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Kazimierz Rynkiewicz
W nowy rok 2013 wejdziemy z
szerszym dostêpem do informacji
publicznej. 8 listopada 2012 roku
S¹d Najwy¿szy w wyroku kasacyjnym potwierdzi³, ¿e urzêdy musz¹
ujawniæ, z kim zawar³y umowy na
us³ugi.
Pisa³em kilka razy o tym, ¿e obywatelskoœæ Platforma ma tylko w
nazwie. W praktyce chce ujawniaæ
jak najmniej, czyli rz¹dziæ g³upimi
obywatelami. Po raz kolejny do muru
przypar³ Platformê Obywatelsk¹
radny Jaros³aw Krajewski (PiS) z
Warszawy, który wygra³ trzyletni¹
bataliê z prezydent Hann¹ Gronkiewicz Waltz o jawnoœæ informacji
spraw publicznych, czyli realizowanych z naszych podatków.
W 2009 roku radny otrzyma³ kopie zawartych umów, przy czym w
umowach tych dane zleceniobiorców by³y zamazane. 12. stycznia
2010 r. radny otrzyma³ decyzjê Prezydenta m.st. Warszawy o odmowie
udostêpnienia informacji publicznej
w zakresie danych osobowych osób
fizycznych bêd¹cych stronami
umów zawartych przez Dyrektora
Biura Edukacji Urzêdu m.st. Warszawy. Radny postanowi³ odwo³aæ
siê od ww. decyzji i stosowne odwo³anie skierowa³ w dniu 20 stycznia
2010 r. do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego.
Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze uzna³o, ¿e na podstawie art.
138 § 1 pkt 1 kodeksu postêpowania
administracyjnego zaskar¿on¹ decyzjê Prezydenta m.st. Warszawy nale¿y w ca³oœci utrzymaæ w mocy. Kolegium uzna³o równie¿, ¿e zatrudniane przez miasto osoby maj¹ prawo do
prywatnoœci.
Zarówno decyzja o odmowie
dostêpu, jak równie¿ decyzja Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego, podnosi³y, ¿e radny nie wykaza³
¿adnej ze wskazanych w art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych
przes³anki umo¿liwiaj¹cej mu przetwarzanie wnioskowanych danych
osobowych.
Radny z³o¿y³ pozew do S¹du
Rejonowego. Wskaza³, ¿e realizuje
prawo spo³ecznoœci lokalnej do wiedzy, na jakie cele s¹ przeznaczone
œrodki finansowe pochodz¹ce z ich
szeroko pojêtych danin publicznych oraz na czyj¹ rzecz œrodki te
s¹ wydatkowane.

Z DRUGIEJ STRONY

tygodnik ³obeski 8.1.2013 r.

W nowym roku dowiemy siê
wiêcej
1. marca 2011 r., S¹d Rejonowy
dla Warszawy Œródmieœcia w Warszawie wyda³ wyrok, sygn. akt 1 C
821/10, w którym oddali³ powództwo w ca³oœci i zas¹dzi³ od powoda
na rzecz pozwanego (m. st. Warszawa) kwotê 60 z³otych tytu³em zwrotu
kosztów procesu.
S¹d Rejonowy oddali³ jego powództwo. Otó¿ rozwa¿aj¹c, czy powód mia³ prawo domagaæ siê udostêpnienia informacji na temat imion
i nazwisk osób fizycznych, z którymi
zosta³y zawarte umowy zlecenia i
umowy o dzie³o, s¹d stwierdzi³
m.in., ¿e „osoby fizyczne, z którymi
zosta³y zawarte umowy zlecenia i
umowa o dzie³o nie s¹ osobami pe³ni¹cymi funkcje publiczne”.
Po uzyskaniu wyroku S¹du Rejonowego wraz z uzasadnieniem radny
z³o¿y³ apelacjê do S¹du Okrêgowego w Warszawie, a jej rozpoznanie
nast¹pi³o 4 listopada 2011 r. Wydaj¹c wyrok S¹d Okrêgowy stwierdzi³
m.in.: „Nie ulega³o w sprawie w¹tpliwoœci, ¿e informacja, której udostêpnienia dochodzi³ powód, stanowi informacjê publiczn¹ w œwietle
dyspozycji art. 1 ustawy o dostêpie
do informacji publicznej, dotyczy
bowiem spraw publicznych, tj. danych personalnych osób, które zawar³y umowy zlecenia i o dzie³o z m.
st. Warszawa.
W ocenie S¹du Okrêgowego, nie
ma zastosowania w sprawie art. 5.2.
ustawy o dostêpie do informacji publicznej, ograniczaj¹cy prawo powoda do udostêpnienia informacji
publicznej w zakresie imion i nazwisk osób figuruj¹cych we wskazanych umowach zlecenia i umowy o
dzie³o, albowiem norma ta, powo³ana przez S¹d Rejonowy i pozwanego
jako bariera dostêpu do informacji
publicznej, wskazuje na przes³ankê
prywatnoœci osoby fizycznej, która
w stanie faktycznym sprawy nie
mo¿e byæ powo³ana z uwagi na podmiot m. st. Warszawa, z którym zawarto umowy, uzyskuj¹c z ich wykonania zap³atê z zasobów pozwanego
miasta, nie zaœ osoby prywatnej.
Podnieœæ w tym miejscu trzeba, ¿e
podmioty zawieraj¹ce zobowi¹zania
w ramach prowadzonej dzia³alnoœci
gospodarczej, z m.st. Warszawa i
wykonuj¹ce na rzecz tego¿ miasta
zlecenia, czy te¿ dzie³o, podejmowa³y dzia³ania wykonawstwa przedmiotu umów w ramach dzia³alnoœci
pozwanego, a zatem przes³anka
ich prywatnoœci w aspekcie imion
i nazwisk nie wystêpowa³a. Przyjêcie odmiennego pogl¹du, uniemo¿liwia³oby kontrolê przez czynnik spo³eczny, dzia³alnoœci m. st.

Warszawy, w aspekcie podmiotów,
które uzyska³y przywilej zawarcia
kontraktu z pozwanym i uzyska³y
prawo do wynagrodzenia z jego
zasobów.
Reasumuj¹c, wskazanie przez
pozwanego, powodowi ¿¹daj¹cemu
udostêpnienia informacji publicznej
dotycz¹cej personaliów podmiotów,
które zawar³y z m. st. Warszawa
umowy w ramach dzia³ania tego
urzêdu i uzyska³y z tego tytu³u wynagrodzenia ze œrodków publicznych,
nie stanowi w ocenie S¹du II instancji wyjawienia danych tzw. wra¿liwych, ani te¿ naruszenia prywatnoœci stron poszczególnych umów.
Podkreœlenia bowiem wymaga, ¿e
fakt zawarcia przez te podmioty
umów z m. st. Warszawa, wymienienia ich imion i nazwisk w kontraktach, nie czyni ich danych personalnych w postaci imion i nazwisk jako
objêtych sfer¹ prywatnoœci tych¿e
osób w aspekcie powo³anego art. 5.2.
ustawy o dostêpie do informacji publicznej”.
S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e zaskar¿ony wyrok powinien ulec zmianie
poprzez uwzglêdnienie powództwa
w zakresie udostêpnienia ¿¹danych
przez powoda informacji publicznych w przedmiocie imion i nazwisk
osób, z którymi pozwany (czyli m. st.
Warszawa) zawar³ wskazane umowy.
24. listopada 2011 roku S¹d
Okrêgowy w Warszawie nada³ wyrokowi z 4 listopada klauzulê natychmiastowej wykonalnoœci. Klauzula
ta jednak nie spowodowa³a, ¿e m. st.
Warszawa chcia³o udostêpniæ wnioskowane informacje publiczne, które by³y przedmiotem ww. sporu.
5 grudnia 2011 roku radny z³o¿y³
wniosek do S¹du o wezwanie d³u¿nika miasto sto³eczne Warszawa do
wykonania w ci¹gu tygodnia wyroku
S¹du.
10. lutego 2012 roku m. st. Warszawa zdecydowa³o siê z³o¿yæ od
wyroku kasacjê do S¹du Najwy¿szego, a wraz z kasacj¹ z³o¿y³o wniosek
o wstrzymanie wykonania wyroku
s¹du drugiej instancji.
15. lutego 2012 roku, radny z³o¿y³ w Prokuraturze Rejonowej Warszawa zawiadomienie o podejrzeniu
pope³nienia przestêpstwa przez Prezydent Warszawy, Hannê Gronkiewicz-Waltz oraz dyrektora Biura
Edukacji Urzêdu. W zawiadomieniu
wskazano mo¿liwoœæ pope³nienia
wystêpku nieudostêpnienia wbrew
obowi¹zkowi informacji publicznej,
a tak¿e przestêpstwa urzêdniczego z

art. 231 §1 kk, polegaj¹ce na niepodporz¹dkowaniu siê prawomocnemu
wyrokowi s¹dowemu opatrzonemu
klauzul¹ natychmiastowej wykonalnoœci.
8. maja 2012 r., S¹d Rejonowy
dla Warszawy Œródmieœcia wyda³
postanowienie nakazuj¹ce wykonanie wyroku S¹du Okrêgowego (a
wiêc wyroku z 4 listopada 2011 r.,
Sygn. akt V CA 2086/11, któremu
nadano w dniu 24 listopada 2011
roku klauzulê natychmiastowej wykonalnoœci). W tym postanowieniu
S¹d nakaza³ ujawnienie w ci¹gu 14
dni personaliów osób, z którymi ratusz podpisa³ umowy, a jednoczeœnie
- w przypadku niezastosowania siê
do tego postanowienia - na urzêdnika odpowiedzialnego za nieudostêpnienie informacji publicznej zostanie na³o¿ona grzywna w wysokoœci 2
tys. z³.
8. listopada 2012 r. S¹d Najwy¿szy odrzuci³ kasacjê m.st. Warszawy
ostatecznie potwierdzaj¹c, ¿e obywatele maj¹ prawo wiedzieæ, z kim
urzêdy zawieraj¹ umowy, a wiêc kto
dostaje ich pieni¹dze.
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NIETRZE•WA
Fa³szywe
PODRÓ¯ W
studolarówki
SYLWESTROW¥ NOC (£OBEZ) 38 letni
(POWIAT) W Sylwestrow¹
noc liczna grupa policjantów z
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie czuwa³a nad bezpieczeñstwem mieszkañców naszego powiatu.
Noc z 31 grudnia na 1 stycznia to
czas œwiêtowania zakoñczenia starego i powitania Nowego Roku, a
tak¿e czas hucznych zabawach,
bali, sztucznych ogni i petard. Jak
ka¿dego roku policjanci z naszej
Komendy czuwali nad bezpieczeñstwem swoich mieszkañców. W
trakcie prowadzonych dzia³añ pomimo wzmo¿onych patroli policyjnych, kierowcy wsiadali do swoich
aut, prowadz¹c samochód na „podwójnym gazie”. Podczas trwania

Sylwestrowej nocy mundurowi
ujawnili dwoje nietrzeŸwych kieruj¹cych. 21 letni mê¿czyzna - kierowca samochodu marki Hyundai mia³
0,74 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu, natomiast 18 letnia kobieta, która tak¿e kierowa³a samochodem marki Hyundai, tego alkoholu mia³a nieco mniej, bo 0,29 mg/
l. Ponadto w Nowy Rok policjanci
zatrzymali kieruj¹cego rowerem,
który nie zastosowa³ siê do zakazu
prowadzenia pojazdów mechanicznych i rowerów.
Kobiecie i mê¿czyŸnie za pope³nione przestêpstwa grozi kara do 2
lat pozbawienia wolnoœci, natomiast
38 letniemu mê¿czyŸnie za niezastosowanie siê do zakazu grozi kara
do 3 lat pozbawienia wolnoœci. (kp)

Oœwietlenie wiosn¹
(£OBEZ). Oœwietlenie ulicy
Borków zostanie wykonane w
przysz³ym roku. O to mieszkañcy
walczyli osobiœcie, przychodz¹c
na posiedzenie sesji i argumentuj¹c tak¹ koniecznoœæ.

przy g³ównej drodze na dojœciach
do budynków. Na razie boczne nie
bêd¹ w³¹czane, póki nie zostan¹ postawione nowe budynki. Zadanie
musi zostaæ zakoñczone do koñca
czerwca.

W przysz³ym roku do czerwca
ma zostaæ wykonane oœwietlenie
przy ul. Borków w £obzie.
Przetarg zosta³ ju¿ rozstrzygniêty, umowa z firm¹ zosta³a podpisana
17 grudnia. Kilkanaœcie lamp zostanie postawionych za oko³o 70 tys. z³
jednak nie wszystkie bêd¹ w³¹czone. Lampy bêd¹ œwieci³y siê tylko

W przetargu wystartowa³o a¿ 12
firm, wygra³a firma F.H.U SC.
KANDELA Emilia i Waldemar
Koziarscy z Trzebiatowa, która zaoferowa³a najni¿sz¹ cenê.
Jedna firma zosta³a wykluczona
z przetargu, albowiem nie przedstawi³a dowodu op³acenia sk³adki polisy OC.
MM

Og³oszenie o zatrudnieniu
Sklep Biedronka - miasto Wêgorzyno
Charakterystyka pracy: Kierownik:
- Zapewnienie funkcjonowania sklepu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
standardami firmowymi.
- Organizowanie i nadzorowanie pracy podleg³ego personelu.
- Reprezentowanie firmy wobec klientów i dostawców.
Wymagania:
- Doœwiadczenie na podobnym stanowisku oraz znajomoœæ
specyfiki handlu detalicznego.
- Doœwiadczenie w kierowaniu zespo³em.
- Wykszta³cenie minimum œredni (preferowany profil handlowy).
Zatrudnionym osobom oferujemy:
Pracê w dynamicznie rozwijaj¹cej siê organizacji.
Stabilnoœæ zatrudnienia.
Aplikcje prosimy nadsy³aæ na podany poni¿ej kontakt:
- dorotazgliczynska@gmail.com lub tel. 665 126 936.

mê¿czyzna oraz
34 letnia kobieta,
mieszkañcy gminy
Bia³ogard, zostali
zatrzymani i us³yszeli
zarzuty usi³owania
puszczania w obieg
podrobionych
banknotów.
W pi¹tek, 4 stycznia, w godzinach porannych, ³obescy mundurowi otrzymali zg³oszenie, ¿e w kantorze na terenie £obza, pewna para
próbuje wprowadziæ w obieg podrobione banknoty 100 dolarowe.
Policjanci na miejscu zastali ma³¿eñstwo, które dysponowa³o nomi-

na³ami 100 dolarowymi w iloœci 16
sztuk. Banknoty te posiada³y cechy
ich podrobienia m.in. brak w³aœciwego znaku wodnego. 38 letni mê¿czyzna i 34 letnia kobieta zostali zatrzymani, a banknoty zabezpieczone. Ma³¿eñstwo us³ysza³o ju¿ zarzut
usi³owania puszczania w obieg podrobionych banknotów, do którego to
zarzutu siê przyznali.
Za czyn ten grozi im kara do roku
pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Zmiana op³at za œmieci
(WÊGORZYNO). Radni miejscy uchwalili nowe górne stawki
brutto op³at ponoszonych przez
w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi
odbierania odpadów komunalnych
oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych. Ceny bêd¹ obowi¹zywaæ do czasu wejœcia tzw. ustawy
œmieciowej.
Za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych cena wynosi 115,65 z³/m. szeœc. za dzier¿awê pojemnika 120 1 3,00 z³/miesiac, za dzier¿awê pojemnika 240 /
360 op³ata wynosi 1 5,15 z³/miesi¹c. Z kolei za dzier¿awê pojemnika o wielkoœci 1.100 1. op³ata wy-

nosi 33,82 z³/miesi¹c. Za dzier¿awê
kontenera 8-15 m.szeœc. nale¿y zap³aciæ 70 z³/tydzieñ/. Opró¿nianie
koszy ulicznych kosztuje 5,20 z³ /za
1 szt.
Z kolei odbiór nieczystoœci p³ynnych ze zbiorników bezodp³ywowych (bez zrzutu na oczyszczalniê
œcieków) to koszt 18 z³ za m.szeœc.
Odbiór odpadów komunalnych
zbieranych selektywnie kosztuje
8,33 z³/m.szeœc., natomiast op³ata
roczna za odpady odbierane z dzia³ki rekreacyjnej 100 z³.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego. MM

Kandydaci na radnego
ju¿ wystartowali
(DOBRA). 20 stycznia odbêd¹
siê tu wybory uzupe³niaj¹ce.
Mieszkañcy obwodu nr 1 bêd¹
wybieraæ swojego nowego przedstawiciela w Radzie Miejskiej. O
miejsce w Radzie walczy trzech
kandydatów. Najm³odszy ma 18
lat.
Mieszkañcy ulic: Bohaterów
Westerplatte, S³owackiego, B³otna,
Mickiewicza, Koœciuszki, Armii
Krajowej, Reymonta, Mieszczañska, Jana Piwnika „Ponurego”, S³oneczna obecnie nie maj¹ swojego
przedstawiciela w Radzie Miejskiej. Dotychczasowa radna Jolan-

ta Siekiera zrzek³a siê mandatu. W
zwi¹zku z tym 20 stycznia odbêd¹
siê wybory uzupe³niaj¹ce.
W wyborach uzupe³niaj¹cych
wystartowa³o trzech kandydatów: z
KWW AKCJA WYBORCZA Piotr Hebda lat 36, z KWW M£ODZI W GMINIE – Emil Chodañ lat
18 i z KWW Alina Soborska – Alina
Soborska, lat 65.
Lokal wyborczy znajdowaæ siê
bêdzie w Szkole Podstawowej w
Dobrej, przy ul. Mieszczañskiej 2.
G³osowaæ bêdzie mo¿na od godz.
8.00 do 22.00. Lokal przystosowany jest dla osób niepe³nosprawnych.

Str
Str.. 4

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 8.1.2013 r.

Starsi maj¹
Wzgórze Rolanda
siedzieæ w domu? do oczyszczenia
(£OBEZ). Czy w tej gminie
jest jakaœ oferta kulturalna albo
sportowa dla osób starszych? Takie pytanie zada³a Zofia Krupa,
mieszkanka £obza, podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej w
£obzie. Zarzuci³a radnym, ¿e
wszelkie oferty kierowane s¹ do
dzieci i m³odzie¿y, zapominaj¹c o
pozosta³ych mieszkañcach. Czy
tak jest w istocie?
- Wszystko o sporcie jest dla
dzieci i m³odzie¿y. Nie mam nic
przeciwko. Moja rodzina jest du¿a,
ale s¹ i starzy na tym œwiecie. Nie
wiem, czy nie wiêcej ostatnio.
Wszystkie dzia³ania s¹ kierowane
do najm³odszych. To nie jest
œmieszne. Nie ma niczego dla ludzi
starszych, dla seniorów. Postulowa³abym o wygospodarowanie jakiegoœ pomieszczenia, gdzie ludzie
starsi mogliby siê zbieraæ i tam rozwijaæ. Mo¿e jakieœ stowarzyszenie
by siê zawi¹za³o, które coœ robi³oby
dla seniorów. Je¿eli jest, to siê wycofujê. Chodzi o jakieœ miejsce na
œwiecie. Chodzi o coœ takiego jak
sala stale przeznaczona dla seniorów codziennie i ¿eby wi¹za³o siê to
z ludŸmi starszymi – powiedzia³a
Zofia Krupa.

NietrzeŸwy kieruj¹cy

Radny Janusz Skrobiñski zwróci³ uwagê, ¿e w dziedzinie sportu
jest wiele propozycji dla osób starszych. Nadmieni³, ¿e s¹ grupy starszych prowadzone przez TKKF
B³yskawica, wiele osób chodzi z
kijkami, gra w bryd¿a oraz w szachy
i na wszystkich chêtnych czeka pan
Jerzy Rakocy.
Wiceburmistrz £obza Ireneusz
Kabat równie¿ nie zgodzi³ siê z tym,
¿e nie ma ofert dla osób starszych.
- Centrum Integracji Spo³ecznej
wykupi³o obiekt przy ul. Drawskiej.
Przymierza siê tam do otwarcia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W
tej chwili wykonywane s¹ remonty.
Myœlê, ¿e osoby starsze znajd¹ coœ
dla siebie w £obeskim Domu Kultury, w organizacjach sportowych i w
CIS-ie. Taka oferta bêdzie szersza –
powiedzia³.
Mieszkanka £obza nie by³a jednak usatysfakcjonowana odpowiedzi¹. Zwróci³a uwagê, ¿e lokalizacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku
na peryferiach miasta jest bardzo
problematyczna. Zdecydowanie
lepsza by³aby w centrum i tego akurat nie trzeba uzasadniaæ. Najlepszy
by³by dom kultury, ewentualnie biblioteka. Burmistrz uspokoi³, ze
jeszcze klamka nie zapad³a. MM

NietrzeŸwy kieruj¹cy

01.01.2013 r. w Resku mieszkaniec gminy Resko kierowa³ samochodem Hyundai, znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym
wynikiem0,74 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

2.01.2013 r. o godz. 0:05 w Resku mieszkaniec Reska kierowa³
samochodem Ford, znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym
wynikiem 0,32 mg/l, alkoholu w
wydychanym powietrzu.

NietrzeŸwy kieruj¹cy

Naruszenie zakazu
s¹dowego

01.01.2013 r. w Resku mieszkanka Reska kierowa³ samochodem
Hyundai, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem
0,29 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.

Naruszenie zakazu
01.01.2013 r. o godz. 13.20 w
Wêgorzynie mieszkaniec gminy
Wêgorzyno kierowa³ rowerem
wbrew zakazowi prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych oraz rowerów wydanemu
przez SR w £obzie.

03.01.2013r. na drodze Winniki
- D³usko mieszkaniec gminy Wêgorzyno kierowa³ motorowerem
wbrew zakazowi prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym orzeczonemu przez SR.

Kolizja drogowa
03.01.2012r. o godz. 19.30 na
drodze Wêgorzyno-£obez mieszkaniec Szczecina kieruj¹c samochodem marki Citroen, uderzy³ w
wbiegaj¹cego na jezdniê dzika.

(£OBEZ). Ulubione miejsce
spacerów mieszkañców £obza
tzw. Wzgórze Rolanda coraz bardziej zniechêca do spacerów.
Œcie¿ki nikn¹ w chaszczach, a
kruszej¹ce schody przykry³y grube warstwy liœci.
Podczas sesji Rady Miejskiej
radna Wies³awa Romejko zwróci³a
uwagê, aby w tym roku pracownicy

interwencyjni oczyœcili tzw. Wzgórze Rolanda przynajmniej ze
wszystkich krzewów i ga³êzi.
- Je¿eli nie mo¿emy pozwoliæ
sobie na renowacjê Wzgórza, to
przynajmniej zacznijmy go uprz¹taæ na tyle, ¿eby by³o dostêpne dla
mieszkañców – powiedzia³a.
Czy tak siê stanie, zobaczymy
ju¿ w tym roku.
MM

Mewa Resko i Jastrz¹b
£osoœnica z bud¿etami
na 2013 rok
(RESKO) Burmistrz Reska
poinformowa³ o rozstrzygniêciu,
og³oszonych 26.11.2012 r. konkursu otwartego na prowadzenie
w roku 2013 dzia³alnoœci z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej w gminie.
Konkurs wygra³ Ludowy Klub
Sportowy „MEWA” w Resku. Ofer-

ta klubu zosta³a z³o¿ona jako jedyna
i spe³nia³a wymogi konkursu. Kwota przyznanej dotacji wynosi
175 tys. z³.
Drugi konkurs dotyczy³ upowszechniania sportu na obszarach
wiejskich. Tu ofertê z³o¿y³ Ludowy
Klub Sportowy „JASTRZ¥B” z
£osoœnicy. Kwota przyznanej klubowi dotacji wynosi 35 tys. z³. (r)

tygodnik ³obeski 8.1.2013 r.
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OG£OSZENIA - INFORMACJE

Burmistrz Wêgorzyna
og³asza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda¿ zabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej w obrêbie nr 3 m. Wêgorzyno przy ulicy Po³udniowej.
Zabudowana dzia³ka gruntu o nr ewidencyjnym 812/11 o pow. 0,1884 ha
po³o¿ona w obrêbie ewidencyjnym nr 3 m. Wêgorzyno przy ul. Po³udniowej,
posiadaj¹ca urz¹dzon¹ Ksiêgê Wieczyst¹ nr SZ1L/00017168/3.
Zabudowê dzia³ki stanowi budynek gara¿u o piêciu boksach i budynek gospodarczy. Grunt niezabudowany posiada nawierzchniê betonow¹ o s³abym
stanie, przy gara¿u czêœciowo bez nawierzchni utwardzonej. S¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej. Czêœciowo ogrodzenie z siatki w ranach z k¹townika.
Brama od strony ulicy.
Budynek gara¿u o piêciu boksach jest budynkiem parterowym , niepodpiwniczonym, bez poddasza. Powierzchnia zabudowy 94 mkw. Powierzchnia
u¿ytkowa 88,80 mkw.
Budynek gospodarczy jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym
z poddaszem. Powierzchnia zabudowy 74,50 m2. Powierzchnia u¿ytkowa
150,70 mkw. (parter - 68,90 mkw.; poddasze - 81,80 mkw.).
Na budynek gospodarczy i boksy gara¿owe zawarta umowa najmu.

W Studium Kierunków i Uwarunkowañ Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Wêgorzyno uchwalonym Uchwa³¹ Rady Miejskiej nr XXI/
183/2008 w dniu 3.07.2008 r. nieruchomoœæ ta posiada zapisy:
Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej:
tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym us³ugowej),
System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego:
Natura 2000, „Ostoja Iñska”, granica Otuliny Iñskiego Parku Krajobrazowego.
Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu:
Strefa „B” ochrony konserwatorskiej.
Cena wywo³awcza wynosi 74 460,50 z³ (zwolnione z podatku VAT).
Wadium wynosi 14 892,10 z³.
Z uwagi na ograniczon¹ mo¿liwoœæ zagospodarowania nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem sprzeda¿y, przetarg jest ograniczony do w³aœcicieli nieruchomoœci przyleg³ej stanowi¹cej dzia³kê nr 659 z uwagi na fakt, i¿ dzia³ka
ta stanowi zaplecze lecznicy dla zwierz¹t..
Przetarg odbêdzie siê w dniu 08.02.2013 r. w sali konferencyjnej (I piêtro) Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie ul. Rynek 1 o godz. 9.30.
Termin zg³oszenia uczestnictwa w przetargu up³ywa w dniu 04.02.2013
r. o godz. 15.30. Zg³oszenia nale¿y dokonaæ w Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie, w formie pisemnej.
Post¹pienie - nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy
przetargu.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium na konto
depozytowe Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954
2000 0020 w Banku Spó³dzielczym w Goleniowie Oddzia³ Wêgorzyno, najpóŸniej w dniu 04.02.2013 r. Dowód wp³acenia wadium nale¿y okazaæ komisji
przetargowej przed przyst¹pieniem do przetargu.
Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg wadium zalicza siê na poczet ceny
nabycia.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wp³aty w okreœlonym terminie lub nie stawi siê bez wczeœniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego terminie i miejscu do
zawarcia umowy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy,
a wp³acone wadium nie bêdzie podlega³o zwrotowi.
Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê za¿yczy sobie
okazania granic jest on zobowi¹zany do wp³acenia w terminie 7 dni od daty
rozstrzygniêcia przetargu na konto Urzêdu Miejskiego kwoty wskazanej przez
tut. Urz¹d.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców je¿eli wp³ac¹ wadium w podanej wysokoœci oraz w okreœlonym
terminie i miejscu. Osoby prawne winny okazaæ komisji przetargowej aktualny odpis z KRS.
Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Burmistrz Wêgorzyna ma prawo odwo³ania og³oszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezw³ocznie podaj¹c informacjê o odwo³aniu
przetargu do publicznej wiadomoœci.
Informacjê w sprawie przetargu i nieruchomoœci udzielane s¹ na II piêtrze
w pok. nr 26 lub telefonicznie 91/ 39 71 267, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28 lub telefonicznie 91/ 39 71 483.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska

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 99/10 o pow. 0,2756 ha w obr. Po³chowo w miejscowoœci Runowo
Pom. ul. Po³chowska 10f,
- nr 676/3 o pow. 0,0706 ha w obr. nr 1 m. Wêgorzyno ul. Nowy Œwiat,
- nr 46/3 o pow. 0,05 ha w obr. Winniki,
- nr 169/63 o pow. 0,0788 ha i nr 169/64 o pow. 0,1234 ha w obr. Cieszyno,
- nr 85/3 o pow. 0,1060 ha w obr. Wiewiecko
przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze przetargu,
- lokal mieszkalny nr 1 mieszcz¹cy siê w budynku mieszkalnym
usytuowany na dzia³kach o nr 81/7 o pow. 0,1926 ha i 81/10 o pow. 0,0050
ha posiadaj¹cy udzia³ 879/10000 w nieruchomoœci wspólnej po³o¿ony
przy Osiedlu 40 - lecia PRL 24 w obr nr 1 m. Wêgorzyno przeznaczony
do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego
najemcy oraz
- lokal mieszkalny nr 2 mieszcz¹cy siê w budynku mieszkalnym
usytuowany na dzia³kach o nr 81/7 o pow. 0,1926 ha i 81/10 o pow. 0,0050
ha posiadaj¹cy udzia³ 750/10000 w nieruchomoœci wspólnej po³o¿ony
przy Osiedlu 40 - lecia PRL 24 w obr nr 1 m. Wêgorzyno przeznaczony
do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego
najemcy oraz
- lokal mieszkalny nr 4 mieszcz¹cy siê w budynku mieszkalnym
usytuowany na dzia³ce o nr 10/19 o pow. 0,1009 ha posiadaj¹cy udzia³
187/1000 w nieruchomoœci wspólnej po³o¿onej przy ul. Kolejowej 14
w Runowie Pomorskim w obr Po³chowo przeznaczony do sprzeda¿y w
drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
W/w wykaz zosta³y wywieszony na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1.
.BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska

NIELEGALNE
PRZY£¥CZE

(DOBRA) Zarzut kradzie¿y
energii elektrycznej us³ysza³
mieszkaniec gminy Dobra. Mê¿czyzna za pomoc¹ nielegalnego
przy³¹cza korzysta³ z pr¹du w
swoim mieszkaniu.
Mundurowi z Posterunku Policji
w Dobrej udali siê do jednego z
budynków na terenie gminy Dobra,
gdzie mia³o dochodziæ do nielegalnego poboru energii elektrycznej.
Na miejscu policjanci potwierdzili
powy¿szy fakt. 31 letni mê¿czyzna

za pomoc¹ drutów aluminiowych
pod³¹czy³ sobie i czerpa³ pr¹d w
zajmowanym lokalu, nara¿aj¹c zak³ad energetyczny na straty. „Amator elektryk” zosta³ zatrzymany i
us³ysza³ zarzut kradzie¿y energii
elektrycznej, do którego to zarzut
siê przyzna³, natomiast nielegalne
przy³¹cze zosta³o zdemontowane.
Teraz 31 latek bêdzie oczekiwa³
na rozprawê w s¹dzie. Za czyn ten
grozi mu kara do 5 lat pozbawienia
wolnoœci.
(kp)
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Szukasz Pracy? To praca szuka ciebie!
Instytut Edukacji Komputerowej zaprasza do udzia³u w projekcie dofinansowanym ze œrodków UE, który dziêki odbyciu p³atnych
sta¿ów zawodowych, praktycznych kursów, warsztatów i treningów, a tak¿e dofinansowania wynagrodzenia, profesjonalnego
doradztwa i poœrednictwa pracy w realny sposób umo¿liwi Tobie uzyskanie sta³ego miejsca zatrudnienia w bran¿y turystycznej.
Projekt skierowany do osób pozostaj¹cych bez pracy powy¿ej 12
miesiêcy w wieku poni¿ej 25 roku ¿ycia.
Oferujemy:
• Stypendium finansowe dla uczestników na czas trwania szkoleñ
• Bezp³atny serwis kawowy oraz lunch
• Bezp³atne pomoce dydaktyczne w czasie szkoleñ
• Bezp³atny dojazd na szkolenia oraz dzia³ania aktywizuj¹co
-motywuj¹ce (lub refundacja kosztów dojazdu)
• Wynagrodzenie dla wszystkich uczestników w okresie sta¿y
• Gwarantowane zatrudnienie dla czêœci uczestników projektu
z wynagrodzeniem dotowanym przez Uniê Europejsk¹
(Subsydiowane zatrudnienie)
• Poradnictwo psychologiczno-aktywizuj¹ce
• Doradztwo zawodowe i poœrednictwo pracy
• Gwarantowany 3-miesiêczny sta¿ zawodowy daj¹cy mo¿liwoœæ
wykazania doœwiadczenia zawodowego u przysz³ych
pracodawców

TYGODNIK W INTERNECIE
www.wppp.vel.pl
CMYK

• Praktyczny kurs jêzyka niemieckiego
• Kurs komputerowy
• Œwiadectwo/ certyfikat
Planowane zakoñczenie procesu rekrutacji - styczeñ 2013
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce projektu, jak równie¿ regulamin
rekrutacji wraz z wymaganymi dokumentami, mo¿na uzyskaæ w siedzibie Biura Projektu
"Twoja szansa na rynku pracy"
mo¿na uzyskaæ w biurze projektu
Instytut Edukacji Komputerowej
Ul. Obozowa 5
78-100 Ko³obrzeg
Tel. (94) 352 32 99 /(94) 35 42 555
oraz na stronie internetowej www.szansa.kol.pl
Cz³owiek - najlepsza inwestycja
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

SAMORZ¥D

tygodnik ³obeski 8.1.2013 r.

Czy Wêgorzyno
straci prawie 200
tysiêcy z³otych?
(WÊGORZYNO). Ta gmina
wci¹¿ oczekuje na przelew 190 tys.
z³ od gminy £obez. Magistrat
³obeski wstrzymuje siê z przelewem, bo ma zastrze¿enia czy rzeczywiœcie pieni¹dze dla Wêgorzyna nale¿¹ siê.
Przypominamy, ¿e gmina £obez
jest liderem, czyli gmin¹ prowadz¹c¹ program termomodernizacji
we wszystkich gminach powiatu
³obeskiego. To na konto gminy
£obez wp³ywaj¹ poszczególne transze z dotacji, a dopiero st¹d do poszczególnych gmin zgodnie z wykonanymi zadaniami.
Skarbnik gminy £obez Olga Radziwanowska wyjaœni³a, ¿e w zwi¹zku ze zwiêkszonym dofinansowaniem na termomodernizacjê Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska
przela³ ponad 3.6 miliona z³.
- Dla gminy Wêgorzyno z tej
kwoty by³o ponad 700 tys. z³. W
Wêgorzynie jest sporna kwestia dotycz¹ca remontu œwietlicy w Sielsku. Tam œwietlica jest wynajêta.

By³o to niemo¿liwe, jeœli inwestycja jest wspó³finansowana œrodkami unijnymi. S¹ pewne ograniczenia i nie mo¿na prowadziæ dzia³alnoœci gospodarczej. Jest to kwestia
sporna. Nie wiadomo, czy te pieni¹dze bêd¹ przekazane dla gminy Wêgorzyno, dlatego obecnie s¹ ujête w
naszym bud¿ecie jako dotacja dla
gminy Wêgorzyno – wyjaœni³a
skarbnik gminy.
Gmina £obez czêœæ pieniêdzy
przela³a, zatrzyma³a natomiast
sporne 190 tys. z³, które bêd¹ le¿eæ
na koncie gminy £obez, póki kwestia œwietlicy w Sielsku nie zostanie
wyjaœniona.
MM

Przedszkole pod
chmurk¹
(£OBEZ). Budowa przedszkola w £obzie zapewne przejdzie do historii i to tej niechlubnej.
Konsorcjum, które mia³o zbudowaæ przedszkole, mimo kilku
przesuniêæ terminu, nie udŸwignê³o zadania.
Ju¿ w ubieg³ym roku niektórzy
radni zwracali uwagê, ¿e konsorcjum nie wywi¹¿e siê z zadania i
przedszkola nie wybuduje. Mieszkañcy miasta zwracali uwagê, ¿e
plac budowy czêsto by³ pusty i
¿adne prace budowlane nie mia³y
tam miejsca. W³aœciwie trwa³y co
jakiœ czas niby zrywami, jak oddech
konaj¹cego. Aby nie przed³u¿aæ formalnoœci zwi¹zanych z zerwaniem
umowy i og³aszaniem kolejnego
przetargu, podpisywano raz z g³ównym wykonawc¹ raz z kolei z podwykonawc¹, który stawa³ siê tym
g³ównym, kolejne terminy zakoñczenia prac. Pierwszy przesuniêto
na 30 czerwca, nastêpnie na 30 listopada, a¿ w koñcu na 30 grudnia.
¯aden z tych terminów nie zosta³

dotrzymany a przedszkole nadal
stoi tak, jak sta³o, czyli dach nie jest
pokryty. Magistrat mia³ z firm¹
umowê rozwi¹zaæ do koñca ubieg³ego roku. W tym roku musi wykonaæ inwentaryzacjê i og³osiæ nowy
przetarg. Og³oszenie przetargu to
kolejne 45 dni, zgodnie z procedurami. Tym samym najszybciej prace
bêd¹ mog³y byæ rozpoczête dopiero
wiosn¹, a deszcze lej¹. Ma byæ jeszcze i deszczowo i mroŸno.
W kasie gminy na budowê
przedszkola w £obzie pozosta³o
jeszcze oko³o 1,2 miliona z³. Termin
zakoñczenia zadania ponownie
przesuniêto, tym razem do koñca
czerwca tego roku. Nie wiadomo
tylko, czy to ostatni termin. MM
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Bud¿et uchwalony

(£OBEZ). W ostatnim tygodniu ubieg³ego roku radni miejscy
uchwalili bud¿et dla gminy £obez
na rok 2013.
Ustalono dochody bud¿etu w
wysokoœci prawie 46 milionów z³, z
tego dochody bie¿¹ce w wysokoœci
prawie 40 milionów z³. Dochody
maj¹tkowe okreœlono na kwotê 6
milionów z³.
Wydatki bud¿etu ustalono z kolei w wysokoœci niemal 46,5 milionów z³, z tego wydatki bie¿¹ce w
wysokoœci prawie 38 milionów z³.
Wydatki maj¹tkowe okreœlono w
wysokoœci niemal 8,6 milionów z³.
Planowany deficyt bud¿etu wynosi 742.840 z³, który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi
ze sprzeda¿y papierów wartoœciowych w wysokoœci 140.760 z³, i
wolnych œrodków w wysokoœci
602.080 z³.
Przychody bud¿etu ustalono w
wysokoœci oko³o 3,3 miliona z³, rozchody natomiast w wysokoœci 2,5
miliona z³.
Na wydatki jednostek pomocni-

czych zaplanowano 224.342 z³ z
tego: w ramach funduszu so³eckiego - 220.642 z³, w ramach pozosta³ych wydatków - 3.700 z³. Dochody
z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych
zaplanowano w wysokoœci 264.355
z³. Z kolei wydatki na realizacjê
zadañ okreœlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych zaplanowano w kwocie 250.755 z³,
natomiast na realizacjê zadañ okreœlonych w gminnym programie
przeciwdzia³ania narkomanii zabezpieczono 13.600 z³.
Zad³u¿enie gminy na koniec
roku wyniesie 18.896.838 z³. Sk³ad
Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzi³, i¿ planowany
na rok 2013 wskaŸnik d³ugu wynosi
odpowiednio 41,86 proc. (przy dopuszczalnych 60 proc.) planowanych w tych latach dochodów oraz
wskaŸnik sp³aty zobowi¹zañ do planowanych dochodów wynosi 7,77
proc. przy dopuszczalnej granicy 15
proc.
op

Klasy muzyczne
dla najm³odszych
(£OBEZ). Przy okazji walki
mi³oœników pi³ki no¿nej o pieni¹dze w Radzie Miejskiej zrodzi³y
siê inicjatywy, aby finansowaæ
równie¿ inne zadania w tym lekcje muzyki dla uzdolnionych najm³odszych mieszkañców gminy.
O to od pewnego czasu zabiega
radna Wies³awa Romejko.
Na apele radnej Wies³awy Romejko odnoœnie utworzenia klas
muzycznych finansowanych z bud¿etu gminy odpowiedzia³ dyrektor
£obeskiego Domu Kultury Dariusz
Ledzion.

- Je¿eli bêdzie taka potrzeba, to
w szko³ach podstawowych zrobimy
pierwszy nabór na zasadzie wolontariatu. Jesteœmy po trzech przeszkoleniach szko³y Jamahy z nasz¹
kadr¹ £obeskiego Domu Kultury.
Pomys³ realizowany na zachodzie
jest mo¿e dobry, ale bardzo kosztowny. My mamy swoje spostrze¿enia na to. Myœlê, ¿e po spotkaniu z
dyrektorami szkó³, przeprowadzimy zajêcia w ci¹gu roku z jedn¹
klas¹ na zasadzie eksperymentu –
powiedzia³ dyrektor £DK Dariusz
Ledzion.
MM
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Minister Rolnictwa w Nowamylu

Sprawa dzier¿awy by³a ju¿
sporu o sprzeda¿
(£OBEZ) Ministra do
naszego województwa
œci¹gn¹³ protest rolników
w Szczecinie. Przy okazji
spotka³ siê z rolnikami i
mieszkañcami Bia³ogardu,
£obza i Drawska
Pomorskiego. Spotkanie w
£obzie zdominowa³ temat
przed³u¿enia dzier¿awy
ziemi dla Nowamylu. To co
wydawa³o siê uzgodnione
w tej sprawie ju¿
wczeœniej, stanê³o pod
znakiem zapytania, gdy¿
niespodziewanie
wywo³any zosta³ temat
kupna, zamiast dzier¿awy.
Minister Stanis³aw Kalemba,
pochodz¹cy z Wielkopolski, wizytuj¹c te trzy miasta, spóŸnia³ siê na
kolejne spotkania, gdy¿ zatrzymywali go rolnicy, którzy podnosili
wiele problemów. Tak by³o w Bia³ogardzie, sk¹d minister z ponad godzinnym opóŸnieniem dotar³ do
£obza. Tutaj spotkanie odby³o siê
29 grudnia, w sobotê, w siedzibie
spó³ki Nowamyl S.A. Pomimo
spóŸnienia nikt z czekaj¹cych ze
spotkania nie zrezygnowa³. By³y
w³adze powiatowe PSL, starosta i
wicestarosta, burmistrz £obza, grupa rolników wraz z szefem Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Julianem Sierpiñskim, pracownicy spó³ki. Z ministrem przybyli m.in. wicewojewoda Ryszard Miæko, cz³onek
zarz¹du województwa Jaros³aw
Rzepa i dyrektor Oddzia³u Terenowego ANR w Szczecinie Adam Poniewski.
Prezes Zarz¹du Nowamylu Leszek Kaczmarek przedstawi³ swoj¹
spó³kê w jak najlepszym œwietle, co
wywar³o na ministrze spore wra¿enie. Wielokrotnie pisaliœmy o Nowamylu, wiêc tylko przypomnijmy,
¿e jest to w chwili obecnej jedyny na
Pomorzu Zachodnim i jeden z siedmiu w kraju producent skrobi ziemniaczanej. Eksportuje swoje wyroby m.in. do Niemiec, Chin, Rosji,
Francji, USA, Izraela, a nawet krajów Ameryki Po³udniowej. Po zamkniêciu krochmalni w Drawsku
Pomorskim i Nowogardzie skupuje

ziemniaki ze sporego obszaru naszego województwa, obs³uguj¹c
oko³o 300 producentów ziemniaków przemys³owych. Zatrudnia
oko³o 130 pracowników.
Na tle upad³ego i upadaj¹cego
przemys³u rolno-spo¿ywczego wydaje siê zak³adem doœæ stabilnym.
Prezes Kaczmarek przypomnia³ tylko, ¿e w £obzie nie ma ju¿ mleczarni, mieszalni pasz Provimi, gorzelniê niedawno rozebrano.
Jednak najwa¿niejszym problemem, jaki zdominowa³ dyskusjê,
jest – zdaniem prezesa Kaczmarka –
niepewnoœæ dalszego losu krochmalni, spowodowana koñcz¹c¹ siê
dzier¿aw¹ 425 hektarów ziemi w
Worowie. Na tym areale, dzier¿awionym od Agencji Nieruchomoœci

Rolnych w Szczecinie, Nowamyl
po³o¿y³ instalacjê i obawia siê, ¿e w
przypadku nie przed³u¿enia dzier¿awy straci zaplecze gospodarcze
dla zak³adu.
- Chcielibyœmy kupiæ lub wydzier¿awiæ ziemiê na 15 lat. Ka¿de
rozwi¹zanie mnie satysfakcjonuje –
powiedzia³ prezes Kaczmarek. Jednak zanim wywi¹za³a siê dyskusja
na ten temat, minister Kalemba
przedstawi³ sytuacjê w rolnictwie.
Minister o obrocie ziemi¹
Minister omówi³ dzia³ania w resorcie; zmniejszono kary za opóŸnienie zg³oszenia do KRUS, z 11,5
tys. z³ do 1200 z³, chocia¿ dotyczy to
kilkuset rolników. Zapowiedzia³, ¿e
w pierwszym kwartale bêdzie nabór

na pieni¹dze na modernizacjê gospodarstw rolnych. Mówi³ o uboju
rytualnym i przed³u¿eniu dodawania soi do pasz do 2017 roku. W
koñcu musia³a paœæ sprawa najgorêtsza tutaj – tak zwanych s³upów
wykupuj¹cych ziemiê roln¹.
- Nigdzie nie ma takich konfliktów i próby obejœcia tak zwanych
s³upów, które – w moim przekonaniu – s¹ autentycznym zjawiskiem w
tym województwie. To jest temat
kluczowy. S³uchamy, czytamy,
wp³ywaj¹ do nas dokumenty na ten
temat. – mówi³ minister. – Rozmawialiœmy wczoraj z komitetem oko³o 8 godzin i podpisaliœmy komunikat w tej sprawie. W zwi¹zku z tymi
zarzutami odst¹piliœmy od organizowania przetargów i ustaliliœmy, ¿e
najpierw wypracujemy pewne
szczegó³owe przepisy, w ramach
obowi¹zuj¹cej ustawy i postaramy
siê wprowadziæ takie zasady, by ta
ziemia faktycznie trafi³a do tych
gospodarstw, które funkcjonuj¹ od
pokoleñ. Je¿eli chodzi o obrót
polsk¹ ziemi¹, ¿eby ona by³a polsk¹
w³asnoœci¹, a z Agencji Nieruchomoœci Rolnych ¿eby trafia³a przede
wszystkim na powiêkszanie tych
gospodarstw rodzinnych, i to w ramach przetargów ograniczonych, na
korzystnych warunkach – to macie
we mnie wielkiego zwolennika. 3 i 4
stycznia przyjad¹ z ministerstwa
eksperci, którzy bêd¹ dopracowywaæ szczegó³y.
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za³atwiona, ale dosz³o do

Zamiast ustaleñ – dyskusja
Nawi¹zuj¹c do sprawy Nowamylu minister zaproponowa³, w
zwi¹zku z tym, ¿e s¹ na spotkaniu
przedstawiciele ró¿nych organizacji i urzêdów, by spotkaæ siê po tej
otwartej debacie w jakiejœ sali i
wypracowaæ porozumienie.
- Poœwiêcimy parê minut ju¿ na
zakoñczenie, usi¹dziemy z prezesem Sierpiñskim, dyrektorem Agencji i doprecyzujemy warunki. Zapadnie decyzja. Decydujemy siê na
co najmniej wydzier¿awienie tych
gruntów na te 15 lat. Jak dojdziecie
do wniosku, ¿e lepsz¹ formu³¹ bêdzie wykup, bo to jest stabilizacja
firmy, inwestycji, to te¿ siê nad tym
zastanowimy. Tu bym prosi³ stanowisko samorz¹du rolniczego, bo to
nie jest tylko nasza decyzja. Po to
powo³aliœmy izby rolnicze, ¿eby
one te¿ mia³y coœ do powiedzenia, to
samo plantatorzy, i wybór bêdzie
taki – albo podejmujemy decyzjê na
dzier¿awê na 15 lat albo sprzeda¿ –
powiedzia³ minister Kalemba.
- Zgadzamy siê na przed³u¿enie
umowy dzier¿awy na nastêpne 15 lat
– powiedzia³ szef Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Julian Sierpiñski. – Mocno zabiega³em o to w
rozmowach z wiceministrem Plocke, kiedy odbywa³a siê Krajowa
Rada Izb Rolniczych i myœla³em, ¿e
ta decyzja jest podjêta. Chcia³bym
przypomnieæ, ¿e to Zarz¹d Izby

Rolniczej dwie kadencje temu bardzo zabiega³ o to, ¿eby pan to naby³
w procedurze cesji, kiedy ju¿ wtedy
uzyskaliœmy taki przywilej, ¿e mo¿emy blokowaæ procedurê cesji. To
by³ wyj¹tek i teraz pan z tego wyj¹tku te¿ korzysta, bo to jest moje miasto i moja firma i naprawdê sporo
trudu wk³adam, by pan móg³ to
wydzier¿awiæ – stwierdzi³ Sierpiñski, zwracaj¹c siê do prezesa Kaczmarka.
- Bardzo sobie to ceniê i podkreœlam, ¿e jesteœmy sobie nawzajem
potrzebni. Je¿eli ze wzglêdów spo³ecznych ma to byæ dzier¿awa, to te¿
bêdê zadowolony – powiedzia³ prezes Kaczmarek.
- Strategi¹ w³aœciciela jest mieæ
na w³asnoœæ ten grunt – g³os zabra³a
wicedyrektor ds. technicznych Nowamylu El¿bieta Kobia³ka. – Nie
rozumiemy, jako pracownicy tej firmy, jako mieszkañcy, dzia³acze samorz¹dowi, dlaczego nie mo¿emy
tej ziemi kupiæ. Za nami nie stoi
kapita³ obcy. Do szczêœcia przyda³aby siê pozytywna opinia samorz¹du rolniczego. Jest jakaœ magiczna
przeszkoda osób z samorz¹du rolniczego, które mówi¹ – nie. Wywo³a³am do g³osu prezesa Sierpiñskiego.
Mo¿e nam pan wyt³umaczyæ, czy
bêdzie zgoda na sprzeda¿, czy nie
bêdzie. – powiedzia³a El¿bieta Kobia³ka.
- Niech pani mnie nie atakuje tak
ostro, bo ja realizujê uchwa³y moich

gremiów statutowych. Je¿eli Rada
Powiatowa ZIR daje opinie, ¿e priorytetem powinna byæ dzier¿awa i
mam takie stanowisko Stowarzyszenia Plantatorów, to ja je po prostu realizujê. Jest taka opinia –
przed³u¿enie umowy dzier¿awy na
jak najd³u¿szy okres. Pan minister
powiedzia³ – 15 lat, ja proponujê 25
lat. Nowamyl nie mo¿e kupiæ ziemi
rolnej, bo nie jest rolnikiem. Mo¿e
zmieniæ siê prawo rolne. Wszystko
mo¿e siê zmieniæ, polityka jest bardzo dynamiczna, a jak wiemy w
naszym kraju, rzeczywistoœæ nie
zmienia racjonalnoœæ, tylko decyzje
polityczne. Panie prezesie, mogê
wydaæ pozytywn¹ opiniê nawet na
30 lat, je¿eli pan minister zgodzi siê
wyj¹tkowo w tej sprawie, ale nie
wydam pozytywnej opinii, je¿eli
chodzi o kupno – powiedzia³ Sierpiñski.
- Ja nie podejmê decyzji wbrew
stanowisku Izby Rolniczej – stwierdzi³ minister Kalemba. – Jest decyzja rz¹du, ¿eby ziemiê maksymalnie
rozdysponowaæ, gdy¿ po roku 2016
ziemiê bêd¹ mogli nabywaæ w Polsce równie¿ rolnicy z unii. Znam
rolników, którzy maj¹ 16 hektarów
w³asnej ziemi i 100 dzier¿awi¹, ale
nie maj¹ pieniêdzy, by j¹ kupiæ.
Trzeba zastanawiaæ siê, jak im pomóc.
Mo¿na wydzier¿awiæ na 30 lat
Pyta³, czy to coœ zmieni dla w³aœciciela, je¿eli bêdzie dzier¿awa.
Prezes Kaczmarek powiedzia³, ¿e
je¿eli bêdzie to dzier¿awa d³ugoletnia, to mo¿na inwestowaæ.
Prezes ANR OT w Szczecinie
Adam Poniewski potwierdzi³, ¿e
mo¿na wydzier¿awiæ ziemiê na 30

lat, ale jest to indywidualna decyzja
prezesa Agencji Nieruchomoœci
Rolnych.
Wiceprezes Stowarzyszenia
Producentów Skrobi Andrzej
Szmuc wyrazi³ obawê, ¿e zakup ziemi bêdzie stanowiæ nadmierne obci¹¿enie dla rachunku ekonomicznego Nowamylu, a koszty zakupu
ziemi zostan¹ przerzucone na rolników.
- Z prezesem Agencji bêdziemy
starali siê przed³u¿yæ umowê mo¿liwie jak najd³u¿ej i taka jest wola. –
zakoñczy³ ten spór minister Kalemba.
Czyj jest Nowamyl?
W kuluarach niektórzy rolnicy
mówili, ¿e ³obeska krochmalnia jest
tylko z „przyzwyczajenia” ³obesk¹,
gdy¿ tak naprawdê jej w³aœcicielem
jest Wielkopolskie Przedsiêbiorstwo Przemys³u Ziemniaczanego
S.A. w Luboniu, posiadaj¹ce prawie
100 procent kapita³u zak³adowego
spó³ki Nowamyl, a z kolei akcje
spó³ki wielkopolskiej s¹ w rêkach
kilku ludzi, którzy s¹ zainteresowani kupnem ziemi w Worowie. W
Internecie widnieje uchwa³a Nowamylu z 2011 o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszoœciowych Przedsiêbiorstwa Przemys³u Ziemniaczanego NOWAMYL S.A., reprezentuj¹cych nie
wiêcej ni¿ 5% kapita³u zak³adowego. Tym sposobem zmuszono rolników i pracowników do sprzeda¿y
swoich akcji, by nie dzieliæ siê z
nimi dywidend¹. Nie mo¿na siê
wiêc dziwiæ, ¿e Izba Rolnicza patrzy podejrzliwie na chêæ zakupu
ziemi przez tak naprawdê kilku luboñskich akcjonariuszy.
KAR
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Spotkanie noworoczno-op³atkowe
(£OBEZ). W pierwszy
pi¹tek stycznia 2013
roku w £obeskim Domu
Kultury Sybiracy z
powiatu ³obeskiego
spotkali siê tradycyjnie
ju¿ na noworocznym
spotkaniu op³atkowym.
Zebranych goœci przywita³a prezes Ko³a Sybiraków w £obzie Zofia
Majchrowicz.
– Mija rok, kolejny rok i dla
nas 2012 rok by³ dobrym rokiem.
Doczekaliœmy 66. rocznicy naszego
pobytu tu na ziemi ³obeskiej, ale by³
to i rok smutny, bo odesz³o z naszego grona 22 osoby. W tym dwoje
naszych dzia³aczy: Tadeusz Barañski i Ola Dubicka-Szurek.
– Weszliœmy w rok wiary. Jest
to rok wiary nadziei i mi³oœci i to
wszystko do nas bardzo pasuje. Nas,
zes³añców Sybiru, trzyma³y w³aœnie: wiara, nadzieja i mi³oœæ. Ci, co

wierzyli i ufali, to przetrwali. Trzyma³a nas mi³oœæ do Ojczyzny, do
Polski. Jesteœmy tymi wybrañcami,
którzy doczekali, bo co trzeci Polak
zosta³ tam, na tamtej ziemi. Nie
mieli godnego pochówka, bliscy nie
wiedzieli, gdzie s¹ ich koœci, ale my
jesteœmy szczêœliwcami, bo dost¹piliœmy ³aski ¿ycia i spotkania siê
dzisiaj na naszym spotkaniu noworoczno-op³atkowym. By³o nas w
tamtym roku 260. Na koniec roku
odesz³y 22 osoby – powiedzia³a
Zofia Majchrowicz.
Wszystkich zmar³ych uczestnicy spotkania uczcili minut¹ ciszy. W
spotkaniu uczestniczyli m.in.: starosta powiatu ³obeskiego Ryszard
Brodziñski, burmistrz £obza Ryszard Sola, ksi¹dz kanonik Józef
Cyrulik, prezes kombatantów Andrzej Kamiñski, radny powiatowy
Józef Drozdowski oraz dyrektorzy
szkó³ ³obeskich.
Kilka ciep³ych s³ów powiedzia³
równie¿ ksi¹dz kanonik Józef Cyrulik, po czym wszyscy tradycyjnie

wziêli siê za rêce, przekazuj¹c sobie
w ten sposób znak pokoju. Po po³amaniu siê op³atkiem, starosta powiatu Ryszard Brodziñski oraz burmistrz £obza Ryszard Sola równie¿
z³o¿yli ciep³e i serdeczne ¿yczenia.

Po z³o¿eniu ¿yczeñ, na scenie
wyst¹pili najm³odsi mieszkañcy
gminy – uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2. Wystawili uczestnikom
spotkania swoje popisowe Jase³ka.
MM

Z ¯YCIA POWIATU
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MONITORING CZY Rozróby s¹
niesamowite,
BECZKOWOZY?
w szczególnoœci
w soboty i niedziele
(£OBEZ). Co jest bardziej konieczne dla gminy £obez? Monitoring w mieœcie, czy beczkowozy
na wsi?
To zagadnienie poruszy³ radny
Henryk Stankiewicz podczas sesji
Rady Miejskiej w £obzie.
Radny zwróci³ uwagê, ¿e nie
wystarczy samo za³o¿enie monitoringu, ale konieczne bêdzie zatrudnienie ludzi, a to jest obecnie zbyt
du¿y koszt.
- Lepiej teraz pomóc ludziom
wywoziæ œcieki ze swoich gospodarstw i to bêdzie bardzo du¿o kosztowa³o. Pieni¹dze przeznaczone na
monitoring chcia³bym przeznaczyæ
na zakup 3-4 beczkowozów, do czasu, a¿ te wioski nie zostan¹ skanalizowane. Mówimy monitoring, jeœli
on nie bêdzie przegl¹dany w ci¹gu
dnia na bie¿¹co, to nie da on ¿adnego efektu. Je¿eli chcemy, ¿eby funk-

cjonowa³ jak trzeba, to trzeba zatrudniæ do tego ludzi. Bêdzie to
ogromny wydatek, a ci co rozrabiaj¹, bêd¹ rozrabiali dalej, tylko
bêd¹ chowali siê tam, gdzie monitoringu nie ma.
Uwa¿am, ¿e na razie jest to dla
nas na razie za drogie, powinniœmy
najpierw zrobiæ porz¹dek z gospodark¹ œciekow¹. Wnioskujê zdj¹æ
400 tys. z³ na monitoring i przeznaczyæ na zakup beczkowozów – powiedzia³ radny.
Podczas g³osowania okaza³o
siê, ¿e nikt nie by³ za wnioskiem
radnego, przeciw by³o 7 radnych, od
g³osu wstrzyma³o siê piêciu radnych. Wnioskodawca nie g³osowa³.
Jak dowiedzieliœmy siê w kuluarach, nie g³osowano za wnioskiem
radnego, albowiem - jak twierdz¹
niektórzy - samochody te nie mia³yby co wywoziæ, bowiem nie wszêdzie na wsiach s¹ szamba.
MM

Z wieczystego
na w³asnoœæ
(£OBEZ). Wprawdzie obecnie procedury przekszta³cania z
wieczystego na w³asnoœæ s¹
uproszczone i mo¿e dokonaæ tego
burmistrz, jednak mieszkañcy
gminy niechêtnie korzystaj¹ z tej
mo¿liwoœci.
- Mieliœmy dobr¹ uchwa³ê dotycz¹c¹ takich przekszta³ceñ osobom
fizycznym. Zastanawialiœmy siê,
czy osobom prawnym takie przekszta³cenia z bonifikat¹ mog³y przys³ugiwaæ. Prosi³bym pana burmistrza, ¿eby sam siê nad tym pochyli³.
Myœlê, ¿e radni byliby sk³onni, tak
jak osobom fizycznym, tak i osobom
prawnym u³atwiæ przekszta³cenia.
Nie mogê zrozumieæ, dlaczego zainteresowanie tym tematem jest bardzo niskie. W tej chwili bez ¿adnych
przekszta³ceñ notarialnych decyzj¹
burmistrza £obza idzie to doœæ

szybko. Wiem, ¿e wymaga to du¿o
pracy i wysi³ku. Dwie wspólnoty –
jedna przy ul. Koœcielnej, druga
przy ul. Koœciuszki, które maj¹ po
40, 50 czy 60 wspó³w³aœcicieli taki
temat za³atwia³a 12 miesiêcy. Dziwiê siê, ¿e nie s¹ przekszta³cane
gara¿e, a to jest tylko kilka przypadków, wzi¹æ je na w³asnoœæ, a nie
dzier¿awiæ – powiedzia³ podczas
sesji radny Bogdan Górecki.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
stwierdzi³, ¿e jest to temat pod dyskusjê rady.
MM

(£OBEZ). Wieczory i noce
podczas weekendy nie nale¿¹ do
cichych i spokojnych w tym mieœcie, szczególnie podczas weekendów. A co na to policja? Policja nie
ma etatów.
Problem ten poruszy³ radny
Henryk Stankiewicz podczas obrad
Rady Miejskiej w £obzie.
- Kiedy zostan¹ wprowadzone
patrole piesze? Rozróby s¹ niesamowite, w szczególnoœci w soboty,
niedziele, a radiowóz przejedzie i
nie ma ¿adnej reakcji. Chuligani
czuj¹ siê coraz bardziej bezkarni. Ci
rozrabiacy zaczynaj¹ nas za bardzo
ganiaæ. A jak siê zadzwoni na komendê, to zamiast wys³aæ patrol,
dostaje siê wskazówki, jak nale¿y
dzia³aæ – powiedzia³ radny.
Zwróci³ równie¿ uwagê, ¿e osiedle Hanki Sawickiej nie ma swojego
dzielnicowego.Odpowiedzi udzieli³ komendant powiatowy Policji w
£obzie podinsp. Robert Nowak.
- Muszê z przykroœci¹ stwierdziæ, ¿e w obecnej sytuacji kadrowej wystawienie patroli jest niezmiernie trudne, poniewa¿ musimy
przede wszystkim zapewniæ ci¹g³oœæ dzia³ania s³u¿b interwencyjnych, które musz¹ jeŸdziæ na terenie
ca³ego powiatu. Nie mam tylu policjantów, ¿eby skierowaæ do osiedla
dodatkowe s³u¿by piesze. S¹ oczywiœcie rozwi¹zania, ale rodz¹ one
koszty. Mo¿na ewentualnie pokusiæ
siê o to, aby przyje¿d¿a³y do nas
oddzia³y prewencji, z tym, ¿e jest
kolejny problem, poniewa¿ musz¹

mieæ spanie i wy¿ywienie zapewnione przez tutejsze w³adze. Mo¿emy te¿ zastosowaæ dodatkowe, p³atne s³u¿by dla policjantów. Jest to
koszt wielkoœci 140-180 z³otych
brutto. Wtedy policjant mo¿e
przyjœæ w nadgodzinach. Finansowo nie jesteœmy w stanie tego
udŸwign¹æ. Bêdziemy staraæ siê
tworzyæ patrole. Kwestia dzielnicowego wi¹¿e siê ze stanem etatowym.
W tej chwili mamy dwa wakaty, a
cztery osoby s¹ w fazie zwolnienia
- szeœciu osób nie ma na terenie
komendy. Jak bêdzie mo¿liwoœæ
skierowania do osiedla nowego
dzielnicowego, to skierujemy. W tej
chwili niestety wakaty wystêpuj¹
we wszystkich komórkach organizacyjnych. My nie mamy wp³ywu na
liczbê przyjêtych funkcjonariuszy,
bo to wszystko odbywa siê na szczeblu centralnym – wyjaœni³ komendant.
Takie sytuacje zdarzaj¹ siê cyklicznie. Jeœli bowiem na terenie
dzia³ania danej komendy spada
przestêpczoœæ, to „góra” uznaje, ¿e
dotychczasowa liczba policjantów
nie jest ju¿ potrzebna i czêœæ funkcjonariuszy jest np. kierowanych w
inne rejony, np. na Œl¹sk. Komendanci danych jednostek nie mog¹
przyj¹æ wiêkszej liczby funkcjonariuszy, ni¿ maj¹ zaznaczone odgórnie. Nikogo tak naprawdê w Warszawie czy Szczecinie nie interesuje, ¿e nie ma wystarczaj¹cej liczby
policjantów do czasu, gdy przestêpczoœæ wzroœnie.
MM
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA
Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie w bloku w
S³awoborzu, 2 pokoje z kuchni¹ +
du¿y balkon, po kapitalnym remoncie, c.o., c.w. w³asne gazowe.
Mieszkanie nie wymaga wk³adu finansowego,. W miejscowoœci koœció³, bank, szko³y, przychodnie lekarskie, sklepy i poczta. Cena do
uzgodnienia. Tel. 500 308 446
Kêpczewo – 5 km od Œwidwinasprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
66,5 mkw. I piêtro, mieszkanie wewnêtrzne + gara¿. Tel. 503 430 152

Powiat ³obeski
SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE! Powierzchnia 53m2,w
bloku na II piêtrze. 2 pokoje + piwnica. Mieszkanie w³asnoœciowe
spó³dzielcze. Cena: 110 tys. Tel.:
663 248 859
Sprzedam mieszkanie 63 mkw. w
Wêgorzynie. Tel. 691 515 758
Do wynajêcia kawalerka w £obzie
Tel. 889 072 373

INNE
Powiat ³obeski
MEBLE KA–MAR. Du¿y wybór mebli u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR). Tel. 721 766 576. Zapraszamy.
Szybkie kredyty na dowód osobisty
Tel. 604 221 339.
Niedrogo sprzedam zdemontowany piec kaflowy. Tel. 667-329-389.
Zespó³ muzyczny na ka¿d¹ okazjê PROMOCJA - tel. 604 221 339.

BIZNES

US£UGI

PRACA

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski
Cyklinowanie i lakierowanie parkietów i desek pod³ogowych. TANIO I
DOBRZE. Tel. 505 964 520

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
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
Tel. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej

ROLNICTWO
Kupiê byczki, ja³ówki do 400 kg.
Tel. 783-678-070.

Powiat ³obeski
Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza ( g³ówne skrzy¿owanie
miasta ) do wynajêcia od
01.02.2013r. Idealny pod dzia³alnoœæ us³ugow¹ np. gabinet stomatologiczny. Dostêpne s¹: media, internet, monitoring zewnêtrzny oraz
miejsce na reklamê/szyld swojej
dzia³alnoœci. Tel. 501 894 828.

Zlecaj¹c og³oszenie drobne

do naszej gazety uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim
Tygodniku Pojezierza Drawskiego i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl

Przyjmê pracownika do gospodarstwa rolnego z doœwiadczeniem
przy obs³udze nowoczesnego
sprzêtu rolniczego i prawem jazdy
kat. T. Powiat œwidwiñski. Tel. 887
101 209
Przyjmê do pracy w gospodarstwie
rolnym traktorzystê, kombajnistê na
nowoczesny sprzêt rolniczy (mo¿liwoœæ zamieszkania). Tel. 887 101
209.
Przyjmê stró¿a do pracy w gospodarstwie rolnym, rencistê lub emeryta. Tel. 887 101 209.

Powiat gryficki
Przyjmê do pracy w barze w Gryficach pani¹ ze znajomoœci¹ obs³ugi
kasy fiskalnej na umowê zlecenie.
Tel. 603 083 437.

MOTORYZACJA
Sprzedam samochód osobowy Nissan Micra, rocznik 2000, tel.
504041477 lub 91 397 4006.
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NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Wynajmê w centrum £obza lokal
u¿ytkowy 50 mkw. na sklep, us³ugi,
biuro. Tel. 691 305 860.

Powiat gryficki
Wynajmê domek jednorodzinny 75
mkw. w Trzebiatowie, umeblowany,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,
czynsz + media. Tel. 505 389 183
Gara¿ murowany przy ul. Litewskiej
sprzedam. Gryfice Tel. 609 662 729
Kupiê gospodarstwo lub grunt
rolny. Tel. 664 944 635

Region
Sprzedam dom w Skierniewicach
(woj. ³ódzkie ), piêtrowy, dwa osobne
wejœcia – dla dwóch rodzin, pow. 120
mkw., do lekkiego remontu, zagospodarowany ogród 1.450 mkw. Blisko stacja PKP, koœció³, szko³a. Tel.
46 832 53 38 po godz. 17-tej.

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka pomoc. £obez Tel. 516
166 301

DZIA£KI NA SPRZEDA¯
£OBEZ ul. Magazynowa - dzia³ka inwestycyjna o pow. 3051mkw z magazynem
- CENA 160.000 z³
£OBEZ - teren inwestycyjny z zabudowaniami
- CENA 225.000 z³
£OBEZ ul. Magazynowa - dzia³ka komercyjna z magazynami o pow. 6599mkw
- CENA 320.000 z³
TUCZE - dzia³ka budowlana o pow. 2700 mkw
- CENA 45.000 z³
ZAGOZD - dzia³ka o pow. 1 ha pod obs³ugê turystyczn¹
- 200.000 z³
BE£CZNA - dzia³ka budowlana o pow. 3399mkw
- CENA 25.000 z³
CIESZYNO - dzia³ka rolna o pow. 46800mkw
- CENA 79.000 z³
CZAPLINEK- dzia³ka rolna o pow. 1,99 ha
- CENA 298.000 z³
£ABUÑ MA£Y - mo¿liwoœæ zabudowy pow. 3003mkw
- CENA 25.000 z³
£ABUÑ MA£Y - dzia³ka o pow. 6000mkw
- CENA 70.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 902 mkw
- CENA 55.000 z³
£OBEZ - dzia³ka budowlana w u¿ytkowaniu wieczystym o pow. 532 mkw
- CENA 58.000 z³
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 570 mkw
- CENA 68.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 921 mkw lub 1000 mkw
- CENA 72.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1011mkw
- CENA 78.000 z³
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 1044 mkw
- CENA 93.000 z³
£OBEZ - 2 dzia³ki z war. zabudowy obok siebie, pow. 902 i 900 mkw
- CENA PROMOCYJNA 100.000 z³
£OBEZ - dzia³ka o pow. 6042 mkw
- CENA 181.000 z³
£OBEZ - teren przemys³owy zabudowany hal¹, pow. 1776 mkw
- CENA 700.000 z³
£OBEZ - dzia³ka inwestycyjna z zabudowaniami, centrum miasta, pow. 3545 mkw -CENA 850.000 z³
£OBEZ - dzia³ka przemys³owa 7351mkw, teren parku przemys³owego
- CENA 1.122.000 z³
£OBEZ - teren inwestycyjny wraz z zabudowaniami
- CENA 2.400.000 z³
£OBEZ (okolica) - dzia³ka o pow. 5,47 ha
- CENA 330.000 z³
£OBEZ (okolica) - zak³ad produkcji wyrobów betonowych ze stolarni¹
- CENA 1.800.000 z³
RADOWO MA£E - dzia³ka o pow. 841mkw, wydane warunki zabudowy
- CENA 12.000 z³
RADOWO MA£E - 4 dzia³ki, pow. od 867 - 1143mkw, warunki zabudowy
- CENA 34.000 z³
RADOWO MA£E (okolica) - pow. 3484mkw
- CENA 48.000 z³
RESKO - dzia³ka budowlana, pow. 382mkw
- CENA 45.000 z³
RESKO - kompleks dzia³ek o pow. 3000 - 4400mkw
- CENA 11 z³/ mkw
RYDZEWO - dzia³ka z w³asn¹ lini¹ brzegow¹ o pow. 11388 mkw
- CENA 510.000 z³
BEZP£ATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW
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Z ¯YCIA POWIATU

Œwi¹teczny dzieñ w naszej szkole
21 grudnia 2012 roku w Szkole
Podstawowej w Starogardzie odby³a siê uroczystoœæ z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Na ten dzieñ zosta³o zaplanowane wiele atrakcji.
Najpierw ksi¹dz proboszcz
Grzegorz Chmiel odczyta³ fragment
Pisma Œwiêtego i poœwiêci³ op³atki,
które rozda³ przewodnicz¹cym
klas, aby ka¿dy móg³ podzieliæ siê
op³atkiem ze swymi kolegami i nauczycielami.
Wszyscy udali siê na klasowe
wigilie. Przy piêknie przystrojonych i suto zastawionych sto³ach
uczniowie z³o¿yli sobie ¿yczenia
œwi¹teczne. Z ka¿dej z klas p³ynê³y
dŸwiêki kolêd i radosny œmiech.
Nastêpnie w hali sportowej rozpoczê³y siê jase³ka. Zorganizowali je
uczniowie z klas IV i VI wraz z pani¹
Elwir¹ Warnke. Dzieci same przygotowa³y przepiêkne stroje.
Uczniowie z klasy VI wcielili siê w
role anio³ów, pasterzy, Maryi, Józefa i Trzech Królów. Uczennice z
klasy IV œpiewa³y kolêdy. Po przedstawieniu rozpocz¹³ siê koncert kolêd i pastora³ek. Ka¿da z klas perfekcyjnie przygotowa³a siê do swego wystêpu. Zapanowa³ bardzo
œwi¹teczny nastrój, a ca³a hala wype³ni³a siê gromkim œpiewem.
Wszyscy doskonale siê bawili. Na

koniec nast¹pi³o rozstrzygniêcie
konkursu pt. "List do œwiêtego Miko³aja", który zorganizowa³a pani
Renata Gojlik. Zwyciêzcy konkursu

¯yczenia do
œwiêtego Miko³aja

(STAROGARD, gm. Resko)
Uczniowie Szko³y Podstawowej w
Starogardzie wziêli udzia³ w œwi¹tecznym konkursie „¯yczenie do
œw. Miko³aja”.
Wzruszaj¹ce i ciep³e listy napisa³o 55 osób. Wszystkie prace zosta³y nagrodzone. W kategorii klas I
- III pierwsze miejsce zajê³a Patrycja Zakrzewska z kl. III, na drugim
miejscu znalaz³o siê troje uczniów:

Alicja Zarzyka kl. II, Patrycja Wysokiñska kl. III i Pawe³ Jaworski kl.
I. III miejsce przypad³o Tatianie
Werner z kl. III.
W kategorii klas IV - VI pierwsze miejsce zajê³a Magda Lis z kl.
VI i Marcin Majchrzak z kl. VI, drugie - Wiktoria Nowak kl. V, a III
miejsce £ukasz G³osek kl. V.
Konkurs zorganizowa³a pani
Renata Kulik.
(sp)

otrzymali nagrody, a ka¿dy z uczestników s³odkoœci.
Dzieñ ten nale¿a³ do najprzyjemniejszych w ca³ym roku szkol-

nym. Ka¿dy by³ dla siebie mi³y i
wszyscy byli bardzo zadowoleni.
Ania Chomycz, Marcin
Majchrzak, klasa VI

W
(POWIAT). Ju¿ w najbli¿sz¹ niedzielê odbêdzie siê
XXI Fina³ Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy. Poszczególne gminy tradycyjnie przygotowuj¹ siê do tego corocznego charytatywnego wydarzenia.
Jeszcze nie wszystkie gminy
domknê³y swoje programy dotycz¹ce XXI Fina³u WOŒP. Nie zabraknie oczywiœcie ani kwest ani licytacji. W £obzie kwestuj¹cy maj¹ zaplanowan¹ zbiórkê w £DK ju¿ o
godzinie 9.00. Po instrukta¿u
udadz¹ siê z puszkami, aby rozpocz¹æ tradycyjn¹ kwestê. Kwesta
trwaæ bêdzie do godz.16.00.
W samo po³udnie na Hali Widowiskowo-Sportowej rozpocznie siê
Otwarty Turniej Halowej Pi³ki No¿nej, podczas którego mecze rozegraj¹ dru¿yny piêcioosobowe.
W £obeskim Domu Kultury program artystyczny przewidziano w
godzinach od 17.00 do 20.00. To

tutaj tradycyjnie odbêdzie siê miêdzy innymi licytacja. O godzinie
20.00 nie zabraknie „Œwiate³ka do
nieba”
W Wêgorzynie fanty na licytacjê
przyjmuje Szko³a Podstawowa w
Wêgorzynie w sekretariacie do 9
stycznia w godzinach od 7:30 do
15:30 tel. 91 39 71 418. Natomiast
drobne fanty (pluszaki, zabawki
itp.) przyjmowane s¹ w Miejskiej
Bibliotece Publicznej równie¿ do 9
stycznia w godzinach urzêdowania.
Urz¹d Miejski w Dobrej równie¿ w³¹czy³ siê do XXI Fina³u
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy i zaprasza swoich mieszkañców do licytacji przedmiotów, z których dochód w tym roku zostanie
przeznaczony do ratowania ¿ycia
dzieci i godnej opieki medycznej
seniorów.
Na licytacjê zosta³a wystawiona
ksi¹¿ka Zbigniewa Milera „Dobre
Miasteczko”, kalendarz Gminy Dobra oraz inne gad¿ety do wylicytowania na WOŒP.
MM
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Podsumowali miniony rok

99 medali
zawodników Arbodu
Zaproszenie

Turniej gier komputerowych
i konsolowych
(£OBEZ) Ju¿ dzisiaj zapraszamy na Turniej gier komputerowych i konsolowych, jaki odbêdzie siê w £obzie na pocz¹tku lutego.
Oto kilka informacji, jakie
otrzymaliœmy od organizatorów.
£obez Arena to idea od graczy
dla graczy. Naszym celem jest stworzenie cyklicznej imprezy, która
bêdzie zrzeszaæ graczy z £obza i
okolic, daj¹c im mo¿liwoœæ aktywnego spêdzania czasu podczas turniejów, paneli i konkursów o tematyce gier komputerowych i konsolowych.
Rynek gier komputerowych jest
najszybciej rozwijaj¹c¹ siê form¹
rozrywki na œwiecie i ju¿ od kilku lat
przynosi wiêksze wp³ywy, ni¿ prze-

mys³ filmowy. Graj¹ wszyscy, zarówno m³odzi jak i osoby starsze.
£obez Arena ma na celu wyci¹gniêcie ludzi z czterech œcian w³asnych domów i daæ im mo¿liwoœæ
spotkania siê i poznania innych fanów, tak, aby fascynacja grami nie
zamyka³a siê tylko w samotnym siedzeniu godzinami przed monitorem.
Spotkania maj¹ byæ aktywnym
sposobem spêdzania czasu, poprzez
udzia³ w licznych panelach dyskusyjnych, konkursach i turniejach.
Pierwsza edycja odbêdzie siê 23 lutego 2013 r. w £obeskim Domu
Kultury.
Planowane Turnieje: League of
Legends, Call of Duty 2, Tekken 6,
Guitar Hero oraz wiele innych atrakcji. Szczegó³y na stronie www.lobez-arena.pl
(r)

Podziêkowanie za
poszanowanie niezale¿noœci
(£OBEZ). Po raz pierwszy od dawna pomiêdzy prezesem MLKS Œwiatowid £obez a
burmistrzem zamiast do starcia dosz³o do podziêkowañ.
- W imieniu zarz¹du MLKS Œwiatowid
£obez chcia³abym podziêkowaæ za uwzglêdnienie w bud¿ecie zastrze¿eñ wniesionych przez
zarz¹d i myœlê, ¿e to œwiadczy o kszta³towaniu
poszanowania wzajemnej autonomii i niezale¿noœci w swojej dzia³alnoœci statutowej i myœlê, ¿e
rok 2013 bêdzie rokiem zgody, wzajemnej wspó³pracy i wzajemnej wiary w siebie – powiedzia³a
prezes MLKS Œwiatowid £obez Gra¿yna Kar³owska podczas sesji Rady Miejskiej
MM

30 tys. z³ dla siatkarzy
(£OBEZ). III liga Pi³ki siatkowej pierwszy raz od lat otrzyma³a
wsparcie finansowe w kwocie 30
tys. z³. O tak¹ kwotê dla siatkarzy
zabiega³ radny Janusz Skrobinski. Podziêkowania otrzyma³ burmistrz £obza.
- Sk³adam podziêkowania dla
pana burmistrza w imieniu siatkarzy. Pierwszy raz od niepamiêtnych

czasów zdarzy³o siê, ¿e w bud¿ecie
znalaz³y siê œrodki na III Ligê Pi³ki
Siatkowej. Dziêkujemy za to, co
dostaliœmy i czekamy na wiêcej.
¯yczê, ¿eby by³o mniej rozterek
zwi¹zanych ze sportem, bo ten sport
ma siê sam rozwijaæ – powiedzia³
radny Marcin Æwik³a.
Na funkcjonowanie pi³ki siatkowej w bud¿ecie gminy zabezpieczono 30 tys. z³.
MM

(DOBRA) W lokalu „SAMBA” w Dobrej odby³o siê 19 grudnia 2012 roku uroczyste podsumowanie sezonu lekkoatletycznego 2012 w Uczniowskim Klubie
Sportowym „ARBOD”.
- Gdy po³¹czymy czas wszystkich zawodów, na które musieli wyjechaæ lekkoatleci UKSu, to nie by³o
ich w domach oko³o dwóch miesiêcy. Dziêki w³o¿onej pracy w treningi, zaanga¿owaniu i poœwiêceniu
biegacze Arbodu zdobyli w 2012
roku a¿ 99 medali! - tymi s³owami
prezes i zarazem trener klubu Janusz £ukomski koñczy³ obszern¹
prezentacjê przedstawiaj¹c¹ dokonania swoich podopiecznych.
W spotkaniu uczestniczyli zawodnicy, ich rodzice, cz³onkowie
klubu oraz zaproszeni goœcie: burmistrz Barbara Wilczek, sekretarz
Gminy Dorota Kisiel, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Damian Padziñski oraz przedsiêbiorcy: Bogumi³a Hell - „DEUT - POLL” i Bo¿ena Kontowicz - „SAMBA”.

Spotkanie rozpoczê³o siê prezentacj¹ multimedialn¹ osi¹gniêæ
klubu i zawodników w roku 2012.
Zawodnicy otrzymali skromne upominki przygotowane przez klub i
Urz¹d Miejski w Dobrej oraz okolicznoœciowe foldery przygotowane
na tê imprezê. M³odym lekkoatletom ¿yczono dalszych sukcesów na
stadionach i trasach biegowych ca³ego kraju.
Uczniowski Klub Sportowy
„ARBOD” sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim instytucjom i firmom, które wspar³y funkcjonowanie klubu w koñcz¹cym siê
roku.
(A)
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Czy dla ³obeskiej pi³ki no¿nej rok 2012
by³ rokiem dobrym, czy z³ym?
Aby odpowiedzieæ na
tak postawione pytanie, trzeba by przeanalizowaæ funkcjonowanie wszystkich
podmiotów zajmuj¹cych siê w gminie
pi³k¹ no¿n¹ w tym
roku.
MLKS „Œwiatowid” funkcjonowa³ prawie bez dofinansowania ze
strony Gminy. Trzyosobowy Zarz¹d
Klubu (G. Kar³owska, M. Pietrzyk,
A. Andrusieczko) organizowa³ pracê dru¿yny seniorów. To, ¿e dru¿yna
przetrwa³a po spadku (w pierwszym
pó³roczu 2012 r.) z Wojewódzkiej
Ligi Okrêgowej i zajmuje po rundzie jesiennej 6 miejsce w Regionalnej Lidze Okrêgowej jest na
pewno sukcesem na miarê mo¿liwoœci organizacyjnych tak skromnego
gremium.
W zwi¹zku z problemami w prawid³owym funkcjonowaniu „Œwiatowida”, stowarzyszenia prawie od
50. lat bardzo znacz¹cego dla ³obeskiej pi³ki no¿nej, Burmistrz £obza
postanowi³ realizowaæ znaczn¹
czêœæ tego zadania przez Wydzia³
Sportu i Turystyki, wspieranych
przez rodzimych, doœwiadczonych
trenerów pi³ki no¿nej. Jest to zadanie wci¹¿ bardzo wa¿ne, szczególnie dla dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e
³obeskiej pi³ki no¿nej.
By³ to jeden z wa¿nych kroków
w kierunku utworzenia w Naszej
Gminie „Akademii Pi³karskiej”.
Wczeœniejszym, nie mniej wa¿nym krokiem, by³o utworzenie w
gimnazjum klasy sportowej o profilu pi³ki no¿nej.
Jednym z tych dzia³añ by³o tak¿e objêcie przez Burmistrza patronatem szkolenia pi³karskiego
ch³opców rywalizuj¹cych z innymi
gminami w Powiatowej Lidze Orlików (rozgrywkach, których bazê
stanowi¹ nowo wybudowane we
wszystkich gminach kompleksy
sportowe „Orlik”).
To w³aœnie roczniki 1998, 1999
s¹ pierwszymi, które bardzo udanie
rywalizowa³y w tej Lidze, pierwszymi rocznikami tworz¹cej siê £obeskiej „Akademii Pi³karskiej” i
uczniami klasy pi³karskiej w Gimnazjum.
Od wrzeœnia 2012 Wydzia³
Sportu i Turystyki rozpocz¹³ szko-

lenie wstêpne najm³odszych naszych adeptów pi³ki no¿nej, ch³opców siedmioletnich, a nawet i szeœcioletnich.
Tak wiêc nasza „Akademia Pi³karska” realizuje szkolenie na
wszystkich etapach, które w Polsce
zosta³y okreœlone jako:
1. Bambinis (brak polskiego
okreœlenia): poni¿ej 7 lat
2. ¯aków: 7-8 lat
3. Orlików: 9-10 lat
4. M³odzików 11-12 lat
5. Trampkarzy 13-14 lat
6. Juniorów m³. 15-16 lat
7. Juniorów st. 17-18 lat
Najm³odsi nie uczestnicz¹ jeszcze w ¿adnych rozgrywkach.
Natomiast Orliki i m³odziki
graj¹ w rozgrywkach Ligi Powiatowej – III m – m³odzików, IV orlików
w rundzie jesiennej tego roku).
Trampkarze brali udzia³ w licznych nawet ogólnopolskich turniejach (I m. w Powiatowej Lidze Orlików - wiosna 2012, Im. –w Zimowym turnieju o puchar Burmistrz
Wêgorzyna, Im. rocznika 1999 w
turnieju „Marzec z Futbolem” w
Policach – turniej wojewódzki, II m.
– w Miêdzynarodowym Turnieju o
Puchar Burmistrza w Stargardzie z
udzia³em najlepszych w województwie dru¿yn z rocznika 1999 i FC
„Santos” z Brazylii, I m. w wojewódzkim turnieju „Real JuniorCUP 2012 i III m. w Pó³finale ogólnopolskim tego turnieju w Poznaniu, Im - w turnieju wojewódzkim
„Ma³a Pi³karska Kadra Czeka” VI w
fina³ach ogólnopolskich tego turnieju w Opolu, II m- pierwszej i VII
m, drugiej dru¿yny w VII Memoriale W. Markiewicza –turnieju z
udzia³em Lecha Poznañ, Pogoni
Szczecin, B³êkitnych Stargard).
Posiadaj¹ równie¿ zg³oszenie
Zachodniopomorskiego Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej, reprezentuj¹ Œwiatowid w rozgrywkach trampkarzy
ZZPN /poprzedni sezon I m/, obecny sezon; po rundzie jesiennej przewodz¹ wspólnie z Nowogardem
(posiadaj¹ tyle samo punktów co
Nowogard i du¿o lepszy stosunek
bramkowy), reprezentuj¹ tak¿e
swoje Gimnazjum (zdobyli ju¿ mistrzostwo Powiatu i awansowali do
kolejnego etapu rywalizacji wojewódzkiej. Najlepsi z rocznika 1999
(Chodyna, Stasiak, B³yszko, W³óka) reprezentowali Województwo
Zachodniopomorskie i obecnie
(Stasiak i Chodyna) Wielkopolskie.
Kilkoro naszych trampkarzy zasili-

³o renomowane kluby nie tylko naszego województwa.

dla mnie i Klubu przez wiele lat
wspóln¹.

Juniorzy – reprezentuj¹ barwy
„Œwiatowida” w rozgrywkach
ZZPN Szczecin (I klasa juniorów 1
gr. Szczecin- III m w rundzie jesiennej).
£obeskich pi³karzy szkol¹ trenerzy: Dariusz Kêsy – seniorzy,
Mariusz W³odarz – juniorzy, Tadeusz Sikora – trampkarze, Piotr Grochulski – m³odziki i orliki, Bogdan
Osieczko – ¿aki i bambinis.

A teraz odpowiedŸ na pytanie
postawione w tytule:
Uwa¿am, ¿e dla przysz³oœci pi³karzy, zw³aszcza tych najm³odszych, 2012 rok by³ co najmniej
dobrym, jak nie bardzo dobrym.
Sukcesy ogólnopolskie ³obeskich trampkarzy, najlepsi nasi
trampkarze zasilaj¹ renomowane
kluby, sukcesy ³obeskich trenerów
nie tylko w pi³ce amatorskiej,
(Pawe³ Sikora I trenerem I ligowej
Arki Gdynia) wszystko to by³o doskona³¹ promocj¹ naszego miasta i
naszej wczeœniejszej pracy.
£obez posiada ogromny, w porównaniu z innymi tej wielkoœci
miastami, „kapita³ ludzki” w postaci wielu wykwalifikowanych trenerów i instruktorów pi³ki no¿nej i
wielkim marnotrawstwem by³oby
niewykorzystanie tego potencja³u.
Zobaczymy czy wystarczy zapa³u i
wyobraŸni obecnym i przysz³ym,
realizatorom wizji stworzenia w
£obzie Akademii Sportu, której
wa¿nym filarem bêdzie £obeska
Akademia Pi³karska, która wyszkoli pi³karzy nie tylko na miarê ³obeskiej pi³ki. Myœlê, ¿e w £obzie, podobnie do pi³ki no¿nej, mo¿e rozwijaæ siê Siatkówka i L.A, które stanowi³yby dwa pozosta³e filary £obeskiej Akademii Sportu.
Wszystkim sympatykom sportu,
zw³aszcza sportu dzieci i m³odzie¿y
¿yczê w nowym 2013 roku, wiele
satysfakcji z uprawiania sportu i
prze¿ywania wielu radosnych chwil
podczas dopingowania zwyciê¿aj¹cych „£obuziaków” (³obeskich
sportowców).
Tadeusz Sikora

Myœlê, ¿e w przysz³ym 2013
roku po otrzymaniu dofinansowania
z Gminy na realizacjê zadañ:
1)„prowadzenie dru¿yny seniorów
graj¹cej w Regionalnej Lidze Okrêgowej” oraz 2) prowadzenie dru¿yn
m³odzie¿owych; trampkarzy i juniorów, Zarz¹d Klubu w œcis³ej
wspó³pracy z Wydzia³em Sportu i
Turystyki bez najmniejszych problemów zrealizuje i rozliczy te zadania.
A tak¿e w zwi¹zku z przypadaj¹c¹ na 2013 rok 50-t¹ rocznic¹
powstania Klubu, kolejnym krokiem bardzo oczekiwanym przez
licznych sympatyków, dzia³aczy,
zawodników, trenerów (by³ych i
obecnych) poczynionym przez Zarz¹d bêdzie otwarcie siê na spo³ecznoœæ lokaln¹ sympatyzuj¹c¹ ze
„Œwiatowidem”, tym dawnym i
obecnym.
Myœlê, ¿e po otrzymaniu na ten
cel œrodków, Zarz¹d przy daleko
zakrojonej, z ró¿nymi podmiotami
wspó³pracy, sprawnie zorganizuje
uroczystoœci rocznicowe.
Tego ¿yczê wci¹¿ mojemu Klubowi z 50-letni¹ ju¿ przesz³oœci¹,
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Zapiski z pamiêci (cz. 29)
Inspekty
W inspektach uprawiano rozsadê kwiatów. Codziennie po pracy by³y nakryte oknami i flisem,
nawet trzema warstwami. Rano
nale¿a³o je odkryæ. Co kilka te¿ dni
nale¿a³o je podlaæ. U Kramera niektóre obudowy inspektów by³y ju¿
tak zdewastowane, ¿e okna same
wpada³y do œrodka inspektu gniot¹c kwiaty. W czasie takiego zdarzenia przypa³êta³ siê Erni. Jak nie
zacznie siê drzeæ, kl¹æ ile tylko
wlaz³o, gdy okaza³o siê, ¿e szyba
jest na dok³adkê pêkniêta. Zacz¹³
krzyczeæ, ¿e bêdzie go to kosztowaæ 20 marek i musi sprowadziæ
fachowca do szyby. Tak mnie wkurzy³ tym krzykiem, ¿e gdyby nie to,
¿e jeszcze od przyjazdu z domu nie
mia³em wyp³aty, nie mog³em mu
napluæ na czo³o i przykleiæ tych 20
marek. Fachowcem od szyb by³ nauczyciel prac rêcznych z pobliskiej
szko³y.

Ma³y ogieñ (klajne fojer)
Szum na parkingu. Co jest?
Szwab nie p³aci od miesi¹ca.
Trzech naszych nie ma nawet za co
pojechaæ do domu. Nie dosyæ, ¿e
pracowali na czarno, to jeszcze za
darmo. Organizuje siê kilku, aby
postraszyæ faceta. Jad¹ na drug¹
dzielnicê. Nie podje¿d¿aj¹ bezpoœrednio do gospodarza, tylko trochê dalej. Wchodz¹ na teren podwórka. Wychodzi im naprzeciw
butny gospodarz. Jeden, co lepiej
mówi po niemiecku, wy³uszcza
sprawê. Gospodarz straszy policj¹.
Na to nasi wyjmuj¹ zapalniczki,
zapalaj¹ je i informuj¹ zg³upia³ego
faceta, ¿e jak nie zap³aci, to mo¿e
mu siê przytrafiæ ma³y nie zapowiadany po¿ar. Facet zap³aci³. I
d³ugo nie zatrudnia³ Polaków.

Maria
Pracujê w nowym miejscu.
Praca taka sama, tylko nikt mnie
nie kontroluje przez ca³e piêæ dni.
Codziennie mam przygotowany
front robót. Dopiero w sobotê zjawiaj¹ siê gospodarze i ich dzieci.
Facet chwali mnie za wydajnoœæ.
Zapraszaj¹ mnie na obiad. Od tej
pory w ka¿d¹ sobotê i niedzielê
jadam u nich œniadanie, obiad i
podwieczorek. W czasie posi³ków
pytaj¹ siê o mój ¿yciorys, rodzinê,
wykszta³cenie. Pewnego razu w
czasie podwieczorka wyraŸnie
lekko wstawiona szefowa próbuje
ode mnie wymusiæ oœwiadczenie,
która Maria lepsza. Ja paln¹³em,
¿e tej Marii jeszcze nie próbowa³em i nie wiem, która lepsza. Przy

stole zapanowa³a prawie absolutna cisza.

Skarby Pieci
Smakosze pieczonego s³onecznika, ale tylko ci starsi, pamiêtaj¹
zapewne pani¹ Pieciow¹ i jej doskona³y s³onecznik. Niewielu natomiast pamiêta Pieciê. By³ to
szczególny typ cz³owieka. Jak pamiêtam, to nigdy go nie widzia³em
przy jakiejkolwiek pracy. Ulubionym zajêciem tego osobnika by³o
piwkowanie. Od pracy by³a Pieciowa. W latach 70 -tych ich dom przeznaczono do remontu. Pozostali
mieszkañcy ju¿ siê wyprowadzili,
jedynie Pieciowie jeszcze tam
mieszkali. Dom bez lokatorów to
niez³a gratka dla ch³opaków z naszej ulicy. Ile skarbów kryj¹ zakamarki na strychu, w szopach i piwnicy. Wieczorami uzbrojeni w latarki zakradaliœmy siê na strych,
aby szukaæ skarbów. Pod spróchnia³¹ pod³og¹ znaleŸliœmy monety
niemieckie z lat 20-tych, ró¿ne
narzêdzia œlusarskie, w szparze
miêdzy dachem a pod³og¹ strychu
wêdkê klejonkê Wigry oraz mnóstwo dzieciêcych drobiazgów z
porcelany. By³y te¿ butelki z napisem Labes. Pewnego razu w czasie
takich poszukiwañ us³yszeliœmy
ciche skradanie siê Pieci. Na strychu nasta³a absolutna cisza przerywana cichym cz³apaniem. Ch³opaki zaczêli wyskakiwaæ przez okno
na strychu. Skakali na kupê cegie³
wyrzuconych z pomieszczeñ na
parterze. Zanim Piecia doszed³ na
strych, tam ju¿ nikogo nie by³o.
Nie wiem jakim cudem nikomu,
poza drobnymi siniakami i zadrapaniami, nic siê nie sta³o. Potem, w
czasie profesjonalnej rozbiórki
budynku robotnicy znaleŸli w kominie szablê i stare papiery. Niestety tych skarbów my nie znaleŸliœmy.

Drodzy Sybiracy!
W zwi¹zku z przygotowywan¹
przez redakcjê Tygodnika £obeskiego” ksi¹¿k¹ dotycz¹c¹ Sybiraków z powiatu ³obeskiego zwracamy siê do Was o pomoc.
W ksi¹¿ce chcielibyœmy uj¹æ
wszystkich, którzy trafili na teren
powiatu ³obeskiego. W tym celu
potrzebujemy: nazwisk, miejsc urodzenia, miejsc zes³ania, daty przybycia oraz miejsca osiedlenia.
Prosimy Was Drodzy Sybiracy o
wpisanie swoich danych oraz osób,
które przyby³y wraz z Wami w transporcie.
Bylibyœmy
niezmiernie
wdziêczni, gdyby przynieœli Pañstwo lub nades³ali do nas spisane
wspomnienia, b¹dŸ skontaktowali
siê z nami w celu ich spisania. Zale-

¿y nam na zebraniu jak najwiêkszej
liczby wspomnieñ, aby pamiêæ o
Was i o Waszej gehennie na Sybirze
oraz pamiêæ o w³o¿onym trudzie w
organizacjê ¿ycia tu w powiecie
³obeskim przetrwa³a dla kolejnych
pokoleñ.
Poszukujemy równie¿ wszelkich dokumentów i zdjêæ z tamtego
okresu (do wypo¿yczenia).
Redakcja
Tygodnika £obeskiego
ul. S³owackiego 6
73-150 £obez
tel.: 91 39 73 730
tel.: Kazimierz Rynkiewicz –
504 042 532
tel.: Magdalena Mucha - 512
138 741
e-mail: wppp2@wp.pl

Galeria naszych mieszkañców
Filipek na sankach
z rodzicami

Wodospad
To nie tylko miejsce spacerów
i k¹pieli . To te¿ miejsce poszukiwania skarbów. Miejsce to by³o od
pradawnych czasów miejscem k¹pieli i przeprawy przez rzekê Regê.
Jak to podczas k¹pieli i przeprawy,
wszystko siê mo¿e zdarzyæ. Znajdowaliœmy tam drobiazgi dzieciêce, monety, bi¿uteriê, butelki z napisami. Do najcenniejszych rzeczy
nale¿a³a moneta Lucjusza z 84
roku przed nasz¹ er¹. Moneta w
bardzo dobrym stanie przetrwa³a
ponad 2 tys. lat. Znaleziono j¹ na
kupie piachu wydobytego z dna
rzeki w czasie pog³êbiania. WP

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

