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Pomys³ dobry, wykonanie jak zwykle...

Wyciêli drzewa przy okazji
czyszczenia terenu pod tor
motorowy
(£OBEZ) Pomimo wielokrotnego
nag³aœniania w „Tygodniku £obeskim”
i opisywania konsekwencji wycinki
drzew bez zezwolenia, ci¹gle znajduj¹
siê tacy, którzy bezmyœlnie to robi¹.
Mo¿e jednak byæ i tak, ¿e robi¹ to z
innych pobudek, na przyk³ad chciwoœci
- wycinaj¹ i kradn¹ drzewo, bo to dzisiaj
cenny materia³. Do takiej wycinki dosz³o
na terenach gminnych za osiedlem
Hanki Sawickiej.
Str. 6-7
Pijany m³odzieniec wjecha³ w posesjê

Obudzi³ mnie ogromny huk,
jakby bomba wybuch³a...
(£OBEZ) Z 18 na 19 lipca ok.
godz. 3 nad ranem w £obzie, przy
ul. Koœcielnej, niespe³na 18-letni pijany mê¿czyzna (Kamil K.
mieszkaniec Radowa Ma³ego)
bez uprawnieñ do kierowania pojazdami straci³ panowanie nad
Fordem Mondeo i uderzy³ w budynek mieszkalny. Kieruj¹cy pojazdem znajdowa³ siê w stanie
nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem 0,64 mg w wydychanym
powietrzu.
CMYK

NAUCZ SIÊ RATOWAÆ ¯YCIE!
Szkolenia z pierwszej pomocy
- obowi¹zkowe szkolenia dla firm
- szkolenia dla osób
indywidualnych
- pokazy ratownicze
NOWOŒÆ! - szkolenia
dla rodziców z ma³ymi dzieæmi
- postêpowanie w sytuacjach
zagra¿aj¹cych ¿yciu.
Tel. 516-179-512, 604-394-216
www.szkolenia.ratownik-med.pl

W gminie
Wêgorzyno
mo¿na
odpocz¹æ...
Blokersi
mistrzami DALP
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Z ostatniej chwili

W Œwiatowidzie zmiany
(£OBEZ) Wczoraj po
po³udniu odby³o siê
zebranie Klubu
Œwiatowid £obez, na
którym zebrani wybrali
Komisjê Rewizyjn¹
oraz omówili sytuacjê
stowarzyszenia.
Najwa¿niejsza zmiana
zasz³a w Zarz¹dzie
Klubu. Prezesem zosta³a
pani Gra¿yna Kar³owska.
Informacjê podajê z wielkim
skrócie. Goœciem spotkania byli
burmistrz £obza Ryszard Sola i prezes Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej Jan Bednarek. Po
rezygnacji Ostaszewskiego do Zarz¹du wesz³a Gra¿yna Kar³owska i
Zarz¹d wybra³ j¹ na prezesa. Na
prowadz¹cego spotkanie wybrano
W³odzimierza Wróblewskiego. Wiceprezes Marcin Pietrzyk z³o¿y³
sprawozdanie z dzia³alnoœci klubu
w minionym pó³roczu, a nowa prezes przedstawi³a sytuacjê w klubie.
- Mamy grupê ludzi, którzy s¹
chêtni do sponsorowania klubu –
powiedzia³a. Oprócz sponsorów
klub ma byæ zasilany sk³adkami
cz³onków, którzy maj¹ wp³acaæ po
50 z³ miesiêcznie. - Nie dopuszczê,
by ten klub przesta³ istnieæ. – powiedzia³a nowa prezes. Zwróci³a siê do
burmistrza o pomoc w op³aceniu
przynajmniej badañ lekarskich,
gdy¿ - jak zauwa¿y³a - w seniorach
gra sporo ³obeskiej m³odzie¿y. Chcia³abym prosiæ, byœcie dali nam
szansê – apelowa³a do obserwatorów.
Prezes Jan Bednarek stara³ siê
udobruchaæ burmistrza, przepraszaj¹c go za awanturê pseudodzia³aczy „na ca³¹ Polskê”. Myœla³, ¿e
klub nie doczeka do koñca ligi, ale
obie dru¿yny dogra³y j¹ do koñca.
- Jak s³yszê, ¿e ludzie tu pracuj¹
spo³ecznie, to chwa³a im za to. Taki
klub zas³uguje na szacunek – powiedzia³ Bednarek.
Burmistrz Ryszard Sola stwierdzi³, ¿e to nie prezes ZZPN powinien go przepraszaæ, ale ci, co narobili ba³aganu. - Gdyby by³y przeprosiny, to zosta³yby przyjête – powiedzia³. Doda³, ¿e Urz¹d Miejski daje
pieni¹dze na sport dzieci i m³odzie¿y, zatrudniaj¹c trenerów i op³acaj¹c koszty. Przedstawi³ trzy argumenty, które uniemo¿liwiaj¹ mu
wspieranie zespo³u seniorów: spra-

Od lewej: prezes ZZPN Jan Bednarek, cz³onek Zarz¹du klubu Artur Andrusieczko, prowadz¹cy spotkanie
W³odziemierz Wróblewski, nowa prezes klubu Gra¿yna Kar³owska i wiceprezes Marcin Pietrzyk.

wa w prokuraturze, w s¹dzie i zajêcie komornicze konta klubu.
- Klub nie dostanie pieniêdzy,
jak te sprawy nie bêd¹ za³atwione –
powiedzia³.
Odnosz¹c siê do tych s³ów, prezes Bednarek zauwa¿y³, ¿e ludzie
pracuj¹ spo³ecznie, ucz¹ siê dzia³ania, a czêsto „kopie siê ich”, bo prokurator nie musi rozumieæ istoty
sportu, jego spo³ecznej roli, tylko
patrzy przez paragrafy.
Tadeusz Sikora apelowa³, by
zmniejszyæ sk³adki do np. 20 z³ i
bêdzie wiêcej chêtnych. Popar³ go
burmistrz i Kazimierz Czmielewski,
który stwierdzi³, ¿e nie bêdzie Œwiatowida, jak bêdzie ten zarz¹d.
- Pomoc bêdzie wtedy, jak zorganizuje pani normalne spotkanie i
przyjd¹ ludzi – zwróci³ siê do nowej
prezes. - Wnioskujê o przyjêcie tych
wszystkich, którzy wp³acili po 30
z³otych i bêdzie prawdziwe zebranie – mówi³.
Wiceprezes Pietrzyk przypomnia³ mu o sk³adkach w poprzednich
latach, mówi¹c, ¿e niektórzy p³acili
sk³adki tylko przed walnym, aby byæ,
a nie robiæ. Zauwa¿y³, ¿e jak chce siê
³owiæ ryby, to trzeba wydaæ pieni¹dze i tak samo jest z klubem.
- Do klubów dok³ada siê, a nie z
nich wyci¹ga – stwierdzi³.
O dogadanie siê apelowali dyrektor £EC Ryszard Sola i prezes
Jan Bednarek, który stwierdzi³, ¿e
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nie bêdzie pi³ki, jak bêdziemy siê
k³óciæ.
Spotkanie przebiega³o w o wiele
spokojniejszej atmosferze, ni¿ kilka
poprzednich, co jednak nie znaczy,
¿e sytuacja wyklarowa³a siê. Liga
rusza wkrótce, klub musi przygotowaæ siê do sezonu, a nie ma pieniêdzy. W tej trudnej sytuacji do klubu
– jak zapowiedzia³a prezes – wraca
Micha³ NiedŸwiedzki, by walczyæ z
dru¿yn¹ o awans. Pi³karze nie sk³adaj¹ broni i chc¹ graæ. Teraz wszystko zale¿y od ³obzian, czy wespr¹ ich
w tej trudnej chwili. Cz³onek klubu
Zbigniew Pietrzyk ju¿ zakupi³ puszki, które wkrótce maj¹ pojawiæ siê w
sklepach, do zbiórki publicznej.
Liczy, ¿e lokalna spo³ecznoœæ odpowie pozytywnie na apel klubu o
pomoc.
KAR

Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (91) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
www.tygodniklobeski.xwp.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 £obez,
ul. S³owackiego 6, tel./fax (91)
3973730; e-mail: wppp1@wp.pl;
NIP 859-001-19-30;Konto:PKO
Bank Polski Oddzia³ 1 w £obzie 72
1020 2847 0000 1502 0067 0927
Nak³ad: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materia³ów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treœæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik ³obeski”, „tygodnik
pojezierza drawskiego”, tygodnik „gazeta gryficka”, „wieœci
œwidwiñskie”.
Sk³ad i druk: WPPP - £obez;
tel./fax (91) 39 73 730.

tygodnik ³obeski 24.7.2012 r.

Str
Str.. 3

INFORMACJE - REKLAMA

Pijany m³odzieniec wjecha³ w posesjê

Obudzi³ mnie ogromny huk, jakby
bomba wybuch³a...
(£OBEZ) Z 18 na 19 lipca ok.
godz. 3 nad ranem w £obzie, przy
ul. Koœcielnej, niespe³na 18-letni
pijany mê¿czyzna (Kamil K.
mieszkaniec Radowa Ma³ego) bez
uprawnieñ do kierowania pojazdami straci³ panowanie nad Fordem Mondeo i uderzy³ w budynek
mieszkalny. Kieruj¹cy pojazdem
znajdowa³ siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem 0,64
mg w wydychanym powietrzu.
- Obudzi³ mnie ogromny huk,
jakby bomba wybuch³a - mówi pani
El¿bieta S., w³aœcicielka uszkodzonego lokalu. - Us³ysza³am te¿ st³uczone szk³o, widz¹c uciekaj¹cych
sprawców myœla³am, ¿e to z³odziej.
Nie mog³am wydostaæ siê z mieszkania, poniewa¿ drzwi by³y zablokowane przez samochód. Bêd¹c w
szoku zadzwoni³am po Policjê.
Jak siê okaza³o funkcjonariusze
zatrzymali 4 m³ode osoby zwi¹zane
z tym zdarzeniem. S¹dz¹c po uszkodzeniach „kierowca” musia³ jechaæ
z du¿¹ prêdkoœci¹.
- Szkody s¹ ogromne. Uszkodzony zosta³ betonowy p³ot, ogró-

dek i ganek z korytarzem - dodaje
pani El¿bieta.
- Pod wp³ywem wstrz¹su zosta³a
uszkodzona instalacja gazowa. Nigdy bym nie pomyœla³a, ¿e coœ takiego mi siê przydarzy.
Sprawcy zostan¹ postawione
zarzuty kierowania pojazdem bez
uprawnieñ, spowodowania kolizji
drogowej bêd¹c pod wp³ywem alkoholu oraz u¿ycia pojazdu bez
zgody w³aœciciela.
- Osobiœcie chcia³am podziêkowaæ Policji, Stra¿y Po¿arnej i panom z Elektrowni i Gazowni za
szybk¹ i sprawn¹ interwencjê. Dziêkujê równie¿ moim s¹siadom Ryszardowi Staniszewskiemu oraz
Dorocie i Bogdanowi Zienkiewiczom za okaza³¹ ¿yczliwoœæ. Szczególne podziêkowania sk³adam mojej rodzinie oraz pani Karolinie
Baryluk, panu Bogdanowi Idzikowi, paniom ze Starostwa i moim
dyrektorom: pani Agnieszce Kardasz i panu £ukaszowi Wójcickiemu.
Poniewa¿ kieruj¹cy prowadzi³
pojazd znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, to zgodnie z przepisami
dotycz¹cymi ubezpieczenia, firma
ubezpieczeniowa po wyp³aceniu

DREWNO

kominkowe i opa³owe
Dowóz do klienta

tel. 608-55-81-60

odszkodowania dla pokrzywdzonych mieszkañców budynku ma
prawo do regresu finansowego
wobec sprawcy. Koszty zwi¹zane z
usuniêciem szkody i wszelkimi naprawami budynku pokryje wiêc najprawdopodobniej sprawca.
Ten wypadek to kolejny przyk³ad m³odzieñczej g³upoty, popisu.
Warto by ktoœ pomyœla³ o zamontowaniu barierki ochronnej, aby unikn¹æ w przysz³oœci podobnych, nieszczêœliwych wydarzeñ.
KK

Us³ugi
budowlane
Nadzór budowlany,
budownictwo
i remonty od A do Z
Firma z doœwiadczeniem

Tel. 607-861-438,
91 39 52 672
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Przedwakacyjna sesja w Wêgorzynie

(GMINA WÊGORZYNO)
Podczas ostatniej sesji rady
Miejskiej w Wêgorzynie
podjêto uchwa³ê w sprawie
przyznania absolutorium dla
burmistrza gminy. Ponadto
radni podjêli jeszcze siedem
innych uchwa³.
Sesjê rozpocz¹³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, zosta³ przedstawiony porz¹dek obrad, a nastêpnie
przyjêto protokó³ z ostatniej sesji.
Nastêpnie radni zg³aszali wnioski i
interpelacje.
Na czerwcowej sesji, tu¿ przed
rozpoczêciem wakacji, na sesji podsumowano dzia³alnoœæ jednostek
organizacyjnych podlegaj¹cych
gminie. Kolejno przedstawiono: informacjê z dzia³alnoœci Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Wêgorzynie za rok 2011; informacjê z dzia³alnoœci Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Wêgorzynie za 2011 roku;
informacjê z dzia³alnoœci Urzêdu
Miejskiego w Wêgorzynie za 2011
rok oraz informacjê o przygotowaniu Gminy Wêgorzyno do sezonu
letniego w 2012 roku. Radni nie
mieli zastrze¿eñ do funkcjonowania
w/w jednostek. Pad³o kilka pytañ w
stosunku do przedstawicieli OPS.
Kolejnym punktem obrad by³o
podjêcie uchwa³. Pierwsza uchwa³a
dotyczy³a zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Wêgorzyno. Firma Vogel naby³a w
s¹siedztwie miasta Wêgorzyna pokaŸny obszar gruntów (48 ha). W
obszarze tym zamierza 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. 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 g³os
by³ wstrzymuj¹cy.
Drug¹ uchwa³¹ by³o zaopiniowanie projektu uchwa³y Zgromadzenia Celowego Zwi¹zku Gmin RXXI z siedzib¹ w Nowogardzie w
sprawie: zmiany statutu Celowego
Zwi¹zku Gmin R-XXI w Nowogardzie. Radni ³¹cznie z pani¹ burmistrz mieli wiele w¹tpliwoœci
zwi¹zanych ze zmian¹ statutu. Obawy niesie tak¿e za sob¹ sama „ustawa œmieciowa”. Statut mia³by byæ
zmieniony dopiero od lipca 2013
roku. Pani burmistrz zaznaczy³a, ¿e
jest to za póŸno – „od lipca 2013
roku musi byæ ju¿ pobierany podatek, a do koñca obecnego roku maj¹
byæ podjête uchwa³y w sprawie
wysokoœci tego podatku”.
Radni pytali tak¿e o sposób dostawy odpadów do S³ajsina, oraz o
wysokoœæ podatku. Po burzliwej
dyskusji przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej zarz¹dzi³ przerwê, po której nast¹piæ mia³o g³osowanie nad
projektem uchwa³y.
10 radnych zag³osowa³o za
przyjêciem uchwa³y, 4 osoby by³y
przeciw, 1 radny wstrzyma³ siê od
g³osowania.
Trzecia podjêta uchwa³a przez
radnych dotyczy³a zmiany bud¿etu
Gminy Wêgorzyno na rok 2012.
Kolejna natomiast by³a zmian¹
Uchwa³y Nr XLIII/507/2010 Rady
Mejskiej w Wêgorzynie z dnia 30
czerwca 2010 r. w sprawie okreœle-

nia trybu prac nad projektem uchwa³y bud¿etowej Gminy Wêgorzyno.
Pi¹ta uchwa³a by³a wyra¿eniem
zgody na zbycie nieruchomoœci
gruntowych po³o¿onych w obrêbie
ewidencyjnym nr 3 miasta Wêgorzyno.
Nastêpnie radni podjêli uchwa³ê
w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie od Polskich Kolei Pañstwowych S.A. w Warszawie prawa w³asnoœci 1 lokalu mieszkalnego po³o¿onego w obrêbie ewidencyjnym
Po³chowo w miejscowoœci Runowo
Pomorskie, wraz z udzia³em w gruncie stanowi¹cym prawo u¿ytkowania wieczystego.
Ostatni¹ uchwa³¹ zmieniono
uchwa³ê z 2010 roku w sprawie
przyjêcia „Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawieraj¹cych
azbest z terenu Gminy Wêgorzyno
na lata 2009-2013 z perspektyw¹ do
2032 r.”
Odrêbnym punktem obrad by³o
przyznanie absolutorium dla burmi-

strza gminy p. Monice KuŸmiñskiej.
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej odczyta³ wniosek Komisji w
sprawie udzielenia pani burmistrz
Monice KuŸmiñskiej absolutorium
z tytu³u wykonania bud¿etu gminy
za rok 2011. Wniosek zosta³ zaopiniowany pozytywnie.
Nastêpnie radni i zgromadzeni
goœcie wys³uchali opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotycz¹cej sprawozdania z wykonania bud¿etu za 2011 r. RIO
pozytywnie zaopiniowa³o wykonanie bud¿etu gminy za 2011 rok.
Przewodnicz¹cy rady Jan Mazuro
przeprowadzi³ g³osowanie nad
uchwa³¹ w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Wêgorzyna
z tytu³u wykonania bud¿etu gminy
za rok 2011. 13 radnych zag³osowa³o za udzieleniem absolutorium, 2
osoby wstrzyma³y siê od g³osowania, nie by³o g³osów przeciw.
Na koñcu sesji p. burmistrz odpowiada³a na pytania i interpelacje
radnych i so³tysów.
PJ

Burmistrz Wêgorzyna informuje
¿e zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o
gospodarce nieruchomoœciami /Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz.
651 z póŸn. zmian./ poda³ do publicznej wiadomoœci wykazy
nieruchomoœci oznaczonych:

- nr 620/2 o pow. 0,0691 ha w obrêbie nr 3 m. Wêgorzyno przy
ul. Pionierów 19a,
- nr 172/5 o pow. 0,1317 ha po³o¿onej w obrêbie Cieszyno, mprzeznaczonych do sprzeda¿y w drodze przetargu oraz
- lokalu mieszkalnego nr 1 mieszcz¹cy siê w budynku mieszkalnym wielorodzinnym po³o¿onym w obrêbie nr 1 miasta Wêgorzyno
przy Os. 40-lecia PRL 43,
- lokalu mieszkalnego nr 1 mieszcz¹cy siê w budynku mieszkalnym dwurodzinnym po³o¿onym w obrêbie nr 1 miasta Wêgorzyno
przy ul. Runowskiej 3a, w drodze bezprzetargowej wy³¹cznie na rzecz
najemcy.
W/w wykazy zosta³y wywieszony na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska

INFORMACJE
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Wykonawca przedszkola nie zap³aci³ dostawcy 160 tys. z³

Przedstawiciel Betmixu poszukiwa³
swoich pieniêdzy w urzêdzie
(£OBEZ) Na
nadzwyczajnej sesji,
zwo³anej w ubieg³ym
tygodniu w £obzie,
pojawi³ siê
niespodziewanie
przedsiêbiorca z
Nowogardu, któremu
wykonawca przedszkola
w £obzie jest winien
160 tys. z³otych. Szuka³
swoich pieniêdzy
w urzêdzie.
Przedstawiciel spó³ki jawnej
Betmix z Nowogardu pojawi³ siê w
£obzie, gdy przypadkowo przeczyta³ nasz artyku³ na temat budowanego przedszkola w £obzie. Chwyci³
za telefon, pytaj¹c, czy wiemy, czy
Gmina wyp³aci³a jakieœ pieni¹dze
firmie Profil, która przerwa³a budowê przedszkola i zesz³a z budowy.
Gdy dowiedzia³ siê, ¿e bêdzie sesja
na temat dofinansowania tej budowy, postanowi³ przyjechaæ i przedstawiæ radnym swoj¹ sytuacjê. Jak
powiedzia³, wykonawca nie zap³aci³
firmie 160 tysiêcy z³otych za dostarczony beton.
Przypomnijmy, ¿e k³opoty z t¹
budow¹ rozpoczê³y siê ju¿ pod koniec ubieg³ego roku. Nie za bardzo
by³o wiadomo, czy ktoœ tam pracuje. W kwietniu pojawi³a siê informacja, ¿e budowê bêdzie kontynuowa³
„konsorcjant”. Wtedy dopiero okaza³o siê, ¿e taki w ogóle jest, gdy¿ w
og³oszonym wyniku przetargu figurowa³a tylko firma Profil Tadeusza
KuŸnika z Rusinowa ko³o Œwidwi-

na. Burmistrzowie t³umaczyli, ¿e
urzêdnik pope³ni³ b³¹d, podaj¹c tylko jedn¹ firmê, bo przetarg wygra³o
konsorcjum dwóch firm. W tej sprawie posz³o nawet zawiadomienie do
Urzêdu Zamówieñ Publicznych,
który mia³ sprawdziæ procedurê
przetargow¹.
Urz¹d Miejski w kwietniu zmieni³ lidera konsorcjum i od tego momentu budowê przejê³a spó³ka Pro
Enviro ze Œwidwina, czyli drugi
konsorcjant.
Przedstawiciel Betmixu postanowi³ poszukaæ swoich pieniêdzy w
urzêdzie. Dlaczego? Dlatego, ¿e
zablokowa³ konto d³u¿nikowi i w
przypadku, gdyby on wystawi³ urzêdowi fakturê za roboty na przedszkolu, te pieni¹dze powinny trafiæ
do komornika, a póŸniej do niego.
Twierdzi³, ¿e widzia³ w lutym i marcu, ¿e coœ „na przedszkolu” by³o
robione, wiêc i faktury powinny byæ
wystawione.
Pyta³ – czy urz¹d dosta³ jak¹œ
fakturê i kto wzi¹³ pieni¹dze za
wykonywane w lutym i marcu roboty. Tak¿e o to, czy drugi konsorcjant
odpowiada prawnie za dzia³ania
pierwszego.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
stwierdzi³, ¿e on nie odpowiada za
to, ¿e wykonawca podpisa³ ze
spó³k¹ umowê, a nie zap³aci³. Okaza³o siê równie¿, ¿e w konsorcjum
jeden konsorcjant nie odpowiada za
zobowi¹zania drugiego. Wiceburmistrz powiedzia³, ¿e urz¹d ¿adnych
faktur za roboty wykonane w lutym
i marcu od KuŸnika nie otrzyma³.
- Widzia³em, ¿e w tym czasie
zosta³y tam po³o¿one tynki. Czy to
znaczy, ¿e zrobi³ wam je za darmo?
– upiera³ siê przedsiêbiorca.

Sprostowanie
W artykule „tam polepszyli, tu pogorszyli” napisaliœmy, ¿e ³¹cznik
miêdzy ulicami Niepodleg³oœci i Kwiatow¹ (Ogrodow¹) poprawia³ urz¹d,
co okaza³o siê pomy³k¹, gdy¿ ³¹cznik ów nale¿y do Spó³dzielni Mieszkaniowej i to ona wykonywa³a lub zleca³a te prace, po których powsta³a ogromna ka³u¿a. Za pomy³kê przepraszam.
Kazimierz Rynkiewicz

Podziêkowanie
Organizatorzy festynu w Wo³kowie w dniu 30.06.2012 r. serdecznie dziêkuj¹ za pomoc w organizacji imprezy firmie Micha³ów Wêgorzyno - Marek Michalczyszyn, pani Stanis³awie Koniecznej, panu
Koz³owskiemu oraz panu Janowi Sobotce.

Przedstawiciel Betmixu (pierwszy z prawej) przedstawia swoj¹ sytuacjê
radnym na sesji

Dyrektor Wydzia³u Inwestycji
przyzna³, ¿e tynki by³y wykonywane w styczniu i lutym.
- Zajêcie jest z 27 stycznia –
naciska³ przedstawiciel Betmixu.
- Te tynki skruszy³ mróz i trzeba
je by³o poprawiaæ..., w jakimœ procencie... - dyrektor szuka³ czegoœ w
papierach i nie móg³ znaleŸæ.

- Pan KuŸnik nie dosta³ za roboty, tylko zap³aciliœmy za materia³y
dostarczone przez Eko Farb wszed³ mu w s³owo wiceburmistrz
Kabat i zaproponowa³ przedsiêbiorcy wgl¹d w dokumenty po sesji. Ten
wychodz¹c zapowiedzia³, ¿e dokumenty sprawdz¹ prawnicy, a sprawa
i tak trafi do prokuratury.
KAR

Polecamy

Nadzieja w Ko³obrzegu
Kto lubi piosenki Jacka Kaczmarskiego mo¿e wybraæ siê w najbli¿szy weekend (27-28 lipca br.)
na IX edycjê Festiwalu Piosenki
Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja”.
Tym razem organizatorzy zapraszaj¹ na Noc Romantyczn¹ – koncert z³o¿ony z piosenek Jacka Kaczmarskiego.
Wyst¹pi¹: Piotr Machalica, Miros³aw Baka, Klementyna Umer,
Anna Sroka, Jacek Boñczyk, którym towarzyszyæ bêd¹ muzycy: Fabian W³odarek (fortepian), Pawe³
Stankiewicz (gitary), Konrad Kubicki (gitara basowa), Konrad Siwak (instrumenty perkusyjne).
Pocz¹tek koncertu o 21.00. O
godz. 23.00 odbêdzie siê koncert pt.
„Mój Staszewski” - koncert piosenek z repertuara Stanis³awa Staszewskiego w interpretacji jednego
z najlepszych polskich aktorów
œpiewaj¹cych Jacka Boñczyka i zna-

Goœciem ubieg³orocznej edycji Nadziei
by³ Przemys³aw Gintrowski

komitego tria muzycznego: Pawe³
Stankiewicz – gitara, banjo, Fabian
W³odarek – piano, akordeon, Konrad Kubicki – kontrabas, gitara bas.
Miejsce koncertów: hala
„£uczniczka” ul. £opuskiego.
Wstêp wolny. Ja siê wybieram, bo to
festiwal magiczny wrêcz.
KAR
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Pomys³ dobry, wykonanie jak zwykle...

Wyciêli drzewa przy okazji czyszczenia
(£OBEZ) Pomimo
wielokrotnego
nag³aœniania w
„Tygodniku £obeskim”
i opisywania
konsekwencji wycinki
drzew bez zezwolenia,
ci¹gle znajduj¹ siê tacy,
którzy bezmyœlnie to
robi¹. Mo¿e jednak byæ
i tak, ¿e robi¹ to z innych
pobudek, na przyk³ad
chciwoœci - wycinaj¹
i kradn¹ drzewo, bo to
dzisiaj cenny materia³.
Do takiej wycinki dosz³o
na terenach gminnych
za osiedlem Hanki
Sawickiej.
Za osiedlem znajduje siê teren
po starej ¿wirowni. Zd¹¿y³ ju¿ zarosn¹æ samosiejkami. Teren spodoba³
siê cz³onkom ³obeskiego Klubu
Motorowego „Wilki”, którzy wymyœlili, ¿e zrobi¹ tutaj tor do jazdy
motorami, k³adami i pojazdami terenowymi. Urz¹d Miejski w £obzie
w sierpniu 2011 roku podpisa³ z
Klubem umowê i u¿yczy³ im ten
teren. Na podstawie tej umowy mieli oni sami przygotowaæ tor, miêdzy
innymi oczyszczaj¹c teren z samosiejek. Prace zlecili firmie pilarskiej, zajmuj¹cej siê wycink¹
drzew. Jednak po wyciêciu krzaków
i m³odych drzewek okaza³o siê, ¿e
wyciêto równie¿ stare drzewa. Ile?
- Wed³ug wstêpnego szacunku
wyciêto oko³o dwudziestu drzew
bez zezwolenia - informuje Kata-

rzyna Trzciñska-Olchowik, dyrektor Wydzia³u Ochrony Œrodowiska
starostwa w £obzie. Dyrektor wszczê³a ju¿ w tej sprawie postêpowanie administracyjne, o czym wczoraj poinformowa³a pismami Urz¹d
Miejski w £obzie, jako w³aœciciela
terenu i Klub Motorowy Wilki - jego
posiadacza. Za wyciêcie drzew bez
zezwolenia gro¿¹ bardzo wysokie
kary pieniê¿ne - nawet do kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych za drzewo.
Kara mo¿e wiêc przekroczyæ kwotê
nawet 100 tysiêcy z³otych.
- Dok³adn¹ liczbê wyciêtych sa-

mowolnie drzew ustali powo³any
rzeczoznawca - doda³a dyrektor
Katarzyna Trzciñska-Olchowik.
Z kolei Ewa Ciechañska, kierownik Wydzia³u Infrastruktury
Komunalnej i Ochrony Œrodowiska
w urzêdzie miejskim twierdzi, ¿e informowa³a, ¿e klub mo¿e wyci¹æ
tylko drzewa maj¹ce do 10 lat, a
powy¿ej tego wieku tylko za zgod¹
starostwa. Jednak o tak¹ zgodê do
starostwa nikt nie wystêpowa³.
- Gdyby Klub Wilki wyst¹pi³,
zapewne by j¹ dosta³ - mówi dyrektor Trzciñska-Olchowik.

Sprawa ma trzy aspekty; z jednej
strony dotyczy kary za wycinkê
drzew bez zezwolenia, czym zajmuje siê starostwo, z drugiej kradzie¿y
maj¹tku gminnego - nielegalnie pozyskanego drewna, z trzeciej ochrony œrodowiska.
Jak nam powiedzia³ Mieczys³aw
Fojna, kierownik Wydzia³u Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomoœciami, w umowie u¿yczenia zapisano,
¿e nie mo¿na bez zgody u¿yczaj¹cego dokonywaæ ¿adnych zmian w
przedmiocie umowy, zaœ pkt 7 mówi
wrêcz, ¿e u¿ytkownik nie mo¿e
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terenu pod tor motorowy

szkodziæ roœlinnoœci na tych terenach (u¿yczono trzy dzia³ki). Dodaje, ¿e sam pomys³ by³ dobry, gdy¿
stara ¿wirownia s³u¿y³a wielu
mieszkañcom £obza i Suliszewic za
wysypisko œmieci. Teraz, maj¹c
gospodarza, mia³o siê to zmieniæ.
Burmistrz Ryszard Sola jeszcze
wczoraj zastrzega³ siê, ¿e nie wiedzia³, ¿e wyciêto tam drzewa bez
zezwolenia. Ma dzisiaj jechaæ obejrzeæ teren. Dodaje, ¿e pozyskane
drewno z wycinki samosiejek Klub
mia³ zagospodarowaæ we w³asnym
zakresie. Zastrzega³ równie¿, by nie
przes¹dzaæ, ¿e w ogóle wyciêto dam
drzewa inne, ni¿ samosiejki i ¿e zrobi³ to Klub Wilki.
Jednak sprawy tocz¹ siê ju¿ od
tygodnia i starostwo ustali³o ju¿
sprawców.
- Klub przyzna³ siê do wyciêcia
drzew bez zezwolenia, ale prezes
t³umaczy, ¿e nie byli œwiadomi, ¿e
nie mog¹ tych drzew wyci¹æ. - mówi
dyrektor wydzia³u starostwa Katarzyna Trzciñska-Olchowik.

Niestety, wygl¹da na to, ¿e znowu zabrak³o nadzoru ze strony
Urzêdu Miejskiego w £obzie, a
przecie¿ ju¿ takie sprawy tu przerabialiœmy. Wydaj¹c zgodê na wycinkê samosiejek, do lat 10., ktoœ z
urzêdu (Ewa Ciechañska z Ochrony
Œrodowiska?) powinien jechaæ na
ten teren i wskazaæ, które drzewa
mo¿na wyci¹æ, a których nie wolno.
Czy ka¿dy mieszkaniec miasta wie
„na oko”, jaki obwód ma drzewo 10letnie? Chocia¿ akurat w tym przypadku trudno mówiæ o pomy³ce.
Pokazane na zdjêciach pniaki po
wyciêtych drzewach jednoznacznie
wskazuj¹, ¿e by³y to stare, wyroœniête drzewa. Byæ mo¿e komuœ
przyda³y siê na deski, gdy¿ drewno
z m³odych drzew wci¹¿ le¿a³o na
wyrêbie, a drewno po starych drzewach ju¿ wywieziono.
Szkoda, ¿e przecie¿ w gruncie
rzeczy dobry pomys³ na tor motorowy „zar¿niêto” ju¿ na samym pocz¹tku.
Kazimierz Rynkiewicz
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W gminie Wêgorzyno mo¿na
Zmêczeni ¿yciem w
mieœcie? Najwy¿szy
czas zatem odkryæ
koj¹c¹ moc lasów i
jezior okolic Wêgorzyna.
Tereny te urzekaj¹
bogactwem dzikiej
przyrody, wci¹¿ jeszcze
nie w pe³ni poznanej
przez turystów.
Zwiedzanie warto rozpocz¹æ od
wizyty w punkcie informacji turystycznej, które znajduje siê w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wêgorzynie. Punkt czynny jest ca³y
rok w godzinach otwarcia biblioteki. Na miejscu zastajemy przyjazn¹
dyrektorkê placówki, która chêtnie
dzieli siê informacjami na temat turystycznych walorów gminy.
- W tej chwili nie posiadamy
¿adnych broszur informacyjnych.
Nowe bêd¹ dostêpne w punkcie
dopiero po „Lecie z Wêgorzem”.
Wszystkie ulotki i broszury zawsze
bardzo szybko siê rozchodz¹, dostajemy ich zdecydowanie za ma³o.
Ludzie czêsto przychodz¹ do naszego punktu i pytaj¹ o informacje turystyczne. Zdecydowanie wiedz¹ o
tym punkcie, jest on potrzebny. Nasi
lokalni mieszkañcy tak¿e pytaj¹ o
informacjê, ale zazwyczaj odwiedzaj¹ nas ludzie z zewn¹trz. Nasza
gmina jest bardzo ³adna pod wzglêdem przyrodniczym, mamy piêkne
jeziora i bujne lasy. W Runowie
warto zobaczyæ koœció³. Ludzie
skar¿¹ siê, ¿e w Wêgorzynie nie ma
hotelu, brakuje tak¿e restauracji,
turysta nie ma gdzie zjeœæ. Mamy za
to kilka dobrze prosperuj¹cych
oœrodków wczasowych. Mo¿na poleciæ te w Przytoni i Cieszynie, jest

Jezioro Przytoñ

te¿ oœrodek Granica Spokoju. Wed³ug mnie obecnie prowadzona jest
za ma³a promocja naszego regionu
na zewn¹trz, zdecydowanie mo¿na
to poprawiæ i bardziej zachêcaæ turystów do zwiedzania naszego regionu – mówi³a El¿bieta Kozio³, dyrektor biblioteki.
Po³o¿enie gminy
Zgodnie z obecnym podzia³em
administracyjnym, gmina Wêgorzyno le¿y w centralnej czêœci woj.
zachodniopomorskiego, w powiecie ³obeskim. Od strony po³udniowej graniczy z gmin¹ Iñsko, od zachodu z gminami Chociwel i Dobra.
Granicê pó³nocn¹ wyznaczaj¹ gminy Radowo Ma³e i £obez. Tereny
nale¿¹ce do gminy Wêgorzyno le¿¹
w obszarze dwóch regionów: Pojezierza Iñskiego oraz Wysoczyzny
£obeskiej. Tereny te cechuje bogate
urzeŸbienie powierzchni oraz
znaczne wzniesienie nad poziom
morza. Charakterystycznymi elementami kszta³tuj¹cymi lokalny
krajobraz s¹ wzgórza morenowe,
po³o¿one na ogó³ w kierunku z po³udniowego na pó³nocno-wschodni.
Wzgórza pokrywaj¹ czêsto kompleksy leœne, a zag³êbienia terenu
wype³niaj¹ jeziora rynnowe, równie¿ pochodzenia polodowcowego.
Najwiêkszym z nich jest Woœwin
(pow. 831 ha), malowniczo po³o¿one w po³udniowo-zachodniej czêœci
gminy.
Gmina w ca³oœci le¿y w dorzeczu Regi, jednej z wiêkszych rzek
zachodniego Pomorza, uchodz¹cej
do Ba³tyku w rejonie Mrze¿yna.
Rega, przez pasjonatów kajakarstwa uznawana jest za jeden z najwspanialszych szlaków kajakowych w Polsce, wêdkarze zaœ maj¹
okazjê z³apaæ w jej wodach pstr¹ga.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Bogdaniec” w Winnikach
Dla ochrony unikalnych i wyró¿niaj¹cych siê elementów przyrodniczych i krajobrazowych Pojezierza
Iñskiego, w 1981r utworzony zosta³
Iñski Park Krajobrazowy. Tereny
gminy Wêgorzyno wchodz¹ce w
obszar Parku zajmuj¹ ok. 9.000 ha,
na terenie jego otuliny znajduje siê
ok. 2.700 ha. W parku wystêpuje 28
gatunków roœlin prawnie chronionych, w tym a¿ 22 pod ca³kowit¹
ochron¹. Jest ostoj¹ wielu gatunków
zwierz¹t, takich jak: dziki, sarny,
borsuki, gronostaje, jenoty, tchórze,
³asice. Maj¹ tu swoje stanowiska
ptaki, które wymienione s¹ w œwiatowej „Czerwonej Ksiêdze” jako
gatunki zagro¿one wyginiêciem. S¹
nimi: bocian bia³y, orze³ bielik, kania ruda, a tak¿e b¹ki, b³otniaki stawowe, bocian czarny, kania czarna,
orlik krzykliwy, rybitwa zwyczajna
i czarna, ¿uraw i zimorodek - zagro¿one wyginiêciem w skali europejskiej.

Jezioro jest rajem dla ¿eglarzy, rybaków i pozosta³ych entuzjastów
wodnego wypoczynku. Niektóre
miejscowoœci po³o¿one nad samym
jeziorem posiadaj¹ znakomite walory rekreacyjne m.in. Cieszyno.
Na pla¿y miejskiej w Wêgorzynie odpoczywaj¹ przede wszystkim
mieszkañcy miasta. Do dyspozycji
pla¿owiczów jest molo i boisko do
gry w siatkow¹ pi³kê pla¿ow¹.

Jeziora w gminie Wêgorzyno
Tereny gminy obfituj¹ w ró¿nej
wielkoœci jeziora, które z jednej
strony s¹ rajem dla wêdkarzy oraz
mi³oœników wypoczynku nad wod¹,
z drugiej stanowi¹ miejsce wystêpowania dziesi¹tków gatunków ptaków. Wody na terenie gminy Wêgorzyno zajmuj¹ 7 proc. powierzchni.
Do najwiêkszych jezior nale¿¹: Woœwin - 831 ha i Wêgorzyno - 68,3 ha.
Jezioro Woœwin jest jednym z
najwiêkszych na Pomorzu rynnowych jezior polodowcowych. Jego
d³ugoœæ przekracza 10 kilometrów,
a w najszerszym miejscu brzegi
oddalone s¹ od siebie o nieco ponad
dwa kilometry. W najg³êbszym
miejscu dno znajduje siê ponad 28
metrów poni¿ej tafli wody. Woda w
zbiorniku jest œrednio przezroczysta. W roku 2000 jezioro zakwalifikowano do II klasy czystoœci. Pod
wzglêdem bakteriologicznym spe³nione by³y normy I klasy czystoœci.

Gospodarstwo agroturystyczne
„Bogdaniec” po³o¿one jest 70 km
od Szczecina w malowniczej wsi
Winniki, pomiêdzy lasami i jeziorami Pojezierza Drawskiego i Iñskiego Parku Krajobrazowego. Teren
zadrzewiony, ogrodzony, z wêdzarni¹, suszarni¹ grzybów i owoców.
Tereny w pobli¿u „Bogdañca” bogate s¹ w zachwycaj¹c¹ przyrodê,
która bywa koj¹ca i jednoczeœnie
motywuj¹ca do aktywnego wypoczynku na trasach pieszych, rowerowych oraz konnych eskapadach w
Stadninie Ogierów w £obzie. Gospodarze oferuj¹ miejsce na ognisko, grill, plac zabaw dla dzieci,
sp³ywy Draw¹ i Reg¹, grzybobranie
z suszeniem oraz bezkrwawe ³owy.
Rzadkie okazy flory i fauny dostarcz¹ niezapomnianych wra¿eñ i
przepiêknych zdjêæ. Tutaj mo¿na
poznaæ smak wiejskich jaj, mleka
prosto od krowy, twarogu, chleba
w³asnego wypieku, domowych wy-

Oœrodki agroturystyczne
w gminie Wêgorzyno
Gmina Wêgorzyna bogata jest w
oferty gospodarstw agroturystycznych. Zatrzymaæ mo¿na siê w Winnikach w gospodarstwie agroturystycznym „Bogdaniec”, w Zwierzynku - „Pod Dêbem”, w Przytoni,
gdzie nocleg oferuj¹ pensjonat
„Wodna Dolina” i oœrodek wypoczynkowy „Przytoñ” oraz w Cieszynie £obeskim w oœrodku wypoczynkowym „Woœwin”.

WÊGORZYNO
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Jezioro i pla¿a w Wêgorzynie
robów i przetworów. W okolicy
znajduje siê wiele zabytków sakralnych i pomników przyrody.
- Du¿o pod wzglêdem promocji
turystyki w naszym regionie robi siê
w Starostwie Powiatowym w
£obzie, mniej natomiast w Urzêdzie
Miejskim w Wêgorzynie. - mówi
Bogdan Bernat, w³aœciciel „Bogdañca”. - Jeœli chodzi o kwaterobiorców, to ten rok jest trochê gorszy od poprzedniego. S¹ tego dwa
podstawowe powody: ogólne zubo¿enie spo³eczeñstwa i z³a pogoda. W
ubieg³ym roku musia³em w niektórych momentach odmawiaæ przyjêcia turystów w moim „Bogdañcu”.
Turystów mam naprawdê z ca³ej
Polski, przyje¿d¿aj¹ do mnie ze
Szczecina, Gdañska, Bydgoszczy,
Poznania, Krakowa, Cieszyna,
przyje¿d¿aj¹ te¿ Œl¹zacy. Prócz
tego mam te¿ goœci z zagranicy. Tak
jest przez okres wiosenno-letni.
PóŸniej przyje¿d¿a wiêcej rencistów i emerytów. Sta³ych klientów
ma ka¿de gospodarstwo agroturystyczne, jednak s¹ to nieliczni ludzie, którzy zaprzyjaŸniaj¹ siê z
w³aœcicielami. Wiêkszoœæ goœci
przyje¿d¿a tylko raz, maksym¹ turysty jest to, ¿e pragnie on zwiedziæ
jak najwiêcej miejsc, wiêc gdy
zwiedzi gminê Wêgorzyno, to póŸniej atrakcji szuka gdzie indziej.
Turyœci ³akn¹ nowych przygód. Jestem w stanie przyj¹æ oko³o 20 osób.
Turyœci z zewn¹trz przyje¿d¿aj¹ tu
przede wszystkim odpocz¹æ. Mogê
turystom za³atwiæ sp³yw kajakowy,
przeja¿d¿ki konne, lot balonem,
mogê równie¿ za³atwiæ wycieczkê

do Wolina, Ko³obrzegu czy te¿ Berlina. Ze wszystkiego siê wywi¹zujê.
W moim gospodarstwie agroturystycznym oferujê tak¿e posi³ki.
Mogê pochwaliæ siê, ¿e potrafiê
przygotowaæ potrawê ze œlimaków.
Uwa¿am, ¿e LOT jest bardzo dobr¹
inicjatyw¹, na pewno taka organizacja pomaga lokalnym przedsiêbiorc¹ zwi¹zanym z turystyk¹ i
przyœpiesza rozwój turystyki – ocenia pan Bogdan Bernat.
Oœrodek „Przytoñ” jest oœrodkiem sezonowym, a wiêc dzia³a od
wiosny do jesieni. Ka¿dy domek jest
w pe³ni wyposa¿ony; s¹ w nim 1 lub
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, ubikacja i kryty taras, na wyposa¿eniu
ka¿dego domku jest grill i krzes³a
plus stolik ogrodowy, lodówka i tv.
Od oœrodka do sklepu spo¿ywczego
jest oko³o 300-400 m. Dodatkowo w
pe³nym sezonie samochód z piekarni podje¿d¿a rano pod sam¹ bramê
oœrodka. Na terenie oœrodka znajduje siê basen, sprzêt p³ywaj¹cy oraz
rowery.
- Domków mamy 17, ale wynajmujemy tylko 12, dlatego, ¿e jest
taka opcja, aby wynaj¹æ u nas domek
na ca³y sezon. Jest to op³ata za dwa
miesi¹ce wczasów, ale turysta ma
ten domek dostêpny od wiosny do
jesieni, czyli oko³o 6 miesiêcy.
Oœrodek nale¿y do szczeciñskich
spó³ek. Nasz region nie jest ¿adnym
turystycznym eldorado, ale tego nie
zmienimy. Mo¿emy natomiast bardziej promowaæ ten region, a moim
zdaniem tego nie robi siê nale¿ycie.
Gmina i nasz powiat powinny pro-

wadziæ intensywniejsze dzia³ania w
dziale promocji i turystyki. Nasz
region powinien byæ bardziej promowany w kraju. Na razie w samorz¹dach tylko du¿o siê mówi o turystyce. Ostatnio turystyka trochê
podupada, g³ównie przez pogodê,
przez kilka ostatnich lat s³oñce nam
nie sprzyja, pada deszcz, czêsto
wystêpuj¹ burze, ludzie wiêc czêsto
decyduj¹ siê na zagraniczne woja¿e.
Oœrodek prowadzê ju¿ 17 sezon i
choæby cz³owiek chodzi³ na uszach,
to jest takie powiedzenie, ¿e jeszcze
taki siê nie urodzi³, aby wszystkim
dogodzi³. Przyjedzie m³odzie¿, to
bêd¹ chcieli poszaleæ, przyjad¹ osoby starsze, to bêd¹ chcia³y odpocz¹æ
w spokoju i ciszy. Czasami to ze
sob¹ koliduje, powoduj¹c konflikty.
Staramy siê to na ró¿ne sposoby

rozwi¹zywaæ. Wiêkszoœæ turystów
pochodzi z zewn¹trz, miejscowi
mieszkañcy nie decyduj¹ siê na odpoczynek w naszym oœrodku. 90
procent wczasowiczów przyje¿d¿a
ze Szczecina, jest te¿ wielu z Niemiec. Wczasowicze s¹ ostro¿ni. W
wiêkszoœci trafiaj¹ do nas dziêki
stronie internetowej lub przez znajomych. Jeœli klienci do nas dzwoni¹, to na ¿yczenie wchodzimy do
domku, robimy aktualne zdjêcia i
wysy³amy je klientowi na adres
email. Na oœrodku mamy samodzielne domki, wraz z kuchni¹ i
³azienk¹. Jednak wiêkszoœæ ludzi
chce zjeœæ w restauracji lub jakimœ
barze. Niestety w Wêgorzynie nie
ma takich miejsc, jest tylko jedna
restauracja i pizzeria, nic poza tym.
Bezpoœrednio na terenie oœrodka
jest bardzo ³adna pla¿a, du¿y pomost. Oferujemy ³ódki i kajaki, rowerki. Mamy tak¿e osobno basen,
na którym bardzo du¿o czasu spêdzaj¹ dzieci. Dodatkowo oferujemy
du¿o „zabawek” dla dzieci typu
zje¿d¿alnie, huœtawki. Mamy tak¿e
mo¿liwoœæ napompowania butli do
nurkowania – opowiada gospodarz
oœrodka Dariusz Staroñ.
Ciszê, spokój, odpoczynek, to
zapewni ci Zwierzynek. Jest to has³o reklamowe przedsiêbiorstwa
agroturystycznego „Pod Dêbem”.
Gospodarstwo po³o¿one jest 76 km
od Szczecina. To co wyró¿nia ten
oœrodek wœród innych gospodarstw,
to fakt, i¿ na jego terenie roœnie 300letni d¹b. S¹siedztwo dzikiej przyrody i oddalenie od miast sprawia,
¿e wypoczynek w otoczeniu ciszy i
spokoju, staje siê pe³nowartoœciowy. Kolejnym atutem jest s¹siedztwo znanych w woj. zachodniopomorskim jezior, w tym: Woœwin
Cd. na str. 10

Domek w oœrodku wypoczynkowym „Przytoñ”
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W gminie Wêgorzyno mo¿na odpocz¹æ...
Cd. ze str. 9
(oddalone o 9 km, Mielno (3 km)
i Mieszewo (3 km). Usytuowanie
oœrodka na obrze¿ach wsi Zwierzynek sprzyja wycieczkom rowerowym i d³ugim spacerom.
- Prowadzimy typowe gospodarstwo rolne i jesteœmy w stanie przyj¹æ maksymalnie 13 osób. Wczasowicze chêtnie ³owi¹ ryby, udaj¹ siê
na spacery. Zatrzymuj¹cym siê u nas
z regu³y chodzi o odpoczynek w
zaciszu. Niekiedy jednak goœcimy
m³odych ludzi, którzy pragn¹ zorganizowaæ sobie pikniki czy te¿ biesiady. Klientów mamy g³ównie ze
Szczecina i Œl¹ska. W gospodarstwie mamy osobn¹ kuchniê, ka¿dy
sobie sam gotuje – mówi³ w³aœcicielka oœrodka Teresa Dudka.
Ca³oroczny oœrodek wypoczynkowy prosperuje tak¿e w Przytoni.
„Wodna Dolina”, bo tak siê nazywa,
po³o¿ona jest w otulinie Iñskiego
Parku Krajobrazowego, przy brzegu piêknego jeziora Zajezierze.
Oœrodek oferuje oko³o 30-40 miejsc
noclegowych w pokojach o ró¿nej
wielkoœci, z kompleksowym wyposa¿eniem sanitarnym. Teren oœrodka jest ogrodzony i oœwietlony. Pensjonat posiada wypo¿yczalniê
sprzêtu wodnego, rowerów a tak¿e
plac zabaw dla dzieci.
- W naszym oœrodku mo¿na naprawdê wypocz¹æ. Okolice te s¹
piêkne, przyroda bardzo bogata.
Turyœci na terenie oœrodka maj¹ do
dyspozycji trampolinê, sto³y do
pink-ponga, plac zabaw. Posiadamy
pla¿ê z myœl¹ o dzieciach, mog¹ oni
korzystaæ ze zje¿d¿alni do wody,
jest to du¿a frajda dla nich. Jeœli my
zadbamy o zajêcie dla dzieci, wtedy
bêd¹ odpoczywaæ ich rodzice, a
przecie¿ w³aœnie o to chodzi. Przyje¿d¿aj¹ do nas klienci z ca³ej Polski, a tak¿e z Niemczech, Norwegii.
Nie organizujemy ¿adnych imprez,
starannie dobieramy tak¿e wczasowiczów. Pomoc gminy i powiatu jest
bardzo ma³a, ze strony samorz¹dów
nie ma inicjatywy, nie ma prób promocji regionu jako atrakcyjnego
turystycznie – mówi w³aœciciel
„Wodnej Doliny”.
Oœrodek „WOŒWIN” po³o¿ony
jest w wiosce letniskowej Cieszyno
£obeskie, na terenie malowniczej
otuliny Iñskiego Parku Krajobrazowego, w odleg³oœci 100 metrów od
jeziora Woœwin. Woda w jeziorze
jest pierwszej klasy czystoœci; zasobna w ryby. Jezioro jest po³¹czone z s¹siaduj¹cym jeziorem Mielno.
Z uwagi na du¿y kompleks leœny,
Cieszyno posiada bardzo zdrowy
mikroklimat, zalecany przez leka-

rzy - szczególnie osobom ze schorzeniami dróg oddechowych. Przy
nabrze¿u jeziora jest pomost, a za
symboliczn¹ op³at¹ mo¿na korzystaæ ze sprzêtu do p³ywania (³ódki,
kajaki, rowery wodne). Wczasowicze s¹ zakwaterowani w murowanych domkach parterowych, w pokojach 2 i 3 osobowych. Jednorazowo oœrodek mo¿e przyj¹æ 72 osoby.
W ka¿dym domku s¹ dwa pokoje i
dwie ³azienki z natryskiem, umywalk¹, wc, lodówka, radio i czajnik
bezprzewodowy. Do dyspozycji
goœci jest du¿a œwietlica, gdzie mo¿na pograæ w bilard, ping-ponga oraz
ró¿ne gry dla dzieci. Dostêpna jest
równie¿ kawiarnia z napojami, s³odyczami i innymi produktami ¿ywnoœciowymi.
Oœrodek jest czynny przez ca³y
rok - mo¿na organizowaæ kolonie
dla dzieci i m³odzie¿y, zielone szko³y, szkolenia wyjazdowe, kursy,
wczasy specjalistyczne (np. nauki
jêzyka). Teren wokó³ oœrodka jest
wyposa¿ony w boisko do gry w pi³kê siatkow¹, no¿n¹ i koszykow¹,
bogaty plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko, grill, parking dla samochodów.
Warto zobaczyæ
W gminie prócz malowniczych
krajobrazów mo¿na tak¿e zobaczyæ
kilka bardzo ciekawych zabytków.
W wiêkszoœci s¹ to koœcio³y.
Runowo, to wieœ znajduj¹ca siê
oko³o 4 km na pó³nocny-zachód od
Wêgorzyna (ok. 340 mieszk.), po³o¿ona nad Resk¹ Wêgorz¹, przy zbiegu dróg z Chwarstna i Winnik, po
zachodniej stronie drogi Wêgorzyno - Resko.
Na uwagê zas³uguje tu póŸnogotycki koœció³ pod wezwaniem œw.
Tomasza Aposto³a. Œwi¹tynia, zbudowana z kamienia, przebudowana
zosta³a w 1860 r. Wkomponowana
jest w uroczy skrawek zieleni, otoczona wysokimi drzewami, co sprawia, ¿e ma siê wra¿enie, i¿ chroni¹
one œwi¹tyniê swoimi konarami. Do
koœcio³a prowadzi alejka, przy zadbanym trawniku. Po drodze znajduje siê grota, a w niej figurka Matki
Boskiej. To sprawia, ¿e miejscem
sacrum nie jest jedynie wnêtrze koœcio³a, lecz i jego otoczenie.
Wschodni szczyt koœcio³a zosta³
ozdobiony szeœcioma ostro³ukowymi blendami w XIX w. Neogotycka
wie¿a pochodzi z 1882 r. z ceg³y
glazurowanej. Koœció³ jest obiektem zabytkowym o numerze rejestracyjnym 213 z 19.12.1956 r.
Obiekt jest interesuj¹cy nie tylko ze
wzglêdu na swoj¹ architekturê, nadaj¹c¹ bryle strzelistoœæ i lekkoœæ.
Na równie du¿¹ uwagê zas³uguje

PóŸnogotycki
koœció³ pod
wezwaniem
œw. Tomasza
Aposto³a
w Runowie.

renesansowe wyposa¿enie œwi¹tyni
z XVII w.: chrzcielnica, stalle, ambona oraz dwa lichtarze z XVI w. W
1604 r. w koœciele ustawiono renesansow¹ ambonê i chrzcielnicê sygnowan¹ przez artystê B. Predelle.
W XVIII wieku zbudowano barokowy o³tarz. W ma³ych okienkach
znajduj¹ siê witra¿e z herbami.
Uwa¿ny obserwator dostrze¿e w
p³ycinach stalli 4 herby, w tym herb
rodu von Rhode – dawnych w³aœcicieli wsi.
Ponadto ciekawe koœcio³y mo¿na zobaczyæ w miejscowoœciach:
BrzeŸniak (Koœció³ œw. Miko³aja),
Chwarstno (Koœció³ Wniebowziêcia NMP), Gardno (Koœció³ Œw.
Mateusza), Ginawa (Koœció³ Œw.
Anny), Przytoñ (Koœció³ œw. Marii
Magdaleny), Winniki (Koœció³ Œw
Karola Boromeusza), Zwierzynek
(Koœció³ Œw. Rodziny).
W miejscowoœci D³usko w czasie II wojny œwiatowej mieœci³y siê
obozy jenieckie i pracy przymusowej. Koœció³ (ruina) – z XVIII w.
po³o¿ona jest na wysokim wzniesieniu, przy skrzy¿owaniu dróg, z
cmentarzem przykoœcielnym otoczonym murem kamiennym.
W Kraœniku £obeskim znajduje
siê park dworski – naturalistyczny z

XIX w. o powierzchni 6,5 ha, le¿¹cy
w po³udniowej czêœci wsi. Prowadzi do niego aleja lipowa, o obwodzie drzew do 360 cm. W pó³nocnej
czêœci parku polana, na której kiedyœ sta³ dwór. Ponadto w miejscowoœci tej znajduje siê Grobowiec
Passartów.
Podsumowuj¹c gmina Wêgorzyno jest wyj¹tkowo atrakcyjna
pod wzglêdem przyrodniczym.
Kraina bujnych lasów, czystych jezior i rzek bogatych w ryby, z wieloma gatunkami zwierz¹t i ptaków –
to wspania³e miejsce do wypoczynku i sprzyjaj¹ce warunki do powstania bogatej bazy agroturystycznej, a
tej w opisywanej tu gminie nie brakuje. Gospodarstwa te pielêgnuj¹
swój niepowtarzalny charakter,
ka¿de gospodarstwo posiada inna
ofertê, przez co na naszych terenach
ka¿dy znajdzie coœ dla siebie.
Naprawdê warto postawiæ na
lokalny wypoczynek. Czêsto bowiem nie mamy pojêcia, na jak bogatych terenach mieszkamy. Cudze chwalicie, swego nie znacie.
Zachêcamy do odpoczynku na terenie gminy Wêgorzyno i powiatu
³obeskiego.
Piotr Jachym
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Sesyjne interpelacje i zapytania
radnych Gminy Radowo Ma³e
(GMINA RADOWO
MA£E) Przedstawiamy
wnioski, interpelacje i
zapytania radnych, jakie
pad³y na ostatniej sesji
Rady Gminy.
Andrzej Szubert:
- Chcia³em ponownie zg³osiæ, ¿e
nadal wystêpuje problem z wybijaj¹c¹ wod¹ zaraz przed mostem na
drodze w Rogowie. Niech wreszcie
drogówka zrobi to raz a porz¹dnie.
- Chcia³bym te¿ prosiæ o wyciêcie akacji, które s¹ na boisku do siatkówki. Nie wiem czy da siê to zrobiæ
ale mieszkañcy graj¹ w siatkówkê i
zniszczyli ju¿ 4 pi³ki.
- Wnioskujê tak¿e o pokrycie
nasypu na przystanku. Kiedyœ ju¿ na
ten temat rozmawialiœmy. Chodnik
jest zrobiony, czêœæ dziur za³ataliœmy.
Boles³aw £êcki:
- Chcia³em zg³osiæ do naprawienia odcinek drogi w Rekowie
prowadz¹cy do œwietlicy wiejskiej.
So³tys bardzo ³adnie tam pozamiata³, posprz¹ta³ i tam by siê przyda³o
porozmawiaæ ze starostwem, zebraæ jakieœ œrodki na to, ¿eby zasmo³owaæ tam podsypkê z grysiku.
Niestety obecnie jest tam dziura na
dziurze.
- Mamy œcie¿ki rowerowe. Bardzo ³adnie wykoszony jest odcinek
jad¹c z miejscowoœci Strzmiele
przez las do Smorawiny i tam siê
przeje¿d¿a gór¹ przez dzia³kê w,
któr¹ obecnie zarz¹dza Duñczyk. A
jest bardzo ³adna droga do³em, mo¿na jechaæ przez las, jest tam bruk,
pamiêtam, ¿e za dawnych czasów
chodziliœmy w³aœnie t¹ drog¹ do
Smorawiny. Wnioskujê aby przywróciæ t¹ drogê do dzia³ania. Jest to
wspania³e miejsce.
Andrzej Kusyk:
- Droga z Mo³dawina do Maliñca siê sypie, dziury siê robi¹ i powiêkszaj¹. Proszê o zajêcie siê tym
problemem, nale¿y poprawiæ t¹ drogê.
- Na drodze Mo³dawin Mo³dawinek nale¿y wyci¹æ krzaki, droga
zrobi³a siê bardzo w¹ska.
Marzanna Taborska:
- Wnioskujê o zajêcie siê poboczami dróg. W niektórych miejscach rowy i pobocza s¹ bardzo zaroœniête, co stwarza du¿e zagro¿enie dla u¿ytkowników dróg.

Zygmunt B³awzdziewicz:
- W³aœciwie chcia³em poruszyæ
sprawê bardziej dotycz¹c¹ so³tysów. S³ychaæ, i¿ maj¹ wielkie problemy z wykoszeniem zielonych
terenów w swoich so³ectwach, czasem s¹ to naprawdê du¿e obszary.
Myœlê, ¿e pewne rzeczy s¹ tutaj niedograne. Niektórzy so³tysi potrzebuj¹ paliwa do skoszenia terenu, ale
nie mog¹ tego zrobiæ, poniewa¿ nie
posiadaj¹ na stanie so³eckiej kosiarki. Pani skarbnik z drugiej strony
mówi mi, ¿e to paliwo mo¿na kupiæ.
Proszê o wyjaœnienie tej sprawy i o
dok³adne poinformowanie so³tysów
jak to powinno wygl¹daæ. Oczekujê, aby jasno zosta³o powiedziane
kiedy so³tysi mog¹ kupiæ paliwo.
Czy jest mo¿liwoœæ aby wys³aæ na
wioski pracowników z CIS-u?
Na pytania odpowiada³ wójt
Józef Wypijewski
- Zg³osimy temat wybijaj¹cej
wody w Rogowie ZDP. Co do tematu wyciêcia akacji, to rada so³ecka
musi wyst¹piæ do mnie z wnioskiem
o pozwolenie na usuniêcie tych
drzew. Ja ju¿ kiedyœ wystêpowa³em
w tej sprawie do starostwa. Widzia³em te akacje. Skracaj¹c je do 2
metrów zetniemy wiêcej ni¿ 20%,
czego nie wolno robiæ. Dlatego lepiej
wyst¹piæ do starostwa o pozwolenie
na wyciêcie tych akacji. Natomiast
drogê ko³o przystanku na pewno
posypiemy jakimœ kruszywem.
- Przyjrzê siê drodze do œwietlicy w Rekowie i zobaczê co mo¿na

tam zrobiæ. Pewnie nie uda siê to w
tym roku, jeœli naprawa bêdzie wymaga³a gruntownej przebudowy.
Przejadê siê te¿ na leœn¹ drogê Strzmiele – Smorawina. Wiem, która to
droga. Zastanowimy siê co mo¿na
tam szybko zrobiæ.
- Droga Maliniec - Mo³dawin
by³a monitowana, ale w³aœciciel firmy, który mia³ j¹ naprawiaæ uleg³
wypadkowi drogowemu i nie ma z
tym panem obecnie kontaktu. Sprawa jednak nie jest zapomniana. Zawsze obieca³em te¿, ¿e jak bêd¹
pracownicy w naszej gminie, to
wytniemy krzaki. Grupa Z CIS-u u
nas funkcjonuje, a ju¿ ogarnêli np.
Czachowo, umówi³em siê z instruktorem i bêdziemy wycinali krzaki.
Ale metr od drogi, nie wiêcej, po to
aby w zimie nie nawiewa³o nam
du¿o œniegu na drogi.

- Widzê, ¿e zasz³o nieporozumienie z tym paliwem do kosiarek.
Wiêc s³uchajcie, nigdy u nas nie
by³o problemu z paliwem. Tam
gdzie nie macie kosiarki w so³ectwie, ale ktoœ chce daæ kosiarkê,
po¿yczyæ, to mówi³em zawsze,
kupcie 5 litrów paliwa, a my to rozliczymy ze œrodków gminnych. W
bud¿ecie zabezpieczyliœmy na ten
cel œrodki. Tylko proszê nie kupowaæ od razu beczki paliwa. 5 litrów
do kosiarki w zupe³noœci wystarczy. Ale chcia³bym te¿ zaznaczyæ,
¿e jeœli so³tysi nie zakupili jeszcze
kosiarki z funduszu so³eckiego, to
nie mo¿na z tego funduszu te¿ kupiæ paliwa. Tam gdzie nie ma tych
kosiarek, w ramach funduszu powinny byæ one jak najszybciej zakupione. Nie mo¿na ¿erowaæ na
funduszu gminnym.
Piotr Jachym

To przyjemny moment w pracy policjanta...

Awanse policjantów Komendy
Powiatowej Policji w £obzie
(£OBEZ) W miniony
pi¹tek odby³o siê
spotkanie policjantów
Komendy Powiatowej
Policji £obzie, na
którym komendant
Robert Gaj
wrêczy³ policjantom
jednostki awanse
na wy¿sze stopnie.

Aspirantem sztabowym zosta³a
st. asp. Beata Œliwka.

sier¿. szt. Tomasz Piec i sier¿. szt.
Sebastian Gradus.

Starszymi aspirantami zostali
asp. Piotr Rzepkowski i asp.
Krzysztof ¯egota.

Na sier¿antów sztabowych
awansowali starsi sier¿anci: Arleta
Szwaciñska, Grzegorz Powi³ajtis i
Piotr Styczeñ.

Aspirantem Policji mianowani
zostali m³odsi aspiranci: Monika
Ratajska, Magdalena Rymszewicz,
Marek B³osiñski, Miros³aw Kêsy i
Mariusz Zajner.
M³odszymi aspirantami zostali:

Na stopieñ starszego sier¿anta
mianowani zostali sier¿anci: Katarzyna Juszczak, Anna Radwaniuk,
Adam Gruza, Micha³ Chodyna, Arkadiusz Chalaba i Wojciech Madaliñski.
(r)
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Oœwiadczenia maj¹tkowe urzêdników
Urzêdu Miejskiego w £obzie
Ireneusz Kabat- zastêpca burmistrza. W ubieg³ym roku zgromadzi³ œrodki pieniê¿ne w wysokoœci
115.000 z³ oraz Fundusze Inwestycyjne o wartoœci 4.000 z³. Posiada
mieszkanie o powierzchni 30,88
mkw., o wartoœci 90.000 z³ oraz 2
mieszkanie o powierzchni 56,83
mkw., o wartoœci 175.000 z³. Dochody osi¹gniête z diety radnego
powiatu 2.640 z³; urzêdu miejskiego 135.771 z³; cz³onkostwa w Radzie Nadzorczej Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w £obzie
994,50 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne:
kredyt gotówkowy w Banku PKO
BP S.A. w wysokoœci 15.500 z³ na
okres kredytowania 36 miesiêcy (I
rata styczeñ 2010 - ostatnia listopad
2012 - cel mieszkaniowy - pozosta³o do sp³aty 5.410,79 z³); kredyt gotówkowy w Banku PKO BP S.A. w
wysokoœci 31.000 z³ na okres kredytowania 59 miesiêcy (I rata maj
2010- ostatnia kwiecieñ 2015- cel
mieszkaniowy - pozosta³o do sp³aty
22.484,96 z³).
Monika Jarzêbska - sekretarz
Gminy. Posiada mieszkanie o powierzchni 57,80 mkw., o wartoœci
160.000 z³ (spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu- wspólnoœæ
maj¹tkowa) oraz 2 mieszkanie o
powierzchni 29 mkw., o wartoœci
131.000 z³ (spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu- wspólnoœæ
maj¹tkowa). Wspó³w³aœcicielka gara¿u o powierzchni 19 mkw., o wartoœci 10.000 z³. Dochody osi¹gniête
ze stosunku pracy w Urzêdzie Miejskim w £obzie 89.575,66 z³ oraz
dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie 12.390,28 z³. Posiada samochód Citroen C8 z 2005 r. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt hipoteczny
na zakup mieszkania udzielony
przez Bank Polska Kasa Opieki

Spó³ka akcyjna z siedzib¹ w Warszawie, I oddzia³ w £obzie na kwotê
61.200 z³ na okres sp³aty od
12.12.2011 r. do 15.12.2016 r.
Olga Radziwanowska - skarbnik Gminy. W³aœcicielka mieszkania o powierzchni 42 mkw., o wartoœci 150.000 z³ oraz gara¿ o powierzchni 16 mkw. na dzia³ce gruntu o powierzchni 25 mkw., o wartoœci 10.000 z³. Dochody osi¹gane ze
stosunku pracy 92.096,95 z³ oraz
dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie
165,48 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne:
kredyt mieszkaniowy (na zakup
mieszkania) udzielony przez PKO
BP S.A. oddzia³ nr I w Drawsku Pomorskim na okres kredytowania
28.05.2010 r. do 28.05.2020 r. na
kwotê 89.827,50 z³ (zad³u¿enie na
dzieñ 31.12.2011 r. 83.968,29 z³).
Ewa Ciechañska - kierownik
Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska. Posiada
dom o powierzchni 100 mkw., o
wartoœci 400.000 z³ (maj¹tek
wspólny) oraz mieszkanie o powierzchni 62 mkw., o wartoœci
290.000 z³ (maj¹tek osobisty). Posiada równie¿ dzia³kê rolna o powierzchni 2,9354 ha o wartoœci
30.000 z³ (maj¹tek wspólny); gara¿
o powierzchni 40 mkw., o wartoœci
40.000 z³ (maj¹tek wspólny) wraz z
dzia³k¹ o powierzchni 17 mkw., o
wartoœci 6.000 z³ (maj¹tek wspólny). Nieruchomoœæ rolna w Przyborzu gm. £obez nabyta w 1998 r.
przez przetarg ustny nieograniczony AWRSP Szczecin. Dochód z tytu³u zatrudnienia 77.544,86 z³; pe³nienia obowi¹zków spo³ecznych
200 z³; najmu lokalu 2.400 z³. Posiada samochód osobowy Seat Ibiza z
2004 r; samochód osobowy Volkswagen Garbus z 1960 r.; samochód

osobowy Chrysler PT Cruiser z
2003 r. (maj¹tek wspólny). Zobowi¹zania kredytowe: kredyt hipoteczny z³otówkowy DOM w wysokoœci 154.530 z³ zaci¹gniêty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. w listopadzie 2008 r. wspólnie z mê¿em i
synem na sfinansowanie budowy
domu jednorodzinnego, do sp³aty
pozosta³o 139.304,90 z³.
Miros³awa Turbak - kierownik
Wydzia³u Edukacji, Kultury, Promocji i Zdrowia. W ubieg³ym roku
zgromadzi³a œrodki pieniê¿ne w
wysokoœci 10.000 z³ (ma³¿eñska
wspólnota maj¹tkowa). Posiada
mieszkanie o powierzchni 56,45
mkw., o wartoœci 120.000 z³ (odrêbna w³asnoœæ lokalu mieszkaniowego- ma³¿eñska wspólnota maj¹tkowa); gara¿ o powierzchni 23 mkw.
na dzia³ce o powierzchni 29 mkw., o
wartoœci 9.000 z³ (ma³¿eñska
wspólnota maj¹tkowa) oraz nieruchomoœæ o powierzchni 0,0927 ha
zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym o wartoœci
135.000 z³ (ma³¿eñska wspólnota
maj¹tkowa). Dzia³ka pod budowê
gara¿u nabyta w drodze przetargu
od Gminy £obez w lutym 1994 r. o

powierzchni 29 mkw. Dochody z
tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie
Miejskim 67.193,03 z³ (ma³¿eñska
wspólnota maj¹tkowa).
Ma³gorzata Mosi¹dz - inspektor. W³aœcicielka domu o powierzchni 120 mkw., o wartoœci
400.000 z³ oraz ziemi o powierzchni 0,0441 ha o wartoœci 35.000 z³.
Dochody osi¹gniête ze stosunku
pracy 42.276,63 z³ oraz z umowy
zlecenie 4.137,10 z³.
Jolanta Styczeñ - inspektor.
W³aœcicielka domu o powierzchni120 mkw., o wartoœci 400.000 z³.
Posiada inne nieruchomoœci: dzia³kê zabudowan¹ budynkiem mieszkaniowym o powierzchni 712 mkw.,
o wartoœci 70.000 z³ (w³asnoœæ);
dzier¿awa od Gminy £obez 346
mkw. oraz 12 mkw., o wartoœci
10.000 z³ (w³asnoœæ). Dochody
osi¹gniête z tytu³u zatrudnienia w
Urzêdzie Miejskim w £obzie
32.791,81 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt hipoteczny „W³asny
K¹t” w Banku PKO BP na okres 30
lat na zakup domu na kwotê
41.543,77 CHF (do sp³aty pozosta³o 37.132 CHF).

tygodnik ³obeski 24.7.2012 r.

OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie 62 mkw. za
130 tys. Wêgorzyno, tel.691515758
Resko, okolice, mieszkanie z gara¿em i dzia³k¹. Cena: 65 tys. z³. Tel.
725 899 426.
Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza, II piêtro, w³asne c.o., niski
czynsz. Tel. 502 581 472.
Mieszkanie w bloku, w £obzie, 36
mkw. sprzedam za 82 000 z³, nr tel.
691-515-758.

Powiat gryficki
Sprzedam w Gryficach mieszkanie dwupoziomowe o pow. 77
mkw.: salon + jadalnia + dwie
sypialnie, kuchnia, dwie ³azienki,
p.pokój, balkon. Po remoncie.
Tel. 691 493 973.
Sprzedam mieszkanie w Gryficach
ul. Niechorska, 2 pokoje, pow. 45,8
mkw., I piêtro, œrodkowe. Tel. 602
695 748

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

INNE
Powiat ³obeski
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

Powiat gryficki
Koszenie trawników. Tel. 698 297
570
Mam wolne miejsca na reklamy. Tel.
698 297 570

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

PRACA
Powiat ³obeski

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

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547.
Dzia³ki budowlane: - £obez - ceny
ju¿ od 15 z³ za 1 mkw. - Zajezierze
2129 mkw. - 43 000 z³. - Tucze nad
j.Woœwin 2700 mkw - 45 000 z³. Tel.
600 265 547.

Powiat gryficki

Sala w Pogorzelicy do wynajêcia na wesela. Mo¿liwoœæ zakwaterowania. Atrakcyjne ceny.
Kontakt tel. 502 412 274.

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

Region

Sprzedam dzia³ki pod budowê w
miejscowoœci Zaleszczyce ( ok. 4
km od Gryfic ). Cena do uzgodnienia. Tel. 697 414 464

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

Powiat drawski

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

Kupiê gospodarstwo lub grunt
rolny. Tel. 664 944 635

US£UGI

Wspólnota Mieszkaniowa w £obzie
zleci remont kominów. Tel. 517 527
873

Powiat drawski

Zaopiekujê siê dzieckiem w £obzie.
Tel.663 376 701

Docieplanie budynków, profesjonalne pryskanie œcian,
wylewki betonowe. Moja strona: www. zacieraniebetonu.yoyo.pl Tel. 791 074 833

Daj¹c og³oszenie do TTygodnika
ygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i Wieœciach œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ. £obez, ul. S³owackiego 6
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl
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MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Mercedesa 123. Tel. 795
429 655

MIESZKANA SPRZEDA¯
SMORAWINA - 2 pokoje, pow. 35,7mkw parter, bezczynszowe
- CENA 35.000 z³
JEZIERZYCE - 2 pokoje o pow. 37,73mkw, dzia³ka, gara¿
- CENA 62.000 z³
LESIÊCIN - 4 pokoje, pow. 74,65mkw+gara¿, parter
- CENA 120.000 z³
£OBEZ ul. Koœciuszki - kawalerka o pow. 30,4mkw, wysoki parter
- CENA 86.000 z³
£OBEZ ul. Browarna- kawalerka o pow. 30mkw
- CENA 83.000 z³
£OBEZ ul. H. Sawickiej - kawalerka o pow. 38,54mkw
- CENA 95.000 z³ NOWA CENA
£OBEZ - ul. Obroñców Stalingradu, 3 pokoje o pow. 53,37mkw
- CENA 180.000 z³
£OBEZ - dwupoziomowe, 5 pokoi, pow. 100,9mkw
- CENA 250.000 z³
£OBEZ - kawalerka o pow. 34,14mkw, parter
- CENA 73.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, IV piêtro, pow. 47,95mkw
- CENA 134.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, I piêtro, pow. 55,59mkw
- CENA 115.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, IV piêtro, pow. 49,7mkw
- CENA 155.000 z³
£obez - 2 pokoje, pow. 42,8mkw
- CENA 80.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, parter, pow. 66,97mkw
- CENA 120.000 z³
£OBEZ - piêtro domu, 2 pokoje o pow. 82,33mkw
- CENA 140.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, IV piêtro, pow. 53,57mkw
- CENA 134.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, III piêtro, pow. 58,5mkw
- CENA 154.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 51,19mkw
- CENA 165.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 56,23mkw
- CENA 154.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, parter, 64,51mkw
- CENA 130.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, II piêtro, pow. 57,8mkw
- CENA 150.000 z³
£OBEZ- 3 pokoje, pow. 47,95mkw
- CENA 110.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, IV piêtro pow. 56,23mkw
- CENA 175.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, I piêtro, pow. 67,66mkw
- CENA 155.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, I piêtro, pow. 57mkw
- CENA 175.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, 67,89mkw
- CENA 185.000 z³
£OBEZ - 2 mieszkania o pow. 48,3 i 25,43mkw
- CENA 180.000 z³
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Mistrzostwa Polski Pañ w Skokach
przez Przeszkody
(£OBEZ) W dniach
13-15 lipca br., odby³y
siê w £obzie zawody
w skokach
przez przeszkody.
Po raz pierwszy w
Polsce zosta³y
rozegrane Mistrzostwa
Polski Pañ w Skokach
przez Przeszkody.
Puchar dla Mistrzyni ufundowa³a
pani prezydentowa RP Anna Komorowska oraz przes³a³a na rêce organizatorki bardzo serdeczny list z ¿yczeniami. Mistrzostwa Pañ odbywa³y siê
w trakcie Zawodów Ogólnopolskich
w skokach oraz kwalifikacji do Mistrzostw Polski M³odych Koni 4, 5 i 6letnich. Nad ca³¹ imprez¹ patronat
obj¹³ Starosta £obeski, który osobiœcie
wrêczy³ nagrody w kategorii Young
Ladies. Równie¿ Gmina £obez reprezentowana przez Burmistrza Ryszarda Solê, w³¹czy³a siê w obchody imprezy, sponsoruj¹c puchary.
Niestety do rywalizacji w³¹czy³a
siê równie¿ pogoda i w sobotê trzeba
by³o przerwaæ zawody z powodu

ulewnego deszczu. W zwi¹zku z tym
zosta³ zmieniony trochê program zawodów i w niedzielê ju¿ bez problemów pogodowych mo¿na by³o kontynuowaæ rozgrywki i dokoñczyæ imprezê.
Mistrzostwa Polski Pañ podzielone zosta³y na 3 kategorie: No Limit,
Young Ladies oraz Ladies. Zg³osi³y
siê panie z województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i dolnoœl¹skiego.
No limit to konkursy dla pañ bez
wzglêdu na wiek, gdzie wysokoœæ
przeszkód wynosi³a 100 cm, a w finale 105 cm, tak, ¿e ka¿da pani je¿d¿¹ca
konkursy klasy L mog³a wystartowaæ.
Zg³osi³o siê 26 zawodniczek. Po pasjonuj¹cej rozgrywce zwyciê¿y³a
Marzena Chociej na Rabiatelli z JKS
Tornado Szczecin przed Izabel¹ Lorent na Czarnuli z LKS Hubal £obez
i Izabel¹ Zmys³owsk¹ na Raynie równie¿ z JKS Tornado Szczecin.
W kategorii Young Ladies mog³y
startowaæ panie do 18 roku ¿ycia.
Tutaj zg³osi³o siê 11 zawodniczek.
Zosta³y rozegrane konkursy dok³adnoœci, a w niedzielê konkurs dwunaw-

rotowy. Od pocz¹tku rywalizowa³y ze
sob¹ trzy panie, bezb³êdnie pokonuj¹c kolejne parkury: Alicja Charuk z
Sopockiego KJ na Jadze, Józefina
Sia³kowska na Cassino S oraz Iga
Tokarska z KJ Bachmat Wroc³aw,
która do fina³u wybra³a Urodê. Dopiero w 1 nawrocie fina³u potknê³a siê
noga koniowi Igi Tokarskiej i para
zaliczy³a jedyny b³¹d przez ca³e zawody. Zwyciê¿y³a Józefina Sia³kowska na Cassino S, uzyskuj¹c najlepszy
czas przejazdu w II nawrocie i popisuj¹c siê sprytnymi skrótami w najazdach na przeszkody.
W najciekawszej i najmocniej
obsadzonej kategorii: Ladies do rywalizacji przyst¹pi³y 22 panie na 34
koniach. Mistrzostwa w tej kategorii
rozgrywane by³y zgodnie z zasadami
MP seniorów w skokach. Pierwszym
konkursem by³ konkurs szybkoœci,
który ustawi³ stawkê. Marika Kwaœniewska po pierwszym dniu na swoich dwóch koniach Kartouche i
Orient mia³a dwa najlepsze czasy i a¿
do 2 nawrotu fina³u utrzymywa³a czyste konto. W drugim nawrocie fina³u
jedna zrzutka i tylko srebro. Zwyciê¿y³a Olga Grabowska z KJ Dworek.
Olga która mia³a równie¿ dwa konie
Kuklik i Winegra, a do fina³u wybra³a
Winegrê, przez trzy dni nie pope³ni³a
ani jednego b³êdu. Trzecia by³a Ma³gorzata Ciszek-Lewicka, która do fina³u wybra³a Zolê. Czwarta by³a Natalia Czernik z KJ Wechta Rosnówko
na Young Lady, a pi¹ta Joanna Rosicka z KJ Rafi Gorzów na Lily 319.
Konie 6-letnie fina³ rozgrywa³y w
konkursie dwufazowym. Wygra³
Czantis pod Jakubem Jareckim z CSJ
Coval w Bia³ym Borze. Koñ wyhodowany w Polsce po Cantanis od Czuring, którego w³aœcicielk¹ jest mama
zawodnika pani Jolanta Jarecka. Drugi by³ Clavius pod Aleksandr¹ Lu-

sin¹, który uzyska³ najwy¿sz¹ notê zawodów 8,5, ale w 2 fazie konkursu by³
wolniejszy. Trzeci by³ Marco Polo LG
w³asnoœci pañstwa Mai i Filipa Falkiewiczów pokazywany przez w³aœciciela, polskiej hodowli ogier po
Pink Floyd HL od Minewry.
Omawiaj¹c weekendowe zawody
w £obzie nie mo¿na zapominaæ, ¿e
by³y to równie¿ zawody ogólnopolskie z konkursami w ramach Zawodów Regionalnych. Rozgrywane by³y
konkursy klas LL i L oraz w pi¹tek
konkurs Rundy Otwartej, dwufazowy, którego zwyciêzc¹ zosta³a Aleksandra Lusina na Falbrusie z KJ AgroHandel Œrem, przed S³awomirem
Klósk¹ na Czapli ze Stowarzyszenia
Nickiel oraz Danielem Wieliczko na
Gold Caretino. Pi¹tkow¹ Ma³¹ Rundê, rozegran¹ jako konkurs zwyk³y
wygra³a Józefina Sia³kowska na Cassino S, przed Markiem Lewickim na
Carnutelabreye z KJ Czahary Pogorzelica. Trzecia by³a Barbara Jankowska na Bayard Z z KJ Equus Szczecin.
W niedzielnych fina³ach startowali zawodnicy spe³niaj¹cy wymagania regulaminowe dla poszczególnych konkursów. Fina³ Rundy Otwartej kl. N rozegrany zosta³ jako konkurs o wzrastaj¹cym stopniu trudnoœci z Jokerem. Zwyciê¿y³a ponownie
Aleksandra Lusina na wspania³ym
Falbrusie przed Beat¹ Szuber z KJ
Bachmat Wroc³aw na Wirtuoz S.
Trzeci by³ Kacper Kostecki z KJ Wolica Kalisz na Gandalfie. Ostatnim
konkursem zawodów by³ konkurs
Ma³ej Rundy, konkurs zwyk³y z rozgrywk¹. Do rozgrywki zakwalifikowa³y siê dwie pary: Aleksandra Lusina i Falbrus oraz Tomasz Jasiñski i
Quo Vadis. Wygra³a ponownie Ola.
Trzecia by³a Katarzyna Falkiewicz na
Chery Cordial. W ten sposób przesz³y
do historii pierwsze Mistrzostwa Polski Pañ w skokach.
(o)
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Blokersi z Dobropola mistrzami DALP

(DOBRA) Zakoñczy³y siê rozgrywki Doberskiej Amatorskiej
Ligi Pi³karskiej. O zwyciêstwo dru¿yny walczy³y do samego koñca, a o
podziale miejsc na podium rozstrzygn¹³ dopiero stosunek bramek,
gdy¿ trzy pierwsze zespo³y zgromadzi³y tyle samo punktów.

Ostatni¹, decyduj¹c¹ kolejkê,
rozegrano 15 lipca br.
SKS Bród - Blokersi Dobropole 2:6
FC Obojêtnie - Desperados 4:1
Wandalia - Promil Tucze 7:3
No To W Plecy - Flap Jack 4:4
Pauzowali: Dobermani i Farmer
Dobropole.

Tabela
1. Blokersi Dobropole 24 74:9
2. Dobermani 24 45:11
3. SKS Bród 24 49:15
4. FC Obojêtnie 15 27:38
5. Desperados 15 27:22
6. Wandalia Dream Team 13 29:37
7. Flap Jack 8 18:27

8. No To W Plecy 5 19:50
9. Promil Tucze 4 10:46
10. Farmer Dobropole 0 18:63
Królem strzelców zosta³ Zdzis³aw Szw¹der z Blokersów Dobropole z dorobkiem 39 bramek, a za
najlepszego bramkarza uznano Rafa³a Bardena z SKS Bród. (o)

Koszykówka m³odziczek

Zawodniczki UKS Radowo Ma³e
w kadrze wojewódzkiej
Sezon koszykarski 2011/
2012 dru¿yna Radowo
Ma³e mo¿e zaliczyæ do
udanych.
Zakwalifikowanie dwóch
dziewcz¹t Natalii
Szczepañskiej i Pameli
Jemilianowicz do kadry
wojewódzkiej m³odziczek,
to sukces tych dziewcz¹t,
ale te¿ dru¿yny.
Dziewczêta bêd¹ reprezentowa³y nasze województwo w rozgrywkach krajowych, a ju¿ 27 lipca wy-

je¿d¿aj¹ na zgrupowanie kadry wojewódzkiej do Rawicza. W trakcie
sezonu wykrystalizowa³ siê mocny
zespó³ dziewcz¹t wzajemnie siê
wspieraj¹cych w trudnych sytuacjach na boisku i poza nim. Obozy
i turnieje korzystnie wp³ywaj¹ na
atmosferê w dru¿ynie, dziêki temu
mo¿na od nich wymagaæ coraz wiêcej, wprowadzaæ nowe æwiczenia,
stawiaæ nowe zadania.
Do nadchodz¹cego sezonu
dziewczêta bêd¹ przygotowywaæ
siê pod koniec wakacji na obozie
sportowym w Radowie Ma³ym.
W nastêpnym sezonie rozpoczn¹
rozgrywki w Zachodniopomorskiej
Lidze Koszykówki Dziewcz¹t w kategorii m³odziczek.
(o)
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RADOSNE WAKACJE W MIEŒCIE

Staros³owiañska wioska S³awogród w Czaplinku.
Wakacje to czas odpoczynku. Po
trudach nauki uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 1 i Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie wziêli udzia³ w
pó³kolonii.
W zajêciach uczestniczy³o
czterdzieœcioro dzieci. Pó³koloniê
pod has³em "Aktywne i bezpieczne
wakacje 2012" zorganizowa³a Gmina £obez. Spotkanie integracyjne
odby³o siê 9 lipca 2012 r. w Szkole
Podstawowej nr 1 w £obzie. W
pierwszym dniu uczestnicy zaakcentowali swoj¹ obecnoœæ piêknymi
i niezwykle barwnymi pracami wykonanymi kolorow¹ kred¹ na p³ycie
boiska przed szko³¹, a nastêpnie
bawili siê na szkolnym boisku wielofunkcyjnym. Kolejne dni obfitowa³y w ró¿ne atrakcje. Dzieci spotka³y siê i wziê³y udzia³ w rozgrywkach sportowych ze swoimi kolegami z Rynowa, Suliszewic i Zache³mia.
Zmagania sportowe wyzwoli³y
w nich mnóstwo radoœci, energii i
zaanga¿owania w walkê o zwyciêstwo i nagrody. Weso³o bawili siê na
basenie w Parku Wodnym "Relax"
w Œwidwinie, wyjechali do Z³ocieñca do kina na film pt. "Mniam",
obejrzeli wystawê prac Darii Wiercioch. Dzieci wspaniale bawi³y siê
w gospodarstwie agroturystycznym
pana Szabuni. Walki sumo, skoki na

trampolinie oraz dmuchanym zamku, ognisko i dyskoteka sprawi³y, ¿e
zabawa by³a cudowna. Œmiechom i
okrzykom radoœci nie by³o koñca.
Wyjazd do Czaplinka, do staros³owiañskiej wioski S³awogród, to
wspania³a lekcja historii, po³¹czona
z wieloma atrakcjami takimi jak bicie monet, strzelanie z ³uku, rzuty
dzid¹, chodzenie na szczud³ach itp.
Atrakcj¹ pe³n¹ emocji i niepokoju
by³o nocne poszukiwanie w ciemnym lesie kwiatu paproci. Mimo
ciemnoœci i padaj¹cego deszczu,
przy œwietle ma³ych latarenek dzieci w towarzystwie opiekunów odwa¿nie wyruszy³y na poszukiwanie
i spotkanie z nieznanym stworem,
który broni³ dostêpu do kwiatu.
Ostatni dzieñ zajêæ naszych milusiñskich to wybory Miss i Mistera
Pó³kolonii, po³¹czone z prezentacj¹
swoich talentów i z weso³¹ zabaw¹.
Miss Pó³kolonii zosta³a Klaudia
Bernaœ, Misterem zosta³ Bartosz
Karawasylis.
Wielu ma³ych uczestników pó³kolonii uwierzy³o w siebie. W trakcie zabawy i sportowych zmagañ
dzieci nawi¹zywa³y nowe znajomoœci i przyjaŸnie, œwietnie siê bawi³y,
poznawa³y historiê i najbli¿sz¹ okolicê oraz pokonywa³y w³asne s³aboœci. Wspólnie spêdzony czas dostarczy³ wiele radoœci, a na ich twarzach
przez ca³y czas goœci³ uœmiech.

W gospodarstwie agroturystycznym pana Szabuni.

W Parku Wodnym „Relax” w Œwidwinie.
Ka¿dego dnia otrzymywa³y s³odki
poczêstunek, który zjada³y z apetytem. Nad prawid³ow¹ i sprawn¹ realizacj¹ programu zajêæ oraz opiek¹
nad dzieæmi czuwali: pani Wies³awa
Rogaczewska, pani S³awomira Kiwa³a i pan Piotr Kowalczyk. Po-

moc¹ zawsze s³u¿y³ pan Daniel
Galczak, który sprawnie i bezpiecznie dowozi³ nas na wytyczone miejsce. Wszyscy bawiliœmy siê œwietnie.
Do zobaczenia za rok!
S³awomira Kiwa³a
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Resko: umorzenia, ulgi, odroczenia
(GMINA RESKO)
Podajemy wykaz osób
i firm, którym burmistrz
umorzy³, roz³o¿y³ na raty
lub w inny sposób
udzieli³ pomocy
publicznej.
Lista osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej, którym udzielono
pomocy publicznej za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 2011 roku:
Jaros³aw Winowski, Stanis³aw
Buczek, Robert Dutkiewicz, Wojciech Król, Barbara Pawlak, Irena
Imianowska, Sebastian Romañczyk, Piotr Chech³a, Jacek Zazulak,
Mariusz Wcis³o, Dariusz Pniewski,
Jan Wojnarowski, Janusz NiedŸwiedŸ, Antoni Piestrzeniewicz,
Jerzy Szarafin, SPRim. „ROLNIK”,
Franciszka Mi³ek, Stanis³aw Adamkowicz, Zdzis³aw Mi³ek, Kamil
Król, Andrzej Janczyszyn, Gosp.
Rolno - Handlowe „PRZEM-ROL”
s.c., Zbigniew Podemski, Romuald
Kulesza, Szczepan Home-niuk,
Bartosz GoŸdzicki, Miros³aw Kaczmarek, Feliks Koladyñski, Piotr
Zawadzki, Tomasz Lipski, Edwin
Trytek, Mieczys³aw Borowik, Mariola Jurzysta, Kazimierz Werecki,
Lucyna Adamów, S³awomir Bukowiec, Czes³aw Piórkowski, Grzegorz Kondrat, Wies³awa Bujnowska, Krzysztof Plichta, Roman Mi³ek, Ryszard Bogucki, Janina Wnuczyñska, Miros³aw Szarafin, Mariusz Borowski, Ludwik Prze³omski, PPH „DUNPOL” s.c, Piotr
M¹dry, Dorota Przyby³ek, Dariusz
Droñ, Zdzis³aw Bas, Peter Chukwu,
Ewa Pa³ubiak, Krzysztof Madej,

Alina Muszyñska, Bogus³awa
Brzózka, Monika Romañska, Kazimierz Lech, Ma³gorzata Kot³ów,
Janina Michalczyszyn - Ró¿alska,
Miros³aw Mac, Jan Mac, Grzegorz
Piórkowski, Eugeniusz Rokosz,
Andrzej Œlêga, „DANFARM 94”
Sp. z o.o., Andrzej Szeliga, Józef
Grankowski, Andrzej Nowak,
Pawe³ Adamiak, Franciszek Konieczny, Ewa Matwijczak, Robert
Galewski, W³adys³aw Miszczyszyn, Tadeusz Kajma, Miko³aj Janczyszyn, Alicja Lekan, Teofil Bus,
Józef Deberny, Pawe³ Bajor, Ryszard Strojny, Edward Balcerzak,
Plantacja Siwkowice s.c. Waldemar
Sapa³a, Witold Kamiñski, Tomasz
Majewicz, Lucjan Kijak, Bogdan
Gucwa, Jaros³aw Biñczyk, Andrzej
Kowal, Jacek Podbielski, Henryk
Pieñkowski, Zbigniew Cetera, PHILOCULTURA Sp. z o.o., Przemys³aw Musia³owski, Artur Sliwiñski,
Andrzej S³awiñski, Tomasz Rokosz, Adrian Piestrzeniewicz, Kinga Pugacz, Pawe³ Wañcowicz,
Edward Babak, Jan Jakubów, LASPOL Sp. z o.o., AGROPOL 2 Sp. z
o.o., TUCZ DAN Sp. z o.o., Piotr
Markiewicz, Rados³aw Myszak,
Beata Zdziêborska, Jerzy Rutkowski, Dorota £apiak, Piotr Wójcik,
Jan Buczek, Magdalena Ró¿alska,
Dariusz Osiak, Wojciech Majchrzak, Artur Majchrzak, Joanna
Majchrzak, Wojciech Kubiak, Ireneusz Kiryk, Justyna Koz³owska,
Produkcja - Handel GAMA S.C. B.
Je¿, O. Je¿, BAR „BORKO” Irena
Mazur, Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych £obez, Zachodniopomorska
Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie,
Henryk Mikulski Zak³ad Napraw
Pojazdów Samochodowych, „DIAGNOSTA” S.C, M. Czech, H. Klik,

Cz. Kot³ów, B. Trojga, PIEKARNIA
JanBujnowski, Przedsiêbiorstwo
Handlowo-Us³ugowe Centrum Motoryzacji Eugeniusz Rychel.
Osoby prawne i fizyczne oraz
jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoœci prawnej,
którym w zakresie podatków lub
op³at udzielono ulg, odroczeñ lub
roz³o¿eñ na raty w kwocie przewy¿szaj¹cej 500 z³ w minionym
roku:
Roz³o¿enia na raty: Roland
Œwistek, Piotr Sikorski, Teresa Herman, Aniela P³uciennik, Piotr Antonik, Teresa Wróblewska, Henryk
Falicki, Agata Matwijczak, Izabela
WoŸniak, Ma³gorzata Wyrzykowska.
Odroczenia: Sebastian Kurzyk,
Waldemar Kurzyk, Renata Chech³a,
Piotr £uszczak, Jan Wojnarowski,
Roland Œwistek, SP ZZOZ, „BAMOR” Sp. z o.o., Feliks Koladyñski.
Zwolnienia i ulgi z tytu³u nabycia gruntu: Wioletta Lampart,
Czes³awa i Ryszard Boguccy, Witold Nazderko, Marta Kamecka.
Osoby prawne i fizyczne oraz
jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoœci prawnej,
którym w zakresie podatków lub
op³at udzielono umorzeñ w kwocie przewy¿szaj¹cej 500 z³ w poprzednim roku: Zdzis³aw Kwiatkowski - nale¿noœæ 0 z³, odsetki
1.843 z³, razem 1.843 - wa¿ny interes podatnika; Przemys³aw Musia³owski - nale¿noœæ 0 z³, odsetki
1.565 z³, razem 1.565 z³ - wa¿ny
interes podatnika; Feliks Koladyñski - nale¿noœæ 0 z³, odsetki 30.195
z³,razem 30.195 z³ - wa¿ny interes
podatnika; Piotr Horbacz - nale¿noœæ 714 z³, odsetki 8 z³, razem 722

Do £obza po czekoladê
Kradzie¿ z w³amaniem
17 lipca w £obzie na ul. Ogrodowej o godzinie 12.00, Przemys³aw
B., po zerwaniu k³ódki zabezpieczaj¹cej drzwi piwnicy dokona³ kradzie¿y wie¿y marki Sony, 2 kg puszek aluminiowych, o ³¹cznej wartoœci 57 z³. Sprawca zosta³ zatrzymany, czêœæ mienia odzyskano.

mochód i spali dom. Poszkodowany
zap³aci³ i nie zg³osi³ zajœcia policji.
Jednak kolejnego dnia Artur Z. po
raz kolejny chcia³ wymusiæ pieni¹dze od poszkodowanego, tym razem
w kwocie 700 z³. Sprawca otrzyma³
dozór policji i wstawia siê do jednostki do czasu zakoñczenia postêpowania.

Wymusza³ pieni¹dze

NietrzeŸwy rowerzysta

Z 12 na 13 lipca w £obzie, przy
ul. Niepodleg³oœci, Artur Z., lat 42,
wymusi³ od Piotra W., mieszkañca
£obza, pieni¹dze w kwocie 500 z³.
Sprawca grozi³, i¿ wywiezie Piotra
W. do lasu, pobije i pozbawi ¿ycia.
Ponadto grozi³, i¿ zniszczy mu sa-

21.07.2012 r. oko³o godz. 17.18
w £obzie, na ul. Chrobrego, Wies³aw A. (zam. D., gm. £obez) kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci (0,62 mg/l). Ponadto
naruszy³ zakaz kierowania rowerami orzeczony przez s¹d w £obzie.

21.07.2012 r. oko³o godz. 16.00
oraz oko³o godz. 18.45 w £obzie
przy ul. Koœcielnej, Pawe³ D. ze
Œwidwina, z góry powziêtym zamiarem, czynem ci¹g³ym dokona³ kradzie¿y 52 tabliczek czekolady Goplana i 8 opakowañ kawy rozpuszczalnej. Straty w ³¹cznej kwocie
342,20 z³ na szkodê Polo Market.

Zjecha³ do rowu
20.07.2012 r. oko³o godz. 13.50
na drodze Wêgorzyno – Wiewiecko,
nieustalony kieruj¹cy samochodem
Fiat nie upewni³ siê co do mo¿liwoœci rozpoczêcia manewru wyprzedzania samochodu ciê¿arowego, w
skutek czego zajecha³ drogê Micha³owi O. z Wêgorzyna, kieruj¹cemu

z³ - wa¿ny interes podatnika; Stanis³aw Janicki - nale¿noœæ 0 z³, odsetki 3.208 z³, razem 3.208 z³ - wa¿ny
interes podatnika; Roman Król nale¿noœæ 0 z³, odsetki 936 z³, razem
936 z³ - wa¿ny interes podatnika;
S³awomir Bukowiec - nale¿noœæ 0
z³, odsetki 781 z³, razem 781 z³ wa¿ny interes podatnika; Mieczys³aw Zaj¹c - nale¿noœæ 939 z³, odsetki 19 z³, razem 958 z³ - wa¿ny interes
podatnika; Jan Wojnarowski - nale¿noœæ 2.698 z³, odsetki 40 z³, razem 2.738 z³ - wa¿ny interes podatnika; Wodoci¹gi i Kanalizacje Sp. z
o.o., nale¿noœæ 68.918 z³, odsetki
4.545 z³, razem 73.463 z³ - wa¿ny
interes publiczno - prawny; OSP
Resko - nale¿noœæ 927 z³, odsetki 34
z³, razem 961 z³ - wa¿ny interes
publiczno - prawny; SP ZZOZ
£obez - nale¿noœæ 0 z³, odsetki
10.599 z³, razem 10.599 z³ - wa¿ny
interes publiczno - prawny; Wies³aw Brzeziñski - nale¿noœæ 1.960
z³, odsetki 0 z³, razem 1.960 z³ - z
urzêdu; Janina Dziadura - nale¿noœæ
1.874,09 z³, odsetki 400,20 z³, razem 2.274,29 z³ - wa¿ny interes
wnioskodawcy; Teresa Herman nale¿noœæ 0 z³, odsetki 1.382,88 z³,
razem 1.382,88 z³ - wa¿ny interes
wnioskodawcy; Kazimiera Grochowicz, nale¿noœæ 857,68 z³, odsetki
577,22 z³, razem 1.434.90 z³ - wa¿ny interes wnioskodawcy; Mieczys³aw Choroszko - nale¿noœæ
5.896,85 z³, odsetki 3.776,65 z³,
razem 9.673,50 z³ – z urzêdu. (op)

samochodem Fiat, który zjecha³ do
rowu uszkadzaj¹c zderzak.

NietrzeŸwi rowerzyœci
22.07.2012r. o godz. 19.15 w
Strzmielu, Zbigniew J. z £obza kierowa³ motorowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci (0.28 mg/l).
22.07.2010 r. o godz. 00.50 w
Wêgorzynie na ul. Runowskiej Piotr
J., lat 35, (zam. Wêgorzyno) kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci (0.83 mg/l).
22.07.2012r. o godz. 19.40 w
Resku, na ul. Koœciuszki, Krzysztof
S., zam. Resko, kierowa³ rowerem
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
(0.86 mg/l).
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Zapiski z pamiêci (cz. 12)
Pla¿a B³yszków

Ju¿ zaplanuj wypad do Dobrej

Zapraszamy
na 13. Jarmark
Doberski
(DOBRA) Przed nami
ju¿ 13 edycja popularnej zabawy kulturalno – rozrywkowej
zwanej Jarmarkiem
Doberskim.
Rozbudowany program, w którym znajd¹ Pañstwo elementy sportowe (Biegi Uliczne, Prze³ajowy
Wyœcig Rowerowy) i kulturalne, w
postaci a¿ czterech przedstawieñ
teatralnych (w pi¹tek: „Królewna
Œnie¿ka”, a w sobotê: „Pinokio”,
„Pch³a Szachrajka” oraz na podzamczu rycerze odegraj¹ sztukê pn:
„Opowieœci przy Karczemnym Stole”).
Rywalizacja, to kolejna rzecz,
³¹cz¹ca nasze sceny z publicznoœci¹. W pi¹tek warto bêdzie pojawiæ
siê bardzo spragnionym na Rynku
Miejskim - otó¿ przygotowaliœmy
dla Pañstwa upojn¹ konkurencjê o
wiele mówi¹cej nazwie: „Mistrzostwa Europy w Piciu Soku Grejpfrutowego” – mo¿e w³aœnie TY zostaniesz mistrzem? Natomiast w sobotê po raz kolejny w szranki stan¹
„kie³baso¿ercy”, którzy bêd¹ próbowaæ zdetronizowaæ dominatora z
Wêgorzyna w osobie p. Bogus³awa
Tabora, który od dwóch lat nie pozostawia nikomu z³udzeñ, kto jest

mistrzem w Mistrzostwach Europy
w Jedzeniu Kie³basy Doberskiej.
We wszystkich konkurencjach czekaj¹ atrakcyjne nagrody oraz tytu³
mistrza i splendor na ca³y rok.
Nie lada gratka szykuje siê dla
fanów muzyki rozrywkowej. Otó¿ w
pi¹tek imprezê nakrêci Radio
„ESKA”, a póŸniej wyst¹pi¹: „Trzeci Wymiar”, „Mesajah” & „Natural
Dread Killaz”. Po nich dyskotekê
poprowadzi znany na doberskiej
scenie DJ Mrozik. W sobotê dla
m³odszej i starszej czêœci publicznoœci zagraj¹ „Weso³e Gospodynie”, „The Band Stargard”, „¯uki”,
„Allside” oraz kolejny raz parkiet
rozgrzeje DJ Mrozik.
Oczywiœcie poza wymienionymi wydarzeniami pojawi¹ siê inne
atrakcje jak np. przeja¿d¿ki konne,
stoiska rêkodzielnicze, weso³e miasteczko, smako³yki tradycyjne, byk
rodeo, gokarty, strzelnice i wiele innych. W tym roku oprócz dwóch
scen (G³ównej i Œredniowiecznej)
pojawi siê impreza towarzysz¹ca
pn. „Piknik Dobroczynny”, na którym bêdzie mo¿na przejechaæ siê samochodami terenowymi oraz motocyklami i tym samym wesprzeæ
chor¹ na mukowiscydozê Patrycjê
Jadwi¿yc.
Jako organizatorzy uwa¿amy, ¿e
nie warto w tym czasie siedzieæ w
domu Do zobaczenia. Wiêcej na:
www.jarmarkdoberski.pl

Nasza i B³yszków pla¿a znajdowa³a siê mniej wiêcej tam, gdzie w
tej chwili znajduje siê próg wodny.
Z ich strony nurt wody by³ szybki i
woda by³a g³êboka. Mieli kilka k³adek, z których Rysiu Rybka wspaniale skaka³ na g³ówkê. Mieli te¿
malutk¹ piaszczyst¹ pla¿ê. Na ich
stronê mogliœmy przep³ywaæ dopiero, gdy byliœmy nastolatkami i ju¿
siê nie baliœmy, ¿e dostaniemy bañki
za przebywanie na nie swoim terenie.

Kolanko i inne pla¿e
Najs³ynniejsz¹ pla¿¹ w £obzie
by³o s³ynne „Kolanko”. Pla¿a ta
znajdowa³a siê przed krochmalni¹.
Z relacji moich kolegów i kole¿anek
wynika³o, ¿e chodzi³o siê tam k¹paæ
mnóstwo osób. Niestety nigdy tam
siê nie k¹pa³em, gdy¿ to nie by³ nasz
rejon.

Pla¿a przy stolarni nad
Reg¹
By³a to namiastka pla¿y. Na
rozleg³ej p³yciŸnie pod kamieniami

i ró¿nymi innymi œmieciami ³apaliœmy rêkami g³owacze, a niekiedy
nawet pstr¹gi. Znajdowaliœmy w
wodzie stare butelki z napisem Labes. Wielk¹ jej atrakcj¹ by³y zwisaj¹ce a¿ do wody ca³e narêcza wierzbowych witek. £apa³o siê rêkami
takie narêcze, a woda leniwie majta³a tob¹ raz w lewo, raz w prawo.

Pla¿a przy
wodospadzie
Ta pla¿a nie nale¿a³a do nas.
Chodziliœmy siê tam k¹paæ, gdy byliœmy ju¿ nastolatkami i w wiêkszej
grupie. Tam rz¹dzi³a Bema i Browarna. Jej atrakcj¹ by³ szeroki i
piaszczysto-kamienisty bród, pamiêtaj¹cy prawdopodobnie bardzo
stare czasy. Tam znaleziono w kupie
piachu, wydobytego z dna brodu,
monetê rzymsk¹ z 84 roku przed
nasz¹ er¹. Atrakcj¹ tej pla¿y by³
wodospad. Mniej odwa¿ni skakali z
koñca murku, odwa¿ni ze s³upka
zapory, a szaleñcy z dachu elektrowni. Poni¿ej zapory woda tworzy³a
niesamowite wiry. Skok w taki wir
wymaga³ sporych umiejêtnoœci. Nie
s³ysza³em aby jakiemukolwiek
œmia³kowi coœ siê sta³o.
WP

Galeria tygodnika
Maja i Ola

WIZYTÓWKI
WYDRUKI PRAC DYPLOMOWYCH, BINDOWANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349

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

