³ukowicza
Bartosza Adama oddano 177 g³osów, co da³o 18,71 proc. poparcia.
Drugie miejsce pod wzglêdem g³osów otrzyma³o PiS, na które zag³osowa³o 174 wyborców, co da³o
18,39 proc. poparcia. Z tego ugrupowania najwiêcej g³osów (93) uzyska³ Brudziñski Joachim (9,83
proc.). Trzecie miejsce zdoby³o
ugrupowanie Ruch Palikota, na
którego g³osowa³o 146 osób, co
da³o 15,43 proc. poparcie. Z tej listy
najwiêcej osób zag³osowa³o 61 g³osów (6,45 proc.). Kolejn¹ parti¹ jest
Sojusz Lewicy Demokratycznej,
który uzyska³ 10,15 proc. poparcia.
Najwiêcej g³osów (76) zdoby³ Napieralski Grzegorz Bernard (8,03
proc.). Polskie Stronnictwo Ludowe otrzyma³o 9,41 proc. poparcia.
Najwiêcej g³osów (64) zdoby³ tu
Ziemba Kazimierz (6,77 proc.),
Na ugrupowanie Polska Jest Najwa¿niejsza, zag³osowa³o 18 wyborców, co da³o tej partii 1,90 proc.
poparcia. Najwiêcej g³osów zdoby³
Frydrykiewicz Igor Daniel 6 g³osów
(0,63 proc.). Polska Partia Pracy Sierpieñ 80 nie mia³a swojego zdecydowanego lidera, ³¹czna suma g³osów na listê wynios³a 6, co da³o temu
ugrupowaniu poparcie w wysokoœci
0,63 proc. Na Now¹ Prawicê - Janusza Korwin-Mikke zag³osowa³o w
sumie 13 osób, daj¹c poparcie w
wysokoœci 1,37 proc. Najwiêcej g³osów oddano na startuj¹cego z listy tej
partii Kabaciñskiego Dariusza Piotra i oddano na niego 6 g³osów, co
da³o poparcie rzêdu 0,63 proc. Na
ugrupowanie zag³osowa³o 5 osób,
daj¹c poparcie w wysokoœci 0,53
proc. Najwiêcej, bo 2 g³osy otrzyma³
Krzystek Maciej Piotr.
Wybory do Senatu
Balazs Artur Krzysztof 202
(20,22 proc.), Olech Jan 220 g³osów
(22,02 proc.), Piechota Jacek Jan 226
g³osów (22,62 proc.), Preiss S³awomir Piotr 351 g³osów (35,14 proc.).
GMINA WÊGORZYNO
W tej gminie by³o 5809 osób
uprawnionych do g³osowania. W
wyborach do Sejmu wydano 1942

wa¿ne karty do g³osowania, z czego
oddano 1757 wa¿nych g³osów, stanowi to 90,67 proc. Frekwencja
wynios³a 33,43 proc. Do Senatu
oddano 1827 g³osów wa¿nych na
1940 wydanych kart do g³osowania.
Najwy¿sza frekwencja by³a w
lokalu wyborczym w Gimnazjum w
Wêgorzynie (38,92 proc.), oddano
tam 828 g³osów wa¿nych na 908
wydanych kart, w wyborach do Senatu oddano 853 g³osy wa¿ne na 907
wydanych wa¿nych kart do g³osowania. Najni¿sza frekwencja by³a w
lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej w Wêgorzynie, gdzie
przyby³o do g³osowania 25,30 proc.
spoœród 676 uprawnionych, oddano
tu 155 g³osów wa¿nych na 171 oddanych do Sejmu, w wyborach do
Senatu oddano 165 g³osów wa¿nych
na 171 wydanych kart. Trochê lepiej
by³o w lokalu wyborczym w Sielsku, gdzie frekwencja wynios³a
29,33 proc. spoœród 866 wszystkich
uprawnionych do g³osowania, tutaj
oddano 226 g³osów wa¿nych na 254
wszystkich g³osów. W wyborach do
Senatu oddano 238 g³osów wa¿nych
na 254 wydane karty do g³osowania.
31,49 proc. spoœród 1934 uprawnionych do g³osowania przyby³o i odda³o swój g³os w lokalu wyborczym
w Runowie Pomorskim. Frekwencja wynios³a tu 31,40 proc. Oddano
548 g³osów wa¿nych na 609 wydanych kart do g³osowania. W wyborach do senatu oddano 571 g³osów
na 608 wa¿nych kart do g³osowania.
W gminie Wêgorzyno Platforma
Obywatelska otrzyma³a 41,43 proc.
poparcia, na to ugrupowanie zag³osowa³o 728 wyborców. Najwiêcej
g³osów na liœcie (489) zdoby³ Ar³ukowicz Bartosz (27,83 proc.). Prawo i Sprawiedliwoœæ zyska³o tu
25,50 proc. poparcie. Na tê partiê
zag³osowa³o 448 wyborców. Najwiêcej g³osów otrzyma³ Brudziñski
Joachim (219). Sojusz Lewicy Demokratycznej otrzyma³ 12,86 proc.
poparcia. Na tê partiê zag³osowa³o
226 wyborców z tej gminny. Najwiêcej g³osów otrzyma³ Napieralski
Grzegorz (187). Na Ruch Palikota
g³osowa³o 177 mieszkañców gminy,
co da³o 10,07 proc. poparcia. Najwiêcej g³osów zyska³ tu Pi¹tak Andrzej (59). Polskie Stronnictwo Ludowe otrzyma³o 5,92 proc. Na to
ugrupowanie zag³osowa³o 104 wyborców. Jako pos³a wêgorzynianie
chêtnie widzieliby Miros³awa Solê,
na którego swój g³os odda³o 32 wyborców. Polska Jest Najwa¿niejsza
zdoby³a 1,59 proc. poparcia (28 g³osów), najwiêcej g³osów (5) otrzyma³ Frydrykiewicz Igor Daniel.
Polska Partia Pracy - Sierpieñ 80
otrzyma³a 0,91 proc. poparcia, na to
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³obeskim
ugrupowanie zag³osowa³o 16 wyborców. Najwiêcej, bo 4 chcia³oby
aby pos³em na Sejm RP zosta³ Stêpieñ Robert Marcin. Na Now¹ Prawicê - Janusza Korwin-Mikke g³soowa³o 17 wyborców, dziêki czemu
zdoby³a 0,97 proc. poparcia. Najwiêcej, bo 10 g³osów oddano na Kabaciñskiego Dariusza Piotra. Na
Prawicê zag³osowa³o 13 osób, co
da³o 0,74 proc. poparcia. Najwiêcej, bo 2 g³osy otrzyma³a Klapczyñska Katarzyna Anna 2 g³osy.
Wybory do Senatu
Balazs Artur Krzysztof 423 g³osy (23,15 proc.), Olech Jan 343 g³osy 18,77 proc. Piechota Jacek Jan
530 g³osów 29,01 proc. Preiss S³awomir Piotr 531 g³osów 29,06 proc.
GMINA £OBEZ
W tej gminie by³o 11.522 osoby
uprawnione do g³osowania. Wydano 4646 wa¿nych kart do g³osowania, oddano 4380 wa¿nych g³osów,
co stanowi 94,27 proc. najwy¿sza
frekwencja mia³a miejsca w lokalu
znajduj¹cym siê w Szkole Podstawowej nr 2. Tutaj do wyborów przyst¹pi³o 894 osoby spoœród 1862
uprawnionych do g³osowania
(48,01 proc.), oddano 847 g³osów
wa¿nych. Niewiele ni¿sza frekwencja by³a w lokalu wyborczym znajduj¹cym siê w Domu Dziecka. Tutaj
na 1075 uprawnionych do g³osowania wydano 499 wa¿nych kart (500
wszystkich); wa¿nych g³osów by³o
484.
Wysoka frekwencja by³a równie¿ w lokalu wyborczym znajduj¹cym siê w Szkole Podstawowej nr 1
w £obzie; wynosi³a ona 46,24 proc.
Oddano tu 590 wa¿nych g³osów na
609 wydanych kart do g³osowania
na 1317 uprawnionych. Najni¿sza
frekwencja by³a w œwietlicy wiejskiej w Suliszewicach, gdzie zag³osowa³o 25,97 proc. uprawnionych
do g³osowania. Oddano tu 205 wa¿nych g³osów na 228 wydanych kart
do glosowania, spoœród 878 uprawnionych do g³osowania. Niewiele
wy¿sza frekwencja by³a w Szkole
Podstawowej w Be³cznej. Tutaj zag³osowa³o 26,89 proc. osób uprawnionych do g³osowania. Na 818
osób uprawnionych do g³osowania
karty wyborcze otrzyma³o 220
osób, jednak wa¿nych g³osów oddano – 204.
W lokalu wyborczym w £obeskim Domu Kultury g³osowa³o 610
osób, wa¿nych g³osów oddano 581
co stanowi³o 45,42 proc. frekwencji.
W Zespole Szkó³ Gimnazjalnych frekwencja wynosi³a 42,14 proc. W lokalu w Œrodowiskowym Domu Pomocy przy ul. H. Sawickiej frekwencja wynios³a 40,76 proc., w lokalu

znajduj¹cym siê w Agencji modernizacji i restrukturyzacji Rolnictwa –
39,80 proc., w remizie stra¿ackiej w
Zagórzycach – 35,18 proc., w Spó³dzielni Mieszkaniowej Nadzieja
Dalno – 27,24 proc.
W gminie £obez najwiêksze
poparcie uzyska³a Platforma Obywatelska, która zdoby³a tu 49,02
proc. Na to ugrupowanie odda³o
swój g³os 2.147 wyborców. Najwiêcej g³osów (1.386) zdoby³ Ar³ukowicz Bartosz Adam. Drugie miejsce zdoby³o Prawo i Sprawiedliwoœæ, na to ugrupowanie g³osowa³o
758 mieszkañców gminy, co da³o
17,31 proc. poparcia. Najwiêcej
g³osów otrzyma³ Brudziñski Joachim Stanis³aw, który otrzyma³
382 g³osy. Ruch Palikota zdoby³
11,12 proc. poparcie, na to ugrupowanie zag³osowa³o 487 wyborców,
najwiêcej na Pi¹taka Andrzeja
(191).
Na Polskie Stronnictwo Ludowe zag³osowa³o 355 wyborców, co
da³o 8,11 proc. poparcie. Najwiêcej
g³osów (169) otrzyma³ Sola Miros³aw Mieczys³aw. Na Sojusz Lewicy Demokratycznej g³osowa³o 344
wyborców, daj¹c 7,85 proc. poparcie. Najwiêcej g³osów otrzyma³
Napieralski Grzegorz. Na ugrupowanie Polska Jest Najwa¿niejsza
g³osowa³o 67 wyborców, daj¹c
wynik 1,53 proc. Najwiêcej wyborców (27) zag³osowa³o na Frydrykiewicz Igora Daniela. Na Polsk¹
Partiê Pracy - Sierpieñ 80 zag³osowa³o 31 osób, co da³o temu ugrupowaniu 0,71 proc. poparcie. Najwiêcej g³osów – po siedem zdoby³y:
Kwaœniewska Paulina
oraz
Sulecka Justyna. Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke zdoby³a
1,12 proc. poparcia wyborców, g³osowalo na ni¹ 49 osób. Najwiêcej
g³osów otrzyma³ Kabaciñski Dariusz (19). Prawica otrzyma³a 0,46
proc. poparcia, g³osowa³o na ni¹ 20
wyborców, najwiêcej, bo 7 na
£ubniewskiego Alfreda Zdzis³awa.
Wybory do Senatu
Balazs Artur Krzysztof 875 g³osów (20,11 proc.), Olech Jan 717
g³osów (16,48 proc.), Piechota Jacek Jan 1.205 g³osów (27,70 proc.),
Preiss S³awomir Piotr 1.553
(35,70 proc.).
GMINA RADOWO MA£E
W tej gminie uprawnionych do
g³osowania by³o 3074 osób, spoœród
których do wyborów przyst¹pi³o
946 osób, oddano 858 g³osów wa¿nych. Najwy¿sza frekwencja mia³a
miejsce w lokalu wyborczym zorganizowanym w Gminnym Oœrodku
Kultury i wynosi³a 35,02 proc. Wydano tu 649 wa¿nych kart i oddano

588 wa¿nych g³osów. Najni¿sza frekwencja by³a w œwietlicy wiejskiej w
Gostominie i wynosi³a 22,55 proc.
Zag³osowa³o tutaj 147 osób, oddaj¹c
133 g³osy wa¿ne. W œwietlicy wiejskiej w Rogowie w wyborach wziê³o
udzia³ 26,36 proc. uprawnionych do
g³osowania. Oddano tu 1376 wa¿nych g³osów na 150 wydanych kart.
W tej gminie równie¿ zdecydowanie wygra³a PO. Na tê partiê g³osowa³o 407 wyborców daj¹c poparcie w wysokoœci 47,44 proc. Najwiêcej g³osów, bo 340 zdoby³ Ar³ukowicz Bartosz. Na drugim miejscu
uplasowa³ siê PiS, na który zag³osowa³o 128 osób, daj¹c wynik w wysokoœci 14,92 proc. Najwiêcej g³osów
zdoby³ Brudziñski Joachim (42). Na
trzecim miejscu znalaz³ siê SLD, na
które zag³osowa³o 113 osób, co da³o
13,17 proc. Najwiêcej (88) g³osów
zdoby³ Napieralski Grzegorz. Na
Ruch Palikota zag³osowa³o 111 wyborców, co da³o 12,94 proc. Najwiêkszym zaufaniem obdarzono
Pi¹taka Andrzeja (49 g³osów). Na
PSL zag³osowa³o 59 wyborców, daj¹c tym samym poparcie w wysokoœci 6,88 proc. Najwiêkszym zaufaniem obdarzono Solê Miros³awa (19
g³osów). Na PJN g³osowa³o 25 osób,
daj¹c tym samym poparcie w wysokoœci 2,91 proc. 14 g³osów oddano
na Tarniow¹ Ma³gorzatê Violettê.
Polska Partia Pracy - Sierpieñ 80 nie
mia³ swojego lidera w tej gminie, w
sumie zag³osowa³o na listê 5 osób,
poparcie procentowe wynios³o 0,55.
Z Komitetu Wyborczego Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke –
dwóch kandydatów do Sejmu otrzyma³o po dwa g³osy: Kabaciñski Dariusz oraz Weber Ludwik, w sumie
oddano tu 8 g³osów, co da³o 0,93
proc. poparcie. Z KW Prawica oddano dwa g³osy i oba na Piotra Krzystka, w efekcie poparcie dla tej partii
wynios³o 0,23 proc.
W wyborach do Senatu RP radowianie zag³osowali nastêpuj¹co:
Balazs Artur 200 g³osów (22,17
proc.), Olech Jan 149 g³osów 16,52
proc.), Piechota Jacek 267 g³osów
29,60 proc.), Preiss S³awomir 286
g³osów (31,71 proc.).
RESKO
W gminie Resko na 6.566 osób
uprawnionych do g³osowania wydano 2390 kart do g³osowania, oddano
2183 wa¿ne g³osy. Najwy¿sza frekwencja (46,91 proc.) by³a w lokalu
wyborczym w Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku. Spoœród 81 uprawnionych do g³osowania wydano 38
kart, z czego oddano 24 g³osy wa¿ne. Wysoka frekwencja by³a równie¿
w lokalu wyborczym zorganizowanym w Centrum Kultury w Resku

(40,42 proc.). Spoœród 2246 uprawnionych osób do g³osowania w wyborach uczestniczy³o 916 wyborców; oddano 860 g³osów wa¿nych.
W lokalu wyborczym w Gimnazjum
do g³osowania by³o uprawnionych
2021 osób, wydano 812 kart, co
oznacza, ¿e w wyborach uczestniczy³o 40,18 proc. Oddano 726 g³osów wa¿nych.
W Szkole Podstawowej w £abuniu
Wielkim frekwencja wynosi³a 32,45
proc., w lokalu wyborczym w Szkole
Podstawowej w £osoœnicy – 29,10
proc., w Szkole Podstawowej w Starogardzie – 26,88 proc., w lokalu wyborczym zlokalizowanym w szpitalu w
Resku – 12,73 proc. Na 55 uprawnionych do g³osowania wydano 7 kart i
wszystkie g³osy by³y wa¿ne.
W gminie Resko na Platformê
Obywatelsk¹ zag³osowa³o 1028
wyborców, co da³o poparcie w wysokoœci 47,09 proc. Najwiêcej g³osów (675) otrzyma³ Ar³ukowicz
Bartosz. Na PiS g³osowa³o tu 399
wyborców, co da³o 18,28 proc. Najwiêcej g³osów zdoby³ Brudziñski
Joachim (206). Sojusz Lewicy Demokratycznej zdoby³ 13,65 proc. na
tê partiê zag³osowa³o 298 wyborców, najwiêcej na Napieralskiego
Grzegorza (162). Na Ruch Palikota
zag³osowa³o 230 mieszkañców
gminy, daj¹c tym samym 10,54
proc. poparcie. Najwiêcej osób g³osowa³o na Pi¹taka Andrzeja (84).
Polskie Stronnictwo Ludowe otrzyma³o tu 6,28 proc. poparcie.
£¹cznie na tê partiê g³osowa³o 137
osób. Najwiêcej g³osów zdoby³
Dziewguæ Zygmunt (50). Polska
Partia Pracy - Sierpieñ 80 zdoby³a
poparcie w wysokoœci 0,55 proc. Na
tê partiê oddano 12 g³osów. Najwiêcej g³osów, bo po trzy otrzymali:
Stêpieñ Robert Marcin i Solarz Kazimierz. Na PJN zag³osowa³o 52.
wyborców, co da³o 2,43 proc. poparcia. Najwiêcej g³osów (20)
otrzyma³a Tarniowa Ma³gorzata
Violetta. Nowa Prawica - Janusza
Korwin-Mikke zdoby³ 1,01 proc.
poparcia, zag³osowa³o na ni¹ 22
wyborców. Najwiêcej – 6 g³osów
otrzyma³ Kabaciñski Dariusz. Prawica nie mia³a swojego zdecydowanego lidera, w sumie zdoby³a 4 g³osy na liœcie i 0,18 proc. poparcie.
W wyborach do Senatu Balazs
Artur Krzysztof zdoby³
4 0 3
g³osy (17,98 proc.), Olech Jan 480
(21,42 proc.), Piechota Jacek Jan
577 (25,75 proc.), Preiss S³awomir Piotr 781 (34,85 proc.).
Senatorem z naszego okrêgu
zosta³ S³awomir Preiss z PO. O podziale mandatów do Sejmu dowiemy siê dzisiaj.
Oprac. MM
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Nie dla wszystkich fundusze so³eckie
(POWIAT). 30 wrzeœnia min¹³ termin
sk³adania wniosków
poszczególnych so³ectw o fundusz so³ecki do burmistrzów
i wójtów. Uchwalone
wnioski, które spe³ni³y wymagania,
musz¹ zostaæ wprowadzone teraz do
bud¿etu. Czy jednak
so³ectwa dobrze
wydawa³y pieni¹dze?
Rada gminy podejmuje uchwa³ê o w³¹czeniu przedsiêwziêæ finansowanych ze œrodków funduszu so³eckiego do bud¿etu gminy w
oparciu o wymienione ju¿ wczeœniej kryteria: wnioskowane
przedsiêwziêcia mieszcz¹ siê w katalogu zadañ w³asnych gminy, s¹
zgodne ze strategi¹ rozwoju, s³u¿¹
poprawie warunków ¿ycia mieszkañców.
Wed³ug opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Szczecinie
na wniosek wójta rada gminy mo¿e
zdecydowaæ o przesuniêciu œrodków z funduszu so³eckiego miêdzy
przewidzianymi do realizacji
przedsiêwziêciami.
W komunikacie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Szczecinie jest napisane: „Samorz¹dy mog¹ dokonywaæ w ci¹gu
roku zmian w bud¿ecie w zakresie
wydatków funduszu so³eckiego
polegaj¹cych na przesuniêciu
œrodków miêdzy przedsiêwziêciami przewidzianymi do realizacji na
obszarze danego so³ectwa na podstawie z³o¿onego wniosku.”
Zmiany jednak nie mog¹ prowadziæ do utworzenia nieprzewidzianego wczeœniej we wniosku
nowego przedsiêwziêcia.
Jednak prawo zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie gminy,
na np. wniosek w³aœciwego so³ectwa (po podjêciu stosownej uchwa³y przez zebranie wiejskie) ma jedynie burmistrz/wójt. Zasadnoœæ i
celowoœæ wniosku uchwala rada.
Kolegium stoi na stanowisku,
i¿ so³ectwo nie powinno finanso-

waæ: dzia³alnoœci statutowej placówek oœwiatowych, dzia³alnoœci
koœcio³ów wyznaniowych, dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej
przez osoby fizyczne lub osoby
prawne, wynagrodzeñ wyp³acanych na podstawie umowy o pracê
i umowy zlecenie, zakupów alkoholu, papierosów i innych u¿ywek.
Wydatki w ramach funduszu
so³eckiego, przyznane dla danego
so³ectwa, mog¹ byæ dokonywane
wy³¹cznie w obrêbie danego so³ectwa na maj¹tku komunalnym.

Gminy dostan¹ zwrot
Z bud¿etu pañstwa przys³uguje
zwrot czêœci wydatków gmin, wykonanych w ramach funduszu so³eckiego. Zwrot wydatków nastêpuje na wniosek gminy. Gmina
sk³ada wniosek o zwrot wydatków
do wojewody, w terminie do 31
maja roku nastêpuj¹cego po roku,
w którym dokonano wydatków. We
wniosku gmina wykazuje wykonane wydatki wed³ug stanu na 31
grudnia roku, za który sk³adany jest
wniosek. Wojewoda sprawdza prawid³owoœæ wniosku pod wzglêdem
rachunkowym oraz formalnym.
Jeœli wniosek jest w³aœciwie sporz¹dzony i nie zawiera b³êdów,
wówczas zwrot wydatków nastêpuje na rachunek bud¿etu gminy w
terminie do 31 sierpnia.
Przypominamy, ¿e wysokoœæ
zwrotu bêdzie uzale¿niona od zamo¿noœci gminy. 30 proc. dostan¹
gminy, których kwota dochodów
bie¿¹cych na mieszkañca jest
mniejsza od œredniej kwoty dochodów bie¿¹cych gmin w skali kraju.
Jeœli kwota dochodów mieœci siê w
przedziale od 100 proc. do 120
proc. œredniej w skali kraju, gminy
otrzymaj¹ zwrot w wysokoœci 20
proc. wydatków poniesionych na
fundusz so³ecki. W zamo¿niejszych gminach, gdzie kwota ta jest
wiêksza od 120 proc. œredniej w
skali kraju, wówczas zwrot wyniesie 10 proc.
Jednak fundusz so³ecki nie
musi byæ wprowadzany w ka¿dej
gminie. Zale¿y to od decyzji rady.
W powiecie ³obeskim z funduszu
so³eckiego nie bêd¹ korzysta³y
miejscowoœci na terenie gminy
Dobra.
Wiêcej informacji na temat samego funduszu so³eckiego mo¿na
znaleŸæ na stronie internetowej
pod adresem: http://www.funduszesoleckie.pl/dobre_praktyki,6,dz.html

Fundusz w gminach
(WÊGORZYNO-gmina). Z
protoko³u posiedzenia Komisji
Bud¿etowo – Gospodarczej Rady
Miejskiej w Wêgorzynie, które odby³o siê 5 wrzeœnia, wynika, ¿e nie
wszystkie œrodki z funduszu zosta³y wykorzystane. Najwiêcej œrodków pozosta³o w nastêpuj¹cych so³ectwach: Trzebawie – 2 tys. z³,
BrzeŸniak – 2,4 tys. z³, Mielno – 5
tys. z³, Wiewiecko – 5 tys. z³, Mieszewo - 4 tys. z³.
Zgodnie z uzyskan¹ informacj¹
ze sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Wêgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury
za 2010 rok przeznaczona kwota
do wykorzystania w 2010 roku zaplanowana by³a w wysokoœci
205.304. z³; wykorzystano kwotê
w wysokoœci 179.503,89z³, czyli
87 proc.
So³ectwa nie wykorzysta³y
œrodków w wysokoœci 25.800,11 z³
tj. 13 proc. Jak wynika z protoko³u
w niektórych so³ectwach œrodki nie
by³y wykorzystane z niezale¿nych
im przyczyn np. po przeznaczeniu
w przedsiêwziêciu œrodków podczas realizacji inwestycji okaza³o
siê, ¿e teren nie jest gminny i dana
inwestycja w so³ectwie nie mo¿e
zostaæ zrealizowana. Tak sta³o siê
w so³ectwie Mielno.
Okaza³o siê równie¿, ¿e w 2010
r. fundusze so³eckie przeznaczane
s¹ na konsumpcje i organizacjê imprez np.: zakup kie³basy, napoi,
s³odyczy. W niektórych so³ectwach dokonano zakupu przedmiotów i sprzêtu takich jak: kuchenki mikrofalowe, serwisy obiadowe, zmywarka, telewizor. Zdaniem Komisji z wy¿ej wymienionego sprzêtu do dnia kontroli nikt
nie korzysta³.
Z protoko³u wynika równie¿, ¿e
so³ectwami, które w niedu¿ym
stopniu wykorzysta³y œrodki s¹ m.
in.: Trzebawie, Cieszyno, Sielsko i
Winniki.
Komisja Bud¿etowo - Gospodarcza popieraj¹c fundusz so³ecki,
zaleca równoczeœnie, aby so³ectwa
bardziej skoncentrowa³y siê na zadaniach skierowanych na: poprawê
estetyki, realizacjê inwestycji, poprawê warunków ¿ycia, ¿eby praca
oraz wk³ad finansowy w³o¿ony w
so³ectwo pozostawa³ na lata i s³u¿y³
m³odszym pokoleniom.
12 wrzeœnia podczas wyjazdowego posiedzenia Komisja Bud¿etowo - Gospodarcza odwiedzi³a takie so³ectwa jak: Po³chowo, Runowo, Sielsko, Mielno, Mieszewo.

W wiêkszoœci odwiedzanych
so³ectw Komisja zauwa¿y³a pozytywne zmiany ich wygl¹du, infrastruktury, a tak¿e zaanga¿owania
samych mieszkañców.
Po d³ugiej dyskusji i zapoznaniu siê z rozdan¹ i odczytan¹ dokumentacja oraz oglêdzinach
w so³ectwach Gminy Wêgorzyno Komisja Bud¿etowo - Gospodarcza Rady Miejskiej w
Wêgorzynie wypracowa³a nastêpuj¹ce wnioski: przy przeprowadzaniu zebrañ wiejskich dotycz¹cych podzia³u funduszu so³eckiego ze strony Urzêdu Miejskiego
zapewniæ fachow¹ pomoc i doradztwo pracownika ds. funduszu
so³eckiego. Planowane zadania z
funduszu so³eckiego powinny byæ
konsultowane z Urzêdem Miejskim w celu maksymalnego wykorzystania dotacji z bud¿etu pañstwa, przy analizowaniu i zatwierdzaniu wniosków Burmistrz Wêgorzyna powinna zwróciæ szczególn¹ uwagê na cel wydatkowanych œrodków.
Komisja wnioskuje o to, ¿eby
œrodki z funduszu so³eckiego
mieszkañcy so³ectwa przeznaczali
na cele s³u¿¹ce: poprawie warunków ¿ycia mieszkañców, maj¹ byæ
zgodne ze strategi¹ rozwoju gminy,
powinny byæ zadaniami w³asnymi
gminy, przy sporz¹dzaniu wniosków w danym przedsiêwziêciu
dokonywaæ zapisów w sposób
szczegó³owy za pomoc¹ wyliczeñ,
kosztorysów, okreœlenia zakresu
oraz metra¿u danej inwestycji lub
realizacji zamierzonego przedsiêwziêcia.
Po dokonaniu analizy i wys³uchaniu wyjaœnieñ skarbnik Komisja stwierdzi³a, ¿e œrodki z funduszu so³eckiego w du¿ym stopniu
przyczyniaj¹ siê do poprawy ¿ycia
mieszkañców danego so³ectwa
oraz wp³ywaj¹ na estetykê i wizerunek so³ectw. Jednoczeœnie Komisja stwierdzi³a, ¿e w niektórych
so³ectwach œrodki z funduszu so³eckiego wydawane s¹ na cele,
które nie s³u¿¹ wszystkim mieszkañcom so³ectwa np. konsumpcje.
Korzyœci¹ dla gminy s¹ dodatkowe
dotacje z bud¿etu pañstwa tj. kwota 35.302,63, które powinny byæ
przeznaczone na poprawê infrastruktury wsi.
£OBEZ. W tej gminie od pocz¹tku wprowadzenia funduszy
so³eckich bardzo jasno i œciœle
okreœlano, na jakie cele spo³ecznoœæ mo¿e przeznaczaæ pieni¹dze.
Niejednokrotnie podczas sesji so³tysi zadawali pytania odnoœnie
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mo¿liwoœci
wykorzystywania
œrodków i otrzymywali jasne i rzeczowe odpowiedzi. Dziêki temu,
jak zapewni³a nas sekretarz gminy
Monika Jarzêbska, pieni¹dze zosta³y wykorzystane do koñca i prawid³owo. To z kolei przyczyni³o siê
do tego, i¿ gmina otrzyma³a zwrot
w wysokoœci 20 proc., czyli
52.149,23 z³.
RADOWO MA£E. W tej gminie œrodki so³eckie równie¿ zosta³y
wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Gmina otrzyma³a 20
proc. zwrotu z bud¿etu pañstwa w
wysokoœci – 26.151,34 z³.
GMINA DOBRA. Gmina Dobra otrzyma³a w tym roku refundacjê funduszu so³eckiego w wysokoœci 20% co da³o oko³o 18.000 z³.
Gmina ta jednak jako jedyna z naszego powiatu nie wydzieli³a funduszu so³eckiego na nastêpny rok.
W roku 2009 i 2010 takie fundusze
so³ectwa mia³y do swojej dyspozycji, dziêki czemu wyraŸnie poprawi³y estetykê swoich miejscowoœci. Zrobiono bardzo du¿o. Niestety w gminie zacz¹³ uwidaczniaæ siê
kryzys. Uchwa³ê o niewyodrêbnieniu funduszu so³eckiego podjêto
31 marca 2011 roku.
- Uwa¿am i s¹dzê, ¿e sytuacja
finansowa naszej gminy nie poprawi siê w przysz³ym roku. Jak wiemy nie jesteœmy gmin¹ bogat¹,
utrzymujemy siê z podatków w³asnych. Jeœli tylko zmieni siê sytuacja i poprawi siê kondycja finansowa gminy, w ka¿dej chwili mo¿emy przekazaæ œrodki i wprowadziæ zmiany bud¿etowe. Jeœli nasza koniunktura siê poprawi na
pewno do tego wrócimy – tak wtedy wnioskowa³a burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek.
Jeden z rz¹dz¹cych so³ectwem,
mówi¹c w imieniu wszystkich so³tysów, przekaza³ informacjê, ¿e
bardzo chcieliby, aby ten fundusz
zosta³, ale jeœli jest taka sytuacja finansowa, to nale¿y kryzys przetrzymaæ i wierzyæ, ¿e uda siê wydzieliæ fundusz so³ecki w nastêpnych latach.
W nastêpnym roku bud¿etowym wiêc so³ectwa z gminy Dobra
bêd¹ mia³y do swojej dyspozycji
po 2.500 z³, tak jak to mia³o miejsce wczeœniej, gdy funduszów so³eckich nie by³o.
Gmina Resko otrzyma³a
25.664,20 z³ refundacji z pañstwa
w ramach wydzielonych funduszy
so³eckich za 2010 r. Zwrot ten stanowi wiêc 20% wydzielonej kwoty
dla so³ectw. Gmina Resko w nastêpnym roku bud¿etowym nadal
bêdzie mia³a wydzielone fundusze
so³eckie.
MM&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 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó¿n. 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¿
niezabudowanej dzia³ki gruntu.
Przedmiotem sprzeda¿y jest niezabudowana dzia³ka gruntu o nr ewidencyjnym 251/98 o pow. 0,1833
ha po³o¿ona w obrêbie ewidencyjnym nr 1 miasta Wêgorzyno przy ul. Runowskiej, posiadaj¹ca urz¹dzon¹
KW nr SZ1L/00009372/7. Niezabudowana dzia³ka gruntu po³o¿ona jest w drugiej linii zabudowy ul. Runowskiej. Nieruchomoœæ po³o¿ona jest przy œrodkowym odcinku ulicy. Dostêp do nieruchomoœci z ulicy Runowskiej przez grunt dzia³ki nr 251/99. Bezpoœrednie s¹siedztwo zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej i terenów
nie zabudowanych i dalej w kierunku PN kolej z czynn¹ lini¹ kolejow¹. Grunt dzia³ki p³aski z lekkim sk³onem
w kierunku Pn-Zach. Warunki gruntowe dzia³ki nie s¹ znane.
Cena wywo³awcza netto wynosi 52 158,26 z³ (Podatek VAT 23% zostanie doliczony do ceny
uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 10 431,65 z³.
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 „Ostoja Iñska”, granica Otuliny Iñskiego Parku Krajobrazowego.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 listopada 2011 r. o godz. 9.00 , 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 04.11.2011 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. Pozosta³a 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. Pe³nomocnicy bior¹cy udzia³ w przetargu powinni okazaæ Komisji Przetargowej
aktualne pe³nomocnictwa.
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.
Informacjê w sprawie przetargu i nieruchomoœci udziela siê w Wydziale Nieruchomoœci, Rolnictwa i
Ochrony Œrodowiska II piêtro pok. nr 26 lub telefonicznie /91/ 39 71 267, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28 lub telefonicznie 91/ 39 71 483.
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 2004
r. Nr 261, poz.2603 z pó¿n. zm.) up³yn¹³ i zosta³ podany w wykazie.
Wywieszono dnia 11.10.2011 r. na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1
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Turystyka w poczekalni
(GMINA £OBEZ). Pomys³ na
uatrakcyjnienie powiatu ³obeskiego pod wzglêdem turystyki z
wykorzystaniem by³ej infrastruktury po trakcji w¹skotorowej pojawi³ siê oko³o 3 lata temu.
Idea pomys³u zak³ada³a, ¿e samorz¹dy w miarê mo¿liwoœci bêd¹
przejmowa³y od Kolei Pañstwowych infrastrukturê oraz bêd¹ prowadzi³y rozmowy z s¹siednimi powiatami. W grê wchodzi³ powiat
stargardzki, ale myœlano te¿ o gminach i terenach nadmorskich. Mia³
to byæ jeden wspólny projekt turystyczny. Móg³by on nieŸle funkcjonowaæ w po³¹czeniu z jeziorami,
rzekami wykorzystywanymi z kolei
do sp³ywów kajakowych.
- Na terenie naszej gminy s¹ dwa
nieczynne tory: jeden jest po w¹skotorówce, który z terenu naszej gminy biegnie w kierunku gminy Radowo Ma³e, dalej do Reska. Drugi - to
tor szeroki, który biegnie z terenu
naszej gminy na teren gminy Resko
i dalej z gminy Resko do Wysokiej
Kamiennej. Odcinek po by³ej w¹skotorówce w przypadku naszej
gminy nie ma torów, nie ma podk³adów, zosta³y tylko nasypy kolejowe
i mostki. Ze wzglêdu na malownicze

po³o¿enie i atrakcyjn¹ lokalizacjê,
choæby ze wzglêdu na walory widokowe mo¿na by³oby to wykorzystaæ
i przy niedu¿ych nak³adach finansowych na nasypach zrobiæ bazê rowerowo-piesz¹. Dalej musia³aby ona
mieæ kontynuacjê w gminie Radowo
Ma³e z Dobr¹ w³¹cznie. Idea zak³ada³a, ¿e ci, którzy jad¹ lub id¹, mogliby przesi¹œæ siê i przejechaæ kolej¹.
Warty zwrócenia uwagi jest bardzo ³adny odcinek szerokopasmowy, który biegnie z terenu naszej
gminy od Worowa wzd³u¿ praktycznie rzeki Regi. Teren jest malowniczy, s¹ tam lasy, jest rzeka, s¹ pola w
kierunku gminy Resko, gdzie teren
te¿ jest atrakcyjny i ciekawy i dalej
w kierunku Wysokiej Kamiennej –
powiedzia³ burmistrz £obza.
Pomys³ ten ju¿ niejednokrotnie
by³ omawiany na spotkaniach burmistrzów, wójta i starostów. Nie jest
nowy. Dlaczego wiêc dotychczas
nie powsta³a jeszcze ¿adna œcie¿ka
rowerowa?
- Czêœæ gmin poprzejmowa³a ju¿
tereny nale¿¹ce do Kolei Pañstwowych. W tej chwili pomys³ wyhamowa³ w swojej realizacji ze wzglêdu
na to, ¿e ju¿ w ubieg³ym roku wiedzieliœmy, i¿ nie mo¿emy na zreali-

zowanie tego pomys³u pozyskaæ
dofinansowania chocia¿by z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Starostwo zaanga¿owa³o siê, by byæ
liderem pomys³u.
W gminie £obez na tê chwilê nie
przejêliœmy terenów po by³ej kolejce w¹skotorowej. Ca³y czas natomiast jestem w kontakcie z Kolejami i jeœli pomys³ nabierze realnego
kszta³tu, to dzia³ki po w¹skim torze
mo¿emy przej¹æ. Natomiast nie ma
jeszcze zgody i nie zapad³a jeszcze
decyzja, jeœli chodzi o przejmowanie szerokiego toru. By³y prowadzone rozmowy z przedstawicielami kolei, ale oni na razie nie zdecydowali siê na to.
Nie zdecydowa³em siê jeszcze
przej¹æ mienie po w¹skim torze,
dlatego ¿e uszczupli³bym dochód,
jaki wp³ywa do bud¿etu gminy w
postaci podatku od nieruchomoœci,
ewentualnie podatku od gruntu.
Podatek oczywiœcie wp³ywa – doda³
burmistrz.
Gmina £obez czeka wiêc do
momentu, gdy bêdzie realna mo¿liwoœæ zagospodarowania nasypów
po kolejce w¹skotorowej. Jak zapowiada burmistrz, mo¿liwoœæ przejêcia mo¿e nast¹piæ w ci¹gu najbli¿szych dwóch lat, a to dlatego, ¿e jest

du¿a inicjatywa oddolna, gdzie liderem tej inicjatywy jest Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna. To ona nadal stara siê wypromowaæ pomys³ i przekonaæ marsza³ka
oraz zwróciæ jego uwagê na walor,
jaki mamy – na Pojezierze Drawskie
oraz na to, co ono sob¹ reprezentuje,
czyli: jeziora rzeki, piêkne lasy i
infrastruktura, która tam funkcjonuje. Wszystko po to, aby Pojezierze
Drawskie i otuliny by³y magnesem
przyci¹gaj¹cym turystê polskiego z
centralnej czêœci kraju i z po³udnia
te¿, ale i przyci¹gnê³y turystê zachodniego. ZROT pracuje nad tym
od ubieg³ego roku. W swojej koncepcji na zagospodarowanie Pojezierza Drawskiego uwzglêdnia nie
tylko jeziora, rzeki, lasy, ale te¿
myœli siê o tym, aby przywróciæ do
funkcjonowania m.in. w¹skotorówki w regionie, jako atrakcjê turystyczn¹.
W drodze przetargu Urz¹d Marsza³kowski zleci³ firmie z Nysy
(woj. opolskie) opracowanie programu Rozwoju Turystyki Wodnej
na obszarze: Pojezierza Drawskiego, Myœliborskiego i Wa³eckiego
oraz w dorzeczu Parsêty i Regi.
Koszt zadania wynosi ponad 55 tys.
z³.
MM

LGD CIW w £obzie zaprasza
Lokalna Grupa Dzia³ania Centrum Inicjatyw Wiejskich ma zaszczyt zaprosiæ so³tysów, rady so³eckie, liderów stowarzyszeñ rozwoju wsi oraz przedstawicieli samorz¹dów i instytucji dzia³aj¹cych na rzecz rozwoju terenów wiejskich
Powiatu £obeskiego na konferencjê
Si³a zmian - Festiwal Funduszy Europejskich dla rozwoju obszarów wiejskich Oœrodek Agroturystyczny „M³yn nad Star¹ Reg¹” w gminie £obez, Tarnowo 1, 26 paŸdziernik 2011 r. godz. 09:30.
Celem konferencji jest zaprezentowanie skutecznych sposobów wspierania
rozwoju polskiej wsi, wymiana doœwiadczeñ pomiêdzy podmiotami oraz pog³êbienie poziomu wiedzy mieszkañców obszarów wiejskich na temat PROW 20072013 i mo¿liwoœci, jakie stwarzaj¹ fundusze europejskie.
Partnerzy:
Urz¹d Marsza³kowski, Wydz. PROW Woj. Zachodniopomorskiego
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Szczecinie
Zachodniopomorski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
Centrum Rozwoju Spo³eczno - Gospodarczego w Szczecinie
Lokalna Grupa Dzia³ania Ziemia Pyrzycka
Samorz¹dy, instytucje, organizacje pozarz¹dowe Powiatu £obeskiego
Projekt programu: 26 paŸdziernika 2011 r.
09:00 - 09:30 Rejestracja uczestników - serwis kawowy, wystêp lokalnego
zespo³u muzycznego
09:30 - 09:45 Powitanie goœci, przedstawienie programu dnia
09:45 - 10:45 Otwarcie konferencji - wyst¹pienia przedstawicieli w³adz,
zaproszonych goœci
10:45 - 11:15 Urz¹d Marsza³kowski, Wydz. PROW Szczecin Znaczenie
rozwoju terenów wiejskich dla spo³eczeñstw europejskich
11:15 - 11:30 CRSG Szczecin - Nowe tendencje w rozwoju spo³eczno gospodarczym wsi w kontekœcie funduszy europejskich
11:30-11:45 ZARR Szczecin - Promocja przedsiêbiorczoœci na obszarach
wiejskich,
11:45 -12:00 LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich - Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich Powiatu £obeskiego z wykorzystaniem funduszy PROW

12:00 - 12:30 Przerwa - serwis kawowy, wystêp zespo³u muzycznego
12:30 -15:00 Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w oparciu o fundusze eu w praktyce - prezentacje dobrych praktyk: wyst¹pienia liderów wsi,
przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych, instytucji i samorz¹dów:
15:00 - 15:30 Podsumowanie Konferencji , dyskusja i wolne wnioski
15:30 - Obiad
IMPREZY TOWARZYSZ¥CE:
Stoiska informacyjne instytucji wdra¿aj¹cej programy europejskie, Prezentacje aktywnych stowarzyszeñ i so³ectw, Wystêpy artystyczne zespo³ów muzycznych, Wystawa rêkodzie³a artystycznego
Prosimy o potwierdzenie udzia³u: Biuro LGD CIW, ul. Niepodleg³oœci 13,
73-150 £obez, Tel. 91 57 37 329, Tel. kom. 605 270 538.
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na
mo¿na nadaæ
nadaæ emailem:
emailem: wppp1@wp.pl
wppp1@wp.pl
Og³oszenie
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Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe w Wêgorzynie w
bloku na II piêtrze, 2 pokoje, 53
mkw. + piwnica. Cena 125 tys. z³.
Tel. 663 248 859

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

Mam do wynajêcia lokal handlowy
powierzchnia 70 mkw., œcis³e centrum £obza, po kapitalnym remoncie. Tel. 506 135 335

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

Mam do wynajêcia halê 300 mkw. w
£obzie + du¿y plac. Tel. 506 897 352

Mieszkanie 49 mkw., 2 pokoje, wejœcie oddzielne, podwórko, stare
budownictwo, ogrzewanie centralne niezale¿ne, bez czynszowe
sprzedam. Tel. 91 937 1604. Wêgorzyno ul. Drawska
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze w Be³cznej 52,8
mkw., 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
balkon, dzia³ka 5 arów. Mieszkanie
na parterze. 70 km od morza. Cena
70.000 z³. Tel. 790 631 332
Wynajmê mieszkanie w £obzie. Tel.
880 085 176

Powiat gryficki
Wyburzenia, rozbiórki. Tel. 724510-626.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
£obzie ul. Moniuszki o pow. 630
mkw., uzbrojon¹ we wszystkie media. Cena do uzgodnienia . Tel. 515
456 066

Przeprowadzki, noszenie, wywóz
starych mebli i innych staroci. Tel.
668-343-638

Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê budowlan¹, £obez ul. Strumykowa.
Tel. 664 861 934

Powiat œwidwiñski

Sprzedam kawalerkê w centrum
£obza. Tel. 793 923 739

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

Sprzedam kawalerkê w Resku 28
mkw. Cena do uzgodnienia. Tel.
604 559 005

PRACA

£obez, sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 43,29 mkw., cena do
uzgodnienia. Tel. 696 923 590
Sprzedam tanio mieszkanie 3 pokojowe, 68 mkw. w Radowie Ma³ym.
Tel. 602 301 017

Powiat gryficki
Wynajmê od zaraz domek jednorodzinny w Trzebiatowie, umeblowany, 3 pokoje, kuchnia, wc, ³azienka.
Tel. 505 389 183.
Wynajmê mieszkanie ulica Akacjowa, Gryfice, III piêtro, 3 pokoje. Tel.
91 384 1213, 607 163 840 po godzinie 20.00

NAUKA
Powiat gryficki
Korepetycje z fizyki, przygotowanie
do matury w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Tel. 691 917
221
Korepetycje – matematyka dla
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum. Pomoc w przygotowaniu
do rozwi¹zywania testów. Tel. 602
384 943

Powiat ³obeski
Poszukujê pomocnika na wyjazdy
zagraniczne. Komunikatywna znajomoœæ jêzyka angielskiego, m³oda
osoba. Tel. 506 135 335.
Poszukujê elektryka do zaprojektowania i wykonania wewnêtrznej instalacji elektrycznej w domku letniskowym w Trzebawiu w listopadzie
2011r. Tel. 601 971 890.

Region
Zatrudniê tynkarzy.
Tel. 605 069 239
Firma Run – Trans zatrudni kierowcê kat. C + E. Transport miêdzynarodowy. Kontakt 603 922 961.

Zak³ad miêsny w Górzycy

zatrudni magazyniera,
wêdliniarza, masarza.
Wymagane: obs³uga pakowaczki,
nadziewarki oraz umiejêtnoœæ
odkrêcania kie³bas w jelitach
naturalnych. CV na adres:

ksiemaszko@zmkamil.eu

Tel. 662 267 512

Zlecaj¹c og³oszenie drobne do naszej gazety uka¿e siê ono w tej samej
cenie tak¿e w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim
Tygodniku Pojezierza Drawskiego i Wieœciach Œwidwiñskich.
To niedrogo - sprawdŸ. £obez, ul. S³owackiego 6. Tel. 91 39 73 730.

£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

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
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

ROLNICTWO

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
£obez. Dzia³ka inwestycyjna 4,5
ha. Miejscowy plan zagospodar.
przestrzennego. Tel. 600 265 547

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski

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

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

Powiat drawski

Dom wraz z ogrodem
sprzedam w Drawsku Pom.
Tel. 94 363 2176

Biuro og³oszeñ
tygodnika

tel. 512 138 349

Sprzedam Hyundai Pony 1994r.
Przegl¹d do koñca roku, poj. 1500,
stan dobry. Cena 3000 z³ do uzgodnienia. Tel. 693 662 332.

Powiat gryficki
Sprzedam samochód CITROEN
JUMPER MAX, 2000; 2,5 TDI, Przebieg 2081, Cena 9,5 tys. z³ – do
uzgodnienia. Wa¿ny przegl¹d i
ubezpieczenie. Tel. 91 397 10 574,
514 344 568.
Kupiê czêœci do Fiata 125p, Fiata
126p, Poloneza. Tel. 503 789 806
Sprzedam Renault Megane rok
1997, poj. 1,6; przegl¹d oraz
OC. Komplet opon zimowych.
Cena 2.500 z³. Tel. 791 727 642
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IV liga – X kolejka
Ina Goleniów - Leœnik/Rossa
Manowo 3-0, S³awa S³awno - Energetyk Gryfino 3-0, Orze³ Wa³cz Kluczevia Stargard 2-2, Sarmata
Dobra - Stal Szczecin 2-6, Astra
Ustronie Morskie - Vineta Wolin 02, Pogoñ II Szczecin - Lech Czaplinek 7-1, Hutnik Szczecin - Rega
Trzebiatów
(prze³o¿ony
na
19.10.2011 r. - godz. 18.0) Gryf
Kamieñ Pomorski - Victoria Przec³aw 3-1.
1. Energetyk Gryfino
2. Leœnik/Rossa Manowo
3. Stal Szczecin
4. Kluczevia Stargard
5. Gryf Kamieñ Pomorski
6. Orze³ Wa³cz
7. Pogoñ II Szczecin
8. Ina Goleniów
9. Sarmata Dobra
10. Vineta Wolin
11. S³awa S³awno
12. Lech Czaplinek
13. Hutnik Szczecin
14. Victoria Przec³aw
15. Astra Ustronie Morskie
16. Rega Trzebiatów

24 29:9
23 25:11
21 26:14
19 18:13
19 18:16
17 20:16
16 25:15
13 16:14
12 20:24
12 14:12
10 11:25
9 9:23
8 13:18
7 10:16
7 13:23
1 6:27

Liga Okrêgowa Szczeciñska
– X kolejka
Ehrle Dobra Szczeciñska - Arkonia Szczecin 0-3, Piast Chociwel
- Sêp Brzesko 5-1, Œwit Skolwin Morzycko Moryñ 3-0, Stal Lipiany
- Polonia P³oty 5-1, Unia Dolice K³os Pe³czyce 0-2, Sokó³ Pyrzyce Zorza Dobrzany 3-2, Œwiatowid
£obez - Odra Chojna 0-4, Odrzanka
Radziszewo - Masovia Maszewo 2-1.
1. K³os Pe³czyce
25 22:8
2. Œwit Skolwin
22 18:11
3. Morzycko Moryñ
22 20:11
4. Arkonia Szczecin
17 22:5
5. Sokó³ Pyrzyce
16 11:15
6. Unia Dolice
15 16:12
7. Odrzanka Radziszewo 15 18:19
8. Odra Chojna
14 20:14
9. Stal Lipiany
13 19:18
10. Ehrle Dobra Szczeciñska 12 15:21
11. Masovia Maszewo
11 15:16
12. Zorza Dobrzany
11 10:12
13. Polonia P³oty
10 10:28
14. Sêp Brzesko
10 16:25
15. Œwiatowid £obez
9 15:25
16. Piast Chociwel
7 9:16

Klasa Okrêgowa - gr.
Szczecin P³n. - X kolejka
Promieñ Mosty - Ina Iñsko 3-4, Pomorzanin Nowogard - Wicher Brojce 1-1,
Kasta Szczecin-Majowe - Iskra Golczewo 0-0, Jeziorak Szczecin - Flota II
Œwinoujœcie 3-0, Sparta Wêgorzyno Wybrze¿e Rewalskie Rewal 0-2, B³êkitni II Stargard - Orze³ £o¿nica 3-2,
Vielgovia Szczecin - GKS Mierzyn 0-5,
Chemik II Police - Sparta Gryfice 6-1.
1. Ina Iñsko
2. Iskra Golczewo
3. Kasta Szczecin-Majowe
4. Pomorzanin Nowogard

27 19:7
20 25:18
20 17:10
17 18:12

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

16 26:15
16 29:14
15 29:18
15 19:12
15 14:20
14 22:21
11 15:26
9 20:25
9 16:21
8 24:29
8 10:16
3 6:45

tygodnik ³obeski 11.10.2011 r.

£obzianie na Wojewódzkiej
Olimpiadzie M³odzie¿y
w Kyokushin Karate

A klasa Szczecin gr. I
- VII kolejka
Mewa Resko - Jantar Dziwnów 2-2,
Pomorzanin Przybiernów - Korona Stuchowo 4-0, Bizon Cerkwica - B³êkitni
Trzyg³ów 2-1, Ba³tyk Gostyñ - OKS
Goleniów 5-2, Orze³ Prusinowo - Fala
Miêdzyzdroje 0-2, Ba³tyk Miêdzywodzie - Sowianka Sowno 1-5.
1. Pomorzanin Przybiernów 18 42:2
2. Korona Stuchowo
15 29:13
3. Jantar Dziwnów
14 16:13
4. Fala Miêdzyzdroje
13 17:10
5. Sowianka Sowno
11 16:12
6. Bizon Cerkwica
10 16:13
7. Ba³tyk Gostyñ
10 14:20
8. B³êkitni Trzyg³ów
10 11:9
9. OKS Goleniów
6 7:22
10. Mewa Resko
6 9:13
11. Orze³ Prusinowo
4 6:27
12. Ba³tyk Miêdzywodzie
3 8:37

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

15 20:6
14 23:10
13 14:6
11 15:8
11 13:12
10 14:10
10 21:20
9 10:11
8 10:12
4 5:13
4 7:22
1 7:29

1 paŸdziernika br., w
Koszalinie odby³a siê XII
Wojewódzka Olimpiada
Kyokushin Karate.
W olimpiadzie wziê³o udzia³
256 zawodników z 16 klubów. Zawodnicy rywalizowali na 3 matach
w konkurencjach kumite, kata oraz
konkurencji walki pokazowej (kumite pierwszy krok). £obesk¹ sekcjê Drawskiego Klubu Karate Kyokushinkai reprezentowa³o piêciu
zawodników w poszczególnych kategoriach:
Kumite pierwszy krok do 10 lat
- Borowiec Rados³aw
Kumite pierwszy krok do 10 lat
- Dawid Marchut
Kata do 11 lat - Zofia Dobrzaniecka
Kata do 10 lat - Borowiec Radek

Kata do 10 lat - Dawid Marchut
Kumie lekki kontakt dzieci 1112 lat - Zofia Dobrzaniecka
Kumite lekki kontakt m³odzik
13 lat - Julia Dobrzaniecka
Kumie lekki kontakt m³odzik 13
lat - Jakub £uksza
Jako jedynej zawodniczce naszej sekcji Julii Dobrzanieckiej uda³o siê zdobyæ br¹zowy medal w konkurencji kumite lekki kontakt 13 lat.
Dawid Marchut w konkurencji kata
do 10 lat uplasowa³ siê na ósmym
miejscu.
W kolejnych zawodach wszystkim m³odym sempai ¿yczymy
miejsc pucharowych.
Wy¿ej wymienieni zawodnicy
trenuj¹ karate kyokushin pod egid¹
D. Macyszyna w sali Szko³y Podstawowej Nr 2 w £obzie.
(o)

B klasa Szczecin gr. II
– VI kolejka

I klasa juniorów - gr. I
Szczecin – VII kolejka

Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Pomorzanin II Nowogard 0-1, Zalew Stepnica Pionier ¯arnowo 2-3, Gardominka/Polonia II Mechowo - Huragan Wierzchos³aw 12-2, Zieloni Wyszobór - Znicz
Wysoka Kamieñska 0-2,

Iskra Pomieñ - Œwiatowid II
£obez 2-5, Piast Kolin - Ogniwo
Dzwonowo 4-4, Saturn Szadzko Znicz Sulibórz 4-1, Orkan II Suchañ
- Derby Ulikowo 5-2, Kluczevia II
Stargard - Vitkowia Witkowo 0-4.

Polonia P³oty - Ina Goleniów 12, Gryf Kamieñ Pomorski - Sparta
Gryfice 2-1, Sarmata Dobra - Rega
Trzebiatów 2-1, Vineta Wolin - Fala
Miêdzyzdroje 1-2.

1. Pionier ¯arnowo
15 22:9
2. Znicz Wysoka Kam.
13 11:6
3. Jastrz¹b £osoœnica
9 10:9
4. Gardominka/Polonia II
9 25:17
5. Zalew Stepnica
8 19:13
6. Pomorzanin II Nowogard 5 7:12
7. Zieloni Wyszobór
4 6:13
8. Prawobrze¿e Œwinoujœcie 3 9:15
9. Huragan Wierzchos³aw
2 12:27

1. Œwiatowid II £obez
2. Vitkowia Witkowo
3. Orkan II Suchañ
4. Znicz Sulibórz
5. Kluczevia II Stargard
6. Saturn Szadzko
7. Derby Ulikowo
8. Iskra Pomieñ
9. Piast Kolin
10. Ogniwo Dzwonowo

B klasa Szczecin gr. I
– VI kolejka

15 22:9
12 17:7
10 15:11
10 13:9
7 10:16
7 15:15
6 11:10
5 9:11
4 9:23
2 9:19

1. Ina Goleniów
2. Polonia P³oty
3. Fala Miêdzyzdroje
4. Sarmata Dobra
5. Œwiatowid £obez
6. Sparta Gryfice
7. Gryf Kamieñ Pomorski
8. Vineta Wolin
9. Rega Trzebiatów

19 34:3
12 19:15
11 13:7
10 11:14
9 19:14
9 20:17
6 11:26
3 6:14
3 9:33
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Obserwuj¹ budowê i pytaj¹...

Czy Orlik bêdzie na czas?
(Radowo Ma³e) Gmina
Radowo Ma³e bêdzie
mia³a Orlik jako ostatnia
ze wszystkich gmin
naszego powiatu. Prace
trwaj¹, ale radni zwrócili
uwagê, ¿e widaæ
opóŸnienia w pracach.
Podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Radowie Ma³ym radny
Zygmunt B³awzdziewicz pyta³ wójta Józefa Wypijewskiego o przebieg
prac budowlanych przy Orliku.
Radny mia³ obawy, czy aby na pewno prace zostan¹ ukoñczone w wyznaczonym terminie.
- Je¿eli firma nawali i nie zrobi w
terminie Orlika, wtedy poniesie
kary umowne. Takie s¹ procedury.
Sk³adam ca³y czas sprawozdania z
prac do ABW, jest to program rz¹dowy wiêc mam taki obowi¹zek.
Tak¿e zauwa¿y³em, ¿e firma ma
opóŸnienie. Ale
w³aœciciele
twierdz¹, ¿e nie maj¹ ¿adnego poœlizgu i obiecuj¹, ¿e wykonaj¹ wszystkie prace w terminie. Na pewno do-

Sarmata
przegrywa
ze Stal¹
Sarmata Dobra - Stal
Szczecin 2:6 (0:1)

skonale wiedz¹, ¿e, jeœli nie zd¹¿¹ w
czasie to bêd¹ ukarani, ta firma
wykona³a nie jeden orlik. Aktualnie
staraj¹ siê d³ugo pracowaæ, puki

IV liga zachodniopomorska – XI Kolejka:
15.10.2010 r. - sobota:
Vineta Wolin - Pogoñ II Szczecin
Stal Szczecin - Astra Ustronie Morskie
Energetyk Gryfino - Sarmata Dobra
Leœnik/Rossa Manowo - S³awa S³awno
Victoria Przec³aw - Hutnik Szczecin
14.00 Kluczevia Stargard - Gryf Kamieñ Pomorski
15.00 Lech Czaplinek - Orze³ Wa³cz
15.00 Rega Trzebiatów - Ina Goleniów
Liga Okrêgowa Szczeciñska – XI Kolejka:
15.10.2010 r. - sobota:
Arkonia Szczecin - Odrzanka Radziszewo
Polonia P³oty - Œwiatowid £obez
15.00 K³os Pe³czyce - Sokó³ Pyrzyce
15.00 Masovia Maszewo - Œwit Skolwin
15.00 Odra Chojna - Ehrle Dobra Szczeciñska
15.00 Sêp Brzesko - Stal Lipiany
15.00 Zorza Dobrzany - Piast Chociwel
16.00 Morzycko Moryñ - Unia Dolice
Regionalna Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n. - XI Kolejka:
15.10.2010 r. - sobota:
Wicher Brojce - Chemik II Police
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Kasta Szczecin-Majowe
Orze³ £o¿nica - Sparta Wêgorzyno
Flota II Œwinoujœcie - Promieñ Mosty
14.30 GKS Mierzyn - B³êkitni II Stargard
15.00 Iskra Golczewo - Pomorzanin Nowogard
15.00 Sparta Gryfice - Jeziorak Szczecin
16.10.2010 r. - niedziela:
13.30 Ina Iñsko - Vielgovia Szczecin
A klasa Szczecin gr. I – VIII Kolejka:
15.10.2010 r. - sobota:
Jantar Dziwnów - Fala Miêdzyzdroje
B³êkitni Trzyg³ów - Ba³tyk Miêdzywodzie

maj¹ pogodê, bo jak zacznie padaæ
to tam wszystko pozalewa. Obserwujemy nieustannie przebieg prac mówi³ wójt Radowa Ma³ego. PJ

Strzelcy bramek dla Sarmaty:
Zdzis³aw Szw¹der 2 (78' i 87'), dla
Stali: Daniel Zió³kowski 2 (77' i
80'), Szymon Kapelusz (3'), Mateusz Maækiewicz (50'), Adrian Kronkowski (59'), £ukasz Ga³¹zka (61').
Sarmata: Marcin Libiszewski,
Pawe³ Za³êcki, Damian Padziñski
(c), Arkadiusz Paw³owski, Wojciech Dorsz (56' Rados³aw Cytowicz), Wojciech GuŸniczak, Zdzis³aw Szw¹der, Krzysztof Szkup,
Piotr Grochulski, Wojciech Bonifrowski, Maciej Go³dyn.
Stal: Mateusz Jarz¹bek, £ukasz
Ga³¹zka, Marcin Bartczak, Marcin
Storek, Artur Fryœ (70' Piotr Usowicz), Kacper Chruœciñski, Szymon
Kapelusz (80' Micha³ Kopeæ), Adrian Kronkowski (75' Daniel Zió³kowski), Bartosz Leœnik, Mateusz
Maækiewicz, Maciej Czy¿ewski
(75' Tomasz Miksa).
Sêdzia g³ówny: Konrad Aluszyk, sêdziowie asystenci: Marek
Pluta, Pawe³ Maækowiak.
(o)

Mewa Resko - Bizon Cerkwica
16.10.2010 r. - niedziela:
14.00 Korona Stuchowo - Orze³ Prusinowo
14.00 Sowianka Sowno - Ba³tyk Gostyñ
17.30 OKS Goleniów - Pomorzanin Przybiernów
A klasa Szczecin gr. II – VIII Kolejka:
15.10.2010 r. - sobota:
D¹brovia Stara D¹browa - Unia Stargard
D¹b Dêbice - WODR Barzkowice
Zenit Koszewo - Orkan Dalewo
16.10.2010 r. - niedziela:
15.00 Rolpol Chlebowo - Olimpia Nowogard
15.00 Zorza Tychowo - Radowia Radowo Ma³e
15.00 Pomorzanin Kr¹piel - Orze³ Grzêdzice
B klasa Szczecin gr. I – VII Kolejka:
15.10.2010 r. - sobota:
Znicz Wysoka Kamieñska - Gardominka/Polonia II Mechowo
Pomorzanin II Nowogard - Zieloni Wyszobór
Pionier ¯arnowo - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
Jastrz¹b £osoœnica - Zalew Stepnica
B klasa Szczecin gr. II – VII Kolejka:
15.10.2010 r. - sobota:
Œwiatowid II £obez - Saturn Szadzko
Ogniwo Dzwonowo - Kluczevia II Stargard
16.00 Vitkowia Witkowo - Iskra Pomieñ
16.10.2010 r. - niedziela:
15.00 Znicz Sulibórz - Orkan II Suchañ
15.30 Derby Ulikowo - Piast Kolin
I klasa juniorów - gr. I Szczecin – VIII Kolejka:
15.10.2010 r. - sobota:
Rega Trzebiatów - Fala Miêdzyzdroje
Œwiatowid £obez - Vineta Wolin
Sarmata Dobra - Polonia P³oty
11.00 Ina Goleniów - Gryf Kamieñ Pomorski
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Lekkoatleci „ARBODu” wrócili z Gryfina z medalami
8 paŸdziernika br. odby³y
siê w Gryfinie 71. Masowe
Biegi Prze³ajowe. W
zawodach tych wziê³a
udzia³ 16- osobowa grupa
m³odych lekkoatletów
trenuj¹cych w klubie UKS
„ARBOD” w Dobrej.
Dla wielu naszych zawodników
start zakoñczy³ siê du¿ym sukcesem. Z wygranej w zawodach cieszyli siê: Julia Bakalarczyk (kl. II),
Wiktoria Bakalarczyk (kl. V), Milena Sadowska (kl. VI), Kinga Borysiak (kl. I Gimnazjum), Ryszard
Rzepecki (kl. II-III Gimnazjum).
Srebrne medale zdobyli: Oliwer
Ku³ak (kl. I), Joanna Jarz¹bek (kl.
III), Justyna Stolarczyk (kl. V).
Medal br¹zowy zdoby³a Weronika Czy¿ak (kl. IV). Wœród nagrodzonych byli równie¿: Julita Grenda, Karolina Szymczak, Patrycja

Florczak i Ma³gorzata Stefañska.
Cieszy udany start naszych za-

wodników, którzy w wielu biegach
rywalizowali z czo³ówk¹ biegaczy

Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych Szkó³
Podstawowych w Resku

Doberskie dziewczêta najlepsze
w powiecie
30 wrzeœnia 2011 r.
w Resku odby³y siê
Mistrzostwa Powiatu
w Sztafetowych Biegach
Prze³ajowych Szkó³
Podstawowych
Dziewcz¹t i Ch³opców.
Do rywalizacji w zawodach w
kategorii dziewcz¹t zg³osi³y siê reprezentacje nastêpuj¹cych szkó³:
SP 1 £obez, SP Resko, SP Wêgorzyno, SP Dobra. Sztafetowy bieg
dziewcz¹t rozgrywany by³ na dystansie 10 x 800 m.
Po emocjonuj¹cej, sportowej
rywalizacji wyniki sztafetowych
biegów prze³ajowych szkó³ podstawowych w kategorii dziewcz¹t
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
DZIEWCZÊTA:
I miejsce - SP DOBRA
II miejsce - SP WÊGORZYNO
III miejsce - SP RESKO
IV miejsce - SP 1 £obez
Sk³ad dru¿yny dziewcz¹t z SP
Dobra: Wiktoria Bakalarczyk, Ka-

rolina Szymczak, Magda Szymczak, Weronika Czy¿ak, Laura Miko³ajczyk, Justyna Stolarczyk,
Aleksandra Œwiderska, Paulina Kubacka, Milena Kubacka, Milena
Sadowska, rez. Angelika Awgul.
Uczennice z SP w Dobrej zajmuj¹c pierwsze miejsce ww. rywalizacji otrzyma³y zarazem kwalifikacje
do udzia³u w Mistrzostwach Woje-

wództwa w Sztafetowych Biegach
Prze³ajowych Szkó³ Podstawowych, które odbêd¹ siê 19 paŸdziernika w Tychowie. Gratulujemy
dziewczêtom bardzo dobrego wystêpu w zawodach i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Nauczyciele wychowania fizycznego SP Dobra Marzena Howsa i Monika Nadkierniczna.

naszego województwa.
Janusz £ukomski

Proœba
o pomoc
dla A. Beliny
(£OBEZ). Andrzej Belina by³
jednym z pierwszych zawodników
MLKS Œwiatowid £obez. Ca³y czas
zwi¹zany z tym klubem zosta³ wybrany na prezesa w 2006 roku. Pe³ni³ tê funkcjê do rezygnacji w 2008
roku. Decyzjê tê podj¹³ po rutynowej wizycie u lekarza w kwietniu
2008 roku, który stwierdzi³ pogorszenie jego stanu zdrowia. Po szczegó³owych badaniach w klinice lekarz zabroni³ A. Belinie podejmowania jakiejkolwiek pracy oraz
dzia³alnoœci spo³ecznej.
W 2008 roku Andrzej Belina by³
zg³oszony do Smoków w kategorii
Sport i Turystyka przez burmistrza
£obza. By³ te¿ laureatem III Gali
Sportu Powiatu £obeskiego Najlepszy Animator Sportu i Rekreacji. O
A. Belinie mo¿na by napisaæ jeszcze
wiele dobrego.
Jednak by³y prezes „Œwiatowida” znikn¹³ z ¿ycia sportowego,
poniewa¿ zachorowa³. Obecnie
znajduje siê w ciê¿kim stanie i wymaga ci¹g³ej opieki medycznej.
Wi¹¿e siê to z du¿ymi nak³adami
finansowymi. Nasi czytelnicy zwrócili siê z proœb¹ o wystosowanie
apelu do spo³ecznoœci ³obeskiej o
pomoc i wsparcie dla cz³owieka,
który tak d³ugo dzia³a³ spo³ecznie na
rzecz ³obeskiego sportu.
MM
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Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej
w Resku

NietrzeŸwi kieruj¹cy
„zmor¹” na naszych drogach
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie, tylko we
wrzeœniu zatrzymali 42 nietrzeŸwych kieruj¹cych (od pocz¹tku
roku 238). Wiêkszoœæ to nietrzeŸwi rowerzyœci. Pomimo surowych
kar, jakie gro¿¹ za to przestêpstwo,
iloœæ zatrzymanych utrzymuje siê
na poziomie lat ubieg³ych. Reakcja
na powy¿sze przestêpstwo jest jednym z priorytetów ³obeskiej Policji.
Wypadek w Resku
W dniu 3.10.2011 r. oko³o godz.
13.30 w Resku na Al. Wolnoœci,
Rafa³ A., kieruj¹cy samochodem
VW PASSAT, podczas cofania potr¹ci³ 9-letniego £ukasza £., który
wszed³ na jezdniê poza przejœciem
dla pieszych, wprost pod cofaj¹cy
pojazd. Ma³oletni z obra¿eniami
g³owy zosta³ przetransportowany
do szpitala w Szczecinie, na obserwacjê.
Kradzie¿ energii elektrycznej
W dniu 5 paŸdziernika 2011r.
policjanci z Posterunku Policji w
Wêgorzynie ujawnili w mieszkaniu Rafa³a S. (lat 29), w Wiewiecku, nielegalne pod³¹czenie do sieci
energetycznej. Jak ustalono oko³o
3 miesi¹ce temu, gdy ww. wy³¹czono pr¹d, pod³¹czy³ siê za pomoc¹
miedzianych przewodów do sieci
elektrycznej s¹siada. Od tej pory
korzysta³ z wszelkich urz¹dzeñ
elektrycznych znajduj¹cych siê w
mieszkaniu. Rafa³. S. po przes³uchaniu zosta³ zwolniony. Za powy¿szy proceder grozi mu kara
pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do lat 5.
Kolizja z dzikiem
We wczesnych godzinach rannych 6. paŸdziernika na drodze
£obez - Wêgorzyno dosz³o do kolizji. Kieruj¹cy samochodem Renaut zderzy³ siê z jednym z dzików,
które wybieg³y pod ko³a samochodu nale¿¹cego do mieszkañca powiatu ³obeskiego. Samochód uleg³
uszkodzeniu.
NietrzeŸwi kieruj¹cy
W ci¹gu ostatniego tygodnia
³obescy policjanci zatrzymali
³¹cznie 15 nietrzeŸwych kieruj¹cych w tym: oœmiu tylko podczas
weekendu i jednego kierowcê samochodu osobowego Daewoo. Zatrzymani mieli we krwi od 0,12 mg/

l (mieszkaniec Pogorzelicy) do
0,97 (mieszkaniec Mo³stowa).
NietrzeŸwy kieruj¹cy samochodem mia³ 0,52 mg/l alkoholu we
krwi.
Ujawnienie skradzionego
pojazdu
W dniu 9.10.2011r. oko³o godz.
03.50, policjanci Posterunku Policji w Resku wspólnie z funkcjonariuszami Stra¿y Granicznej w Goleniowie zatrzymali do kontroli samochód osobowy marki Plymouth
Voyager, który zosta³ wczeœniej
skradziony na terenie Œwinoujœcia.
Kieruj¹ca samochodem Marzena.
B. po przes³uchaniu zosta³a zwolniona.
Kolizje drogowe
9 paŸdziernika mia³y miejsce
dwie kolizje drogowe. Jedna na ul.
Przemys³owej w £obzie, gdzie kieruj¹cy samochodem marki Renault
uderzy³ w s³up telefoniczny, druga
na ul. Drawskiej, gdzie kieruj¹cy
uderzy³ w rogatkê kolejow¹.
NietrzeŸwi kieruj¹cy podczas
weekendu
Podczas minionego weekendu
³obescy policjanci wspólnie z
funkcjonariuszami Stra¿y Granicznej zatrzymali 8 nietrzeŸwych
kieruj¹cych, w tym 4 rowerzystów.
Najwiêkszy wynik, tj. 0,90 mg/
l mia³ Stanis³aw G. z £obza, który
w £obzie kierowa³ rowerem. Za
kierowanie rowerem w stanie nietrzeŸwoœci grozi kara pozbawienia
wolnoœci do roku, natomiast pojazdem mechanicznym do lat 2. Kieruj¹cy równie¿ trac¹ na pewien
czas prawo jazdy oraz kierowani s¹
na badania lekarskie i psychologiczne.

„Prac¹ dziœ
nasza nauka”
Dnia 29 wrzeœnia br.,
s³owami hymnu
szkolnego, rozpoczêto
uroczystoœæ pasowania
na ucznia klasy
pierwszej Szko³y
Podstawowej im.
mjr. H. Sucharskiego,
w Centrum Kultury
w Resku.
Uczniowie klas I wprowadzani
byli na salê przez wychowawców i
obecnych na uroczystoœci rodziców.
W roku szkolnym 2011/2012 opiekê nad klasami pierwszymi przejê³y
panie: Marzanna Muszyñska - kl. I
A, Alicja Górska-Powchowicz - kl.
I B, Agata Ostrowska - kl. I C. Zebranych goœci powita³a dyrektor
szko³y, p. Violetta Dynarska-Adamowicz. Ciep³ymi s³owami doda³a

otuchy pierwszakom, symbolicznym o³ówkiem mianowa³a ka¿dego
pierwszoklasistê pe³noprawnym
uczniem Szko³y Podstawowej w
Resku. Na potwierdzenie nasi nowi
uczniowie otrzymali legitymacjê i
pami¹tkowy dyplom.
Na uroczystoœæ przybyli równie¿: inspektor ds. oœwiaty p. Mariola S³odkowska, przedstawicielki
Rady Rodziców, p. Wies³awa B¹k i
p. Aneta Borowiec.
Piosenki i wiersze œpiewali i deklamowali koledzy i kole¿anki z kl.
II, monta¿ s³owno-muzyczny przygotowa³y panie - wychowawczynie
kl. II.
Po czêœci oficjalnej przyszed³
czas na zabawê w towarzystwie pañ
nauczycielek i obecnych rodziców
oraz poczêstunek.
W roku szkolnym 2011/2012, w
szkole w Resku naukê podjê³o 54
pierwszoklasistów.
Justyna Walczykiewicz

Czyj to chodnik przy ul. G³owackiego?

Przysz³a radna
do radnego
(£OBEZ). W sprawie chodnika przy ul. G³owackiego pisaliœmy
ju¿ nieraz. Niejednokrotnie o jego
naprawê apelowali mieszkañcy. I
gdy remontowano i naprawiano
chodniki w innych czêœciach miasta, tutaj wci¹¿ straszy swoim
wygl¹dem.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730

Po wielu latach niezauwa¿ania
problemu i mówienia o tym jedynie
w swoich gronach, radna miejska
uda³a siê w tej sprawie do przewodnicz¹cego Rady Powiatu. Problem
chodnika przy ul. G³owackiego poruszono tym razem podczas sesji
Rady Powiatu. Tym razem, albowiem wczeœniej mówiono o nim jedynie podczas sesji Rady Miejskiej.
Chodzi o niewielki chodnik przy
tzw. kartografii, czyli obiekcie nale¿¹cym do powiatu.
Droga równie¿ jest powiatowa,
tote¿ chodnik zapewne te¿ – domniemywali radna miejska i przewodnicz¹cy Rady Powiatu. Podczas
sesji jednak dyrektor ZDP poinformowa³ zebranych, ¿e kwestia chodnika by³a poruszana nawet na zarz¹dzie ze starostami. Wniosek radnych, owszem, jest zasadny, zostanie nawet uwzglêdniony najpóŸniej
w przysz³ym roku, a mo¿e uda zacz¹æ siê jeszcze w tym roku. Nie
wiadomo tylko czy to nie chodnik
Skarbu Pañstwa.
MM
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Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- 508 285 242 www.fotoklif.com.pl

Julia

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

