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Radni w Po³czynie-Zdroju wy³amali siê obowi¹zuj¹cego schematu

Nie dajmy zwijaæ naszego
pañstwa
Kazimierz Rynkiewicz

W

Po³czynie-Zdroju
wydarzy³a siê w
ubieg³ym tygodniu
rzecz warta wiêkszej uwagi; oto
7. radnych nie podda³o siê presji
burmistrza i pozosta³ych radnych, a wys³ucha³o i przychyli³o
siê do g³osów mieszkañców kilku wsi w dwóch so³ectwach, którzy nie godzili siê na zamkniêcie
szkó³ w Toporzyku i Bolkowie.
Pisa³em ju¿ o tym, ¿e rz¹d zrzuca
odpowiedzialnoœæ za brak w³asnych dzia³añ w sytuacji kryzysu
na samorz¹dy, a te z kolei na
mieszkañców. Rz¹d woli budowaæ stadiony i orliki, ni¿ na przyk³ad dop³acaæ do szkó³ we
wsiach. Woli likwidowaæ ma³e,
ale dostêpne, s¹dy, ni¿ ci¹æ wydatki na administracjê. Przyzwala na prywatyzacjê szpitali, bo
nie ma pieniêdzy, ale nie likwiduje agencji, co obieca³ ju¿ 5 lat
temu. Woli zlikwidowaæ Stoczniê Szczeciñsk¹, daj¹c¹ pracê tysi¹com ludzi, ale powo³uje spó³ki do budowy stadionów, autostrad, kolejne agencje i agendy
rz¹dowe do czegoœ tam. Jedno z
ostatnich pañstwowych przedsiêbiorstw Poczta Polska chce
zlikwidowaæ ma³e placówki, bo
nie ma pieniêdzy. Ten rz¹d mówi¹c krótko – zwija nam pañstwo i nie bardzo wiadomo, co w
rezultacie tego zwijania ma siê
wy³oniæ.
Z za¿enowaniem s³ucha³em,
jak na jednej z rocznych odpraw
pewien komendant powiatowy
policji dziêkuje w³adzom samorz¹dowym za... pomoc przy remoncie komendy (PUP da³ kilku
pracowników interwencyjnych,
mo¿e kilka puszek farby itp.).
Remont ci¹gnie siê ju¿ drugi rok
metod¹ cha³upnicz¹. Stan wiêkszoœci komisariatów jest fatalny,
ale to rz¹du nie interesuje. Taki
jest stan naszego pañstwa. Jak
znowu zaczêli kraœæ samochody,
to policja okazuje siê bezradna,
wzros³a liczba wypadków i
œmiertelnoœæ na drogach, wiêc

nawet w tej sferze nastêpuje regres.
Rok 2012 dopiero siê rozpocz¹³, a zapowiada siê gor¹co.
Wydaje siê, ¿e rz¹d przerzucaj¹cy ciê¿ar kryzysu na spo³eczeñstwo wyczerpa³ najprostsz¹ z
rezerw – siêganie do kieszeni
podatników. Pisa³em o buncie
samorz¹dów, które maj¹ ju¿
dosyæ ciêcia swoich bud¿etów,
by starczy³o im na inwestycje.
Zaczynaj¹ myœleæ o sferze spo³ecznej, której zwin¹æ i skurczyæ siê ju¿ nie daje, bo to grozi
wybuchami spo³ecznymi w³asnych mieszkañców. Przez kraj
przewala siê fala niezadowolonych z zamykania szkó³. No dobrze, zamkniemy szko³ê w tym
roku, a co zamkniemy w przysz³ym, by spi¹æ kolejny bud¿et?
Sprzedamy jakiœ zak³ad lub
spó³kê komunaln¹. Ale co
sprzedamy za dwa lata, by znowu spi¹æ bud¿et?
Pozostanie ci¹æ, zmniejszaæ,
inwestycje. To z kolei oznacza,
¿e bêdzie mniej zamówieñ na roboty publiczne i mniej firm zarobi. Oczywiœcie rz¹d bêdzie podtrzymywa³ tezê, ¿e jesteœmy
„zielon¹ wysp¹”, bo PKB wzros³o o 4,3 proc. Warto jednak zastanowiæ siê nad struktur¹ tego
buduj¹cego siê dobrobytu.
Od jakiegoœ czasu przymierzam siê do pokazania zmian w
tej strukturze, które to zmiany
odzwierciedlaj¹ sytuacjê mieszkañców. GUS poda³ dane dotycz¹ce 2011 roku, w tym eksportu. Okazuje siê, ¿e na 100 proc.
„polskiego” eksportu, 60 proc.
stanowi eksport firm zagranicznych, które w Polsce ulokowa³y
swoje zak³ady! Tu produkuj¹, bo
jest „tania si³a robocza”, a eksportuj¹ i to czêsto do w³asnego
kraju, gdzie za takie pieni¹dze,
jakie p³ac¹ Polakom nikt u nich
nie chcia³by pracowaæ.
Tym oto sposobem na przyk³ad eksportujemy samochody,
których Polska nie wytwarza, bo
nie mamy w³asnej marki. Polski

przemys³ motoryzacyjny zosta³
zdegradowany do montowni obcych marek. Dla porównania;
Niemcy, kraj 80-milionowy, posiada przynajmniej 6 marek samochodów. Porównuj¹c kraje co
do wielkoœci i potencja³u, Polska, kraj 40-milionowy, powinna
posiadaæ ich 3 albo chocia¿ 2.
Nie posiada ¿adnej.
A czy na wzrost PKB w inwestycjach nie wp³ywaj¹ na przyk³ad inwestycje dotycz¹ce budowy farm wiatrowych, choæby na
Pomorzu? Oczywiœcie, ¿e nabijaj¹ nasze PKB. Portal Polskiego (?) Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej poda³, ¿e w ostatnich latach firmy wiatrowe zainwestowa³y w naszym kraju ponad 1 miliard euro. To ponad 4
miliardy z³otych w PKB. One
chc¹ mieæ coœ z tego, a my co
bêdzimy mieæ? Dobre wskaŸniki
produkcji „zielonej” energii. Dla
zwyk³ego mieszkañca nie bêdzie
to mia³o ¿adnego wp³ywu na
poziom jego ¿ycia.
Nied³ugo ca³e Pomorze zastawione bêdzie wiatrakami i bêdziemy jeŸdziæ slalomem miêdzy potê¿nymi wiatrakami (do
150 m wysokoœci). Od krêcenia
bêdzie mo¿na dostaæ oczopl¹su.
Takie farmy ju¿ stoj¹ wzd³u¿
czêœci wybrze¿a, a zapowiadane
s¹ budowy w gminach: Drawsko
Pom., £obez, Resko, Dobra, Radowo Ma³e, P³oty, Gryfice, Karnice, Trzebiatów, Œwidwin, R¹bino, Brze¿no i wielu innych. To
praktycznie obszar ca³ego naszego Pomorza. Mo¿na bêdzie po¿egnaæ siê turystyk¹ i gospodarstwami agroturystycznymi, bo
kto bêdzie chcia³ wypoczywaæ w
cieniu szumi¹cych wie¿ wiatrakowych. W Goleniowie, w parku
biznesowym (zwolniona z podatków), powsta³a nawet fabryka œmigie³. Nabija polski PKB?
Nabija. Co z tych wiatraków
bêd¹ mieæ mieszkañcy Pomorza? Niewiele. Trochê wp³ynie
do bud¿etów gmin, ale to nie
prze³o¿y siê na jakoœæ ¿ycia, nie

licz¹c spadku wartoœci nieruchomoœci, bo kto bêdzie chcia³ je
kupowaæ w takim s¹siedztwie.
Pokazane tu zaledwie w zarysie przyk³ady ujawniaj¹ zmiany
zachodz¹ce w strukturze polskiej gospodarki. WskaŸniki sobie, a ¿ycie na prowincji sobie. I
nagle wybuchaj¹ protesty; w
sprawach ACTA, cen ropy i benzyny, podwy¿ki wieku emerytalnego. I nawet nie da siê ju¿ tego
zag³uszyæ hucznym otwarciem
stadionu narodowego. Coœ tu
pêka.
Czy¿by rodzi³a siê w koñcu
demokracja uczestnicz¹ca – nic
o nas bez nas? Mam nadziejê, ¿e
powoli, ale jednak. Rz¹dy zmieniaj¹ siê, a pañstwo jest - nasze.
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Rady przeciw likwidacji
samodzielnoœci s¹du w £obzie
(POWIAT) Na sesjach rad
gmin naszego powiatu oraz
wspólnych posiedzeniach komisji, radni podejmuj¹ uchwa³y intencyjne, wyra¿aj¹c swoje stanowiska dotycz¹ce zamiaru likwidacji samodzielnoœci S¹du Rejonowego w £obzie.
Wszystko to w zwi¹zku z niepokoj¹cymi informacjami, jakie docieraj¹ do naszego powiatu. Ministerstwo Sprawiedliwoœci przedstawi³o projekt rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego organizacjê s¹dów po-

wszechnych. Planowana reorganizacja mo¿e prowadziæ do likwidacji
S¹du Rejonowego w £obzie. Wed³ug wielu opinii zaproponowane w
rozporz¹dzeniu rozwi¹zanie w postaci zniesienia S¹du Rejonowego w
£obzie, stanowi regres i obni¿enie
rangi tego organu, a dokonywane
zmiany nie uwzglêdniaj¹ potrzeb
spo³ecznych.
Stanowiska – sprzeciwy, wyrazi³y ju¿ rady gmin Wêgorzyno i
Radowo Ma³e. Podobnie ma siê staæ
w pozosta³ych gminach naszego
powiatu.
PJ

UCHWA£A RADY MIEJSKIEJ W WÊGORZYNIE
z dnia 26 STYCZNIA 2012 r.
w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Wêgorzynie dotycz¹cego
zamiaru likwidacji samodzielnoœci S¹du Rejonowego w £obzie.
Rada Miejska w Wêgorzynie uchwala, co nastêpuje:
§ 1 Rada Miejska w Wêgorzynie wyra¿a stanowisko, nastêpuj¹cej
treœci:
„W trosce o rozwój wspólnoty gminnej oraz o bezpieczeñstwo obywateli Rada Miejska w Wêgorzynie wyra¿a sprzeciw wobec planowanej
przez Ministra Sprawiedliwoœci reorganizacji s¹downictwa polegaj¹cej
m.in. na zniesieniu S¹du Rejonowego w £obzie.
Dla spo³ecznoœci lokalnej nie jest satysfakcjonuj¹ce rozwi¹zanie, w
którym s¹d ³obeski mia³by staæ siê wydzia³ami zamiejscowymi s¹du gryfickiego.
Plany Ministerstwa zosta³y przygotowane bez uzasadnienia w oparciu jedynie o kryterium formalne (iloœci sêdziów orzekaj¹cych w s¹dzie),
bez analizy i uwzglêdnienia uwarunkowañ lokalnych i potrzeb spo³ecznych. Wskazuje to na przedmiotowe traktowanie wspólnot lokalnych,
które budzi nasz sprzeciw i oburzenie.
Rada Miejska w Wêgorzynie apeluje do Pana Ministra Sprawiedliwoœci o zaniechanie wdro¿enia planowanych zmian w funkcjonowaniu
s¹dów rejonowych.”

Konkurs na logo LOT
Zarz¹d Stowarzyszenia Lokalnej
Organizacji Turystycznej Powiatu
£obeskiego og³asza konkurs na logo
(znak graficzny) naszego stowarzyszenia.
Do projektu warto u¿yæ symbole
atrybutów turystycznych i krajoznawczych naszego powiatu. Informacje na temat LOT-u zamieszczone s¹ na stronie internetowej powiatu ³obeskiego: www.powiatlobeski.pl
Najlepsze prace zostan¹ nagrodzone. Zarz¹d Stowarzyszenia zastrzega sobie, ¿e wszystkie projekty

staj¹ siê w³asnoœci¹ LOT-u. Prace
mog¹ byæ wykonane w dowolnej
technice graficznej na papierze lub w
formie elektronicznej (w dowolnym
formacie).
Projekty w zaklejonych kopertach prosimy sk³adaæ w Wydziale
Oœwiaty i Promocji Starostwa Powiatowego, mieszcz¹cym siê w
£obzie przy ulicy Konopnickiej 41
lub poczt¹ elektroniczn¹ na adres:
lot@powiatlobeski.pl do dnia 23
marca 2012 roku.
Sylwia Banaœ Prezes Zarz¹du,
Henryk Musia³ Sekretarz Zarz¹du
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Miasto i Gmina £obez mo¿e s³yn¹æ z innych
rzeczy, a nie z najdro¿szego wiceburmistrza
w województwie zachodniopomorskim,
który ma wy¿sz¹ pensjê, jak niejeden
prezydent najwiêkszych miast w Polsce.

Radni zadecyduj¹,
czy odwo³aæ
wiceburmistrza
(£OBEZ). Kolejna sesja Rady
Miejskiej w £obzie zosta³a zaplanowana na 8 lutego. Podczas niej zostanie przedstawiony m.in. projekt
uchwa³y w sprawie zmiany w statucie gminy. Zmiana ta ma dotyczyæ
wykreœlenia paragrafu 69 – „1. Zastêpca Burmistrza jest pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym
w Urzêdzie Miejskim na podstawie
powo³ania. 2. Zastêpca Burmistrza
wykonuje zadania powierzone mu
przez Burmistrza.a co za tym idzie
wykreœlenia stanowiska wiceburmistrza”.
W uzasadnieniu do uchwa³y czytamy m.in., ¿e w ¿adnej oœciennej
gminie nie ma stanowiska wiceburmistrza, a spo³eczeñstwa gminy
£obez nie staæ na „tak¹ rozrzutnoœæ
i to na tak¹ skalê”. Dalej czytamy:
„Gmina mo¿e funkcjonowaæ bez
zastêpcy, a Pan Ireneusz Kabat
mo¿e piastowaæ inne stanowisko,
nie tak kosztowne. Miasto i Gmina
£obez mo¿e s³yn¹æ z innych rzeczy,
a nie z najdro¿szego Wiceburmistrza w Województwie Zachodnio-

pomorskim, który ma wy¿sz¹ pensje
jak nie jeden prezydent najwiêkszych miast w Polsce.
Zaoszczêdzone w ten sposób
pieni¹dze proponujemy przeznaczyæ na monitoring, co zwiêkszy
bezpieczeñstwo
mieszkañców
£obza lub na oœwietlenie promenady, b¹dŸ na ka¿dy inny cel s³u¿¹cy
nie jednej osobie jak obecnie, ale
ca³emu spo³eczeñstwu.
Mandat zaufania od spo³eczeñstwa dosta³ Ryszard Sola i jeœli sobie nie radzi bez tak drogiego zastêpcy, to znaczy, ¿e najwyraŸniej
nie nadaje siê na tak odpowiedzialne stanowisko. Spo³eczeñstwo nie
da³o pozwolenia na tak wysok¹ pensje dla Pana Kabata.
W zwi¹zku z kryzysem i brakiem
œrodków finansowych dla Gminy
£obez, podjêcie uchwa³y bêdzie
wyra¿a³o zdanie spo³eczeñstwa reprezentowanego przez radnych”.
Projekt uchwa³y podpisa³o troje
radnych: Janusz Skrobiñski, Maria
Pokomeda i Henryk Stankiewicz.
MM

Biuro reklamy

P£YTY OSB

Tygodnika £obeskiego
Tel. 504 042 532

NAJTANIEJ. 602 131 760
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Wêgorzyno nie porêczy tej
(WÊGORZYNO) 26
stycznia (czwartek) 2012
roku o godzinie 16.30
w sali konferencyjnej
Urzêdu Miejskiego w
Wêgorzynie odby³a siê
XIII sesja Rady Miejskiej.
W porz¹dku obrad
znalaz³a siê uchwa³a w
sprawie udzielenia
porêczenia cywilnego
tytu³em zabezpieczenia
po¿yczki w celu
realizacji
przedsiêwziêcia przez
Celowy Zwi¹zek Gmin
R-XXI w Nowogardzie.
Radni mieli wiele
obaw w zwi¹zku
z porêczeniem, a
w konsekwencji nie
wyrazili na nie zgody.
Na sesjê przyby³
przedstawiciel CZG
R-XXI Antoni Bielida
- przewodnicz¹cy
Zarz¹du.
Celowy Zwi¹zek Gmin R - XXI
zwróci³ siê o pilne udzielenie porêczenia po¿yczki na ³¹czn¹ kwotê 2
300 000 z³, w tym na Gminê Wêgorzyno przypada 160.600 z³ przedk³adaj¹c projekt uchwa³y.
CZG R-XXI realizuje projekt
budowy Regionalnego Zak³adu
Gospodarowania Odpadami w S³ajsinie w gminie Nowogard, jako element ca³ego systemu gospodarowania odpadami, zamkniêcie i zrekultywowanie istniej¹cej kwatery sk³adowiska, budowa trzech Stacji
Prze³adunkowych - w Mielenku
Drawskim w gminie Drawsko Pomorskie o przepustowoœci ok. 14
000 Mg/rok, w Kamieniu Pomorskim (ok. 27 000 Mg/rok) oraz Œwinoujœciu (ok. 42 000 Mg/rok) wraz
z zapleczem do magazynowania
odpadów oraz placami kompostowania odpadów zielonych. Koszt
zadania wynosi 89 882 206,57 z³
netto, w tym maksymalna wartoœæ
dofinansowania z Unii Europejskiej: 69 401 647,31 z³ netto.
Celem zabezpieczenia wk³adu
w³asnego Zwi¹zek wyst¹pi³ do
NFOŒ i GW w Warszawie z wnio-

skiem o po¿yczkê w wysokoœci do
17 000 000 z³ sp³ata, której ma byæ
zabezpieczona porêczeniem cz³onków Zwi¹zku. Do dnia 05.01.2012
uchwa³y w sprawie porêczenia na
³¹czn¹ kwotê 14 700 000 z³ podjê³y
nastêpuj¹ce gminy: Œwinoujœcie - 3
375 000 z³, Drawsko Pomorskie - 3
375 000 z³, Nowogard - 3 375 000
z³, Stepnica - 1 000 000 z³, Gryfice
- 1 500 000 z³, Wolin - 1 500 000 z³
i Z³ocieniec - 575 000 z³.
Aby mo¿liwe by³o uruchomienie œrodków z po¿yczki niezbêdne
jest jeszcze uzyskanie porêczenia
na kwotê 2.300.000 z³. Dwie
du¿e gminy – Kamieñ Pomorski i
Miêdzyzdroje odmówi³y udzielenia
porêczenia.
Pierwszy g³os w dyskusji zabra³
przewodnicz¹cy rady Jan Mazuro
prosz¹c Antonego Bielidê - przewodnicz¹cego Zarz¹du CZGR –
XXI o wyjaœnienie dlaczego wiêksze i bogatsze gminy zrezygnowa³y
z udzielenia porêczenia „Gmina
Kamieñ Pomorski i Miêdzyzdroje
s¹ to du¿e gminy, i bogatsze od nas,
powie nam pan dlaczego wycofa³y
siê z porêczenia, co siê wydarzy³o?”
- mówi³ przewodnicz¹cy.

- Gmina Kamieñ Pomorski, na
której terenie organizowana jest inwestycja pocz¹tkowo zobowi¹za³a
siê, ¿e nam porêczy kredyt. Ale w
rezultacie wycofa³a siê z tego porêczenia. Nie chcia³bym tego tematu
rozwijaæ, bo to nie jest miejsce na
tego typu dyskusje. Gmina Kamieñ
Pomorski prowadzi jak¹œ dziwn¹
swoj¹ wewnêtrzn¹ politykê dotycz¹c¹ gospodarki odpadami mimo
tego, ¿e jest cz³onkiem zwi¹zku.
Tyle mogê powiedzieæ. By³em na
sesji, tak zdecydowano, dziwi mnie
to i pozosta³ych cz³onków. Miêdzyzdroje by³y t¹ gmin¹, któr¹ mieliœmy w rezerwie. Wyst¹piliœmy do
niej o porêczenie, pan burmistrz
kierowa³ jednak pismo do naszego
Zarz¹du, w którym napisa³, ¿e gmina jest bardzo zad³u¿ona, ma trudnoœci finansowe i nie mo¿e nam
porêczyæ kredytu.
Ustawa o finansach publicznych
mówi o tym, ¿e porêczenie nie
wchodzi w zad³u¿enie gminy.
Mamy te¿ takie zapewnienie ze strony RIO. Tak¿e te argumenty, które
przytaczaj¹ niektóre gminy nie s¹
adekwatne do przepisów.
Radnych z Wêgorzyna jednak
nie przekonywa³y wyt³umaczenia,

wrêcz przeciwnie, mieli coraz wiêcej w¹tpliwoœci i obaw. Radny Janusz Sadurek pyta³ cz³onka zarz¹du
o to, czy wobec tych gmin, które
odmówi³y porêczenia, bêd¹ wyci¹gane jakieœ konsekwencje ze strony
zwi¹zku. Radny powiedzia³ tak¿e,
¿e w jego rozumieniu, z przedstawionej uchwa³y wynika, ¿e gmina
Wêgorzyno bêdzie musia³a sp³acaæ
ten kredyt.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du CZG
R-XXI powiedzia³ jednak, ¿e ¿adne
konsekwencje nie bêd¹ wyci¹gane
w zwi¹zku z odmow¹ porêczenia.
Powiedzia³, i¿ budowla, która bêdzie znajdowa³a siê na terenie gminy Kamieñ Pomorski ma s³u¿yæ tak¿e pobliskim gminom.
Do dyskusji do³¹czy³a radna Jadwiga Kamiñska, która nie rozumia³a postêpowania zwi¹zku, radna
mia³a tak¿e kilka pytañ do p. Antoniego Bielidy.
– Jest pan przedstawicielem zarz¹du, a zarz¹d nad tym projektem
pracuje przez 9 lat. 2 miesi¹ce wczeœniej by³a u nas pani z zarz¹du
zwi¹zku i nic nie mówi³a o pieni¹dzach, twierdzi³a, ¿e nie bêdziemy
musieli niczego porêczaæ. Nic pañ-
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po¿yczki
stwo nie wspominacie o problemach. Coœ tu jest nie tak. Proszê
pana, po¿yczka w wysokoœci 70 mln
i wy nie macie ¿adnego pewnego
zabezpieczenia? My wiemy, ¿e to
porêczenie wp³ynie na nasz d³ug,
przez co pewnych inwestycji jako
gmina nie bêdziemy mogli wykonaæ. A teraz je¿eli zad³u¿enie ma byæ
co roku wyliczane, to dlaczego takiej informacji nie dostaliœmy w
grudniu czy listopadzie, kiedy ustalaliœmy bud¿et? Sk¹d teraz mamy
wzi¹æ te pieni¹dze? - mówi³a radna.
Skarbnik gminy tak¿e zabra³a
g³os w dyskusji. Mówi³a o tym, ¿e
porêczenie kredytu nie jest ujmowane w zad³u¿eniu gminy. Jednak z
uchwa³y, jak¹ przedstawi³ zwi¹zek
gminie wynika³o co innego.
- Z jednej strony porêczamy
po¿yczkê, a z drugiej póŸniej sp³acamy porêczenie w ratach. Tak jest
to ujête w uchwale. Nie rozumiem
tego. Mamy obowi¹zek póŸniej
sp³aciæ to zad³u¿enie. A je¿eli tak, to
wchodzi to do wskaŸników w naszym bud¿ecie - mówi³a skarbnik
El¿bieta Grabowska.
W¹tpliwoœci radnych próbowa³
rozwiaæ przewodnicz¹cy zarz¹du
Antoni Bielida.
- 70 mln z³otych otrzymaliœmy
bez porêczenia. Porêczenia potrzebujemy tylko na 17 mln z³otych. To
jest udzia³ w³asny. Wybrane gminy
pocz¹tkowo mówi³y, ¿e takie rozwi¹zanie akceptuj¹. Dlatego problemu nie zg³aszaliœmy do waszej
gminy. A teraz jeœli czêœæ siê z tego
wycofa³a, to zwi¹zek szuka innych
rozwi¹zañ. Zarz¹d zwi¹zku ma alternatywne rozwi¹zania. Mnie pytaj¹, czy tak wiele gmin (27) nie
mo¿e nam porêczyæ kredytu w kwocie 17 mln z³otych. Je¿eli gminy nie
porêcz¹ nam brakuj¹cej kwoty, to
zarz¹d podejmie inne decyzje. Mo¿emy zaci¹gn¹æ po¿yczkê na brakuj¹ca kwotê, lecz bêdzie to siê wi¹za³o z dodatkowymi kosztami.
Jeœli chodzi o uchwa³ê, to jest
taka zasada, ¿e dopóki zwi¹zek bêdzie kredyt sp³aca³, to nie ma ¿adnego problemu. Gmina nie bêdzie wtedy niczego sp³acaæ. Porêczenie bêdzie sp³acane przez gminê dopiero
wtedy, kiedy zwi¹zek nie bêdzie
sp³aca³ tej po¿yczki. W uchwale jest
pokazana kwota prognoz sp³aty.

Gmina musi uj¹æ te kwoty w swoim
bud¿ecie, ale nie wlicza do zad³u¿enia i wskaŸników – mówi³ p. Antoni
Bielida.
Dyskusja nie prowadzi³a do,
¿adnych rozwi¹zañ, nie wynika³o
te¿ z niej nic nowego, radnym tak
naprawdê nie zosta³y wyt³umaczone ¿adne rzeczy, o które pytali. Pozosta³o to, o czym wiedzieli wczeœniej. O podsumowuj¹cy g³os pokusi³a siê burmistrz Wêgorzyna p.
Monika KuŸmiñska.
- Dla mnie jednoznacznie wynika, ¿e musielibyœmy uj¹æ te porêczenie we wskaŸnikach. Jest to potencjalna sp³ata, a te trzeba ujmowaæ w zad³u¿eniu. Na terenie gminy
Kamieñ Pomorski bêdzie budowana jednak stacja prze³adunkowa i
bêdzie warta a¿ 6 mln, ale gmina
wycofa³a siê z tego porêczenia. Zastanawiaj¹ce jest to, dlaczego odmówili. W zwi¹zku z tym, ¿e na ich
terenie bêdzie prowadzona inwestycja, to zwi¹zek ma na pewno
oœwiadczenie o wyra¿eniu zgody
dysponowania ich gruntem. Czy nie
mo¿na by by³o tego wykorzystaæ
jako porêczenia? Nastêpnym problemem jest to, ¿e zanim radni by
uchwalili zgodê na udzielenie porêczenia, nale¿a³oby najpierw uchwaliæ zmianê bud¿etow¹, wprowadziæ
zmianê w wieloletniej prognozie
finansowej, nastêpnie j¹ uchwaliæ.
Gdyby wskaŸniki nie wychodzi³y,
musielibyœmy odwlekaæ b¹dŸ rezygnowaæ z naszych lokalnych inwestycji. Nie wiem, czy nasz¹ gminê
staæ na rezygnacje z zadañ w imiê
porêczenia – mówi³a burmistrz
Wêgorzyna.
Przewodnicz¹cemu Zarz¹du
Celowego Zwi¹zku Gmin R-XXI
nie uda³o siê przekonaæ radnych do
porêczenia nawet tak niewielkiej
kwoty. Radni mieli wiele w¹tpliwoœci i wiele niewiadomych, na które
nie uzyskali odpowiedzi.
Kontrowersje budzi³a treœæ samej uchwa³y, a dok³adnie mówi¹c,
zapis o sp³atach kredytu. Radni w
trosce o w³asny bud¿et i zadania
lokalne nie podjêli uchwa³y w sprawie porêczenia. 10 radnych by³o
przeciw, 3 siê wstrzyma³o, natomiast nie by³o g³osów za przyjêciem
uchwa³y.
Piotr Jachym

BIURO OG£OSZEÑ
TYGODNIKA £OBESKIEGO
TEL. 91 39 73 730; 504 042 532
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10 lat temu ukaza³ Wy¿sza cena za wodê
w gminie Radowo Ma³e
siê pierwszy
numer „tygodnika
³obeskiego”

Nr 1 z dnia 17 stycznia 2002 r.

Nr 3 z dnia 31 stycznia 2002 r.

(POWIAT). W tym roku
nasz Tygodnik obchodzi
10. lat istnienia, liczy
sobie dok³adnie tyle lat,
ile ma powiat ³obeski.
Pierwszy numer ukaza³
siê 17 stycznia 2002 r.

sty w³o¿y³ g³oœnik, spróbowa³ wina
mszalnego i opuœci³ œwi¹tyniê.
Nasz Tygodnik donosi³ równie¿
o tym, ¿e drogowców zaskoczy³a
zima, ale to akurat nigdy nie by³o
¿adnym zaskoczeniem dla mieszkañców.
13 stycznia 2002 roku Jan WoŸniak zosta³ prezesem miejsko-gminnych struktur PSL w £obzie.
W tamtym czasie szko³y na terenie powiatu ³obeskiego boryka³y siê
z problemem braku nauczycieli z
wykszta³ceniem filologicznym. W
szkole w Radowie Ma³ym jêzyka
angielskiego uczy³a Ukrainka. Wyjecha³a przed³u¿yæ wizê i... ju¿ nie
wróci³a. Jej miejsce zajê³a mieszkanka £obza.
Bud¿et gminy Wêgorzyno w
2002 roku wynosi³ 9.515.478 z³, do
jego
zamkniêcia
brakowa³o
1.061.240 z³. Z kolei bud¿et gminy
£obez wynosi³ 16.818.867 z³, wydatki natomiast - 18.358.977 z³.
Podczas sesji bud¿etowej z funkcji
skarbnika zrezygnowa³a pani Helena Szulc, której za pracê podziêkowano owacjami na stoj¹co. Pani H.
Szulc podjê³a pracê w organizuj¹cym siê w³aœnie starostwie powiatowym w £obzie. W Radowie Ma³ym
w tym czasie trwa³y prace wykoñczeniowe w hali sportowej.
Wtedy te¿ wesz³a w ¿ycie ustawa, która ka¿demu obywatelowi
przyzna³a prawo do zadawania pytañ oraz szukania informacji w urzêdach, zwi¹zkach zawodowych,
spó³kach skarbu pañstwa, partiach
politycznych, czyli ustawa o dostêpie do informacji publicznej. MM

Goœcimy w Pañstwa domach ju¿
od dekady; wiele przez ten czas
zmieni³o siê, inny ju¿ jest krajobraz
£obza. Zniknê³o wiele obiektów,
jak choæby rzeŸnia, restauracja Tradycja, gorzelnia, Provimi, powsta³y
markety i wci¹¿ ¿yjemy nadziej¹ na
lepsza przysz³oœæ. W Radowie Ma³ym powsta³a hala sportowa, podobnie w Dobrej i Resku, zosta³y wybudowane boiska, zniknê³o kilka
obiektów... Informowaliœmy Pañstwa o wszystkich wydarzeniach,
jakie mia³y miejsce w tym czasie i
komentowaliœmy niektóre sytuacje.
W naszym archiwum siêgnêliœmy po pierwsze wydanie Tygodnika. Przypomnimy o czym wówczas
pisaliœmy.
Spraw¹, bulwersuj¹c¹ mieszkañców £obza by³o w³amanie do
tutejszego koœcio³a. Mia³o ono
miejsce z 11 na 12 stycznia 2002 r.
Nieznany sprawca dosta³ siê do
œrodka œwi¹tyni drzwiami od strony
sklepu akwarystycznego. W koœciele uszkodzi³ skarbonkê przy wejœciu
g³ównym i zabra³ trochê drobnych.
Pozosta³ych skarbonek jednak nie
rusza³. Z kolumny wykrêci³ g³oœnik,
po czym poszed³ do zakrystii, pootwiera³ tam szafki, do torby organi-

(RADOWO MA£E) 25.01.
2012 roku odby³o siê wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy. W
porz¹dku obrad znalaz³a siê
uchwa³a w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodê.
Na terenie gminy Radowo Ma³e
gospodarstwa domowe, przemys³owi i pozaprzemys³owi odbiorcy
us³ug oraz gmina za wodê pobran¹ z
publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe oraz
do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych zap³aci 2,97 z³ brutto za m szeœc. wody.
Stawka op³aty abonamentowej
dla odbiorcy rozliczonego wg wodomierza g³ównego wyniesie 6,24

z³/odbiorcê/miesi¹c.
Stawka op³aty abonamentowej
dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym
wody w budynku wielolokalowym
(gdy wodomierz g³ówny rozliczany
jest z zarz¹dc¹ lub w³aœcicielem
budynku) wyniesie 3,12 z³/odbiorcê/miesi¹c.
Stawka op³aty abonamentowej
dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotycz¹cych przeciêtnych
norm zu¿ycia wody wyniesie 5,75
z³/odbiorcê/miesi¹c.
Przedstawione taryfy przez Wodoci¹gi Zachodniopomorskie Sp. z
o. o. z Goleniowa s¹ wy¿sze, ni¿
dotychczas obowi¹zuj¹ce w gminie
Radowo Ma³e. Jak wyjaœni³ przedstawiciel spó³ki, wzrost jest zgodny
z inflacj¹.
PJ

Czêœæ sieci kanalizacyjnej
ju¿ zrobiona
(RESKO) 18 stycznia 2012
roku burmistrz Reska Arkadiusz
Czerwiñski wyda³ obwieszczenie
o zakoñczeniu budowy sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Resko.
Obszary ukoñczonej sieci kanalizacyjnej:
- obszar C – zlewnia w zachodniej czêœci miasta w ulicach: Alei
Wolnoœci, Leœnej, Zachodniej i M.
Buczka.
- obszar D - zlewnia w po³udniowej czêœci miasta w ulicach: Jednoœci Narodowej, Szpitalnej, Polnej,
¯eromskiego, kolejowej i Browarnej.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 roku o
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w
gminach (Dz.U. Z 2005 Nr 236,
poz.2008 ze zmianami) w³aœciciele
nieruchomoœci zapewniaj¹ utrzy-

manie czystoœci i porz¹dku miêdzy
innymi przez przy³¹czanie nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej.
W celu wype³nienia powy¿szego obowi¹zku w terminie 21 dni od
dnia podania do wiadomoœci obwieszczenia, nale¿y zwróciæ siê do
spó³ki Wodoci¹gi i Kanalizacje z
siedzib¹ w Resku, ul. Koœciuszki 7,
z wnioskiem o wydanie warunków
technicznych w³¹czenia nieruchomoœci do sieci kanalizacji sanitarnej
oraz ustalenia sposobu rozdzielenia
i odprowadzenia wód opadowych.
W terminie do dwóch tygodni od
dnia z³o¿enia kompletnego wniosku, zostan¹ wydane warunki techniczne okreœlaj¹ce warunki i wymagania jakie nale¿y spe³niæ, a¿eby
pod³¹czyæ nieruchomoœæ do sieci.
Warunki techniczne wydawane
s¹ bezp³atnie.
PJ
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Wy¿sze diety dla
radnych i so³tysów
(WÊGORZYNO) Podczas
ostatniej sesji Rady Miejskiej w
Wêgorzynie (26.01.2012 r.) radni
podjêli uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad przys³ugiwania diety
dla so³tysów, radnych i przewodnicz¹cych komisji.

udzia³ w sesji oraz za udzia³ w posiedzeniach komisji sta³ych i doraŸnych rady Miejskiej w Wêgorzynie
wynosi³a 150 z³. Poprzez podjêcie
nowej uchwa³y radni za udzia³ w
sesji bêd¹ dostawaæ dietê w wysokoœci 200 z³.

Dotychczasowe diety dla so³tysów - przewodnicz¹cych organów
wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wêgorzyno - w ostatnich latach nie by³y podwy¿szane i
obowi¹zuj¹ od kwietnia 2007 roku.
W lutym 2011 roku so³tysi wyst¹pili
z proœb¹ o podwy¿szenie diet ze
wzglêdu na zwiêkszone obowi¹zki
zwi¹zane m.in. z realizacj¹ funduszu so³eckiego.

So³tysi na sesji wnioskowali o
to, aby diety otrzymywali bez
wzglêdu na to, czy uczestnicz¹ w
posiedzeniu sesji Rady Miejskiej
czy te¿ nie. Swoj¹ proœbê motywowali tym, ¿e maj¹ œwiadomoœæ o
spo³ecznym charakterze pracy so³tysa, lecz w zwi¹zku z tym ponosz¹
wiele kosztów, poniewa¿ pracuj¹ w
swoich so³ectwach ca³y miesi¹c, a
nie tylko podczas sesji. So³tysi mówili, ¿e nie zawsze odpowiada im
termin sesji, czêsto te¿ bywaj¹ w
Urzêdzie Miejskim kilka razy w
miesi¹cu, kiedy to w³aœnie za³atwiaj¹ sprawy so³eckie.
W odpowiedzi jednak sekretarz
gminy powiedzia³a, i¿ statut gminy
mówi o tym, ¿e diety mog¹ byæ
wyp³acane tylko za udzia³ w posiedzeniu.

Dieta dla so³tysów od momentu
podjêcia nowej uchwa³y bêdzie
wynosi³a 200 z³, jednak przys³uguje
wy³¹cznie w przypadku udzia³u w
posiedzeniu sesji Rady Miejskiej.
Poprzednio so³tysi z gminy Wêgorzyno za udzia³ w posiedzeniu otrzymywali 120 z³.
Diety radnych Rady Miejskiej w
Wêgorzynie w ostatnich latach nie
by³y podwy¿szane i obowi¹zuj¹ od
stycznia 2008 roku. Dotychczas
dieta dla radnego Rady Miejskiej za

Istnieje jednak mo¿liwoœæ zmiany statutu gminy, jednak do tego
potrzeba powo³ania 3 osobowej
komisji.
PJ

150.000 z³ dla
Sparty Wêgorzyno
(WÊGORZYNO) 29.01.2012 r.
na stronie biuletynu informacji publicznej (bip) w Wêgorzynie ukaza³o siê og³oszenie burmistrz Moniki
KuŸmiñskiej w sprawie rozstrzygniêcia otwartego konkursu ofert na
realizacjê zadania publicznego w
zakresie upowszechniania kultury

fizycznej i sportu na rok 2012.
Dotacja na realizacjê zadania
publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
2012 roku bêdzie wynosi³a 150.000
z³. W rozstrzygniêciu konkursu zosta³a wybrana oferta Ludowego
Klubu Sportowego „SPARTA”. PJ

8.400 z³ dla Chóru
Kantylena
(WÊGORZYNO) W og³oszonym na dzieñ 20 stycznia 2012 roku
otwartym konkursie ofert na realizacjê zadania publicznego z zakresu
upowszechniania kultury poprzez
propagowanie pieœni chóralno - sakralnej, koncertowanie z okazji uro-

czystoœci pañstwowych w 2012
roku, zosta³a wybrana oferta Stowarzyszenia Chóru „KANTYLENA”
przy Parafii p.w. WNMP.
Wysokoœæ planowanych œrodków publicznych przeznaczonych na
realizacjê zadania to 8.400 z³. PJ
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Nowe taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodê

(WÊGORZYNO) 26 stycznia
2012 roku o godzinie 16.30 w sali
konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie odby³a siê XIII
sesja Rady Miejskiej. W porz¹dku obrad znalaz³a siê uchwa³a w
sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodê.
Taryfy, o których mowa, maj¹
zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodê realizowanego
przez Wodoci¹gi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. z Goleniowa, na terenie gminy Wêgorzyno, tj. na 4 ujêciach wody z sieciami przesy³owymi, rozdzielczymi i przy³¹czami w
miejscowoœciach:
1. Chwarstno - Trzebawie
2. BrzeŸniak
3. Mieszewo - Zwierzynek - Mielno
4. Sielsko - Runowo
Na wy¿ej wymienionym terenie
gospodarstwa domowe, przemys³owi i pozaprzemys³owi odbiorcy
us³ug oraz gmina za wodê pobran¹ z
publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe oraz
do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych zap³aci 3,00 z³/ m szeœc. wody.
Stawka op³aty abonamentowej
dla odbiorcy rozliczonego wg wo-

domierza g³ównego wyniesie 7,92
z³/odbiorcê/miesi¹c.
Stawka op³aty abonamentowej
dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym
wody w budynku wielolokalowym
(gdy wodomierz g³ówny rozliczany
jest z zarz¹dc¹ lub w³aœcicielem
budynku) wyniesie 6,45 z³/odbiorcê/miesi¹c.
Stawka op³aty abonamentowej
dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotycz¹cych przeciêtnych
norm zu¿ycia wody wyniesie 7,26
z³/odbiorcê/miesi¹c.
Przedstawione taryfy s¹ ni¿sze,
ni¿ obowi¹zuje dotychczas, aczkolwiek stawki te s¹ i tak wy¿sze, ni¿
p³ac¹ je mieszkañcy pozosta³ej czêœci gminy. Jak wyjaœni³a burmistrz
Wêgorzyna ujednolicenie stawek w
ca³ej gminie bêdzie mo¿liwe dopiero od listopada br.
Aby mieszkañcy gminy nie czuli
siê pokrzywdzeni, radni gminy
uchwalili tak¿e uchwa³ê w sprawie
dop³at do taryf dla gospodarstw
domowych w ww. miejscowoœciach.
Od 1 stycznia 2012 r. do 29 lutego 2012 r. dop³ata bêdzie wynosi³a
1,24 z³ brutto do l m szeœc. wody, natomiast od 1 marca 2012 r. do 31
paŸdziernika 2012 r. - 0,73 z³ brutto
do l m szeœc. wody.
PJ

Budowa oœwietlenia ulicznego
na ul. Nadrzecznej w Resku
(RESKO) 25 stycznia br. na
stronie biuletynu informacji publicznej gminy Resko pojawi³o siê
og³oszenie o zamówieniu, którego
przedmiotem jest wykonanie roboty budowlanej polegaj¹cej na
budowie oœwietlenia ulicznego na
ul. Nadrzecznej w Resku.
Roboty obejmuj¹ m.in:
- demonta¿ wysiêgnika i oprawy
oœwietlenia zewnêtrznego z istniej¹cego s³upa;

- wykonanie fundamentów typu
F-100 pod s³upy oœwietleniowe 10 –
szt.;
- dostawê i monta¿ 10 szt. s³upów oœwietleniowych o wysokoœci
nad gruntem 5 m typu Art Metal ST4/94 z wysiêgnikiem dwuramiennym R-10, z oprawami oœwietleniowymi typu Aries 70W – 20 szt.
Prace budowlane maj¹ byæ wykonane w terminie do 15 maja 2012
r.
PJ

Str
Str.. 8

BEZPIECZNY POWIAT

tygodnik ³obeski 31.1.2012 r.

Podsumowano pracê ³obeskich
policjantów
(£OBEZ) 24 stycznia
(wtorek) br. w sali
konferencyjnej Urzêdu
Miejskiego odby³a siê
ca³oroczna odprawa
policjantów z Komendy
Powiatowej Policji w
£obzie. Na odprawie
oceniono pracê
³obeskich
funkcjonariuszy
w 2011 roku.
W spotkaniu podsumowuj¹cym
poprzedni rok wziêli udzia³ m.in.:
zastêpca komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie insp. Jacek Fabisiak, starosta ³obeski Ryszard Brodziñski, prezes S¹du Rejonowego w £obzie Grzegorz Szacoñ i prokurator rejonowa Ma³gorzata Post-Dziêcio³, policjanci i
przedstawiciele gmin naszego powiatu.
Podinspektor Robert Gaj - komendant powiatowej policji w
£obzie przedstawi³ raport za miniony rok.
Na pocz¹tku podinsp. Gaj powiedzia³ o priorytetach i zadaniach
jakie realizowa³a ³obeska policja w
poprzednim roku, a by³y to m.in.:
- Wzrost zadowolenia obywateli
z jakoœci pracy policjantów oraz
eliminacja zachowañ szczególnie
uci¹¿liwych spo³ecznie.
- Poprawa bezpieczeñstwa w
zwi¹zku z przebiegiem imprez masowych.
- Podniesienie jakoœci czynnoœci
prowadzonych na miejscu przestêpstwa i wykroczenia.
- Poprawa bezpieczeñstwa w
ruchu drogowym.

W 2011 roku wszczêto 1216
postêpowañ przygotowawczych o
32 postêpowania mniej, w porównaniu do 2010 roku. Nast¹pi³ spadek
wszczêæ postêpowañ o 2,4%. W
2011 roku zanotowano 1454 przestêpstw stwierdzonych , w roku
2010 odnotowano 1452 przestêpstw stwierdzonych. Nast¹pi³
wiêc wzrost ogólnej liczby przestêpstw o 0,1%. Wzrost liczby przestêpstw stwierdzonych w 2010 jest
uwarunkowany wzrostem przestêpstw przeciwko mieniu. Natomiast wskaŸnik wykrywalnoœci
przestêpstw wynosz¹cy 72,2%
spad³ o 3,6%, jest on jednak taki
sam jak w roku 2009. Wynik ten
mo¿na uznaæ za dobry; ³obesk¹ komendê plasuje na 12 miejscu, powy¿ej œredniej wykrywalnoœci w województwie, która wynosi 71,1%.
Najwiêcej postêpowañ przygotowawczych wszczêto w KPP w
£obzie - 593, w wyniku których
stwierdzono pope³nienie 763 przestêpstw (52,57% ogólnej liczby
przestêpstw w powiecie ³obeskim).
W Posterunku Policji w Resku
wszczêto 289 postêpowañ przygotowawczych, stwierdzono pope³nienie 282 przestêpstw (19,42%
ogólnej liczby przestêpstw).
W Posterunku Policji w Wêgorzynie wszczêto 247 postêpowania
przygotowawcze, w wyniku których
stwierdzono pope³nienie 240 przestêpstw (16,52% ogólnej liczby
przestêpstw).
Natomiast w Posterunku Policji
w Dobrej wszczêto 119 postêpowañ
przygotowawczych w wyniku których stwierdzono pope³nienie 138
przestêpstw (9,5% ogólnej liczby
przestêpstw w powiecie ³obeskim).
Komendant Powiatowej Policji
w £obzie zauwa¿y³, ¿e nast¹pi³

wzrost kradzie¿y pojazdów w 2011
roku, w porównaniu do lat poprzednich, co uzna³ za pora¿kê miejscowych policjantów.
- W kategorii przestêpstw kradzie¿y pojazdu osi¹gniêty w roku
2011 wynik mo¿na przyj¹æ jako
pora¿kê naszych dzia³añ, gdy¿ nast¹pi³ wzrost kradzie¿y pojazdu. W
roku 2010 i w roku 2009 odnotowaliœmy po 2 takie przestêpstwa, natomiast w 2011 roku wszczêliœmy a¿
14 postêpowañ w tej kategorii przestêpstw. Uzyskany wskaŸnik wykrywalnoœci sprawców tych przestêpstw który wyniós³ 23,8% nie
nale¿y do satysfakcjonuj¹cych.
Na drogach w powiecie ³obeskim dosz³o do 3846 wykroczeñ, 22
wypadków i 222 kolizji. Zginê³y
dwie osoby, a 26 odnios³o rany. Na
gor¹cym uczynku ujêto 493 sprawców przestêpstw. Mandatami ukarano 5059 osób. W poprzednim roku
policjanci zanotowali wzrost kradzie¿y, paliw, linii napowietrznych,
czy wspomnianych ju¿ samochodów. Do przestêpstw dochodzi tak¿e w poci¹gach, co jest dla funkcjonariuszy ciê¿kie do wykrycia i egzekwowania.
Zastêpca komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie
insp. Jacek Fabisiak mówi³, i¿ bardzo pozytywnie i wysoko ceni sobie
pracê Komendy Powiatowej w
£obzie, podsumowa³ krótko wyniki, wspomnia³ tak¿e o projekcie,
jaki zrodzi³ siê w £obzie, a teraz jest
kopiowany w innych komendach
policji. Powiedzia³ tak¿e kilka s³ów
o nadchodz¹cym roku.
- Komenda Wojewódzka podjê³a wasz projekt wakacyjnych patroli
bo o tym pomyœle waszej dzia³alnoœci wielokrotnie mówi³em na ró¿nych spotkaniach. Dobre przyk³ady
i dobre dzia³ania trzeba sprzeda-

waæ. Projekt jest œwietny prowadzony. Ma okreœlone zadania i rezultaty.
Macie œwietne wyniki pracy i
znakomity czas reakcji, musicie to
utrzymaæ i kontynuowaæ. Wasze
wyniki s¹ nie do osi¹gniêcia i nie do
zdobycia dla wielu jednostek w kraju, to powód do dumy dla was (…).
Nie mamy z £obzem problemu, tu
policjanci robi¹ to co do nich nale¿y
(…). Komenda ³obeska œwietnie
pracuje tak¿e z dzieæmi i m³odzie¿¹
oraz ró¿nymi innymi jednostkami.
Rzecz¹ niebywa³¹ jest ogromna
iloœæ waszych spotkañ z ró¿nymi
podmiotami. Z tych spotkañ p³ynie
wyj¹tkowa m¹droœæ. Dzieciaki
wchodz¹c w ¿ycie naucz¹ siê bezpiecznych zachowañ, naucz¹ swoich rówieœników potem swoich
dzieci. To jest proces (…).
Kradzie¿ pojazdów – to faktycznie jedyna rzecz jaka zaniepokoi³a
nas w £obzie. Rozmawiamy te¿ o
tym w Szczecinie. Trzeba sobie pomóc technik¹. Jest jakaœ grupa zainteresowana powiatem ³obeskim i lubi
tutaj od czasu do czasu przyjechaæ,
trzeba im pokazaæ wreszcie gdzie
jest ich miejsce – mówi³ insp. Jacek
Fabisiak, zastêpca komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie
Zastêpca komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie
wspomnia³ tak¿e o aktualnie trwaj¹cym remoncie w budynku Komendy
Powiatowej Policji w £obzie, mówi¹c, ¿e ten remont nale¿a³ siê miejscowym pracownikom i policjantom, przypominaj¹c równoczeœnie,
¿e komenda w £obzie by³a jedn¹ z
bardziej zaniedbanych w Polsce.
Podziêkowania i s³owa uznania
dla pracowników Komendy Powiatowej w £obzie pad³y tak¿e ze strony starosty R. Brodziñskiego i prokurator M. Post-Dziêcio³.
PJ
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10 lat Powiatu £obeskiego
10. lecie powiatu w pigu³ce
(POWIAT £OBESKI). Powiat ³obeski rozpocz¹³ dzia³alnoœæ od 1 stycznia 2002 roku.
Najbardziej w walkê o powiat
by³a zaanga¿owana Halina
Szymañska. W walkê w³¹czyli
siê równie¿ mieszkañcy powiatu ³obeskiego. Pierwsza siedziba starostwa mieœci³a siê na
piêtrze przy ul. Koœciuszki w
£obzie.
1 stycznia 2002 z powierzenia
premiera Rz¹du Leszka Millera pe³ni¹cym funkcjê Organu Powiatu
zosta³ Antoni Gutkowski. Wówczas
w starostwie rozpoczêli pracê:
Aleksander Kotwicki dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych, Bo¿ena
Pacholska – dyrektor Wydzia³u Organizacyjnego, El¿bieta Szczêsny –
dyrektor PUP, Antoni Gutkowski
(starosta), Tomasz Ma³ecki – sekretarz, Zbigniew Pa³ubiak – dyrektor
Wydzia³u Ochrony Œrodowiska,
Leœnictwa i Ochrony Gruntów, Tadeusz Bas – Dyrektor Wydzia³u
Geodezji i Gospodarki Nieruchomoœciami; Geodeta Powiatowy,
Katarzyna B³aszczyk – dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, Helena Szulc – dyrektor
Wydzia³u Finansowego, skarbnik,
Teresa £añ – dyrektor Wydzia³u
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Józef Lewandowski - Wydzia³
Komunikacji i Drogownictwa, Jolanta Chudyk – dyrektor Wydzia³u
Architektury Budownictwa i Infrastruktury Technicznej.

W nr 2 Tygodnika £obeskiego
Antoni Gutkowski tak wspomina
pierwszy dzieñ pracy w starostwie:
„ - Có¿ nie zauwa¿y³em, kiedy
wybi³a godzina piêtnasta trzydzieœci. By³ straszny ruch. „Zwariowane” by³y pierwsze dni. Teraz jest ju¿
spokojnie. Cz³owiek siê szybko
przyzwyczaja do zmian. Jak poszed³em do swojej szko³y naprzeciwko
coœ za³atwiæ, trafi³em na przerwê, na
ten wrzask, stwierdzi³em, ¿e tu jest
spokojniej.”
Mimo powo³ania powiatu szpital reski nie przeszed³ pod powiat
³obeski, podobnie jak przychodnia
w £obzie. Obecnie odbija nam siê to
czkawk¹, bo jeœli chcemy mieæ, to
musimy sobie kupiæ coœ, co powiat
stargardzki otrzyma³ za darmo w
ramach tworzenia wczeœniejszych
struktur powiatowych.
W numerze 45., który ukaza³ siê
21 listopada 2002 roku, grupa radnych powiatowych z KW „Powiat
dla Gmin” poda³a informacjê, ¿e po
tym, jak Antoni Gutkowski zosta³
wybranym do rady, otrzyma³ od grupy radnych propozycjê objêcia stanowiska przewodnicz¹cego Rady
Powiatu. A. Gutkowski propozycjê
tê stanowczo odrzuci³, ¿¹daj¹c stanowiska wicestarosty. Na to nie zgodzili siê radni z KW „Powiat dla
Gmin” trzymaj¹c siê obietnicy, by w
zarz¹dzie by³ przedstawiciel ka¿dej
z gmin, w tym wypadku by³oby
dwóch radnych z £obza.
Wówczas A. Gutkowski opuœci³
grupê radnych, z którymi startowa³
do wyborów samorz¹dowych. Prze-

13 sierpnia 1998 r. ³obzianie szli na tory protestowaæ
szed³ na stronê SLD. Radni SLD
zaproponowali jego kandydaturê na
stanowisko starosty. Kilka miesiêcy
wczeœniej to w³aœnie SLD spowodowa³o odwo³anie A. Gutkowskiego z
pe³nionego przez niego stanowiska
Pe³ni¹cego Funkcjê Organu Powiatu. Na jego miejsce zosta³ powo³any
Tadeusz JóŸwiak.
I KADENCJA
Historyczna sesja, podczas której wybrano starostê pierwszej kadencji, odby³a siê 18 listopada 2002
roku. Pierwszym przewodnicz¹cym
Rady Powiatu zosta³ Adam Szatkowski, wiceprzewodnicz¹cymi
Rady Powiatu zostali: Józef Drozdowski oraz W³odzimierz Szczepaniak. Kandydaturê Haliny Szymañskiej na starostê zg³osi³ ówczesny
radny Ryszard Brodziñski. Tadeusz
JóŸwiak zg³osi³ z kolei kandydaturê
Antoniego Gutkowskiego. Halina
Szymañska wygra³a z Antonim Gut-

Tak cieszono siê w £obzie po decyzji o powstaniu Powiatu £obeskiego

kowskim stosunkiem g³osów 9:8.
Wicestarost¹, zgodnie z propozycj¹ H. Szymañskiej zosta³ Wies³aw Bernacki, natomiast cz³onkami zarz¹du: Waldemar Konefa³ z
Wêgorzyna, Andrzej Gradus z Reska oraz Henryk Kmieæ reprezentuj¹cy gminê Radowo Ma³e. Halina
Szymañska zrezygnowa³a z mandatu radnej ze wzglêdu na to, ¿e zosta³a starost¹, z mandatu zrezygnowa³
wówczas równie¿ Ryszard Brodziñski, który obj¹³ funkcjê wiceburmistrza w Wêgorzynie. W ich miejsce
weszli: Marian P³óciennik z £obza
oraz Waldemar Konefa³ z Wêgorzyna.
Zarz¹d I kadencji: starosta Halina Szymañska, wicestarosta - Wies³aw Bernacki, skarbnik Helena
Szulc, sekretarz Grzegorz Wasilewicz, etatowy cz³onek zarz¹du –
Henryk Kmieæ.
Radnymi Powiatu £obeskiego w
kadencji 2002 – 2006 byli: Augustiañska-Szulc Ewa, Bubacz Janina,
Ciechañski Roman, Drozdowski
Józef, Gradus Andrzej, Gutkowski
Antoni, JóŸwiak Tadeusz, Kulik
Henryk, Konefa³ Waldemar, Michalczyszyn Jan, Pilecka El¿bieta,
P³óciennik Marian, Sarna Ryszard,
Sêkowska Maria, Sola Ryszard,
Szatkowski Adam, Szczepaniak
W³odzimierz.
II KADENCJA
W II kadencji starost¹ powiatu
zosta³ Antoni Gutkowski, wicestarost¹ Ryszard Brodziñski, skarbnik
i sekretarz nie zmienili siê, etatowego cz³onka zarz¹du nie by³o.
Radni II kadencji: cji 2006 –
2010: Kubacki Marek – Przewodnicz¹cy Rady, Drozdowski Józef –
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, Bogdanowicz Zdzis³aw, Sola Ryszard –
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, Sarna
Ryszard – Cz³onek Zarz¹du, Trojga

Str
Str.. B

POWIAT £OBESKI

10. lecie powiatu w pigu³ce
Zdzis³aw – Cz³onek Zarz¹du, Zdanowicz Jan – Cz³onek Zarz¹du, Gradus Andrzej – Przewodnicz¹cy Komisji Spraw Spo³ecznych Bola³ek
Andrzej, Konefa³ Waldemar – Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu i Gospodarki, Michalczyszyn Jan –
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, Musia³ Henryk – Przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty, Bot Pawe³,
Fojna Mieczys³aw, Pilecka El¿bieta.
III KADENCJA
W III – obecnej kadencja – starost¹ jest Ryszard Brodziñski, wicestarost¹ Jan Zdanowicz, skarbnik i
sekretarz pozostali, etatowym
cz³onkiem zarz¹du jest Micha³ Kar³owski.
Radni III kadencji: Brodziñski
Ryszard – Starosta, Bogdanowicz
Zdzis³aw – Przewodnicz¹cy Rady
do 26.05.2011, Kubacki Marek Przewodnicz¹cy
Rady
od
26.05.2011, Marek Pawe³ – Wiceprzewodnicz¹cy Rady, Michalczyszyn Jan – Wiceprzewodnicz¹cy
Rady, Gradus Andrzej – Cz³onek
Zarz¹du Powiatu, Sarna Ryszard –
Cz³onek Zarz¹du Powiatu, Kar³owski Micha³ – Cz³onek Zarz¹du Powiatu, B¹k Józef, Drozdowski Józef, Makarec Zofia, Pa³ubiak Zbigniew, Sola Ryszard, Szymañska
Halina, Zdanowicz Jan – Wicestarosta, Kabat Ireneusz - wygaœniêcie
mandatu - Uchwa³a V-36-2011 z
dnia 31.03.2011.
Szanse i rozwiane nadzieje
Powiat ³obeski mia³ byæ szans¹
na zmniejszenie bezrobocia i na rozwój spo³ecznoœci lokalnej poprzez
turystykê. Bezrobocie spad³o, w
ca³ym kraju, ale dziêki otwartym
granicom i mo¿liwoœci wyjazdu za
chlebem. Na pocz¹tku powstania
powiat zas³yn¹³ rekordow¹ stop¹
bezrobocia – 40,2 proc. Liczba bezrobotnych wynosi³a wówczas
5.645, zasi³ek pobiera³o 1182 osób.
Dla porównania w listopadzie 2011
roku stopa ta wynosi³a 27,3 proc., co
klasyfikuje nasz powiat na pierwszym miejscu w województwie. W
Polsce nadal utrzymujemy siê w
czo³ówce.
Gdy powstawa³ powiat, za³o¿eniem by³o, aby mieszkañcy ka¿dej
gmin mieli jak najlepszy dostêp do
PUP, w tym roku ten dostêp zosta³
ograniczony ze wzglêdu na brak
pieniêdzy.
W czasie 10 lat dziêki starostwu
powsta³o Centrum Turystyki, wyremontowane ze wsparcia œrodków
unijnych. Nastêpnie zosta³o zlikwidowane i przeniesiony tam Dom
Dziecka. By³¹ siedzibê Domu
Dziecka w Zajezierzu sprzedano,
póki co nie ma tam ¿adnych zapo-

wiadanych zjazdów kongresów.
Szpital w Resku zosta³ odkupiony
od powiatu stargardzkiego i oddany
w dzier¿awê, szko³a œrednia w Resku oddana gminie Resko. Rozbudowany zosta³ DPS w Resku i wyremontowana siedziba Wydzia³u
Geodezji i Kartografii, rozpoczêto
remonty dróg.
Piêkne i niezadeptane jeszcze
tereny mia³y staæ siê szans¹ na turystykê. W tym celu rozpoczêto dzia³ania na rzecz utworzenia Lokalnej
Grupy Turystycznej. W po³owie
grudnia ubieg³ego roku Starostwo
Powiatowe w £obzie za zaanga¿owanie na rzecz utworzenia Lokalnej
Organizacji Turystycznej zosta³o
uhonorowane statuetk¹ Gryfa Turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego. Równoczeœnie
gminy znajduj¹ce siê na terenie powiatu wprowadzaj¹ na swoje tereny
farmy wiatrowe, aczkolwiek nie
zmienia³y przy tym strategii rozwoju
– równie¿ turystycznej.
Dotychczas nie powsta³a ¿adna
inicjatywa skupiaj¹ca wszystkie
gminy rzeczywiœcie w kierunku rozwoju powiatu pod k¹tem turystycznym. S¹ pomys³y, plany, ale te wymagaj¹ wiele pracy, porz¹dkowania
w³asnoœci, przejmowania i anga¿owania pieniêdzy. Kiedy i czy w ogóle zostan¹ wprowadzone w czyn –
trudno powiedzieæ. Na razie nie ma
ani jednej œcie¿ki rowerowej z
prawdziwego zdarzenia, która
³¹czy³aby powiat w ca³oœæ. Wytyczonymi leœnymi duktami z kolei
trudno dostaæ siê w wyznaczone
miejsca ze wzzglêdu na rozwalone
mosty.
Starostwo organizuje Babê
Wielkanocn¹ skupiaj¹ca artystów i
rzemieœlników z ca³ego regionu.
Impreza ta cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem i ka¿dego
roku skupia wokó³ siebie coraz wiêcej artystów, pasjonatów i osób
chêtnych do nabycia produktów nie
tylko wielkanocnych.
Dla uhonorowania wybijaj¹cych siê firm, instytucji i mieszkañców powiatu ³obeskiego rozpoczêto wymyœlono i wprowadzono Nagrodê Specjaln¹ Starosty £obeskiego Smoki Powiatu. Statuetki wrêczane bêd¹ w tym roku po raz ósmy.
W planie jest powstanie obiektu
kulturalnego dla ca³ego powiatu,
czy powstanie i jak¹ bêdzie rzeczywiœcie pe³ni³ funkcjê w przysz³oœci,
czas poka¿e. Czas równie¿ poka¿e,
czy nadal bêdzie w £obzie s¹d, sanepid i inne instytucje, których byt
w tym powiecie jest podwa¿any,
czyli wszystkie jednostki powiatotwórcze. Czas równie¿ poka¿e, czy
powiat ³obeski przetrwa rz¹dowe
pomys³y i jak d³ugo.
MM
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Historia polityczna Powiatu £obeskiego
(POWIAT £OBESKI) Czy mo¿na w krótkim artykule opisaæ historiê polityczn¹ powstania i funkcjonowania powiatu ³obeskiego? Postaram siê to zrobiæ, chocia¿ wiele
spraw mo¿e umkn¹æ, ale te¿ mo¿e to
byæ wstêp do szerszego opisu, po
uzupe³nieniu przez œwiadków i
uczestników tej walki, których zapraszam do wspomnieñ ma ³amach
„Tygodnika £obeskiego”, jakby nie
by³o równolatka Powiatu £obeskiego, gdy¿ pierwszy numer czasopisma ukaza³ siê 17 stycznia 2002 r.,
zaraz po rozpoczêciu pracy starostwa powiatowego.
W 1975 roku rz¹d przeprowadzi³ reformê administracyjn¹, powo³uj¹c 49 województw i likwiduj¹c powiaty. W 1997 r. postanowiono wprowadziæ now¹ reformê administracyjn¹. W wiêkszoœci by³ to
powrót do mapy z roku 1975, ale te¿
kilka powiatów mia³o znikn¹æ. Nast¹pi³y wrzutki prasowe, których
powiatów ma nie byæ. W lutym 1998
r. pisa³em na ³amach „gminy pomorskiej”: £obez, Goleniów i Gryfice
pewne, nie ma Nowogardu i Kamienia Pomorskiego, które wczeœniej
powiatami by³y. W marcu 1998 r.
pojawi³ siê projekt rz¹dowy reformy; zak³ada³ powstanie 12 województw i 307 powiatów. By³ ju¿
Kamieñ Pomorski, nie by³o definitywnie Nowogardu.
13 sierpnia 1998 r. du¿y artyku³
w „gminie pomorskiej” pt. „Powiatowy rozbiór £obeskiego”; „Podwójny szok zapanowa³ w £obzie
po og³oszeniu przez rz¹d mapy powiatów”. £obez wykreœlono z mapy
i wraz z Wêgorzynem przydzielono
do powiatu stargardzkiego, Resko i
Radowo Ma³e do powiatu gryfickiego. Rz¹d og³osi³ ten projekt 7 sierpnia.
Pod koniec lipca w jednej z gazet pojawi³ siê projekt korekty po-

wiatów, z powiatem nowogardzko³obeskim. To by³ jeden z wariantów,
dla braku samodzielnych powiatów
³obeskiego i nowogardzkiego. Jednak by³ za póŸno, by go rozwa¿yæ,
chocia¿ dosz³o do rozmów na ten
temat, 11 sierpnia, w Radowie Ma³ym. Spotkali siê wówczas burmistrzowie £obza (Jan Szafran i wice
El¿bieta Kobia³ka), Nowogardu
(Kazimierz Ziemba), Wêgorzyna
(Ryszard Brodziñski), Reska (Jan
Olszewski), wójtowie Radowa Ma³ego (Roman Ciechañski), Osiny
(Wies³aw Tomkowski) i przewodnicz¹cy rad. Jednak do porozumienia
w sprawie zbudowania wspólnego
powiatu nie dosz³o.
- O powiat stara³ siê £obez i
Nowogard. Obydwa by³y za s³abe.

Gdyby spo³ecznoœci Nowogardu i
£obza, nie tyle myœl¹c o swoim interesie, jako oœrodkach powiatowych, znacznie wczeœniej rozpoczê³y wspó³pracê i budowanie koncepcji wspólnego powiatu, wydaje
mi siê, ¿e taki powiat móg³by zaistnieæ na mapie. Trochê te spo³ecznoœci by³y zwrócone za bardzo do siebie. - powiedzia³ wówczas Jerzy
Stêpieñ, podsekretarz w MSWiA,
odpowiedzialny za reformê.
Uczestniczy³em w spotkaniu w
Radowie Ma³ym jako dziennikarz i
trzeba przyznaæ, ¿e sprawê zawali³y
w³adze Nowogardu, bo w³adze
gmin „³obeskich” by³y pozytywnie
nastawione do tego pomys³u. By³em
równie¿ na rozmowach z Jerzym
Stêpniem w jego gabinecie, z rapor-

tem o sytuacji Nowogardu (wówczas tam mieszka³em), ale argumenty nie przemawia³y do niego. Z tego
spotkania zapamiêta³em ma³y pusty
gabinet i jego pulchne palce.
Rz¹d przyj¹³ strategiê 5/50 i coœ
tam jeszcze; w powiecie mia³o byæ
minimum 5 gmin i 50 tys. mieszkañców. Wówczas ani £obez, ani Nowogard nie spe³nia³y tych kryteriów.
Mapa powiatowa powsta³a bez tych
miast i gdy nadesz³y wybory samorz¹dowe, mieszkañcy £obza i Wêgorzyna wybrali radnych do Rady
Powiatu w Stargardzie Szczeciñskim, a Reska i Radowa Ma³ego do
Powiatu Gryfickiego.
Jednak ³obzianie, po g³êbokim
szoku, zaczêli g³oœno protestowaæ.
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13 sierpnia wyszli na tory i zablokowali liniê kolejow¹ Szczecin –
Gdañsk. By³em i robi³em zdjêcia. To
chyba jedne z nielicznych dokumentuj¹cych to wydarzenie. Tak
przez kilka dni, zbierali siê na placu
3 Marca i szli na tory. Protesty organizowali Niezale¿ni Obroñcy Powiatu £obeskiego, z Markiem Romejko na czele i s³ynn¹ niebiesk¹
Nys¹, w której wo¿ono sprzêt nag³aœniaj¹cy (ale tak¿e: Bogdan Górecki, Zdzis³aw Mikucki, Krzysztof
Hayder, Kazimierz Chojnacki). Na
jednym z wieców pojawi³ siê ówczesny pose³, by³y ³obzianin Edward
Daszkiewicz.
Do Warszawy pojecha³ Komitet
Obrony Powiatu £obeskiego. Zawi¹za³ siê 11 sierpnia w sk³adzie:
Halina Szymañska – przew.,
Krzysztof Str¹gowski – wice., Zofia
Krupa, Grzegorz Kotwicki, Jerzy
Pow¹zka.
S¹d ³obeski ulgowo potraktowa³
protestuj¹cych, z tego co wiem, tylko dwie osoby zap³aci³y niskie
grzywny za protest na torach.
Burmistrz Jan Szafran koñczy
kadencjê obci¹¿any za „powiatow¹
pora¿kê”. Na fali zabiegów o powiat
Halina Szymañska zostaje radn¹
Rady Miejskiej i montuje koalicjê,
która wybiera j¹ na burmistrza. Jej
kadencja up³ynie pod znakiem zabiegów o przywrócenie £obza na
mapê powiatow¹.
£obez wchodzi do Zwi¹zku
Miast Walcz¹cych o Powiat. Szymañska ze swoim komitetem œci¹gaj¹ do £obza ró¿nych polityków:
pojawiaj¹ siê Artur Balazs, Maciej
P³a¿yñski, Stanis³aw Zimnicki, Jacek Janiszewski, Longin Komo³owski. W 2002 r. na Œwiêto Radoœci
przyje¿d¿a prof. Zbigniew Religa.
£obez „przekupuje” Gminê Dobra i przy³¹cza do powstaj¹cego
powiatu ³obeskiego. Tego z kolei nie
wybaczaj¹ ówczesnemu burmistrzowi Dobrej Wies³awowi Bernackiemu mieszkañcy Dobrej i do
tej pory przegrywa wszelkie wybory, chocia¿ zachowuje stanowiska w
Powiecie. Za to „przeniesienie”
gminy do £obza zostanie póŸniej
wicestarost¹.
Po licznych dzia³aniach Zwi¹zku Miast Walcz¹cych o Powiat rz¹d
w 2001 r. powo³uje do ¿ycia 7 dodatkowych powiatów. £¹cznie jest ich
314. Jest wœród nich Powiat £obeski. Rz¹d tworzy Powiat £obeski (w
organizacji) i powo³uje starostwo w
£obzie z dniem 1 stycznia 2002
roku. Wybory do Rady Powiatu
£obeskiego odbêd¹ siê jesieni¹
2002 r. Przeciwko temu rozwi¹zaniu protestuje grupa mieszkañców
Reska, na czele z radn¹ Powiatu

Maciej P³a¿yñski (zgin¹³ w Smoleñsku) w restauracji Tradycja (teraz Polomarekt)

Stanis³aw Zimnicki i Jacek Janiszewski

Okres walki o powiat to jedyny okres w £obzie uprawiania polityki na skalê krajow¹

Longin Komo³owski i S³awomir Pajor

Prof. Zbigniew Religa na Œwiêcie Radoœci w 2002 roku

Gryfickiego Mari¹ Sêkowsk¹. Chc¹
w tej sprawie referendum, jednak
burmistrz Jan Olszewski pacyfikuje
te nastroje.
Premier, po zabiegach Haliny
Szymañskiej, na Pe³ni¹cego Obowi¹zki Organu Powiatu wyznacza
Antoniego Gutkowskiego. To on
organizuje starostwo, zatrudnia
urzêdników. Pe³ni tê funkcjê bardzo
krótko, gdy¿ ³obeski SLD wnioskuje do premiera Leszka Millera o jego
usuniêcie, co wkrótce nastêpuje.
Zastêpuje do Tadeusz JóŸwiak.
W wyborach do Rady Powiatu
£obeskiego I kadencji wygrywa
komitet Haliny Szymañskiej (w tym
samym czasie Szymañska przegrywa
wybory z Markiem Romejk¹ na burmistrza £obza).
Dochodzi do roz³amu; jej radni
proponuj¹ j¹ na starostê. Antoni
Gutkowski chce byæ wicestarost¹,
ale to stanowisko musi dostaæ ktoœ z
innej gminy. Gutkowski trzaska
drzwiami i opuszcza komitet. Nie
zadawala go funkcja przewodnicz¹cego rady. Od tej pory g³osuje tak jak
opozycja (SLD), która go wczeœniej
wyrzuci³a ze starostwa.
Pod koniec kadencji starosta
Szymañska zostaje dyrektorem
ARiMR w Szczecinie, jednak nie
rezygnuje ze stanowiska starosty, co
wywo³uje falê spekulacji o legalnoœæ takiego postêpowania. W nastêpnych wyborach wystartuje ju¿
do Sejmiku i zostanie radn¹ wojewódzk¹. Tê okazjê wykorzystuje
Antoni Gutkowski i zostaje w koñcu
starost¹ II kadencji (2006-2010).

Trudno cokolwiek powiedzieæ o tej
kadencji, oprócz tego, ¿e panowa³
b³ogi spokój. W obecnej, III kadencji (2010-2014), ponownie na placu
boju pojawia siê Halina Szymañska,
ale jej komitetowi nie udaje siê uzyskaæ wiêkszoœci w Radzie Powiatu i
dzia³a w opozycji. Trzecim z kolei
starost¹ zostaje Ryszard Brodziñski
z Wêgorzyna. Na razie jego naj-

wiêkszym sukcesem spo³ecznym
jest niedawne doprowadzenie do rezygnacji z podwójnych etatów dyrektorów PUP i PCPR (w CIS). Po
przesz³o 6 latach udawania, ¿e
wszystko jest w porz¹dku.
Jak widaæ, krête by³y i s¹ œcie¿ki
Powiatu £obeskiego. A jaki koñ jest,
ka¿dy widzi.
Kazimierz Rynkiewicz

Dekada powiatu ³obeskiego

Program obchodów
10-lecia powiatu
Uroczystoœci zwi¹zane z obchodami 10-lecia Powiatu £obeskiego oraz wrêczenia Nagród
Specjalnych Starosty £obeskiego
odbêd¹ siê w dniach od 3 do 5 lutego 2012 roku.
Uroczystoœci rozpoczn¹ siê 3
lutego o godz. 18.00 Msz¹ œwiêt¹ w
Koœciele Parafialnym pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w £obzie,
msza bêdzie koncelebrowana przez
Metropolitê Szczeciñsko-Kamieñskiego arcybiskupa Andrzeja Dziêgê. Po mszy nast¹pi spotkanie abp.
Andrzeja Dziêgi z wiernymi.
O godz. 20.00 rozpocznie siê
koncert pieœni religijnych oraz monta¿ s³owno-muzyczny w wykonaniu
m³odzie¿y, a o godz. 21.00 – Apel
Jasnogórski.

W sobotê, 4 lutego, o godz. 9.15
nast¹pi uroczyste rozpoczêcie obchodów powstania Powiatu £obeskiego przy siedzibie Starostwa
Powiatowego w £obzie (ul. Konopnickiej 41). O godz. 10.00 rozpocznie siê Msza œwiêta w Koœciele Parafialnym pw. Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa w £obzie w intencji
mieszkañców powiatu ³obeskiego,
koncelebrowana przez biskupa Mariana B³a¿eja Kruszy³owicza.
O godz. 11.30 rozpocznie siê
uroczysta XIII Sesja Rady Powiatu
w £obzie w hali widowiskowosportowej (ul. Orzeszkowej 7).
O godz. 18.00 z kolei rozpocznie siê VIII Gala Rozdania Nagród
Specjalnych Starosty £obeskiego w
M³ynie nad Star¹ Reg¹ w Tarnowie,
a o godz. 20.30 rozpocznie siê bal.
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Urz¹d Miejski w £obzie
ul. Niepodleg³oœci 13
73-150 £obez
Pan Kazimierz Rynkiewicz
Redaktor Naczelny „Tygodnika £obeskiego”
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo
prasowe, w odpowiedzi na nierzetelne i wprowadzaj¹ce w b³¹d
opiniê publiczn¹ informacje, zawarte w artykule pt. „Bud¿ety na
administracjê” jaki ukaza³ siê na ³amach Tygodnika £obeskiego z
dnia 24 stycznia 2012 roku, na temat wysokoœci wydatków na administracjê zaplanowanych w bud¿ecie gminy £obez na rok 2012,
zwracamy siê z wnioskiem o zamieszczenie sprostowania odnoœnie
przedstawionych danych.
W roku 2011 w dziale Administracja publiczna zaplanowano
4.382.994 z³, z czego na „Urz¹d Miejski” 3.758.651 z³, w tym wynagrodzenia 3.055.951 z³. Poza tym w innych rozdzia³ach (75416
– Stra¿ gminna (miejska), 80113 – Dowo¿enie uczniów do szkó³,
92601 – (Obiekty sportowe) na wynagrodzenia osób zatrudnionych
w Urzêdzie miejskim zaplanowano kwotê 567.531 z³.
£¹cznie na wynagrodzenia z pochodnymi w 2011 r. zaplanowano 3.623.482 z³.
W dziale Administracja poza wydatkami na utrzymanie Urzêdu
Miejskiego planuje siê wydatki na utrzymanie rady Miejskiej,
utrzymanie So³ectw i Rady Osiedla, promocjê gminy, sk³adki do
Stowarzyszeñ których gmina jest cz³onkiem, wydatki zwi¹zane z
poborem podatków i op³at lokalnych. W roku 2012 w tym dziale
zaplanowano 6.304.816,77 z³, czego 1.196.000 z³ na inwestycje.
Wydatki na „Urz¹d Miejski” bez inwestycji stanowi¹ z tego
4.505.202.77 z³, w tym wynagrodzenia 3.783.853 z³. W kwocie tej
w odró¿nieniu od roku ubieg³ego ujête s¹ wszystkie wynagrodzenia
(w roku 2012 nie zaplanowano ju¿ wynagrodzeñ w rozdzia³ach
75416, 80113 i 92601).
Na wynagrodzenia jest wiêcej ni¿ w roku 2011 o 160.371 z³, a
nie jak przedstawiono we wspomnianym artykule o 730.000 z³.
W roku 2012 nie planowano podwy¿ek p³ac ani wzrostu wydatków,
wiêksza kwota na administracjê w stosunku do roku ubieg³ego jest wynikiem zmian klasyfikowania wydatków i realizacji inwestycji.
Do porównania wydatki na administracjê (bez inwestycji) w
gminie £obez w roku 2012 w przeliczeniu na 1 mieszkañca stanowi¹
kwotê 359 z³, podczas gdy w pozosta³ych gminach powiatu ³obeskiego odpowiednio: w gminie Resko 340 z³, w gminie Wêgorzyno 350
z³, w gminie Dobra 390 z³, w gminie Radowo Ma³e 392 z³.
Prosimy równie¿ by w przysz³oœci z wiêksz¹ starannoœci¹ i rzetelnoœci¹ podawaæ tego typu informacje, by nie rozpowszechniaæ
nieprawdziwych danych mog¹cych wprowadziæ czytelników w
b³¹d.
Zastêpca Burmistrza Ireneusz Kabat
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Od Redakcji
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w £obzie w
zak³adce Bud¿et na rok 2011, UCHWA£A NR II/14/10 RADY MIEJSKIEJ W
£OBZIE z dnia 30 grudnia 2010 r. jest tabela, a w niej:

i bud¿et na rok 2012

Porównanie dotyczy³o dok³adnie tych samych dzia³ów w roku ubieg³ym i bie¿¹cym: na Administracjê publiczn¹ i Urzêdy gmin, tak jak to zosta³o wpisane w
bud¿et. Nie naszym zadaniem jest domniemywanie, doszukiwanie czy prócz ogólnej kwoty wpisanej na wynagrodzenia s¹ dodatkowe kwoty rozbite w innych podrozdzia³ach. Naszym zadaniem by³o porównanie kwot z dwóch tych samych dzia³ów w dwóch ró¿nych latach. W bud¿ecie na rok 2012 nie ma informacji, ¿e w
administracji publicznej ujêta jest kwota na inwestycje. Nie nasz¹ win¹ jest równie¿
fakt, i¿ w roku ubieg³ym inaczej wpisano kwotê na wynagrodzenia w administracji
ni¿ w roku bie¿¹cym. Skorzystaliœmy z informacji, która zosta³a przedstawiona w
informacji publicznej na BIP – czyli dla ka¿dego, kto chce sprawdziæ, w jaki sposób
zagospodarowywane s¹ pieni¹dze publiczne. Na BIP-e nie ma opisu do bud¿etu,
nie ma wyjaœnieñ.
Nie nasz¹ te¿ win¹ jest fakt, i¿ w pozosta³ych gminach sposób klasyfikacji w
roku ubieg³ym nie ró¿ni siê od klasyfikacji w tym roku. Pozostaje pytanie, czy winna
jest gazeta przekazuj¹ca informacjê publiczn¹, czy urz¹d - przedstawiaj¹c ow¹
informacjê w taki, a nie inny sposób. Informacja publiczna powinna byæ jasna,
zrozumia³a i czytelna, czy tak jest? Dopiero bowiem po wyjaœnieniach burmistrza
ogl¹d bud¿etu wygl¹da inaczej. Nie do koñca te¿ jasny, albowiem burmistrz nie
t³umaczy, dlaczego w dziale Administracja znalaz³y siê wydatki na inwestycje i jakie
to s¹ inwestycje.
Podane przyk³ady wydatków na administracjê w poszczególnych gminach
równie¿ nie s¹ do koñca porównywalne, albowiem koszty rozk³adaj¹ siê w zale¿noœci od liczby mieszkañców, dlatego £obez jest w innej kategorii miast i porównywalny mo¿e byæ np. z Trzebiatowem, podobnie jak Gmina Radowo ma³e mo¿e
byæ porównywalna z inn¹ gmin¹ wiejsk¹. W niewielkich gminach wiejskich wydatki na administracjê s¹ zawsze wy¿sze ni¿ w gminach, gdzie siedzib¹ urzêdu jest
miasto powiatowe. W naszym powiecie porównywane do siebie mog¹ byæ jedynie:
Wêgorzyno, Resko i Dobra.
Z naszej strony równie¿ prosimy, aby informacja podawana publicznie by³a
bardziej przejrzysta i zrozumia³a, albowiem korzystaj¹ z niej nie tylko dziennikarze, chyba, ¿e istnieje wymóg, aby ka¿d¹ informacjê przedstawion¹ na BIP-e sprawdzaæ w magistracie.
Kuriozum jest nazywanie informacji skopiowanej z BIP urzêdu – nieprawdziw¹.
Magdalena Mucha
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Ferie zimowe w Resku
Nie wszystkie dzieci z Reska i
okolic mia³y mo¿liwoœæ spêdzenia
zimowych ferii poza swoim miejscem zamieszkania. Pogoda niestety te¿ nie sprzyja³a zabawom na
œwie¿ym powietrzu. Dla wielu dzieci by³yby to wiêc ferie pod znakiem
telewizora i komputera. W³aœnie z
myœl¹ o nich Centrum Kultury w
Resku zorganizowa³o cykl interesuj¹cych zajêæ, umo¿liwiaj¹cych w
twórczy i aktywny sposób, spêdzenie wolnego czasu.
Zajêcia odbywa³y siê codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku, w
godzinach od 10 do 14. Ze wzglêdu
na du¿¹ iloœæ chêtnych, warsztaty
podzielono na dwie grupy wiekowe.
W poniedzia³ki, w godzinach popo³udniowych, dzieci i m³odzie¿
uczestniczy³y w zajêciach nauki gry
na bêbnach afrykañskich i tañca
afrykañskiego oraz karate, natomiast w soboty w zajêciach wokalnych.
W ramach spotkañ feryjnych
dzieci i m³odzie¿ doskonali³y swoje
umiejêtnoœci plastyczne, zapoznaj¹c siê z ró¿norodnymi technikami.
Oprócz znanych ju¿ pasteli czy farb
plakatowych, mia³y mo¿liwoœæ zapoznaæ siê z technik¹ decoupage,
malowaniem na szkle, wycinaniem
czy te¿ wykonywaniem kwiatów z
krepiny.

Urozmaiceniem zajêæ by³y gry i
zabawy przy muzyce, kalambury,
konkursy karaoke oraz zajêcia taneczne i teatralne. Dzieci, które
wziê³y udzia³ w zajêciach teatralnych wyst¹pi³y na uroczystoœciach
organizowanych przez Ko³o Emerytów, Rencistów i Inwalidów w

Resku z okazji „Dnia Babci i Dziadka”.
25 stycznia uczestnicy zajêæ
wyjechali do kina w Miêdzyzdrojach na film „Przygody Tin-Tina” w
wersji 3D i korzystaj¹c ze s³onecznej pogody spacerowali nadmorsk¹
„Alej¹ Gwiazd” i podziwiali widoki

Dzieñ Babci i Dziadka
(RESKO) "Dzieñ Babci i Dziadka" dla cz³onków Ko³a Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Resku by³ mi³¹ okazj¹ do
wspólnego œwiêtowania.
Spotkanie seniorów w tej szczególnej chwili, odby³o siê 25
stycznia, w sali widowiskowej Centrum Kultury w Resku. Razem z
Nimi œwiêto celebrowali zaproszeni goœcie: przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej pani Barbara Basowska, burmistrz Reska pan Arkadiusz
Czerwiñski, prezes Stowarzyszenia „Arka”, a zarazem radna, pani
Anna Szymañska, pan Andrzej Gradus, radny powiatu ³obeskiego
oraz niezawodny ksi¹dz doktor Tadeusz Uszkiewicz, proboszcz
parafii w Resku, który pomodli³ siê o zdrowie dla wszystkich Babæ
i Dziadków.
Jak zwyczaj nakazuje, z okazji swojej uroczystoœci solenizanci
otrzymuj¹ prezenty. I tradycji sta³o siê zadoœæ, gdy¿ na rêce przewodnicz¹cej Klubu pani Ludmi³y Porêbskiej przekazano dwa prezenty, które bêd¹ s³u¿y³y przez lata Ko³u Emerytów, od burmistrza
i Rady Miejskiej oraz od Stowarzyszenia „Arka”.
Specjalnie na to œwiêto, dzieci i m³odzie¿, uczêszczaj¹ce podczas ferii na zajêcia do Centrum Kultury, recytowali okolicznoœciowe wierszyki, a Weronika KuŸmiñska przepiêknie zaœpiewa³a,
wzruszaj¹c wszystkich, a szczególnie panie, do ³ez. Spotkanie
uœwietni³y tak¿e chórzystki œpiewaj¹ce pod kierunkiem pani Cecylii
Degler.
Œwiêto Babæ i Dziadków up³ynê³o wszystkim uczestnikom w
sympatycznej atmosferze, by³o okazj¹ do rozmów i wspólnej zabawy przy muzyce, a nad ca³oœci¹ imprezy czuwa³y panie z Ko³a, które
upiek³y pyszne ciasta i przygotowa³y smaczne potrawy.
CK

na morze i okolice z miêdzyzdrojskiego molo. Ostatni dzieñ ferii zakoñczy³ siê dyskotek¹ i s³odkim
poczêstunkiem. A Centrum Kultury
serdecznie zaprasza wszystkich
chêtnych, ju¿ od poniedzia³ku, do
udzia³u w cyklicznych zajêciach
popo³udniowych.
CK
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STAROSTA £OBESKI
og³asza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowej
stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa
w Runowie, w gm. Wêgorzyno.
Dane o nieruchomoœci:
Ksiêga wieczysta nr SZ1L/00024433/4, dzia³ka nr 170, pow. 1,84 ha (RIVb1,35 ha, N - 0,49 ha) Nieruchomoœæ po³o¿ona w miejscowoœci Runowo, w gm.
Wêgorzyno, w bezpoœrednim s¹siedztwie z polami uprawnymi oraz z drog¹ asfaltow¹ biegn¹c¹ z jednej strony do wsi Runowo, stanowi¹c¹ w³asnoœæ Gminy
Wêgorzyno, zaœ z drugiej do drogi powiatowej nr 0914Z relacji Resko-RadowoBorkowo-Wêgorzyno. Nieruchomoœæ niezabudowana z wystêpuj¹cym drzewostanem (d¹b, œwierk, osika), nieu¿ytkowana od wielu lat-po zlikwidowanym
Kó³ku Rolniczym. Aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego brak.
W Studium s¹ nastêpuj¹ce zapisy: Kierunki modernizacji i rozwoju struktury
funkcjonalno-przestrzennej: -tereny rolne. System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów œrodowiska- Natura 2000 „Ostoja Iñska” System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego pomnik przyrody projektowany. Obci¹¿eñ - brak.
Cena wywo³awcza - 27.735,00 z³ Wadium 20% ceny wywo³awczej wynosi
5.547,00 z³. Post¹pienie: nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem
do pe³nych dziesi¹tek z³otych (280 z³). O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Transakcja zwolniona z podatku VAT-stawka zw.
Przetarg rozpocznie siê dnia 14 marca 2012 r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41.
Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli przynajmniej
jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny wywo³awczej.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne lub ich pe³nomocnicy
je¿eli do dnia 09.03.2012 r. wp³ac¹ wymagane wadium (forma wniesienia wadium w pieni¹dzu) na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr
65 1020 2847 0000 1202 0009 6669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie.
Dat¹ uiszczenia wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data
dokonania wp³aty. Kupuj¹cy bêd¹cy rolnikiem winien w dniu przetargu okazaæ
Komisji oœwiadczenie o wielkoœci prowadzonego gospodarstwa rolnego, którego jest w³aœcicielem i posiadaczem lub nakaz p³atniczy na 2012 r.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu zwraca siê niezw³ocznie po
odwo³aniu albo zamkniêciu przetargu, nie póŸniej jednak ni¿ przed up³ywem 3
dni od dnia odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia przetargu
wynikiem negatywnym, za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wygra³. Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia.
Pe³nomocnicy uczestników przetargu winni okazaæ komisji przetargowej
pe³nomocnictwa notarialne, dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ i obywatelstwo.
Wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê nieruchomoœci jest
zobowi¹zany w terminie do 21 dni, licz¹c od daty rozstrzygniêcia przetargu dokonaæ wp³aty ceny ustalonej w przetargu pomniejszonej o wp³acone wadium,
na konto Starostwa Powiatowego w £obzie nr 45 1020 2847 0000 1802 0009
6347 PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wp³aty jest data uznania
rachunku bankowego, a nie data dokonania wp³aty.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie dokona wymaganej
wp³aty w okreœlonym terminie lub nie stawi siê bez wczeœniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego terminie i Kancelarii Notarialnej do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odst¹pi od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê za¿¹da okazania
granic zbywanej nieruchomoœci jest on zobowi¹zany do za³¹czenia do ¿¹dania
dowodu wp³aty na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr 65
1020 2847 0000 1202 0009 6669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie kwoty
zaliczki na poczet ceny okazania granic wynosz¹cej 2.952 z³ brutto. Z ¿¹daniem
kupuj¹cy mo¿e wyst¹piæ w terminie do 14 dni od daty rozstrzygniêcia przetargu.
Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca. Do niniejszego
przetargu maj¹ zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11.04.2003 o kszta³towaniu
ustroju rolnego(Dz. U. Nr 64, poz.592) Niez³o¿enie przez nabywcê notariuszowi dowodów o których mowa w art. 7. ust.1 do 5 ustawy lub oœwiadczenia o
którym mowa w art. 5 i 6 ustawy skutkuje przys³uguj¹cym z mocy prawa prawem
pierwokupu Agencji Nieruchomoœci Rolnych.
Dodatkowe informacje o przetargu mo¿na uzyskaæ w Wydziale Geodezji i
Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4, pokój nr
14 I piêtro lub telefonicznie (91 39-760-89).
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu bez podania przyczyn.
£obez, dnia 27.01.2012r
Starosta £obeski Ryszard Brodziñski

Znaleziono rower
Informujemy, ¿e w dniu
25.01.2012 r. na ulicy Segala odnaleziono rower koloru siwego
marki Heideman. W³aœciciela roweru prosimy o kontakt z dzielnicow¹ z £obza m³. asp. Magdalen¹
Rymszewicz nr tel. 91 56 15 522.
Dwie kolizje i kradzie¿
samochodu
W czasie weekendu na drogach powiatu dosz³o do dwóch nie
groŸnych kolizji drogowych.
W pi¹tek, 27 stycznia 2012 r.,
oko³o godz. 06.15 w £obzie, na
skrzy¿owaniu ulic H. Sawickiej i
Krasickiego, kieruj¹cy samochodem marki VW Passat nie ust¹pi³
pierwszeñstwa przejazdu dla jad¹cej rowerem mieszkanki £obza.
Dosz³o do zderzenia. Rowerzystka odnios³a niewielkie obra¿enia.
Tego samego dnia w Wêgorzynie, przy ul. Runowskiej, skradziono niestety kolejny samochód. Tym razem z³odzieje skradli
samochód marki VW Passat o
wartoœci 12.000 z³.
Dzieñ póŸniej w Tarnowie, na
parkingu przy restauracji, kieruj¹cy samochodem marki BMW uderzy³ w zaparkowany tam pojazd
marki Mercedes i odjecha³ z miejsca zdarzenia.
Natomiast w Runowie Pomorskim, na ul. Kolejowej, kieruj¹cy
samochodem marki Citroen uderzy³ w psa, który wbieg³ na jezdniê.
W³amania w powiecie
W ostatnich dniach policjanci
odnotowali trzy w³amania.
W Troszczynie, na terenie
elektrowni wodnej, nieustalony
sprawca w³ama³ siê do pomieszczenia gospodarczego, wy³amuj¹c wczeœniej drzwi. Ze œrodka
skrad³ wiatê metalow¹, czêœæ do
wodnej turbiny oraz ró¿nego rodzaju metalowe przedmioty. Straty wynosz¹ 7.000 z³.
Kolejne w³amanie mia³o miejsce w £obzie, na parkingu przy ul.
Pó³nocnej, gdzie nieustalony
sprawca w³ama³ siê do samochodu marki VW Golf, z którego
skrad³ radio samochodowe marki
Pionier o wartoœci 700 z³.
W dniach z 26 na 28 stycznia
2012 r. w Dobrej, przy ul. Koœciuszki, nieznany sprawca w³ama³ siê do pomieszczenia gospo-

darczego, wyrywaj¹c wczeœniej
dziurê w dachu. Sprawca skrad³
przed³u¿acz cztero¿y³owy i spawarkê. Straty wynosz¹ 800 z³.
Kierowcy na zakazie
i w stanie nietrzeŸwym
W czasie weekendu policjanci
zatrzymali dwóch nietrzeŸwych
kieruj¹cych i dwóch rowerzystów
na zakazie.
O godz. 5.00, na drodze Rynowo - Zakrzyce, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego samochodem marki BMW
mieszkañca Drawska Pomorskiego, którego badanie na zawartoœæ
alkoholu w wydychanym powietrzu wskaza³o 0 73 mg/l.
Tego samego dnia, o godz.
14.50, na drodze Starogard £agiewniki, Stefan Z. jecha³ rowerem ³ami¹c s¹dowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.
Dwie godziny póŸniej policjanci z Reska, na drodze Mo³stowo - Rusinowo, zatrzymali 37
letniego rowerzystê, który kierowa³ rowerem z wynikiem 1,49
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Te¿ w sobotê, o godz. 23.25, w
Wêgorzynie, na ul. Drawskiej, policjanci z Wêgorzyna zatrzymali
Beatê B., która jecha³a rowerem
wbrew s¹dowemu zakazowi kierowania wszelkimi pojazdami
mechanicznymi i rowerowymi.
Wypadek na terenie gminy
Dobra
W poniedzia³ek rano, 23 stycznia, oko³o godz. 10.30, na skrzy¿owaniu drogi wojewódzkiej nr
144 Dobra - Dobropole z drog¹ do
miejscowoœci Grzêzno, dosz³o do
wypadku drogowego. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e kieruj¹cy
samochodem marki Audi 100, 33letni mieszkaniec gminy Dobra,
prawdopodobnie nie ust¹pi³
pierwszeñstwa przejazdu jad¹cemu drog¹ wojewódzk¹ w kierunku Chociwla - pojazdowi marki
VW Caddy, którego kierowc¹ by³
25-letni mieszkaniec Szczecina.
W wyniku tego manewru kieruj¹cy VW chc¹c unikn¹æ zderzenia
odbi³ w lew¹ stronê i przodem
pojazdu uderzy³ w przydro¿ne
drzewo. Kieruj¹cy samochodem
marki VW Caddy z urazem g³owy
zosta³ przetransportowany do
szpitala.
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Wojciech GuŸniczak
na testach w Chojniczance
Chojnice
(DOBRA) Czo³owy klub II
Ligi Zachodniej Chojniczanka
Chojnice zaprosi³a na testy Wojciecha GuŸniczaka - jednego z
najbardziej utalentowanych zawodników Sarmaty ostatniego
pokolenia.
W sobotê Chojniczanka ma zaplanowany sparing I-ligowym Piastem Gliwice i byæ mo¿liwe w tym
meczu swoj¹ szansê dostanie m³ody
Sarmata. Bêdziemy Pañstwa informowaæ o tej ewentualnoœci. Popularny w Dobrej „Guzik” trenuje 3
razy dziennie z kandydatem do
awansu do I Ligi od œrody (tj. 25
stycznia br.). Dru¿yna z Chojnic ma
w swoim sk³adzie niewielu m³odzie¿owców, i dlatego siêgnê³a po doberski „nieoszlifowany diamencik”. Dodajmy, ¿e urodzony 20
kwietnia 1993 Wojciech GuŸniczak
w swojej krótkiej karierze reprezen-

30.000 z³ dla klubu
Jastrz¹b £osoœnica
(GMINA RESKO) 28.12.2011
r. zosta³ og³oszony otwarty konkurs na realizacjê w 2012 roku
zadania publicznego pod nazw¹
„Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich”.
Zadanie to polega na: organizowaniu cotygodniowych treningów
pi³karskich, zakupie niezbêdnego
sprzêtu pi³karskiego, dokonywaniu
wszelkich op³at zwi¹zanych z
udzia³em dru¿yny pi³karskiej oraz
zawodników w ZZPN w Szczecinie,
utrzymywaniu oraz przygotowywaniu obiektu sportowego w £osoœni-

cy, organizowaniu oraz rozgrywaniu meczy kontrolnych, organizowaniu dwukrotnych badañ lekarskich
dla zawodników oraz organizowaniu
wyjazdów na mecze ligowe.
Wysokoœæ œrodków publicznych
przeznaczonych w 2012 r. na realizacjê zadania wynosi ³¹cznie
30.000 z³ i bêdzie przekazywane w
formie comiesiêcznych dotacji.
Dotacja celowa na ten cel wzros³a
wiêc w porównaniu z rokiem 2011
(25.000 z³) i 2010 (12.950 z³).
Konkurs wygra³ Ludowy Klub
Sportowy „JASTRZ¥B” z £osoœnicy.
PJ

85.000 z³ dla klubu
LKS Radowia
(RADOWO MA£E) Na stronie biuletynu informacji publicznej (bip) w Radowie Ma³ym ukaza³o siê 26.01.2012 r. og³oszenie
wójta gminy, w sprawie rozstrzygniêcia otwartego konkursu ofert
na realizacjê zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok
2012.
Komisja Konkursowa dokona³a

Kaziu Team wygrywa
halowy turniej pi³ki no¿nej
dla uczniów szkó³ ³obeskich
(£OBEZ) W hali sportowo-widowiskowej w £obzie, w ramach
ferii
zimowych,
rozegrano
26.01.2012 roku halowy turniej
pi³ki no¿nej dla uczniów szkó³
³obeskich.

towa³ ju¿ kadrê juniorsk¹ województwa zachodniopomorskiego, a
w zesz³ym sezonie 2010/2011 wyst¹pi³ w kilku meczach Œl¹ska Wroc³aw (ME) gdzie dozna³ kontuzji
(z³amany palec u stopy), po czym
wróci³ do gry w macierzystym klubie IV-ligowym w Dobrej.
•ród³o:
www.sarmatadobra.com

oceny oferty pod wzglêdem formalnym i merytorycznym poprzez wype³nienie kart oceny formalnej i merytorycznej, nastêpnie wójt gminy
po dok³adnej analizie ofert postanowi³ udzieliæ dotacji dla organizacji:
Ludowy Klub Sportowy „Radowia”
Radowo Ma³e.
Dotacja na realizacjê tego zadania publicznego w 2012 roku bêdzie
wynosi³a 85.000 z³ (w 2011 r. by³o
o 10.000 z³ mniej).
PJ

tygodnik ³obeski 31.1.2012 r.

Organizatorem turnieju by³ p.
Mariusz W³odarz wraz z UM w
£obzie. Zawodnicy swoje zmagania
rozpoczêli o godzinie 10.00.
Do turnieju zg³osi³o siê 6 zespo³ów. Mecze trwa³y 6 minut, nie by³o
podzia³u na grupy i zespo³y gra³y
systemem „ka¿dy z ka¿dym.

I miejsce: Kaziu Team (Tomek
Rokosz, Mateusz Su³kowski, Kamil
£apuæ, Mateusz Maziarz, £ukasz
Borejszo, Micha³ Pas³awski).
II miejsce: Wê¿e Jamajki
III miejsce: Big Bosy
IV miejsce: Grasstopers
V miejsce: Cytrynki
VI miejsce: W imiê lasu
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany zosta³ Patryk Maciejewski, najlepszym bramkarzem
Mateusz Smolich, a najlepszym
strzelcem okaza³ siê Bartosz Adamów (5 bramek).
PJ

M³odzie¿owe
Mistrzostwa £obza
w tenisie sto³owym
(£OBEZ) W hali sportowo-widowiskowej w £obzie, w ramach
ferii zimowych, odby³y siê
25.01.2012 r. M³odzie¿owe Mistrzostwa £obza w tenisie sto³owym kat. szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

zagrali tak¿e w debla, tworz¹c 3
dru¿yny.

Organizatorem turnieju by³ p.
Mariusz W³odarz, p. Kazimierz Pawelec i UM w £obzie.
Do turnieju zg³osi³o siê 6 zawodników ( 3 w kategorii gimnazjalnej
i 3 w kategorii ponadgimnazjalnej).
Zawodnicy jednak rywalizowali w
myœl zasady „ka¿dy z ka¿dym”, a na
koñcu zosta³y wyci¹gniête odpowiednie wyniki i zawodnicy zostali
nagrodzeni w dwóch kategoriach
wiekowych. Ponadto zawodnicy

Kat. szko³y ponadgimnazjalne:
I miejsce: Wojciech Grabarek
II miejsce Mateusz Bielawski
III miejsce Mateusz Urbañski

Wyniki:
Kat. szko³y gimnazjalne:
I miejsce: £ukasz Zieliñski
II miejsce Przemys³aw Jung
III miejsce Dawid Urbañski

Debel:
I miejsce: Przemys³aw Jung
i £ukasz Zieliñski
II miejsce: Wojciech Grabarek
i Mateusz Bielawski
III miejsce: Dawid Urbañski
i Mateusz Urbañski.
PJ

Zebranie
sprawozdawczo
-wyborcze TKKF
„B³yskawica”
Zarz¹d Ogniska Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej
„B³yskawica” w £obzie zaprasza
cz³onków i sympatyków na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,

które odbêdzie siê w pi¹tek, 17 lutego 2012 r., o godz. 18.00 w CafeDuo przy hali sportowo-widowiskowej w £obzie. (www.tkkf-lobez.pl; adamku@vp.pl)

tygodnik ³obeski 31.1.2012 r.
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Sportowe ferie w Szkole Podstawowej
w Resku
Dnia 19 stycznia w
Szkole Podstawowej w
Resku rozegrany zosta³
Halowy Turniej Pi³ki
No¿nej Ch³opców klas
I-III. Mecze rozgrywano
systemem „ka¿dy z
ka¿dym”, 2 x 6 minut.
Pierwsze miejsce w turnieju zajê³a dru¿yna MANCHESTER UNITED w sk³adzie: S. Kubieñ (2 bramki), A. Kubieñ, W. Zaj¹c (3 bramki).
Na drugim miejscu uplasowa³a siê
dru¿yna REAL MADRYT: O. Je¿ (1
bramka), E. Je¿, S. Dobrzyñski (4
bramki). Trzecie miejsce zajê³a FC
BARCELONA: A. Ostrowski (1
bramka), K. Skrilec (2 bramki), Z.
Frej. Królem strzelców zosta³ Stefan Dobrzyñski, który 4 razy trafi³
do bramki przeciwnika.
Dzieñ póŸniej, 20 stycznia, do
podobnej rywalizacji stanêli ch³opcy z klas IV-VI SP oraz Gimnazjum.
Po zaciêtej walce, ostrej rywalizacji
i wielu celnych strza³ach na bramkê
koñcowe wyniki wygl¹da³y nastêpuj¹co:
I miejsce - Portugalia: A. ¯urawik (14 bramek), D. Kobielski (9
bramek), R. Leszczyñski.
II miejsce - Argentyna: A. Kobielski (19 bramek), M. Œliwiñski (1
bramka), P. Winiarski (7 bramek).
III miejsce - Polska: A. Markowski (14 bramek), A. Œcis³owski (4
bramki), M. Ciura (3 bramki).

Królem strzelców zosta³ £ukasz
Morawski, który w ca³ym turnieju
zdoby³ 20 bramek.
Trzy zwyciêskie dru¿yny w ka¿dej kategorii wiekowej otrzyma³y
puchary i dyplomy ufundowane
przez dyrektora Szko³y Podstawowej w Resku oraz firmy: AUTOGAMA Marcin Bakunowski, Produkcja - Handel „Gama” Barbara i
Oktawiusz Je¿, ZUBWIT „Mêtlowie” Cezary Mêtel, Dariusz Mêtel.
Mecze sta³y na wysokim poziomie i by³y niezwykle wyrównane.
Wszystkim zawodnikom ¿yczê
wielkiego serca do gry i wielu sukcesów sportowych.
Animator sportu D. Znajewski

„ARBOD” na obozie sportowym
w Miêdzywodziu
W dniach 22-28 stycznia
br. lekkoatleci z UKS
„ARBOD” przebywali
na obozie sportowym
w Miêdzywodziu.
W czasie tygodniowego pobytu
na obozie m³odzie¿ przygotowywa³a siê do wiosennych startów w zawodach. Codziennie pracowaliœmy
nad popraw¹ sprawnoœci ogólnej
oraz wytrzyma³oœci¹. Po uci¹¿liwych zajêciach w terenie mieliœmy
mo¿liwoœæ korzystania z basenu,
jacuzzi, co zapewnia³o odnowê dla

zmêczonych organizmów. Korzystaliœmy równie¿ z sali gimnastycznej, gdzie m³odzie¿ toczy³a zaciête
mecze pi³ki siatkowej i unihokeja.
Zwiedziliœmy równie¿ Dziwnów.
Pobyt by³ bardzo udany, m³odzie¿ wróci³a zadowolona do domów. Obóz zosta³ dofinansowany
ze œrodków otrzymanych z Gminy
Dobra, z programu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku
2012. Pomocy finansowej udzieli³y
firmy: NCB Nowogard, LKL „PARAMIX”, Masarnia Krzemienna,
„SAMBA”.
Dziêkujemy w imieniu zawodników oraz klubu. UKS „ARBOD”
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O bezpieczeñstwie Zakoñczenie ferii
na drodze i nie tylko w Przemys³awiu

Policjanci z powiatu ³obeskiego, wraz z mundurowymi ze Stra¿y Po¿arnej oraz przedstawicielem Sanepidu odwiedzili dzieci z
Dobropola.
W dniu przyjazdu do Dobropola, w gminie Dobra, s³ychaæ by³o
du¿e poruszenie. Mieszkañcy wioski zorientowali siê, ¿e na boisko
zajecha³y wozy policyjne oraz wóz
bojowy stra¿y po¿arnej. Na szczêœcie nic siê nie sta³o. To spotkanie z
dzieæmi i m³odzie¿¹ w ramach Bezpiecznych Ferii 2012.
Po krótkiej pogadance na temat
bezpiecznego zachowania siê podczas zimowych zabaw i innych miejscach wypoczynku policjanci wraz
z dzieæmi zatrzymywali pojazdy do
kontroli drogowej.
To w ramach akcji „Cukierek cytrynka” m³odzi mieszkañcy Dobropola oceniali zachowanie kierowców, sprawdzali dokumenty pojazdów. Niestety nie oby³o siê, bez
wrêczenia niektórym kierowcom
plasterka cytryny, któr¹ musieli

zjeœæ bez krzywienia siê w obecnoœci kontroluj¹cych dzieci. By³y te¿
cukierki za wzorowe zachowanie
siê na drodze i bezpieczn¹ jazdê.
Po tych dzia³aniach dzieci mia³y
mo¿liwoœæ zapoznania siê z prac¹
stra¿aków, którzy pokazali wszystkim swój sprzêt, s³u¿¹cy miêdzy
innymi do pomocy poszkodowanym podczas wypadków drogowych.
Takie du¿e emocje i atrakcje
spowodowa³y, ¿e wszyscy uczestnicy spotkania zg³odnieli. So³tys Dobropola zadba³a o poczêstunek.
By³y kie³baski, ognisko, ciep³y napój. To jednak nie by³ koniec atrakcji. Po posi³ku dzieci bra³y udzia³ w
konkursie sportowym oraz wiedzy
prewencyjnej. Ka¿dy otrzyma³ odblask oraz drobne upominki od
przedstawiciela sanepidu.
Takie wspólne dzia³ania ró¿nych s³u¿b pokazuj¹ najm³odszym
¿e wszystkim nam zale¿y na bezpieczeñstwie ich i wszystkich mieszkañców powiatu.
(kp)

Policjanci z £obza zostali zaproszeni do œwietlicy œrodowiskowej w Przemys³awiu, gm. Resko,
gdzie przeprowadzili, w jednym z
ostatnich dni ferii zimowych, pogadankê na temat bezpiecznych
zachowañ.
Policjant z Wydzia³u Ruchu
Drogowego omówi³ pozytywne zachowania na drodze w oparciu o
film Bezpieczna Droga z Radami

Sponge Boba. Najm³odsi brali
udzia³ w konkursie plastycznym pt.
„Bezpieczne Ferie”. Prace by³y ró¿norodne i trudno by³o wybraæ najlepsz¹. Wszystkie dzieci zosta³y
nagrodzone upominkami.
Okaza³o siê tak¿e, ¿e Œwietlica
Wiejska obchodzi akurat 7. urodziny, by³ tort i ¿yczenia kolejnych 100
lat udanego funkcjonowania tej placówki dla wszystkich dzieci z Przemys³awia.
(kp)

Bezpieczne ferie
w gminie £obez

K³usownicy wpadli
na gor¹cym uczynku
Policjanci z £obza wspólnie ze
stra¿nikami Stra¿y Rybackiej zatrzymali dwóch k³usowników.
W minion¹ niedzielê po po³udniu, policjanci z £obza otrzymali
informacjê, ¿e na zbiorniku wodnym w rejonie Ginawy dochodzi do
nielegalnego po³owu ryb. Policjanci wraz z stra¿nikami Spo³ecznej
Stra¿y Rybackiej udali siê natychmiast w wskazane miejsce. Po krótkim oczekiwaniu mundurowi za-

uwa¿yli dwóch mê¿czyzn, którzy
przy pomocy sznurów hakowych
chcieli wy³owiæ ryby. Niestety nie
zd¹¿yli tego zrobiæ, gdy¿ zostali
zatrzymani przez policjantów i
stra¿ników.
Dwaj bracia - mieszkañcy gminy
Wêgorzyno - zostali przes³uchani w
tej sprawie. Przyznali siê do pope³nionego czynu, t³umacz¹c swoje postêpowanie z³¹ sytuacj¹ materialn¹
rodziny, co oczywiœcie nie zwalnia
ich z odpowiedzialnoœci karnej. (kp)

Stra¿ak, policjant oraz przedstawiciele Sanepidu odwiedzili
ostatnio œwietlice wiejskie w gminie £obez, w ramach akcji „Bezpieczne Ferie”. Tym razem zawitali do Unimia, Prusinowa oraz
Dalna.
W ka¿dej ze œwietlic spotkali
dzieci, wypoczywaj¹ce podczas fe-

rii. Przekazali cenne informacje
zwi¹zane z uczeniem bezpiecznych
zachowañ w ró¿nych miejscach i
sytuacjach, nie tylko zimowych.
Ka¿de takie spotkanie, to okazja do
wspólnych rozmów, konkursów i
oczywiœcie nagród dla aktywnych i
chc¹cych podzieliæ siê swoja wiedz¹
z zakresu bezpieczeñstwa.
(kp)

OG£OSZENIA DROBNE

tygodnik ³obeski 31.1.2012 r.

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

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Wynajmê kawalerkê w centrum
£obza. Tel. 721 067 675

£obez. Sprzedam na gwarancji
nowe œwiat³a i alarm do samochodu. Tel. 880 168 304.

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
TEL. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej.

Wynajmê kawalerkê 30 mkw. w bloku w centrum Wêgorzyna. Tel. 667
989 760
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie. Powierzchnia 53 mkw. w bloku
na II piêtrze, 2 pokoje, plus piwnica.
Mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena 125 tys. z³. Tel. 663
248 859
Wynajmê kawalerkê w centrum
£obza, I piêtro, po remoncie. OD
ZARAZ. Tel. 883 950 105
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
49 mkw. w Dalnie, parter. Tel. 669
947 364

Powiat gryficki

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

PRACA
Mê¿czyzna lat 27 poszukuje pracy
jako kierowca lub przyuczenia do
zawodu; prawo jazdy kat. B, C (E w
trakcie); aktualne badania, karta
kierowcy itp., jêzyk angielski w
stopniu komunikatywnym; tel. 512766-603.

ROLNICTWO

Wynajmê domek jednorodzinny
wolno stoj¹cy w Trzebiatowie umeblowany, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc. 75 mkw. Tel. 505 389 183.

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka - pomoc. Tel. 516 166 301

Sprzedam piêkn¹ dzia³kê budowlan¹, Trzebiatów okolice - TANIO.
Tel. 504 692 611

Powiat gryficki
Powiat ³obeski
Oddam w dzier¿awê lokal, przeznaczony na dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
w £obzie, pow. 100 mkw. Tel. 882
283 333
Wynajmê lokal u¿ytkowy w £obzie.
Tel. 505 184 497
Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397 5894
. Cena do uzgodnienia
Atrakcyjne mieszkanie w okolicy
Reska! Pow. 90,39 mkw. Sad z
ogródkiem, przestronny, blaszany
gara¿ na samochód dostawczy oraz
miejsce na sk³ad drewna, brak jakichkolwiek barier - mieszkanie bez
schodów. Wyposa¿enie w cenie
mieszkania. Wchodzisz - mieszkasz! Cena: 150.000 z³, tel. 509263-313.
Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547
Dzia³ki budowlane:
- £obez
- Zajezierze
- Tucze nad j.Woœwin
Tel. 600 265 547
Wêgorzyno. Dom 200 mkw/610
mkw. Cena 430.000 z³. Tel. 600 265
547

Pozb¹dŸ siê stresu, bólu, cellulitu.
Masa¿ w gabinecie 30 z³. Tel. 792
924 085.

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sprzedam szczeniaki 9 tygodniowe
owczarki niemieckie d³ugow³ose,
odrobaczone, zaszczepione z ksi¹¿eczkami zdrowia, okolice £obza.
Tel. 661 518 318

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

US£UGI
Powiat ³obeski
Us³ugi elektryczne. Posiadam
uprawnienia na eksploatacjê i dozór
oraz uprawnienia pomiarowe. Tel.
691 014 733

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

Daj¹c og³oszenie do
Tygodnika £obeskiego

uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
Biuro og³oszeñ Tygodnika £obeskiego

tel. 512 138 349

£obez, ul. S³owackiego 6;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl
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Galeria tygodnika

Hania i Ola

Alicja i Natalia

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

XI Memoria³ im. Jerzego
Machoñskiego w halowej
pi³ce no¿nej „5” OLDBOJÓW
Zarz¹d MLKS Œwiatowid £obez – OLDBOJE
zaprasza kolegów do uczestnictwa w XI halowym
turnieju pi³ki No¿nej „5” OLDBOJÓW.
Turniej odbêdzie siê 11.02.2012 roku (sobota) o godzinie 10.00 w
hali Widowiskowo – Sportowej w £obzie.
Dru¿yna maksymalnie mo¿e liczyæ 10 zespo³ów, system gry „ka¿dy
z ka¿dym” w grupach 10 – 12 minut.
Dru¿yny nale¿y zg³osiæ do godziny 9.40.
Wszystkie dru¿yny otrzymaj¹ pami¹tkowe puchary i dyplomy.
Zapraszamy!

Objazdowe Kino Orange
6 lutego w Wêgorzynie
Ju¿ 6 lutego br. (poniedzia³ek) po
raz kolejny objazdowe Kino Orange
odwiedzi Wêgorzyno.
Program filmowy:
9.00 - „Mniam!” - propozycja dla
najm³odszych, hit jesieni, w polskiej
wersji jêzykowej z udzia³em m. in. Piotra Fronczewskiego, Magdy Gessler
czy Kabaretu Ani Mru - Mru; czas trwania filmu: 91 minut, cena biletu - 11 z³.
11.00 - „Lataj¹ca Maszyna” - kolejna propozycja dla najm³odszych; malownicza opowieœæ o fortepianie, w którym zaklêta jest dusza Chopina, okraszona rewelacyjn¹ muzyk¹ jednego z
najlepszych pianistów œwiata - Lang
Langa; najwiêksza polska produkcja
animowana ostatnich lat; czas trwania
filmu: 76 minut, cena biletu - 11 z³.

17.00 - „Wyjazd integracyjny” jeden z najwiêkszych polskich hitów
ostatnich miesiêcy! przewrotna komedia o integracji, podczas której dos³ownie wszystko mo¿e siê zdarzyæ; w rolach
g³ównych m.in.: Jan Frycz, Tomasz
Kot, Tomasz Karolak, Katarzyna Glinka czy Katarzyna Figura! / czas trwania
filmu: 100 minut, cena biletu - 11 z³.
19.00 - „80 milionów” - bezpardonowa, prawdziwa! historia dolnoœl¹skiej Solidarnoœci, zrealizowana w iœcie
Hollywoodzkim stylu, porównywana
m.in. do serii Ocean’s Eleven, Ocean’s
Twelve etc.; w rolach g³ównych plejada
najlepszych m³odych aktorów, w tym
m.in. Filip Bobek, Olga Frycz czy
Agnieszka Grochowska; czas trwania
filmu: 100 minut, cena biletu - 11 z³.

