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W Redze mamy takie skarby - rybê wpisan¹ do Polskiej Czerwonej Ksiêgi
Zwierz¹t zagro¿onych wyginiêciem

Pr¹dem zabili g³owacza
prêgop³etwego
Wœród sk³usowanych
ryb ujawniono bardzo
rzadki okaz g³owacza
prêgop³etwego o masie
0,1 kg. Jest to ryba
wpisana do Polskiej
Czerwonej Ksiêgi
Zwierz¹t zagro¿onych
wyginiêciem.

Zrobiæ w koñcu porz¹dek, a nie karaæ
Uderzy³ motorem w s¹siadkê i uciek³
S¹ chêtni na
przychodniê
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Niemcy za parê dni maj¹ w Warszawie powstrzymywaæ Polski Pochód Niepodleg³oœci

Ho³d Ruski w niepodleg³ej i demokratycznej
Polsce nadal utajniony
Szczêœciem wielkim mamy
i takich profesorów
Profesor Józef Szaniawski poinformowa³ o czterechsetnej rocznicy Ho³du
Ruskiego. Powiedzia³: - 29 paŸdziernika
minê³o dok³adnie czterysta lat od wielkiego sukcesu, wielkiego triumfu w dziejach
Polski. Na Zamku Królewskim w Warszawie mia³ miejsce Ho³d Ruski. By³ to nie
tylko wielki, ale w ogóle by³ to najwiêkszy triumf, podkreœlam, najwiêkszy
triumf w ca³ej historii Polski. Nigdy wczeœniej i nigdy póŸniej Polska nie mia³a takiego triumfu, jak 29 paŸdziernika 1611
roku. W sobotê (29 X) minê³o czterysta lat
od tego pamiêtnego wydarzenia.
Dlaczego my mamy obchodziæ tê
rocznicê? No w³aœnie dlatego, ¿e ani w
podrêcznikach, ani w podrêcznikach naszych ojców, nikt nigdy i nikogo o tym nie
uczy³. Ani w podstawówce, ani w szkole
œredniej, ani nawet na uniwersytecie. Data
jest wykreœlona z polskiej historii przez
cenzurê nie sowieck¹, tylko carsk¹, rosyjsk¹, w pierwszej po³owie XIX wieku.
Historycy z³ej woli, a nawet agentura rosyjska dzisiaj, i poprawnoœæ polityczna,
nadal wymazuj¹ tê datê. Jeœli pañstwo
zajrz¹ do Encyklopedii, do Leksykonu,
pod has³o 29 paŸdziernika 1611 roku, pod
has³o Ho³d Ruski, to tam tego nie ma. A
jednak by³. By³ Ho³d Ruski i to by³o epokowe, najwa¿niejsze ... najwiêkszy triumf
w dziejach Polski i s¹ tego w ksi¹¿kach,
ciekawe, ¿e w rosyjskich, bardzo dok³adne œlady.
Stanis³aw ¯ó³kiewski
Wielki wódz polski Kanclerz Wielki Koronny i Hetman Wielki Koronny w
jednej osobie - Stanis³aw ¯ó³kiewski,
rozbi³ potê¿n¹ armiê rosyjsk¹ w bitwie
pod K³uszynem. Niedaleko Smoleñska,
czwartego lipca 1610 roku. W konsekwencji 28 sierpnia 1610 roku zdoby³
Moskwê i wzi¹³ do niewoli ca³e przywództwo pañstwa rosyjskiego. To byli
wrogowie Polski, a w szczególnoœci car
Wasyl IV. I oto do Warszawy, do stolicy
Rzeczypospolitej, zwyciêski wódz Hetman Stanis³aw ¯ó³kiewski 29 X 1611
roku przywióz³ cara Rosji Wysala IV,
jego ¿onê carycê Katarzynê, nastêpcê
tronu Wielkiego Ksiêcia Iwana, i wreszcie dowódcê ca³ej armii rosyjskiej Wielkiego Ksiêcia Dymitra. Tych pomniejszych bojarów ju¿ w tej chwili nie wymieniam.
Tam, gdzie stoi Kolumna
Zygmunta
Na Placu Zamkowym stolicy Polski, mniej wiêcej tam, gdzie dzisiaj stoi
Kolumna Zygmunta, zosta³ wybudowany wspania³y £uk Triumfalny nawi¹zuj¹cy do ³uków rzymskich. I pod tym
£ukiem przejecha³ najpierw zwyciêski
wódz Stanis³aw ¯ó³kiewski, za nim inni
dowódcy polscy, husaria, artyleria, na
koñcu pod konwojem polskich dragonów na piechotê szed³ car Rosji konwojowany na Zamek Królewski. Zamek
Królewski by³ nie tylko siedzib¹ króla,

ale i by³ siedzib¹ Sejmu, Senatu – najwa¿niejszych urzêdów Rzeczypospolitej. I oto zebra³ siê na wspólnym uroczystym posiedzneiu Polski Sejm i Polski
Senat. Odby³o siê wspólne posiedzenie
obu izb Parlamentu w obecnoœci króla,
prymasa, wiêkszoœci biskupów, wiêkszoœci wojewodów, wszystkich pos³ów,
wszystkich senatorów, najwa¿niejszych polskich polityków. ¯ó³kiewski
wprowadzi³ na salê sejmow¹, a dok³adnie na salê senack¹ Zamku Królewskiego wrogów Polski, jeñców rosyjskich.
(...) Car Wasyl IV musia³ paœæ na kolana
przed polskim Sejmem, przed polskim
królem i przed polskim prymasem. Klêcz¹c musia³ dotkn¹æ praw¹ d³oni¹ pod³ogi sali sejmowej Zamku Królewskiego. Nastêpnie musia³ poca³owaæ œrodek
swojej d³oni i koniuszki palców. Nastêpnie z³o¿yl przysiêgê, ¿e Rosja nigdy
ju¿ wiêcej na Polskê pierwsza nie napadnie. Musia³ siê uznaæ z pokonanego.
Prosi³ króla, Sejm i Senat o ³askê. Car
by³ przekonany, ¿e mu w Warszawie
utn¹ g³owê, tak jak to by³o w barbarzyñskim zwyczaju Rosji. W Moskwie. Tam
wziêtych do niewoli jeñców zawsze
mordowano. Tutaj okazano mu mi³osierdzie. Zgodnie z polsk¹ tradycj¹ tolerancji i ludzkiego traktowania jeñców. Dopiero po tym wszystkim król
Zygmunt III Waza poda³ mu trzy palce
prawej rêki do uca³owania. Ten ceremonia³ powtórzy³ dowódca armii rosyjskiej pobity pod K³uszynem Wielki
KniaŸ Dymitr. On musia³ uderzyæ czo³em o pod³ogê i te¿ z³o¿yæ przysiêgê, ¿e
jest pokonany i ju¿ nigdy wiêcej na
Polskê nie napadnie. To samo zrobi³
nastêpca tronu rosyjskiego Wielki
Ksi¹¿e Iwan. On uderzy³ czo³em o pod³ogê polskiego Sejmu trzy razy. Z³o¿y³
przysiêgê, ¿e nie bêdzie bra³ udzia³u w
¿adnym napadzie na Polskê i rozp³aka³
siê na oczach ca³ego polskiego Sejmu.
To by³ Ho³d Ruski, a jednoczeœnie przed
Sejmem, Senatem, królem, prymasem,
wojewodami le¿a³o kilkanaœcie zdobytych na Kremlu najwa¿niejszych sztandarów, w tym ten najwa¿niejszy - carski
z dwug³owym or³em. Tak wygl¹da³
Ho³d Ruski. Mia³ ogromne znaczenie w
skali Polski i Rosji, Europy. Cenzura
rosyjska wykreœli³a to z historii Polski.
Wielkie zwyciêstwo, wielki triumf w
historii Polski.
Bywa³o ...
Najwa¿niejsze przemówienie wyg³osi³ oczywiœcie Stanis³aw ¯ó³kiewski. Oto fragment przemówienia podkanclerza Feliksa Kryskiego: „Bywa³o
– si³a triumfów. Bywa³o za pradziadów
naszych – si³a zwyciêstw. Ale gospodarza moskiewskiego tutaj stawiæ, gubernatora ziemi wszystkiej przyprowadziæ,
g³owê i rz¹d pañstwa moskiewskiego
panu swemu i ojczyŸnie oddawaæ, to dopiero dziwy, nowina. Mêstwo rycerstwa
i sama s³awa. „
Dlaczego musimy o tym pamiêtaæ? A
choæby dlatego, ¿e wrogowie Polski nie

chc¹, abyœmy o tej dacie pamiêtali. I w
ogóle o niej wiedzieli. 29 paŸdziernika
1611 roku. Ho³d Ruski – czterysta lat temu.
Niepodleg³oœæ
– to s³owo te¿ na indeksie?
W pewnych krêgach to s³owo - niepodleg³oœæ - jest bardzo Ÿle widziane. W
krêgach ogólnie bior¹c ludzi, którym nie
zale¿y na Polsce. Nie zale¿y na w³asnej
ojczyŸnie. Nie zale¿y na tym, co dla nas
jest najwa¿niejsze. Niepodleg³oœæ, to
jest zaprzeczenie podleg³oœci. Je¿eli ktoœ
jest niepodleg³y, to nie podleg³a nikomu.
Proszê zwróciæ uwagê, jak w niektórych
gazetach pisze siê s³owo niepodleg³oœæ.
W jednych z ma³ej litery, a w niektórych
z du¿ej. To jest zasadnicza ró¿nica, jak
ktoœ traktuje nie tylko niepodleg³oœæ, ale
i Polskê, w³asn¹ Ojczyznê.
Oto niektórym nie przeszkadza, ¿e
Polska mo¿e byæ podleg³a. A przez prawie pó³tora wieku Rosji, Niemcom i
Austrii. Niektórym nie przeszkadza, ¿e
Polska mo¿e byæ podleg³a tak¿e dzisiaj
w ró¿nych strukturach Unii Europejskiej. To jest wa¿ny problem nie tylko
na 11 Listopada, to jest wa¿ny problem
na ca³y rok. Na ka¿dy rok.
Ho³d Pruski kontra Ho³d Ruski
Niech Pañstwo zwróc¹ uwagê, ¿e
Ho³d Pruski jest w sposób w³aœciwy
pokazywany. Aczkolwiek znaczenie
Ho³du Pruskiego, to jak mówi¹ nasi studenci, jest „ma³y pikuœ” wobec Ho³du
Ruskiego. A Jan Matejko namalowa³
nie tylko Ho³d Pruski, ale namalowa³
tak¿e Ho³d Ruski. S¹ te obrazy, a namalowa³ ich dwa. Nie s¹ eksponowane w
polskich muzeach. S¹ ukrywane tak
samo, jak sam fakt Ho³du Ruskiego.
Kolumna Zygmunta
Kolumna Zygmunta na placu Zamkowym stoi tam nieprzypadkowo. W³aœnie w tym miejscu, gdzie postawiono
£uk Triumfalny wczeœniej. I kolumna,
i ³uk triumfalny, w staro¿ytnym Rzymie
to by³y symbole najwiêkszych zwyciêstw. Jak ten £uk pocz¹³ siê sypaæ (by³
zbudowany w poœpiechu, z ceg³y), to
potem postawiono w tym miejscu Kolumnê Zygmunta. Najpiêkniejszy Pomnik w Polsce. Na nim jest wszystko w
³acinie opisane, co ja tutaj opowiadam.
Tak¿e zdobycie Smoleñska przez wojska polskie. Ho³d Ruski ma dla nas tak¿e i takie znaczenie, ¿e Rosjanie o tym
oczywiœcie wiedz¹, i o tym siê ucz¹,
maj¹ dla nas ogromny respekt. Z tego
powodu, ¿e Polska i Polacy, s³absi i
mniejsi od Rosji i od Rosjan, jednak
pokonali ich.
PóŸniej
W kilka miesiêcy póŸniej car Wasyl
i jego politycy zostali zamordowani
przez agenturê rosyjsk¹ w Polsce. Proszê sobie wyobraziæ: do ich dyspozycji
Rzeczpospolita odda³a zamek w Gostyninie, w pobli¿u P³ocka. Oni tam byli
wiêŸniami stanu, ale ca³y zamek by³ do

ich dyspozycji. Agentura rosyjska, Polacy w s³u¿bie Moskwy przedostali siê
tam i Wasyla IV i innych zg³adzili. Historycy rosyjscy opisuj¹c to, pisz¹
wprost o tym, kto tego dokona³. Mówi¹,
¿e to by³o zainspirowane z inicjatywy
patriarchy Moskwy Filareta i bojara
Micha³a Romanowa. Dlaczego? Dlatego, ¿e dopóki car Wasyl IV ¿y³, car
Rosji, to bojarzy na Kremlu nie mogli
wybraæ nowego cara. I trzeba by³o zamordowaæ w³aœnie Wasyla IV, który w
dodatku by³ w rêkach Polaków, którzy
mogli przez niego wp³ywaæ na politykê
rosyjsk¹. I tak agentura rosyjska dzia³a³a ju¿ w Polsce nie tylko w czasach
komuny, nie tylko w czasach PRL-u, nie
tylko w czasach III RP, ale agentura
rosyjska by³a w Polsce ju¿ na pocz¹tku
XVII wieku i jak widaæ skutecznie.
Z punktu widzenia triumfu, to zwyciêstwo by³o najwiêkszym w historii
Polski. Nie myœlê tu o skali wydarzenia,
a o jego znaczeniu.
***
W Polsce w Warszawie przeciwnikami Listopadowego Marszu Niepodleg³oœci maj¹ byæ w tym roku przybywaj¹cy do nas z tej okazji bojówkarze zza
Odry. Niemcy.
Tadeusz Nosel
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Nie bêdzie
komu odœnie¿aæ
(£OBEZ). Zima za pasem,
a kwestia odœnie¿ania dróg
na wioskach wci¹¿ nie jest
pewna. S³u¿by drogowe
w pierwszej kolejnoœci
odœnie¿aj¹ drogi g³ówne,
wiêc ludzie na wsiach
musz¹ wykazywaæ siê
cierpliwoœci¹, z drugiej
strony rolnicy nie za
bardzo chc¹ podj¹æ siê
tego zadania. Dlaczego?
Kwestiê zadbania o drogi na
wsiach podczas sesji Rady Miejskiej podj¹³ radny Lech Urbañski.
- Gmina sprz¹ta, maluje krawê¿niki, kosi trawê przy drogach powiatowych. Nie ma ¿adnej rekompensaty, choæby odœnie¿anie w okresie
zimowym.
Drogi agencyjne w okresie zimowym czêsto nie by³y odœnie¿ane,
a czasami po dwóch-trzech dniach
dopiero - mówi³ radny podczas sesji.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
wyjaœni³, ¿e jeœli chodzi o odœnie¿a-

nie ulic powiatowych czy wojewódzkich, to ju¿ s¹ wszystkie przetargi rozstrzygniête. Drogi wojewódzkie bêdzie odœnie¿a³ PUK.
- Natomiast jeœli chodzi o wioski, to tam, gdzie bêdzie mo¿liwoœæ
porozumienia siê z osobami, które
maj¹ sprzêt, te osoby bêd¹ odœnie¿a³y. Ale jest problem, bo rolnicy
p³ac¹ KRUS, nie mog¹ podpisaæ
umowy z nami, bo strac¹ uprawnienia, a wielu rolników nie chce ich
straciæ - powiedzia³ wiceburmistrz.
Marian Kozioryñski z Wydzia³u
Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska poinformowa³, ¿e
rozmawia³ na ten temat w Klêpnicy
i tam nikt nie chce podj¹æ siê tego
zadania.
- Ceny im nie odpowiadaj¹. Mówiliœmy, ¿e jeœli ktoœ bêdzie chcia³
odœnie¿aæ tereny wiejskie, to w tym
roku rolnicy czy osoby posiadaj¹ce
sprzêt niech zaproponuj¹ swoj¹
stawkê, jeœli chc¹. Nikogo nie by³o
– powiedzia³.
Tym samym zapewne nic siê nie
zmieni, albowiem PUK nie jest w
stanie równoczeœnie odœnie¿aæ w
wielu miejscach naraz.
MM

Uderzy³ motorem
w s¹siadkê i uciek³
W dniu 29.10.2011r. oko³o
godz. 20.20 w Ro¿nowie, gm.
£obez, Jaros³aw Œ. lat 27, zam. R.,
kieruj¹c motocyklem marki JAWA,
na wysokoœci prywatnej posesji z
nieustalonych przyczyn zjecha³ na
lewe pobocze drogi i uderzy³ w stoj¹c¹ przy ogrodzeniu posesji Zofiê
S., lat 53, mieszkankê tej samej wsi.
W wyniku uderzenia pokrzywdzona dozna³a z³amania koœci udowej lewej z przemieszczeniem i zosta³a umieszczona w szpitalu.
Sprawca zbieg³ z miejsca zdarzenia
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i dopiero na drugi dzieñ sam zg³osi³
siê na Policjê. Policja z³o¿y³a wniosek o zastosowanie dozoru. (kp)

Zak³ad Us³ug
Komunalnych
ul. Runowska 14, Wêgorzyno

zatrudni od zaraz
kierowcê z kat. B, C
tel. 91 397 14 61

Szko³a Jazdy „TAUNUS” Andrzej Skrobiñski
prowadzimy kursy z zakresu Prawa Jazdy
oraz KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH kierowców
Szkolenie okresowe
Kwalifikacja wstêpna
Kwalifikacja wstêpna przyspieszona
Kwalifikacja wstêpna uzupe³niaj¹ca
Kwalifikacja wst. przysp. uzupe³niaj¹ca
Badania lekarskie na miejscu

-

490 z³
7900 z³
3900 z³
3500 z³
1500 z³

£obez, ul. Drawska 6, tel. 781-063-873, 508-262-914

K³usownicy bili pr¹dem tarlaki pstr¹ga

Pr¹dem zabili
g³owacza
prêgop³etwego
(TARNOWO k. £obza)
K³usownicy nie cofaj¹
siê przed niczym.
Bij¹ ryby pr¹dem nawet
nawet na rzece
i w okresie tar³a.
31 paŸdziernika 2011 r. policjanci Wydzia³u Kryminalnego
KPP w £obzie uzyskali informacjê
o dokonywanym k³usownictwie ryb
na rzece Rega w okolicy miejscowoœci Tarnowo. Podjêto dzia³ania
wspólnie ze stra¿nikami miejskimi.
Na miejscu zatrzymano dwóch
mê¿czyzn w wieku 24 i 21 lat –
mieszkañców powiatu drawskiego,
którzy ubrani w specjalistyczn¹
odzie¿ do po³owu ryb wspólnie dokonywali k³usownictwa przy u¿yciu

agregatu pr¹dotwórczego. Wymienieni na miejsce przyjechali samochodem osobowym i posiadali dodatkowo ponton, do którego ³adowali sk³usowane ryby. Od ww. zabezpieczono 51 sztuk pstr¹ga potokowego o masie 16 kg oraz bêd¹ce
w okresie tar³a, tarlaki pstr¹gów
potokowych w iloœci 31 szt. o masie 16 kg. Ponadto zabezpieczono
9 szt. szczupaków o wadze 3 kg.
Wœród sk³usowanych ryb ujawniono bardzo rzadki okaz g³owacza
prêgop³etwego o masie 0,1 kg. Jest
to ryba wpisana do Polskiej Czerwonej Ksiêgi Zwierz¹t zagro¿onych
wyginiêciem.
Sprawcy trafili do aresztu. Zosta³y im postawione zarzuty z Ustawy o Rybactwie Œródl¹dowym. Grozi im do lat 5 wiêzenia.
(r)

Tragiczny upadek
w mieszkaniu
3 listopada oko³o godz. 22.00 w
mieszkaniu w Karwowie Janina D.,
lat 61, spad³a ze stromych schodów
ponosz¹c œmieræ na miejscu. Wstêp-

nie wykluczono udzia³ osób trzecich. Sprawê przejê³a Prokuratora
Rejonowa w £obzie. Ostateczne
wyniki przyniesie sekcja zw³ok. (r)
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Nowe podatki w Radowie Ma³ym
Podczas ostatniej
sesji Rady Gminy
w Radowie Ma³ym
(3.11.2011 r.), radni
uchwalili wysokoœæ
podatków na 2012
rok.
Stawki podatku od nieruchomoœci obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy
Radowo Ma³e:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej, bez
wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w kwocie 0,82 z³, od 1 mkw.
powierzchni.
b) pod jeziorami, a tak¿e od
gruntów zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych w kwocie 4,28 z³, od 1 ha po-

wierzchni.
c) pozosta³ych, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego w kwocie 0,23 z³, od 1
mkw. powierzchni.
d) zwi¹zanych wy³¹cznie z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej na wytworzeniu i
dystrybucji wody oraz odprowadzeniu i oczyszczaniu œcieków w kwocie 0,41 od 1 mkw. powierzchni.
2) od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych w kwocie 0,62
z³, od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej.
b) zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
czêœci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej w kwocie
13,98 z³, od 1 mkw. powierzchni
u¿ytkowej.
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materia³em

OG£OSZENIE
BURMISTRZA WÊGORZYNA
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Wêgorzyno
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r,
Nr 80, poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) i art. 39 ust. 1 ustawy
o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania
na œrodowisko (Dz. U. z 2008 r, Nr 199, poz. 1277 z póŸniejszymi
zmianami) oraz uchwa³y Nr XXVII/269/2009 Rady Miejskiej w
Wêgorzynie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia zmiany studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wêgorzyno:

zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du
projektu zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Wêgorzyno wraz z prognoz¹
oddzia³ywania na œrodowisko w dniach od 15.11.2011r. do 07.12.2011r.
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie ul. Rynek 1,
73-155 Wêgorzyno, w pokoju nr 28 w godz. od 8.00 do 15.00.
Przedmiotem opracowania zmiany studium jest przeznaczenie terenów
w obrêbie geodezyjnym Stare Wêgorzynko pod kompleks zabudowy
mieszkaniowo-rekreacyjnej i us³ug.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projektach planów rozwi¹zaniami
odbêdzie siê w dniu 29 listopada 2011 r. o godz. 11.00 w sali
konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie
zmiany studium, mo¿e wnieœæ uwagi.
Uwagi nale¿y sk³adaæ w formie pisemnej lub ustnie do protoko³u do
Burmistrza Wêgorzyna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2011 r.
Burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska

siewnym w kwocie 7,52 z³, od 1
mkw. powierzchni u¿ytkowej.
d) zwi¹zanych z udzielaniem
œwiadczeñ zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych przez podmioty
udzielaj¹ce tych œwiadczeñ w kwocie 4,44 z³, od 1 mkw. powierzchni
u¿ytkowej.
e) pozosta³ych, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 mkw. powierzchni
u¿ytkowej w kwocie 4,22 z³.
f) zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej na wytworzeniu i dystrybucji
wody oraz odprowadzeniu i oczyszczaniu œcieków w kwocie 7,00 z³ od
1 mkw. powierzchni u¿ytkowej.
3) od budowli:
a) 2% ich wartoœci.
b) zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej na wytworzeniu i dystrybucji
wody oraz odprowadzeniu i oczyszczaniu œcieków – 1% ich wartoœci.
Stawki op³aty targowej
w gminie Radowo Ma³e:
1) dzienne stawki op³aty targowej pobieranej od osób fizycznych,
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych mniemaj¹cych osobowoœci prawnej, dokonuj¹cych
sprzeda¿y na targowisku:
a) za sprzeda¿ na targowisku

wy³¹cznie warzyw, owoców, jaj w
wysokoœci stanowi¹cej iloczyn powierzchni zajêtego pod sprzeda¿
placu oraz stawki za 1 mkw. wynosz¹cej – 3,20 z³.
b) za sprzeda¿ na targowisku
wy³¹cznie artyku³ów innych spo¿ywczych w wysokoœci stanowi¹cej
iloczyn powierzchni zajêtego pod
sprzeda¿ placu oraz stawki za 1
mkw. wynosz¹cej – 3,70 z³.
c) za sprzeda¿ na targowisku innych towarów, artyku³ów niespo¿ywczych w wysokoœci stanowi¹cej
iloczyn powierzchni zajêtego pod
sprzeda¿ placu oraz stawki za 1
mkw. wynosz¹cej – 4,40 z³.
d) przy sprzeda¿y z samochodu
osobowego, wozu konnego, platformy przyczepy oraz ci¹gnika rolniczego – 15 z³.
e) przy sprzeda¿y z samochodu
dostawczego i ciê¿arowego – 30 z³.
2) Nale¿na stawka dzienna op³aty targowej nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿
5 z³.
3) Powierzchniê placu zajêtego
pod stoisko sprzeda¿y ustala siê w
pe³nych jednostkach zaokr¹glaj¹c
w górê ka¿dy rozpoczêty mkw.
4) powierzchniê placu zajêtego
pod stoisko sprzeda¿y mierzy siê po
obrysie rzeczywiœcie zajêtego terenu z uwzglêdnieniem powierzchni
sto³ów, zadaszeñ, namiotów i innych urz¹dzeñ pomocniczych, a tak¿e powierzchni zajêtych na wyeksponowanie towaru.
PJ

OG£OSZENIE
Burmistrz Dobrej informuje, ¿e na tablicy
og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Dobrej
wywieszono wykaz nieruchomoœci do sprzeda¿y:
lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ulicy
Koœciuszki 32.
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Wybrali ³awników
w Dobrej

Na oœwietlenie
bramy cmentarza
pieniêdzy nie ma,
bo na Orliku œwiec¹
(£OBEZ). Osoby
odwiedzaj¹ce cmentarz
po zmierzchu nie mog¹
liczyæ na oœwietlenie
bram. Jedyn¹ bram¹
wejœciow¹, która jest
oœwietlona, to wejœcie
od ul. S³owackiego.
Pozosta³e ton¹ w
ciemnoœciach i z
pewnoœci¹ d³ugo tak
pozostanie.

Podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej w Dobrej
(27 paŸdziernika br.)
radni wybrali ³awników
do s¹du Rejonowego
w £obzie.
Na pocz¹tku wszyscy radni poznali stanowisko zespo³u opiniuj¹cego kandydatów na ³awników. Zespó³ opiniuj¹cy w sk³adzie Grzegorz Jaromin – przewodnicz¹cy,
Kamila Cio³ek, Maria B¹k i Dorota
Grzywacz – cz³onkowie, po zapoznaniu siê z kartami zg³oszenia kandydatów na ³awników wraz z za³¹cznikami pozytywnie zaopiniowa³
kandydaturê pañ Wies³awy Kuœ i

Katarzyny Glin na ³awników S¹dów
Rejonowych, w £obzie i Stargardzie Szczeciñskim na lata 20122015.
Na ³awnika S¹du Rejonowego w
Stargardzie Szczeciñskim do spraw
pracy zosta³a wybrana pani Wies³awa Kuœ. Podczas g³osowania radnych kandydaci otrzymali nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów: Wies³awa Kuœ –
10 g³osów za, 2 g³osy przeciw, Katarzyna Glin – 2 g³osy za, przeciw 1
g³os.
Na ³awnika S¹du Rejonowego w
£obzie w sprawach karnych zosta³a
wybrana pani Katarzyna Glin. Kandydaci otrzymali nastêpuj¹c¹ liczbê
g³osów: Katarzyna Glin – 11 g³osów
za, 1 g³os przeciw, Kuœ Wies³awa –
1 g³os za, przeciw 10 g³osów. PJ
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O braku oœwietlenia bramy wejœciowej od strony polany mówi³a na
sesji Rady Miejskiej przewodnicz¹ca
Rady Osiedla Miros³awa Borowska.
- Szybko robi siê ciemno, mieszkañcy zg³aszaj¹, ¿e nie jest oœwietlona brama cmentarna. Alejki s¹

oœwietlenie, a tu gdzie mieszkañcy
zatrzymuj¹ siê samochodami, tam
jest bardzo ciemno. Tam w ogóle nie
ma oœwietlenia – powiedzia³a.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
odpar³, ¿e obecnie nie ma mo¿liwoœci, by ten stan rzeczy zmieniæ.
- To wymaga wybudowania ca³ej nici linii, projektu budowlanego
itd. Mamy tylko jedn¹ bramê oœwietlon¹ od ul. S³owackiego – powiedzia³.
MM
Komentarz
Po zmierzchu id¹c na cmentarz
lub wychodz¹c z niego najlepiej
oœwietliæ sobie drogê latark¹ lub
zniczem. W³adze chêtnie uzasadniaj¹ nieróbstwo brakiem kasy, ale
gdzie indziej wydaj¹ bez mrugniêcia oka. Na Orliku przy ul. Spokojnej œwiat³o pali siê nawet do 22. Wed³ug zaleceñ rz¹du: wszyscy mamy
graæ w ga³ê, a nie w³óczyæ siê po
cmentarzach.
KAR

Pod³¹czenie za 10 proc.
(£OBEZ). So³tys Mesznego
Stanis³aw Suchodolski podczas
sesji rady miejskiej zwróci³ uwagê, ¿e jest mo¿liwoœæ pozyskania
a¿ 90 proc. dop³at do przydomowych oczyszczalni œcieków i przy³¹czeñ kanalizacyjnych.
Oferuje je Narodowy Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej. Poprosi³, aby przekazaæ
informacjê zawart¹ we wrzeœniowym wydaniu Gazety So³eckiej
osobie zajmuj¹cej siê pozyskiwaniem funduszy unijnych.
Wiceburmistrz I. Kabat nie da³
siê jednak zaskoczyæ t¹ informacj¹
i wyjaœni³, ¿e aby gmina mog³a z³o¿yæ taki wniosek, musi byæ przynajmniej 50. chêtnych do skorzystania
z dotacji. Podobnie jest przy dotacji

na usuwanie i utylizacjê azbestu.
- Identyczne dzia³anie bêdzie realizowane w kwestii azbestu na
przysz³y rok. Przyznam szczerze, ¿e
bardzo trudno by³o pozyskaæ osoby,
które maj¹ dachy z eternitu. Dofinansowanie to jedno, NFOŒiGW
sfinansuje czêœæ prac, ale nowe pokrycie dachowe to ju¿ zadanie w³aœcicieli. A to s¹ koszty - wyjaœni³
wiceburmistrz.
Jakby nie by³o trudno, nie oznacza niemo¿liwe. O wiele dro¿sz¹
inwestycj¹ jest pokrycie dachu, ni¿
wybudowanie
przydomowej
oczyszczalni œcieków, b¹dŸ pod³¹czenie siê do kanalizacji i z pewnoœci¹ jest wiêksza liczba zainteresowanych. Wystarczy choæby spróbowaæ.
MM
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Gmina zaskar¿y ustawy
(WÊGORZYNO).
Dodatkowe zadania,
jakimi zosta³y obarczone
gminy, a przy tym brak
ich finansowania przez
rz¹d, sprawi³y, ¿e
znacznie wzros³y
podatki lokalne.
Gminy podnios³y podatki, by
mog³y zabezpieczyæ pieni¹dze dla
osób korzystaj¹cych z czêœci œwiadczeñ m.in. opieki spo³ecznej. Jednak niektóre gminy postanowi³y
zaskar¿yæ ustawê do Trybuna³u
Konstytucyjnego, nie zgadzaj¹c siê
na kolejne zadania bez pokrycia finansowego ze strony rz¹du. Jedn¹ z
takich gmin jest Wêgorzyno.
Podczas paŸdziernikowej sesji
Rady Miejskiej rajcy upowa¿nili
burmistrz Wêgorzyna do udzielenia
pe³nomocnictwa do sporz¹dzenia
wniosku i reprezentowania Rady
Miejskiej w Wêgorzynie przed Trybuna³em Konstytucyjnym.
Gmina wyst¹pi z wnioskiem o
zbadanie zgodnoœci niektórych
przepisów o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastêpczej z Konstytucj¹ RP i Europejsk¹ Kart¹ Samorz¹du Lokalnego sporz¹dzon¹ w
Strasburgu dnia 15 paŸdziernika
1985 r., ratyfikowan¹ przez Polskê.
Powodem takiego stanowiska
jest w¹tpliwoœæ co do koniecznoœci
stosowania w praktyce przepisów
ustawy o wspieraniu rodziny i syste-

mie pieczy zastêpczej, bez prawnego zabezpieczenia w ca³oœci œrodków finansowych na te dzia³ania,
tym bardziej, ¿e Konstytucja RP
zapewnia jednostkom samorz¹du
terytorialnego udzia³ w dochodach
publicznych odpowiednio do przypadaj¹cych im zadañ. Równie¿
zgodnie z Konstytucj¹ zmiany w
zakresie zadañ i kompetencji jednostek samorz¹du terytorialnego nastêpuj¹ wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych. Natomiast ustawa z czerwca
br. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastêpczej, która wejdzie w

¿ycie 1 stycznia 2012 r., wprowadzi
liczne, nowe zadania w³asne dla
gminy, w tym obowi¹zek zatrudniania asystentów rodziny, ponoszenia
czêœciowych kosztów pobytu dzieci
w pieczy zastêpczej (od 10 proc.
kosztów w pierwszym roku pobytu
dziecka w pieczy zastêpczej do 50
proc. w trzecim i kolejnych latach).
¯aden z przepisów nie wskazuje
Ÿróde³ finansowania. Jest natomiast
mowa o tym, ¿e za dwa - trzy lata
minister ds. rodziny wprowadzi program na dofinansowanie nowych
zadañ w³asnych gminy z zakresu
wspierania rodziny oraz systemu

Wandale bezkarni
(WÊGORZYNO).
Podczas ostatniej sesji
radny Krzysztof GwóŸdŸ
zwróci³ uwagê na
nasilaj¹ce siê akty
wandalizmy w mieœcie,
w szczególnoœci w
otoczeniu szko³y.
- W szczególnoœci chodzi mi o
teren gimnazjum i stadionu miejskiego. Chcia³bym zg³osiæ sprawê,
by pani burmistrz poczyni³a kroki,
aby policja bardziej patrolowa³a ten
teren, szczególnie w weekendy. Odnotowa³em sobie takie sprawy, jak
boksy dla zawodników. Przyje¿d¿aj¹ do nas z ca³ego województwa: Szczecina Polic, Œwinoujœcia i
innych miast. Jestem trenerem w

tym klubie i wstydzê siê za to, ¿e
choæ mamy piêkny obiekt, piêkne
gimnazjum, ale has³a na tych boksach i stan boksów budzi przera¿enie i wstyd – powiedzia³.
W dalszej wypowiedzi radny
poruszy³ kwestiê wybijanych szyb
w gimnazjum. Szeœæ razy by³y wybite okna pojedynczo. Obecnie jednak akty wandalizmu nasili³y siê i s¹
wybijane szyby w wielu klasach po
kilka szyb.
Ale wandale nie poprzestaj¹ na
szybach. Od strony ul. Grunwaldzkiej przy wejœciu do hali ktoœ rozpa-

li³ ognisko na... p³ytkach. S¹ zniszczone. Od zdewastowania nie zosta³o uchronione równie¿ ogrodzenie
Orlika. Wprawdzie ogrodzenie jest
masywne, ale jeœli uderzy siê w s³upek pojazdem, mo¿na go zniszczyæ.
Tak te zapewne sta³o siê.
Z dalszej dyskusji wynika³o, ¿e
sprawcy wybijania szyb byli z³apani
i wypuszczani ponownie bez wiêkszych konsekwencji. Przy takim
„za³atwianiu sprawy” ludzie ci poczuli, ¿e tak naprawdê nikt nic im nie
zrobi i niszcz¹ dalej, a mieszkañcy
gminy p³ac¹ za to.
MM

pieczy zastêpczej w formie dotacji
celowej z bud¿etu pañstwa, której
wysokoœæ mo¿e przekroczyæ 50
proc. wydatków na realizacjê zadania. Oznacza to, ¿e do tego czasu
gmina musi sama pokrywaæ zadania
i nie wiadomo, jak bêdzie dalej, tym
bardziej, ¿e mo¿liwoœæ otrzymania
dofinansowania nie zawsze oznacza, ¿e gmina je otrzyma.
Regulacje te spowoduj¹ obci¹¿enie bud¿etu gminy, a w konsekwencji jej mieszkañców, którzy
zostan¹ tymi kosztami obci¹¿eni.
Drugi wniosek, z jakim gmina
wyst¹pi do Trybuna³u Konstytucyjnego, dotyczy przepisu ustawy, który wprowadzi³ zasadê, wed³ug której kwota dotacji na dofinansowanie
zadañ w³asnych bie¿¹cych i inwestycyjnych nie mo¿e przekraczaæ 80
proc. kosztów realizacji zadania,
chyba ¿e odrêbne przepisy stanowi¹
inaczej. Nowa interpretacja przepisów rzutuje m.in. na dotowanie zasi³ków i stypendiów uczniowskich.
Zadanie to by³o dotychczas finansowane w 100 proc. z dotacji bud¿etu
pañstwa.
£obez podziela pogl¹d, ale...
Urz¹d w £obzie wprawdzie zgadza siê z wêgorzyñskim magistratem, jednak sam do Trybuna³u Konstytucyjnego nie wyst¹pi. Jak powiedzia³ wiceburmistrz Ireneusz
Kabat, koszty z tym zwi¹zane s¹
doœæ wysokie, dlatego ten zamys³
zosta³ oddalony. Bezcelowoœæ sk³adania wniosku wynika równie¿ z
tego, ¿e do Trybuna³u wyst¹pi³y ju¿
du¿e miasta. Jeœli TK orzeknie sprawê na korzyœæ miast, rozstrzygniêcie bêdzie dotyczy³o wszystkich
gmin w Polsce.
MM
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DRUKARNIA
w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,

KOSTKA
GRANITOWA
SZARA I KOLOROWA
PIASKOWIEC
Tel. 502 770 750

Reklama
w Tygodniku
£obeskim
Tel. 91 39 73 730
wppp1@wp.pl
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GMINA £OBEZ

GUS bierze ceny
z sufitu!
(£OBEZ). W tym roku
œrednia stawka 1 q ¿yta
w porównaniu do roku
ubieg³ego wzros³a o 100
proc. Rolnicy twierdz¹,
¿e prezes GUS cenê
wzi¹³ z sufitu. Na
naszych terenach takiej
kwoty nigdy nie
uzyskali. Podczas sesji
Rady Miejskiej starano
siê wyznaczyæ
optymaln¹ cenê.
W tym roku maksymalna kwota
œredniej ceny skupu ¿yta by³a okreœlona w wysokoœci 37,64 z³, przy tej
kwocie w gminie £obez obowi¹zywa³a stawka 35,10 z³. Podczas komisji bud¿etowej burmistrz wniós³
autopoprawk¹ cenê na 45 z³. Jednak,
gdy w magistracie przeanalizowano
projekty uchwa³ w innych gminach,
kolejn¹ autopoprawk¹ zmieniono
propozycjê wysokoœci podatku na
50 z³. taka te¿ zosta³a przedstawiona podczas sesji Rady Miejskiej.
- Ministerstwo bierze dochody
gminy do obliczenia subwencji z
dwóch lat. Przeanalizowaliœmy
gminy s¹siednie, jak do tego podesz³y i zaproponowaliœmy kwotê 50
z³. I tak to bêdzie chyba najni¿sza z
Wêgorzynem kwota w okolicy do
obliczenia podatku rolnego. Radowo Ma³e – 60 z³, Resko – 65 z³,
Dobra - 62,60 z³, Drawsko - 58 z³,
Z³ocieniec - 59 z³, Kalisz Pomorski
74,18 z³. Kalisz nie obni¿a, mimo ¿e
ma tak olbrzymie dochody z wojska.
Apelujê do pañstwa, by przyj¹æ te
50 z³. Wiem, ¿e wygl¹da to na doœæ
du¿¹ podwy¿kê, ale te¿ weŸmy pod
uwagê, ¿e GUS og³aszaj¹c tak¹
stawkê sk¹dœ bra³ ceny. Patrz¹c na
ceny p³odów rolnych, to one te¿
wzros³y w stosunku do roku ubieg³ego. Równie¿ wiemy, ¿e ceny euro, na
podstawie których oblicza siê dop³aty na hektarach, równie¿ wzros³y, bo w zesz³ym roku euro by³o po

3,9 z³, a we wrzeœniu tego roku 4,40
z³. Mam ju¿ dop³aty z Agencji jak to
bêdzie wygl¹da³o. By³o 560 z³, bêdzie 710 z³. Tego rolnicy jeszcze nie
dostali, ale Agencja ma wyliczone.
Wiem, ¿e to mo¿e nie zrównowa¿y,
ale my musimy te¿ wczeœniej patrzeæ na dochody gminy i jej wydatki – argumentowa³ wiceburmistrz
Ireneusz Kabat.
G³os w tej kwestii zabra³ so³tys
Bonina Waldemar Zakrzewski.
– To nie jest tak. Naprawdê ceny
nie s¹ takie – 74 z³. Na pocz¹tku
pokaza³y siê, na dzisiaj spad³y. Dlaczego by³y takie wysokie? Bo nie
by³o zbo¿a. Nie oszukujmy siê, nigdy nam nikt nic za darmo nie da³.
Dlatego ceny podnieœli, bo zbo¿a
by³o o po³owê mniej, jak w tamtym
roku. Dobrze jest, bo mniej wo¿enia
szczerze mówi¹c, a jeŸdzimy z tym
zbo¿em wszêdzie i ka¿dy nas oszukuje, kantuje jak mo¿e. GUS bierze
ceny z sufitu! My nie mo¿emy równaæ siê z innymi. W innych gminach,
rejonach, gdzie gleby s¹ ¿yzne, rolnik zbiera 8-10 ton z hektara, a ja
koszê 1,5-2 tony na takim piasku.
Nie porównujmy V i VI klasy ziemi
z I klas¹. Na piachu przyjdzie s³oñce, wszystko dobrze, kiedy jest troszeczkê deszczu. 2-3 tygodnie s³oñca i nie ma siê z czego cieszyæ, bo
ziarno bêdzie puste – powiedzia³
so³tys.
Radny Antoni Ku¿el zauwa¿y³,
¿e wprawdzie wzros³o euro, ale nawozy i œrodki ochrony roœlin te¿.
Wiceburmistrz Kabat wyjaœni³, ¿e
w³aœnie dlatego nie zosta³a przyjêta
zasada podobnie jak w dzia³alnoœci
gospodarczej, ¿e przyjmuje siê 85
proc., stawki maksymalnej.
- Gdybyœmy zastosowali tê zasadê w tym roku, to wysz³oby 63 z³.
Rozumiemy sytuacjê rolników i
proponujemy 50 z³. S¹ tu piaski, ale
V i VI klasa w ogóle podatku nie ma.
Gospodarstwa indywidualne - nie
rolnicy za 1 m.kw. bêd¹ p³aciæ 0,35
z³, rolnicy z kolei – 0,01 z³ – uzupe³ni³ wiceburmistrz.
Uchwa³a przesz³a przy jednym
g³osie wstrzymuj¹cym siê.
MM

Komisja Mieszkaniowa
powo³ana
(£OBEZ). Rajcy miejscy podjêli uchwa³ê w sprawie powo³ania
Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej. W jej sk³ad wchodz¹ obecnie:

Barbara Andryszak, El¿bieta Graliñska, Adam Hlib, Katarzyna Micha³owska, Zofia Osieczko i Tadeusz Sikora.
op
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Coraz wiêcej
chêtnych
na przychodniê

(£OBEZ). Wci¹¿
niepewna jest sytuacja
przychodni w £obzie.
Wprawdzie czêœæ
lekarzy maj¹ca swoje
gabinety w przychodni
z³o¿yli propozycje kupna
budynku od powiatu
stargardzkiego, jednak
nie s¹ oni jedynymi
chêtnymi do nabycia
tej nieruchomoœci.
Dowiedzieliœmy siê, ¿e nabyciem przychodni zainteresowany
jest SP ZOZ w Gryficach. Zapytany
o to przez nas dyrektor Jacek Pietryka odpar³, ¿e sytuacja na dzisiaj nie
jest klarowna i dlatego bêdzie bardzo ostro¿nie podejmowaæ decyzje,
zwa¿ywszy na ogóln¹ sytuacjê w
kraju i kryzys.
- Gdy bêdzie og³oszenie o rokowaniach, wówczas zastanowimy siê
i podejmiemy decyzjê – powiedzia³.
Same rokowania, jak siê nieoficjalnie dowiedzieliœmy, odbêd¹ najprawdopodobniej 29 grudnia.
Kwestiê przychodni poruszy³ w
poniedzia³ek na sesji Rady Powiatu
przewodnicz¹cy Marek Kubacki.
Odpowiedzi udzieli³ starosta ³obeski Ryszard Brodziñski.
- W sprawie przychodni by³o kilka spotkañ. Dzier¿awcy lokali czy
pomieszczeñ przychodni prowadz¹cy ró¿nego rodzaju us³ugi medyczne i aptekê otrzymali wypowiedzenia ze skutkiem do koñca listopada. Do tego czasu maj¹ opuœciæ

swoje pomieszczenia. Dzier¿awców jest oko³o 20. Najw³aœciwszym
rozwi¹zaniem, do jakiego powinno
dojœæ, s¹ rokowania. Rokowania
maj¹ to do siebie, ¿e pozwalaj¹
wynegocjowaæ mo¿liwie jak najni¿sz¹ cenê i mo¿liwie najlepsze
warunki. Nieruchomoœci¹ zainteresowany jest równie¿ SPZOZ Gryfice, a tak¿e, jak nam przekaza³ cz³onek zarz¹du powiatu stargardzkiego, potencjalny przysz³y dzier¿awca szpitala w Drawsku Pomorskim.
Sk¹d takie zainteresowanie? Specjalistka to jest przepustka do lecznictwa zamkniêtego - powiedzia³
starosta.
W odpowiedzi na pytanie radnej
Haliny Szymañskiej - co zatem z pacjentami dzia³aj¹cych tam podmiotów, jeœli te nie otrzymaj¹ kontraktów ze wzglêdu na niemo¿noœæ wykazania siê prawem do nieruchomoœci, zebrani na sali otrzymali odpowiedŸ, ¿e wysokoœæ kontraktu na
powiat zostanie utrzymana.
- Przy utracie kontraktu NFZ nie
zabiera wartoœci kontraktu z naszego terenu, tylko w jakiœ sposób zadysponowuje go na inne podmioty
prowadz¹ce. Takie jest stanowisko
NFZ. Wszystko stawiamy tak, by
œwiadczeniodawcy do koñca kontraktu mogli na pewno, ale i d³u¿ej,
funkcjonowaæ – doda³ starosta.
Wynika z tego, ¿e jeœli naszym
lekarzom nie uda siê zakupiæ w rokowaniach przychodni ³obeskiej, to
istnieje spore prawdopodobieñstwo, ¿e przychodnia zostanie „obsadzona” lekarzami z zewn¹trz,
albo nasi lekarze bêd¹ zmuszeni
podj¹æ zatrudnienie u tych, którzy
kontrakt przejm¹.
MM
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Co 10 dni p³ac¹ po 450 z³ za œcieki. Przecie¿ to siê w g³owie nie mieœci – tyle pieniêdzy!

Zrobiæ w koñcu porz¹dek, a nie karaæ
(£OBEZ). Czy
przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowe mo¿e
kontrolowaæ posesje?
Radny H. Stankiewicz
twierdzi, ¿e tak i apeluje,
aby w koñcu zrobiæ
porz¹dek z „lewymi”
pod³¹czeniami oraz
zbyt wysokimi op³atami
za wywóz szamba,
szczególnie z terenów
wiejskich.
Podczas komisji bud¿etowej
prezes PWiK powiedzia³, ¿e nie
maj¹ nic do kontroli. W zwi¹zku z
tym radny Henryk Stankiewicz
przytoczy³ zapis ustawy, mówi¹cy
zgo³a coœ innego. Art. 7 ustawy:
„Osoby reprezentuj¹ce przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji s³u¿bowej i pisemnego upowa¿nienia,
maj¹ prawo wstêpu na teren nieruchomoœci lub do obiektu budowlanego nale¿¹cych do osób, o których
mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu:
zainstalowania lub demonta¿u wodomierza g³ównego, przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub
wodomierzy zainstalowanych przy
punktach czerpalnych i dokonania
odczytu ich wskazañ oraz dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹dów i napraw urz¹dzeñ posiadanych przez to przedsiêbiorstwo, sprawdzenia iloœci i jakoœci œcieków wprowadzanych do sieci, odciêcia przy³¹cza wodoci¹gowego lub przy³¹cza kanalizacyjnego lub za³o¿enia plomb na zamkniêtych zaworach odcinaj¹cych dostarczanie wody do lokalu, usuniêcia
awarii przy³¹cza wodoci¹gowego
lub przy³¹cza kanalizacyjnego, je¿eli umowa, o której mowa w art. 6
ust. 1, tak stanowi”.
- Nie pierwszy raz o tym mówiê.
Nasze przedsiêbiorstwo jak gdyby
odesz³o trochê od tego, co ma
œwiadczyæ wed³ug tej ustawy. W
dyrektywie unijnej nie o to chodzi,
¿e wybudujemy 50 km kanalizacji,
czy pod³¹czymy tam 100, czy 150
budynków do kanalizacji. Jest tam
zapisane, ¿e je¿eli gminy nie bêdzie
staæ na takie rzeczy, to mo¿na budowaæ oczyszczalnie przydomowe,
zbiorniki bezodp³ywowe, ale to
musi byæ wszystko wywo¿one w
odpowiednim terminie. U nas co siê
dzieje? Nie wiemy, ile jest szamb, w

jakim s¹ stanie, dok¹d ludzie zrzucaj¹ œcieki. Od tego powinna byæ
taka firma, gdzie przychodz¹ panowie, bior¹ wiaderko z wod¹ zmieszan¹ z wapnem, wlewaj¹ w muszlê
ustêpow¹ i widz¹, czy goœæ w³¹czony jest w sieæ ogólnosp³awn¹ czy w
kanalizacjê. Po to nam jest potrzebna taka firma, abyœmy wreszcie zrobili porz¹dek. A tak, idzie siê ko³o
Regi i widaæ, ¿e jakieœ rury wystaj¹,
jakieœ zakamarki s¹ porobione, nie
wiadomo, co do tej rzeki jest spuszczane. Od 2015 roku tu mo¿e czêœæ
ludzi nie bêdzie, ale bêd¹ takie kary,
albo takie podwy¿ki op³aty za wodê
i œcieki, ¿e my siê nie pozbieramy. I
ju¿ teraz trzeba siê za to wzi¹æ. Bo
bêdzie tragedia! Ile jest przy³¹czy?
Pójdzie siê do mieszkaniówki, wyci¹gnie pani teczkê i wszystko na
temat naszego budynku siê wie,
pójdzie siê do Ochrony Œrodowiska,
to nie wiedz¹ ile przy³¹czy jest, ile
przy³¹czy kanalizacyjnych, ile wodoci¹gowych, jakie s¹ te szamba.
Co z tego, ¿e wyœlemy stra¿nika
miejskiego, ¿eby mandaty wali³.
Musimy doprowadziæ do tego, aby
by³ z tym porz¹dek. Za pieni¹dze,
które bêd¹ od³o¿one na tereny wiejskie, proponowa³bym kupiæ dwa
beczkowozy, by ludzie na wsiach
p³acili tyle, ile my p³acimy w mieœcie za wywóz œcieków. Mam z panem Sikor¹ pod opiek¹ wspólnotê w
Poradzu - oni p³ac¹ co 10 dni po 450
z³ za œcieki. Przecie¿ to siê w g³owie

nie mieœci – tyle pieniêdzy! Sk¹d ci
ludzie maj¹ pieni¹dze braæ? - apelowa³ radny.
Nawi¹za³ równie¿ do problemu
studzienek wodomierzowych, do
których teraz nikt nie chce siê pod³¹czaæ.
- Gdzieœ pomontowano studzienki wodomierzowe i teraz jest
problem, bo ludzie nie chc¹ siê przy³¹czyæ i nie przy³¹cz¹ siê. W regulaminie jest wyraŸnie napisane: „w
przypadku uzgodnionego przez
strony wyprowadzenia wodomierza
g³ównego...” - kto z kim co uzgadnia³? Studzienki postawili, nikt siê
nikogo o nic nie pyta³ - „...i urz¹dzenia pomiarowego poza budynek.
Koszty wybudowania studzienki
oraz zamontowanie i utrzymanie
wodomierza g³ównego oraz urz¹dzenia pomiarowego pokrywa strona na wniosek osoby, której to nast¹pi³o”. To jest regulamin i my o to wojowaliœmy, a tu studzienki postawione i teraz jest problem, czy ten
wodomierz przenieœæ, czy nie przenieœæ, na w³asny koszt niech teraz
przenosz¹ – doda³ radny Stankiewicz.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
wyjaœni³, ¿e jeœli chodzi o kary, to
pod uwagê bêdzie brane miasto z
dwoma wioskami. Pozosta³e nie
bêd¹ brane pod uwagê przy naliczaniu kar. Dlatego, jak wyjaœni³, w
pierwszej kolejnoœci nale¿y najpierw zrealizowaæ aglomeracjê, a

Gara¿owisko
do likwidacji

(£OBEZ). Niewielkie gara¿owisko przy ul. Bema zostanie zlikwidowane. W tym roku zostan¹
wypowiedziane umowy na gara¿e, a
dzia³ka zostanie przeznaczona do
sprzeda¿y. W pierwszej kolejnoœci,

jak t³umaczy³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat, zale¿a³o magistratowi na
uporz¹dkowaniu sprawy dzia³ki z
obiektem przy ul. Bema 13, albowiem ta usytuowana równolegle jest
bardziej atrakcyjna.
MM

nastêpnie przejœæ na tereny wiosek.
Do roku 2015 nie ma na razie mowy
o terenach wiejskich.
H. Stankiewicz wyt³umaczy³, ¿e
nie tyle chodzi o kary, co o wywo¿enie œcieków z wiosek.
- Nie mo¿e byæ tak, aby ludzie na
wsi za wywiezienie 1 m szeœc. p³acili 15 z³, a my, tu w £obzie, 4 z³. Z
tym trzeba zrobiæ porz¹dek, aby z
wiosek szamba zaczê³y sp³ywaæ
wreszcie tutaj do miasta, a nie ¿ebyœmy wysy³ali stra¿nika miejskiego,
a stra¿nik miejski z mandatem. Te
szamba ciekn¹ gdzieœ po rowach czy
nie wiadomo gdzie – doda³ radny.
Wiceburmistrz wyjaœni³, ¿e o ile
zarówno Rada Miejska jak i burmistrz ma prawo w ingerowanie cen
taryf, o tyle w cenê wywozu œcieków
wozem asenizacyjnym takiej mo¿liwoœci ju¿ nie ma. To okreœla jedynie
umowa miêdzy odbiorc¹ a dostawc¹.
Nie tylko ludzie na wsiach p³ac¹
za wywóz szamba wygórowan¹
kwotê. Mieszkañcy miasta, którzy
nie s¹ pod³¹czeni do kanalizacji p³aca podobnie. Jakby nie by³o i tak
mniej od ludzi mieszkaj¹cych na
terenie gminy, tam bowiem doliczana jest cena dojazdu.
Umowa pomiêdzy dostawc¹ a
odbiorc¹ to równie¿ fikcja, bo przecie¿ jeœli mieszkaniec nie zgodzi siê
na cenê, to us³uga nie zostanie wykonana i po dyskusji na temat wysokoœci op³at.
MM

Urz¹d
d³u¿ej
otwarty?
(WÊGORZYNO). Byæ mo¿e od
przysz³ego roku mieszkañcy gminy
bêd¹ mieli mo¿liwoœæ za³atwienia
spraw w magistracie do godz. 17.00.
Z takim wnioskiem wyst¹pi³ radny
Krzysztof GwóŸdŸ na sesji rady.
Argumentowa³, ¿e wielu mieszkañców jest z okolic, pracuj¹ dosyæ
d³ugo i do godz. 15.30 ciê¿ko jest im
za³atwiæ jakieœ sprawy w urzêdzie.
Burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska przyzna³a racjê i obecnie czyni starania, aby w przysz³ym
roku urz¹d by³ otwarty d³u¿ej. Taka
praktyka stosowana jest w wielu
miastach, dzieki czemu osoby pracuj¹ce maj¹ mo¿liwoœæ za³atwienia
swoich spraw urzêdowych. MM

Str
Str.. 10

tygodnik ³obeski 8.11.2011 r.

RADOWO MA£E

Wójt Wypijewski - Nie bêdê tragizowa³, ¿e bêdziemy jak Grecja, ale bêdzie Ÿle

Gor¹ca dyskusja o podatku rolnym
Prezes G³ównego Urzêdu Statystycznego ustali³ œredni¹ cenê
¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2011r. w wysokoœci
74,18 z³. za 1dt. Kwota ta przyjmowana jest jako podstawa do
obliczania podatku rolnego. Podczas obrad Rady Gminy w Radowie Ma³ym 3.11.2011 r. radni podjêli uchwa³ê dotycz¹c¹ obni¿enia
œredniej ceny skupu ¿yta za 1 dt.
Pierwszy – w gor¹cej, jak siê
póŸniej okaza³o, dyskusji – g³os zabra³ wójt Gminy Radowo Ma³e Józef Wypijewski. T³umaczy³ radnym, dlaczego proponuje ustalenie
ceny skupu ¿yta do celów wymiaru
podatku rolnego na kwotê 60 z³, tak
jak to zosta³o przygotowane w
uchwale, która znajdowa³a siê w
porz¹dku obrad listopadowej sesji.
- Wiecie, ¿e zawsze jest dyskusja, jeœli mówimy o podatku rolnym.
Z pani¹ skarbnik pracujemy ju¿ od
wielu miesiêcy nad przysz³orocznym bud¿etem, musimy go dobrze

u³o¿yæ. Ju¿ wiemy, ¿e do oœwiaty
bêdziemy musieli do³o¿yæ 370.000
z³ oraz 235.000 z³ do opieki spo³ecznej. Nie mo¿emy zrezygnowaæ z
termomodernizacji, bo zawalimy
wtedy powiatowy projekt, a do termomodernizacji dok³adamy jako
gmina 50 procent. Wiêc 60 z³, jakie
zaproponowa³em, wystarczy „na
styk”. G³ównie jako gmina bazujemy na podatku rolnym, podatek od
nieruchomoœci mamy znikomy, od
dzia³alnoœci gospodarczej podobnie. Je¿eli podatek bêdzie mniejszy
ni¿ 60 z³, to nie bêdziemy mieli z
czego p³aciæ. Nie bêdê tragizowa³,

¿e jak Grecja, ale bêdzie Ÿle. To jest
podatek za posiadanie gruntów, a
nie za zbiory. My zawsze tê stawkê
obni¿amy, nie ustalamy jej, a obni¿amy. Teraz proponujemy obni¿enie stawki o 14,18 z³, to bardzo du¿o
- przekonywa³ wójt Wypijewski.
Kolejn¹ osob¹, która zabra³a
g³os w dyskusji by³ radny Andrzej
Kusyk. Prosi³ radnych, aby przed
podniesieniem r¹k podczas g³osowania dok³adnie zastanowili siê nad
uchwa³¹. Przedstawi³ tak¿e wszystkim zgromadzonym stanowisko
wielu rolników gminy.
- Mam wielki dylemat, jeœli chodzi o podatek rolny. Podam na pocz¹tek kilka cyfr. Przy kwocie 74,18
z³ za kwintal nast¹pi zwiêkszenie
podatku rolnego o 98%, przy kwocie 60 z³ – 59%, a przy kwocie 55 z³
– wzrost podatku o 46%. W ramach
kó³ek rolniczych przeprowadziliœmy konsultacje z rolnikami, pozna³em tam stanowisko oko³o 50 rolników. Generalnie rolnicy za³amuj¹
rêce. Czuj¹, ¿e dzieje siê
im du¿a krzywda. Rozumiem potrzeby gminy.
Jednoczeœnie ca³y ciê¿ar
opodatkowania gminy
spad³ na rolników. Podniesienie podatków od
nieruchomoœci by³oby
bardziej sprawiedliwe,
by obci¹¿y³o po równo
wszystkich mieszkañców gminy. W uchwale,
któr¹ te¿ dzisiaj mamy
podj¹æ, podniesienie
tego podatku jest w granicach inflacji. Mamy
jako gmina swoje zadania do wykonania, ale nie
mo¿emy obci¹¿aæ tylko
jednej grupy spo³ecznej
– mówi³ radny.
Przewodnicz¹ca
rady zaznaczy³a, i¿ decyzja o ustaleniu œredniej
ceny skupu ¿yta jest bardzo trudna dla wszystkich radnych.
Bêdzie to bowiem rzutowa³o na wysokoœæ podatku rolnego. Przewodnicz¹ca zaznaczy³a, i¿ rada musi podejœæ do g³osowania analizuj¹c wiele aspektów. I choæ w Radzie Gminy
s¹ osoby reprezentuj¹ce ró¿ne grupy spo³eczne, przewodnicz¹ca powiedzia³a, i¿ na forum rady trzeba
byæ ponad podzia³ami.
Nastêpnie swoje zdanie wypowiedzia³ radny Boles³aw £êcki, który by³ za obni¿eniem œredniej ceny
skupu ¿yta. U¿ywa³ przy tym bardzo
trafnych argumentów, takich jak

trudne tegoroczne ¿niwa.
- By³y bardzo mokre ¿niwa, cena
sugerowana przez podmioty skupowe oscylowa³a ko³o kwoty 65 z³,
przy czym po potr¹ceniach za wilgotnoœæ itd. rolnicy osi¹gali kwotê
du¿o ni¿sz¹. Nie wiem sk¹d GUS
bierze tê kwotê. Patrzmy realnie.
My te¿ rozumiemy sytuacjê gminy.
Koszty rolników s¹ dziœ jednak niewyobra¿alnie wiêksze, ni¿ kiedyœ.
Za przyk³ad wystarczy podaæ ceny
paliw. Jest to ciê¿ki temat. Dla rolników 55 z³ to cena optymalna stwierdzi³ radny £êcki.
Wielu radnych by³o zgodnych,
i¿ nie mo¿na podnosiæ tylko podatku dla rolników. Radni opowiadali
siê za równym traktowaniem
wszystkich mieszkañców, przez co
pad³ pomys³, aby podnieœæ podatek
od nieruchomoœci, który p³ac¹
wszyscy mieszkañcy gminy. Wójt
Wypijewski jednak wyraŸnie pokaza³, jakie kwoty wp³ywaj¹ do bud¿etu z podatku od nieruchomoœci, a

jakie z rolnego. Kwota podatku od
nieruchomoœci (przy wzroœcie podatku o 4%) - oko³o 909.000 z³ rocznie do bud¿etu, podatek rolny to
oko³o 1 milion wp³ywów rocznie dla
gminy. Wójt wyraŸnie wskaza³ na
równoœæ miêdzy tymi podatkami.
- Oba te podatki to tylko 20 procent bud¿etu. W tej chwili wydatki
na oœwiatê maj¹ wynosiæ ponad 50
procent bud¿etu, a wydatki na opiekê ponad 30. Nic nie zrobimy, zostanie nam ma³o wolnych œrodków, a
mamy przecie¿ plany - mówi³ wójt.
WypowiedŸ wójta gminy uzupe³ni³a skarbnik gminy, mówi¹c, ¿e

nie ma mo¿liwoœci wiêkszego podniesienia podatku od nieruchomoœci. Powiedzia³a te¿, ¿e wspólnie z
wójtem, zastanawiano siê nawet nad
jego zmniejszeniem:
- W gminie budynki by³y postawione g³ównie na nieruchomoœciach ornych i by³ p³acony podatek
od gruntów ornych. Œrednio za nieruchomoœæ podatek od gruntów ornych ludzie p³acili w wysokoœci 1219 z³ rocznie. W tej chwili Starostwo
Powiatowe w £obzie przekwalifikowa³o te wszystkie grunty na grunty budowlane. Automatycznie osoba, która wczeœniej p³aci³a 12 z³ za
podatek od nieruchomoœci w tej
chwili p³aci 94 z³. To jest u nas, na
terenie typowo rolniczym, w granicach 80 – 90% gruntów. Podatek ten
obci¹¿y prawie 100% naszych
mieszkañców, du¿o wzroœnie. Zastanawialiœmy siê nad zmniejszeniem tego podatku. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e rolnicy nie p³ac¹ podatku
od nieruchomoœci – mówi³a skarbnik. Jej wypowiedŸ przekreœli³a definitywnie pomys³ dodatkowego zwiêkszenia podatku od nieruchomoœci.
G³os w dyskusji zabra³ równie¿ radny Zygmunt B³awzdziewicz,
prosz¹c o konkretne propozycje i pomys³y dotycz¹ce podatku rolnego.
- Jeœli dojdzie do g³osowania i radni nie
przyjm¹ uchwa³y z kwot¹
60 z³, to w gminie obowi¹zywaæ bêdzie kwota
podana przez GUS. Potrzebne s¹ formalne
wnioski, a do tej pory ich
nie s³ysza³em. Wiêc jako
przedstawiciel komisji
bud¿etowej, by by³ wilk
syty i owca ca³a, proponujê kwotê 57,50 z³ za
kwintal ¿yta. Jest to formalny wniosek - stwier-

dzi³.
Radny nada³ nowy kierunek dyskusji i natychmiast pojawi³a siê tak¿e druga propozycja ustalenia œredniej ceny skupu ¿yta potrzebnej do
okreœlenia wymiaru podatku rolnego - 55 z³. Wniosek ten z³o¿y³ radny
Boles³aw £êcki. Zaznaczy³, ¿e tê
kwotê komisja rewizyjna i rolnictwa
g³osowa³y ju¿ na posiedzeniu
wspólnej komisji, gdzie 4 g³osy by³y
za wnioskiem, przy jednym g³osie
przeciwko. Na wspólnej komisji
pomys³ 55 z³ za kwintal ¿yta wysun¹³ radny W³adys³aw Kamola.
Radny Stefan Remiœko, gdy pa-

tygodnik ³obeski 8.11.2011 r.

Str
Str.. 11

Z ¯YCIA POWIATU

Mo¿e siê okazaæ, ¿e do 2015 roku nie bêdziemy wykonywaæ ¿adnej wielkiej
inwestycji drogowej

Kryzys na drogach
W porz¹dku obrad Rady
Gminy w Radowie
Ma³ym (3.11.2011 r.)
znalaz³a siê informacja o
przeprowadzeniu robót
w 2011 roku - remontach
dróg gminnych i
powiatowych na terenie
gminy Radowo Ma³e.
Na obradach obecny by³ dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych w
£obzie Wies³aw Bernacki. So³tysi
jak i radni zadali kilka pytañ dotycz¹cych dróg w gminie. Dyrektor
ZDP przedstawi³ sprawozdanie z
wykonanych prac drogowych w
2011 r. w gminie Radowo Ma³e.
Opowiedzia³ tak¿e o planach na
przysz³y rok jak i kolejne lata.
d³y dwa oficjalne wnioski, poprosi³
skarbnik, by wyjaœni³a, jak¹ kwotê
podatku rolnego p³aci³by rolnik
przy œrednio 30 ha i stawkach 55z³
oraz 60 z³. Radny zaznaczy³ tak¿e,
¿e bud¿et gminy musi byæ domkniêty, a wszystkie tabelki wydatków i
przychodów musz¹ siê zgadzaæ. W
sesji nast¹pi³a przerwa, a skarbnik
oblicza³a sumy, jakie p³aci³by rolnik
przy za³o¿eniu ró¿nych kwot. Po
chwili przerwy wszyscy wrócili do
rozmów.
- Jeœli przyjmiemy stawkê 55 z³
jako œredni¹ cenê skupu ¿yta, to do
bud¿etu gminy wp³ynie 90.000 z³
mniej, ni¿ przy stawce 60 z³. Przy 30
hektarach pola i kwocie 60 z³ podatek bêdzie wynosi³ 4.500 z³, a przy
stawce 55 z³ – 4.125 z³ w skali rocznej - poinformowa³a skarbnik.
Radni mieli jeszcze chwilê na
zastanowienie siê, do której stawki
siê przychyliæ. Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Radowie Ma³ym
jako pierwsz¹ poprawkê do projektu uchwa³y podda³a pod g³osowanie
kwotê 57,50 z³ za kwintal ¿yta –
czyli wniosek radnego Zygmunta
B³awzdziewicza.
6 radnych g³osowa³a za t¹ poprawk¹, natomiast 8 radnych siê
wstrzyma³o. Nie by³o g³osów przeciw, poprawka do uchwa³y zosta³a
wiêc przyjêta. Nastêpnie 9 radnych
zag³osowa³o za przyjêciem uchwa³y w sprawie obni¿enia ceny skupu
¿yta do celów wymiaru podatku
rolnego do kwoty 57,50 z³ za 1 dt.
Piotr Jachym

- W 2011 roku w gminie Radowo
Ma³e nie robiliœmy ¿adnych spektakularnych robót. Powiat £obeski
skupi³ siê w tym roku na wykonaniu
dwóch du¿ych inwestycji w gminie
Resko oraz jednej w gminie Wêgorzyno na ponad 13 mln z³. W gminie
Radowo Ma³e jak co roku staraliœmy
utrzymaæ siê przejezdnoœæ i bezpieczeñstwo na drogach. Wykonywaliœmy prace, które nie wymaga³y wielkich nak³adów finansowych. £atanie, odmalowanie przejœæ, krzesanie drzew itd. Planujemy tak¿e rozpocz¹æ chodnik w ¯elmowie, materia³ jest ju¿ przygotowany. W nastêpnym roku w gminie Radowo
Ma³e chcemy zrobiæ nowy projekt.
Mianowicie bêdzie zrobienie kostki
kamiennej od Mo³dawina do skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹ Resko £osoœnica. Nigdy takich rzeczy
jeszcze nie robiliœmy, ze wzglêdu na
brak fachowców. G³ównym naszym
celem jest zrobienie zadania w miejscowoœci Mo³dawin, tam w³aœciwie
sytuacja jest dramatyczna. Woda
gromadzi siê niebezpiecznie i zalewa gospodarstwa domowe. Kosztorys wykonania tej drogi to 840 tys.
z³. Jeœli nie znajdziemy wykonawcy
w drodze przetargu, którzy wykonaj¹ drogê za tê kwotê, to postaramy
siê w ramach dotacji, któr¹ otrzymamy, zrobiæ drogê si³ami w³asnymi
lub zlecaj¹c jakiejœ naszej lokalnej
firmie zrobienie prac, jednak bez
nak³adania jakichœ wielkich sankcji.
Przy okazji bêdziemy tak¿e robiæ
chodnik w tej miejscowoœci.
Jeœli chodzi o drogê Dobra –
Orle, w roku 2012 zaplanowaliœmy

zrobienie projektu, a remont tej drogi na 2013 rok. Oczywiœcie bêd¹ te¿
zrobione chodniki przez wszystkie
miejscowoœci w miarê mo¿liwoœci.
Przebieg chodników bêdzie uzgadniany z so³tysami. Oni najlepiej
wiedz¹, którêdy chodz¹ ludzie po
miejscowoœci - mówi³ dyrektor ZDP
Wies³aw Bernacki.
Dyrektor poruszy³ tak¿e temat
przysz³ych inwestycji drogowych,
tych bardziej odleg³ych. Wspomnia³ o dofinansowaniach unijnych, które - jak siê okaza³o - wyczerpa³y siê, a kolejne bêd¹ uruchomione mo¿e dopiero od 2015 roku.
„Schetynówki”, jak uwa¿a dyrektor,
to dziœ za ma³e dofinansowanie dla
zarz¹dów, poniewa¿ wynosi teraz
30%, a nie jak wczeœniej 50.
- Obecnie remonty powa¿ne robi
siê tylko wtedy, gdy zarz¹dy otrzymuj¹ jakieœ pieni¹dze z zewn¹trz.
Inwestycje drogowe s¹ bardzo drogie. W roku 2011 zakoñczy³y siê
praktycznie mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków unijnych na drogi.
Dlatego, ¿e obecnie program, który
funkcjonuje, bêdzie trwa³ do 2013
roku, ale Pañstwo Polskie wszystkie
œrodki, jakie mia³o na ten cel, ju¿
wykorzysta³o. Trzeba siê liczyæ
wiêc z tym, ¿e do 2013 roku dofinansowanie z tego tytu³u nie bêdzie
mo¿liwe. Dofinansowanie z nastêpnego programu 2013 – 2020 formalnie mo¿e do nas dopiero dotrzeæ w

2015 roku, poniewa¿ procedura
uchwalenia bud¿etu unijnego, potem przejœcie pieniêdzy do bud¿etu
pañstwa, nastêpnie do bud¿etów
wojewódzkich, to trwa. Mieliœmy
tego przyk³ady w poprzednich programach. Jeœli chodzi o „schetynówki”, zmieni³y siê zasady, dofinansowanie z 50% spad³o do 30.
Jest to dofinansowanie nik³e. Wiele
samorz¹dów, w tym nasz, zrezygnowa³ ze sk³adania wniosku do funduszu „Schetynówki”. Tak niskie finansowanie ograniczy siê do sfinansowania etapu projektowego i
wdro¿eniowego. Ca³a inwestycja
spada na samorz¹dy. Oczywiœcie
mo¿e siê okazaæ, ¿e te 30% za kilka
lat bêdzie k¹skiem, bo nie bêdzie
innych dofinansowañ. Zaci¹ganie
kredytów jest jednak dobre do pewnego momentu, wiêc mo¿e siê okazaæ, ¿e do 2015 roku nie bêdziemy
wykonywaæ ¿adnej wielkiej inwestycji drogowej. Wielkiej - dla mnie
to znaczy powy¿ej 10 mln z³otych.
Dla przyk³adu koszt zrobienia drogi
Orle - Dobra jest szacowany na 9
mln z³. Mo¿e bêdziemy robiæ drogi
kawa³kami lub wykonywaæ mniejsze zadania. Jeœli nie bêdzie nawet
na to pieniêdzy, to my jako Zarz¹d
Dróg Powiatowych mamy co robiæ;
wszelkie rowy, przepusty, to wszystko jest strasznie zaniedbane. Wiem
jednak, ¿e wymagania s¹ g³ównie
takie, abyœmy robili drogi - doda³
dyrektor ZDP.
PJ
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Nic nie robi w tej materii, ale pracuje...

Dok¹d prowadzi
ta droga?
(£OBEZ). Niedawno
pisaliœmy o sprawie
„mobbingu”, o jaki
zosta³ oskar¿ony
dyrektor Zarz¹du Dróg
Powiatowych, gdy
nakaza³ pracownicy
wykonaæ podleg³e jej
zadanie, czyli zaj¹æ siê
komunalizacj¹ dróg.
Sprawa o mobbing
w s¹dzie, a kwestia
komunalizacji stanê³a
w martwym punkcie.
Nad wyjœciem z sytuacji zarz¹d
powiatu ³obeskiego dyskutowa³
wiele razy podczas posiedzeñ, w
paŸdzierniku nawet kilka razy. Postanowiono, ¿e skoro nie mo¿na w
¿aden sposób zmusiæ pracownika
do wykonania polecenia, to trzeba...
zabraæ pó³ etatu z Zarz¹du Dróg
Powiatowych, przenieœæ do Wydzia³u Geodezji i Kartografii - a œciœlej mówi¹c do Referatu Nieruchomoœci - i tam zadanie powierzyæ
komuœ innemu.
Oby nie okaza³o siê, ¿e i te pó³
etatu zostanie zmarnowane, bo ktoœ
w pewnym momencie powie, ¿e nie.

Co wtedy? Pó³ etatu powêdruje do
np. Wydzia³u Ochrony Œrodowiska
– bo czemu nie?
- Jeœli chodzi o realizacjê przez
Zarz¹d Dróg Powiatowych regulowania stanu prawnego na drogach,
czyli komunalizacji dróg, tak naprawdê od kilku lat nic siê nie dzieje. Pan dyrektor by³ monitowany,
ostatnio zajmowaliœmy siê tematem
podczas informacji o mieniu powiatowym na pocz¹tku tego roku. Tam
wysz³o po raz kolejny, ¿e postêp jest
zerowy. Zarz¹d za¿¹da³ wyjaœnieñ
od dyrektora Wies³awa Bernackiego. Dyrektor zaproponowa³ przekazanie do Referatu Nieruchomoœci
tego rodzaju zadañ, by w ogóle ich
realizacja rozpoczê³a siê. Tematy s¹
doœæ mocno emocjonalne. Po doœæ
burzliwej naradzie zarz¹du postanowiliœmy, ¿e sprawê tê przejmiemy
do Wydzia³u Nieruchomoœci. O tyle
ma to wspólnego z t¹ pani¹, która siê
tym zajmuje, ¿e ta pani po prostu w
tej materii nic nie robi. Musieliœmy
jakoœ zareagowaæ, aby sprawê ruszyæ do przodu. To nie ma nic wspólnego z przeniesieniem tej pani. Po
prostu Zarz¹d Dróg dotychczas tego
zadania w tym zakresie nie realizuje, musieliœmy tê sprawê usprawniæ.
Takie rozwi¹zanie zarz¹d uzna³ za
najw³aœciwsze – wyjaœni³ podczas
sesji Rady Powiatu starosta Ryszard
Brodziñski.
MM

Radny Sadurek ma pomys³...

tygodnik ³obeski 8.11.2011 r.

Budowa
z problemami

(RO¯ONOWO). Budowa
œwietlicy w Ro¿nowie,
zgodnie z pierwotnymi
planami mia³a zostaæ
zakoñczona do koñca
wrzeœnia tego roku.
Jest ju¿ listopad,
a budowa stoi.
Okaza³o siê, ¿e wykonawca odst¹pi³ od umowy z powodu problemów finansowych. Gmina £obez,
zgodnie z zawart¹ umow¹, naliczy³a
firmie kary, równie¿ za jakoœæ wykonania. Po odjêciu kar, gmina wyp³aci³a firmie nale¿ne jej pieni¹dze.
Obecnie og³oszony jest nowy przetarg. Zadanie nie nale¿y jednak do
³atwych, bowiem nale¿a³o ponownie wykonaæ kosztorys na pozosta³¹
do wykonania czêœæ zadania.
Przypominamy, ¿e œwietlica w

przysz³oœci ma pomieœciæ oko³o 30
osób w sali ogólnej. Poprzednia firma postawi³a obiekt, zadaszy³a go,
orynnowa³a, wstawi³a oknna, budynek ociepli³a, czêœciowo wykonano
tynki wewnêtrzne, instalacjê wodn¹
i kanalizacyjn¹, czêœciowo wykonano instalacjê elektryczn¹, zbiornik
bezodp³ywowy, czêœciowo wykonano roboty ziemne zwi¹zane z budow¹ boisk.
Do wykonania jest przy³¹cze
wodoci¹gowe do budynku z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej, a tak¿e
przy³¹cze zasilaj¹ce w energiê elektryczn¹.
Nowa firma bêdzie musia³a równie¿ dokoñczyæ zagospodarowanie
terenu rekreacyjnego poprzez budowê placu zabaw oraz boiska do
pi³ki no¿nej i siatkówki. Na ca³ej
powierzchni ma byæ wysiana trawa.
Zgodnie z og³oszonym przetargiem
zakoñczenie prac ma nast¹piæ do
koñca maja.
MM

Wyciêliœcie krzaki, dajcie
s³awojkê
Nowe ko³o zainteresowañ
(WÊGORZYNO). Podczas
sesji Rady Miejskiej w
Wêgorzynie radny Janusz
Sadurek zapelowa³, aby
w mieœcie postawiæ tzw.
s³awojkê albo Toi Toia.
- Przyda³aby siê s³awojka w Wêgorzynie, publiczna toaleta. Jeœli
ludzie wysiadaj¹ z autobusu, a
Urz¹d Miejski jest zamkniêty, krzaki wokó³ koœcio³a zlikwidowano, to
ludzie nie maj¹ gdzie i teraz biedaki
sikaj¹ na gminê. Mo¿e przenieœæ
przystanek PKS? Proponujê lokalizacjê w stronê £obza, przy torach,
tam jest przystanek. Mo¿e g³ówny

przystanek tam przenieœæ i umieœciæ
tam Toi Toie czy coœ, nie wiem, czy
s³awojkê - proponowa³ radny podczas sesji Rady Miejskiej.
MM

Kandydaci na
radnego
(WÊGORZYNO). 20 listopada
odbêd¹ siê wybory uzupe³niaj¹ce
w okrêgu nr 3 (Sielsko, Mielno,
Mieszewo, Zwierzynek).
Kandyduj¹: Józef Korcz z Mielna, lat 53, (Lista nr 1) oraz z KWW
RAZEM - Barbara Górniak z Sielska, lat 49, (Lista nr 2).
MM

w Centrum Kultury w Resku
Dyrektor Centrum Kultury zaprasza w ka¿dy pi¹tek, na warsztaty rêkodzielnicze wszystkie doros³e osoby, które chcia³yby twórczo
spêdziæ wolny czas oraz podzieliæ
siê swoj¹ wiedz¹, doœwiadczeniami i umiejêtnoœciami z proponowanych przez nas dziedzin rêkodzie³a lub innych ni¿ej nie wymienionych:
- robótki na drutach
- haft krzy¿ykowy, richelieu
- robótki na szyde³ku,
- haft koralikowy,
- wyroby z filcu,
- papieroplastyka

- decoupage (technika serwetkowa), - masa solna.
Jednoczeœnie zwracamy siê z
proœb¹ do wszystkich mieszkañców
Reska i gminy, którzy posiadaj¹ w
swoich zasobach niepotrzebne zapasy w³óczek, filcu, skóry, nici hafciarskich, koralików, kawa³ków
materia³ów, szyde³ek, drutów i innych tego typu materia³ów do prac
zwi¹zanych z rêkodzie³em i przekazanie ich do Centrum Kultury.
Pierwsze organizacyjne spotkanie w pi¹tek 18 listopada br. o
godz.15.00 w sali plastycznej Centrum Kultury.
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Zmiany w komisjach
Zatrzymanie sprawcy
kradzie¿y
W dniu 6 listopada 2011r. oko³o
godz. 23.00, KPP w £obzie otrzyma³a sygna³ od pracownika TPSA o
zaniku sygna³u na linii telekomunikacyjnej w rejonie miejscowoœci
£ob¿any. Niezw³ocznie w ten rejon
skierowano patrol prewencji, który
zatrzyma³ mieszkañców Szczecina:
Paw³a Œ., Wojciecha D., Mateusza
M. oraz Daniela P. w wieku od 19 do
29 lat, dokonuj¹cych kradzie¿y
podziemnej linii telekomunikacyjnej. Przy w/w ujawniono wyciêt¹
ju¿ metalow¹ mufê, szpadle oraz
pi³ê do metalu. Na miejsce sprawcy
przyjechali samochodem osobowym marki Ford Mondeo. Wszyscy
zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie, gdzie oczekuj¹
na przes³uchania.

Wbrew zakazowi
s¹dowemu
5.listopada o godz. 10.10 na ul.
Niepodleg³oœci w £obzie policjanci
zatrzymali Zbigniewa B., który kierowa³ rowerem wbrew zakazowi
s¹dowemu.
6.listopada o godz. 20.10 na ul.
Jednoœci Narodowej w Resku
Krzysztof £. zamieszka³y w gminie
Resko, mimo zakazowi s¹dowemu
kierowa³ rowerem.

Rowerem po spo¿yciu
5.listopada policjanci z £obza
zatrzymali trzech nietrzeŸwych rowerzystów. Ju¿ o godz. 6.25 na ul.
H. Sawickiej zatrzymano Tomasza
R. lat 38 zamieszka³ego w £obzie,
który kierowa³ rowerem, maj¹c w
wydychanym powietrzu 0,56 mg
alkoholu. Drugi nietrzeŸwy rowerzysta zosta³ zatrzymany na ul. Mickiewicza o godz. 11.22. Stanis³aw
G. lat 63 zamieszka³y w £obzie kierowa³ rowerem maj¹c we krwi 0,41
mg alkoholu.

Przyznali siê do winy
4.listopada policjanci z Reska w
wyniku dzia³añ operacyjnych o
godz. 20.00 zatrzymali dwóch
mieszkañców miejscowoœci £. w
gminie Resko: Damiana B. lat 18
oraz Sebastiana S. lat 18, którzy
wczeœniej dokonali w³amania do
mieszkania. Zatrzymani przyznali
siê do winy.

Za kó³kiem po spo¿yciu
4.listopada oko³o godziny 12.00

na ulicy Pó³nocnej zosta³ zatrzymany Stanis³aw P. kieruj¹cy samochodem marki Golf. W wydychanym
powietrzu mia³ 0,23 mg alkoholu.
Mieszkaniec Œwidwina odpowie za
wykroczenie.

Ukradli olej napêdowy
Z 3 na 4 listopada w £ob¿anach
nieznani sprawcy spuœcili z trzech
ci¹gników olej napêdowy w ³¹cznej
iloœci 250 litrów, dodatkowo skradli
dwie 11.litrowe butle gazowe z logo
Shell. Straty wynios³y oko³o 1500
z³.

Zderzenie z sarn¹
03. listopada o godz. 17.30 w
£obzie na ul. Bema Arkadiusz S. ze
Szczecina kieruj¹cy samochodem
marki Mercedes uderzy³ w sarnê.

Ukrad³ telefon
03. listopada pomiêdzy godz.
16.30 a 16.45 z Komisu przy ul.
Obroñców Stalingradu skradziono
telefon marki Nokia o wartoœci 400
z³.

Skradli rury c.o.
3.listopada zosta³o zg³oszone
w³amanie do niezamieszkanego budynku. W³amanie mia³o miejsce
pomiêdzy 28 paŸdziernika a 3 listopada. Sprawcy dostali siê do domu
poprzez wybicie szyby. Skradziono
miedziane rury od instalacji c.o.

NietrzeŸwi rowerzyœci
02. listopada 2011 r. policja zatrzyma³a dwóch nietrzeŸwych rowerzystów. O godz. 14.50 na ul.
Spokojnej w £obzie Zbigniew P.
kierowa³ rowerem maj¹c 0,39 mg
alkoholu w wydychanym powietrzu. O godz. 15.45 na ul. Bema
Dariusz H. zamieszka³y w £obzie
kierowa³ owerem maj¹c w wydychanym powietrzu 0,43 mg alkoholu.

Bezpieczne œwiêta
Policyjna akcja „ZNICZ 2011”
w powiecie ³obeskim przebieg³a
bardzo sprawnie i bezpiecznie. W
okresie od 28 paŸdziernika do 1 listopada odnotowano 1 wypadek
drogowy (potr¹cenie pieszej), 5
kolizji drogowych oraz zatrzymano
dwóch nietrzeŸwych kieruj¹cych.
Ponadto odnotowano dwie kradzie¿e z w³amaniem (do samochodów)
oraz jedn¹ kradzie¿ mienia (telekomunikacyjna linia napowietrzna).
Policjanci zatrzymali 4 osoby poszukiwane oraz 2 sprawców k³usownictwa ryb.

Podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Dobrej (27 paŸdziernika br.) radni podjêli uchwa³ê w
sprawie uzupe³nienia komisji rewizyjnej, komisji spo³ecznej,
oœwiaty, kultury i sportu. G³osowanie by³o jawne, a kandydatury
zg³aszali radni.
W sprawie uzupe³nienia komisji
rewizyjnej radni podali dwie kandydatury. Pierwsz¹ by³a kandydatura
pani Kamili Cio³ek, argumentowana w nastêpuj¹cy sposób: „Radna
Kamila Cio³ek jest aktywna, obowi¹zkowa i sumienna. Bardzo dobrze siê z ni¹ wspó³pracuje”. Drug¹
kandydatk¹ do komisji rewizyjnej
by³a Maria B¹k – „Jest dyspozycyjna, jest bardzo doœwiadczon¹ i

m¹dr¹ radn¹, dziêki temu mog³aby
swoj¹ osob¹ wiele dobrego wnieœæ
do komisji”. W g³osowaniu radni
poparli kandydaturê Kamili Cio³ek;
9 radnych by³o za, 3 wstrzyma³o siê.
Nastêpnie radni uzupe³nili komisjê spo³eczn¹, oœwiaty, kultury i
sportu. Zg³oszono dwie kandydatury: Grzegorza Jaromina i Kamilê
Dorsz. Wybrano Grzegorza Jaromina, który otrzyma³ 7 g³osów poparca, przy 5 g³osach wstrzymuj¹cych.
Nastêpnie radni wybrali przewodnicz¹cego komisji bud¿etu,
rozwoju gospodarczego i rolnictwa.
Z funkcji tej zrezygnowa³ radny
Edward Stanis³awczyk. Now¹ przewodnicz¹c¹ zosta³a pani Kamila
Cio³ek.
PJ

Bêd¹ chodniki na ul. Okrzei
i Zachodniej w Resku
Gmina Resko,
reprezentowana przez
burmistrza Arkadiusza
Czerwiñskiego og³osi³a
7.11.2011 r. przetarg
nieograniczony, którego
przedmiotem jest
budowa chodników na
ul. Okrzei i Zachodniej
w Resku.
Przedmiotem zamówienia jest
robota budowlana polegaj¹ca na
po³o¿eniu na ulicy Okrzei w Resku - 110 mkw. chodnika szerokoœci 1,5 m z kostki brukowej betonowej o gruboœci 6 cm z krawê¿nikami i obrze¿ami oraz 17 mkw.
chodnika (na wjazdach) z kostki
brukowej betonowej o gruboœci
8cm, wraz z przygotowaniem
pod³o¿a, podbudow¹ i krawê¿nikami. Na ulicy Zachodniej w Resku - 51 mkw. chodnika szeroko-

œci 1,5 m z kostki brukowej betonowej o gruboœci 6 cm z krawê¿nikami i obrze¿ami oraz 47 mkw.
placu przejezdnego z kostki brukowej betonowej o gruboœci 8 cm
wraz z przygotowaniem pod³o¿a,
podbudow¹ i krawê¿nikami.
Przedmiot zamówienia obejmuje równie¿: regulacjê pionow¹ studzienek telefonicznych, w³azów
kana³owych kanalizacji œciekowej i
zaworów wodoci¹gowych, roboty
rozbiórkowe istniej¹cych chodników i zwi¹zany z tym wywóz gruzu
z terenu budowy – materia³y pozyskane z rozbiórki Wykonawca z³o¿y
tak¿e w miejscu wskazanym przez
zamawiaj¹cego wykonanie podbudowy i wykonanie przepustu z rury
PVC o œrednicy 500 mm oraz skarp
umocnionych z p³yt a¿urowych.
14.11.2011r. o godzinie 10.00
up³ywa termin sk³adania ofert na
wykonanie ww. robót. Termin zakoñczenia robot budowlanych planuje siê do 16.12.2011 r.
PJ
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Dzieñ Seniora w Resku

Uhonorowali czworo 80-latków
(RESKO) W Centrum Kultury w Resku odby³o siê 20.10.2011
r. uroczyste spotkanie Ko³a Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Resku
Przybyli na ni¹ zaproszeni goœcie: przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Barbara Basowska, sekretarz
Gminy Danuta Mielcarek, proboszcz naszej Parafii ksi¹dz doktor
Tadeusz Uszkiewicz, radny Powiatu Andrzej Gradus, przewodnicz¹ca
„ARKI” Anna Bogdañska oraz dyrektor DPS w Resku Maria Paprocka-Wall.
W tym szczególnym dniu uhonorowano czworo jubilatów 80-latków: panie Zofiê Ostrowsk¹ i Halinê Pokorê oraz panów Jana Brzozowskiego i Kazimierza Œwiêcic-

kiego, którym wrêczono upominki i
kwiaty.
Jubilaci dziêkuj¹c za pamiêæ i
serdeczne ¿yczenia wszystkich
obecnych poczêstowali lampk¹
szampana. W³adze samorz¹dowe z
okazji tego szczególnego dnia ufundowa³y dla wszystkich przyby³ych
seniorów dwa olbrzymie torty. Na
rêce przewodnicz¹cej Ko³a Ludmi³y Porêbskiej w³adze samorz¹dowe
oraz zaproszeni goœcie wrêczyli
bukiety kwiatów. Czêœæ artystyczn¹
przygotowa³y dzieci ze Szko³y Podstawowej w £osoœnicy oraz z Ko³a
Teatralnego dzia³aj¹cego przy Centrum Kultury w Resku. Dzieci
ugoszczono s³odyczami i ciastem, a
po czêœci artystycznej zagra³ zespó³
muzyczny, przy którego muzyce
bawiono siê do pó³nocy.
(o)

Liderzy z Przemys³awia
26 paŸdziernika 2011 w Oœrodku Agroturystycznym „M³yn nad
Stara Reg¹”, pod honorowym patronatem Marsza³ka Województwa
Zachodniopomorskiego, odby³ siê
II Festiwal Inicjatyw Wiejskich zorganizowany przez LGD CIW w
£obzie. W programie miêdzy innymi wystêpowali lokalni liderzy wsi,
prezentuj¹c swoje osi¹gniêcia i dobre praktyki, dziel¹c siê swoimi
doœwiadczeniami i spostrze¿eniami.
Gminê Resko po raz kolejny
godnie reprezentowali pañstwo Ilona i Marek Wierzbowscy z Przemys³awia: pani Ilona - so³tys so³ectwa
Przemys³aw i zarazem opiekunka
œwietlicy w jednej osobie i pan
Marek radny gminy Resko. Pañstwo

Wierzbowscy nie tylko ze wzglêdu
na piastowanie przez siebie funkcje,
ale tak¿e poprzez swoje niezwyk³e
zaanga¿owanie i prace na rzecz spo³ecznoœci lokalnej znani s¹ w gminie
Resko.
W krótkiej prezentacji zademonstrowali swoje dokonania - a
by³o ich naprawdê wiele. Na podstawie obejrzanych slajdów mo¿na
by³o zauwa¿yæ zmiany jakich dokonali na wsi, a w szczególnoœci w
œwietlicy i wokó³ niej, wykorzystuj¹c wszystkie dostêpne mo¿liwoœci,
a wcale nierzadko i pracê w³asnych
r¹k. Pañstwo Wierzbowscy maj¹
umiejêtnoœæ zdobywania sobie
przychylnoœci sponsorów, mobilizowania i wspó³pracy z m³odszymi
i starszymi mieszkañcami so³ectwa.
Dziêki temu w realizacji wiêkszoœci

inicjatyw wziê³o udzia³ gro mieszkañców i ich dzieci, a ze strony
sponsorów otrzymana pomoc finansowa i rzeczowa, by w czêœci zrealizowaæ swoje pomys³y Centrum
Kultury w Resku ze wzglêdu na
ogrom pracy i zaanga¿owanie siê
pani Wierzbowskiej, poprzez LGD
w £obzie, z³o¿y³o wniosek do Urzêdu Marsza³kowskiego na doposa¿enie œwietlicy w Przemys³awiu. Wykorzystanie, zakupionego w ramach
realizacji wniosku, sprzêtu zosta³o
równie¿ zademonstrowane w czasie
omawianej prezentacji. Szczególnie przydatne okaza³y siê rowery,
dziêki którym dzieci i m³odzie¿
mog¹ poznawaæ ciekawe miejsca z

najbli¿szej okolicy, zapoznaæ siê z
przepisami ruchu drogowego, a
przede wszystkim wspólnie, w aktywny sposób, spêdzaæ czas. Natomiast nowo zakupione komputery
s¹ dla dzieci i m³odzie¿y wyrównaniem szans z rówieœnikami z wiêkszych aglomeracji, a internet mo¿liwoœci¹ kontaktu ze œwiatem, poznawania go tak¿e wirtualnie.
¯yczymy pañstwu Wierzbowskim dalszych sukcesów, wielu ciekawych pomys³ów i dalszego zapa³u oraz nie zmniejszaj¹cego siê ducha zaanga¿owania w sprawy wsi i
œwietlicy.
Jolanta Furman - dyrektor
Centrum Kultury w Resku
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W bie¿¹cym sezonie chcemy awansowaæ do klasy okrêgowej - Informacja z dzia³alnoœci klubu LKS
Radowia Radowo Ma³e w 2011 roku

Radovia bez awansu, ale z oldbojami
W porz¹dku obrad
ostatniej sesji Rady
Gminy w Radowie
Ma³ym (3.11.2011 r.)
znalaz³a siê informacja
z dzia³alnoœci LKS
Radowia Radowo Ma³e
w roku 2011.
Rok bie¿¹cy Ludowy Klub Sportowy Radowia Radowo Ma³e rozpocz¹³ w nie zmienionym sk³adzie
organizacyjnym. Nie by³o zmian w
sk³adzie zarz¹du, obsadzie trenerskiej i wœród pozosta³ych osób funkcyjnych, jak kierownik dru¿yny czy
gospodarz obiektu. W poprzednim
sezonie klub z Radowa Ma³ego zaj¹³
drugie miejsce w swojej klasie rozgrywkowej (A Klasa). Dobre wyniki
uzyska³y dru¿yny m³odzie¿owe,
które zajê³y czo³owe pozycje w swoich kategoriach wiekowych. Juniorzy i trampkarze brali udzia³ w turniejach halowych organizowanych
przez Powiat £obeski i s¹siednie
kluby. Jeden z m³odych zawodników
pozytywnie przeszed³ testy i zosta³
zawodnikiem m³odzie¿owych dru¿yn Pogoni Szczecin.
W trakcie przygotowañ klubu do
bie¿¹cego sezonu uzupe³niono kadrê zespo³u seniorów. Do dru¿yny
wrócili tak¿e zawodnicy po przewlek³ych kontuzjach. Obecny sk³ad dru¿yny daje nadzieje, ¿e awans do klasy okrêgowej zostanie wywalczony.
Na trzy kolejki przed zakoñczeniem
rundy jesiennej dru¿yna zajmuje
drugie m iejsce, ze strat¹ jednego

punktu do lidera i ma do rozegrania
mecz zaleg³y.
Dobrze w tych rozgrywkach
radz¹ sobie równie¿ dru¿yny m³odzie¿owe. Pojawi³a siê tak¿e inicjatywa powo³ania przy klubie zespo³u oldbojów. Zespó³ ten zosta³ zg³oszony do rozgrywek i w nich czynnie uczestniczy. Klub nie finansuje
dru¿yny oldbojów, udostêpnia jedynie obiekt i niezbêdny sprzêt
sportowy. Uczestnicy we w³asnym
zakresie pokrywaj¹ koszty przejazdów na mecze, koszty obs³ugi sêdziowskiej i posi³ku po meczu.
Klub Radowia kolejny rok realizuje zadanie publiczne w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej
i sportu na terenie gminy Radowo
Ma³e. W roku bie¿¹cym dotacja na
to zadanie wynosi 75.000 z³otych tj.
by³a na poziomie roku ubieg³ego.
Klub stara siê podtrzymywaæ kontakty ze sponsorami.
Wszystkie kategorie wiekowe
zawodników w klubie maj¹ swoich
opiekunów, klub posiada niezbêdne
wyposa¿enie treningowe oraz
sprzêt sportowy, zawodnicy na meczach wyjazdowych maj¹ zabezpieczony prowiant. Nie zmieni³o
siê nic w zakresie bazy sportowej.
Klub posiada tylko jedno boisko i
budynek klubowy.
Materia³ opracowano na podstawie „Informacji z dzia³alnoœci
LKS Radowia Radowo Ma³e w roku
2011”.
***
Podczas sesyjnych obrad g³os
zabra³ radny i jednoczeœnie prezes
klubu Józef Lewandowski. Zobrazowa³ krótko wszystkim zgroma-

dzonym sytuacjê klubu w bie¿¹cym
roku kalendarzowym:
- Niestety nie awansowaliœmy w
poprzednim roku do wy¿szej klasy
rozgrywkowej, zajêliœmy drugie
miejsce, jednak promocjê do wy¿szej ligi, zdobywa tylko lider tabeli. Mamy nadziejê, ¿e uda siê to zrobiæ w bie¿¹cym sezonie. Myœlê, ¿e
mamy dobre wyposa¿enie sprzêtowe w klubie na tê chwile. Co roku
odnawiamy sprzêt, kupujemy nowy.
Rocznie œrednio trzeba przeznaczyæ
oko³o 15.000 z³ na sprzêt pi³karski.
Obuwie to najdro¿szy element, do
tego najczêœciej siê zu¿ywa. Œrodowisko jest ubogie, trudno wymagaæ
od zawodnika, aby kupi³ sobie buty
za 200 z³. Staramy siê to zorganizowaæ. Obecnie w klubie wszyscy
maj¹ zabezpieczone obuwie. Staramy siê kupowaæ buty troszkê lepsze,
bo te gorsze czasem po miesi¹cu siê
zu¿ywaj¹. Koszulki, spodenki, getry
tak¿e mamy zabezpieczone. W tej
chwili mo¿emy obdzieliæ wszystkie
nasze dru¿yny i jeszcze w tej chwili
od pó³rocza u¿yczamy strojów dru¿ynie oldbojów. Graj¹ oni pod naszym szyldem klubowym. W tym
roku wydaliœmy blisko 7.000 z³ na
dresy dla zawodników. Stare siê ju¿
powydziera³y. Kupiliœmy tak¿e torby na sprzêt. Oczywiœcie wszystko
opisane, z nazw¹ klubu itd. Myœlê,
¿e jesteœmy dobr¹ wizytówk¹ Radowa Ma³ego. W tej klasie rozgrywkowej pod tym wzglêdem przerastamy
chyba wszystkie dru¿yny. Niestety
mamy jedno boisko. A potrzebujemy wiêcej. Przyda³oby siê nam jeszcze chocia¿ jedno boisko, które by
mia³o co najmniej równ¹ trawiast¹

nawierzchniê. £atwiej by³oby rozgrywaæ mecze juniorów seniorów.
Cieszymy siê, ¿e powstanie u nas w
miejscowoœci orlik. Ca³y nasz
obiekt jest nieogrodzony. Teraz z
ka¿dej strony, ka¿dy mo¿e wejœæ
czy wjechaæ. Potrzebne jest ogrodzenie tego obiektu. W budynku
klubowym mamy tak¿e problemy z
grzybem czy du¿¹ wilgoci¹. Staramy siê go systematycznie odmalowywaæ i odnawiaæ. Natryski s¹
czynne, jest zawsze czysto. Obecne
œrodki nie do koñca wystarczaj¹
nam na utrzymanie p³ynnoœci w regulowaniu bie¿¹cych zobowi¹zañ.
Chcielibyœmy aby dru¿yna oldbojów tak¿e nale¿a³a w pe³ni do klubu,
¿ebyœmy mogli j¹ finansowaæ. Jednak potrzebne by by³o zwiêkszenie
dotacji. Mam nadziejê ¿e uda siê
znaleŸæ dodatkowe pieni¹dze dla
klubu” – mówi³ prezes klubu LKS
Radowia Józef Lewandowski
Przewodnicz¹ca Rady Gminy w
Radowie Ma³ym doda³a, i¿ buduj¹ca jest obecna dzia³alnoœæ klubu.
Zwróci³a uwagê na atmosferê jaka
towarzyszy zawodnikom.
- Treningi i wyjazdy wszystkich
zawodników odbywaj¹ siê w œwietnej, mi³ej i sportowej atmosferze.
Jest to buduj¹ce. Cieszy fakt, ¿e
m³odzie¿ chocia¿ czêœæ wolnego
czasu mo¿e czynnie spêdzaæ i ma
zajêcie. Wtedy odci¹ga siê te¿ od
innych z³ych pomys³ów. Wiêkszoœæ
przychyla siê tak¿e do do³¹czenia do
dru¿yny sekcji oldbojów, poniewa¿
jest to promowanie zdrowego stylu
¿ycia” – mówi³a przewodnicz¹ca
Ma³gorzata Budzyñska.
PJ

£obuziaki ze Œwiatowida czwart¹ dru¿yn¹ w Polsce
W czwartek (20 paŸdziernika)
dru¿yna naszych trampkarzy w 9
osobowym sk³adzie: Kacper Chodyna, Mateusz Knapek, Mateusz
W¹troba, Pawe³ Paw³owski, Marcel
Smoliñski, Dawid Urbañski, Pawe³
Ksi¹¿czyk, Przemek Jung i Patryk
W³óka uda³a siê do Opola na ogólnopolski turniej „Ma³a Pi³karska
Kadra Czeka”.
Turniej mia³ rangê Mistrzostw
Polski klubów zrzeszonych LZS.
Uczestniczyli w nim tylko zwyciêzcy rozgrywek w poszczególnych
województwach.
Nasi trampkarze po losowaniu
trafili do grupy z mistrzami: War-

miñsko-Mazurskiego, £ódzkiego,
Lubelskiego, Œl¹skiego, i Wielkopolskiego.
Jedna przegrana 1:2 z Kaliszem
(Wielkopolskie) i 4 zwyciêstwa:
4:1(Œl¹skie), 2:1(Lubelskie), 4:0
(£ódzkie) i 2:0 (Warmiñsko-Mazurskie) to nasz dorobek z eliminacji,
który skutkowa³ II miejscem w naszej grupie i awansem do grona czterech najlepszych w Polsce dru¿yn
rocznika 1998 i m³odsi zrzeszonych
w LZS.
Pó³fina³ i fina³ tych zmagañ
odby³ siê w niedzielê 23 paŸdziernika.
Na tym etapie zabrak³o nam nie-

stety trochê szczêœcia; nieznaczna
przegrana 0:1 z reprezentuj¹c¹ Ma³opolskie „Tuchowi¹” Tuchów i remis 2:2 oraz niefart w rzutach karnych po meczu o III miejsce z reprezentuj¹cym gospodarzy zespo³em z
Dobrzynia Wielkiego (Opolskie)
zadecydowa³y o zajêciu tylko i a¿
czwartego na 12 województw miejsca.
Dodatkowym naszym sukcesem
by³o strzelenie a¿ 13 bramek i zdobycie tytu³u „króla strzelców” przez
naszego wybornego strzelca Kacpra
Chodynê.
I miejsce w turnieju zdoby³ zespó³ z Kalisza (Wielkopolskie), któ-

ry pokona³ w meczu fina³owym „Tuchowiê” Tuchów (Ma³opolskie)
2:0.
Pewnym usprawiedliwieniem
nieco gorszej postawy naszych
ch³opców w meczach o medale,
mog³o byæ odnowienie siê kontuzji
pleców naszego najlepszego strzelca Kacpra Chodyny, który gra³
mimo bólu utrudniaj¹cego mu szybkie manewry z pi³k¹ (jak to czyni³
bardzo udanie w poprzednich meczach).
Zespo³em naszych trampkarzy
opiekowali siê: Bogdan Osieczko –
kierownik dru¿yny i Tadeusz Sikora
– trener.
T.S. (www.lobez.pl)
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Cenne wyjazdowe punkty
Sarmaty
Rega Trzebiatów - Sarmata Dobra 0:1 (0:1)
Pe³nym sukcesem zakoñczy³ siê
sobotni wyjazd pi³karzy Sarmaty
Dobra. Po trudnym meczu Sarmata
wygra³ 1:0 z tegorocznym spadkowiczem z III ligi ba³tyckiej: Reg¹
Trzebiatów i zainkasowa³ trzy cenne punkty.
Dru¿yna Regi zajmuj¹ca zdecydowanie ostatnie miejsce w czwartoligowej tabeli zdawa³a sobie sprawê, ¿e ewentualne zwyciêstwo i
zdobycie trzech punktów w meczu z
Sarmat¹ znacznie zwiêkszy³o by jej
szanse na pozostanie wœród czwartoligowców. I chyba z tego powodu
zawodnicy z Trzebiatowa grali bardzo twardo, wrêcz brutalnie a swoim zachowaniem nie próbowali nawet zachowaæ elementarnych zasad
„fair play”. Taka „postawa” spotka³a siê z dezaprobat¹ w pomeczowych komentarzach w ekipie Sarmaty. Tym cenniejsze jest zwyciê-

stwo zespo³u Sarmaty, który stopniowo zaczyna siê przesuwaæ w
górne rejony tabeli IV ligi. Do koñca bie¿¹cego sezonu pozosta³y jeszcze dla Sarmaty trzy mecze, wszystkie z zespo³ami plasuj¹cymi siê ni¿ej w ligowej tabeli.
Bramka dla Sarmaty: Piotr Grochulski (30' karny).
REGA: Twarzyñski - Jankowski, Bia³orucki, A. Szóstek, Karczewski, Bogacz, Krzykowski,
Szkur³at (75 P. Szóstek), Ksobiech,
Kowaliow, Bogusz (65 Siewiorek)
SARMATA: Grzegorz Buczma,
Pawe³ Za³êcki, Wojciech Dorsz,
Kamil Pacelt, Piotr Grochulski,
Zdzis³aw Szw¹der (90' Maciej Garliñski), Krzysztof Szkup, Wojciech
GuŸniczak, Wojciech Bonifrowski,
Damian Padziñski, Maciej Go³dyn
(77' Rados³aw Cytowicz). estan

Huœtawka formy
Sarmata Dobra - Victoria Przec³aw 0:3 (0:2)
WyraŸnie „w kratkê” graj¹ w tym
sezonie rozgrywkowym o mistrzostwo IV ligi pi³karze Sarmaty Dobra.
W jednym meczu "potrafi¹" wysoko
przegraæ, by ju¿ w nastêpnym wysoko wygraæ, na w³asnym stadionie
pokonuj¹ aktualnego lidera (4:1
Orze³ Wa³cz) b¹dŸ wicelidera (2:1
Leœnika / Rossê Manowo) a w ostatnim meczu przegrywaj¹ 0:3 z plasuj¹c¹ siê ni¿ej w ligowej tabeli Victori¹ Przec³aw. I w³aœnie ten przegrany
mecz przyniós³ du¿e rozczarowanie
kibicom Sarmaty. Pocz¹tek meczu
wcale nie wskazywa³, ¿e zakoñczy on
siê tak niekorzystnie dla gospodarzy,
gdy¿ w pierwszych 30 minutach mieli co najmniej dwie dogodne sytuacje
na strzelenie bramek jednak nie uda³o siê ich zamieniæ na bramki. To co
nie uda³o siê miejscowym, znakomicie uda³o siê doœwiadczonej dru¿ynie z Przec³awia (œrednia wieku dru¿yny 32 lata, maj¹cej w sk³adzie kilku zawodników, którzy rozegrali po
ok. 200 meczów w I lidze m. in.
Skrzypek, Biliñski, Andruszczak) i
ju¿ do przerwy za spraw¹ Arkadiusza
Sztadilowa zdobyli dwie bramki.
Trzeci¹ w drugiej po³owie precyzyjnym strza³em z rzutu wolnego zdoby³, by³y 10-ciokrotny reprezentant
kraju Pawe³ Skrzypek i wysoka pora¿ka Sarmaty sta³a siê faktem. Jeszcze przed utrat¹ trzeciej bramki, tu¿
po przerwie Wojciech GuŸniczak

mia³ szansê na zdobycie kontaktowej bramki, jednak pi³ka po jego
strzale g³ow¹, przelecia³a minimalnie obok s³upka. W bramce Sarmaty
zadebiutowa³ junior, 18 letni Rafa³
Barden i trudno wymagaæ, aby ten
m³ody zawodnik móg³ obroniæ
strza³y oddane z najbli¿szej odleg³oœci przez tak doœwiadczonego
snajpera jak Arkadiusz Sztadilów.
Bramki dla Victorii: Arkadiusz
Sztadilów 2 (30' i 40'), Pawe³ Skrzypek (66'),
SARMATA: Rafa³ Barden,
Pawe³ Za³êcki, Wojciech Dorsz,
Kamil Pacelt, Piotr Grochulski,
Rados³aw Cytowicz (80' Arkadiusz
Paw³owski), Krzysztof Szkup,
Wojciech GuŸniczak (52' Maciej
Garliñski), Wojciech Bonifrowski
(73' Marcin Miklas), Damian Padziñski, Maciej Go³dyn (87' Seweryn Wrzesieñ).
VIKTORIA: Artur D¹browski,
Marcin Momot, Adam Werra, Pawe³
Skrzypek, Artur Andruszczak,
Pawe³ Burczak (79' Krzysztof Zieliñski), Rados³aw Biliñski, Tomasz
Wydmuszek, Wojciech Galant (73'
Micha³ Kryœ), Stanis³aw Bo¿yczko
(58' Pawe³ D¹browski), Arkadiusz
Sztadilów (86' Maciej Rynkiewicz).
Sêdzia g³ówny: Pawe³ Nagadowski, asystenci: Artur Wojciechowski, Dariusz Jaworski. estan
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IV liga zachodniopomorska
– XIII i XIV kolejka

Regionalna Klasa Okrêgowa - gr.
Szczecin P³n. - XIII i XIV kolejka

Stal Szczecin - Orze³ Wa³cz 2-0, Hutnik Szczecin - Ina Goleniów 3-3, Energetyk Gryfino - Pogoñ II Szczecin 2-0,
Leœnik/Rossa Manowo - Astra Ustronie Morskie 0-1, Victoria Przec³aw S³awa S³awno 1-1, Lech Czaplinek Gryf Kamieñ Pomorski 1-1, Vineta
Wolin - Kluczevia Stargard 0-2, Rega
Trzebiatów - Sarmata Dobra 0-1.

Iskra Golczewo - Chemik II Police 8-0,
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Wicher
Brojce 4-4, Orze³ £o¿nica - Pomorzanin Nowogard 0-3, Sparta Gryfice Vielgovia Szczecin 4-0, GKS Mierzyn
- Kasta Szczecin-Majowe 4-0, Jeziorak
Szczecin - Promieñ Mosty 5-3, Flota II
Œwinoujœcie - B³êkitni II Stargard 5-1,
Ina Iñsko - Sparta Wêgorzyno 4-2.

Kluczevia Stargard - Stal Szczecin 22, S³awa S³awno - Hutnik Szczecin 11, Gryf Kamieñ Pomorski - Ina Goleniów 0-1, Orze³ Wa³cz - Energetyk
Gryfino 1-5, Pogoñ II Szczecin - Leœnik/Rossa Manowo 2-1, Sarmata Dobra - Victoria Przec³aw 0-3, Astra
Ustronie Morskie - Rega Trzebiatów 40, Lech Czaplinek - Vineta Wolin 1-0.

Wicher Brojce - Orze³ £o¿nica 1-0,
Sparta Wêgorzyno - Flota II Œwinoujœcie 4-0, Pomorzanin Nowogard - GKS
Mierzyn 5-1, Iskra Golczewo - Wybrze¿e Rewalskie Rewal 2-2, Kasta Szczecin-Majowe - Ina Iñsko 2-0, Chemik II
Police - Promieñ Mosty 0-0, B³êkitni II
Stargard - Sparta Gryfice 10-2, Vielgovia Szczecin - Jeziorak Szczecin 0-1.

1. Energetyk Gryfino
34 43:12
2. Kluczevia Stargard
26 25:18
3. Leœnik/Rossa Manowo 26 32:17
4. Pogoñ II Szczecin
26 33:17
5. Stal Szczecin
26 31:18
6. Gryf Kamieñ Pomorski 23 22:22
7. Ina Goleniów
20 23:23
8. Vineta Wolin
18 20:18
9. Sarmata Dobra
18 23:33
10. Orze³ Wa³cz
18 22:28
11. Victoria Przec³aw
17 18:18
12. Astra Ustronie Morskie 17 21:25
13. Lech Czaplinek
17 13:24
14. S³awa S³awno
15 16:32
15. Hutnik Szczecin
10 20:29
16. Rega Trzebiatów
4 9:37

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

Liga Okrêgowa Szczeciñska –
XIII i XIV kolejka

Arkonia Szczecin - Unia Dolice 1-1,
Piast Chociwel - Stal Lipiany 0-5, Masovia Maszewo - K³os Pe³czyce 1-0,
Odra Chojna - Œwit Skolwin 1-0, Polonia P³oty - Odrzanka Radziszewo 43, Sêp Brzesko - Ehrle Dobra Szczeciñska 1-0, Zorza Dobrzany - Œwiatowid £obez 2-1, Morzycko Moryñ Sokó³ Pyrzyce 4-2.
Œwit Skolwin - Polonia P³oty 2-1, Ehrle Dobra Szczeciñska - Zorza Dobrzany 2-1, Œwiatowid £obez - Piast Chociwel 2-0, Sokó³ Pyrzyce - Stal Lipiany 1-2, K³os Pe³czyce - Arkonia
Szczecin 1-2, Odrzanka Radziszewo
- Sêp Brzesko 3-1, Unia Dolice - Odra
Chojna 5-0, Morzycko Moryñ - Masovia Maszewo 3-0.
1. K³os Pe³czyce
2. Œwit Skolwin
3. Morzycko Moryñ
4. Arkonia Szczecin
5. Stal Lipiany
6. Unia Dolice
7. Odra Chojna
8. Sokó³ Pyrzyce
9. Œwiatowid £obez
10. Odrzanka Radziszewo
11. Ehrle Dobra
12. Zorza Dobrzany
13. Masovia Maszewo
14. Polonia P³oty
15. Sêp Brzesko
16. Piast Chociwel

31 26:12
31 25:15
28 27:17
24 28:10
23 30:23
23 25:13
23 27:22
19 17:24
18 20:27
18 26:28
18 22:28
16 16:18
15 18:22
13 16:37
13 19:31
8 11:26

34 27:13
26 27:14
26 21:19
25 37:23
24 36:23
24 31:21
22 34:28
20 34:26
19 26:26
19 44:30
17 36:36
15 14:26
14 18:23
11 26:34
11 16:38
7 15:62

A klasa Szczecin gr. I - X i XI
kolejka
Jantar Dziwnów - Korona Stuchowo 13, Mewa Resko - Ba³tyk Gostyñ 6-2,
Bizon Cerkwica - Ba³tyk Miêdzywodzie 7-0, Sowianka Sowno - Orze³ Prusinowo 5-2, B³êkitni Trzyg³ów - Pomorzanin Przybiernów 0-6, OKS Goleniów - Fala Miêdzyzdroje 0-1.
Ba³tyk Gostyñ - Bizon Cerkwica 1-2,
Pomorzanin Przybiernów - Mewa Resko 3-0, Fala Miêdzyzdroje - Sowianka
Sowno 2-1, Korona Stuchowo - OKS
Goleniów 2-1, Ba³tyk Miêdzywodzie Jantar Dziwnów 0-1, Orze³ Prusinowo
- B³êkitni Trzyg³ów 2-2.
1. Pomorzanin Przybiernów 30 60:3
2. Fala Miêdzyzdroje
25 25:13
3. Korona Stuchowo
24 31:29
4. Jantar Dziwnów
20 22:18
5. Sowianka Sowno
17 26:21
6. Bizon Cerkwica
17 26:18
7. B³êkitni Trzyg³ów
17 20:18
8. Mewa Resko
13 23:19
9. Ba³tyk Gostyñ
10 18:34
10. OKS Goleniów
9 10:30
11. Orze³ Prusinowo
5 13:39
12. Ba³tyk Miêdzywodzie 3 9:57
A klasa Szczecin gr. II
- X i XI kolejka
D¹b Dêbice - Unia Stargard 3-3, D¹brovia Stara D¹browa - Rolpol Chlebowo
1-2, Zorza Tychowo - Olimpia Nowogard 1-3, Zenit Koszewo - WODR Barzkowice 0-5, Orze³ Grzêdzice - Orkan
Dalewo 1-0, Pomorzanin Kr¹piel - Radowia Radowo Ma³e 1-4.
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Radowia Radowo Ma³e - Orze³ Grzêdzice 3-3, Rolpol Chlebowo - D¹b Dêbice 3-5, WODR Barzkowice - Pomorzanin Kr¹piel 3-2, Orkan Dalewo D¹brovia Stara D¹browa 5-3, Olimpia
Nowogard - Zenit Koszewo 5-0, Unia
Stargard - Zorza Tychowo 4-2.
1. Olimpia Nowogard
26 35:12
2. Radowia Radowo Ma³e 23 42:11
3. Orze³ Grzêdzice
20 25:11
4. D¹b Dêbice
18 25:17
5. Rolpol Chlebowo
17 21:20
6. Unia Stargard
14 29:29
7. Orkan Dalewo
13 22:28
8. Pomorzanin Kr¹piel
13 19:21
9. D¹brovia Stara D¹browa 13 16:19
10. Zorza Tychowo
11 16:22
11. WODR Barzkowice
10 15:20
12. Zenit Koszewo
1 10:65

B klasa Szczecin gr. II
– IX kolejka

Czy spe³ni¹ siê sportowe marzenia Marcina z £obza?

Vitkowia Witkowo - Znicz Sulibórz 20, Œwiatowid II £obez - Orkan II Suchañ
3-1, Ogniwo Dzwonowo - Saturn
Szadzko 2-1, Derby Ulikowo - Iskra
Pomieñ 1-1, Piast Kolin - Kluczevia II
Stargard 1-2.

Marcin Grynkiewicz
w kadrze na Londyn

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

24 35:12
24 28:7
16 20:16
12 22:19
11 17:16
10 13:21
10 14:15
8 16:27
7 17:28
5 16:37

B klasa Szczecin gr. I
– IX kolejka

I klasa juniorów - gr. I Szczecin
– IX kolejka

Pionier ¯arnowo - Znicz Wysoka Kamieñska 2-1, Jastrz¹b £osoœnica - Zieloni Wyszobór 9-1, Pomorzanin II Nowogard - Gardominka/Polonia II Mechowo 2-0, Huragan Wierzchos³aw Prawobrze¿e Œwinoujœcie 7-2.

Fala Miêdzyzdroje - Œwiatowid £obez
3-0, Polonia P³oty - Rega Trzebiatów 11, Gryf Kamieñ Pomorski - Sarmata
Dobra 2-4, Vineta Wolin - Sparta Gryfice 6-2.

1. Pionier ¯arnowo
2. Znicz Wysoka Kam.
3. Jastrz¹b £osoœnica
4. Pomorzanin II Now.
5. Gardominka/Polonia
6. Zalew Stepnica
7. Huragan Wierzchos³aw
8. Zieloni Wyszobór
9. Prawobrze¿e Œwin.

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

24 29:11
19 19:12
18 25:10
11 22:16
9 27:22
9 22:20
6 22:32
4 7:36
3 12:26
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19 40:3
17 18:8
16 24:17
13 16:20
12 21:17
9 22:23
6 13:38
6 12:15
4 11:36

IV liga zachodniopomorska – XV kolejka
11.11.2011 r. - pi¹tek:
13.00 Leœnik/Rossa Manowo - Orze³ Wa³cz
12.11.2011 r. - sobota:
Vineta Wolin - Gryf Kamieñ Pomorski
Rega Trzebiatów - Pogoñ II Szczecin
Victoria Przec³aw - Astra Ustronie Morskie
11.00 Stal Szczecin - Lech Czaplinek
11.00 Hutnik Szczecin - Sarmata Dobra
13.00 Ina Goleniów - S³awa S³awno
14.00 Energetyk Gryfino - Kluczevia Stargard

Liga Okrêgowa Szczeciñska – XV kolejka
12.11.2011 r. - sobota:
Polonia P³oty - Unia Dolice
Sêp Brzesko - Œwit Skolwin
Zorza Dobrzany - Odrzanka Radziszewo
13.00 Stal Lipiany - Œwiatowid £obez
13.15 Odra Chojna - K³os Pe³czyce
13.30 Piast Chociwel - Ehrle Dobra Szczeciñska
14.00 Masovia Maszewo - Sokó³ Pyrzyce
13.11.2011 r. - niedziela:
17.00 Arkonia Szczecin - Morzycko Moryñ

Regionalna Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n.
- XV kolejka
12.11.2011 r. - sobota:
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Chemik II Police
GKS Mierzyn - Wicher Brojce
Flota II Œwinoujœcie - Kasta Szczecin-Majowe
13.30 Sparta Gryfice - Sparta Wêgorzyno
13.30 Jeziorak Szczecin - B³êkitni II Stargard
14.00 Orze³ £o¿nica - Iskra Golczewo
13.11.2011 r. - niedziela:
13.30 Ina Iñsko - Pomorzanin Nowogard
14.30 Promieñ Mosty - Vielgovia Szczecin

Bardzo wa¿na wiadomoœæ nadesz³a z Polskiego Zwi¹zku Lekkiej
Atletyki w Warszawie. Czo³owy
sprinter kraju Marcin Grynkiewicz,
mieszkaniec £obza, zawodnik LKS
Pomorze Stargard Szczeciñski, zosta³ powo³any do kadry Polski przygotowuj¹cej siê do startu w XXX
Letnich Igrzyskach Olimpijskich w
Londynie.
Igrzyska Olimpijskie, najwa¿niejsza impreza sportowa œwiata,
odbêd¹ siê w terminie od 27 lipca do
12 sierpnia 2012 roku.
Marcin Grynkiewicz jest wychowankiem ³obeskiego Miêdzyszkolnego
Klubu
Sportowego
„Olimp”, a jego pierwszym opiekunem sportowym i trenerem by³ p.
Kazimierz Mikul. Od 5 lat jest stowarzyszony w LKS "Pomorze"
Stargard Szczeciñski i tu rozwija
swoje nieprzeciêtne uzdolnienia
sportowe pod okiem trenera Zbigniewa Krzyœka. Systematycznie i
progresywnie pnie siê po szczeblach sportowej kariery. W wieku
juniora zosta³ 4-krotnym z³otym
medalist¹ Mistrzostw Polski w konkurencji biegu na 400 m oraz w biegu … prze³ajowym. Reprezentowa³
barwy krajowe w Mistrzostwach
Europy Juniorów w Nowym Sadzie
(Serbia), awansuj¹c do grona oœmiu
najlepszych 400-metrowców Starego Kontynentu.
Zakoñczony sezon startowy
2011 roku przyniós³ Marcinowi dalsze wybitne sukcesy. Wyst¹pi³ w
Lekkoatletycznych M³odzie¿owych Mistrzostwach Europy w
Ostrawie (Czechy) w konkurencji

biegu rozstawnego 4x400 m. Polska
czwórka z Marcinem na I zmianie
(pobieg³ w najlepszym czasie:
46,54 sekundy) zwyciê¿y³a w eliminacjach i awansowa³a do fina³u tej
konkurencji, a nastêpnie, ju¿ bez
zawodnika stargardzkiego klubu,
wywalczy³a drugie miejsce. Marcin
Grynkiewicz - ambasador ³obeskiego sportu, wróci³ do domu ze srebrnym medalem Mistrzostw Europy
sportowców do lat 23.
Latem na Mistrzostwach Polski
M³odzie¿owców U 23 w Gdañsku
Marcin wywalczy³ II miejsce i
srebrny medal w biegu na 200 m
(21,36 s) i IV miejsce w biegu na 400
m (47.00 s). Wystartowa³ wielokrotnie w mityngach zagranicznych i
tam spisywa³ siê równie¿ bardzo
dobrze, m.in. w Cottbus zwyciê¿y³
na dystansie 600 m, a w Zeulenroda
(Niemcy) by³ III na 400 m.
Po tak udanych startach trener
kadry narodowej grupy biegaczy na
400 m i sztafety 4x400 m Józef Lisowski zdecydowa³ siê postawiæ na
m³odego ³obzianina i wpisa³ go na
listê zawodników objêtych bezpoœrednim przygotowaniem do najwiêkszej imprezy œwiata - Igrzysk
Olimpijskich. Od lat Marcin Grynkiewicz prezentuje swój talent sportowy i wielkie serce do pracy treningowej i rywalizacji na bie¿ni.
Wierzymy, ¿e jako trzeci mieszkaniec Ziemi £obeskiej, po Marku
Roszczynialskim (jeŸdziectwo) i
W³adys³awie Stecyku (zapasy)
Marcin Grynkiewicz dost¹pi zaszczytu startu na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie.
Zdzis³aw Bogdanowicz
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Fina³ Wojewódzki Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej
w sztafetowych biegach prze³ajowych

Br¹z w Finale Wojewódzkim
dla dziewcz¹t ze Szko³y
Podstawowej w Dobrej

19 paŸdziernika 2011 r. w Tychowie odby³ siê Fina³ Wojewódzki
Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej w sztafetowych biegach prze³ajowych
szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W zawodach szkó³ podstawowych dziewcz¹t udzia³ wziê³y 10osobowe zespo³y mistrzyñ 20 powiatów województwa zachodniopomorskiego, w tym ekipa dziewcz¹t ze Szko³y Podstawowej w Dobrej jako reprezentantki powiatu
³obeskiego. Po emocjonuj¹cych
zmaganiach doberskie dziewczêta
wywalczy³y III miejsce, ustêpuj¹c
tylko uczennicom z SP Barwice i z
SP 1 Koszalin. Dru¿yna dziewcz¹t
zosta³a nagrodzona pucharem oraz
br¹zowymi medalami.

Sk³ad dru¿yny dziewcz¹t z SP
Dobra:
Wiktoria Bakalarczyk
Karolina Szymczak
Magda Szymczak
Weronika Czy¿ak
Justyna Stolarczyk
Paulina Kubacka
Milena Kubacka
Milena Sadowska
Joanna Jarz¹bek
Weronika Babirecka
rez. Angelika Awgul
Gratulujemy dziewczêtom bardzo dobrego wystêpu w zawodach i
¿yczymy dalszych sukcesów.

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- 508 285 242 www.fotoklif.com.pl

Nauczyciele wychowania fizycznego SP Dobra Marzena Howsa i Monika Nadkierniczna

TURNIEJ BADMINTONA
Z OKAZJI
ŒWIÊTA NIEPODLEG£OŒCI
Be³czna (gm. £obez) – 12 listopada 2011 r.
Szko³a podstawowa – start turnieju o godzinie 10.00
Starsi – start turnieju o godzinie 12.00
Zapraszamy wszystkich chêtnych!

Mateuszek

Reklama w Tygodniku £obeskim
Tel. 504 042 532

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
www.fotopyrczak.pl
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OG£OSZENIA DROBNE

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

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA

US£UGI

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat drawski

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze w centrum £obza.
Kawalerka 32 mkw., III piêtro. Przystêpna cena. Tel. 609 669 593.

Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
po remoncie, 68 mkw, III piêtro,
centrum. Cena do uzgodnienia. Tel.
508 301 775

Transport, przeprowadzki,
wynajem. Fiat Ducato Maxi.
Tel. 503-613-854.

Szukam 2-pokojowego mieszkania
do wynajêcia w £obzie, tel.
504041477.

Wyburzenia, rozbiórki. Tel. 724510-626.

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

Powiat gryficki

Zamieniê mieszkanie 3 pokojowe (
wc, ³azienka, co, gara¿ murowany)
na mieszkanie 2 pokojowe i gara¿ w
Gryficach Tel. 516 973 469

Powiat gryficki

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.

NAUKA

PRACA

Powiat ³obeski

Region

Matematyka - pomoc. Tel. 516 166
301

Powiat gryficki
Korepetycje z fizyki, przygotowanie
do matury w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Tel. 691 917
221

Dom wraz z ogrodem
sprzedam w Drawsku Pom.
Tel. 94 363 2176
POJEZIERZE DRAWSKIE –
Nowe Worowo, na sprzeda¿ malowniczy grunt z lini¹ brzegow¹,
idealny na siedliska 8,5 ha i 14 ha;
PROWENT 509157645
Nowo wybudowany pawilon handlowo-us³ugowy (110 mkw., dwupoziomowy) centrum Drawska Pom. Do
wynajêcia. Tel. 602 460 233

Powiat ³obeski
Sprzedam gara¿ murowany ul.
Boczna ko³o Nadleœnictwa. Tel. 600
898 424
£abuñ W. Dom 245 mkw., ogród,
du¿a dzia³ka. Tel. 600 265 547
Wêgorzyno. Dom z potencja³em,
200 mkw/610 mkw. Cena 430.000
z³. Tel. 600 265 547

Zatrudniê tynkarzy.
Tel. 605 069 239

£obez. Dzia³ki pod zabudowê, energia elektryczna, m. plan zagospodarowania. Cena 25z³/mkw. Tel. 600
265 547.

MOTORYZACJA

Zajezierze. Dzia³ka budowlana,
pow. 2129 mkw., uzbrojona, warunki zabudowy. Tel. 600 265 547

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

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Pompki do centralnego ogrzewania Grundfos sprzedam Tel. 504
138 640.
Wynajem rusztowaniñ Warszawskich. Tel. 604 997 741

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
Artystyczne malowanie wnêtrz.
Obrazy i portrety na zamówienie.
Kopie znanych malarzy. Nieograniczone mo¿liwoœci. Tel. 504 290
492 ; 510 950 506;
www.gocha.com.pl

ROLNICTWO

Region
Sprzedam ci¹gnik ZETOR 7211,
ZETOR 7245, rozrzutnik wapna i
nawozów, stan idealny – tel. 660
010 540.

Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397 5894
. Cena do uzgodnienia
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 mkw. - 59 000 z³. Tel. 600 265
547

Powiat gryficki
Sprzedam pó³ domu, stan bardzo dobry, 84 mkw., ksiêga uregulowana. TANIO. Okolice Gryfic. Tel. 607 259 206
Posiadam gara¿ do wynajêcia oraz
0,5 ha ziemi do wydzier¿awienia.
Gryfice ul. Trzyg³owska. Tel. 501
305 767; 91 384 2678

NIERUCHOMOŒCI
Powiat œwidwiñski
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ w Œwidwinie. Tel.794 376
821.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Po³czynie-Zdroju 1080 mkw. Tel.
600 565 719.

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.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl
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El¿bieta Wiœniewska z £obza z okaza³ym burakiem

ROZMAITOŒCI
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Pierwsze przymrozki zwiastuj¹ zimê

