Radni czuj¹ siê niekompetentni

GAZETA POWIATOWA Nr 20 (533) Rok XI 15.5.2012 r. Cena 2,00 z³ (w tym 5% VAT) ISSN 1643-5761

Od czterech lat walczy
o dojazd do firmy
(£OBEZ). Boles³aw
Danilewicz kupi³
cegielnie w £obzie w
1996 roku. Cztery
lata temu okaza³o
siê, ¿e... nie ma drogi
dojazdowej do zak³adu pracy.

Odciêli wodê ZNMR
(£OBEZ). W œrodê o godz.
11.45 Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji
w £obzie, bez
wczeœniejszego
powiadomienia
i wskazania
Foto: www.powiatlobeski.pl
alternatywnego Ÿród³a,
odciê³o wodê Zak³adom
Naprawczym Mechanizacji
Rolnictwa w £obzie.

CMYK

Obni¿yli
podatki
dla wsi

List do redakcji
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LISTY - OPINIE - POLEMIKI

O ewidencji nieruchomoœci

W listach otwartych, zamieszczanych w ³obeskich
tygodnikach nie ustaje festiwal publikowania b³êdnych
informacji w sprawie przeprowadzonej przez powiat
modernizacji ewidencji budynku i gruntów. Ostatnio p. Antoni
Moroz - mieszkaniec Runowa Pom.,
p. Maria S³awska - radna Rady
Miejskiej w Wêgorzynie oraz p.
Wies³awa Kuczyñska - so³tys
Chwarstna (gm. Wêgorzyno) zwrócili siê do Rady Powiatu z wnioskiem o spowodowanie przeprowadzenia przez Geodetê Wojewódzkiego kontroli rzetelnoœci wykonania w/w modernizacji.
W publikowanych tekstach zarzuca siê samorz¹dom powiatowym
i gminnym nie liczenie siê z interesem mieszkañców oraz nadmierne
obci¹¿anie podatkami. Miesza siê
pojêcia wy³¹czenia z produkcji rolniczej ze zmian¹ sposobu u¿ytkowania gruntu. Myli siê sposób wykorzystania nieruchomoœci z prawem do jej w³asnoœci, itd., itp. Wobec nieustaj¹cego wprowadzania w
b³¹d mieszkañców powiatu poczuwam siê do obowi¹zku zabrania g³osu w tej sprawie by w sposób mo¿liwie najprostszy przedstawiæ faktyczny stan rzeczy.
Otó¿ zgodnie z przepisami Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, na starostów na³o¿ony jest
obowi¹zek prowadzenia publicznego rejestru nieruchomoœci, zwanego
ewidencj¹ gruntów i budynków.
Rejestr ten zawiera informacje o
gruntach, budynkach i lokalach, a
dane w nim zawarte s¹ niezbêdne w
wielu aspektach funkcjonowania
zarówno w³aœcicieli nieruchomoœci
jak i gminy, stanowi¹ bowiem podstawê do: planowania gospodarczego, planowania przestrzennego,
wymiaru podatków i œwiadczeñ,
oznaczania nieruchomoœci w ksiêgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomoœciami oraz ewidencji gospodarstw
rolnych. Jak widaæ dane ewidencyjne maj¹ du¿e znaczenie, dlatego
wa¿ne jest, aby by³y one aktualne.
Aktualizacja danych dokonywana jest na dwa sposoby: 1) z urzêdu
oraz 2) przez zg³oszenie w³aœcicieli
lub osób w³adaj¹cych nieruchomoœciami.
W pierwszym przypadku zmiany danych zwi¹zane ze sprzeda¿¹,
darowizn¹, dziedziczeniem nieruchomoœci itp. ujawniane s¹ na podstawie dokumentów przesy³anych
do ewidencji przez s¹dy, kancelarie
notarialne oraz inne organy.

Druga forma zg³oszenia to bezpoœrednia informacja od w³aœciciela, który ma obowi¹zek na w³asny
koszt dokonaæ zg³oszenia zmian w
ewidencji w ci¹gu 30 dni. Ustawodawca w art. 48 Ustawy przewidzia³
nawet karê grzywny dla osób, które
nie dope³niaj¹ obowi¹zku zg³oszenia zmiany danych ewidencyjnych
do urzêdu! A co nale¿y zg³osiæ?
Ka¿d¹ zmianê, wynikaj¹ca np. z
podzia³ów nieruchomoœci, budowy
lub rozbiórki budynków, zmianê
sposobu u¿ytkowania gruntów,
zmianê nazwiska, adresu zamieszkania w³aœciciela nieruchomoœci
(w³adaj¹cego).
Z danych Wydzia³u Geodezji,
Kartografii i Katastru wynika, i¿ w
powiecie ³obeskim (i nie tylko!)
w³aœciciele nieruchomoœci czêsto
nie zg³aszaj¹ zmian, dotycz¹cych
rozbiórki, budowy budynku, sposobu u¿ytkowania gruntów, a nawet
zmian w danych w³aœciciela. Przynosi to negatywne skutki dla podmiotów, wykorzystuj¹cych dane
ewidencyjne oraz konsekwencje
karne dla w³aœcicieli nieruchomoœci, którzy nie dope³nili ustawowego obowi¹zku.
Ze statystyk wynika, ¿e najczêstszym „grzechem”, pope³nianym
przez w³aœcicieli nieruchomoœci
jest rozpoczêcie na gruntach rolnych innego ni¿ rolnicze sposobu
ich u¿ytkowania i nie zg³oszenie
tego faktu do ewidencji. Przekszta³cenie takie jest jednoznaczne z wy³¹czeniem gruntu z produkcji rolnej
i w konsekwencji z oznaczeniem go
w ewidencji jako grunty zabudowane i zurbanizowane. Dotyczy to
wszystkich przypadków rozpoczêcia wykorzystywania gruntów oznaczonych dotychczas jako rolne, czyli np. przeznaczania ich na cele
mieszkaniowe, na cele prowadzonej
dzia³alnoœci gospodarczej, czy te¿
na inne, nie zwi¹zane z produkcj¹
roln¹ np.: budowa budynków i budowli, urz¹dzenie przejœæ, dojazdów, podwórzy, placów gier i zabaw, placów postojowych, obiektów ma³ej architektury, ogródków
przydomowych, ogródków skalnych, oczek wodnych itp. Przekszta³cona w ten sposób nieruchomoœæ zostanie objêta innym podatkiem.
W tym miejscu warto jest przytoczyæ zapis art. 2.1. pkt 3 ustawy o
ochronie gruntów rolnych, który
mówi i¿ gruntami rolnymi, w rozumieniu ustawy, s¹ grunty pod wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz

innymi budynkami i urz¹dzeniami
s³u¿¹cymi wy³¹cznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolnospo¿ywczemu. A zatem zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego jest równoznaczne z wy³¹czeniem gruntu z produkcji rolniczej
czyli jest to zmiana sposobu u¿ytkowania.
W tej sytuacji wiele powiatów w
Polsce przeprowadza aktualizacjê
danych, dotycz¹cych ewidencji
gruntów. Po prostu czas najwy¿szy
by to zrobiæ. Niektóre powiaty zamierzaj¹ wykorzystaæ zdjêcia lotnicze, które pozwol¹ porównaæ dane
ewidencyjne ze stanem faktycznym.
W przypadku stwierdzenia niezgodnoœci w³aœciciel nieruchomoœci zostanie wezwany do z³o¿enia wyjaœnieñ.
W naszej sytuacji aktualizacji
tej dokonaliœmy za pieni¹dze norweskie (a nie w³aœciciela nieruchomoœci), a wiêc nawo³ywanie p.
Moroza do podwa¿enia prawid³owoœci przeprowadzonej modernizacji przypomina nawo³ywanie karpia
o przyspieszenie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Jasne jest, ¿e w przypadku w³aœciciela nieruchomoœci, który dotychczas nie zg³osi³ zmiany sposobu u¿ytkowania swojej w³asnoœci (a
stan taki trwa³ nieraz dziesi¹tki lat),
to p³aci³ podatek znacznie ni¿szy ni¿
s¹siad, który zadba³ o w³aœciwe stany prawne swoich w³asnoœci i niejako za karê p³aci wy¿szy podatek.
Czy to jest uczciwe? A je¿eli ju¿
chcemy obwiniæ burmistrza czy starostê to myœlê, ¿e jest oczywisty
powód: dlaczego dotychczas nie
przeprowadzali koniecznych kontroli i nie wzywali w³aœcicieli nieruchomoœci by ci na w³asny koszt zaktualizowali dane ewidencyjne, a
tak¿e nie obci¹¿yli ich stosown¹
grzywn¹ za niedope³nienie ustawowego obowi¹zku. A czy ktoœ zyska³
na tej modernizacji? Tak, przede
wszystkim ci o których w poprzednim zdaniu. P³acili mniej, nie zostali ukarani za niedope³nienie obowi¹zku, który za nich wykona³ starosta na w³asny koszt.
Natomiast w kwestii samego
podatku od nieruchomoœci uwa¿am,
¿e wymaga on pilnej zmiany na katastralny, tzn. liczony od wartoœci
nieruchomoœci, bowiem dziœ jest
tak, ¿e wysokoœæ tego podatku dla
najmniejszej miejscowoœci naszego
powiatu jest taka sama jak dla nieruchomoœci w Warszawie.
Ryszard Brodziñski
Starosta £obeski
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Nie
nak³aniajcie
do
przestêpstwa
(WÊGORZYNO). Podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Monika KuŸmiñska poprosi³a mieszkañców, aby nie nak³aniali jej do
przestêpstwa. Sprawa dotyczy³a
protestu mieszkañców Runowa
Pomorskiego odnoœnie podatków.
- Jeœli ju¿ coœ publicznie mówicie lub piszecie w oficjalnych pismach, to proszê robiæ to zgodnie z
prawem i proszê nie nak³aniaæ mnie
do przestêpstwa. Pañstwo wnioskujecie o zaniechanie poboru podatków. Niestety organ podatkowy, jakim jest gmina, nie mo¿e sobie zaniechaæ. My jesteœmy zobowi¹zani
dokonaæ naliczeñ przepisu i poboru
podatku, a jeœli mieszkaniec czy
podatnik nie uiœci naliczonego podatku, jesteœmy zmuszeni prowadziæ egzekucjê. Ne mamy prawa
zaniechania – wyjaœni³a burmistrz
Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.
MM
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Obni¿yli podatki dla wsi
(WÊGORZYNO). W
zwi¹zku z gor¹c¹
dyskusj¹, jaka mia³a
miejsce po tym, gdy
dokona³a siê
modernizacja
klasyfikacji gruntów i
zmianie podstawy
podatkowej, rajcy
miejscy obni¿yli podatki
na terenach wiejskich.
W momencie kiedy dokona³a siê
modernizacja klasyfikacji gruntów
bardzo wysokie konsekwencje finansowe odczuli przede wszystkim
mieszkañcy so³ectw. Do tej pory
p³acili podatek rolny, mimo ¿e nie
byli ju¿ rolnikami. Po uaktualnieniu
stanu posiadanego maj¹tku nieruchomoœci opodatkowani s¹ tak, jak
inni mieszkañcy, podatkiem od nieruchomoœci. Przypomnijmy, ¿e gdy
zaczêto naliczaæ podatek od gruntów pozosta³ych, to znacznie zwiêkszy³o wysokoœæ podatku, u niektórych z kilkudziesiêciu do kilkuset, a
nawet do ponad tysi¹ca z³. Gmina
Wêgorzyno jest jedyn¹ gmin¹, która wykorzystuje mo¿liwoœæ dan¹
przez prawo i ró¿nicuje stawki na
terenach miejskim i wiejskim.
- Korzystaj¹c z tego, przygotowa³am propozycjê podzia³u równie¿ podatku od nieruchomoœci
gruntów pozosta³ych, gdzie proponujê pozostawienie stawki tegorocznej w mieœcie na tym samym
poziomie, natomiast na terenie wsi
obni¿enie tej stawki do poziomu
roku poprzedniego. Stawki podatku
na terenie gminy Wêgorzyno utrzymuj¹ siê czêsto w najni¿szych wartoœciach wysokoœci podatku, w po-

równaniu do stawek podatkowych
na terenie powiatu ³obeskiego, ale i
w stawkach ministerialnych – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna
Monika KuŸmiñska.
Tym samym za grunty pozosta³e
na terenie miasta Wêgorzyno, w tym
zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego podatek wynosi
0,30 z³ od 1 m.kw. powierzchni,
natomiast podatek od gruntów pozosta³ych na terenie so³ectw gminy
Wêgorzyno, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego
podatek wynosi 0,21 z³ od 1 m.kw.
Nie wszyscy radni byli jednak

ZATRUDNIÊ
KIEROWNIKA
WYTWÓRNI ELEMENTÓW
BETONOWYCH
ORAZ KIEROWCÓW C-E
tel. 91 39 71 951,
509 288 386, 509 288 387

Zatrudniê kierowców
kategorii C+E
traktorzystów
oraz innych
pracowników
tel. 91 39 71 951,
509 288 386, 509 288 387

zadowoleni z obni¿ki podatku na
wsiach.
- Mocno dyskutowa³am, chocia¿
nie nad sam¹ zasadnoœci¹ obni¿enia
podatku. Nie do koñca jestem przekonana, dlaczego mamy ró¿nicowaæ wieœ i miasto. Ju¿ mamy dwa
takie podatki, z czym ja osobiœcie,
jako Baœka Pietrusz, nie godzê siê.
Ale moje pytanie – jakie bêd¹ z tego
tytu³u wp³ywy do bud¿etu? To nie s¹
takie ma³e pieni¹dze. Pani z podatków powiedzia³a, ¿e uchwa³a ta
dotyczy miliona metrów kwadratowych. Jak ktoœ mia³ 1000 metrów
kw., to p³aci³ 10 z³ podatku, a je¿eli
zosta³o to przekwalifikowane na
grunty u¿ytkowe, czy pozosta³e, to
bêdzie p³aci³ 300 z³ podatku. Jest to
ró¿nica? Chodzi mi o ró¿nicê, jakie
bêd¹ to wp³ywy do bud¿etu, bo

jakoœ nie chcecie tego publicznie
podaæ. Dzisiaj by³a interpelacja o
Runowo – 10 tys. z³. Gdyby dodatkowy wp³yw wynosi³ 200 tys. z³, to
nie by³oby problemu, a ile jest jeszcze takich potrzeb? Ja ci¹gle mówiê
o ul. Kopernika i innych pozosta³ych chodnikach i drogach na terenie samego miasta Wêgorzyna –
powiedzia³a radna Barbara Pietrusz.
Z wyjaœnieñ skarbnik wynika³o,
¿e w tym roku, po dokonanej ju¿
zmianie o obni¿eniu podatku od 1
lipca, do bud¿etu gminy wp³ynie
oko³o 119 tys. z³ wiêcej, ni¿ przed
zmian¹ kwalifikacji gruntów.
Warto tu wspomnieæ, ¿e w gminie £obez radni uchwalili, i¿ zwiêkszone wp³ywy z tego tytu³u powróc¹
na wieœ w postaci inwestycji. MM
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Droga której nie ma

Od czterech lat walczy o dojazd
do firmy
(£OBEZ). Boles³aw
Danilewicz kupi³
cegielnie w £obzie
w 1996 roku. Cztery
lata temu okaza³o
siê, ¿e... nie ma drogi
dojazdowej do zak³adu pracy.
Jak to siê sta³o? Teoretycznie s¹
dwie drogi. Jedna od strony ul. H.
Sawickiej, problem w tym, ¿e nie
jest ona naniesiona na mapy geodezyjne i teoretycznie nie istnieje. Nie
istnieje te¿ mostek na £oŸnicy.
Oczywiœcie teoretycznie. W praktyce wymaga solidnego remontu.
Wczeœniej bowiem by³a to grobla
przy istniej¹cym tu zbiorniku retencyjnym. Chocia¿ dzisiaj je¿d¿¹ tam
samochody, to nigdy nie zosta³a
naniesiona na mapy geodezyjne.
Niektórzy mieszkañcy przy tej
drodze nie ¿ycz¹ sobie równie¿, aby
by³a ona u¿ytkowana przez TIR-y,
bowiem, gdy jest sucho pojazdy
wzbijaj¹ tumany kurzu. Wskazuj¹
równie¿ na mostek. Nie ma te¿ zgody magistratu na transport t¹ drog¹nie drog¹, albowiem ma tu ponownie powstaæ zbiornik retencyjny, a
mostek musi zostaæ wzmocniony.
Magistrat w £obzie wskaza³,
aby przedsiêbiorca doje¿d¿a³ do
zak³adu od strony ul. Szosy Œwidwiñskiej. To rozwi¹zanie by³oby
najkorzystniejsze dla wszystkich i
w³aœciciel chêtnie na to przysta³.
Pojawi³y siê jednak kolejne problemy, które znalaz³y fina³ w s¹dzie.
Okaza³o siê bowiem, ¿e aby uzyskaæ
od tej strony dojazd, w³aœciciel cegielni musi mieæ zgodê na s³u¿ebnoœæ przejazdu przez przejazd kolejowy. W³aœcicielem jest Skarb Pañstwa, którego reprezentantem na
naszym terenie jest starostwo. Jednak sprawa komplikuje siê, bowiem
jest na nim dwóch u¿ytkowników
wieczystych – PKP oraz w³aœciciele
stacji paliw.
- Zak³ad kupiliœmy od KPRB,
jak siê okaza³o, bez drogi. Problem
objawi³ siê, gdy wyst¹piliœmy o
wydanie zezwolenia na modernizacjê zak³adu, chcieliœmy poszerzyæ
produkcjê. Okaza³o siê wówczas, ¿e
nie otrzymamy zezwolenia ze starostwa, bo nie ma drogi dojazdowej.
Obecnie droga jest ju¿ wytyczona

geodezyjnie od strony Szosy Œwidwiñskiej. Sprawa w s¹dzie, by
mieæ zgodê na s³u¿ebnoœæ przejazdu, jest na etapie koñcowym. – powiedzia³ w³aœciciel zak³adu Boles³aw Danilewicz.
S³u¿ebnoœæ ustala s¹d. Radcy
prawni starostwa i w³aœcicieli zak³adu wspólnie ustalili, ¿e najlepszym
rozwi¹zaniem bêdzie, jeœli s³u¿ebnoœæ zostanie ustanowiona na wieczystym u¿ytkowaniu. Powinni zatem z³o¿yæ do s¹du wniosek, ¿e takiej s³u¿ebnoœci oczekuj¹. Rozprawa w s¹dzie, byæ mo¿e ju¿ ostatnia,
zosta³a odroczona.
- Nie wiem kiedy odbêdzie siê
kolejna sprawa. Jest to poza starostwem, jako Skarbem Pañstwa, dlatego, ¿e jest to sprawa miêdzy w³aœcicielami zak³adu a wieczystymi
u¿ytkownikami, którzy s¹ stron¹
prawn¹. Ma byæ ustalona s³u¿ebnoœæ na wieczystym u¿ytkowaniu.
My, jako starostwo, niczego nie
oczekujemy od pañstwa Danilewiczów, ani ¿adnego stanowiska, ¿adnych op³at, nic. Chodzi tylko o to,
aby s¹d ustanowi³ s³u¿ebnoœæ gruntow¹. Nie wiem, dlaczego ta sprawa
przed s¹dem cywilnym toczy siê ju¿
cztery lata. Z ca³¹ pewnoœci¹ od starostwa nic nie zale¿y. S¹d oczekuje
tylko, by pañstwo Danilewiczowie
okreœlili siê, czy chc¹ s³u¿ebnoœci

na wieczystym u¿ytkowaniu, czy na
w³asnoœci. Wedle naszej wiedzy
przedsiêbiorcy chc¹ na wieczystym
u¿ytkowaniu. Zgodê udziela s¹d odgórnie.
Zawi³oœci prawne, luki prawne
s¹ tak ogromne, ¿e one najbardziej
utrudniaj¹ ludziom ¿ycie, szczególnie jeœli chodzi o prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej - rozpoczêcie, zmiana, to jest droga przez
mêkê. Na to nak³adaj¹ siê nieraz
prawne niuanse, bylejakoœæ pañstwa. Spotykam siê z tym, ¿e projektanci wiedz¹, ¿e w procedowaniu,
prowadzeniu sprawy, które ma zakoñczyæ siê wydaniem pozwolenia
budowlanego jest coœ niew³aœciwego, zachowuj¹ siê jednak tak, jakby
sprawy nie by³o. Czekaj¹, ¿e mo¿e
dany urzêdnik nie dopatrzy, pomyli
siê i to przejdzie. To nara¿a na szkodê ostatecznego beneficjenta, jakim
jest przedsiêbiorca. Nawet b³¹d w
procesie, w którym uczestniczy
równie¿ projektant, mo¿e w przysz³oœci mieæ takie konsekwencje, ¿e
zostanie zastopowana produkcja,
dzia³alnoœæ gospodarcza.
W³aœciwie tak sta³o siê w tym
wypadku. Przedsiêbiorca kupi³ zak³ad 20 lat temu, a 4 lata temu wysz³a ta sytuacja. Do tego pojawia siê
problem, procedury, ile lat? To jest
najgorsze, zawi³e œcie¿ki prawne i

nas urzêdników to gnêbi, ale przede
wszystkim - przedsiêbiorców. Czy
podleg³e mi s³u¿by robi¹ jakieœ
przeszkody? Nie. Nie mamy ¿adnych warunków, wymagañ. Oczekujemy tylko, aby przedsiêbiorcy
osi¹gnêli przed s¹dem s³u¿ebnoœæ
ze strony wieczystych u¿ytkowników i koniec. Ta sytuacja jest tylko
jednym z przyk³adów – powiedzia³
starosta ³obeski Ryszard Brodziñski.
Przyk³ad firmy pokazuje, w jak
patowej sytuacji mo¿e postawiæ
polskiego przedsiêbiorcê drobna z
pozoru sprawa. Okreœlenie s³u¿ebnoœci przez s¹d jest odgórne. Teoretycznie kwestia powinna byæ za³atwiona niemal „od rêki”. Wielu
urzêdników, znaj¹cych sprawê, nie
kry³o zdumienia, ¿e kwestia ta jeszcze nie zosta³a za³atwiona do koñca.
Ale jak okreœli³ prezes Polskiej
Agencji Inwestycji Zagranicznych
– Polska jest blisko na 200. miejscu
w rankingu na œwiecie pod wzglêdem trudnoœci uzyskiwania pozwolenia budowlanego. Jedn¹ z przyczyn jest indywidualna interpretacja inspektora, który w danym momencie tak zinterpretuje przepisy,
¿e póŸniej nic innego nie pozostaje,
jak dochodzenie przed s¹dami w³aœciwej interpretacji.
MM
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Mieszkañcy powiatu nie chc¹ genetycznie modyfikowanej ¿ywnoœci

Radni czuj¹ siê niekompetentni
(POWIAT). W³aœciwie
zakoñczy³y siê ju¿ obrady
sesji Rady Powiatu, gdy
o g³os poprosi³a Edyta
Jaruszewska-Nowak
ze Œwidwina. Przyby³a na
obrady, by po raz kolejny
prosiæ radnych aby ci
post¹pili podobnie, jak
Sejmik Województwa
Zachodniopomorskiego,
który zag³osowa³,
aby nasze województwo
by³o wolne od ¿ywnoœci
genetycznie
modyfikowanej.
W marcu ubieg³ego roku zarz¹d
powiatu ³obeskiego negatywnie zaopiniowa³ wniosek koalicji „Polska
wolna od GMO” o og³oszenie obszaru województwa zachodniopomorskiego stref¹ woln¹ od organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
Edyta
Jaruszewska-Nowak
przyby³a na sesjê Rady Powiatu, aby
wrêczyæ na rêce przewodnicz¹cego
petycjê podpisan¹ przez 276 mieszkañców powiatu ³obeskiego, którzy
prosz¹ o podjêcie uchwa³y popieraj¹c¹ uchwa³ê Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odnoœnie genetycznie modyfikowanych
upraw.
- To s¹ oryginalne podpisy
mieszkañców powiatu. Wystêpowaliœmy o podjêcie tej uchwa³y ju¿ w
2010 roku. W styczniu 2011 roku
otrzymaliœmy odpowiedŸ, ¿e pañstwo nie czuj¹ siê kompetentni, by
zajmowaæ siê ¿ywnoœci¹ genetycznie modyfikowan¹. Spotka³o siê to z
du¿ym zdumieniem mieszkañców
powiatu, którzy uwa¿aj¹, ¿e radni,
jeœli nie maj¹ kompetencji, to powinni zasiêgn¹æ opinii i informacji.
Tym bardziej, ¿e my wystêpuj¹c z t¹
proœb¹ dostarczyliœmy informacji i
materia³ów. Pozwoliliœmy sobie
czêœæ materia³ów skserowaæ i dostarczyæ jeszcze raz, bo nie wiem
czy do pañstwa dotar³y. Mam tutaj
najbardziej skrótowe opracowanie
od ludzi najbardziej kompetentnych; zosta³o podpisane przez prof.
doktora habilitowanego Zbigniewa
Mirka, który jest przewodnicz¹cym
Komitetu Ochrony Przyrody. Bardzo skrótowo dos³ownie w siedmiu
punktach podnosi kwestiê zagro¿eñ
ze strony GMO. Po skserowaniu

tych informacji pozwoliliœmy sobie
jeszcze raz wyst¹piæ o podjêcie tej
uchwa³y w 2011 roku w listopadzie.
Do tej pory nie wiemy, czy radni
mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z
informacjami, które tutaj przedstawiliœmy czy te¿ nie. Jest to wyraŸna
sugestia ze strony mieszkañców
powiatu, ¿e ¿ycz¹ sobie, aby na ten
temat dyskutowaæ – powiedzia³a
Edyta Jaruszewska-Nowak.
Odpowiedzi udzieli³ cz³onek
zarz¹du Micha³ Kar³owski, który
wyjaœni³, ¿e w tej kwestii by³a
uchwa³a Rady Powiatu. Powiedzia³
równie¿, ¿e Sejmik jest samorz¹dny
i Rada Powiatu równie¿.
- Bêdê proponowa³ swoim kole¿ankom i kolegom, aby nie zmieniali swojego stanowiska, a je¿eli Rada
podejmie inne stanowisko pod
wzglêdem ¿ywnoœci modyfikowanej, to bêdzie decyzja Rady. Sam
jestem rolnikiem i prowadzê rolnictwo ekologiczne i dlatego mam na
ten temat zupe³nie inne zdanie. W
dokumentach i materia³ach, które
zbieram jest zupe³nie inne podejœcie. Dlaczego panie nie wspomn¹,
¿e gdyby nie GMO to w Afryce w
Indiach w Pakistanie dziesi¹tki milionów ludzi umiera³oby dalej? Nie
ma ¿adnych dowodów. Rozumiem,
¿e panie walcz¹, szanujê, ale mam
zupe³nie inne stanowisko i proponujê dla Rady podtrzymanie stanowiska, ¿e nie jesteœmy w³adni. My te¿
bêdziemy zbieraæ podpisy i spyta-

my czy ludzie chc¹ byæ najedzeni
czy g³odni? Napisz¹, ¿e chc¹ byæ
najedzeni – powiedzia³ cz³onek zarz¹du Micha³ Kar³owski.
Edyta Jaruszewska-Nowak nie
chc¹c prowadziæ dyskusji w tym
temacie, wyjaœni³a, ¿e chodzi tylko
o to aby radni zapoznali siê z materia³ami, które zosta³y przekazane i
wgl¹d w petycjê, która jest od waszych mieszkañców i od wyborców,
którzy „czegoœ domagaj¹ siê, przynajmniej debatowaæ na ten temat”,
aby zapoznaæ siê ze zdaniem ró¿nych naukowców. Poprosi³a równie¿ o rzetelne zapoznanie siê z

materia³ami nim rozpocznie siê dyskusja na ten temat i po tym, gdy
skorygowa³a wypowiedzi w tym temacie kilku osób goszcz¹cych na
sali.
Radni w tej kwestii uznali siê za
niekompetentnych, warto jednak
zauwa¿yæ, ¿e przeciwko uwolnieniu
genetycznie zmodyfikowanych organizmów do œrodowiska rolniczego s¹ m.in.: Zachodniopomorska
Izba Rolnicza, Polski Konwent
Marsza³ków, Sejmiki Wojewódzkie, Komitet Ochrony Przyrody
PAN, bêd¹cy szerok¹ reprezentacj¹
œrodowisk akademickich kraju.
MM

Podziêkowania
Dziêkuje Zarz¹dowi Stowarzyszenia „Nasza Kraina Sielsko” tj.
mojej ma³¿once Mieczys³awie Kotwickiej, pani Barbarze Górniak, a
szczególne s³owa podziêkowania
kierujê do pani Marty Banasik, sekretarz Gminy Wêgorzyno, za zaanga¿owanie i upór w realizacji przygotowania mojego pomys³u. Cz³onkom naszego Stowarzyszenia sk³adam podziêkowanie za przyzwolenie i wsparcie duchowe.
Uwa¿am, ¿e teraz, z pomoc¹
mieszkañców Sielska i wsparciu
rzeczowym w³adz Gminy Wêgorzyno, zrealizujemy projekt „SADZAWKA”. Na pewno tym sposobem nasz¹ wspóln¹ prac¹ poprawimy estetykê naszej wioski, a niedowiarkom udowodnimy, ¿e du¿o dobrego mo¿na zrobiæ niemodnym
tzw. czynem spo³ecznym.
Umowa przyznania pomocy z

zakresu Ma³ych Projektów 413
WLSR PROW 2007-2013 pomiêdzy samorz¹dem Województwa Zachodniopomorskiego a Stowarzyszeniem „Nasza Kraina Sielsko” zosta³a podpisana 18 kwietnia 2012 r.

W imieniu Stowarzyszenia
„NKS” zapraszam - zakaszmy rêkawy
do wspólnej harówy; bêdzie ciê¿ko.
Prezes Stowarzyszenia
Nasza Kraina Sielsko
Mieczys³aw J. Kotwicki
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Czy bêd¹ nadal
przedszkola
(WÊGORZYNO-gmina).
Œrodki na funkcjonowanie przedszkoli w Sielsku i Mieszewie zaplanowane by³y tylko do koñca
czerwca. Radni podjêli uchwa³ê,
by do³o¿yæ z bud¿etu na zabezpieczenie pieniêdzy na ten cel do koñca sierpnia. A co dalej?
- Od wrzeœnia dalej bêd¹ funkcjonowaæ przedszkola. Do tej pory
ca³y czas próbowa³am znaleŸæ naj-
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Anna Gembala w Zespole
Prasowym Komendy
Wojewódzkiej

lepsz¹ formê ich funkcjonowania.
Rozwa¿a³am ró¿ne mo¿liwoœci
m.in. pisania wniosków o œrodki
unijne. Nie mo¿na jednak dostaæ na
ten cel pieniêdzy, poniewa¿ ju¿ zosta³y utworzone z funduszy unijnych. Sprawa stanê³a na tym, ¿e
punkty bêd¹ prowadzone przez
TPD, a my, maj¹c osobn¹ uchwa³ê,
bêdziemy dotowaæ dzia³alnoœæ w 45
procentach – powiedzia³a burmistrz
Monika KuŸmiñska.
MM

Powiat w konkursach
(POWIAT). Zarz¹d Powiatu
£obeskiego zdecydowa³ o udziale
powiatu w konkursie Europejskie
Nagrody Promocji Przedsiêbiorczoœci 2012, organizowanego przez
Ministerstwo Gospodarki. Zarz¹d
zdecydowa³ o zg³oszeniu kandydatury Centrum Inicjatyw Spo³ecznych w £obzie.
Do konkursu og³oszonego przez
Marsza³ka Województwa Zachod-

niopomorskiego zg³oszona zosta³a
kandydatura firmy FHU „Trójka” z
Wêgorzyna, który wygra³ ostatni¹
edycjê Smoków w kategorii Rozwój
Gospodarczy, w³aœcicielem firmy
jest Stanis³aw Turek. Z kolei do
konkursu Animator Regionalnej
Przedsiêbiorczoœci zarz¹d zdecydowa³ zg³osiæ kandydaturê Anny
Jarczewskiej – pani¹ so³tys B³¹dkowa.
MM

Szukasz szko³y, jakich ma³o?
Szko³ê w Resku wybierz œmia³o!

SZKO£A PONADGIMNAZJALNA
W RESKU OG£ASZA NABÓR DO:
- LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
im. K.K. BACZYÑSKIEGO
O PROFILACH NAUCZANIA:
MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNYM,
MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNYM,
BIOLOGICZNO-CHEMICZNYM.

- ZASADNICZEJ SZKO£Y ZAWODOWEJ
- KSZTA£C¥CEJ W ZAWODZIE ZGODNYM Z WYBRAN¥
PRAKTYK¥ (KLASY WIELOZAWODOWE)
Szko³a zapewnia uczniom podrêczniki dla klasy I LO i I ZSZ
oraz bezp³atny kurs prawa jazdy dla uczniów ZSZ.
KONTAKT:
Zespó³ Szkó³ w Resku
ul. M. Buczka 15
72-315 Resko
tel. 913951204 lub 531 827 943
e-mail: loresko@op.pl.
www.zsresko.republika.pl

(POWIAT). 14 maja oficer
prasowy KPP w £obzie st. asp.
Anna Gembala objê³a stanowisko
w Zespole Prasowym Komendy
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
St. asp. Annê Gembalê zna³y
doskonale dzieci i m³odzie¿ z naszego powiatu ze spotkañ prewencyjnych w przedszkolach i szko³ach.
Pani Gembala pracowa³a w Komendzie Powiatowej Policji w
£obzie od 1 kwietnia 2008 r. W
policji jednak ju¿ od 1999 roku.
Wczeœniej bowiem Anna Gembala
pracowa³a w swoim rodzinnym mieœcie - w zespole prasowym w Komisariacie Szczecin Œródmieœcie. Od
pocz¹tku te¿ zajmowa³a siê prac¹
prewencyjn¹, w tym nieletnimi. W
2002 roku przesz³a do Komendy
Miejskiej Policji w Szczecinie,
gdzie znajdowa³ siê Zespó³ Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii. Tutaj zajmowa³a siê m.in.
prac¹ polegaj¹c¹ na prezentowaniu
Policji programów profilaktycznych oraz nadzorem nad komisariatami policyjnymi w Szczecinie.
- Jak trafi³am do £obza? Mój
m¹¿ st¹d pochodzi. W 2008 roku
podjêliœmy decyzje, aby przejœæ tutaj. Pocz¹tkowo pracowa³am wraz z
Robertem Kazienko, który wówczas pe³ni³ funkcjê oficera prasowego. Zajmowa³am siê nieletnimi.
Gdy R. Kazienko podj¹³ decyzjê, ¿e
odchodzi na emeryturê, przejê³am
jego obowi¹zki. Udzielanie infor-

macji do prasy nie by³o ¿adn¹ nowoœci¹, bo ju¿ w Komendzie Miejskiej
zajmowa³am siê tym. Teraz z kolei,
gdy zosta³ og³oszony konkurs do
Zespo³u Prasowego w Komendzie
Wojewódzkiej w Szczecinie, wystartowa³am i wygra³am. Zosta³ o
tym powiadomiony komendant i
ruszy³a ca³a procedura. Przyzwyczai³am siê tutaj do ludzi w pracy i
do obowi¹zków, które mam, ale s¹
nowe wyzwania, które trzeba podj¹æ. Na pewno jest tu spokojniej, ale
w Komendzie Wojewódzkiej zakres
obowi¹zków obejmuje tylko i wy³¹cznie wspó³pracê z mediami. Nie
jest to dla mnie ¿adna nowoœæ. Myœlê, ¿e nauczê siê jeszcze wiêcej, bo
jako zespó³ prasowy musimy obs³u¿yæ ca³e województwo zachodniopomorskie. Zawsze bêdê mia³a sentyment do tego terenu, ca³ego powiatu ³obeskiego i mi³ych ludzi, których tutaj spotka³am. Zale¿y mi, aby
na moje miejsce przysz³a osoba,
która bêdzie potrafi³a rozmawiaæ z
dzieæmi i lubi to. Dobrze, ¿e komendant og³asza otwarty konkurs, aby
wy³oniæ osobê, która ma najlepsze
predyspozycje – powiedzia³a nam
pani Ania.
Anna Gembala do³¹czy³a do zespo³u prasowego w poniedzia³ek;
rzecznikiem prasowym jest tam
Przemys³aw Kimon, a w zespole
Miros³awa Rudziñska.
Dziêkujemy za wspó³pracê z
nasz¹ redakcj¹, pracê w £obzie i
¿yczymy powodzenia na nowym
stanowisku.
Redakcja

REKLAMA
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Straty spowodowane przestojem przez jeden dzieñ wynosz¹ œrednio 30 tys. z³

Odciêli wodê ZNMR
(£OBEZ). W œrodê, o godz.
11.45, Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji w
£obzie, bez wczeœniejszego
powiadomienia i wskazania
alternatywnego Ÿród³a,
odciê³o wodê Zak³adom
Naprawczym Mechanizacji
Rolnictwa w £obzie.
Tym sposobem zak³ad zatrudniaj¹cy 80 osób przesta³ pracowaæ.
Sprawa trafi³a do Prokuratury Rejonowej w £obzie. Wodê w³¹czono
dopiero w pi¹tek, o godz. 13.00.
Ju¿ podczas komisji Rady Miejskiej, gdy dyskutowano na temat
taryf za wodê, wiceburmistrz Ireneusz Kabat poinformowa³, ¿e
„wzrost cen jest równie¿ wynikiem
op³at z gospodarki i ochrony œrodowiska, które w tym roku bêd¹ wynosiæ 24.400 z³ z groszami. Wynika to
z du¿ej iloœci metali ciê¿kich na
oczyszczalni”. Oznacza to, ¿e p³ac¹c za ka¿dy litr zu¿ywanej wody
wszyscy mieszkañcy gminy p³ac¹ za
zanieczyszczenia na oczyszczalni.
Wzrost nast¹pi³ z 76 tys. z³, w taryfach przyjêto 98 tys. z³. Wówczas
te¿ wiceburmistrz oœwiadczy³, ¿e

nie wie, sk¹d bior¹ siê te zanieczyszczenia.
Wczeœniej jednak PWiK w
£obzie wypowiedzia³o ZNMR dotychczasow¹ umowê z trzymiesiêcznym terminem wypowiedzenia
na dostarczan¹ wodê, z informacj¹,
i¿ ten ma obowi¹zek przejœæ na taryfê za wodê przemys³ow¹, ze wzglêdu na zanieczyszczenia w niej. Jeœli
tego nie zrobi, PWiK wstrzyma dostawê wody. Zak³ad wys³a³ odpowiedŸ, ¿e nie prowadzi produkcji
przemys³owej; zawartoœæ cynku w
wodzie nie przekracza norm, dlatego wyra¿a zgody na zmianê umowy.
W kwietniu burmistrz £obza
spotka³ siê z przedstawicielami
ZNMR w £obzie. Wówczas przedstawiciele zak³adu zobowi¹zali siê
do przeczyszczenia sieci i ze zobowi¹zania wywi¹zali siê.
- Wypowiedzenie umowy nie
upowa¿nia³o PWiK do odciêcia
wody. Tym bardziej, ¿e w stosownym czasie o takiej decyzji nie zosta³ powiadomiony ani zak³ad, ani
Urz¹d Miejski oraz Sanepid, co by³o
obowi¹zkiem Wodoci¹gów. Odciêcie wody by³o dla nas ca³kowitym
zaskoczeniem. Warto te¿ dodaæ, ¿e
iloœæ naszych œcieków, w porównaniu do ca³oœci zrzutu na oczyszczal-

ni, to zaledwie 0,5 proc. ca³oœci.
Zanieczyszczenia nie s¹ naszym
udzia³em. PWiK chcia³o wymusiæ
na nas niekorzystn¹ umowê – powiedzia³ prezes zarz¹du ZNMR
Zygmunt Jêdrzejczyk.
Po odciêciu wody sprawa zosta³a zg³oszona zarówno do Prokuratury Rejonowej w £obzie, Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Inspekcji Sanitarnej w
£obzie, z informacj¹ do Urzêdu
Miejskiego w £obzie.
W zak³adzie pracuje oko³o 80

osób, straty spowodowane przestojem tylko przez jeden dzieñ wynosz¹ œrednio 30 tys. z³.
W pi¹tek burmistrz £obza Ryszard Sola, w zwi¹zku z zaistnia³¹
sytuacj¹, poprosi³ na rozmowy
przedstawicieli zak³adu. Po rozmowie woda zosta³a w³¹czona oko³o
godz. 13.00, natomiast nowa umowa z PWiK zosta³a podpisana w poniedzia³ek po po³udniu, tym razem korzystna dla ZNMR. Wodoci¹gi
wycofa³y siê ze swoich wczeœniejszych ¿¹dañ.
MM

Rodzice nie chc¹ szczepiæ dzieci
(POWIAT). W ubieg³ym roku
nie by³o masowych zaka¿eñ ani
masowych zatruæ. Coraz wiêcej
osób jednak nie chce poddawaæ
swoje dzieci szczepieniom – wynika z wypowiedzi Pañstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w £obzie Kazimierza
Cieciel¹ga.
- Kalendarz szczepieñ obowi¹zuje tak, jak obowi¹zywa³, nawet
ma byæ rozszerzony. Chodzi o ospê
wietrzn¹, ze wzglêdu na to, ¿e mamy
doœæ sporo przypadków tej choroby.
Problem jest jednak taki, ¿e rodzice
po zapoznaniu siê z opiniami naukowców, czy pseudonaukowców
angielskich, o tym, ¿e szczepionki
daj¹ powik³ania, w rezultacie Zespó³ Dawna, to jest bardzo ostro
powiedziane i niektórzy rodzice
boj¹ siê po prostu szczepiæ. Spada
wiêc liczba szczepionych dzieci i
m³odzie¿y. Nikt jednak nie powiedzia³ i nie obliczy³, ile by³oby chorób, gdybyœmy nie szczepili. I tu
zaczyna siê problem. Jest kalendarz
obejmuj¹cy sczepienia obowi¹zkowe i szczepienia zalecane oraz scze-

pienia dla osób wyje¿d¿aj¹cych za
granicê, szczególnie dotyczy to
wyjazdów do Afryki, Azji, Ameryki
Po³udniowej. Mimo tego, ¿e s¹ to
szczepienia obowi¹zkowe, my nie
mamy prawa zmusiæ rodzica, ¿eby
zaprowadzi³ dziecko do szczepienia. Mo¿emy perswadowaæ, namawiaæ, ale nie mo¿emy ukaraæ, bo gdy
ukarzemy rodzica, to ten odda sprawê do s¹du i wygra. To jest tak jak z
leczeniem pacjenta w szpitalu czy
przychodni – powiedzia³ Kazimierz
Cieciel¹g.
Na pytanie wiceprzewodnicz¹cego Rady Powiatu Paw³a Marka,
czy zmienia siê odsetek osób rodz¹cych siê z Zespo³em Dawna, w porównaniu do lat poprzednich, doktor wyjaœni³, ¿e odsetek zachorowañ
wci¹¿ jest taki sam.
Problem jednak w tym, ¿e rodzice nie tyle boj¹ siê zachorowañ na
Zespó³ Dawna, ale na autyzm i
ADHD. Jednym z naukowców przestrzegaj¹cych przed szczepionkami
z zawart¹ w nich rtêci¹ w postaci
thimerosalu jest prof. dr Maria Dorota Majewska, która przez 25 lat

pracowa³a w USA w czo³owych instytucjach naukowych tego kraju (w
Uniwersytecie Missouri, Uniwersytecie Harvarda oraz w Narodowym
Instytucie Zdrowia pod Waszyngtonem). W 2006 r. wróci³a do Polski w
celu realizacji projektu badawczego
Komisji Europejskiej, w 2007 uzyska³a tytu³ profesora nauk medycz-

nych. Jak ona sama zapewnia, nie
jest przeciwnikiem szczepieñ, proponuje racjonalizacjê programu
szczepieñ w Polsce i dostosowanie
go do bezpieczniejszych norm europejskich, przyk³adowo wzorem krajów skandynawskich, które wprowadzi³y u siebie zakaz u¿ywania
rtêci w szczepionkach.
MM
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Wymieni¹ centralne
ogrzewanie w szkole
w £abuniu Wielkim

Gminne obchody dnia
stra¿aka w Radowie Ma³ym

(RADOWO MA£E) Czwartego maja, w dniu wspomnienia œw.
Floriana – Patrona stra¿aków, w
Radowie Ma³ym odby³y siê gminne obchody „Dnia Stra¿aka”.
(RESKO) W ramach programu: „Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej w
gminach powiatu ³obeskiego” zostanie wykonana wymiana centralnego ogrzewania w szkole
Podstawowej w £abuniu Wielkim.
W ramach III etapu termomodernizacji budynku szko³y zrobiona
zostanie modernizacja systemu
grzewczego - kompleksowa wymiana instalacji wraz z grzejnikami (50
sztuk) z monta¿em zaworów termostatycznych w iloœci 50 szt. wed³ug

projektu budowlanego. Instalacja
centralnego ogrzewania wykonana
bêdzie w ca³oœci jako podtynkowa
na poziomie parteru oraz piêtra budynku. Przewody instalacji oraz
podejœcia do grzejników poprowadzone zostan¹ w œcianach oraz posadzkach betonowych. W piwnicy
przewody instalacji c.o. wykonaæ
jako natynkowe.
Wybór wykonawcy robót i rozstrzygniêcie przetargu nieograniczonego nast¹pi 4.06.2012 r., natomiast termin wykonania robót ustalono od 2.07 do 31.08.2012 r.
PJ

Burmistrz wyda³
obwieszczenie
w sprawie farmy
wiatrowej w Naæmierzu
(GMINA RESKO) 8 maja 2012
roku burmistrz Reska Arkadiusz
Czerwiñski wyda³ postanowienie,
którym podj¹³ zawieszone postêpowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach dla inwestycji
polegaj¹cej na „budowie zespo³u
elektrowni wiatrowych Naæmierz o
mocy ca³kowitej do 59,5 MW wraz
z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹”.
10 maja 2012 roku burmistrz
Reska wyst¹pi³ z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony

Œrodowiska w Szczecinie oraz Pañstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w £obzie o wydanie
uzgodnieñ warunków realizacji
przedsiêwziêcia, polegaj¹cego na
budowie zespo³u elektrowni wiatrowych Naæmierz.
Inwestorem jest spó³ka Megawatt Naæmierz z siedzib¹ w Szczecinie. Z dokumentami sprawy mo¿na zapoznaæ siê w Urzêdzie Miejskim w Resku. S¹ one wy³o¿one do
wgl¹du w pokoju numer 13 w godzinach od 11.00 do 14.00.
(op)
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Na uroczystoœæ przyby³y
wszystkie jednostki z terenu gminy
tj. stra¿acy z Radowa Ma³ego, Siedlic, Czachowa i Gostomina, a tak¿e
zaprzyjaŸniona jednostka z Reska.
Swoj¹ obecnoœci¹ uroczystoœci
uœwietni³ sekretarz Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego ZOSP RP,
dh Krzysztof Paluch.
Obchody „Dnia stra¿aka” rozpoczê³a uroczysta Msza œwiêta,
któr¹ celebrowa³ ks. Grzegorz Kalamarz. We Mszy œw. uczestniczyli
stra¿acy wraz z rodzinami. Po Eucharystii, na placu przed koœcio³em
odby³o siê uroczyste œlubowanie

nowych cz³onków OSP w Radowie
Ma³ym. Œlubowanie z³o¿yli: dh.
Grzegorz Kalamarz i dh. Ma³gorzata Budzyñska. Œlubowanie w imieniu Zarz¹du jednostki przyj¹³ sekretarz Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego ZOSP RP, dh Krzysztof Paluch.
Nastêpnie Prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP RP, dh Józef Wypijewski odczyta³ dekret
Jego Ekscelencji ksiêdza arcybiskupa Andrzeja Dziêgi, Metropolity
szczeciñsko-kamieñskiego,
na
mocy którego ks Grzegorz Kalamarz zosta³ mianowany kapelanem
gminnym Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.
Po czêœci oficjalnej druhny i
druhowie udali siê na wspólne biesiadowanie przy grillu, na radowskiej patelni.
(o)
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INFORMACJE

tygodnik ³obeski 15.5.2012 r.

Oœwiadczenie maj¹tkowe radnych
Powiatu £obeskiego
Andrzej Gradus pracuje w Nadleœnictwie Resko na stanowisku robotnik
leœny. Zgromadzi³ oszczêdnoœci w wysokoœci: ROR 8,5 tys. z³ (maj¹tek
wspólny). Posiada na wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñsk¹ mieszkanie o powierzchni
43,70 mkw. wartoœci 100.000 z³. Z tytu³u zatrudnienia w ubieg³ym roku zarobi³ 53.338 z³otych; dieta radnego,
cz³onka zarz¹du wynios³a – 22.176 z³.
Zobowi¹zania pieniê¿ne: sp³ata kredytu gotówkowego zaci¹gniêtego w 2008
roku w BG¯ w wysokoœci 32.500 z³, do
sp³acenia pozosta³o 14.487 z³.
Halina Szymañska – Audytor Wewnêtrzny Urzêdu Miejskiego w Stargardzie Szczeciñskim. Nie zgromadzi³a oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Posiada na w³asnoœæ dom o powierzchni 143,11 mkw. o wartoœci
650.000 z³. Posiada tak¿e mieszkanie
o powierzchni 37,37 mkw. wartoœci
150.000 z³. Radna w oœwiadczeniu
maj¹tkowym wykaza³a tak¿e inne nieruchomoœci, które posiada na w³asnoœæ: budynek gospodarczo-gara¿owy z poddaszem mieszkalnym o wartoœci 350.000 z³ i powierzchni 121,45
mkw.; mieszkanie z pomieszczeniem
gospodarczym o wartoœci 50.000 z³ i
powierzchni 60,42 mkw. Posiada 25
udzia³ów w Europejskiej Akademii
Umiejêtnoœci „Wsparcie i Rozwój”.
Pani Halina Szymañska prowadzi osobiœcie doradztwo w zakresie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej i zarz¹dzania, produkcja pozosta³ej karmy dla zwierz¹t domowych, z tego tytu³u w poprzednim roku osi¹gnê³a
dochód w wysokoœci 208.064 z³. Radna osi¹gnê³a dochód ze stosunku pracy w wysokoœci 96.630 z³; dodatkowo
zarobi³a za prawa autorskie 563 z³.
Posiada samochód Suzuki Grand Vitara z 2009 roku i Forda Mondeo – 2003
rok produkcji. Zobowi¹zania pieniê¿ne: 1. kredyt hipoteczny „W³asny
K¹t”, Bank PKO BP, zaci¹gniêty na
zakup mieszkania – 29.164 CHF; 2.
kredyt hipoteczny, Bank PKO BP, zaci¹gniêty na budowê domu – 300.000
z³; 3. kredyty komercyjne, Bank PKO
BP 112.000 z³ i 50.000 z³; 4. Europejski Fundusz Leasingowy ok 18.000 z³.
Jan Michalczyszyn – emeryt;
zgromadzi³ w ubieg³ym roku oszczêdnoœci na swoim koncie w wysokoœci
13.229 z³. Posiada na w³asnoœæ dom i
mieszkanie. Dom o powierzchni 164
mkw. wartoœci 280.000 z³otych, mieszkanie o powierzchni 78 mkw. wartoœci
100.000 z³. Ponadto posiada gara¿ o
powierzchni 26 mkw. wartoœci 6.000 z³.
Osi¹gn¹³ w roku 2011 nastêpuj¹ce dochody: Rada Powiatu – 15.840 z³; Gimnazjum w Resku – 3.825 z³; Emerytura
– 28.059 z³; Dom Pomocy Spo³ecznej
w Resku – 240 z³. Posiada samochód
VW Transporter – 2000 rok produkcji
(wspó³w³asnoœæ z córk¹).
Jan Zdanowicz – Wicestarosta;

zgromadzi³ w roku ubieg³ym œrodki
pieniê¿ne w wysokoœci 60.084 z³. Posiada mieszkanie o powierzchni 67,9
mkw. wartoœci 120.000 z³. Osi¹gniête
dochody w 2011 roku: 1. Starostwo
Powiatowe w £obzie – 101.020 z³ brutto; 2. Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w
£obzie – 4.524 z³ brutto; 3. Zak³ad
Oœwiaty Karlino – 672 z³ (umowa zlecenie). Posiada samochód Renault Fluence, 2011 rok produkcji.
Józef B¹k – nauczyciel w Gimnazjum w Dobrej. Zgromadzi³ w ubieg³ym roku zasoby pieniê¿ne w walucie
polskiej - 94.000 z³. Radny posiada 50
akcji GPW na kwotê2.050 z³. Posiada
na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ mieszkanie o powierzchni 76,16 mkw. wartoœci
100.000 z³. Osi¹gn¹³ nastêpuj¹ce dochody w 2011 roku: z tytu³u zatrudnienia – 44.587 z³; umowa zlecenia – 728
z³; dieta radnego – 9.201 z³. Posiada
samochód Toyota Corolla, 2003 rok
produkcji.
Józef Drozdowski – nauczyciel w
Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim. Zgromadzi³ w ubieg³ym roku
zasoby pieniê¿ne w walucie polskiej, w
wysokoœci 14,2 tys. z³ (maj¹tek wspólny). Posiada mieszkanie o powierzchni
78 mkw i wartoœci 195.000 z³. Ponadto
radny posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 6,79 ha i wartoœci 84.000 z³,
z tego tytu³u w roku ubieg³ym osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 5,7 tys. z³. Posiada tak¿e gara¿ o powierzchni 17 mkw.
i wartoœci 14.000 z³. Osi¹gn¹³ nastêpuj¹ce dochody w 2011 roku: radny Powiatu £obeskiego – 15.840 z³; z tytu³u
zatrudnienia – 57.520 z³ brutto. Posiada samochód osobowy Daewoo Lanos
z 2000 roku. Wszystkie w³asnoœci to
maj¹tek wspólny.
Micha³ Kar³owski – etatowy cz³onek zarz¹du w Starostwie Powiatowym
w £obzie, ponadto prowadzi gospodarstwo rolne. Zgromadzi³ w ubieg³ym
roku zasoby pieniê¿ne w walucie polskiej, w wysokoœci 30.000 z³. Posiada
dom o powierzchni 180 mkw. i wartoœci
420.000 z³ (wspólny maj¹tek ma³¿eñski). Radny prowadzi gospodarstwo
rolne o powierzchni 28,43 ha (w³asnoœæ), 11,26 ha (dzier¿awa) i wartoœci
340.000 z³. Z tego tytu³u w roku ubieg³ym osi¹gn¹³ przychód w wysokoœci
98.051 z³. Radny w swoim oœwiadczeniu maj¹tkowym wykaza³ tak¿e, ¿e posiada budynek us³ugowo-mieszkalny o
powierzchni 139 mkw. oraz dwie dzia³ki o powierzchni 22 mkw. i 312 mkw.,
wszystko o wartoœci 190.000 z³. Radny
do 14.05.2011 roku prowadzi³ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ „MG Kar³owscy Import-Eksport”. Osi¹gn¹³ nastêpuj¹ce
dochody w poprzednim roku: Starostwo Powiatowe w £obzie, cz³onek
zarz¹du – 84.270 z³ brutto. Posiada samochód Citroen Berlingo XTR, 2010
rok produkcji. Zobowi¹zania pieniê¿ne: 1) kredyt suszowy, Bank Spó³dziel-

czy – 13.000 z³; 2) linia kredytowa,
70.000 z³, na rachunku bie¿¹cym BG¯.
3) 3,7 tys. CHF w WBK, sp³aty miesiêczne; 4) 37 tys. Citroen Bank – sp³aty miesiêczne.
Pawe³ Marek – kierownik Biura
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgromadzi³ w ubieg³ym roku zasoby pieniê¿ne w walucie polskiej, w wysokoœci
102.973 z³. Radny w swoim oœwiadczeniu maj¹tkowym wykaza³ nieruchomoœci: dom o powierzchni 160
mkw. wartoœci 350.000 z³ (w³asnoœæ
ma³¿onki – maj¹tek odrêbny) oraz
mieszkanie o powierzchni 58,30 mkw.
i wartoœci 60.000 z³ (w³asnoœæ – maj¹tek odrêbny). Prowadzi indywidualne
gospodarstwo rolne o powierzchni
54,20 ha. Z tego tytu³u w roku ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
54.639,96 z³. Wynagrodzenie ze stosunku pracy za 2011 rok – 68.681 z³;
dieta radnego – 15.840 z³. Posiada
samochód osobowy Audi A6, 1998 rok
produkcji oraz ci¹gnik rolniczy New
Holland T6070, 2010 rok produkcji.
Zobowi¹zania pieniê¿ne: 1) kredyt
mieszkaniowy zaci¹gniêty Banku
PKO BP 29.07.2010 r. na rozbudowê
domu w wysokoœci 40.500 CHF, termin sp³aty – 01.07.2023 r, aktualny
stan zad³u¿enia – 33.483 CHF. 2) kredyt z tytu³u klêski w wysokoœci 97.000
z³, zaci¹gniêty w BS Goleniów.
Ryszard Sarna – emerytowany nauczyciel, nieetatowy cz³onek zarz¹du
powiatu i radny powiatu. W poprzednim roku nie zgromadzi³ oszczêdnoœci.
Posiada wspólnie z ma³¿onk¹ dwa
mieszkania, pierwsze o powierzchni
85,9 mkw. i wartoœci 220.000 z³, a drugie o powierzchni 69 mkw. i wartoœci
320.000 z³. Radny osi¹gn¹³ nastêpuj¹ce dochody w 2011 roku: emerytura –
30.034 z³; Szko³a Podstawowa Wojtaszyce – 842 z³ (trzynastka); dieta radnego powiatu – 22.176 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: 1) kredyt hipoteczny zaci¹gniêty w 2006 roku na okres 21 lat w
Gettin Banku, w wysokoœci 53.109
CHF, na zakup mieszkania, sp³acany w
ratach miesiêcznych. Do sp³acenia pozosta³o – 41.586 z³. 2) kredyt na cele
bie¿¹ce zaci¹gniêty w Banku PEKAO
S.A, wysokoœæ zaci¹gniêtej kwoty –
12.071 z³, sp³acany w ratach miesiêcznych. Do sp³aty pozosta³o 3.537 z³.
Ryszard Sola – prezes zarz¹du
£obeskiej Energetyki Cieplnej w
£obzie, zgromadzi³ w roku poprzednim
oszczêdnoœci w wysokoœci 53.000 z³, w
tym 15.000 z³ darowizna na rzecz ma³¿onki, 500 euro i 60 CHF. Posiada dom
o powierzchni 146,9 mkw. i wartoœci
380.000 z³. Posiada tak¿e inne nieruchomoœci o powierzchni 236 mkw. –
dzier¿awa na zieleniec z upraw¹ kwiatów, warzyw i drzew owocowych. Z
tytu³u zajmowanego stanowiska w £EC
£obez, w roku ubieg³ym osi¹gn¹³ do-

chód w wysokoœci 104.925 z³; dieta
radnego – 15.840 z³; czynnoœci zwi¹zane z pe³nieniem obowi¹zków spo³ecznych i obywatelskich – 448 z³. Radny
ma samochód osobowy marki Ford
Focus, 2001 rok produkcji. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt hipoteczny na
budowê domu jednorodzinnego, zaci¹gniêty w GE Money Bank, zobowi¹zanie do sp³aty – 56.783 z³, sp³ata do 2027
roku.
Zbigniew Pa³ubiak – w³aœciciel
sklepu odzie¿owo - obuwniczego „Butik” w Resku. Zgromadzi³ roku ubieg³ym oszczêdnoœci w wysokoœci
33.000 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa). Posiada dom o powierzchni 150
mkw. wartoœci 200.000 z³ (ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa). Radny prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni
65 ha. Z tego tytu³u w roku ubieg³ym
osi¹gn¹³ przychód w wysokoœci ok
140.000 z³. W swoim oœwiadczeniu
maj¹tkowym wykaza³ tak¿e inne nieruchomoœci, które posiada: dzia³ka z budynkiem us³ugowo – mieszkalnym o
powierzchni 204 mkw. i wartoœci
350.000 z³; oraz dwie dzia³ki. Z tytu³u
prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
36.302 z³; dieta radnego – 9.240 z³; z
tytu³u szacowania szkód ³owieckich i
premii za tusze zwierzyny osi¹gn¹³ w
kole ³owieckim „Knieja” dochód w wysokoœci 3.578 z³ i 1.978 z³. Posiada
samochód osobowy Audi A6, 2000 rok
produkcji oraz Ci¹gnik rolniczy Fiat
600, 1982 rok produkcji. Zobowi¹zania
pieniê¿ne: 1) po¿yczka w kwocie
120.000 z³ wziêta od Fundacji na Rzecz
Rozwoju Powiatu £obeskiego w 2010
roku na piêæ lat. Do sp³aty pozosta³o
87.419 z³; 2) kredyt odnawialny na rachunku bie¿¹cym w BG¯ Gryfice w
kwocie 47.000 z³, zaci¹gniêty w 2011
roku na piêæ lat. Do sp³aty pozosta³o
47.000 z³.
Zdzis³aw Bogdanowicz – emeryt,
nie zgromadzi³ oszczêdnoœci w poprzednim roku. Posiada mieszkanie
w³asnoœciowe o powierzchni 55,63
mkw. i wartoœci oko³o 150.000 z³. Ma
tak¿e lokal mieszkalny o powierzchni
30,40 mkw i wartoœci 80.000 z³ (wspó³w³asnoœæ 1/2). Osi¹gn¹³ w roku ubieg³ym nastêpuj¹ce dochody: emerytura
– 28.171 z³; z tytu³u pe³nienia obowi¹zków spo³ecznych i obywatelskich
18.395 z³.
Zofia Makarec – w poprzednim
roku nie zgromadzi³a œrodków pieniê¿nych. Posiada na wspó³w³asnoœæ dom
o powierzchni 120 mkw. i wartoœci
350.000 z³. Ponadto posiada niezabudowan¹ nieruchomoœæ roln¹ o powierzchni 2,1421 ha i wartoœci
100.000 z³. Osi¹gnê³a w roku ubieg³ym nastêpuj¹ce dochody: dochód ze
stosunku pracy – 29.805 z³; inne –
6.121 z³; pe³nienie obowi¹zków spo³ecznych - 9.100 z³.
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Z ¯YCIA POWIATU
Dobra, dn. 07.05.2012 r.

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej og³asza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym po³o¿onym przy ulicy Armii Krajowej 8 w Dobrej, wraz z udzia³em
w dzia³ce gruntowej nr 377/5 obrêb miasta Dobra, powiat ³obeski.

Przedmiotem sprzeda¿y jest:
- Lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ulicy Armii Krajowej 8 w
Dobrej po³o¿ony na dzia³ce nr 377/5 o pow. 168 mkw., wraz z udzia³em
do 1579/10000 czêœci w budynku mieszkalnym oraz dzia³ce gruntowej,
do lokalu przynale¿y piwnica. Budynek posiada 5 lokali mieszkalnych
i 1 lokal u¿ytkowy /sklep/. Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni u¿ytkowej 52,15 mkw., sk³ada siê z dwóch pokoi /ogrzewane kominkiem,
kuchni, przedpokoju, wc oraz schowka, usytuowany jest na I piêtrze /
II kondygnacja/. Do lokalu przynale¿y piwnica o pow. 11,80 mkw. Dzia³ka uzbrojona jest w instalacjê elektryczn¹, wod.-kanalizacyjn¹ oraz telekomunikacyjn¹, przeznaczona w SUiKZP miasta Dobra jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z us³ugami. Budynek po³o¿ony w centrum miasta przy Rynku, w pobli¿u Urz¹d Miejski oraz zabytkowy
koœció³. W/w dzia³ka gruntowa wpisana jest do rejestru zabytków pod
nr 81, cena gruntu zostanie obni¿ona o 50%, proporcjonalnie do wylicytowanej ceny nieruchomoœci. Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹
ksiêgê wieczyst¹ nr SZ1L/00019985/0 w S¹dzie Rejonowym w £obzie.
W/w nieruchomoœæ nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi,
prawami osób trzecich ani hipotekami, lokal wolny do zamieszkania.
Post¹pienie - nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie
wadium w kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank
Spó³dzielczy Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu nr 94 9375 1041 5502
4471 2000 0130 najpóŸniej do dnia 05. 06. 2012 roku, dat¹ uiszczenia
wp³aty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzêdu, a nie
data dokonania wp³aty.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej, ulica
Rynek 1, w dniu 11 czerwca 2012 r. rozpoczêcie o godzinie 11.00 w
pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która
wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego wadium nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy
notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21 dni
od dnia rozstrzygniêcia przetargu zgodnie z art.41 ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami. Warunkiem podpisania umowy notarialnej jest zap³ata ustalonej kwoty w przetargu na konto gminy. Nale¿noœæ za nabycie
nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, dat¹ dokonania wp³aty jest data uznania rachunku bankowego
gminy, a nie data dokonania wp³aty. Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe
pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej,
ul. Rynek 1, tel. 913914528 w. 115.

Podziêkowania od leœników
Policjanci z powiatu ³obeskiego na rêce Komendanta otrzymali podziêkowania za owocn¹ wspó³pracê ze Stra¿¹ Leœn¹ Nadleœnictwa £obez. Du¿e
zaanga¿owanie funkcjonariuszy w zwalczaniu szkodnictwa leœnego wp³ynê³o na bardzo dobr¹ opiniê i przynios³o pozytywne efekty dla obu stron.
Taki wysoki poziom wspó³pracy nadal bêdzie obowi¹zywa³ w dalszej dzia³alnoœci Policji i Stra¿y Leœnej.

Bêdzie
termomodernizacja
i przebudowa
instalacji c.o.
w Centrum Kultury

(RESKO) W roku
bie¿¹cym Centrum
Kultury w Resku
przejdzie gruntowne
remonty.
W ramach programu „Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej w gminach powiatu
³obeskiego” zostanie wykonana termomodernizacja budynku Centrum
Kultury oraz przebudowa instalacji
centralnego ogrzewania. Roboty
maj¹ zostaæ wykonane w III kwartale 2012 roku.
W ramach przedmiotu zamówienia obejmuj¹cego roboty budowlane budynek przejdzie gruntowne
zmiany. Zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwi. Istniej¹ce
okna drewniane zostan¹ zdemontowane i wymienione na nowe z PCV.
Ponadto zostanie wykonany demonta¿ istniej¹cych parapetów i

monta¿ parapetów wewnêtrznych z
PCV i zewnêtrznych z blachy powlekanej w kolorze stolarki. Istniej¹ce drzwi ostan¹ zast¹pione nowymi z PCV w kolorze dopasowanym
do istniej¹cej stolarki drzwiowej.
Kolejnym punktem termomodernizacji bêdzie docieplenie œcian
zewnêtrznych. Ponadto zamontowane zostan¹ nowe rynny, dach nad
wejœciem g³ównym zostanie pokryty z papy termozgrzewalnej.
W ramach drugiego zamówienia
w Centrum Kultury w Resku wykonana zostanie nowa instalacja c.o.
Zrobiona zostanie modernizacja
systemu grzewczego - kompleksowa wymiana instalacji wraz z grzejnikami z monta¿em zaworów termostatycznych.
Wybór wykonawców robót i
rozstrzygniêcie obu przetargów nieograniczonych nast¹pi 4.06.2012 r.,
natomiast termin wykonania robót
to III kwarta³ 2012 r.
PJ

WIZYTÓWKI
WYDRUKI PRAC DYPLOMOWYCH, BINDOWANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam nowy gara¿ w £obzie na
ul. Hanki Sawickiej. Tel. 606 870 568

£obez, stancja do wynajêcia, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 607 129 519.

Monta¿ ogrodzeñ betonowych, farmerskich i innych. Tel. 695 085 470
Zaopiekujê siê osob¹ starsz¹ Tel.
782 814 865
Us³ugi tokarskie. Tel. 607 442 058

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

Region

Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. „TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125.

BIZNES
Sprzedam w idealnym stanie komplet nowoczesnych maszyn firmy
Schuering do produkcji stolarki
okiennej i drzwiowej z PCV. Knowhow, przeszkolenie, kontakty w cenie. £obez, tel. 603-390-317.
Oferta dla inwestora. Firma
sprzeda 3 lokale mieszkalne za
50% wartoœci rynkowej.
Lokale objête s¹ d³ugoterminowymi umowami najmu. £¹czna
pow. 147,4 mkw. - cena 177.000
z³, tel. 600 265 547

MOTORYZACJA

Region
Sprzedam Opel Combo Van rok
prod. 2003, poj. 1,7 D. Cena 4000 z³
do negocjacji. Faktura VAT. Tel. 501
549 818

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Kupiê rower m³odzie¿owy w dobrym
stanie. Tel. 783 102 708

Powiat gryficki
Sprzedam tanio now¹ pi³ê sto³ow¹
Einhell, tarcza 250 mm, 230V laser
. Tel. 696 075 099

Region

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

PRACA

Region
Przyjmê do pracy na sezon letni; tel.
667-433-709.
Opiekunki Niemcy. Tel. 666 096 761

ROLNICTWO

Mam do wynajêcia lokal handlowo us³ugowy w centrum £obza. Tel. 604
403 764
Odnajmê lub sprzedam lokal handlowo - us³ugowy w £obzie o powierzchni 100 mkw. Tel.882 283 333
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ w £obzie. Tel. 606 233 943
Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547.
Dzia³ki budowlane: - £obez - ceny
ju¿ od 15 z³ za 1 mkw. - Zajezierze
2129 mkw. - 43 000 z³. - Tucze nad
j.Woœwin 2700 mkw - 45 000 z³. Tel.
600 265 547.

Powiat gryficki
Wynajmê lokal pow. 140 mkw.,
Gryfice centrum,na dzia³alnoœæ handlow¹, us³ugow¹ lub
biurow¹, ulica Niepodleg³oœci
63. Tel. 605 421 308
Sprzedam dzia³ki pod budowê w
miejscowoœci Zaleszczyce ( ok. 4
km od Gryfic ). Cena do uzgodnienia. Tel. 697 414 464

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Po³czynie Zdroju 1080 mkw. Tel.
600 565 719.
Sprzedam dzia³kê w pe³ni uzbrojon¹ 1000 mkw. Œwidwin Tel. 600
565 719
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
Tel. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO.
U nas najtaniej.

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka pomoc. Tel. 516166301.

Powiat gryficki

Kawalerka do wynajêcia w £obzie,
umeblowana. Tel. 880 301 179.
£obez, kawalerka do wynajêcia na
parterze, umeblowana. Tel. 788 175
852
Sprzedam tanio kawalerkê bez
czynszow¹ w Wêgorzynie, pow. 32
mkw. na parterze, czêœciowo umeblowana, w niewielkim stopniu do
wykoñczenia plus pomieszczenie
gospodarcze. Cena do uzgodnienia. Tel. 536 237 624
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie pow. 53 mkw. w bloku na II piêtrze, 2 pokoje+piwnica, spó³dzielcze w³asnoœciowe. Cena 125 tys.
Tel. 663-248-859.
Resko. Sprzedam mieszkanie w
bloku na II piêtrze, 58 mkw. + gara¿.
W³asnoœæ - ksiêga wieczysta. Trzy
pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, indywidualne ogrzewanie gazowe.
Cena wraz z gara¿em 145 tys. z³.
Tel. 606 705 547 lub 609 537 410.
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na
parterze w £obzie. Tel. 91 397 50 88.
Sprzedam mieszkanie 68 mkw. po
remoncie, III piêtro, £obez ul. Okopowa. Tel. 516 710 044.

Powiat gryficki
P³oty ul. Osiedle 700-lecia - mieszkanie 2-pokojowe na parterze do
wynajêcia z gara¿em (na d³u¿ej).
Tel. 606 940 327.
Sprzedam mieszkanie 42 mkw. w
P³otach ulica Kopernika 18/3. Tel.
694 271 834.
Sprzedam kawalerkê po remoncie
w Trzyg³owie, pow.18,20 mkw. Cena
30 tys. z³. Tel. 501 660 557.

ROLNICTWO
Powiat drewski
Koszenie i rozdrabnianie traw, prasowanie siana. Tel. 661 194 854 lub
94 363 1258

Region

M³ody rolnik kupi, wydzier¿awi, ziemiê roln¹, gospodarstwo rolne, na
terenie województwa zachodniopomorskiego. Proszê tylko o dobre
cenowo oferty. Tel. 502 431 115

Niemiecki, lekcje indywidualne,
konwersacje. 694 084 240

Sprzedam przyczepê samo zbieraj¹c¹ do zielonki " KRONE". Tel. 660
010 540

Angielski nauka, korepetycje. 696
075 099

Sprzedam owijarkê do sianokiszonki. Tel.660 010 540
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Co z rowerzystami

(£OBEZ). Podczas sesji Rady
Miejskiej radny Zbigniew Pude³ko zwróci³ uwagê na œcie¿ki rowerowe, a raczej ich brak w mieœcie.
Nikt jednak nie widzi prostych
rozwi¹zañ.
- Ci¹gle mówi siê o trasach rowerowych w lasach, a mi chodzi o
œcie¿ki rowerowe dla rowerzystów
przy drogach. Oni s¹ takimi samymi
pe³noprawnymi u¿ytkownikami
dróg, jak ci, którzy siedz¹ za kó³kiem w pojazdach czteroko³owych.
Czy s¹ w ogóle zamierzenia wybudowania œcie¿ek rowerowych? Brakuje mi tej informacji, tak jakby ci
rowerzyœci w ogóle nie istnieli –
pyta³ radny podczas sesji przedstawicieli zarz¹dów dróg.
W odpowiedzi us³ysza³, ¿e owszem, myœli siê, ale nie obecnie,
mo¿e kiedyœ, a poza tym drogi s¹
w¹skie i nie za bardzo wiadomo,
gdzie te œcie¿ki mia³yby powstaæ.
Rozwi¹zanie w jednym aspekcie

mog³oby byæ proste i wykonalne za
niewielkie pieni¹dze o ile chcia³oby
siê komuœ podejœæ powa¿nie do
kwestii rowerzystów i pieszych.
Mo¿na by³oby spokojnie wykorzystaæ nasyp kolejowy po by³ej
w¹skotorówce od stacji kolejowej
do ul. Waryñskiego. Wystarczy wykosiæ, aby rowerzyœci i piesi nie
musieli jeŸdziæ przez ca³e miasto, a
bezpiecznie przejechaæ na drug¹
jego stronê w drodze np. do pracy,
Œwiêtoborca, czy te¿ nad jezioro
Miejskie.
Mo¿na by³oby te¿ przej¹æ w
koñcu nasyp od PKP. Magistrat straci³by mo¿e parê groszy z podatków,
jakie Kolej musi p³aciæ, ale zyska³by na bezpieczeñstwie. Tylko kogo
w tym mieœcie to obchodzi? O tym
pisaliœmy ju¿ niejeden raz. Nikt nigdy nie podj¹³ tematu. Miasta z 40.
milionowym bud¿etem nie staæ na
wydanie kilkuset z³otych na wykoszenie nasypu.
MM
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Zapiski z pamiêci (cz. 2)
Wania amator 2
Mieliœmy kiedyœ w Cieszynie u
p. Procyków kolejow¹ budê na spó³kê z p. Heñkiem. By³a to nasza
wspólna baza wypadowa na j. Woœwin, a po naszemu Cieszyñskie.
Zaopatrzeni w przynêty typu bia³e
robaczki z rzeŸni i czerwone ze
Œwiêtoborca wyruszyliœmy na wodê
„Laleczk¹” p. Heñka. Zaczêliœmy
od spinningu. Tu¿ przed przystani¹
ryback¹ w tzw. szyjce mam branie na
du¿¹ algê. Jest kilowy szczupak.
Moi starsi koledzy nic. Pada propozycja - p³yniemy pod Trzebawie. Po
kilku rzutach mam nastêpnego kilowego. Towarzysze nic. P³yniemy
pod Oœwino. Rzut spod tzw. kapusty i mam kolejnego, tym razem 2,5
kilowego szczupaka, a po chwili holujê takiego 1,8 kg. Moi koledzy nic.
P³yniemy na nasz¹ podwodn¹ wyspê. Kotwiczymy na 3,5 metra, a
wêdki zarzucamy na g³êbinê. Bierze œrednia p³otka, taka po 20-40
dkg. Po chwili wyci¹gam 3,15 kg
leszcza i kilka mniejszych. Moi panowie milcz¹. Na koniec z gruntu
ci¹gnê coœ, co raz daje du¿y opór, by
po chwili wygl¹da³o na to, ¿e to coœ
siê chyba odczepi³o. Po kilku nastêpnych metrach wybierania ¿y³ki
znowu du¿y opór. Co do licha?
Naraz pod powierzchni¹ wody coœ
bia³o b³ysnê³o i na powierzchni ukaza³ siê gruby jak ludzkie ramiê, ale
taki jakiœ za krótki, wêgorz. Z wra¿enia nie mog³em go doholowaæ do
podbieraka. ¯eby nie by³o za lekko,
haczykiem, który przeszed³ na wylot przez skrzela, zahaczy³em o siatkê podbieraka, a wêgorz wisia³ na
zewn¹trz. Uda³o siê. Wêgorz wyl¹dowa³ w ³ódce. Mia³ 93 cm d³ugoœci
i 2,05 kg. Po powrocie z wody, wêgorza, po wypatroszeniu i posoleniu
oraz popieprzeniu, uwêdziliœmy w
kominie od parnika do ziemniaków.
Zjedliœmy go z apetytem zapijaj¹c
spirytusem.

Karaœ srebrzysty
Ojciec pyta, czy jadê. Pewnie!
Jedziemy gdzieœ pod BrzeŸniak.
Obok brukowanej drogi, na lewo od
niej, niewielkie jeziorko leœne, mocno zaroœniête przy brzegu. Gramolê
siê na chybotliwe stanowisko i
pierwszy raz rozk³adam mój nowy

teleskopowy kij marki ZSSR bez
przelotek. Z trudem wi¹¿ê ¿y³kê na
koñcu kija, zak³adam bia³ego robaczka z rzeŸni i chlup do wody.
Bior¹ ma³e p³oteczki i kr¹piki. Za
którymœ razem kolejne branie. Zacinam jak zawsze, wêdzisko wygina
siê w ³uk. Holujê rybê do k³adki. I
mam problem. Wêdzisko, straszliwie wygiête w ³uk, trzymam wysoko
nad g³ow¹, a ryba w wodzie. Podbieraka siê jeszcze nie dorobi³em. Wiêc
co? £apiê za ¿y³kê i próbujê wyci¹gn¹æ rybê do góry. Trach i po rybie.
Zd¹¿y³em tylko zauwa¿yæ, ¿e by³ to
karaœ srebrzysty. Do dzisiaj takiego
nie z³apa³em na wêdkê.

Miejskie, karasie
i podbierak
Jedziesz na „Miejskie” na lina?
Jadê. Dostajê dwa ugotowane wczoraj na obiad ziemniaki, garœæ miêkiszu czerstwego chleba i w czasie
jazdy nad jezioro pracowicie miêtolê to w rêkach. To bêdzie tzw. ciasto
na lina. Jedziemy pod œwierki, po
drugiej stronie jeziora. Zajmujê
woln¹ k³adkê (inaczej stanowisko),
zarzucam spor¹ kulkê ciasta w miejsce, gdzie przed chwil¹ widzia³em
charakterystyczne b¹blowanie i
czekam. Komary dosta³y sza³u, tn¹
bez opamiêtania i pozwolenia. P³yn
p. komarom chyba je tylko zwabia,
a nie odstrasza. Lin nie ma zamiaru
braæ. Nie palê, to nawet nie mam
czym je odstraszyæ. Naraz plusk tu¿
po mojej prawej stronie. Dorodny
karaœ srebrzysty wyskoczy³ z wody,
wskoczy³ na p³ask¹ kêpê traw wystaj¹c¹ z wody i po kolejnym odbiciu wyl¹dowa³ w wodzie. Os³upia³em. Pierwszy raz widzia³em tak¹
sztuczkê. Po kilku minutach ta sama
sztuczka. Och³on¹³em. Roz³o¿y³em
podbierak i trzymaj¹c go w rêku
czekam. Po chwili karaœ cyk na
kêpê, ja go nakry³em podbierakiem,
on do góry i ju¿ siê zapl¹ta³ w siatkê.
Jest mój. Podekscytowany po chwili czekam na kolejne drapane. I
znów mam szczêœcie. Jest drugi. Po
jakimœ czasie ojciec mówi, ¿e chyba
nic nie z³apiemy, a krew ju¿ oddaliœmy i czas do domu. Ja mówiê ¿e
mam dwa kilowe karasie. Ojciec nie
wierzy; - przecie¿ bym widzia³, ¿e ci
bierze i coœ holujesz.
WP cdn.

Remonty lokali komunalnych
- maj¹ byæ toalety
(WÊGORZYNO).
Gmina
podpisa³a wniosek skierowany do
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej na dofinansowanie remontów
lokali komunalnych.
- Bêdziemy chcieli, aby w tych

czasach ka¿dy lokal mia³ wewn¹trz toaletê, by nie by³o czegoœ
takiego, ¿e ta znajduje siê na zewn¹trz, poza budynkiem – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.
MM
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Koncert edukacyjny dla dzieci

(RESKO) Koncerty muzyki
powa¿nej w Centrum Kultury
w Resku ciesz¹ siê
niezmienn¹ popularnoœci¹
wœród przedszkolaków i
dzieci ze szkó³
podstawowych. W œrodowe
przedpo³udnie, 9 maja, odby³
siê koncert edukacyjny
dedykowany tym razem
dzieciom klas IV, V i VI.
Artyœci zaprezentowali muzykê
z ró¿nych stron œwiata, graj¹c na

klarnecie, ba³a³ajce kontrabasowej i
akordeonie. Wyst¹pili muzycy Dariusz Wilk, Krzysztof Rudowski
oraz Konrad Dêbski, który zaœpiewa³ przepiêkne arie operowe. Dzieci zosta³y zaproszone do udzia³u w
krótkim konkursie gry na klarnecie,
a tak¿e pozna³y, jak z³o¿onym instrumentem, charakterystycznym i
niepowtarzalnym, jest ludzki g³os.
M³odzi odbiorcy muzyki zaznajomili siê tak¿e z budow¹ instrumentów, na których grali artyœci, w
szczególnoœci zainteresowa³a ich
ba³a³ajka kontrabasowa, jej wielkoœæ i niespotykany kszta³t. CK

Sukces m³odych mi³oœników przyrody
z LO Resko
18 kwietnia br. uczniowie klasy pierwszej Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. K.K. Baczyñskiego w Resku: Aleksandra Bieñkowska, Marta Serdyñska oraz
Bart³omiej Szymankowski, wziêli
udzia³ w ogólnopolskim konkursie YPEF „M³odzie¿ w lasach
Europy”.
Konkurs przeznaczony jest dla
uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zainteresowanych lasami oraz leœnictwem nie
tylko w Polsce, ale równie¿ w ca³ej
Europie. Udzia³ w konkursie bior¹
trzyosobowe zespo³y, przy czym
przynajmniej jeden z uczestników
musi pos³ugiwaæ siê jêzykiem angielskim.

Konkurs zosta³ przeprowadzony przy wspó³pracy z przedstawicielem Nadleœnictwa Resko p. Ew¹
Simonowicz-WoŸniewicz, która w
nagrodê za zaanga¿owanie ufundowa³a uczestnikom konkursu atrakcyjne gad¿ety.
Po og³oszeniu wyników z dum¹
stwierdzamy, ¿e w okrêgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
Szczecin do konkursu przyst¹pi³o
140 zespo³ów z ró¿nych szkó³, a
uczniowie reskiego liceum zajêli
szóste miejsce! Ich sukces zostanie
nagrodzony podczas uroczystego
apelu w szkole.
Uczniom serdecznie gratulujê i
¿yczê dalszych sukcesów.
Opiekun Agata Mielniczek
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Koszykarki z Radowa Ma³ego
trzecie w województwie!
Zakoñczy³y siê fina³y
województwa
zachodniopomorskiego
w koszykówce
dziewcz¹t w ramach
Energa Basket Cup.
Do fina³owej rozgrywki
zakwalifikowa³y siê
zawodniczki UKS
Radowo Ma³e, które
by³y te¿ gospodarzem
turnieju.
To trener Miros³aw Budzyñski
zbudowa³ dru¿ynê koszykówki
dziewcz¹t w Zespole Szkó³ w Radowie Ma³ym. Sport ten obecnie cieszy siê wielk¹ popularnoœci¹ w
szkole. Ju¿ od kilku lat koszykarki
ze szko³y w Radowie Ma³ym odnosz¹ du¿e sukcesy na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
Tegoroczna edycja programu
Energa Basket Cup rozpoczê³a siê
we wrzeœniu ubieg³ego roku. Do
rywalizacji stanê³o ³¹cznie ok. 78
tys. dzieci z ponad 6,6 tys. szkó³.
Energa Basket Cup ma na celu propagowanie zdrowego, aktywnego
stylu ¿ycia wœród dzieci. W województwie zachodniopomorskim
rozegrano turnieje powiatowe, regionalne oraz dwa pó³fina³y wojewódzkie. Do turnieju fina³owego
zakwalifikowano 4 najlepsze dru¿yny, wy³onione z wieloetapowych rozgrywek w ca³ym województwie.
Fina³y województwa zachodniopomorskiego odby³y siê 9 maja
w Radowie Ma³ym w kategorii
dziewcz¹t. Wszystkie szczeble
rozgrywek przebrnê³a dru¿yna ze
Szko³y Podstawowej w Radowie
Ma³ym, prowadzona przez Miros³awa Budzyñskiego, dostaj¹c siê
tym samym do fina³u, gdzie gra
toczy³a siê o najwy¿sze miejsca w
województwie, a najlepsza dru¿yna bêdzie reprezentowaæ województwo w zawodach ogólnopolskich.
Rozgrywki dziewcz¹t by³y niezwykle wyrównane. W pierwszym
meczu reprezentantki Szko³y Podstawowej numer 16 ze Szczecina
pokona³y gospodarza fina³ów,
dziewczêta ze Szko³y Podstawowej
w Radowie Ma³ym 44:34. Pocz¹tek
spotkania by³ wymarzony dla

dziewczyn z Radowa Ma³ego, jednak po kilku chwilach to zawodniczki ze Szczecina zaczê³y dominowaæ
na parkiecie, osi¹gaj¹c bezpieczne
prowadzenie. Jednak jak na gospodynie przysta³o, dziewczêta z Radowa nie oddawa³y ³atwo punktów i
zaciêcie walczy³y o ka¿d¹ pi³kê pod
koszem. Gra miejscowej dru¿yny
podoba³a siê wszystkim kibicom. W
ostatniej kwarcie œwietnie zaczê³y
graæ radowianki, jednak by³o ju¿ za
póŸno na odrobienie strat i pierwszy
mecz przegra³y. Nie za³ama³y siê
jednak i obiecywa³y, i¿ zdobêd¹
br¹zowy medal.

Sk³ad dru¿yny SP Radowo Ma³e: Pamela Jemilianowicz, Karolina Gajewska, Karolina Kamiñska, Klaudia Taborska, Aneta Lewandowska, Julia
Pi¹tkowska, Kamila Przygocka, Natalia Szczepañska, Jagoda Lorent, ¯aneta Niczman, Adriana Bujnowska i Kinga Dobrzañska. Trener: Miros³aw
Budzyñski.

W drugim meczu fazy pucharowej zawodniczki z SP 56 ze Szczecina odnios³y zwyciêstwo nad kole¿ankami z SP 10 z Koszalina - 52:44.

W meczu o III miejsce Radowo
Ma³e pokona³o SP 10 Koszalin
52:47. Mecz by³ zaciêty i bardzo
wyrównany, jednak to zawodniczki
z Radowa musia³y przez wiêkszoœæ
spotkania goniæ wynik. Koszykarki
jednak do koñca wierzy³y w wygran¹ i po wyczerpuj¹cym pojedynku pokona³y dru¿ynê z Koszalina
piêcioma oczkami, zdobywaj¹c tym
samym br¹zowy medal. Co to by³a
za radoœæ! To wielki sukces tych
koszykarek i ich trenera. Zawodniczki z Radowa Ma³ego pokaza³y,
¿e maj¹ wielkie serce do walki i nie
boj¹ siê faworyzowanych zawodniczek z wiêkszych szkó³ z wielkich
miast. Brawo!
Piotr Jachym

Mecz o I miejsce sta³ na wysokim poziomie i nie brakowa³o ³adnych akcji z obu stron, dobry wystêp
zaliczy³y ubieg³oroczne mistrzynie
województwa zachodniopomorskiego, dziewczêta z SP 16 ze
Szczecina, które zwyciê¿y³y z reprezentantkami SP 56 ze Szczecina
- 57:40 i tym samym uzyska³y prawo
do ponownego reprezentowania
naszego województwa w finale krajowym programu Energa Basket
Cup.

Wyniki spotkañ:
SP 16 Szczecin
SP 56 Szczecin
SP Radowo Ma³e
SP 16 Szczecin

- SP Radowo Ma³e
- SP 10 Koszalin
- SP 10 Koszalin
- SP 56 Szczecin

44 : 34
52 : 44
52 : 47
57 : 40

Klasyfikacja koñcowa:
1. Szko³a Podstawowa nr 16 ze Szczecina
2. Szko³a Podstawowa nr 56 ze Szczecina
3. Szko³a Podstawowa z Radowa Ma³ego
4. Szko³a Podstawowa nr 10 z Koszalina

foto:.www.energabasketcup.pl
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Liga pi³karska
IV liga zachodniopomorska
– 26 kolejka:
Hutnik Szczecin - Victoria Przec³aw 4 0, Ina Goleniów - Rega Trzebiatów 4 1, Gryf Kamieñ Pomorski - Kluczevia
Stargard 4 - 0, Orze³ Wa³cz - Lech Czaplinek 2 - 0, Sarmata Dobra - Energetyk
Gryfino 1 - 1, Astra Ustronie Morskie Stal Szczecin 1 - 1, S³awa S³awno - Leœnik/Rossa Manowo 0 - 0, Pogoñ II
Szczecin - Vineta Wolin 1 - 1.
1. Energetyk Gryfino
58 74:24
2. Pogoñ II Szczecin
53 79:29
3. Leœnik/Rossa Manowo 50 62:29
4. Gryf Kamieñ Pomorski 48 49:35
5. Stal Szczecin
47 53:32
6. Vineta Wolin
44 46:31
7. Kluczevia Stargard
41 39:36
8. Orze³ Wa³cz
33 37:46
9. Ina Goleniów
33 41:48
10. Astra Ustronie Morskie 32 34:40
11. Sarmata Dobra
31 39:50
12. Hutnik Szczecin
30 42:48
13. S³awa S³awno
27 26:53
14. Lech Czaplinek
27 23:46
15. Victoria Przec³aw
19 21:53
16. Rega Trzebiatów
8 18:83
Liga Okrêgowa Szczeciñska
– 26 kolejka:
Œwit Skolwin - Masovia Maszewo 5 - 0,
Ehrle Dobra Szczeciñska - Odra Chojna 2 - 4, Œwiatowid £obez - Polonia
P³oty 1 - 3, Sokó³ Pyrzyce - K³os Pe³czyce 0 - 1, Odrzanka Radziszewo Arkonia Szczecin 1 - 1, Piast Chociwel
- Zorza Dobrzany 3 - 0, Stal Lipiany Sêp Brzesko 3 - 1, Unia Dolice - Morzycko Moryñ 3 - 1.
1. K³os Pe³czyce
51 47:29
2. Unia Dolice
50 54:26
3. Arkonia Szczecin
50 55:21
4. Œwit Skolwin
48 54:33
5. Odra Chojna
44 56:42
6. Morzycko Moryñ
43 45:41
7. Stal Lipiany
40 50:41
8. Zorza Dobrzany
38 46:36
9. Odrzanka Radziszewo
34 45:50
10. Ehrle Dobra Szczeciñska 31 41:51
11. Polonia P³oty
30 40:56
12. Piast Chociwel
30 27:35
13. Œwiatowid £obez
29 33:49
14. Masovia Maszewo
28 38:50
15. Sokó³ Pyrzyce
21 30:65
16. Sêp Brzesko
20 32:68
Regionalna Klasa Okrêgowa
- gr. Szczecin P³n. -26 kolejka:
Pomorzanin Nowogard - Iskra Golczewo 1 - 1, Vielgovia Szczecin - Ina Iñsko
1 - 4, Jeziorak Szczecin - Sparta Gryfice 5 - 3, Sparta Wêgorzyno - Orze³
£o¿nica 7 - 0, B³êkitni II Stargard GKS Mierzyn 0 - 3, Promieñ Mosty Flota II Œwinoujœcie 7 - 4, Kasta Szczecin-Majowe - Wybrze¿e Rewalskie
Rewal 1 - 2, Chemik II Police - Wicher
Brojce 10 - 1.
1. Ina Iñsko
56 50:25
2. Pomorzanin Nowogard 55 58:25
3. GKS Mierzyn
54 82:37
4. Jeziorak Szczecin
50 63:44
5. Wybrze¿e Rewalskie Rewal 50 76:44
6. Iskra Golczewo
44 62:45
7. Chemik II Police
38 63:52
8. Flota II Œwinoujœcie
35 70:65
9. Promieñ Mosty
35 61:59

SPORT
Wyniki i tabele
10. B³êkitni II Stargard
35 66:54
11. Sparta Wêgorzyno
33 47:43
12. Wicher Brojce
28 38:62
13. Kasta Szczecin-Majowe 27 29:50
14. Orze³ £o¿nica
21 26:62
15. Vielgovia Szczecin
17 32:100
16. Sparta Gryfice
16 32:88
A klasa Szczecin gr. I
– 19 kolejka:
Fala Miêdzyzdroje - Jantar Dziwnów
2 - 0, Ba³tyk Gostyñ - Sowianka Sowno
1 - 2, Bizon Cerkwica - Mewa Resko 1 4, Orze³ Prusinowo - Korona Stuchowo 0 - 1, Ba³tyk Miêdzywodzie - B³êkitni Trzyg³ów 1 - 3, Pomorzanin Przybiernów - OKS Euroinsbud Goleniów
(23-05 18:00).
1. Pomorzanin Przybiernów 49 97:7
2. Fala Miêdzyzdroje
44 48:22
3. Korona Stuchowo
42 60:32
4. Jantar Dziwnów
36 39:31
5. B³êkitni Trzyg³ów
31 40:35
6. Sowianka Sowno
30 42:35
7. Bizon Cerkwica
29 41:40
8. Mewa Resko
25 46:35
9. Ba³tyk Gostyñ
14 27:55
10. OKS Euroinsbud
12 17:51
11. Orze³ Prusinowo
8 23:66
12. Ba³tyk Miêdzywodzie
7 21:92
A klasa Szczecin gr. II
– 19 kolejka:
Radowia Radowo Ma³e - Zorza Tychowo 4 - 2, Olimpia Nowogard - Rolpol
Chlebowo 4 - 4, Orkan Dalewo - Zenit
Koszewo 11 - 5, WODR Barzkowice D¹b Dêbice 2 - 2, Orze³ Grzêdzice - Pomorzanin Kr¹piel 6 - 0, Unia Stargard D¹brovia Stara D¹browa.
1. Radowia Radowo Ma³e 48 74:21
2. Olimpia Nowogard
38 50:28
3. D¹b Dêbice
31 45:31
4. Rolpol Chlebowo
31 39:31
5. Orze³ Grzêdzice
30 44:33
6. D¹brovia Stara D¹browa 29 31:31
7. Unia Stargard
29 55:45
8. Zorza Tychowo
23 40:38
9. Orkan Dalewo
23 43:49
10. Pomorzanin Kr¹piel
20 29:39
11. WODR Barzkowice
15 26:38
12. Zenit Koszewo
2 24:116
B klasa Szczecin gr. I
– 15 kolejka:
Pionier ¯arnowo - Zalew Stepnica 3 1, Znicz Wysoka Kamieñska - Zieloni
Wyszobór 14 - 0, Huragan Wierzchos³aw - Gardominka/Polonia II Mechowo 4 - 1, Pomorzanin II Nowogard Prawobrze¿e Œwinoujœcie 3 - 0.
1. Pionier ¯arnowo
36 46:18
2. Jastrz¹b £osoœnica
27 39:18
3. Znicz Wysoka Kam.
26 44:23
4. Pomorzanin II Now.
26 32:19
5. Zalew Stepnica
16 39:35
6. Prawobrze¿e Œwin.
13 23:35
7. Huragan Wierzchos³aw 12 32:49
8. Gardominka/Polonia II 11 40:48
9. Zieloni Wyszobór
5 13:63
B klasa Szczecin gr. II
– 15 kolejka:
Znicz Sulibórz - Saturn Szadzko 0 - 3,
Vitkowia Witkowo - Kluczevia II Stargard 7 - 0, Derby Ulikowo - Orkan II
Suchañ 1 - 1, Ogniwo Dzwonowo Piast Kolin 0 - 3, Œwiatowid II £obez Iskra Pomieñ 3 - 0.

tygodnik ³obeski 15.5.2012 r.

Trzy z³ote medale
lekkoatletów
w Szczecinie
W miniony weekend
³obescy lekkoatleci
uczestniczyli
w Mistrzostwach
Województwa
Zachodniopomorskiego
Juniorów w Lekkiej
Atletyce. Zawodnicy
z £obza wykazali siê
niezwyk³¹ skutecznoœci¹,
bo trójka startuj¹cych w
Szczecinie zawodników
wywalczy³a trzy z³ote
medale.
Tytu³y mistrzów województwa i
z³ote medale wywalczy³y dwie zawodniczki £obeskiego Klubu Biegacza
"Trucht".
Justyna Romej w biegu na 800 m
zajê³a I miejsce z bardzo dobrym wynikiem 2:17.40 min. Jej siostra Aleksandra Romej
zwyciê¿y³a wszystkie rywalki w
biegu na 400 m juniorek m³odszych,
uzyskuj¹c czas 61.51 sek.
Trzeci z³oty medal i tak¿e œwietny
wynik na 1500 m juniorów - 4:05.93
min, to efekt bardzo dobrego biegu zawodnika MKS Olimp £obez Krzysztofa Krausa. To pierwszy i niezwykle
udany start na bie¿ni w tym sezonie
podopiecznego trenera Kazimierza
Mikula.

Warto dodaæ, i¿ siostry Romejówne, na co dzieñ trenowane przez mamê
El¿bietê i trenera Piotra Kiedrowicza,
tydzieñ temu startowa³y w Mityngu
Otwarcia Sezonu 2012 w Bia³ogardzie,
gdzie ustanowi³y wartoœciowe rekordy
¿yciowe. Rewelacyjnie pobieg³a Justyna (na zdjêciu) na dystansie 1000 m.
Zwyciê¿y³a zdecydowanie, bij¹c o ponad 7 sekund w³asny rekord ¿yciowy, a
czas 2:54,09 min jest najlepszym tegorocznym wynikiem w kraju wœród juniorek. M³odsza z sióstr Ola, zwyciê¿aj¹c w biegu na 200 m czasem 27,18 s,
tak¿e poprawi³a swój rekord ¿yciowy.

P. Kiedrowicz
Z. Bogdanowicz

Uwaga sportowcy
koszykarze
Z uwagi na to, ¿e 1 czerwca 2012
r. na boisku sportowym i Orliku w
Wêgorzynie odbêd¹ siê zawody
sportowe, PRZENOSIMY TURNIEJ AMATORSKICH DRU¯YN

KOSZYKÓWKI NA DNI IMPREZY „LATO Z WÊGORZEM 2012”.
O szczegó³ach bêdziemy informowaæ.
Tomasz Mielcarek

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

Vineta Wolin - Rega Trzebiatów 6 - 2,
Gryf Kamieñ Pomorski - Œwiatowid
£obez 5 - 0, Polonia P³oty - Sparta
Gryfice 2 - 3, Sarmata Dobra - Ina Goleniów 1 - 3.
1. Ina Goleniów
37 71:12
2. Fala Miêdzyzdroje
32 36:13
3. Polonia P³oty
23 35:28
4. Sparta Gryfice
21 38:34
5. Sarmata Dobra
16 25:34
6. Gryf Kamieñ Pomorski 16 26:48
7. Œwiatowid £obez
15 30:38
8. Vineta Wolin
9 22:40
9. Rega Trzebiatów
7 20:56

I klasa juniorów - gr. I
– 15 kolejka:

39
29
28
24
20
19
16
15
12
10

49:12
37:23
45:30
31:24
33:35
29:42
26:40
31:39
23:40
14:33
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Lider wyjecha³ tylko z punktem
Sobotni mecz Sarmaty z Energetykiem Gryfino rozgrywany
przy trybunie pe³nej kibiców, pozostawi³ u nich pewien niedosyt.
Niedosyt wynik³ z faktu, ¿e dru¿yna Sarmaty, szczególnie w drugiej
po³owie graj¹c z silnym wiatrem,
mia³a przewagê i powinna ten
mecz spokojnie wygraæ.
Energetyk Gryfino aktualny lider i g³ówny kandydat do awansu
(od 1973 roku gra nieprzerwanie na
przemian w III i IV lidze, z wy³¹czeniem sezonów 2002 - 2004 gdy gra³
w V lidze) postawi³ bardzo wysoko
pi³karsk¹ poprzeczkê, przez co liczni kibice przez ca³y mecz byli œwiadkami emocjonuj¹cego widowiska.
Graj¹cy z wiatrem w pierwszej po³owie pi³karze Energetyka pierwsz¹
bramkê zdobyli w 39' meczu, gdy
pi³karze Sarmaty pogubili siê w grze
obronnej i doœwiadczony Rafa³ Komar wykorzysta³ doskona³e doœrodkowanie z prawej strony swojego
kolegi z dru¿yny.
Druga po³owa od pocz¹tku przebiega³a pod dyktando Sarmaty, jednak wyrównuj¹c¹ bramkê uda³o siê
strzeliæ dopiero w 70' meczu, gdy po
precyzyjnych podaniach zawodników Sarmaty, Krzysztof Szkup

przerzuci³ pi³kê na lew¹ stronê boiska do Wojciecha GuŸniczaka, który strza³em g³ow¹ uzyska³ wyrównanie. I chocia¿ zdobyta bramka
mocno podra¿ni³a ambicjê lidera i w
koñcówce mocno próbowa³ zdobyæ
zwyciêsk¹ bramkê, to uwa¿na gra
Sarmaty mu na to nie pozwoli³a.
By³ to jedenasty wiosenny mecz
Sarmaty i siódmy zremisowany, w
pozosta³ych by³y dwa zwyciêstwa i
dwie pora¿ki. I chocia¿ dru¿yna gra
wiosn¹ w miarê stabilnie (nie przegrywa) to wiosn¹ mimo wszystko
brakuje zwyciêstw. Ka¿dy mecz
zremisowany to tylko jeden punkt
zdobyty, ale a¿ dwa stracone. Cieszyæ mo¿e fakt, ¿e wiosn¹ Sarmata
nie przegra³ ¿adnego meczu z dru¿ynami œcis³ej czo³ówki tabeli, co
œwiadczy, ¿e dru¿yna ma potencja³
na ewentualne wygrywanie. W
œrodê 16 maja wyjazd do trzeciego
w tabeli Leœnika Rossa Manowo, a
póŸniej mecze z trzema dru¿ynami
do³u tabeli: Reg¹, Victori¹ i Hutnikiem. Oby zwyciêskie dla Sarmaty.
Sarmata Dobra - Energetyk
Gryfino 1:1 (0:1)
Strzelcy bramek: dla Sarmaty
Wojciech GuŸniczak (70'), dla
Energetyka Rafa³ Komar (39'),

Sk³ady dru¿yn:
Sarmata Dobra: Grzegorz Buczma, Arkadiusz Paw³owski (66' Kamil Pacelt), Piotr Grochulski, Maciej Garliñski, Damian Dzierbicki,
Zdzis³aw Szw¹der (70' Wojciech
Bonifrowski), Piotr Klêczar, Wojciech GuŸniczak, Emilian Kamiñski, Rados³aw Cytowicz (46' Damian Padziñski), Krzysztof Szkup
oraz pozostali rezerwowi:Rafa³
Barden, Marek Rybczyñski, Wojciech Dorsz, Mateusz Dzierbicki.
Energetyk Gryfino: Pawe³ Horodyski, £ukasz £azarz, Bogus³aw
Kostrubiec, £ukasz Kosakiewicz,

Grzegorz Paw³owski, Paulinus Igbokwe (71' Jakub Marzantowicz),
£ukasz Kondraciuk (65' Przemys³aw £¹giewczyk), Michael Wo³yñski, Andrzej Drzewiecki (79' Szymon Górski), Rafa³ Komar (55' Patryk Deptu³a), Bartosz Barandowski, oraz pozostali rezerwowi:
£ukasz Kupczanko, Jacek Wierzbicki, Maciej Gr¹bczewski.
Sêdzia g³ówny: Kamil Kêdzierski, sêdziowie asystenci: Eugeniusz
Milczarek, Pawe³ Józefiak, obserwator: Mariusz Kricki.
estan
foto: satmatadobra.com

Granie w planie
IV liga zachodniopomorska
27 kolejka:
16.05.2012 r. - œroda:
16:30 Leœnik/Rossa Manowo - Sarmata Dobra
17:00 Hutnik Szczecin - Gryf Kamieñ Pomorski
17:00 Victoria Przec³aw - Ina Goleniów
17:00 Energetyk Gryfino - Astra Ustronie Morskie
17:30 Stal Szczecin - Pogoñ II Szczecin
17:30 Lech Czaplinek - Kluczevia Stargard
18:00 Rega Trzebiatów - S³awa S³awno
18:00 Vineta Wolin - Orze³ Wa³cz
28 kolejka:
19.05.2012 r. - sobota:
Gryf Kamieñ Pomorski - Lech Czaplinek
Pogoñ II Szczecin - Energetyk Gryfino
Astra Ustronie Morskie - Leœnik/Rossa Manowo
S³awa S³awno - Victoria Przec³aw
15:00 Ina Goleniów - Hutnik Szczecin
16:00 Sarmata Dobra - Rega Trzebiatów
17:00 Kluczevia Stargard - Vineta Wolin
17:00 Orze³ Wa³cz - Stal Szczecin
Liga Okrêgowa Szczeciñska
27 kolejka:
16.05.2012 r. - œroda:
16:00 Polonia P³oty - Ehrle Dobra Szczeciñska
16:30 Sêp Brzesko - Œwiatowid £obez
17:00 Piast Chociwel - Sokó³ Pyrzyce
17:00 Morzycko Moryñ - K³os Pe³czyce
17:30 Odra Chojna - Odrzanka Radziszewo
17:30 Arkonia Szczecin - Œwit Skolwin
18:00 Zorza Dobrzany - Stal Lipiany
18:00 Masovia Maszewo - Unia Dolice
28 kolejka:
19.05.2012 r. - sobota:
Unia Dolice - Arkonia Szczecin

Odrzanka Radziszewo - Polonia P³oty
11:00 Œwit Skolwin - Odra Chojna
13:30 Ehrle Dobra Szczeciñska - Sêp Brzesko
16:45 Œwiatowid £obez - Zorza Dobrzany
17:00 Sokó³ Pyrzyce - Morzycko Moryñ
17:00 K³os Pe³czyce - Masovia Maszewo
17:30 Stal Lipiany - Piast Chociwel
Regionalna Klasa Okrêgowa – gr. Szczecin P³n.
27 kolejka:
16.05.2012 r. - œroda:
17:00 Sparta Gryfice - Promieñ Mosty
17:00 Ina Iñsko - B³êkitni II Stargard
17:00 GKS Mierzyn - Sparta Wêgorzyno
17:00 Orze³ £o¿nica - Kasta Szczecin-Majowe
17:00 Wybrze¿e Rewalskie - Pomorzanin Nowogard
17:00 Iskra Golczewo - Wicher Brojce
18:00 Jeziorak Szczecin - Chemik II Police
19:00 Flota II Œwinoujœcie - Vielgovia Szczecin
28 kolejka:
19.05.2012 r. - sobota:
Wicher Brojce - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
Pomorzanin Nowogard - Orze³ £o¿nica
Sparta Wêgorzyno - Ina Iñsko
12:00 Promieñ Mosty - Jeziorak Szczecin
16:00 Chemik II Police - Iskra Golczewo
20.05.2012 r. - niedziela:
15:00 Kasta Szczecin-Majowe - GKS Mierzyn
16:30 B³êkitni II Stargard - Flota II Œwinoujœcie
17:00 Vielgovia Szczecin - Sparta Gryfice
A klasa Szczecin gr. 1 – 20 kolejka:
19.05.2012 r. - sobota:
Jantar Dziwnów - Bizon Cerkwica
14:00 Mewa Resko - Ba³tyk Miêdzywodzie
16:00 Korona Stuchowo - Fala Miêdzyzdroje
20.05.2012 r. - niedziela:

16:00 B³êkitni Trzyg³ów - Ba³tyk Gostyñ
16:30 Sowianka Sowno - Pomorzanin Przybiernów
17:30 OKS Euroinsbud Goleniów - Orze³ Prusinowo
A klasa Szczecin gr. 2 – 20 kolejka:
19.05.2012 r. - sobota:
Pomorzanin Kr¹piel - Orkan Dalewo
Zenit Koszewo - Radowia Radowo Ma³e
Zorza Tychowo - WODR Barzkowice
16:00 D¹b Dêbice - Olimpia Nowogard
17:00 D¹brovia Stara D¹browa - Orze³ Grzêdzice
20.05.2012 r. - niedziela:
16:00 Rolpol Chlebowo - Unia Stargard
B klasa Szczecin gr. 1 – 16 kolejka:
19.05.2012 r. - sobota:
Gardominka/Polonia II Mechowo - Znicz Wysoka Kamieñska
Zieloni Wyszobór - Pomorzanin II Nowogard
Zalew Stepnica - Jastrz¹b £osoœnica
16:30 Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Pionier ¯arnowo
B klasa Szczecin gr. 2 – 16 kolejka:
19.05.2012 r. - sobota:
Orkan II Suchañ - Znicz Sulibórz
Saturn Szadzko - Œwiatowid II £obez
Iskra Pomieñ - Vitkowia Witkowo
20.05.2012 r. - niedziela:
15:00 Kluczevia II Stargard - Ogniwo Dzwonowo
15:00 Piast Kolin - Derby Ulikowo
I klasa juniorów - gr. 1 Szczecin – 16 kolejka:
19.05.2012 r. - sobota:
Rega Trzebiatów - Sarmata Dobra
13:00 Fala Miêdzyzdroje - Vineta Wolin
14:00 Sparta Gryfice - Gryf Kamieñ Pomorski
20.05.2012 r. - niedziela:
17:00 Ina Goleniów - Polonia P³oty
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Radowia wraca
do okrêgówki!

Sparta rozstrzela³a
Or³a

RADOWIA Radowo Ma³e - ZORZA Tychowo 4:2

SPARTA Wêgorzyno - ORZE£ £o¿nica 7:0

Tym zwyciêstwem (i remisem
Olimpii Nowogard) Radowia ju¿ na
trzy kolejki przed zakoñczeniem
rundy zapewni³a sobie powrót do
okrêgówki. Ma a¿ 10 pkt. przewagi
nad Olimpi¹ i mo¿e teraz spokojnie
przygotowywaæ siê do gry w wy¿szej klasie. Jak westchn¹³ jeden z
kibiców - po trzech latach mêki
wreszcie wracamy, gdzie nasze
miejsce. Przy tej okazji Smykowski
zaliczy³ hat tricka, strzelaj¹c trzy

bramki i to on wygra³ ten mecz, prze³amuj¹c prowadzenie Zorzy.
Bramki: M. Tomaszkiewicz
oraz M.Smykowski - 3.
Radowia: M. Swarcewicz - M.
Grzywacz, R. Machalski, M. Zych
(46' J.Kaczmarek), M. Tomaszkiewicz (60' £. Brona), K. Kacprzak, E.
Pilichowski (65' £. Kulczyñski), R.
Borejszo, M. Grzejdak, M. Rylling
(70' K. Iwachniuk), M. Smykowski
oraz A. Chojnacki, M. Stosio. (r)

Œwiatowid oddaje
punkty Polonii
ŒWIATOWID £obez - POLONIA P³oty 1:3 (0:1)

Œwiatowid zagra³ bez £ukasza
Petery i to mog³o mieæ wp³yw na
wynik, a na pewno na iloœæ straconych bramek. Poloniœci strzelili
pierwsz¹ bramkê do szatni i ³obzianie po przerwie musieli goniæ. Atakowanie poluŸni³o szyki obronne;
kontra Polonii i 0:2. W 60 min.
Damian Mosi¹dz uderzy³ z dystansu i trafi³ w okienko, zdobywaj¹c
piêkn¹ bramkê. To poderwa³o
³obzian do gry, ale ich ataki rozbija³y siê o wysokich obroñców z P³otów. WyraŸnie brakuje dobrego

œrodkowego pomocnika, który by
dyrygowa³ zespo³em i wrzuca³ dok³adne pi³ki napastnikom (mo¿e
Darek Kêsy?), a i w tej formacji
przyda³by siê rasowy napastnik. No
có¿, Œwiatowid p³aci za brak pieniêdzy z dotacji, a wobec tego nie ma
¿adnej mo¿liwoœci ruchu kadrowego, wiêc trudno od tej dru¿yny oczekiwaæ, by wygrywa³a, a przecie¿ i
tak zespó³ zrobi³ nam kilka niespodzianek, wygrywaj¹c i remisuj¹c z
mocnymi zespo³ami. Cieszy spora
obecnoœæ kibiców na trybunach. (r)

Mewa okie³zna³a
Bizona
BIZON Cerkwica - MEWA Resko 1:4
Mewa wzbi³a siê po ostatnich
pora¿kach i pokona³a w Cerkwicy
Bizona 1:4, po bramkach Sz. Deutera, Dudka, Fabisiaka i Chodny.
MEWA: Andrusieczko, Paw-

³owski, Kowal, Waldon, Szko³uda
(Romaszko), Deuter Sz. (Szczeœniak), Pietrowski, Chodyna, Ryba
(Deuter M.), Lewicki (Fabisiak),
Dudek.
(r)

Bramki:Artur Samal 11', Dawid
Bidny 14', 26', 66', Krzysztof
Œmierzchalski 33', Krystian Cieplak
63', Norbert Ubycha 78' (sam.).
SPARTA: Przemys³aw Noryca,
Ryszard Jarzyna, Leszek Radziejewski, Krystian Demko, Daniel
Romañczyk, Artur Samal (Grzegorz
Cio³ek), Jaros³aw Konieczny
(Adam Klubikowski), Krystian Cieplak, Andrzej Wilczyñski, Dawid
Bidny, Krzysztof Œmierzchalski.
Mecz pomiêdzy zespo³ami z
dolnych rejonów tabeli dawa³ jedenym i drugim „odskok” od strefy
spadkowej, zaœ w przypadku zwyciêstwa Sparty Wêgorzyno, pewne
ju¿ utrzymanie w tej klasie rozgrywkowej. Sparta wykorzysta³a tê okazjê i rozstrzela³a Or³a 7:0.
Kanonadê ju¿ w 11 min. meczu
rozpocz¹³ Artur Samal; otrzyma³
futbolówkê przed polem karnym,
uderzy³ mocno w samo okienko,
czym wprawi³ w radoœæ samego siebie i niewelk¹ rzeszê kibiców. Trzy
minuty póŸniej uderzenie Samala
wymusi³o na bramkrzu z £o¿nicy interwencjê w postaci odbicia do
boku, gdzie czyha³ Dawid Bidny,
który bez problemów podwy¿szy³
wynik spotkania. W 26 minucie na
lewej stronie z zawodnikami Or³a
„zabawili” siê Krzysztof Œmierz-

chalski i Dawid Bidny, w efekcie
czego ten drugi zdoby³ trzeciego
gola dla swojego zespo³u. W 33 min.
pi³kê przed polem karnym otrzyma³
Œmierzchalski. Uderzy³ mocno po
„krótkim rogu”, podwy¿szajac wynik na 4:0.
Na drug¹ ods³onê meczu nasi zawodnicy wyszli rozprê¿eni, oddajac
rywalom wiêcej pola do gry, ale nie
zamierzali spuœciæ z tonu.
W 63 minucie dok³adne podanie
Adama Klubikowskiego z g³êbi pola
do wbiegaj¹cego Samala, „wy³o¿enie” pi³ki Cieplakowi, który z kilku
metrów dope³ni³ formalnoœci. Trzy
minuty póŸniej pad³ kolejny gol.
Swój dobry wystêp przypieczêtowa³Dawid Bidny, który ustrzeli³ nieklasycznego hat-tricka, zdobywaj¹c
bramkê na 6:0. W 68 min. powinien
paœæ siódmy gol, jednak zbyt d³ugo
zwleka³ Artur Samal, w efekcie czego nie by³o ani strza³u, ani podania.
W 78 min. pad³ ostatni gol w tym
spotkaniu. Strza³ z dwóch metrów w
wykonaniu Daniela Romañczyka
odbi³ siê od poprzeczki, bramkarza
goœci i wpad³ do bramki.
W doliczonym czasie gry strza³ z
rzutu wolnego w wykonaniu Grzegorza Cio³ka i pi³ka w niewielkiej odleg³oœci przelecia³a nad poprzeczk¹
bramki goœci. Po tej akcji arbiter
spotkania podziêkowa³ pi³karzom za
grê.
(o)

Gdyby nie ci m³odzi,
to doœwiadczeni trenerzy
i dzia³acze zrobiliby tu I ligê
Muszê zasygnalizowaæ swoj¹
polemikê z opiniami wyra¿onymi w
liœcie pana Kazimierza Czmielewskiego, gdy¿ nie zgadzam siê z nimi,
a szczególnie z tymi odwo³uj¹cymi
siê do m³odoœci i amatorszczyzny
cz³onków obecnego zarz¹du.
Zacznê od sprostowania; Œwiatowid awansowa³ do V ligi w sezonie 2002-2003, a nie rok póŸniej, jak
poda³ pan Kazimierz. Sta³o to siê
rzeczywiœcie pod okiem trenera Janusza Skrobiñskiego, co jest faktem
wa¿nym, zwa¿ywszy, ¿e jest on w
sprawach klubowych sol¹ w oku. To
jednak ma³o istotne, bo bardziej
denerwuje mnie zarzut amatorszczyzny i odwo³anie do wielkich
doœwiadczeñ i osi¹gniêæ starych pi³karzy i dzia³aczy. Niestety, to mit, z
którym spróbujê zmierzyæ siê w

przysz³ym numerze. Pan Kazimierz
buduje ten mit, mi³y wielu jego kolegom, zupe³nie nie licz¹c siê z faktami. Je¿eli Filipowi Mê¿yñskiemu
zarzuca, ¿e uciek³ z zarz¹du, to jak
nazwaæ rejteradê ca³ego zarz¹du, z
przewodnicz¹cym Z. Pude³ko, w
przywo³ywanym roku 2004, gdy
ca³y zarz¹d poda³ siê w grudniu do
dymisji, wobec bardzo s³abych wyników dru¿yny trenowanej przez
wielce doœwiadczonego trenera
Grzegorza Pawlaka, który zast¹pi³
J. Skrobiñskiego? A dlaczego, przy
tylu dzia³aczach, by³y okresy, ¿e nie
nikt nie chcia³ zostaæ prezesem i
wejœæ do zarz¹du? W czym tkwi
przyczyna nieustannych kryzysów,
jakie szarpi¹ klub? Spróbujê poszukaæ jej opieraj¹c siê na faktach, w
nastêpnym numerze.
KAR
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Panu Filipowi Mê¿yñskiemu w odpowiedzi
Po przeczytaniu polemiki ze
mn¹ w Tygodniku £obeskim, w której ca³y mój wywiad pan Filip wypunktowa³ w 9 punktach. Chcia³bym odnieœæ siê do nich.
W punkcie pierwszym o pomówieniu, kiedy pisa³ bzdury o poprzednim zarz¹dzie, jakoby Ÿle rozliczali delegacje, teraz pisze, ¿e to
nie wiadomo, o który zarz¹d chodzi³o. Czy takiego cz³owieka mo¿na
traktowaæ powa¿nie? Nieprawdê
te¿ pisze, ¿e jego zarz¹d proponowa³ panu Soli pracê w tym zarz¹dzie. Otó¿ pyta³em pana Ryszarda i
powiedzia³, ¿e to nie prawda. Pan
Filip pisze, ¿e w programie mia³
wiele punktów naprawy Œwiatowida, a najwa¿niejsze z nich to odd³u¿enie klubu. Oczywista bzdura. Jak
mo¿na odd³u¿aæ, kiedy nie ma d³ugu. Pan Belina wraz ze skarbnikiem
p. Krekor¹ przekazali klub bez ¿adnego d³ugu, co w rozmowie ze mn¹
potwierdzi³ pan Janusz Skrobiñski.
Czy mo¿na traktowaæ powa¿nie faceta, który pisze, jak to jego zarz¹d
wspó³pracowa³ ze szko³ami, jak to
wyró¿niano zawodników na apelach w szko³ach dyplomami. Kiedy
o czymœ takim nie wiedz¹ dyrektorzy Szko³y Podstawowej numer 1 i
2, kiedy ich pyta³em o wspó³pracê z
zarz¹dem Œwiatowida. Zarówno
pan Tadeusz Sikora, który by³ dyrektorem SP nr 1 w £obzie jak i pani
Jolanta Babyszko dyrektor szko³y
numer 2, nie pamiêtaj¹ takich apeli,
na których by prezesi Œwiatowida
wyró¿niali ich uczniów, a ¿adnej
innej wspó³pracy nie by³o. Owszem
pani dyrektor Jolanta Babyszko
mówi³a mi, ¿e u¿ycza orlika grupie
trenowanej przez pana T. Sikorê.

Ale potwierdzi³ to te¿ pan Sikora, ¿e
jego £obuziaki niewiele maj¹
wspólnego z zarz¹dem Œwiatowida.
Do Gimnazjum i Liceum ju¿ nie
szed³em, nie chc¹c siebie i zarz¹du
klubu oœmieszaæ.
Pan Filip nie ma pojêcia o zarz¹dzaniu klubem przez zarz¹d + dyrektor klubu. Za d³ugo by tu wyjaœniaæ. Natomiast jeœli chodzi o badania zawodników ja mówi³em, ¿e
takowe s¹ potrzebne, ale obawia³em
siê czy tych dwóch panów prezesów
potrafi to za³atwiæ, gdy¿ doskonale
wiem, ¿e wczeœniej wszystkie te
sprawy prowadzi³ pan Skrobiñski.
Doskonale wiem, ¿e bez aktualnej
karty sêdzia by nie dopuœci³ zawodników do meczu. Jeœli chodzi o zawodników, którzy zostali œci¹gniêci
przez pana Janusza Skrobiñskiego i
pozosta³ych, którzy odeszli, a odesz³o ich w sumie 11, jak nigdy w
historii Œwiatowida. Chcia³bym siê
zatrzymaæ przy dwóch nazwiskach.
Pana £ukasza Petery i Dariusza
Kêsego, którym w imieniu w³asnym
oraz wszystkich kibiców chcia³bym
nisko siê pok³oniæ i serdecznie podziêkowaæ za to, co czyni¹ dla tej
dru¿yny. Brak w dru¿ynie pana Petery mo¿na by³o zauwa¿yæ podczas
ostatniego ligowego meczu.
Ile trzeba mieæ jadu w sobie i z³ej
woli, ¿eby d³ugi, które przej¹³ i sp³aci³ œwiêtej pamiêci Andrzej Belina
przypisywaæ tyko jednemu zarz¹dowi. Otó¿ Andrzej Belina przej¹³ zarz¹d od pana Piotra Æwik³y, w którym to by³ pan Filip Mê¿yñski, który
w ostatnim swoim zdaniu pisze, ¿e
dla niego liczy siê tylko dobro Œwia-

towida – czy mo¿na te s³owa traktowaæ powa¿nie – raczej nie, gdy¿ na
zebraniu, na którym wybierano zarz¹d pana Janusza Skrobiñskiego, w
którego sk³adzie by³ p. Filip, zapyta³em go, czy porzuci ten zarz¹d, tak
jak uczyni³ to ostatnio, kiedy by³ w
zarz¹dzie. Stwierdzi³ wtedy, ¿e odszed³ z zarz¹du, bo w klubie przesta³
trenowaæ p. Janusz Skrobiñski. To
siê pytam co jest wa¿niejsze - trener
czy Œwiatowid? Pan Filip k³amie
pisz¹c, ¿e to prezes Œwiatowida
Zbigniew Pude³ko spuœci³ dru¿ynê
do okrêgówki. Otó¿ by³o ca³kiem
odwrotnie. Prezes Pude³ko przej¹³
klub w lipcu 2002 r. i razem z trenerem Januszem Skrobiñskim, w sezonie 2003/2004 awansowa³ do 5 ligi.
Pan Pude³ko i kierowany przez niego zarz¹d zakoñczyli dzia³alnoœæ w
grudniu 2004 r. Klub spad³ do okrêgówki w 2005 roku, w³aœnie gdy w
zarz¹dzie by³ p. Filip.
Pan Filip pisze o kontuzji syna p.
Pude³ko, co nie ma nic do tego, o
czym ja pisa³em. Otó¿ ja pisa³em o
aktualnej sytuacji w klubie, kiedy na
ziemi przez ponad 20 minut le¿a³
obecny zawodnik Œwiatowida pan
Niko³ajczyk. Kiedy rozmawia³em o
tym z panem Sikor¹ stwierdzi³, ¿e on
by te skurcze, które mia³ zawodnik,
zlikwidowa³ najwy¿ej w 5 minut.
Chodzi³o mi o to, ¿e klubem obecnie
zarz¹dzaj¹ amatorzy, dla których
najwa¿niejsze jest, ¿eby rz¹dziæ.
Osoba pana Filipa bardzo pasuje do
tych panów, którzy obecnie zarz¹dzaj¹ klubem. Na niczym siê nie
zna, a próbuje pouczaæ innych. Podwa¿a fakt, ¿e by³em i jestem dzia³aczem Œwiatowida, nie rozumiej¹c

na czym polega bycie dzia³aczem.
Otó¿ m³ody cz³owieku dzia³acz to
nie tylko cz³onek zarz¹du, ale i osoba, która czynnie uczestniczy w
dzia³alnoœci klubu. Jest aktywna na
zebraniach i jak ja to robiê, kiedy
dzieje siê Ÿle w klubie, potrafi o tym
napisaæ na ³amach prasy. Co dziwnym zbiegiem okolicznoœci robi³em
kiedy w zarz¹dzie klubu pan Filip
by³ po raz pierwszy i teraz kiedy
znów by³ nie do koñca kadencji.
Natomiast odnoœnie d³ugu, który siê wlók³ poprzez poprzednie
zarz¹dy, to sprawy siê mia³y tak, ¿e
winê za to ponosi³y poprzednie i
kolejne w³adze naszego miasta, które dzia³aczy Œwiatowida traktowa³y
jako ¿ebraków i intruzów. To dlatego ¿aden powa¿ny obywatel nie
chcia³ wchodziæ do kolejnych zarz¹dów, gdy¿ w³adze miasta ustali³y
sztywn¹ kwotê 66.000 z³ i przez
wiele kolejnych lat zarz¹dy musia³y
w ró¿ny sposób „kombinowaæ”, aby
jako tako klub móg³ istnieæ. Dlatego
te¿ dosz³o do tego, ¿e pan Skrobiñski musia³ do zarz¹du braæ ludzi
takich jak pan Filip i obecny zarz¹d.
I teraz mamy tego skutki.
Kazimierz Czmielewski
P.S. Wracaj¹c do mojego wywiadu chcia³bym przeprosiæ wszystkich
tych, którzy odnieœli wra¿enie, ¿e ja
nawo³uje do bojkotu „skarbonki”
przed meczami Œwiatowida. Wrêcz
odwrotnie, ¿yczy³em i ¿yczê, aby
pani Kar³owska uzbiera³a jak najwiêcej, o czym mówi³em w rozmowie z ni¹. Chodzi mi o pokazanie, jak
Ÿle dzieje siê z klubem, kiedy zarz¹dzaj¹ nim dwaj m³odzi dyletanci.

Wielce Szanowna Pani Celino z Rodzin¹
Spo³ecznoœæ £obza, a szczególnie ludzie sportu, po¿egnali w dniu
5.04.2012 r. œp. Andrzeja Belinê,
mê¿a i ojca - jednego z najwiêkszych i najbardziej oddanych w historii idei sportu cz³owieka Ziemi
£obeskiej. To On, kapitan MLKS
„Œwiatowid” £obez, zawsze gotowy, w pierwszym szeregu pozytywnie zaznacza³ obecnoœæ £obza w
województwie szczeciñskim.
¯egnaliœmy Go w bólu i g³êbokim smutku. ¯egnali Go, jak widzia³em, Jego najbli¿si wierni koledzy z
boiska, dzia³acze sportowi, przedstawiciele ró¿nych organizacji i ci
najwierniejsi kibice, którzy Go kochali i podziwiali. Wszyscy ci, którym œwieci³ przyk³adem pracowitoœci i oddaniem, pracuj¹c w sporcie
³obeskim na ró¿nych stanowiskach,
od pi³karza, po stanowisko prezesa

MLKS „Œwiatowid” £obez.
Œp. Andrzej, pomny nauk, ¿e
sk³ad buduje siê od „ty³u”, do³¹czy³
do Witka Markiewicza i wspólnie ze
Staszkiem Freidenbergiem, Zyg¹
Ligockim i w bramce z Kolk¹ Kondratowiczem, oraz w „szpicy” z
Wojtkiem Hapterem, rozpoczyna
nowy etap pracy, tj. budowy tego,
czemu poœwiêci³ ca³e pracowite
¿ycie ziemskie.
Wielce Szanowna Pani Celino,
wraz z pogr¹¿on¹ w smutku rodzin¹.
„Za pieni¹dze mo¿na kupiæ naskórek wielu rzeczy, ale nie ich istotê: jedzenie, ale nie apetyt, lekarstwo, ale nie zdrowie, znajomych,
ale nie przyjació³, s³ugi, ale nie
wiernoœæ, dni radoœci, ale nie spokój i szczêœcie”. - Henryk Ibsen,

pisz¹c te s³owa, nie podwa¿a³ Konfucjusza, on pog³êbia³ realia ¿ycia
ziemskiego, on mówi³:
„Jest czas radoœci i czas smutku,
w którym ból, cierpienie, p³acz, samotnoœæ, zaciemniaj¹ wszystko
inne w naszej duszy. Co robiæ? Nie
rozpaczajmy! Lepiej zapaliæ ma³¹
œwieczkê, ni¿ przeklinaæ ciemnoœæ”.
Jestem przekonany, ¿e sta³o siê
coœ, czego chcielibyœmy unikn¹æ,
sta³o siê coœ wielce tragicznego. A
niewymiernie bolesna wiadomoœæ,
poruszy³a mn¹ dog³êbnie. Nie potrafiê zrozumieæ faktu, ¿e ju¿ nigdy
nie spotkam swojego kapitana, z
którym przysz³o mi wspó³pracowaæ
przez wiele lat.
Pani œp. m¹¿ Andrzej, cz³owiek
nieskazitelnie dobry, oddany bezgranicznie rodzinie i miastu £obez,
cz³owiek o wielkiej godnoœci ¿ycia

prostego i cichego, pomo¿e nam
jeszcze raz, wszystkim, w prze¿yciu
bólu, jaki odczuwamy po Jego odejœciu. Ufam, ¿e wiara pozwoli Pani i
Rodzinie przetrwaæ te trudne chwile, a my, co pozostaliœmy, musimy
tylko zachowaæ wiarê, nadziejê i
pamiêæ, po nieod¿a³owanym œp.
Andrzeju.
Jak Go bardzo dobrze zna³em,
dziœ za poœrednictwem œw. Augustyna, na pewno do nas mówi.
„Nie p³aczcie nad moj¹ nieobecnoœci¹, czujcie siê blisko mnie
i mówcie do mnie jeszcze. Bêdê Was
kochaæ z nieba, tak jak kocha³em na
ziemi”.
Proszê przyj¹æ z g³êbi serca
wyrazy szczególnego wspó³czucia
Franciszek Paszel
(trener œp. Andrzeja)
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Rozpoczê³y siê
komunie œw.
Dzieci z £obza

Zdjêcie do Galerii Tygodnika mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w £obzie, www.fotopyrczak.pl

