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Ufff, koniec roku szkolnego!

Sprzedam
Fiata Ducato
Maxi 3.0, 160 KM, 3,5 t,
L4H6, rok prod. 2008,
bogato wyposa¿ony.

Tel. 602-507-454

Biuro reklamy

Tygodnika £obeskiego
Tel. 504 042 532

Rolnicy chc¹ pogoniæ figurantów

CMYK

sowanie. Mówi¹ nam: problemu nie
ma, jak trzeba bêdzie po³o¿yæ kanalizacjê, to siê now¹ drogê rozbierze.
To jest gospodarcze myœlenie? Proponuj¹c powo³anie zak³adu komunalnego, zajmuj¹cego siê zaopatrzeniem w wodê, myœla³em o gospodarce œciekowej. Koszty wywozu œcieków w takim zak³adzie mo¿na by³o by obni¿yæ do minimum.
Pracownicy takiego zak³adu z du¿¹
uwag¹ patrzyli by na to, co dzieje
siê ze œciekami. Wygra³o kolesiostwo!
Szanowni Pañstwo! Strach pomyœleæ, co stanie siê w przypadku
jakiejœ kontroli. Nikt nikogo nie
bêdzie pyta³ o zdanie. Burmistrz
dostanie zalecenia natychmiastowego wykonania i wtedy dopiero
bêdzie tragedia. Gmina musi odbieraæ minimum 75% œcieków z terenów nieskanalizowanych. Kredytów nie bêdzie mo¿na braæ (du¿e zad³u¿enie), wiêc trzeba bêdzie podnosiæ ceny wody i œcieków, ¿eby
mieæ na inwestycje. Wtedy to ceny
wrosn¹ do 30 z³ za metr szeœcienny.
Mówiê o tym od 6 miesiêcy. Dopiero teraz zajêto siê inwentaryzacj¹,
strasz¹c przy tym ludzi! A gdzie
dop³aty, a gdzie umowy, a gdzie
odpowiednia firma, która zajmie siê
wywozem œcieków?
Radny Rady Miejskiej
w £obzie
Henryk Stankiewicz
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A u nas co?
U nas gada siê...

Szanowni Pañstwo. Pragnê wyjaœniæ kilka rzeczy
zwi¹zanych z gospodark¹
œciekow¹ w gminie £obez.
Muszê to zrobiæ, dlatego ¿e
zrobiono ze mnie wariata, potwora,
szaleñca, który chce zniszczyæ
mieszkañców gminy. Robi¹ to ludzie, którzy maj¹ dobro naszych
mieszkañców gdzieœ. Potrafi¹ tylko
³adnie mówiæ i obiecywaæ.
Dobrze i odpowiedzialnie zarz¹dzane gminy, sprawy zwi¹zane z
gospodark¹ œciekow¹ zaczê³y rozwi¹zywaæ piêæ, szeœæ lat temu. Przeprowadzono gruntown¹ kampaniê
informacyjn¹, uœwiadamiaj¹c spo³eczeñstwo.
Przeprowadzono
szczegó³ow¹ inwentaryzacjê i opracowano odpowiednie plany i programy. Zaczêto pozyskiwaæ potrzebne œrodki. Opracowano system
dop³at, tak ¿e mieszkaniec, który nie
jest pod³¹czony do sieci, p³aci za
œcieki tyle, co mieszkaniec pod³¹czony. Gminy potrafi¹ do gospodarki œciekowej dop³acaæ po oko³o 600
tys. z³ rocznie. Rocznie w tych gminach buduje siê oko³o 130 przydomowych oczyszczalni œcieków. A u
nas co? U nas gada siê i myœli o tym,
jak tu wybudowaæ kolejn¹ alejkê lub
kolejne boisko. Zamiast zrobiæ tanim kosztem kanalizacjê w Worowie i Worowie, a potem drogê, buduje siê na wydrê drogi w ramach
wdziêcznoœci za odpowiednie g³o-
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Jak unika dyskusji i konsultacji,
pokazuje jego niedawna wizyta w
naszym województwie. Minister
odwiedzi³ Szczecin, Stargard
Szczeciñski i Barlinek, ale na te
spotkania nie zaprosi³ samorz¹dowców z miast, w których chce ³¹czyæ
i przenosiæ wydzia³y s¹dów. W

zwi¹zku z takim obrotem sprawy
otrzymaliœmy ze starostwa pismo,
jakie starosta Ryszard Brodziñski
wystosowa³ do ministra Gowina,
które publikujemy poni¿ej.
Pan Jaros³aw Gowin
Minister Sprawiedliwoœci
Warszawa
Z wielk¹ przykroœci¹ samorz¹dowcy powiatu ³obeskiego przeczytali w poniedzia³kowej szczeciñskiej prasie, ¿e w ubieg³y pi¹tek (tj.
22 czerwca) odwiedzi³ Pan województwo zachodniopomorskie na
cel swojej wizyty wybieraj¹c tylko
Szczecin, Stargard Szczeciñski i
Barlinek.
Jesteœmy niemile zaskoczeni
faktem, i¿ nie odwiedzi³ Pan ¿adne-

niali mnie, ¿e miêso jest œwie¿e.
K³amali. Po czwartym nieudanym
zakupie postanowi³am oddaæ zepsute miêso. Wszystko chcia³am
za³atwiæ polubownie, posz³am do
sklepu i poprosi³am o rozmowê z
kierowniczk¹. Jednak kierowniczka
zachowywa³a siê wobec mnie niemi³o, dodatkowo krzycz¹c na mnie.
Nie otrzyma³am te¿ zwrotu pieniêdzy.
Swoim przyk³adem chcia³abym
zwróciæ uwagê czytelników na to,
by sprawdzali czy kupowane miêso
aby na pewno jest œwie¿e.
L.K.

Chirurg odmówi³ szycia
29.06.2012 roku do szpitala w Resku trafi³a 8 letnia
dziewczynka z licznymi g³êbokimi ranami ciêtymi stopy
prawej.

Rany wymaga³y szycia,
dziewczynka cierpia³a. Chirurg jednak nie zszy³ ran stopy dziewczynki, a w oœwiadczeniu napisa³, ¿e: „dziecko
nie pozwoli³o zaszyæ ran po znieczuleniu miejscowym”. Ojca wraz z
dziewczynk¹ odes³ano do szpitala,
pracuj¹cego w systemie ostrego
dy¿uru, w którym bêdzie obecny
anestezjolog.
Dziewczynka trafi³a do szpitala
w Drawsku Pomorskim, niestety
ponownie musia³a dostaæ znieczulenie, co wi¹za³o siê z ponownym

Minister Gowin omin¹³
zainteresowanych

(£OBEZ) Minister sprawiedliwoœci Jaros³aw Gowin
upar³ siê, ¿e po³¹czy niektóre s¹dy w kraju, nawet wbrew
protestom koalicjanta. Jednak jak
ognia unika dyskusji o argumentach, a wœród najpowa¿niejszych
jest i taki, ¿e nie rusza s¹dów okrêgowych w miastach, które ju¿ dawno przesta³y byæ stolicami województw, a dobiera siê tylko do ma³ych.
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Kupi³am w markecie
stare miêso

Jesteœmy szczêœliwymi
mieszkañcami £obza - miasta, w którym mamy mnóstwo supermarketów. Iloœæ
niestety nie przek³ada siê na
jakoœæ. Chcia³abym zwróciæ
uwagê na to, i¿ w markecie
Polo, po raz kolejny zakupi³am zepsute miêso. Zawsze przed
zakupem pyta³am sprzedawców,
czy miêso jest œwie¿e, mówi³am
sprzedawcom otwarcie, i¿ zdarzy³o
siê, ¿e kupi³am ju¿ w tym markecie
stare miêso, nie nadaj¹ce siê do spo¿ycia. Sprzedawcy jednak zapew-

Sygna³y czytelników
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go z powiatów, w którym maj¹ byæ
"reformowane" s¹dy rejonowe, tj.
powiatów: ³obeskiego, kamieñskiego, choszczeñskiego lub s³awieñskiego. Nie zostaliœmy nawet poinformowani o Pana wizycie w województwie, ani zaproszeni na spotkanie z Panem.
Mamy nadziejê, ¿e niechêæ do
spotkania z samorz¹dowcami powiatów dotkniêtych reform¹ nie
wynika z obawy o s³aboœæ argumentów stoj¹cych za t¹ reform¹, a jedynie z napiêtego terminarza Pana Ministra.
Ponawiamy nasze zaproszenie z
pocz¹tku bie¿¹cego roku do spotkania z samorz¹dowcami i mieszkañcami powiatu ³obeskiego.
Ryszard Brodziñski
Starosta £obeski

cierpieniem. Nastêpnie dosta³a tabletkê na uspokojenie. W szpitalu w
Drawsku Pomorskim ojciec dziewczynki us³ysza³, i¿ w Resku chirurgowi po prostu nie chcia³o siê zszyæ
ran stopy, i ¿e zabieg ten nie wymaga obecnoœci anestezjologa.
Rodzice dziewczynki byli zdruzgotani ca³¹ sytuacj¹. Nie rozumiej¹
jak chirurg z Reska móg³ odes³aæ
dziewczynkê do innego szpitala bez
udzielenia jej pomocy.
PJ
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Zmniejszyli stawkê Vogel wybuduje domy
op³aty targowej
(WÊGORZYNO) Radni
wêgorzyñscy na ostatniej
sesji zmienili Studium
uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta
i gminy Wêgorzyno,
otwieraj¹c tym samym
drogê dla budowy domów,
które chce wybudowaæ tu
firma „Vogel” ze Szczecina.

(RADOWO MA£E) Podczas
ostatniej sesji Rady Gminy radni
podjêli uchwa³ê w w sprawie wysokoœci stawek op³aty targowej.
Dotychczas w gminie obowi¹zywa³a op³ata targowa w kwocie 4,40
z³/mkw. W projekcie nowej uchwa³y zaproponowano stawkê w wysokoœci 3 z³/mkw.
Przewodnicz¹ca Rady Gminy
Ma³gorzata Budzyñska podczas
dyskusji zg³osi³a wniosek formalny,
aby zmniejszyæ stawkê op³aty targowej do 1 z³/mkw.
- Rozmawia³am z pani¹ skarbnik
i zmniejszenie tej stawki nie bêdzie
mia³o ¿adnych z³ych konsekwencji
dla naszego bud¿etu. Wrêcz przeciwnie, mo¿emy odnieœæ z tego korzyœci. Poniewa¿ im mniej sprzedawcy bêd¹ p³aciæ za miejsce targowe, tym czêœciej przyjad¹ do naszej
gminy. Przede wszystkim by³by to
zysk dla mieszkañców – mówi³a
przewodnicz¹ca.
Sekretarz gminy doda³a, i¿ przeprowadzi³a rozmowy z paniami,
które przyje¿d¿aj¹ do Radowa

sprzedawaæ swój towar w namiotach.
- Panie te maj¹ namioty, które
zajmuj¹ 18 mkw. Mno¿¹c te metry
przez stawkê naszej op³aty wychodzi ju¿ spora suma. Jedna z pañ
powiedzia³a, ¿e gdyby p³aci³a 20 z³
op³aty targowej, to jest w stanie
przyje¿d¿aæ do nas bardzo czêsto.
Jednak jeœli musi p³aciæ wiêcej, to
jej siê to nie op³aca, poniewa¿ wtedy
musi mieæ wysoki dzienny utarg –
mówi³a sekretarz gminy Jadwiga
Œcibor.
Przyjêta zosta³a uchwa³a, wed³ug której op³ata targowa wynosiæ
bêdzie 1 z³/mkw.
Piotr Jachym

Spotkanie
rolników
(£OBEZ) 3 lipca o godz. 12.00 w
starostwie odbêdzie siê spotkanie
w³adz powiatu z rolnikami oraz
przedstawicielami agencji i instytucji rolniczych.
(r)

Firma Vogel naby³a pod Wêgorzynem spory obszar gruntów (48
ha). Zamierza na nich zrealizowaæ
zabudowê rekreacyjn¹ i mieszkaniow¹. Uchwalenie studium otwiera
drogê dla opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jest podstaw¹ do
sporz¹dzenia projektów budowlanych i uzyskiwania pozwoleñ na
budowê.
Opracowana zmiana studium
wykonana zosta³a przez Biuro Projektowe ARCHICON ze Szczecina,
na zlecenie Przedsiêbiorstwa Handlowo Us³ugowego „VOGEL” z
siedzib¹ w Szczecinie.
Na sesji obecni byli przedstawiciele firmy „Vogel”, którzy odpowiadali na pytania radnych. Podstawowe pytanie, jakie zadali radni,
dotyczy³o finansów. Wszystkich interesowa³o to, czy w³aœcicielowi firmy taka inwestycja siê zwróci, czy
siê op³aca. Przedstawiciele firmy
zapewnili, ¿e w³aœciciel firmy Vogel
nigdy nie wyrzuca pieniêdzy w b³oto i zaznaczyli, ¿e inwestycja dla
nich jest op³acalna.
Radni pytali tak¿e o to, kiedy
mia³yby powstaæ domy, dla kogo by
one by³y i ile kosztowa³y. Jeden z
radnych zapyta³ tak¿e, czy firma
Vogel wybudowa³a gdzieœ podobne

osiedla, jak do tych, planowanych w
Wêgorzynie.
- Jedn¹ i najbardziej reprezentacyjn¹ inwestycj¹ by³a ta przeprowadzona w Dobrej Szczeciñskiej. By³o
to osiedle przygotowane dla klienta
z bardzo wysokiej pó³ki, na zasadzie
bardzo komfortowej sypialni
Szczecina. To osiedle jest wybudowane, mo¿na podjechaæ, popytaæ,
obejrzeæ, tam by³y takie same procedury jak w gminie Wêgorzyno. W
po³owie drogi jest inwestycja w
K³odowie (miejscowoœæ znajduje
siê pomiêdzy Pyrzycami a Krajnikiem Dolnym). Termin realny oddania budowy, jeœli chodzi o same
media, to te prace zajmuj¹ w granicach 12-14 miesiêcy. Nale¿y podkreœliæ, ¿e na tym terenie bardzo
du¿o jest obszarów zielonych, du¿o
mniej jest zabudowy. Je¿eli chodzi
o termin oddania osiedla, to bêdziemy je oddawaæ czterema etapami.
Je¿eli rozpoczniemy teraz prace, to
pierwszy etap zakoñczy siê pod koniec obecnego roku. Planujemy, ¿e
inwestycja wodoci¹gowa bêdzie
wykonana do listopada. Finalne
oddanie ca³ej inwestycji planujemy
na koniec 2014 roku. Planowana inwestycja ma byæ skierowana do
klientów ze œredniej „pó³ki”. Mo¿liwe, ¿e czêœæ klientów potraktuje te
domy rekreacyjnie, czyli nie zamieszkaj¹ na sta³e w Wêgorzynie mówi³ przedstawiciel firmy Vogel.
Po przybli¿eniu tematu przez
przedstawicieli firmy Vogel przewodnicz¹cy rady przeszed³ do g³osowania nad uchwa³¹. 14 radnych zag³osowa³o za przyjêciem uchwa³y w
sprawie zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Wêgorzyno, jeden wstrzyma³ siê. PJ
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Czy gro¿¹ nam kolejne podwy¿ki ¿ywnoœci?

Rolnicy chc¹ pogoniæ figurantów
(REGION). W po³owie
czerwca w Szczecinie
odby³ siê protest
rolników. Przeszed³
niemal bez echa,
bowiem gros osób
zapatrzona by³a w Euro.
Mimo tego rolnikom
uda³o siê dopi¹æ celu,
a by³o nim m.in....
przestrzeganie prawa
przez Agencjê
Nieruchomoœci Rolnych.
Rolnikom chodzi³o g³ównie o
wyeliminowanie z przetargów ograniczonych osób podstawionych,
które korzystaj¹c z faktu, i¿ posiadaj¹ uprawnienia, kupuj¹ na swoje
nazwisko grunty rolne na rzecz
kogoœ innego. W tym celu spotka³
siê z przedstawicielami Miêdzyzwi¹zkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa
Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
przyby³y z Warszawy prezes Agencji Nieruchomoœci Rolnych Leszek
Œwiêtochowski.
Z tego te¿ wzglêdu rolnicy wskazali ANR, aby zobowi¹za³a cz³onków komisji przetargowych do
szczególnej i wnikliwej analizy dokumentów przedk³adanych przez
osoby chc¹ce wzi¹æ udzia³ w przetargu ograniczonym, w celu wyeliminowania „figurantów”. Jeœli wiêc
zajdzie uzasadniona w¹tpliwoœæ
potwierdzona dowodami, na wystêpowanie w przetargach ograniczonych osób podstawionych, przetargi bêd¹ odwo³ywane lub uniewa¿niane, a Agencja nie bêdzie dopuszczaæ takich osób do uczestnictwa w
przetargach. Zaœwiadczenia umo¿liwiaj¹ce uczestnictwo danych osób
w przetargach wystawiaj¹ gminy.
Dlatego te¿ rolnicy zwrócili uwagê,
aby przeprowadziæ szkolenia dla
urzêdników, którzy potwierdzaj¹
oœwiadczenia do uczestnictwa w
przetargach ograniczonych.
Rolnicy zaproponowali równie¿
zmianê ustawy. Chc¹, aby wprowadzono ograniczenie mo¿liwoœci nabywania przez jedn¹ osobê, w ca³ym
okresie, ³¹cznie z posiadanym area³em do 300 ha u¿ytków Kolejnym
postulatem, z którym wyszli rolnicy,
to mo¿liwoœæ nabycia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci obci¹¿one aktywn¹ umow¹ dzier¿awy,
w których dzier¿awc¹ jest rolnik
indywidualny, w rozumieniu ustawy

o kszta³towaniu ustroju rolnego.
Istotnym punktem jest tak¿e
mo¿liwoœæ nabywania gruntów
przez dzier¿awców korzystaj¹cych
z prawa pierwszeñstwa nabycia z
mo¿liwoœci¹ roz³o¿enia ceny sprzeda¿y na raty i zastosowaniem oprocentowania w wysokoœci 2 proc.
Dotychczas bowiem z takiej mo¿liwoœci mogli skorzystaæ tylko ci, którzy brali udzia³ w licytacji, a najczêœciej nie byli nimi rolnicy indywidualni.
Po wynegocjowaniu rozwi¹zañ

wy, trzeba je modernizowaæ, a dzieje siê inaczej. Powinniœmy siê modernizowaæ, bo za kilka lat nie bêdzie ¿adnych granic ani ograniczeñ,
bêdzie wolny rynek. Mamy na to 34 lata. Jest tak Ÿle, a zaczyna siê
odcinaæ kupony - za wczeœnie.
Podpisaliœmy porozumienie z
prezesem Agencji Nieruchomoœci
Rolnych Leszkiem Œwiêtochowskim, który przyby³ na spotkanie.
ANR zobowi¹zuje siê, aby na wniosek Izby Rolniczej nie dopuszczaæ
do przetargów, gdy startuj¹ w nim

Obecnie 49 procent gruntów
rolnych zarz¹dzanych jest przez
2 procent gospodarstw w województwie zachodniopomorskim.
protest w Szczecinie zosta³ zawieszony, do czasu przyjazdu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zapowiedzianego na 3 lipca.
- Powodem protestu by³a zmiana systemu gospodarowania zasobami Agenci Nieruchomoœci Rolnych. Ustawa nie jest realizowana.
Ziemiê kupuj¹ figuranci, którzy
maj¹ np. 1,5 - 2 ha ziemi, a nabywaj¹
grunty za milion z³otych. Zabiegamy o to, aby grunty rolne skarbu
pañstwa trafia³y do rolników, a nie
figurantów. Tak naprawdê nie ma
¿adnej analizy, do kogo trafiaj¹
grunty. Podobno duñskie banki kupuj¹. Chodzi o sprawy fundamentalne. Gospodarstwa rolne s¹ bardzo
obci¹¿one, p³acimy tzw. socjalne.
Gospodarstwa towarowe obci¹¿a
siê ekstra podatkami, nazywaj¹c je
inaczej, tym samym nie mamy szans
na konkurencyjnoœæ z gospodarstwami z zachodu Europy. Rolnictwo zachodniopomorskie jest p³atnikiem netto. Oznacza to, ¿e wszystkie bonusy s¹ ni¿sze, ni¿ to, co wp³ynê³o do bud¿etu. Bud¿et zarabia na
obci¹¿eniach na czysto. Mówi siê,
¿e rolnictwo to rynek przysz³oœcio-

osoby, które nie s¹ rolnikami - powiedzia³ Julian Sierpiñski prezes
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Teoretycznie gminy podpisuj¹
zaœwiadczenia czy dana osoba jest
rolnikiem, w gruncie rzeczy jednak
nie sprawdzaj¹ tego zbyt rzetelnie,
skoro w przetargach startuj¹ figuranci.
Konsekwencje takiego dzia³ania w skali województwa s¹ ogromne. Wymyœlono ten system, aby
otrzymaæ produkcjê, a jeœli nie przestrzega siê go, to i skutki zaczynaj¹
byæ katastrofalne, tym bardziej, ¿e
ci, którzy korzystaj¹ z us³ug tzw.
s³upów „uprawiaj¹ dop³aty” na tych
ziemiach, a nie produkuj¹ ¿ywnoœæ.
Kolejn¹ kwesti¹, jak¹ uda³o siê
wynegocjowaæ, to preferencyjny
kredyt na zakup gruntów w wysokoœci 2 proc. Dotychczas mogli z niego korzystaæ tylko ci, którzy stawali
w przetargach. Najczêœciej nie byli
to jednak rolnicy, a korporacje. Teraz uzyskano aprobatê, aby mogli
skorzystaæ z niego równie¿ rolnicy,
którzy przez 15 lat dzier¿awili ziemiê, czynnie j¹ uprawiali i posiadaj¹

Ma³gorzata Kowalczyk
asystentem rodziny
(RESKO) W tutejszym urzêdzie miejskim zosta³ rozstrzygniêty konkurs na stanowisko
asystenta rodziny.
Zg³osi³o siê do niego 10 osób,

tak¿e spoza gminy. Jak poinformowa³a sekretarz urzêdu Danuta Mielcarek, na to stanowisko zostanie
zatrudniona Ma³gorzata Kowalczyk z £ugowiny.
KAR

pierwszeñstwo zakupu. To co mo¿na by³o wynegocjowaæ od prezesa
ANR, ZIR oraz Komitet Protestacyjny wynegocjowa³. Pozosta³e
kwestie bêd¹ do rozstrzygniêcia z
Ministrem Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Markiem Sawickim.
Grunty rolne to najwy¿szy maj¹tek skarbu pañstwa, a jednak dotychczas rz¹d niezbyt czujnie i pilnie przygl¹da³ siê temu, co dzieje siê
w obrocie ziemi¹. Bo teoretycznie
ziemia powinna trafiaæ do polskich
rolników, a jednak w³aœcicielami
ogromnych przestrzeni s¹ Niemcy i
Duñczycy. Ziemiê kupuj¹ ludzie
posiadaj¹cy odpowiednie dokumenty, którzy maj¹ niewielki area³,
a jednak staæ ich w przetargu p³aciæ
miliony. Byæ mo¿e ju¿ najwy¿szy
czas, aby za ten problem wziê³y siê
odpowiednie s³u¿by?
Ju¿ niebawem ma byæ poddanych pod sprzeda¿ 30 proc. gruntów
z wy³¹czeñ. Jest to ziemia wysokiej
klasy. Niebawem te¿ zapewne pojawi¹ siê og³oszenia w prasie typu:
„Mam upowa¿nienie do przetargu
ograniczonego, s³u¿ê swoj¹ osob¹”.
Niebezpieczeñstwo polega na
tym, ¿e jeœli grunty trafi¹ do jednej
- dwu korporacji, to wszystko zostanie zmonopolizowane i konsumenci
odczuj¹ to bardzo szybko na swoich
portfelach. Obecnie 49 procent
gruntów rolnych zarz¹dzanych jest
przez 2 procent gospodarstw w województwie zachodniopomorskim.
Jeœli procent gruntów zwiêkszy siê
do 70 procent, wówczas odczujemy
to bardzo silnie. Na razie nikt tego
nie kontroluje.
Na razie te¿ polityka pañstwa nie
s³u¿y modernizacji gospodarstw
poprzez poprawê struktury obszarowej. Co najwy¿ej przyczynia siê do
nadmiernego zad³u¿enia zmuszanych do kupna ziemi rolników. Na
razie te¿ zachodniopomorscy rolnicy nie maj¹ szans w przetargu, gdy
staj¹ w licytacji z silnym podmiotem
gospodarczym z udzia³em kapita³u
zagranicznego.
MM

Nowy so³tys
Karnic
i Smorawiny
(RADOWO MA£E) W Karnicach i Smorawinie zosta³ wybrany
nowy so³tys. Dotychczas funkcjê tê
pe³ni³a p. Joanna Karaœ. W so³ectwie
przeprowadzono ponowne wybory,
w wyniku których nowym so³tysem
zosta³ p. Krzysztof Krawczyk. PJ
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Skargê na wójta
uznali za bezzasadn¹

(RADOWO MA£E) Podczas
ostatniej sesji Rady Gminy w Radowie Ma³ym, radni rozpatrzyli
skargê Zachodniopomorskiej
Izby Rolniczej na dzia³alnoœæ
wójta.
Na sesji Rady Gminy w Radowie
Ma³ym, 25 kwietnia 2012 roku,
skargê przekazano Komisji Rewi-

zyjnej oraz Komisji Rolnictwa,
Ochrony Œrodowiska i Praworz¹dnoœci celem jej merytorycznego
rozpatrzenia i zajêcia w tej sprawie
stanowiska. Komisje zapozna³y siê
z treœci¹ skargi i 2 maja 2012 roku
przeprowadzi³y kontrolê w zakresie
sprawdzenia zasadnoœci skargi na
wójta Józefa Wypijewskiego, dotycz¹cej zameldowania na terenie
gminy Radowo Ma³e, w miejscowoœci Siedlice, oraz potwierdzenia
osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego przez pani¹ Barbarê
Zieliñsk¹.
Analizuj¹c dokumenty w tej
sprawie komisje stwierdzi³y, ¿e zarzuty przedstawione w skardze nie
znajduj¹ potwierdzenia w analizowanych dokumentach. W zwi¹zku z
powy¿szym skargê na wójta uznano
za bezzasadn¹.
Wszyscy radni zag³osowali za
oddaleniem skargi.
PJ
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Wybrali dyrektora Zespo³u
Szkó³ w Resku
(RESKO) Od nowego roku
szkolnego w Resku bêdzie funkcjonowa³ Zespó³ Szkó³, w sk³ad
którego wesz³y dotychczasowe liceum i gimnazjum. Zakoñczy³ siê
ju¿ konkurs na stanowisko dyrektora nowego Zespo³u Szkó³.
Zmiany s¹ nastêpstwem reorganizacji oœwiaty w Gminie Resko. Od
pocz¹tku bie¿¹cego roku radni z
Reska mieli mnóstwo pracy. W
pierwszym kwartale 2012 roku musieli podj¹æ bardzo wa¿ne decyzje
dotycz¹ce oœwiaty w gminie. Pierwsze decyzje radnych dotyczy³y reorganizacji szkó³ podstawowych.
Szko³y podstawowe w £osoœnicy i
£abuniu Wielkim sta³y siê filiami
szko³y Podstawowej w Resku, z klasami 0-3.
Nastêpnie radni podjêli uchwa³ê
w sprawie utworzenia Zespo³u

Szkó³. W jedn¹ placówkê po³¹czono gimnazjum i liceum.
31 maja 2012 roku w gminie
og³oszono konkurs na dyrektora Zespo³u Szkó³. Komisja konkursowa
na dyrektora wybra³a Dariusza Siemasza, dotychczasowego dyrektora
gimnazjum.
PJ

Absolutorium dla
Nieudany pocz¹tek burmistrza Reska
wakacji
(RESKO) G³ównym
punktem ostatniej sesji
Rady Miejskiej w Resku
by³o udzielenie
absolutorium
burmistrzowi z
wykonania bud¿etu
za 2011 rok.

(STARA DOBRZYCA, gm.
Resko) Zakoñczy³ siê ju¿ rok
szkolny, pogoda choæ nie rozpieszcza, to wielu ludzi wybiera
siê nad nasze miejscowe jeziora.
Niestety dla 8 letniej dziewczynki
inauguracja wakacji nie by³a
udana.
W miniony pi¹tek (29.06.2012
r.) wraz ze znajomymi i rodzeñstwem uda³em siê nad jezioro w Starej Dobrzycy. Do wyjazdu nad jezioro zachêci³a mnie inwestycja,
jak¹ przeprowadzi³a tam gmina
Resko. Nowe molo, ³aweczki, odnowiona stanica, boisko do siatkówki
- powsta³o naprawdê wiele rzeczy, z
których wczasowicze bez w¹tpliwoœci bêd¹ zadowoleni.
Sezon letni jednak nie mia³ mi³ego pocz¹tku. Oko³o godziny 17.30

zobaczy³em, jak 8 letnia dziewczynka, bawi¹c siê wraz z rodzeñstwem
i tat¹ na brzegu jeziora nast¹pi³a
nog¹ na rozbit¹ butelkê. Rozleg³ siê
krzyk i p³acz dziewczynki. Szybko
pobiegliœmy do samochodu po apteczkê. Pomogliœmy tacie dziewczynki w opatrzeniu nogi. Niestety
odnios³a ona liczne g³êbokie rany
ciête stopy.
Pozostaje sobie zadaæ sobie pytanie, kto by³ tak bezmyœlny i rzuci³
do wody rozbit¹ butelkê? Idiota.
Wiadome jest, ¿e przy brzegu bawi¹
siê ma³e dzieci. Dziewczynka zakoñczy³a rok szkolny i uda³a siê
wraz z tat¹ nad jezioro. Przez czyj¹œ
bezmyœlnoœæ bêdzie teraz cierpia³a.
Dowiedzieliœmy siê, i¿ dziewczynka trafi³a do szpitala, gdzie zszyto
jej g³êbokie rany.
PJ

Nadszed³ czas udzielania lub
nieudzielania absolutorium dla
sprawuj¹cych w³adzê wykonawcz¹
w jednostkach samorz¹du terytorialnego, czyli dla burmistrzów
b¹dŸ wójtów. Czas ten, przypada na
pierwsze pó³rocze ka¿dego roku.
Zgodnie z zapisem ustawy o samorz¹dzie gminnym kompetencja ta
nale¿y wy³¹cznie do radnych.
Podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Resku miejscowi radni
podjêli uchwalê w sprawie udzielenia burmistrzowi Arkadiuszowi
Czerwiñskiemu absolutorium z wykonania bud¿etu za 2011 rok.
Przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej odczyta³a wniosek Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia
burmistrzowi Reska absolutorium z
tytu³u wykonania bud¿etu za rok
2011.

Nastêpnie radni i goœcie wys³uchali opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotycz¹cej
sprawozdania z wykonania bud¿etu
za 2011 r., oraz o zaopiniowaniu
wniosku Komisji Rewizyjnej w
sprawie udzielenia absolutorium
burmistrzowi Reska z tytu³u wykonania bud¿etu za 2011 r.
Wszyscy radni zag³osowali za
udzieleniem absolutorium burmistrzowi Reska Arkadiuszowi Czerwiñskiemu.
Piotr Jachym
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OG£OSZENIE
Kradzie¿ portfela
23 czerwca w £obzie oko³o godziny 10.30 na ul. Obroñców Stalingradu
w sklepie „Netto” nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y portfela, w którym znajdowa³y siê dokumenty: dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja emeryta, dowód rejestracyjny oraz
pieni¹dze w kwocie 150 z³. Straty na
szkodê Edmunda S., mieszkañca
£obza.
Kradzie¿ z w³amaniem
26-27 czerwiec w godzinach
19.30 do 7.00 w Byszewie, gm. £obez,
nieustalony sprawca po uprzednim
otwarciu nieustalonym narzêdziem
korka wlewu paliwa samochodu ciê¿arowego Man, dokona³ kradzie¿y 90
litrów oleju napêdowego. Straty w
kwocie 526 z³ na szkodê Bogdana K.
Podpalili wiatê i meble ogrodowe
28 czerwca o godzinie 1.00 przy
ul. Sosnowskiego w Wêgorzynie nieustalony sprawca dokona³ zniszczenia
poprzez podpalenie wiaty i mebli
ogrodowych przy barze „Fortunata”,
powoduj¹c straty w wysokoœci 4.000
z³, na szkodê Paw³a B. z Wêgorzyna.
Policjanci znaleŸli skradzione
auto
29 czerwca w £obzie, oko³o godziny 16.00, na ul. Waryñskiego policjanci po sprawdzeniu pierwotnego pola
numeru nadwozia zabezpieczyli samochód Skoda Octavia, który posiada³ przerobione numery nadwozia.
Samochód zosta³ utracony na terenie
Niemiec w styczniu 2011 roku.
Trzech na jednego
9 czerwca oko³o godziny 19.00 w
Poradzu nieletni Piotr D., lat 15, Hubert S., lat 15, Daniel J., lat 15, wspólnie pobili Remigiusza G., lat 14. Poszkodowany dozna³ ogólnych pot³uczeñ cia³a. Nieletni sprawcy odpowiedz¹ teraz przed s¹dem dla nieletnich.
Wypadek motocyklisty
29 czerwca oko³o godziny 12.50 w
Starogardzie Zygmunt G., mieszkaniec Rudy Œl¹skiej, kieruj¹cy motocyklem Honda, na prostym odcinku drogi najecha³ na plamê oleju, wpad³ w
poœlizg i przewróci³ siê. Motocyklista
z³ama³ nogê w kostce.
NietrzeŸwy kieruj¹cy z Niemiec
29 czerwca oko³o 16.45 w Wêgorzynie, na ul. Drawskiej, Peter K.,
mieszkaniec Niemiec, kierowa³ samochodem VW Passat znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci wyra¿anym wynikiem 1,35 miligrama/litr alkoholu w
wydychanym powietrzu. Zosta³ zatrzymany przez policjantów. Z tego
tytu³u, ¿e kierowca pochodzi³ z Niemiec zosta³ zatrzymany w policyjnym
areszcie i w trybie przyspieszonym
trafi³ przed oblicze s¹du. 2 lipca br.
s¹d wyda³ 3 letni zakaz prowadzenia
pojazdów na terenie Polski i 1000 z³
grzywny.

Skarb Pañstwa Pañstwowe Gospodarstwo Leœne
Lasy Pañstwowe Nadleœnictwo Resko, ul. Chopina 12,
72-315 Resko, tel. 913951400, fax 913951401
I. Na podstawie art. 38 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.
U. z 2011r. nr 12, poz. 59 z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r.
w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji cenowej w przypadku sprzeda¿y lasów , gruntów, innych nieruchomoœci znajduj¹cych siê w zarz¹dzie Lasów Pañstwowych (Dz. U. z 2007r. Nr 78, poz. 532), og³asza I przetarg ustny
nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa w
zarz¹dzie Nadleœnictwa Resko.
II. Okreœlenie nieruchomoœci:
Nieruchomoœæ gruntowa zabudowana po³o¿ona w Resku przy ul. ¯eromskiego 1, dzia³ka o nr ewid. 575/2,
obrêb 0001 Resko - miasto o pow. 1777 mkw., posiada Ksiêgê Wieczyst¹ Nr SZ1L/00021101/7 prowadzon¹
przez S¹d Rejonowy w £obzie.
Nieruchomoœæ gruntowa zabudowana budynkiem biurowo - administracyjnym i budynkami gospodarczymi.
Dzia³ka po³o¿ona jest przy drodze publicznej. S¹siedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
us³ugi.
1. Obecny sposób zagospodarowania nieruchomoœci - pustostan.
2. Budynki wybudowane przed 1945r., zaadaptowane systemem gospodarczym., fundamenty
budynków ceglane i czêœciowo kamienne. Budynek administracyjno -biurowy, bry³a g³ówna
budynku dwukondygnacyjna, budynek czêœciowo podpiwniczony.
Dach budynku g³ównego dwuspadowy, kryty blach¹ falist¹. Dachy przybudówek jednospadowe,
poszycie dachów wykonane z papy.
Budynki gospodarcze o zwartej zabudowie, wybudowane przed 1945 r. , budowa tradycyjna.
3. Nieruchomoœæ nie ma sporz¹dzonego aktualnego planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Zgodnie z przyjêtym Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Resko dzia³ka nr ewidencyjny 575/2 obrêb Resko posiada nastêpuj¹ce uwarunkowania i kierunki :
Uwarunkowania :
- us³ugi - oœwiaty, administracji, kultury w tym obiekty sakralne, us³ugi inne - wa¿niejsze obiekty
lub wiêksze zespo³y
Kierunki :
- RESKO - strefa zabudowy wielofunkcyjnej
4. Powy¿sza nieruchomoœæ nie jest obci¹¿ona ¿adnymi ciê¿arami, zobowi¹zaniami, ograniczeniami
i hipotekami.
5. Nieruchomoœæ nie figuruje w rejestrze zabytków.
6. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi : 842 250,00 z³otych. Sprzeda¿ zwolniona jest z podatku
VAT na podstawie art. 43 Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i us³ug.
III. 1. Przetarg odbêdzie siê w dniu 03.08.2012r. o godz. 10.00 w œwietlicy Nadleœnictwa Resko w Resku
przy ul. Chopina 12.
2. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w wysokoœci 84 225,00 z³otych.
Wadium mo¿e byæ wniesione w formie gwarancji bankowej b¹dŸ w pieni¹dzu.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, orygina³ gwarancji bankowej winien
byæ z³o¿ony w sekretariacie Nadleœnictwa Resko.
W przypadku wniesienia wadium w pieni¹dzu œrodki pieniê¿ne winny byæ wp³acone na rachunek
bankowy Nadleœnictwa w Banku BG¯ S.A. o/Gryfice 38203000451110000000544270, opisane
Wadium - Przetarg Resko ul. ¯eromskigo1.
Wadium wniesione winno byæ najpóŸniej w terminie do dnia 02.08.2012 r., przy czym o wp³acie
decyduje data faktycznego wp³ywu w/w kwoty na konto Nadleœnictwa.
3. Nabywca jest zobowi¹zany do zap³aty ceny sprzeda¿y w ca³oœci przed podpisaniem aktu
notarialnego.
4. Nabywca ponosi koszty zwi¹zane z zawarciem aktu notarialnego, op³at s¹dowych, skarbowych oraz
inne koszty zwi¹zane z umow¹ kupna - sprzeda¿y.
5. Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny
umowy sprzeda¿y nieruchomoœci w miejscu i terminie podanym przez organizatora przetargu
w pisemnym zawiadomieniu, sprzedaj¹cy mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wniesione wadium
nie podlega zwrotowi.
6. Wszelkie informacje w sprawie przetargu mo¿na uzyskaæ w siedzibie biura Nadleœnictwa Resko,
ul. Chopina 12, w dni powszednie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00-14.00 w pokoju Nr 21,
osoba upowa¿niona do kontaktu Miros³aw Kosmala - sekretarz, tel. 913951-400
lub telefon komórkowy 600491668.
Oglêdziny nieruchomoœci mo¿na dokonaæ po uprzednim telefonicznym umówieniu siê z osob¹
upowa¿nion¹ do kontaktu.
7. Nadleœnictwo Resko zastrzega sobie prawo do odwo³ania przetargu informuj¹c o tym niezw³ocznie
w formach w³aœciwych dla og³oszenia o przetargu.
Nadleœniczy mgr in¿. Jan Wais
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US£UGI
ELEKTRYCZNE
Marek Tymoszczuk
tel. 691 014 733
 remonty instalacji
 pomiary elektryczne
wymiany zabezpieczeñ
uziomy, odgromy

Plantacja borówki amerykañskiej
w Siwkowicach

zatrudni zbieraczy
w miesi¹cach lipiec - sierpieñ.
Tel. 515-144-186.

P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760

BIURO
OG£OSZEÑ
Tygodnika
£obeskiego
£obez
ul. S³owackiego 6
Tel. 91 39 73 730;
504 042 532
mail: wppp1@wp.pl
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„Jeœli NFZ przyjmie moje propozycje, to szpital w Resku zostanie rozbudowany o kolejny budynek”.

Sprzeda¿ szpitala czy tylko
(POWIAT). Podczas
sesji Rady Powiatu
w £obzie gor¹c¹
dyskusjê wywo³a³a
kwestia aneksu do
umowy dzier¿awy
szpitala w Resku.
Przypomnijmy, i¿ obiekt dzier¿awi Zachodniopomorski Szpital
Specjalistyczny w Gryficach bêd¹cy szpitalem publicznym, nad którym pieczê sprawuje marsza³ek
województwa zachodniopomorskiego. Jest to o tyle istotne, i¿ niektórzy uczestnicy sesji zarzucali
staroœcie ³obeskiemu chêæ sprzeda¿y szpitala w³aœnie temu podmiotowi, nazywaj¹c to prywatyzacj¹.
Mimo prób wyjaœnieñ ani goœæ sesji
Zofia Krupa, ani radny Zbigniew
Pa³ubiak nie widzieli ró¿nicy pomiêdzy jednostk¹ samorz¹dow¹ a
podmiotem prywatnym. Nie widzieli te¿ ró¿nicy w s³owach, które
w aneksie zosta³y zawarte i jednoznacznie okreœlaj¹ zamiar starostwa
w £obzie. S¹ nimi „w razie” oraz „w
przypadku”. Zarówno Zofia Krupa,
jak i radny Zbigniew Pa³ubiak zdawali siê tych s³ów nie zauwa¿aæ, a
stanowi¹ one istotê problemu.
Poni¿ej przytaczamy fragmenty
aneksu, którego tyczy³a siê dyskusja.
Aneks nr 2
„3. Zaakceptowane przez Wydzier¿awiaj¹cego, nak³ady inwestycyjne poczynione przez Dzier¿awcê ze œrodków w³asnych na przedmiot Dzier¿awy, podlegaj¹ rozli-

Uderzy³ Land Roverem
w zaparkowane auto
30 czerwca o godzinie 9:25 w
£obzie przy ul. Wybickiego Maciej
K. mieszkaniec £obza kieruj¹c samochodem Land Rover wje¿d¿aj¹c
na parking nie zachowa³ nale¿ytej
ostro¿noœci i uderzy³ w prawid³owo
zaparkowany pojazd marki Skoda
nale¿¹cy do Piotra K. mieszkañca
Szczecina.
Uderzy³ policjanta podczas
Dni £obza
Oko³o godziny 1.40 podczas
„Dni £obza” Patryk B. mieszkaniec

czeniu w razie: (…) 3) sprzeda¿y
przedmiotu dzier¿awy na rzecz
Dzier¿awcy w toku trwania umowy
lub po jej wygaœniêciu, przy czym
rozliczeniu nie podlegaj¹ nak³ady, o
których mowa w ust.2”
i p.5 „W przypadku sprzeda¿y
przedmiotu dzier¿awy na rzecz
Dzier¿awcy, koszty nak³adów rozliczanych w trybie ust.3 podlegaj¹
zaliczeniu na poczet ceny nieruchomoœci z tym, ¿e w wyniku potr¹cenia wartoœci tych nak³adów, Wydzier¿awiaj¹cy nie mo¿e otrzymaæ
tytu³em sprzeda¿y kwoty ni¿szej ni¿
wartoœæ nieruchomoœci z dnia podpisania umowy dzier¿awy okreœlona wg ewidencji ksiêgowej Wydzier¿awiaj¹cego.”
W aneksie zapisano: w razie
sprzeda¿y, co oznacza ni mniej ni
wiêcej to, ¿e jeœli Rada Powiatu
podejmie w przysz³oœci decyzjê o
sprzeda¿y obiektu, wówczas gryficki szpital bêdzie mia³ prawo pierwokupu po pisemnym zawiadomieniu
w okreœlonym czasie, a poniesione
nak³ady inwestycyjne zostan¹ policzone w poczet ceny. Jest to wiêc
tryb warunkuj¹cy, a brzmienie aneksu nie ró¿ni siê niczym od podobnych umów zawieranych pomiêdzy
ró¿nymi podmiotami. Zadziwiaj¹ce, ¿e w innej sprawie, a dotycz¹cej
np. CIS, ta sama grupa by³a za tym,
aby zwróciæ koszty nak³adów inwestycji poniesionych przez Stowarzyszenie na remont obiektu, choæ w
umowie u¿yczeniu zapisów o zwrocie pieniêdzy nie by³o. Oczywiœcie
w tym wypadku decyduj¹ przepisy
ogólne, ale nikt nie mia³ w¹tpliwoœci, aby czêœæ pieniêdzy zwróciæ.
Zapewne te¿, gdyby Rada Powiatu
podjê³a decyzjê o sprzeda¿y obiek£obza podczas interwencji, któr¹
prowadzili policjanci naruszy³ nietykalnoœæ cielesn¹ jednego z policjantów uderzaj¹c go w g³owê, po
czym zosta³a zatrzymany, znajdowa³ siê w stanie nietrzeŸwoœci. Patryk B. odpowie za ten czyn przed
prokuratorem, a nastêpnie s¹dem.
Dachowanie
1 lipca na drodze Wêgorzyno –
£obez kieruj¹cy samochodem marki Peugeot Zbigniew W., mieszkaniec £odzi, na ³uku drogi z nieustalonych przyczyn zjecha³ na pobocze, a nastêpnie straci³ panowanie
nad pojazdem, w wyniku czego zjecha³ na przeciwleg³y pas drogi, uderzy³ w skarpê i dachowa³. Nie by³o
osób rannych.

tu przy ul. Bema, pojawi³yby siê
g³osy, aby sprzedaæ go Stowarzyszeniu, które obiekt wyremontowa³o.
W dalszej czêœci aneksu s¹
szczegó³owe wyjaœnienia, które nak³ady bêd¹ brane pod uwagê. Bez
zgody Rady Powiatu ¿adne dzia³ania zmierzaj¹ce do sprzeda¿y nie
mog¹ zostaæ podjête, a aneks, zgodnie z wyjaœnieniami starostów, jak i
dyrektora szpitala ma zabezpieczyæ
szpital gryficki przed sprzeda¿¹ w
inne rêce, b¹dŸ utrat¹ poniesionych
nak³adów.
- Zarz¹d zatwierdzi³ aneks dzier¿awy nieruchomoœci szpitala w Resku. Dyrektor Jacek Pietryka zwróci³ siê z propozycj¹ zawarcia aneksu, poniewa¿ uruchomi³ dzia³ania
przeprowadzenia termomodernizacji nak³adem kosztów inwestycyjnych o wartoœci powy¿ej 2,5 miliona z³otych i z tym zwi¹zana by³a
inicjatywa zawarcia aneksu – powiedzia³ starosta Ryszard Brodziñski.
Dyrektor Wydzia³u Polityki
Spo³ecznej Wies³aw Ma³y wyjaœni³,
¿e szpital gryficki w okresie dzier¿awy zamierza poczyniæ du¿o wiêksze nak³ady inwestycyjne, ni¿ te,
które by³y zawarte w umowie oraz
chce zainwestowaæ w sprzêt. Po
tych wyjaœnieniach sesja potoczy³a
siê dalej, nikt nie podj¹³ tematu

aneksu. Dopiero w punkcie, w którym mia³a toczyæ siê rozmowa na
temat s³u¿by zdrowia, w tym opieki
nocnej, Zofia Krupa powróci³a do
kwestii szpitala. Temat podj¹³ równie¿ radny Zbigniew Pa³ubiak, który dopytywa³, dlaczego ta kwestia
nie zosta³a przedyskutowana przez
radnych.
Atmosfera stawa³a siê coraz bardziej gor¹czkowa, gdy argumenty i
wyjaœnienia nie rozwi¹zywa³y kwestii, a wrêcz przeciwnie, coraz bardziej zaostrza³y napiêt¹ sytuacjê.
Zofia Krupa zarzuci³a „krêcenie lodów” przez zarz¹d powiatu.
- Us³ysza³am o sprawozdaniu
pracy starosty i dopiero dosz³o do
mnie, jak wa¿ny to by³ punkt, ten
aneks. Doszed³ do mnie niepokój,
¿e ziszcza siê ten sen w³aœnie. Dyrektor szpitala publicznego obiecuje Niderlandy, ¿e zrobi za tyle milionów, za 15 mo¿e nawet obiecaæ.
Wszystko mo¿na obiecaæ, ale jedna
jest istotna sprawa w tych obiecankach, ¿e pad³o sformu³owanie –
sprzedania, czyli prywatyzacji,
sprzedania obiektu. Bêd¹ jakieœ
rozliczenia etc., dzwonki zadzwoni³y mi w g³owie, to bardzo uprzejmie
proszê, by ten aneks daæ do prasy,
aby opinia publiczna wiedzia³a, ¿e
np. szpital gryficki w osobie pana
dyrektora, czy Rady, ma zamiary
wykupu tego szpitala, o czym nie
by³o mowy do tej pory. Uwa¿am, ¿e
jest to wysoko niepokoj¹ce i niepo¿¹dane w mojej opinii oczywiœcie,
ale opinia publiczna powinna o tym
wiedzieæ, to tak cichcem, aneksik i
lody siê krêci, jak to powiedzia³a
s³ynna pos³anka – stwierdzi³a Zofia
Krupa.
Wicestarosta Jan Zdanowicz

Plan na Bonin, Zagórzyce, Zajezierze, Ro¿nowo
i Wysiedle

Kolejny krok w kierunku
wiatraków
(£OBEZ) Burmistrz £obza
poinformowa³ o wy³o¿eniu projektu zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Przedmiotem zmiany studium
jest lokalizacja elektrowni wiatrowych w Boninie, Zagórzycach, Zajezierzu, Ro¿nowie i Wysiedlu oraz
lokalizacji zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej w £obzie. Z projektem wraz z prognoz¹ oddzia³ywania

na œrodowisko mo¿na zapoznawaæ
siê do 9 lipca br. w urzêdzie miejskim w £obzie.
Dyskusja publiczna nad tymi
zmianami odbêdzie siê w czwartek,
5 lipca, o godz. 12.00, w urzêdzie
miejskim. Ka¿dy, kto kwestionuje
ustalenia przyjête w projekcie zmiany studium lub prognozie mo¿e
wnieœæ uwagi lub wnioski na piœmie
do burmistrza w terminie do 27 lipca 2012 r.
KAR
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zabezpieczenie?
wyjaœni³, ¿e starostwo dba o interes
spo³eczny, dyrektor szpitala z kolei
o interes szpitala wojewódzkiego.
- Do g³owy nam nie przysz³o,
aby w ci¹gu trwania tej umowy
sprzedaæ komukolwiek ten szpital.
Umowa zawarta jest na okres 20 lat,
ale co bêdzie po tych 20 latach? I my
o tym mówimy, o przygotowaniach
do prawa pierwokupu. Nie my teraz
decydujemy, ale o tym bêd¹ decydowaæ radni – wyjaœnia³.
Zofia Krupa nie dawa³a za wygran¹ i zripostowa³a, ¿e po tym czasie aneksy powinny byæ pisane i
wtedy radni niech decyduj¹, a nie
teraz, bowiem jest to niebezpieczne.
Starosta Ryszard Brodziñski
uzna³, ¿e insynuacja obiecywania
Niderlandów przez dyrektora SP
ZZOZ jest niezas³u¿ona, bowiem
ju¿ zosta³o wydane pozwolenie budowlane, nie jest wiêc to ¿adne obiecywanie, ale fakty. Wyjaœni³ równie¿, ¿e trudno w tym wypadku
mówiæ o prywatyzacji, skoro aneks
zawarty jest z podmiotem publicznym, a nie prywatnym.
- Jeœli pan Pietryka rozlicza siê
przed marsza³kiem z pieniêdzy, to
inwestuj¹c musi mieæ przynajmniej
wstêpne gwarancje partnerskiego
traktowania co do przysz³oœci.
Ostateczn¹ decyzj¹ jest decyzja
Rady Powiatu – wyjaœni³ starosta.
W dyskusjê w³¹czy³ siê sekretarz Powiatu Grzegorz Wasilewicz.
- Zapraszam pani¹ do mnie, dam
pani namiary na szczeciñskie CBA i
¿eby pani spa³a spokojnie ja chêtnie
poddam siê nadzorowi Centralnego
Biura Antykorupcyjnego. Powiedzia³a pani o krêceniu lodów. Chêtnie poddam siê kontroli instytucji,
która takimi sprawami siê zajmuje.
Aneks na pewno nie bêdzie mia³
wp³ywu na decyzje Rady, która bêdzie je podejmowaæ za 20 lat – powiedzia³ G. Wasilewicz.
Z. Krupa odpar³a, ¿e dane wszelkich instytucji posiada i nie potrzebuje w tej kwestii pomocy.
- U¿y³am s³owa Niderlandy, bo
tak¹ mam fantazjê i takie mam s³ownictwo bogate. Bo du¿o siê obiecuje, ja siê generalnie nie odnosi³am
do kwestii finansowej, odnoszê siê
tylko i wy³¹cznie do mo¿liwoœci
sprzeda¿y szpitala – tylko i wy³¹cznie o to mi chodzi. Wpuszczanie
takiego szczura do umowy w postaci tych s³ów o prywatyzacji jest w
mojej opinii niebezpieczne. Umowy podlegaj¹ obrotowi prawnemu,
z którego mo¿na egzekwowaæ pewne rzeczy. Chodzi o uczciwoœæ wybranych przez nas ludzi, ¿e nikt nie

robi tu ¿adnych przekrêtów itd. Nie
mam potrzeby dzwoniæ do CBA, jak
uznam, ¿e to konieczne, to na pewno
zadzwoniê. Chodzi mi o sam¹ mo¿liwoœæ przejêcia prywatnego, to jest
naprawdê œmiertelnie powa¿ne dla
mnie. Ca³e ¿ycie walczy³am o ten
szpital, jak wszyscy tu wiecie. ¯eby
nie by³ prywatny w sensie obiektu,
dzia³ki itd. Dawno by³y zakusy na
ten szpital, ¿eby to kupiæ. Tego siê
bojê, ¿e wówczas przemieni siê ca³kowicie i co zrobi samorz¹d? Nic
nie zrobi, kompletnie. Nie chodzi mi
o rozliczenia finansowe, bo wierzê,
¿e s¹ przestrzegane, ¿e s¹ uczciwie
traktowane, ¿e tego pilnujecie itd.
Chodzi mi tylko o to, ¿e u¿yto w
aneksie s³ów o mo¿liwoœci prywatyzacji. Proszê nie wpuszczaæ tego do
aneksu – argumentowa³a mieszkanka £obza.
Radna Zofia Makarec przedstawi³a wyniki komisji rewizyjnej, która przeprowadza³a kontrolê umowy
dzier¿awy. Wynika³o z niej, ¿e 22
listopada by³o zatrudnionych 89
osób; 60 osób na kontraktach i 29 na
umowê o pracê. Na dzieñ 25 kwietnia zatrudnione by³y 73 osoby – 60
na kontraktach i 13 osób na umowê
o pracê. Dyrektor szpitala wyjaœni³,
¿e brakuj¹ce 16 osób pracuje na
ró¿nego rodzaju formach zatrudnienia i jest w firmie, która ma zapewniæ sprz¹tanie powierzchni, czêœæ
osób pracuje w pralni.
W dyskusji g³os zabra³ równie¿
cz³onek zarz¹du Micha³ Kar³owski.
- S³yszê i wiem, ¿e pani Zosia
Krupa walczy³a o woln¹ demokratyczn¹ Polskê. Przepraszam, ale
prywatyzacja, to co to z³ego? Czy
moja prywatna firma to coœ z³ego?
Czy pani mê¿a firma prywatna to coœ
z³ego? Pytam siê. Konstytucja gwarantuje wszystkim podmiotom równoœæ. Co to – jakiœ diabe³? Jestem
przera¿ony na myœl tak¹, jestem
zdania, ¿e mówienie i powtarzanie,
¿e prywatyzacja to coœ z³ego, to dla
mnie wczesny Gomu³ka, totalny
socjalizm. Jestem przera¿ony i to
s³yszê od pani, która walczy³a o to,
aby kraj ten by³ równy w podmiotach gospodarczych. Je¿eli nawet
by³aby prywatyzacja, to jest zapis,
¿e w tym miejscu szpital bêdzie po
wieki wieków i ¿aden podmiot nie
mo¿e tego zmieniæ. Ja rozumiem, ¿e
ma pani taki problem, nie oznacza
to, ¿e mamy siê z tym w jakikolwiek
sposób zgadzaæ. Prywatyzacja s³u¿by zdrowia – uwa¿am, ¿e to jest
s³uszny kierunek, jaki powiat mo¿e
podj¹æ. Nie jest to nic z³ego – powiedzia³ M. Kar³owski.

Ostatecznie g³os zabra³ dyrektor
SPZZOZ Jacek Pietryka, który wyt³umaczy³ zebranym, ¿e w umowie, jaka zosta³a zawarta z powiatem, jest klauzula mówi¹ca o tym, ¿e
po szeœciu latach jej obowi¹zywania
powiat mo¿e siê z niej wycofaæ.
Umowa jest na lat 20.
- Minimalny okres amortyzacji
obiektów budowlanych wynosi 40
lat. Jestem dyrektorem publicznego
szpitala, gdzie podmiotem tworz¹cym jest samorz¹d województwa
zachodniopomorskiego. Nie chcia³bym byæ postawiony w takiej sytuacji, w której pañstwo z ró¿nych
przyczyn zadecydujecie, ¿e tê nieruchomoœæ trzeba bêdzie zbyæ, bo
taka bêdzie potrzeba i nagle ja, czy
moi nastêpcy, zostan¹ postawieni w
sytuacji, ¿e zosta³y poczynione nak³ady, których nie mo¿na odzyskaæ.
Nie po to decydujemy siê na przejêcie obiektu, aby go likwidowaæ, tylko po to aby go rozwijaæ. Rozpoczê³y siê dwie inwestycje wspó³finansowane ze œrodków pomocowych.
W tej chwili dyskutujemy z NFZ
o funkcjach, jakie mog¹ byæ umieszczone w szpitalu w Resku. Z jednej
strony jest umowa z powiatem, która obliguje mnie do minimalnego
zakresu us³ug, z drugiej - NFZ i rachunek ekonomiczny, by to wszystko mog³o siê utrzymaæ.
Jeœli NFZ przyjmie moje propozycje, to z pewnoœci¹ szpital w Resku zostanie rozbudowany o kolejny budynek, czy pawilon. My nie
jesteœmy prywatnym szpitalem.
Przepisy prawne, które na dzisiaj funkcjonuj¹, wykluczaj¹ jakiekolwiek zmiany w statusie prawnym
szpitala w Gryficach i to przynajmniej do 2023 roku.

Celem naszym jest zbudowanie
takiej organizacji, gdzie miejsce
szpitala w Resku bêdzie dla oddzia³ów zabiegowych i oddzia³ów chorób wewnêtrznych w tzw. zakresie
niewysokospecjalistycznym, natomiast w szpitalu w Gryficach bêd¹
skoncentrowane oddzia³y wysokospecjalistyczne, takie, gdzie kompetencje s¹ wysokie, dla których
warto utrzymywaæ oddzia³ dla populacji 300 tysiêcy mieszkañców.
Szpitale okoliczne, nie tylko Resko, bêd¹ utrzymywa³y s³u¿bê
zdrowia w zakresie niewysokospecjalistycznym. Chcia³bym zaproponowaæ przeniesienie niektórych
oddzia³ów, które nie s¹ oddzia³ami
zabiegowymi i nie s¹ oddzia³ami
wysokospecjalistycznymi, do Reska. To wymaga zgody NFZ, mojego podmiotu tworz¹cego i nadzoru
inwestycyjnego. Jeœli te zgody uzyskam, bêdê mówi³ o konkretach –
co bêdzie siê tam dzia³o. Myœlê, ¿e
z punktu widzenia spo³ecznoœci lokalnej jest korzystne, dlatego ¿e
wszystkie œwiadczenia zdrowotne,
które mog¹ byæ udzielane na miejscu, bêd¹ udzielane na miejscu.
Tam gdzie to jest potrzebne specjalistka bêdzie czeka³a w oœrodkach
centralnych: Szczecin, Gryfice,
Koszalin – wyjaœni³ dyrektor Jacek
Pietryka.
Dotychczas szpital gryficki zainwestowa³ w sprzêt w szpitalu w
Resku 808 tys. z³, czyli o 105 tys.
wiêcej, ni¿ to by³o zapisane w umowie.
Dzisiaj jeszcze trudno powiedzieæ, jakie s¹ zamierzenia dyrekcji
szpitala w Gryficach odnoœnie Reska i co mia³oby mieœciæ siê w dobudowanej czêœci, b¹dŸ osobnym pawilonie, o którym wspomnia³ dyrektor.
Z kolei aneks zawarty pomiêdzy
szpitalem a starostwem tak naprawdê
na dziœ niczego nie zmienia. Zapisy
bowiem zabezpieczaj¹ jedynie szpital gryficki przed utrat¹ poniesionych
nak³adów inwestycyjnych.
MM

Pani Bo¿enie Urbañskiej
i Pani Ma³gorzacie Minior
wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci

matki
sk³adaj¹ Burmistrz £obza
oraz pracownicy
Urzêdu Miejskiego w £obzie.
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Ufff, koniec roku szkolnego!

Po¿eganie roku szkolnego w gimnazjum w £obzie

(POWIAT) Tak jak w
ca³ym kraju, tak i w
naszym powiecie 29
czerwca 2012 r., odby³o
siê zakoñczenie roku
szkolnego 2011/2012.
Szko³ê Podstawow¹ nr 1 im.
Marii Sk³odowskiej-Curie w
£obzie po¿egna³o 44 uczniów, 6 nie
zda³o, a 2 ma poprawki. Œrednia ze
sprawdzianu koñcz¹cego podstawówkê wynios³a 19,56 punktów.
Szko³ê Podstawow¹ nr 2 im.
Miko³aja Kopernika w £obzie
ukoñczy³o 70 absolwentów, 2 osoby
maj¹ poprawki. Œrednia ze sprawdzianu koñcz¹cego podstawówkê
wynios³a 20,59 punktów.
Szko³ê Podstawow¹ w Wêgorzynie im. Konstantego Ildefonsa
Ga³czyñskiego ukoñczy³o 42 absolwentów. Egzamin koñcz¹cy podstawówkê wypad³ powy¿ej œredniej
krajowej.
Gimnazjum im. Or³a Bia³ego
w Wêgorzynie ukoñczy³o 75
uczniów, 3 osoby nie zda³y i 3 maj¹
poprawki. Œrednie z egzaminu gimnazjalnego przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: historia i wiedza o spo³eczeñstwie - 58,16%, jêzyk polski 65,63%, matematyka - 42,36%,
przedmioty przyrodnicze - 50,60%,
jêzyk angielski - 51,44%.
Zespó³ Szkó³ im. T. Koœciuszki
w £obzie ukoñczy³o 129 uczniów.
100 proc. uczniów zda³o egzamin
maturalny z jêzyka polskiego na poziomie podstawowym.
W Publicznej Szkole Podstawowej w Be³cznej by³o 11 absolwentów. Œrednia z egzaminu koñcz¹cego podstawówkê wynios³a
21,7 punktów.
Szko³ê Podstawow¹ w Runo-

wie Pomorskim im. II £u¿yckiej
Dywizji Artylerii L.W.P ukoñczy³o 16 uczniów, których œrednia ze
sprawdzianu koñcz¹cego podstawówkê wynios³a 19,73 punktów.
Zespó³ Szkó³ Publicznych w
Radowie Ma³ym ukoñczy³o 54
gimnazjalistów i 42 szóstoklasistów. 10 osób nie zda³o.
Zespó³ Szkó³ w Resku ukoñczy³o 88 uczniów, z czego 8 osób nie
zda³o.
Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej ukoñczy³o 39 absolwentów.
Szko³ê Podstawow¹ w £osoœnicy ukoñczy³o 8 osób. 2 miejsce
w powiecie z egzaminu koñcz¹cego
podstawówkê uzyska³ K. Figas.
Szko³ê Podstawow¹ w £abuniu Wielkim ukoñczy³o 11
uczniów. Œrednia ze sprawdzianu
koñcz¹cego podstawówkê wynios³a
20,45 punktów.
Szko³ê Podstawow¹ w Starogardzie £obeskim ukoñczy³o 16
uczniów. Œrednia ze sprawdzianu
koñcz¹cego podstawówkê wynios³a
20,44 punktów. P. Jankowska uzyska³a nagrodê Burmistrza za najlepszy wynik w gminie Resko.
Gimnazjum im. Kazimierza
Górskiego w Resku ukoñczy³o 74
absolwentów, 5 osób nie zda³o.
Œrednie z egzaminu gimnazjalnego
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: historia i wiedza o spo³eczeñstwie 54,41%, j. polski - 64,15%, przedmioty przyrodnicze - 49,34%, matematyka- 45,04%, j. angileski poziom podstawowy - 53,98%, j. angielski poziom rozszerzony 32,46%, j. niemiecki poziom podstawowy - 53,73%, j. niemiecki poziom rozszerzony - 26,48.
Szko³e Podstawow¹ w Siedlicach ukoñczy³o 54 uczniów, 1 osoba nie zda³a.
AB i KK

Zakoñczenie roku szkolnego
w Zespole Szkó³ w £obzie
- Uczestnicy uroczystoœci: Starosta £obeski - R. Brodziñski, Wicestarosta - J. Zdanowicz, Cz³onek
Zarz¹du - M. Kar³owski, przew.
Komisji Oœwiaty Rady Powiatu - J.
Drozdowski, dyr. Wydzia³u Oœwiaty i Promocji - T. £añ, rodzice, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, tegoroczni absolwenci.
- Po¿egnanie nauczycielki odchodz¹cej na emeryturê - p. Jadwigi
Tumanowicz.
Statystyka:
• Szko³ê ukoñczy³o 129 absolwentów (27.04. LO - 90, TZ - 15;
15.06. ZSZ - 24).
• Promocjê do klas wy¿szych
uzyska³o 281 uczniów LO, TZ, ZSZ
(155 - LO, 80 - TZ, 46 - ZSZ).
• 8 osób ma prawo zdawania
egzaminu poprawkowego w sierpniu.
• Najlepsze wyniki uzyska³a
klasa 2a LO oraz 3b TZ (technik
hotelarstwa).

• Œwiadectwo z wyró¿nieniem otrzyma³o 19 uczniów, z czego
6 odebra³o stypendium szkolne za
naukê.
• Nagrodê Starosty otrzyma³y
3 uczennice.
• Dyplomy ukoñczenia Kursu
kelnerskiego, zorganizowanego w
ramach realizowanego przez szko³ê
projektu PO KL pt. „Przygotuj siê na
przysz³oœæ”, otrzyma³o 20 uczniów
TZ (technik hotelarstwa).
• Kandydatami RSU do Stypendium PRM s¹: LO - Aleksandra
Rudzka - œrednia 5,43 i TZ - Ireneusz Maækowiak - 4,9.
- Wrêczenie nagród (Starosty i
innych).
- Czêœæ artystyczna przygotowana przez tegorocznych absolwentów i uczniów klas m³odszych.
- ¯yczenia s³onecznych i bezpiecznych wakacji oraz pozyskania
w ci¹gu tych 2 miesiêcy dop³ywu
nowej energii do aktywnoœci w nowym roku szkolnym.
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Uczniowie nagrodzeni na zakoñczenie roku szkolnego
w Zespole Szkó³ w £obzie
Liceum Ogólnokszta³c¹ce:
1. Rudzka Aleksandra kl. 2 a - œr. 5,43 - udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta”, 15. miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Jêzyka Niemieckiego „Sprachdoktor”, wyró¿nienie w II etapie Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawn¹ polszczyzn¹ na
co dzieñ”.
2. Halecka Paula kl. 2 a - œr. 5,14 - 1. miejsce w województwie w konkursie
ekologicznym „Mój las”, 24. miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Jêzyka Niemieckiego „Sprachdoktor”, udzia³ w II etapie Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z ortografi¹ na co dzieñ”, udzia³ w Olimpiadzie
Wiedzy o Przedsiêbiorczoœci, udzia³ w konkursie literackim Ksi¹¿nicy Pomorskiej „Tajemnice codziennoœci”, udzia³ w konkursie matematycznym US „Wektor 2012”, 20. miejsce w województwie w konkursie jêzyka angielskiego „English Ace 2012”.
3. Rapacz Natalia kl. 2 b - œr. 5,08 - udzia³ w XLIV Konkursie Chemicznym dla uczniów Szkó³ Ponadgimnazjalnych, udzia³ w Finale Wojewódzkim
XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, udzia³ w konkursie „Mój Las” i „Eko
- Planeta”, udzia³ w IV Wojewódzkim Konkursie Jêzyków Obcych - jêzyk niemiecki
4. Bubacz Paulina kl. 2a - œr. 5,0 - 10. miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z ortografi¹ na co dzieñ”, 22. miejsce w województwie
w konkursie jêzyka angielskiego „English Ace 2012”, 21. miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Jêzyka Niemieckiego „Sprachdoktor”.
5. Jurzysta Anna kl. 2 c - œr. 5,0 - 14. miejsce w województwie w konkursie
jêzyka niemieckiego Deutschfreund 2011, 14. miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Jêzyka Niemieckiego „Sprachdoktor”.
6. Baziuk Anna kl. 2 a - œr. 4,86 - 22. miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Jêzyka Niemieckiego „Sprachdoktor”, udzia³ w Olimpiadzie Wiedzy o Przedsiêbiorczoœci.
7. Szwaciñska Izabela kl. 2 a - œr. 4,86 - bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie „Mój las”, udzia³ w Olimpiadzie Wiedzy o Przedsiêbiorczoœci, 1. miejsce w powiecie i II miejsce w województwie w Matematycznych Mistrzostwach Dzieci i M³odzie¿y, uzyskanie dobrego wyniku w ogólnopolskim
konkursie „MAT 2012”.
8. Brzózka Agata kl. 2 b - œr. 4, 85 - 3. miejsce w Powiatowym Konkursie
Kolêd i Pastora³ek, wyró¿nienie w Powiatowym Przegl¹dzie Artystycznym
ARA, udzia³ w Miedzypowiatowym Konkursie Piosenki i Poezji Angielskiej,
Prezes szkolnego ko³a LOP oraz redaktor naczelna szkolnej gazetki „Eko Œwiat
i my”.
9. Wasy³yk Aleksandra kl. 1b - œr. 4,84 za dobre i bardzo dobre wyniki
w nauce oraz wzorowe zachowanie.
10. Mazur Martyna kl. 2 c - œr. 4,8 - za zajêcie 17. miejsca w województwie
w Ogólnopolskim Konkursie Jêzyka Niemieckiego „Sprachdoktor”.
11. Romej Justyna kl. 2a - œr. 4,78 - za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce
oraz wzorowe zachowanie.
12. Dubicka Katarzyna kl. 2a - œr. 4,77 - za zajêcie 17. miejsca w Wojewódzkim Konkursie Jêzyka Niemieckiego.
13. £owkiet Ewelina kl. 1 c - œr. 4,77 - za dobre i bardzo dobre wyniki w
nauce oraz wzorowe zachowanie.
14. Maciejewska Agnieszka kl. 1 c - œr. 4,77 - za dobre i bardzo dobre wyniki
w nauce oraz wzorowe zachowanie.
15. Piepiora Katarzyna kl. 1 b - œr. 4,77 - za dobre i bardzo dobre wyniki
w nauce oraz wzorowe zachowanie.
16. Wiœniewska Andrea kl. 2 b - œr. 4, 77 - za udzia³ w konkursie „Eko Planeta” i „Mój las”.

Technikum Zawodowe
17. Maækowiak Ireneusz kl. 3 AT - œr. 4,9 - za dobre i bardzo dobre wyniki w
nauce oraz wzorowe zachowanie.

Zasadnicza Szko³a Zawodowa
18. Majczyk Weronika kl. 1a - œr. 4,75 - za dobre i bardzo dobre wyniki w
nauce oraz wzorowe zachowanie.
19. Pieœlak Patrycja kl. 1b - œr. 4,75 - za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce
oraz wzorowe zachowanie.

OSI¥GNIÊCIA SPORTOWE:
1. II miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Prze³ajowych Biegach
Sztafetowych: Michalina Kulczewska - 1 b, Aleksandra Wasy³yk - 1 b, Ewelina
£owkiet - 1 c, Marta Lisik - 1 c, Justyna Romej - 2 a, Beata Jurczenko - 2 b,
Maria Pietrzykowska - 2b TZ, And¿elika Lewicka - 2b TZ, Agnieszka Makarowska - 2b TZ.
2. Adamów Bartosz (2c) - ustanowienie rekordu szko³y w biegu na 100 m
(11,52 s.).
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Oœwiadczenia maj¹tkowe

Radni Rady Miejskiej w Dobrej
Wies³aw Graczykowski – emeryt, nie zgromadzi³ œrodków pieniê¿nych w ubieg³ym roku. Posiada
mieszkanie komunalne o powierzchni 88 mkw. Osi¹gn¹³ w ubieg³ym roku dochody z tytu³u: emerytura – 36.211 z³; diety radnego –
3.650 z³. Posiada samochód Ford
Focus, 2000 rok produkcji. Zobowi¹zania pieniê¿ne: 1)Po¿yczka
konsumencka Skok Stefczyka, splata ratalna, kwota – 23.100 z³; pozosta³o do sp³aty 12.292 z³. Po¿yczka
zaci¹gniêta na remont mieszkania.
2) Po¿yczka konsumencka AIG
Bank Polski, sp³ata ratalna, kwota –
14.200 z³; do sp³aty pozosta³o
10.723 z³, po¿yczka na zakup samochodu.
Mariusz Kaczmarek – mechanik samochodowy, zgromadzi³ w
ubieg³ym roku œrodki pieniê¿ne w
wysokoœci 11.000 z³. Z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 6.243 z³; dieta radnego – 1.650
z³. Posiada samochód Mercedes –
Benz, 2004 rok produkcji.
Maria B¹k – emeryt, w ubieg³ym roku zgromadzi³a œrodki pieniê¿ne w walucie polskiej w wysokoœci 95.000 z³. Posiada na wspó³w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni
76,16 mkw. i wartoœci 100.000 z³.
Ponadto posiada gara¿ o wartoœci
10.000 z³. W ubieg³ym roku osi¹gnê³a dochód z tytu³u emerytury w
wysokoœci 28.107 z³; dieta radnej –
2.700 z³. Posiada samochód Toyota
Corolla, 2003 rok produkcji.
Kazimierz £ojek – w³aœciciel
przedsiêbiorstwa handlowo us³ugowego „KAMA”. Posiada na wspó³w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni
55,23 mkw. i wartoœci 73.000 z³. Z
tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej w roku ubieg³ym
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
46.436 z³; dochód z umowy zlecenie
z Pamapol 1.232 z³; nagroda pie-

niê¿na, bony towarowe – 120 z³.
Zobowi¹zania pieniê¿ne: 1)kredyt
mieszkaniowy w kwocie 75.000 z³;
kapita³ pozosta³y do sp³aty 69.103
z³; 2)po¿yczka gotówkowa w kwocie 13.000 z³; kapita³ pozosta³y do
sp³aty 5.900 z³.
Kamila Dorsz – specjalista ds.
sprzeda¿y detalicznej i hurtowej w
firmie PHUP Bicykl Jan Zugaj. Z
tytu³u zatrudnienia osi¹ga dochody
w wysokoœci 1.386 z³ brutto miesiêcznie (od06.05.2011 r.). Dochód
osi¹gany w poprzedniej pracy –
2.070 z³ brutto miesiêcznie (do
21.04.2011 r.) Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt gotówkowy w kwocie 30.000 z³ na zakup dzia³ki zabudowanej – uzbrojonej.
Kamila Cio³ek-Borczyk – rolnik, nie zgromadzi³a oszczêdnoœci
pieniê¿nych w ubieg³ym roku. Posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 11,60 ha i wartoœci
174.000 z³. Posiada tak¿e inne nieruchomoœci o powierzchni 0,5 ha
(dzier¿awa) i wartoœci 228.500 z³.
Prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcza
„Miejsca krótkotrwa³ego zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowane”, z tego tytu³u osi¹gnê³a
dochód w wysokoœci 2.500 z³. Posiada kredyty w trakcie sp³aty w
wysokoœci 16.000 z³ (gosp. rolne,
obrotowy); 7.200 z³ (inwestycyjny);
2.500 z³ (gotówkowy).
Jolanta Siekiera – bezrobotna,
posiada mieszkanie o powierzchni
133 mkw. i wartoœci 200.000 z³
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Dieta
radnej w ubieg³ym roku wynios³a
9.083 z³.
Grzegorz Jaromin – elektromonter pogotowia energetycznego
w firmie ENEA. Posiada akcje w
firmie ENEA na kwotê 58.290 z³
(3530 szt.). Posiada mieszkanie o
powierzchni 63,10 mkw. i wartoœci

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu Tygodnika £obeskiego (Nr 26 z dnia
26.06.2012 r.) w artykule pt. „Absolutorium dla Barbary Wilczek”
wkrad³y siê nieprawdziwe informacje dotycz¹ce wyników nad
g³osowaniem uchwa³y.
Mylnie napisaliœmy, ¿e 11 radnych g³osowa³o za udzieleniem
absolutorium, 2 by³o przeciw i 2

siê wstrzyma³o od g³osowania.
W rzeczywistoœci 12 radych
g³osowa³o za udzieleniem burmistrz Barbarze Wilczek absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu za rok 2011 rok, jeden radny
wstrzyma³ siê od g³osowania, 2
radnych nie by³o.
Za pomy³kê przepraszam.
Piotr Jachym

110.000 z³. Z tytu³u zatrudnienia w
ubieg³ym roku osi¹gn¹³ dochód w
wysokoœci 65.589 z³; dieta radnego
– 3.740 z³; prowizja od zebranego
podatku – 1.637 z³. Zobowi¹zania
pieniê¿ne: kredyt mieszkaniowy BS
Goleniów na zakup mieszkania w
kwocie 36.000 z³. Stan zad³u¿enia
na dzieñ 31.12.2011 r. - wynosi³
27.750 z³.
Dorota Grzywacz – nauczyciel
œwietlicy/bibliotekarz w Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej. Posiada mieszkanie o powierzchni 64 mkw. i wartoœci
100.000 z³ oraz drugie mieszkanie o
powierzchni 48,88 mkw. i wartoœci
75.000 z³ (oba mieszkania to wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Posiada
uprawy rolne o powierzchni 4,02 ha
(dzier¿awa), z tego tytu³u osi¹gnê³a
dochód w wysokoœci 4.000 z³. Ze
stosunku pracy osi¹gnê³a dochód w
wysokoœci 40.228 z³; dzia³alnoœæ
wykonywana osobiœcie – 8.064 z³;
pe³nienie obowi¹zków spo³ecznych
i obywatelskich – 5.130 z³.
Bogumi³a Marut – emeryt, posiada dom o powierzchni 138 mkw.
i wartoœci 250.000 z³ (wspó³w³asnoœæ 1/3). Ponadto posiada budynki gospodarcze o powierzchni 186
mkw. i wartoœci 98.000 z³ (wspó³w³asnoœæ 1/3). Osi¹gnê³a dochód z
tytu³u emerytury w wysokoœci
25.997 z³; dieta radnej 5.040 z³.
Posiada samochód osobowy Re-

nault Clio, 2003 rok produkcji. Zobowi¹zania pieniê¿ne: po¿yczka
gotówkowa w wysokoœci 60.000 z³
na remont domu. Sp³ata w 60 ratach,
do sp³acenia pozosta³o 48.302 z³.
Antoni Kontowicz – jest na zasi³ku przedemerytalnym, posiada
mieszkanie o powierzchni 64 mkw.
i wartoœci 40.000 z³ (wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñska). Osi¹gn¹³ w ubieg³ym
roku nastêpuj¹ce dochody: Zak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych – 9.328
z³; dieta radnego – 2.470 z³. Posiada
samochody: Mercedes Vito, Toyota
Yaris, VW LT, oraz dwa Citroeny
Berlingo.
Edward Stanis³awczyk - V-ice
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej. Z
tytu³u zatrudnienia w ZGK Sp. z.o.o
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
29.155 z³; dieta radnego – 3.953 z³.
Damian Padziñski – Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej. Jest tak¿e
kierownikiem osób w Administracji
Mienia Komunalnego w Dobrej.
Jako przewodnicz¹cy rady otrzyma³
dietê w wysokoœci 7.533 z³. Z tytu³u
zatrudnienia osi¹gn¹³ dochód w
wysokoœci 40.774 z³; umowa zlecenie – 21.953 z³. Posiada samochód
osobowy Peugeot 407, 2004 rok
produkcji. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt odnawialny w wysokoœci
30.000 z³ w Banku PKO BP. Kredyt
zaci¹gniêty na zakup dzia³ki budowlanej.

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu Tygodnika £obeskiego (Nr 25 z
dnia 19.06.2012 r.) w artykule pt.
„Oœwiadczenia maj¹tkowe radnych Rady Miejskiej w Wêgorzynie” wkrad³y siê nieprawdziwe
informacje.
Podaliœmy z³¹ wysokoœæ diety
radnej Marii S³awskiej (w rzeczywistoœci radna w ubieg³ym roku
pobra³a diety w wysokoœci 1.350
z³ a nie jak podaliœmy 4.350 z³)
oraz powierzchniê gospodarstwa
rolnego radnej Barbary Górniak.
Poni¿ej zamieszczamy poprawione oœwiadczenia maj¹tkowe.
Barbara Górniak - rolnik, prowadzi gospodarstwo rolno - sadowe o powierzchni 1,3443 ha (w³asnoœæ) plus 6,45 ha (dzier¿awa), z
tego tytu³u osi¹gnê³a w ubieg³ym
roku przychód w wysokoœci
12.000 z³. Radna zgromadzi³a
20.000 z³ oszczêdnoœci w po-

przednim roku. Osi¹gnê³a dochód
w wysokoœci 37.772 z³ z tytu³u zatrudnienia w Inspekcji Ochrony
Roœlin i Nasiennictwa w Karlinie.
Z tytu³u umowy zlecenie z Zachodniopomorskim Oœrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 288 z³. Dieta radnej - 150 z³.
Posiada samochód osobowy Peugeot 206, 1999 rok produkcji.
Maria S³awska - dy¿urna ruchu
w PLK ZLK Szczecin, nie zgromadzi³a œrodków pieniê¿nych w ubieg³ym roku. Posiada mieszkanie o
powierzchni 84 mkw. Osi¹gnê³a w
ubieg³ym roku wynagrodzenie ze
stosunku pracy w wysokoœci
44.587 z³ brutto; dieta radnej 1.350 z³; dzia³alnoœæ wykonywana
osobiœcie - 1.025 z³.
Za pomy³kê przepraszam.
Piotr Jachym
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Radni z Radowa Ma³ego walcz¹
o opiekê stomatologiczn¹
(RADOWO MA£E) 25 czerwca
sesja Rady Powiatu odby³a siê w
Oœrodka Kultury w Radowie Ma³ym. W obradach uczestniczyli te¿
radni z Radowa i wykorzystali oni
obecnoœæ przedstawicieli powiatu
naœwietlaj¹c im problem, z jakim
borykaj¹ siê od d³ugiego czasu, a
mianowicie z brakiem gabinetu stomatologicznego w gminie.
Jednym z punktów obrad by³o
przedstawienie informacji na temat
dzia³añ Powiatu prowadzonych na
rzecz gminy Radowo Ma³e. Informacjê tê przedstawi³ starosta Ryszard Brodziñski. Nastêpnie przewodnicz¹cy Rady Powiatu udzieli³
g³os przyby³ym goœciom z Radowa.
G³os jako pierwszy zabra³ radny
Andrzej Kusyk, rozpoczynaj¹c temat opieki stomatologicznej.
- Chcia³bym zwróciæ wszystkich

pañstwa uwagê na to, ¿e mamy w
naszej gminie Radowo Ma³e bardzo
powa¿ny problem. Chodzi o opiekê
stomatologiczn¹, nie mamy takiego
gabinetu w gminie. Wszyscy dok³adamy starañ, aby ten gabinet powsta³, my, jako rada i wójt. Prowadziliœmy ju¿ wiele starañ i rozmów
na ten temat z ró¿nymi stomatologami. Dla naszych mieszkañców czêsto problemem jest dostaæ siê do
£obza do takich gabinetów. Nie ka¿dy ma samochód, a wiemy jak dziœ
jest z autobusami. Wiemy, ¿e mieszkamy w prowincjonalnej miejscowoœci i zdajemy sobie sprawê, ¿e
bêdzie ciê¿ko namówiæ nam stomatologa do przyjazdu do naszej gminie – mówi³ radny.
Wójt gminy Józef Wypijewski
doda³, i¿ rozmawia³ osobiœcie z 9
stomatologami, a radny Remiœko z
kolejnymi trzema. Wójt zaznaczy³,

i¿ od dawna w gminie jest przygotowany gabinet stomatologiczny,
oczywiœcie bez urz¹dzeñ.
Radni i Zarz¹d Powiatu zainteresowali siê tematem i obiecali, ¿e
pomog¹ gminie w staraniach o opiekê stomatologiczn¹ w gminie.

Wszyscy jednak zdawali sobie
sprawê z tego, ¿e otwarcie takiego
gabinetu w takiej ma³ej gminie nie
jest op³acalne, dlatego mo¿e byæ
bardzo trudno znaleŸæ chêtnego stomatologa do pracy na terenie gminy
Radowo Ma³e.
PJ

Absolutorium dla Zarz¹du Powiatu
5 czerwca 2012 r. odby³a siê
sesja Rady Powiatu. Goœcinnie
sesja ta odbywa³a siê w Gminnym
Oœrodku Kultury w Radowie Ma³ym. G³ównym punktem obrad
by³a uchwa³a w sprawie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Powiatu.
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej Zdzis³aw Bogdanowicz odczyta³ wniosek Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia Zarz¹dowi
Powiatu £obeskiego absolutorium
z tytu³u wykonania bud¿etu Powiatu za rok 2011.
Radni po wys³uchaniu opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie i Komisji Rewizyjnej
jednog³oœnie zatwierdzili absolutorium Zarz¹dowi Powiatu.
Starosta Powiatu £obeskiego
Ryszard Brodziñski podziêkowa³
radnym Powiatu, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz
wszystkim pracownikom starostwa
za zaanga¿owanie w prace na rzecz
rozwoju Powiatu £obeskiego w
2011 roku.
Bud¿et Powiatu na dzieñ
31.12.2011 r. wynosi³:
1) po stronie dochodów kwotê
38.813.778 z³,
2) po stronie wydatków kwotê
43.360.692 z³.
Realizacja planu dochodów w

2011 roku przebiega³a prawid³owo,
plan dochodów ogó³em w kwocie
38.813.778 z³ zrealizowano w wysokoœci 38.987.768 z³, a procentowy wskaŸnik realizacji dochodów
bud¿etu powiatu wyniós³ 100,4%.
W strukturze wykonania dochodów bud¿etowych za 2011 rok najwy¿szy udzia³ stanowi subwencja
ogólna – 44,4 %, nastêpnie dotacje
celowe na zadania zlecone i w³asne
oraz œrodki na dofinansowanie zadañ – 35,7%, natomiast dochody
w³asne stanowi¹ – 19,9% dochodów
ogó³em.
Natomiast planowane wydatki w
kwocie 43.360.692 z³ zrealizowano
w wysokoœci 41.761.544 z³
(96,3%), z tego:
1/ wydatki bie¿¹ce plan
34.497.364 z³, wykonanie 32.971.
044 z³, co stanowi 78,95 % ogó³u
wydatków bud¿etu powiatu,
2/ wydatki inwestycyjne plan
8.863.327 z³, wykonanie 8.790.500
z³, co stanowi 21,05 % ogó³u wydatków bud¿etu Powiatu.
W okresie sprawozdawczym
najwy¿sz¹ kwotê œrodków na zadania inwestycyjne poch³onê³y:
1) realizacja zadania zwi¹zanego z przebudow¹ drogi Modlimowo
- Resko w kwocie 4.641.177 z³,
2) przebudowa drogi Resko –
Wêgorzyno w kwocie 2.480.849 z³,
3) przebudowa mostu na rzece
Redze w miejscowoœci Unimie w
kwocie 555.634 z³.

4) zakup przyczepy ci¹gnikowej
dla Zarz¹du Dróg w £obzie w kwocie 83.049 z³,
5) dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Komendy
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w £obzie - 200.000 z³,
6) zakup i monta¿ agregatu pr¹dotwórczego i sprê¿arki do budynku stanowi¹cego mienie Powiatu w
kwocie 149.816 z³.
Zobowi¹zania z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na

dzieñ 31 grudnia 2011 r. wynosz¹
kwotê: 13.172.554 z³, co stanowi
33,79 % wykonanych dochodów.
Zgodnie z ustaw¹ o finansach publicznych, ³¹czna kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na
koniec roku bud¿etowego nie mo¿e
przekroczyæ 60% wykonanych dochodów ogó³em.
Ostatecznie wynik finansowy z
tytu³u wykonania bud¿etu powiatu
za 2011 rok stanowi wartoœæ dodatni¹ i wynosi 3.226.588 z³.
PJ

Woœwin Rock Fest
(CIESZYNO, gm. Wêgorzyno) To kolejna edycja festiwalu nad jeziorem Woœwin. Granie 6-7 lipca. W pi¹tek o 20.00 wyst¹pi¹: Annalisa, Pó³
Ca³ego Keczupu, Rapcotic i Black Dog. Dalsza czêœæ w sobotê, o godz.
16.00 wyst¹pi¹: Obidaya, Nikt, ODC, Pangea, Scylia, Aulofobia, Bulletproof i Budge. Zaprasza Stowarzyszenie Sztuka ¯ycia.
(r)
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OG£OSZENIA DROBNE

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

tygodnik ³obeski 3.7.2012 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA

INNE

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Mieszkanie w bloku, w £obzie, 36
mkw. sprzedam za 82 000 z³, nr tel.
691-515-758.
Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza (nad ksiêgarni¹), pokój,
kuchnia, ³azienka, ogrzewanie c.o.,
III piêtro. Cena 92.000 z³. Tel. 783
610 544.
Do wynajêcia kawalerka w £obzie.
Tel. 880 301 179.
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 o powierzchni 67 mkw., 4 km od Reska, zadbane po remoncie,
ogrzewanie w³asne gazowe, 4
pokoje, ³azienka, wc osobno ,
du¿y balkon, w bardzo spokojnej
miejscowoœci - zachêcam. Cena
do uzgodnienia. Tel. 91 395 10 38
lub 663 657 218

Powiat drawski
Sprzedam kawalerkê 25 mkw. w
Drawsku Pom. ul. Z³ocieniecka,
cena 85 tys. z³. Tel. 663 768 423.

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
£obez, oddam w dobre rêce ma³ego
kotka . Tel. 505 416 207
Sprzedam transportery od piwa z
butelkami ( Bosman, Tyskie, ¯ubr ).
Tel. 721 772 476
Kupiê rower m³odzie¿owy w dobrym
stanie. Tel. 783 102 708

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

PRACA
Powiat ³obeski
Zaopiekujê siê dzieckiem w £obzie.
Tel.663 376 70

Powiat gryficki
Poszukujê osoby która by
zaora³a lub stalerzowa³a 8 ha
gruntu w Jasielu trasa Golczewo-Gryfice tel. 660 206
833

DOMY NA SPRZEDA¯
Ma³e Wêgorzynko - 8 pokoi o pow.200mkw, dzia³ka 9246mkw
Mielno gm Wêgorzyno - dom o pow. 120mkw, dzia³ka 2655mkw
£obez ul. Czcibora - stan surowy zamkniêty, pow. 153mkw, dzia³ka 617mkw
£obez - stan surowy otwarty, pow. 400 mkw, dzia³ka 754 mkw
£obez - 3 pokoje, pow. 64,6mkw dzia³ka 287mkw
Resko - 4 pokoje, pow. 70 mkw, dzia³ka 1077 mkw
Runowo - dom wolno stoj¹cy o pow. 80 mkw, dzia³ka 6100 mkw
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
Resko - bliŸniak o pow. 80mkw, dzia³ka 1242mkw
Resko - bliŸniak o pow. 209 mkw, dzia³ka 576 mkw, gara¿ 23 mkw
Resko (okolica) - bliŸniak o pow. 68mkw, dzia³ka, 3 pokoje
Resko (okolica) - 4 pokoje, pow. 180mkw, dzia³ka 5639mkw
Chociwel - bliŸniak, 4 pokoje, pow. 86mkw, dzia³ka 663mkw
B³¹dkowo - 2 pokoje, 110mkw, dzia³ka 1000mkw
Dobra - 3 pokoje, pow. 73mkw, dzia³ka 324mkw
Œwidwin - 6 pokoi, pow. 270 mkw, dzia³ka 758 mkw
Œwidwin (okolica) - 2 pokoje o pow. 61,43mkw, dzia³ka 700mkw
Brze¿no - nad jeziorem 5 pokoi, pow. 127mkw, dzia³ka 1031mkw
Drawsko Pomorskie - pow. 200mkw, dzia³ka 451mkw
Drawsko Pomorskie - dom+lokal u¿ytkowy,centrum, pow. 204mkw
£obez (okolica) - 2 pokoje, pow. 56,5 mkw, dzia³ka 701 mkw
£obez (okolica) - 3 pokoje, pow. 70 mkw, dzia³ka 1 ha
£obez (okolica) - 3 pokoje, pow. 80 mkw, dzia³ka 1495 mkw
£obez (okolica) - 2 pokoje, pow. 32,31 mkw, strych do adaptacji
£obez (okolica) - 3 pokoje, pow. 97,04 mkw, dzia³ka 1998 mkw
Œwidwin - 6 pokoi, pow. 270 mkw, dzia³ka 758 mkw
Wêgorzyno - 3 pokoje, pow. 90 mkw, dzia³ka 1142 mkw
Wêgorzyno (okolica) - 5 pokoi, pow. 241 mkw, dzia³ka 1035 mkw

- CENA 390.000 z³
- CENA 115.000 z³
- CENA 350.000 z³
- CENA 260.000 z³
- CENA 200.000 z³
- CENA 175.000 z³
- CENA 120.000 z³
- CENA 185.000 z³
- CENA 250.000 z³
- CENA 300.000 z³
- CENA 73.000 z³
- CENA 299.000 z³
- CENA 280.000 z³
- CENA 159.000 z³
- CENA 160.000 z³
- CENA 650.000 z³
- CENA 107.000 z³
- CENA 400.000 z³
- CENA 225.000 z³
- CENA 650.000 z³
- CENA 80.000 z³
- CENA 175.000 z³
- CENA 70.000 z³
- CENA 70.000 z³
- CENA 145.000 z³
- CENA 650.000 z³
- CENA 330.000 z³
- CENA 300.000 z³

Wynajmê dom 130 mkw., cena na
do uzgodnienia. Tel. 791 743 525,
533 419 679
Wydzier¿awiê wyposa¿on¹ chlewnie, chów w cyklu zamkniêtym, obok
do remontu dom na wyroby miêsne
i mieszkania, z opcj¹ kupna. Tel.
504 209 551

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 drawski

Monta¿ ogrodzeñ betonowych, farmerskich i innych. Tel. 695 085 470

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

Sprzedam dzia³ki rekreacyjno budowlane nad jeziorem Siecino z dostêpem do jeziora: 1500,
3000 mkw. Cena z 1 mkw. 25 z³.
Tel. 606 588 872
Kupiê gospodarstwo lub grunt
rolny. Tel. 664 944 635

Podziêkowanie
W imieniu Zarz¹du Ko³a Zwi¹zku
Sybiraków w £obzie gor¹co i serdecznie dziêkujê za wsparcie i pomoc w
ka¿dej formie przy organizacji w dniu
19.06.2012 r. 66. rocznicy powrotu do
Ojczyzny z zes³ania z „potwornego
raju”.
W czerwcu 1946 roku, tu, na Ziemi £obeskiej zakoñczy³ siê etap naszej tu³aczki.
W £obzie po raz pierwszy w takiej
formie dziêkowaliœmy Bogu Wszechmog¹cemu za dar ocalenia i ¿ycia.
Dziêkujemy za zrozumienie i
wszelk¹ pomoc Panu Staroœcie Ryszardowi Brodziñskiemu, Radzie Powiatu, Panu Burmistrzowi Ryszardowi Soli, Przewodnicz¹cemu Rady Kazimierzowi Chojnackiemu, pracownikom UM, ks. kan. Józefowi Cyrulikowi, ks. Paw³owi za wsparcie duchowe,
pocztom sztandarowym, chórowi
„Dominanta” pod batut¹ Les³awa
Buczka, orkiestrze £DK pod batut¹
Dariusza Ledziona, mar¿onetkom i
chórowi „Uœmiech” pod kier. Teresy
Zienkiewicz.
Najserdeczniejsze podziêkowania nale¿¹ siê m³odzie¿y przyby³ej na
nasz¹ uroczystoœæ z dyrektorami szkó³
i ich opiekunami: SP w £obzie, Starogardzie, Be³cznej, Runowie Pom.,

Gimnazjum w Wêgorzynie, Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w £obzie.
Z serca p³yn¹ce podziêkowania
nale¿¹ siê Zaspo³owi Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie. Na rêce Pani dyr.
Ewy Pop³awskiej za przygotowanie
sali, monta¿ s³owno-muzyczny pod
kier. J. Czajki, J. Marek, G. Stefanowskiego.
Dziêkujemy wszystkim delegacjom, prasie lokalnej, sympatykom i
wszystkim przyby³ym na nasz¹ uroczystoœæ.
Pytaj¹ nas, dlaczego to robimy?
Wyjaœniam; przez 50 lat nie wolno
nam by³o o tym mówiæ, bo siê baliœmy,
ka¿dy ba³ siê ka¿dego. Dobrze, ¿e teraz mo¿na o tym pisaæ i mówiæ, by
nasze dzieci, wnuki i m³ode pokolenie
dowiedzieli siê. Jak wzdychaliœmy i
modliliœmy siê o chleb, wolnoœæ i powrót do Ojczyzny. Jak trzeba by³o
cierpieæ nie znaj¹c w³asnej winy.
Wœród Sybiraków byli potomkowie
uczestników powstañ z lat 1831 r.,
1863 r.i bohaterów bitwy warszawskiej z 1920 r., którzy poznali smak
wolnoœci. Jest nas garstka, ¿ywych
œwiadków tamtego okresu, który oby
nigdy siê nie powtórzy³.
Z powa¿aniem Zofia Majchrowicz
prezes Ko³a Zw. Sybiraków w £obzie
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Claret Gospel œpiewa³ w Wêgorzynie

(WÊGORZYNO) W Wêgorzynie, z placu za koœcio³em, w minion¹ sobotê dochodzi³y dziwne
dŸwiêki i intryguj¹cy œpiew. Przyci¹gniêci tym œpiewem trafiali na
plac, na którym gra³a i œpiewa³a
grupa czarnoskórych wykonawców muzyki gospel. Przyjechali
do Polski z Wybrze¿a Koœci S³oniowej.
Do Wêgorzyna przyjechali z
Kamienia Pomorskiego, gdzie w
tamtejszej parafii przebywaj¹ i sk¹d
wyje¿d¿aj¹ na koncerty. Proboszcz
parafii wêgorzyñskiej ks. Karol
Wójciak szybko podj¹³ decyzjê i
zgodzi³ siê na wizytê grupy Claret
Gospel, wierz¹c, ¿e wêgorzynianie
odpowiedz¹ na apel, z jakim peregrynuj¹ po naszym kraju m³odzi
chrzeœcijanie z Afryki. Ten cel objaœnia³ ojciec Roman WoŸnica z zakonu Misjonarzy Klaretynów, który 20
lat spêdzi³ na Wybrze¿u Koœci S³oniowej i 10 lat temu zak³ada³ Claret
Gospel. Mówi³ o tym zarówno w
czasie mszy, jak i po jej zakoñcze-

niu, podczas wystêpu na placu.
Ojciec Roman naœwietli³ sytuacjê w Afryce jako dramatyczn¹ dla
chrzeœcijan. S¹ tam kraje, w których
s¹ oni przeœladowani i nawet za noszenie krzy¿yka mog¹ byæ karani,
upokarzani i przeœladowani.
- Ci m³odzi ludzie ju¿ nie sk³adaj¹ ofiar ze zwierz¹t, bo przyjêli
chrzest i uwierzyli, ¿e ofiarê za zbawienie cz³owieka wzi¹³ na siebie
Jezus Chrystus - mówi³ o. Roman.
Wskaza³ te¿ na potrzebê Nowej
Ewangelizacji w œwiecie i uwypukli³ znaczenie wspólnoty chrzeœcijañskiej.
Grupa przyjecha³a do Polski
zbieraæ datki na budowê koœcio³a p.
w. Mi³osierdzia Bo¿ego w Bouafle
na Wybrze¿u Koœci S³oniowej, ale
tak¿e na budowê studni i dróg w ich
parafii tego biednego kraju.
Wêgorzynianie bardzo ciep³o
przyjêli przybyszów z Afryki. Ci
najpierw œpiewali pieœni podczas
mszy, a póŸniej wyszli na plac za
koœcio³em. Znakomitym "wodzirejem" okaza³ siê o. Roman, który

opowiada³ anegdoty i zachêca³ do
spontanicznego uczestnictwa, bo
wiadomo, religijnoœæ polska jest
skupiona, refleksyjna, a afrykañska
emocjonalna, spontaniczna, wyra¿aj¹ca siê w œpiewie i tañcu. Jednak
po jakimœ czasie te dwie tak ró¿ne
kultury „dogada³y siê” i uczestnicy
coraz chêtniej klaskali i œpiewali razem. Wszelkie bariery pêk³y, gdy
trzeba by³o siê rozstaæ. Robiono
sobie zdjêcia, sk³adano datki, goœcie obdarowywali gospodarzy prezentami, ¿egnano siê spontanicznie
w radosnej, przyjacielskiej atmosferze.
KAR
Ps. O potrzebie Nowej Ewangelizacji mówi¹ dane Instytutu Statystyki Koœcio³a Katolickiego. Wynika z nich, ¿e w roku ubieg³ym mury
koœcio³ów w ca³ym kraju przekroczy³o zaledwie 40 procent wiernych. To o jeden punkt procentowy
mniej, ni¿ w roku 2010. Najgorzej w
tej statystyce wypada województwo
zachodniopomorskie. W dwóch diecezjach: szczeciñsko-kamieñskiej

oraz koszaliñsko-ko³obrzeskej w
mszach uczestniczy³o zaledwie 26
procent mieszkañców.
Œwiêty Antoni Maria Klaret
Urodzi³ siê w Sallent, w Katalonii, w 1807 roku. Pocz¹tkowo uczy³
siê i pracowa³ w rodzinnym warsztacie tkackim, a nastêpnie w latach
1827-1829 rozwin¹³ b³yskotliw¹
karierê zawodow¹ w przemyœle tekstylnym Barcelony.
Choæ powodzenie w ¿yciu zawodowym i towarzyskim nie os³abi³y
jego wra¿liwoœci na ból i krzywdê
ludzk¹, to jednak dopiero doœwiadczenie zdrady przez wspólnika, hazardzistê zaœlepionego nieumiarkowan¹ ¿¹dz¹ zysku, pozwoli³y mu
zrozumieæ zas³yszane niegdyœ s³owa Chrystusa, które w przesz³oœci
niejednokrotnie sta³y siê podstaw¹
nawrócenia wielu œwiêtych za³o¿ycieli ¿ycia konsekrowanego: „Có¿
bowiem za korzyœæ odniesie cz³owiek, choæby ca³y œwiat zyska³, a
na swej duszy szkodê poniós³?”
(Mt 16,26).
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Realizacja inwestycji
Informacja Nr 1 lipiec 2012 rok wydana przez Urz¹d Miejski w £obzie
Szanowni Mieszkañcy Gminy £obez.
Po d³u¿szej przerwie wznawiamy wydawanie „Wieœci z £obeskiego Ratusza”. Naszym g³ównym celem jest dostarczanie Pañstwu informacji z pracy organów samorz¹du gminy i innych podmiotów realizuj¹cych u nas swoje zadania.
Chcemy na ³amach Biuletynu prezentowaæ informacje o wszystkich najwa¿niejszych wydarzeniach spo³ecznych, oœwiatowych i kulturalnych m.in
o planach inwestycyjnych i sytuacji ekonomicznej naszej gminy.
„Wieœci z £obeskiego Ratusza” bêd¹ ukazywaæ siê raz w miesi¹cu, za
poœrednictwem gazet lokalnych oraz strony internetowej Gminy £obez
www.lobez.pl .
Zakoñczy³ siê rok szkolny, rok wytê¿onej pracy uczniów, nauczycieli
oraz rodziców. Wszystkim uczniom gratulujê wiedzy i umiejêtnoœci zdobytych w tym roku szkolnym i ¿yczê pogody ducha oraz wielu niezapomnianych przygód podczas rozpoczynaj¹cych siê wakacji.

Burmistrz £obza Ryszard Sola

WAKACJE - £OBEZ 2012 r.
Dzieci i m³odzie¿ pozostaj¹c¹ w
miejscu zamieszkania zapraszamy do
wziêcia udzia³u w zajêciach przygotowanych przez ³obeskie placówki:
- NA BOISKU „ORLIK” PRZY SP
Nr 2 - odbêd¹ siê mini zawody w pi³ce
no¿nej dla dzieci szkó³ podstawowych
(11-13 lat), mini koszykówka dla dzieci
szkó³ podstawowych (11-13 lat), siatkówka dla m³odzie¿y (powy¿ej 14 lat) a
tak¿e gry i zabawy dla dzieci szkó³ podstawowych (7-10 lat), zabawy i gry ruchowe, æwiczenia z lin¹, zabawy i gry rzutowe, æwiczenia i zabawy z hula-hop. Ponadto przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz
przy Zespole Szkó³ Gimnazjalnych w
£obzie codziennie od godziny 12.00 do
20.00 czynne bêd¹ boiska wielofunkcyjne dla mieszkañców Gminy £obez,
- W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ - w
dziale dzieciêcym w miesi¹cu lipcu w
ka¿dy wtorek od godziny od 12.00 do
13.00 prowadzone bêd¹ zajêcia plastyczne oraz gry i zabawy. W miesi¹cu sierpniu
w ka¿dy poniedzia³ek i wtorek w godzinach od 12.00 do 13.00 prowadzone bêd¹
gry i zabawy stolikowe,
- ŒWIETLICA TERAPEUTYCZNA
PRZY SP Nr 1 i SP Nr 2 - dzieci uczestnicz¹ce w zajêciach œwietlic terapeutycznych przy SP Nr 1 oraz SP Nr 2 zorganizowane bêd¹ mia³y pó³kolonie w dniach

od 09.07.2012 r. do 20.07.2012 r. pod
has³em „Aktywne i Bezpieczne Wakacje
2012”.
W ramach pó³kolonii prowadzone
bêd¹ gry i zabawy integracyjne, zabawy o
charakterze sportowym, a tak¿e trzy razy
w trakcie pó³kolonii zorganizowane bêd¹
wyjazdy i zabawy z dzieæmi w so³ectwach
Gminy £obez (Rynowo - 10.07; Suliszewice - 12.07; Zache³mie - 17.07.2012 r.),
wyjazd do kina w Z³ocieñcu, wyjœcie do
Gospodarstwa Agroturystycznego „ZAGRODA”. Planowany jest równie¿ wyjazd do Staros³owiañskiej Wioski „S³awogród” w Czaplinku, a tak¿e na basen do
Œwidwina,
- W ŒWIETLICACH WIEJSKICH
(DALNO, DOBIESZWO, BE£CZNA,
GRABOWO, KARWOWO, £OB¯ANY,
PORADZ, PRUSINOWO, SULISZEWICE, UNIMIE, WOROWO, ZAGÓRZYCE I RO¯NOWO, ZAJEZIERZE) przewidziane s¹ m. in. liczne zabawy sportowe (zarówno w pomieszczeniu, jak i na
œwie¿ym powietrzu), turnieje gry w tenisa
sto³owego, warsztaty plastyczne, zabawy
i gry w terenie, turnieje pi³ki no¿nej i siatkowej, zajêcia muzyczne i kulinarne.
Szczegó³owy harmonogram zajêæ rekreacyjnych i sportowych wywieszony
jest w ka¿dej z wy¿ej wymienionych placówek.

Bezp³atne SMS-y z Urzêdu
Urz¹d Miejski w £obzie przyst¹pi³ do
wdra¿ania systemu
powiadamiania
mieszkañców za pomoc¹ bezp³atnego
SMS -a.
Wszyscy maj¹ mo¿liwoœæ zarejestrowania siê w systemie, wystarczy tylko
mieæ telefon komórkowy i wys³aæ SMS a aktywuj¹cego. Od tej chwili za pomoc¹
bezp³atnej, otrzymanej z Urzêdu Miejskiego wiadomoœci SMS mieszkaniec bêdzie otrzymywa³ informacje zwi¹zane z
tematyk¹ kategorii, do której siê zapisa³.
Uruchomione zosta³y 4 kategorie tematyczne: ostrze¿enia i komunikaty, wydarzenia, sport, informacje urzêdowe.
Jak mo¿emy otrzymywaæ takie wiadomoœci?
Wystarczy wys³aæ SMS pod numer
519 576 917 o treœci:
LOB.TAK.W
aby zapisaæ siê na
WSZYSTKIE LISTY

LOB.TAK.0
aby zapisaæ siê na
listê „OSTRZE¯ENIA I KOMUNIKATY”
LOB.TAK.1
aby zapisaæ siê na
listê „WYDARZENIA”
LOB.TAK.2
aby zapisaæ siê na
listê „SPORT”
LOB.TAK.3
aby zapisaæ siê na
listê „INFORMACJE URZÊDOWE”.
Koszt wys³ania SMS-a aktywuj¹cego
zale¿y od oferty operatora komórkowego
nadawcy.
Zachêcamy mieszkañców Gminy
£obez do rejestrowania siê w systemie
bezp³atnych SMS-ów. Serwis sms dla
mieszkañców zosta³ zakupiony w ramach
realizacji przez Urz¹d Miejski w £obzie
projektu pn. „Urz¹d Ÿród³em zmiany i
postêpu” wspó³finansowanego przez
Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

1. Zakoñczono prace przy adaptacji akustycznej hali widowiskowo-sportowej. Œciany boczne i sufit ob³o¿ono panelami dŸwiêkoch³onnymi ECOPHON
super G. Wartoœæ inwestycji 362.345,7
z³.
2. Zakoñczono termomodernizacjê
Szko³y Podstawowej Nr 2. Wykonano
now¹ instalacje CO, ocieplono œciany i
stropodach, wykonano now¹ elewacjê i
plac
apelowy.
Wartoœæ
robót
1.155.795,34 z³. Inwestycjê finansowano ze œrodków Unii Europejskiej- Priorytet IX Infrastruktura energetyczna
przyjazna œrodowisku i efektywnoœæ
energetyczna. Dzia³anie 9.3 Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej.
3. Trwaj¹ prace przy termomodernizacji budynków u¿ytecznoœci publicznej tj: £obeskiego Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej, Miejsko Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej oraz Urzêdu Miejskiego w £obzie. Zakoñczono
prace przy termomodernizacji budynku
przy Placu Spó³dzielców.
Wartoœæ robót 1.675.462,69 z³ Inwestycja zosta³a sfinansowana z funduszy
Unii Europejskiej w ramach realizacji
projektu POIS o nazwie „Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej
w gminach powiatu ³obeskiego” wspó³finansowanego z Funduszu Spójnoœci w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko.
4. Trwaj¹ prace przy budowie biologicznej oczyszczalni œcieków o pojemnoœci 7,5 m3 przy budynku wielorodzinnym w m. Worowo. Wartoœæ inwestycji
105.313,73 z³.
5. Zakoñczono prace przy inwestycji „Budowa œwietlicy wiejskiej w m.
Ro¿nowo wraz z zagospodarowaniem terenu”. W jej ramach wybudowano: budynek œwietlicy, plac zabaw, dwa boiska
sportowe. Œwietlicê wyposa¿ono w
sprzêt komputerowy, audiowizualny i
kuchenny. Wartoœæ zadania 419.248.01
z³. Inwestycje finansowano z programu
„Odnowa i rozwój wsi” w ramach pro-

gramu rozwoju obszarów wiejskich.
6. Trwaj¹ prace przy rozbudowie
Przedszkola Miejskiego. W maju zmieni³
siê lider konsorcjum buduj¹cego przedszkole . Przej¹³ on wykonawstwo ca³oœci
robót budowlanych . Obecnie s¹ wstawiane okna, wykonywane jest ocieplanie
œcian fundamentowych, wykonywane s¹
posadzki i schody w ³¹czniku budynku s¹
prowadzone prace ziemne. Planowany
termin zakoñczenia robót i oddania do
u¿ytku obiektu 31.08.2012 r.
7. Rozpoczêto roboty budowlane
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
i wodoci¹gowej w ul. Drawskiej w
£obzie”. Wartoœæ zadania 479.706,70 z³
Termin zakoñczenia inwestycji 31.08.
2012 r.
8. W dniu 18.06.2012 r. z³o¿ono
wniosek na dofinansowanie rozbudowy
Oczyszczalni œcieków w £obzie do Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska w ramach programu operacyjnego:
Gospodarka wodno-œciekowa w aglomeracjach powy¿ej 15.000 RLM.
Wartoœæ inwestycji -11.322.622 z³.
9. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej zwi¹zanej z uzbrojeniem terenu pod
inwestycje. „Zwiêkszenie atrakcyjnoœci
terenów inwestycyjnych gminy £obez
poprzez wykonanie dzia³añ studyjnokoncepcyjnych oraz promocjê” w ramach dzia³ania. Rozwój sieci centrów
obs³ugi inwestorów i eksporterów oraz
powstanie nowych terenów inwestycyjnych. Polska gospodarka na rynku miêdzynarodowym Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.
Zakres dokumentacji obejmuje:
- projekt budowlany sieci wodoci¹gowej wraz z przy³¹czami
- projekt budowlany sieci kanalizacji
sanitarnej z przy³¹czami
- projekt budowlany sieci kanalizacji
deszczowej
- projekt budowlany utwardzenia
dróg w obrêbie terenu inwestycyjnego
- projekt oœwietlenia dróg
- opracowanie badañ geologicznych

Inwentaryzacja zbiorników
bezodp³ywowych oraz
przydomowych oczyszczalni
œcieków na terenie gminy £obez
Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
13 wrzeœnia 1996 roku o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U.
z 2005r., Nr 236, poz. 2008 z póŸn.
zm.), Gminy maj¹ obowi¹zek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodp³ywowych oraz przydomowych oczyszczalni œcieków. Sporz¹dzenie ww. ewidencji jest niezbêdne m.in. do opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
Na dzieñ dzisiejszy pracownicy
Urzêdu Miejskiego w £obzie przeprowadzaj¹ inwentaryzacjê ww. zbiorników. Dane wymagaj¹ce zinwentaryzowania w przypadku zbiornika bezodp³ywowego to m.in.: pojemnoœæ w m3
na dobê, lokalizacja (odleg³oœæ od budynku oraz granicy dzia³ki w metrach),

data uruchomienia, technologia wykonania, informacje zwi¹zane z umow¹ i
wywozem nieczystoœci ciek³ych. W
przypadku przydomowej oczyszczalni
œcieków sprawdzane s¹: rodzaj, wydajnoœæ w m3 na dobê, lokalizacja (odleg³oœæ od budynku oraz granicy nieruchomoœci s¹siedniej w metrach), data
uruchomienia oraz informacja zwi¹zana z umow¹ i czêstotliwoœci¹ wywozu
osadu œciekowego.
Pracownicy Urzêdu Miejskiego
sukcesywnie dokonuj¹ inwentaryzacji
„z natury”. W przypadku nieobecnoœci
w³aœciciela nieruchomoœci oraz braku
kontaktu, Burmistrz £obza skieruje do
ww. pisma z za³¹czon¹ ankiet¹ z informacjami o sposobie odprowadzania
œcieków komunalnych.

WIEŒCI Z RATUSZA - INFORMACJE
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£obeska Specjalna Podstrefa
Ekonomiczna
Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z
dnia 28.09.2011r. w sprawie zmiany
Kostrzyñsko - S³ubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej powo³ano do ¿ycia
PODSTREFÊ
£OBEZ.. Podstrefa
£obez obejmuje tereny inwestycyjne o
³¹cznej powierzchni 24,1976 ha. Zlokalizowana jest obr. 3 miasta £obez przy
drodze wojewódzkiej £obez - Drawsko
Pom.
Teren objêty podstref¹ ekonomiczn¹
sk³ada siê z czterech dzia³ek niezabudowanych oznaczonych nastêpuj¹cymi
numerami geodezyjnymi: 190/13 o pow.
3,4777 ha, 1801/3 o pow. 5,4150 ha,
1801/4 o pow. 8,4211 ha, 1801/7 o pow.
6,8838 ha o ³¹cznej powierzchni 24,1976
ha. Aktualny plan zagospodarowania
przestrzennego terenu dopuszcza mo¿liwoœæ podzia³u nieruchomoœci na mniejsze dzia³ki gruntowe.
Korzyœci inwestowania
na terenie Podstrefy £obez
ULGI I PREFERENCJE
Przedsiêbiorca podejmuj¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie Kostrzyñsko
- S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest uprawniony do korzystania
z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym CIT z dwóch tytu³ów: poniesionych nak³adów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy.
Ma³y przedsiêbiorca (do 50 pracowników) podejmuj¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
mo¿e korzystaæ ze zwolnienia z podatku
dochodowego CIT w wysokoœci 70%

poniesionych nak³adów inwestycyjnych
lub 70% dwuletnich kosztów pracy.
Œredni przedsiêbiorca (do 250 pracowników) podejmuj¹cy dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ na terenie KostrzyñskoS³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokoœci 60% poniesionych nak³adów inwestycyjnych
lub 60% dwuletnich kosztów pracy.
Du¿y przedsiêbiorca podejmuj¹cy
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej korzysta natomiast ze
zwolnienia z podatku dochodowego CIT
w wysokoœci 50% poniesionych nak³adów inwestycyjnych lub 50% dwuletnich kosztów pracy.
W K-S SSE przedsiêbiorcy przys³uguje prawo do 100% zwolnienia z podatków lokalnych, jakie obowi¹zuj¹ na terenie gminy £obez.

Przyznali dotacjê na prace przy ruinach zamku
w Dobrej

Powiat sfinansowa³ po³owê
kosztów projektu, ale do
realizacji ca³oœci potrzeba
„wielkich” pieniêdzy

Warunki inwestowania
na terenie K-S SSE:
- uzyskanie od K-S SSE S.A. zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej;
- poniesienie nak³adów inwestycyjnych w wysokoœci min. 100.000
EURO.
Dla niezainteresowanych lokowaniem siê w obrêbie K-S SSE Gmina
£obez posiada 48,80 ha gruntów niezabudowanych objêtych planem zagospodarowania przestrzennego przylegaj¹cych do terenów STEFY EKONOMICZNEJ.

Bonifikaty od op³at
za przekszta³cenie
Burmistrz £obza informuje, ¿e z
dniem 30 maja 2012 r. wesz³a w ¿ycie
uchwa³a Nr XV/130/12 Rady Miejskiej
w £obzie z dnia 28 marca 2012 r. w
sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
bonifikaty od op³aty z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego
w prawo w³asnoœci nieruchomoœci.
Powy¿sz¹ uchwa³¹ Rada Miejska w
£obzie wyrazi³a zgodê na udzielenie
osobom fizycznym bonifikaty od op³aty z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci w nastêpuj¹cej wysokoœci:
1) 98 % - w przypadku nieruchomoœci lub ich czêœci wpisanych do rejestru
zabytków,
2) 95% - w przypadku nieruchomoœci zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowê;
3) 70% - w przypadku nieruchomoœci zabudowanych na cele us³ugowe,
handlowe lub produkcyjne, jak te¿ przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowê lub w ca³oœci wykorzystywanych na
te cele, a tak¿e zabudowanych gara¿em
lub przeznaczonych pod tego rodzaju
zabudowê;
4) 80% - w przypadku wielofunkcyjnego zagospodarowania nierucho-
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moœci, z zastrze¿eniem pkt 5;
5) w przypadku nieruchomoœci zabudowanych budynkami wielolokalowymi:
a) 95% - dla w³aœcicieli lokali
mieszkalnych, których udzia³ w nieruchomoœci wspólnej obejmuje prawo
u¿ytkowania wieczystego,
b) 70% - dla w³aœcicieli lokali o charakterze innym ni¿ mieszkalne, których
udzia³ w nieruchomoœci wspólnej obejmuje prawo u¿ytkowania wieczystego.
Bonifikat, okreœlonych powy¿ej,
udziela siê u¿ytkownikom wieczystym,
którzy jednoczeœnie spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
1) z³o¿¹ wniosek o udzielenie bonifikaty,
2) z³o¿¹ oœwiadczenie, ¿e op³atê z
tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci
zap³ac¹ jednorazowo,
3) nie posiadaj¹, na dzieñ wydania
decyzji, ¿adnych zaleg³oœci finansowych z tytu³u op³at rocznych za u¿ytkowanie wieczyste.
Dodatkowe informacje oraz wnioski o przekszta³cenie mo¿na uzyskaæ w
Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomoœciami w Urzêdzie Miejskim w
£obzie pok. nr 11 lub telefonicznie pod
numerem telefonu 091 39761 73.

Podczas ostatniej sesji Rady
Powiatu radni podjêli uchwa³ê w
sprawie przyznania dotacji dla
Gminy Dobra na prace przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, znajduj¹cym siê na terenie powiatu ³obeskiego.
Zamek w Dobrej posiada bardzo
bogat¹ historiê. Najstarsza wzmianka o „castrum” w Dobrej pochodzi
z 1294 r. W 1308 r. zniszczono czêœci ksiêstwa podczas napadu Brandenburczyków. Od roku 1308 do
oko³o 1328 zamek pozostawa³ porzucony. W 1398 r. Gerhard von
Dewitz przej¹³ czêœæ zamku nale¿¹c¹ do ksiêcia Bogus³awa VIII ze
S³upska, a jego ludzi uwiêzi³. Z treœci listu gro¿¹cego odwetem mistrza
Konrada von Jungingen wynika, i¿
uwiêzionych osadzono w zachowanej czêœci zamku, podczas gdy pozosta³a czêœæ nale¿¹ca do Ksiêcia
uleg³a zburzeniu. W 1473 r. mia³
miejsce po¿ar zamku. W 1538 r.
Josta von Dewitz przebudowa³ zamek na wczesnorenesansow¹ rezydencjê obronn¹. Od 1572 r. zamek
zacz¹³ podupadaæ. Ju¿ w 1630 r.
skrzyd³o pó³nocne grozi³o zawaleniem. Synowie Kutra Dewitza w
1636 r. podzielili prawa do skrzyd³a
pn. pomiêdzy siebie. W 1646 r.
skrzyd³o po³udniowe pozostawa³o
u¿ytkowane przez Bernda Joachima
von Dewitz (stryja rodzeñstwa, któ-

re w 1636 r. podzieli³o pomiêdzy
siebie prawa w³asnoœci do skrzyd³a
pn).
Po œmierci Bernda Joachima
skrzyd³o po³udniowe przypad³o w
spadku jego dwóm synom, z których
ka¿dy dysponowa³ osobnym wejœciem i klatk¹ schodow¹. W 1808 r.
Karl Ludwig von Dewitz sprzeda³
zamek i maj¹tek w Dobrej na rzecz
sekretarza s¹du grodzkiego Müllera
oraz braci Kamenberg a czêœæ zamku wysadzono w powietrze w celu
uzyskania materia³u budowlanego.
W 1840 r. maj¹tek naby³ Karl Julius
Lübke. W 1862 r. i 1906 r. przeprowadzono roboty porz¹dkowe i zabezpieczaj¹ce oraz konserwacjê
ruin.
W gminie powsta³a koncepcja
zagospodarowania ruin zamku.
Oglêdziny i pomiary obiektu wykonano w dniach: 12 stycznia, 28
stycznia oraz 11 lutego 2011 r.
Poprzez podjêcie uchwa³y przez
radnych Powiatu zosta³a udzielona
Gminie Dobra dotacja celowa w
wysokoœci 22.000 z³, z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego zabezpieczenia œcian
ruin zamku w Dobrej wpisanego do
rejestru zabytków pod numerem
170. Dotacja ta pokrywa tylko 50%
ca³ych kosztów wykonania projektu.
PJ
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Strzelali gole w wirtualnym œwiecie
(£OBEZ) 30 czerwca 2012 r. w
sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³
w £obzie odby³ siê ogólnopolski
Turniej „FIFA 2012” na konsoli
PS3. Jego inspiratorem i g³ównym
pomys³odawc¹ by³ Patryk Pañka.
Na turnieju pojawili siê medaliœci Mistrzostw Polski, uczestnicy
Mistrzostw Œwiata oraz reprezentanci Polski.
Rozpoczêcie turnieju wyznaczono na godzinê 9.00. Zainteresowanie by³o bardzo du¿e, do turnieju
zg³osi³o siê 32 uczestników: £ukasz
Zieliñski, Bartosz Tritt, Damian
Kawczyñski, Pawe³ Buchta, Piotr
Buchta, Daniel Krawczyk, Micha³
Majtyka, Micha³ Owczarzak, Micha³ Koba, Tomasz Kononowicz,
Piotr Grudziñski, Krystian Kmieciak, Mateusz £akomy, Dariusz
Wojciechowski, Bartek Runge,
£ukasz Baszczyszyn, Pawe³ Barów,
Dawid Mosi¹dz, Emanuel Humeniuk, Bartosz Adamów, Denis
Szklarski, Maciek G³uchowski,
Krzysztof Gudañski, Marcin Niko³ajczyk, Micha³ Rutkowski 26. Radek Kosinski, Krzysztof Sobañski,
Micha³ Pas³awski, Grzegorz Chodyna, Bartek Marchut, Sebastian
Rokosz, Patryk £êszczak.
Przedzia³ wiekowy uczestników
by³ doœæ zró¿nicowany, dominowali jednak zapaleni nastoletni gracze.
Znaj¹c ju¿ uczestników - wylosowano osiem grup, w ka¿dej po czterech graczy. Obowi¹zywa³ standardowy system gry w grupie: ka¿dy
przeciwko ka¿demu. Zawody trwa³y wiêc doœæ d³ugo. Za zwyciêstwo
przyznawano 3 punkty, za remis 1, a
za przegran¹ okr¹glutkie zero. Podliczano zdobyte punkty i dwóch zawodników z najwy¿sz¹ liczb¹ przechodzi³o do kolejnej fazy turnieju.
Ka¿dy mecz trwa³ 10 minut. W finale i meczu o 3 miejsce rozgrywano
po 2 mecze i sumowano bramki.
Rywalizacja zakoñczy³a siê po
godzinie 19.00. Podsumowuj¹c,
turniej by³ bardzo udany, organizacja przebieg³a bezproblemowo i
uda³o siê utrzymaæ luŸn¹ atmosferê
rywalizacji, a uczestnicy bardzo
dobrze siê bawili.
Niespodzianek w turnieju nie
by³o, ³obescy fanatycy Fify okazali
siê s³absi od zawodowców.
Klasyfikacja koñcowa:
1. Micha³ „Owca” Owczarzak
2. Daniel „Krinho” Krawczyk
3. Micha³ „Versus” Majtyka
4. Bartosz „Bartas” Tritt
5. Pawe³ „M³ody” Buchta
6. Piotr „Bohen” Buchta
7. £ukasz „Baszczyk” Baszczyszyn
8. Dariusz „W³osek” Wojciechowski

Mistrzostwa Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce

Krzysiu Kraus
czwarty w Polsce
W dniach 22-24 czerwca
2012 r. na stadionie LKS
Podlasie w Bia³ymstoku
zosta³y przeprowadzone
Mistrzostwa Polski
Juniorów w Lekkiej
Atletyce.
Bardzo dobrze wystartowa³ w
imprezie rangi krajowej zawodnik
MKS Olimp £obez - KRZYSZTOF
KRAUS. W biegu na 3000 m nasz
czo³owy lekkoatleta uplasowa³ siê
na wysokim IV miejscu z wynikiem
8:27,10 minuty.
Osi¹gniêty wynik w Bia³ymstoku jest nowym rekordem ¿yciowym,
a równoczeœnie najwiêkszym sukcesem w karierze sportowej 18-letniego zawodnika z £obza. W tym se-

zonie Krzysiu zdoby³ dwukrotnie
tytu³ mistrza okrêgu zachodniopomorskiego (w biegu prze³ajowym
na 4 km oraz w biegu na 1 500 m).
Natomiast w Prze³ajowych Mistrzostwach Polski rozegranych w marcu
w Szczecinie uplasowa³ siê na VIII
pozycji.
Trenerem utalentowanego biegacza jest p. Kazimierz Mikul.
Wyniki biegu na 3000 m w Mistrzostwach Polski Juniorów:
1. Kulka Szymon (ULKS Lipinki) - 8:12,16 min.
2. Szostak Pawe³ (MKS Unia
Hrubieszów) - 8:16,79 min.
3. Wyszomirski Mateusz (OKS
Otwock) - 8:20,82 min.
4. Kraus Krzysztof (MKS
Olimp £obez) - 8:27,31 min.
Startowa³o 35 zawodników.
Zdz. Bogdanowicz

Œwiatowid zaprasza

Turniej
pi³karski
dru¿yn
powiatu
³obeskiego
(£OBEZ) Œwiatowid
£obez zaprasza na
powiatowy turniej
pi³karski zespo³ów
z naszego powiatu.
Turniej odbêdzie siê w najbli¿sz¹ sobotê, 7 lipca, o godz.
10.00 na stadionie przy ul. Siewnej
w £obzie. Zagraj¹: Œwiatowid
£obez, Sparta Wêgorzyno, Sarmata Dobra, Mewa Resko i Radowia
Radowo Ma³e.
(r)
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OGÓLNOPOLSKIE FINA£Y
„CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH”

£obescy lekkoatleci „czwartkowicze” na stadionie AZS w £odzi

£ódŸ by³a gospodarzem 18.
Ogólnopolskich Fina³ów „Czwartków Lekkoatletycznych”.
W tegorocznej edycji „Czwartków” wystartowali m³odzi lekkoatleci szkó³ podstawowych z 72

miast ca³ego kraju, w tym sportowcy z powiatu ³obeskiego. W dniach
22-24 czerwca 2012 roku, na stadionie AZS przy ul. Lumumby w £odzi,
spotkali siê najlepsi z nich - ponad
2500 dziewcz¹t i ch³opców.
Spoœród reprezentantów Powia-

Najwy¿sze miejsca w œcis³ym finale zawodów uzyskali:
Puch Karolina
Szko³a Podstawowa £abuñ Wielki - II miejsce
i srebrny medal w skoku w dal wynikiem 4,59 m
Sadowska Milena
UKS Arbod Dobra - IV miejsce w biegu
na 600 m - 1:56,0 min.
Stasiak Aron
SP Wêgorzyno - VI miejsce w rzucie
pi³eczka palantow¹ - 68 m
S³omiñski Dawid
Szko³a Podstawowa Runowo Pom.
- VIII miejsce w biegu na 60 m - 8,51 s.
Gunera Kacper
Szko³a Podstawowa Be³czna - XI miejsce
w rzucie pi³eczk¹ pal. 46,5 m
Bakalarczyk Wiktoria
UKS Arbod Dobra - XIII miejsce w biegu
na 600 m - 1:54,32 min.

Dekoracja medalistek XVIII Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych
- £ódŸ 2012. Na podium - Karolina Puch z £abunia Wielkiego, II miejsce w
skoku w dal.

tu £obeskiego na uwagê zas³uguje
œwietny wynik uzyskany przez KAROLINÊ PUCH, uczennicê klasy
IV Szko³y Podstawowej z £abunia
Wielkiego, gmina Resko. W konkurencji skoku w dal zajê³a II miejsce
i zdoby³a srebrny medal wynikiem

4,59 m. Karolinka obecnie zda³a do
klasy V, a jej nauczycielem wychowania fizycznego i trenerem jest
pani Justyna Grankowska. Wielkie
brawa i s³owa gratulacji dla utalentowanej i czo³owej lekkoatletki powiatu, województwa i kraju. ZB

Wyniki pozosta³ych reprezentantów Powiatu £obeskiego:
dziewczêta
klasa VI (rocznik 1999)
Witkowska Aleksandra SP Wêgorzyno
60 m - 8,71 s.
Stasiak Liwia
SP Wêgorzyno
rzut pi³eczk¹ palantow¹ - 44,0 m
Korgul Maja
SP £abuñ Wielki
300 m - 49,2 s.
D¹browska Wiktoria SP £abuñ Wielki
skok w dal - 3.93 m
Szawdenis Anna
SP Resko
skok w dal - 4,23 m
£azarek Sandra
SP nr 2 £obez
skok w dal - 3,92 m
Babirecka Weronika UKS Arbod Dobra
rzut pi³. palantow¹ - 31,0 m
klasa V (rocznik 2000)
Awgul And¿elika
UKS Arbod Dobra
300 m - 49,79 s.
Stolarczyk Justyna
UKS Arbod Dobra
600 m - 2:04,93 min.
Kubacka Milena
UKS Arbod Dobra
rzut pi³. palantow¹ - 30,5 m
Ziêba Julia
SP Wêgorzyno
60 m - 9,3 s.
Malatyñska Katarzyna SP £abuñ Wielki
skok w dal - 3,95 m
Lipa Wiktoria
SP Resko
60 m - 8,97 s.
klasa IV (rocznik 2001)
Perdek Patrycja
SP Wêgorzyno
600 m - 2:03,07 min.
Kulczyñska Natalia SP Wêgorzyno
rzut pi³. palantow¹ - 26,0 m
Niecewicz Natalia
SP Runowo Pom.
60 m - 9,50 s.
Parada Daria
SP Runowo Pom.
300 m - 53,99 s.
Wojtowicz Dominika SP Resko
skok w dal - 3,81 m
Czy¿ak Weronika
UKS Arbod Dobra
600 m - 2:02,53 min.
Pieloch Vanessa
SP Wêgorzyno
600 m - 2:08,91 min.
ch³opcy
klasa VI (rocznik 1999)
Stasiak Dawid
SP Wêgorzyno
skok w dal - 4,86 m
Wróblewski Micha³ SP Wêgorzyno
skok w dal - 4,79 m
klasa V (rocznik 2000)
Moroz Maciej
SP Runowo Pom.
300 m - 48,37 s.
Antonowicz Patryk SP Runowo Pom.
1000 m - 3:32,74 min.
Ernst Dominik
SP Runowo Pom.
rzut pi³. palantow¹ - 46,5 m
Wójcik Adam
SP Wêgorzyno
1000 m - 3:46,88 min.
Paraszczak Micha³
SP Wêgorzyno
skok w dal - 4,22 m
Bodys Jakub
SP £osoœnica
skok w dal - 4,22 m
klasa IV (rocznik 2001)
Latocha Grzegorz
SP Be³czna
300 m - 52,0 s.

Str
Str.. 20

ROZMAITOŒCI

tygodnik ³obeski 3.7.2012 r.

Zapiski z pamiêci (cz. 10)
Cap ca rap

Zezem

Prawy obroñca na boisku

Do £obza przyjecha³ NRDowski cyrk PROBST. Zwyczajem
wszystkich dzieci krêcimy siê za
p³otem, podpatruj¹c, jakie maj¹
zwierzêta i czy mo¿e uda siê wkrêciæ do œrodka. Kolega Maciek zna
trochê niemiecki, wiêc namawiamy
go, aby zagada³ do dwójki naszych
rówieœników. Trochê na migi, trochê po niemiecku nawi¹zujemy
pierwszy kontakt. Cyrk ma byæ w
£obzie osiem dni i ma daæ szesnaœcie przedstawieñ. Rodzice rówieœników pracuj¹ z koñmi. Umawiamy siê na drugi dzieñ rano.
W domu okazuje siê, ¿e tato z
pracy ma dla mnie i brata dwa bilety.
Mówimy, ¿e szkoda, bo Maciek te¿
by z nami poszed³. Ojciec obiecuje,
¿e coœ wymyœli. Rano biegniemy
pod cyrk. M³odzi przyjaciele informuj¹ nas, ¿e dopóki nie rozbij¹
cyrku do koñca, to po placu nie
wolno siê krêciæ. Idziemy natomiast
pokazaæ im miasto. Do pokazywania niewiele. Wracamy pod cyrk.
Karina i Jurgen wprowadzaj¹ nas na
teren cyrku, przedstawiaj¹ rodzicom i oprowadzaj¹, pokazuj¹c ca³¹
mena¿eriê. ¯egnamy siê, mówi¹c,
¿e na siedemnast¹ mamy bilety i na
pewno bêdziemy.
Tata nie zawiód³ i bilet dla Maæka te¿ by³. Po seansie poszliœmy do
m³odych przyjació³, a oni dali nam
ich wewnêtrzne bilety dla znajomych, wiêc zostaliœmy na drugi seans. Na drugi dzieñ wa³êsaliœmy siê
w pi¹tkê po £obzie. Nakarmiliœmy
przyjació³ chlebem z domowym
smalcem i poszliœmy nad Regê wy-

k¹paæ siê. Po k¹pieli zaprosi³em ich
na nasz¹ dzia³kê. Poniewa¿ nie mia³em klucza od k³ódki, to starym
zwyczajem przeszliœmy przez p³ot.
M³odzi przyjaciele z niepokojem
rozgl¹dali siê na boki i co chwila
powtarzali cap ca rap.
Skarby
Idziecie? Gdzie? Pod patelniê
na skarby. Jakie skarby? Jak pójdziecie, to zobaczycie. Wybiera siê
po skarby kilkunastu ch³opaków.
Docieramy na miejsce. Naprzeciw
Patelni widaæ œwie¿o zaoran¹ ³¹kê.
Chodzimy jeden obok drugiego i
wypatrujemy skarbów. Jest ich co
niemiara. Najczêœciej to hitlerowskie fenigi, ale trafiaj¹ siê srebrne
dwu i piêcio-markówki. Mam
szczêœcie, znajdujê srebrny, poz³acany zegarek na rêkê. Mechanizm w
œrodku zardzewia³y, ale skarb to
skarb.
Okaza³o siê, ¿e przed wojn¹
by³a w tym miejscu doœæ rozleg³a
pla¿a. Przez wiele lat co wiosnê
przeszukiwaliœmy ten teren znajduj¹c monety z ró¿nych okresów Niemiec, a tak¿e monety Szwajcarii,
Norwegii, Francji. Wœród innych
skarbów by³y porcelanowe kapsle
od piwa (najczêœciej z napisem Labes), ró¿nego rodzaju porcelanowe
i plastykowe oraz szklane znaczki
Niemieckiej Pomocy Zimowej, figurki ptaszków, motylków, paciorki. Do cennych rzeczy nale¿a³ z³oty
sygnet z trupi¹ czaszk¹, srebrny zegarek na breloczku, platynowa du¿a
obr¹czka i du¿y, srebrny widelec z
monogramem.
WB

Kibice wci¹¿ ze Œwiatowidem
MLKS Œwiatowid £obez spad³ do klasy okrêgowej. Niejasna jest te¿ przysz³oœæ klubu. Mimo wszystko klub wci¹¿ mo¿e liczyæ na swoich kibiców.
Ich najnowsze dzie³o to wielkie graffiti na ulicy Ogrodowej.

