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Mo¿e dojœæ do tragedii,
ale kogo to interesuje?
(£OBEZ). Na terenie,
gdzie prosperuje kilka
firm przy ul. Drawskiej
jest gruzowisko,
z którego wystaj¹
metalowe prêty
i w którym mo¿na wpaœæ
do g³êbokich piwnic
i straciæ ¿ycie. Stan ten
trwa ju¿ ponad rok,
a s³u¿by w mieœcie
chyba œpi¹.
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Emocjonuj¹cy fina³
IX Doberskiej Amatorskiej
Ligi Pi³karskiej
(DOBRA) Wrêczeniem
pami¹tkowych
dyplomów, pucharów
i nagród rzeczowych
dla uczestników,
przez burmistrz Dobrej
Barbarê Wilczek
i prezesa Sarmaty
Antoniego Kontowicza,
zakoñczy³a siê sobotnim
popo³udniem w hali
sportowej w Dobrej,
IX edycja Doberskiej
Amatorskiej Ligi
Pi³karskiej (DALP).
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Kazimierz Rynkiewicz

W

niedzielê jadê do Mo
dlimowa, w gminie
P³oty, na spotkanie za³o¿ycielskie Stowarzyszenia Bezpieczne OZE (Odnawialne •ród³a
Energii). Rzecz niebywa³a – zebrali
siê ludzie z ca³ego województwa,
którzy powiedzieli doœæ bezprawiu
zwi¹zanemu ze stawianiem elektrowni wiatrowych w pobli¿u ich
domów i organizuj¹ siê, bo w kupie
si³a. Wielu z nich reprezentuje stowarzyszenia, które pozak³adali w gminach, dla obrony interesów mieszkañców, ale nikt z nimi siê nie liczy.
Co najwy¿ej uzyskali status strony w
sprawach, w których, jako zwykli
mieszkañcy, takiego statusu w œwietle prawa nie mieli. To mnie zawsze
zadziwia³o, ¿e obywatel mo¿e z³o¿yæ
zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa,
a gdy ta umorzy sprawê, nie mo¿e siê
za¿aliæ, bo okazuje siê, ¿e nie jest
stron¹, chocia¿ najczêœciej wystêpuje w interesie gminy, a wiêc wspólnoty mieszkañców, przeciwko którym
pope³niono przestêpstwo. A przecie¿
nale¿y do tej wspólnoty, ale ju¿ stron¹
nie jest.
To zapewne wynika z tak stworzonego polskiego systemu prawnego, w którym gdy ktoœ pope³nia przestêpstwo, to co najwy¿ej ³amie prawo
i przepisy. To taki abstrakt. St¹d u nas
nie ma ³awy przysiêg³ych. W USA
jest ³awa przysiêg³ych z³o¿ona z obywateli i to oni os¹dzaj¹ oskar¿onego.
Tam je¿eli ktoœ pope³nia przestêpstwo, to pope³nia je przeciwko innym
obywatelom, jako spo³ecznoœci, która finansuje i utrzymuje wszelkie instytucje i pañstwo z podatków. Wiêc
je¿eli ktoœ okrada urz¹d, to nie pope³nia przestêpstwa przeciwko urzêdowi i prawu, ale przeciwko obywatelom, gdy¿ okrada ich – obywateli.
Drobna ró¿nica, a jak¿e znacz¹ca.
To dygresja na kanwie wielu wypowiedzi, jakie pad³y podczas spotkania w Modlimowie. Oto jedna z
charakterystycznych.
- Wyci¹gnêliœmy burmistrzowi z
gard³a, kto finansuje plan. Okaza³o
siê, ¿e jest to umowa trójstronna. Pan
inwestor przyprowadzi³ sobie urbanistê – to jest mój urbanista. Podpiszemy umowê i on bêdzie dla mnie robi³,
jak ja chcê i bêdê mu p³aci³. Uzyskaliœmy tê umowê trójstronn¹, po czym
zg³osiliœmy to do prokuratury. Proku-
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Pañstwo w rozk³adzie. Z jego
naprawiania nikt nas nie zwolni³
ratura to umorzy³a. Taki jest trend i
tak bêdzie, do czasu, bo nied³ugo to
siê zmieni. Powiadomiliœmy RIO.
Okaza³o siê, ¿e jest to nielegalne, ale
pan burmistrz odpowiedzia³ w piœmie, ¿e jest to inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, ze wzglêdu na pakiet klimatyczny UE. RIO wycofa³o siê, bo jak jest
to taka inwestycja, to inwestor ma
prawo inwestowaæ i sponsorowaæ
urbanistów, podczas gdy Krajowa
Rada Regionalnych Izb Regionalnych mówi jasno, ¿e nie ma takiej
mo¿liwoœci. Przysz³a NIK ze Szczecina na kontrolê. Mamy raport, ¿e to
jest nielegalne, wiêc przekazano plan
gminie darowizn¹. I jaki skutek prawny – ¿aden! Pose³ Julia Pitera przytacza³a nasz¹ sprawê w rozmowie z
prezesem NIK-u. Po tym wszystkim
rozmawia³em z ni¹ i ona powiedzia³a,
¿eby wytrzymaæ. W tym roku ma byæ
troszeczkê zmienione prawo i ma byæ
tak, ¿e to co uzna NIK za naruszenie
prawa, to ma tym zajmowaæ siê prokuratura – mówi³ przedstawiciel jednej z podkoszaliñskich gmin.
Ta jedna wypowiedŸ, jak w soczewce, pokazuje problemy, z jakimi
borykaj¹ siê mieszkañcy wielu gmin,
ale te¿ obrazuje rozk³ad pañstwa, jaki
nast¹pi³ pod obecnym mi³oœciwie
nam panuj¹cym rz¹dem, którego polityk¹ jest „ciep³a woda w kranie”.
To dla mnie nie by³o zaskoczenie,
gdy¿ bardzo podobn¹ drogê przeszli
mieszkañcy Gryfic, którzy protestowali przeciwko lokalizacji wiatraków w pobli¿u ich domów. Znam
sprawy i pisma, wiêc wiem, ¿e tak
w³aœnie wygl¹da nasze pañstwo i jego
instytucje kontrolne. Podobne przyk³ady mo¿na pokazywaæ w prawie
ka¿dej gminie w wielu innych sprawach.
To bezho³owie dzieje siê w pañstwie prawa. Takie s³yszymy zapewnienia, ¿e jest to pañstwo prawa. Otó¿
uruchomi³o siê w Polsce mo¿liwoœæ
stawiania wiatraków i ca³ych farm, a
nie okreœli³o ¿adnych parametrów
tego stawiania. Prawnie nie uregulowano odleg³oœci wiatraków od zabudowañ, wiêc trwa tu zupe³na dowolnoœæ. Jeden z uczestników przypomnia³, ¿e w Unii Europejskiej prowadzono dyskusjê o ustanowieniu takiej
odleg³oœci w granicach 2 – 4 kilometrów od zabudowañ, ale jej zaniechano. Ministerstwo zdrowia zaleca 3
kilometry, ale to tylko zalecenia, a nie
nakaz i tak trwa zabawa w ciuciubabkê. Tê sytuacjê jak najbardziej wykorzystuj¹ firmy wiatrakowe, które
licz¹ na zyski, chocia¿ jest to najdro¿sza z produkowanych energii. Tam,
gdzie stoi dom, mo¿na postawiæ wia-

trak, ale tam gdzie stoi wiatrak, ju¿
nie mo¿na nic budowaæ. Ot, takie prawo dzia³aj¹ce w jedn¹ stronê. A pose³
Pitera ka¿e ludziom cierpliwie czekaæ.
By zdaæ sobie sprawê z tego, w jakim miejscu bêdziemy nied³ugo
mieszkaæ, podam, ¿e wiatraki stoj¹
ju¿ w prawie ca³ym pasie nadmorskim regionu koszaliñskiego, a u nas
planowane s¹ (prace mocno zaawansowane) w gminach £obez, Resko,
Radowo Ma³e, P³oty, Gryfice, Karnice (tu ju¿ stoj¹ i planuje siê nastêpne),
Drawsko Pomorskie (Gajewo), Z³ocieniec, Brze¿no, R¹bino, Golczewo,
ca³y powiat kamieñski, okolice Stargardu Szczeciñskiego, Pyrzyce, Gryfino, Szczecinek itd.
Jad¹c do pracy s³ucham dyskusji
o odtworzeniu Stoczni Szczeciñskiej. Rozmówca mówi, ¿e w Niemczech stocznie maj¹ siê dobrze. Tutaj
kupiono stoczniowców odprawami i
zak³ad zamkniêto. Zlikwidowano
tym samym zwi¹zki zawodowe, które
mog³yby wypowiadaæ siê w sprawach
istotnych dla ludzi. Ale gdy ju¿ wydawa³o siê, ¿e zapad³o g³uche milczenie, w Szczecinie pojawili siê na ulicach rolnicy i – o dziwo – chocia¿
blokowali ulice i utrudniali ruch, zostali przez szczecinian przyjêci ¿yczliwie, co sam widzia³em. Ludzie po
prostu czuj¹, ¿e nie s¹ reprezentowani.
Ju¿ w pracy zagl¹dam na portal
wPolityce. Œledzê z uwag¹ poczynania kandydata na premiera rz¹du
technicznego prof. Piotra Gliñskiego, bo kiedyœ siê poznaliœmy i darzê
go wielk¹ sympati¹. To po prostu
porz¹dny cz³owiek i z ogromn¹
wiedz¹, w dodatku rzadkiego gatunku – z zakresu spo³eczeñstwa obywatelskiego. Bez zwi¹zków z oligarchi¹, jak by³y prezydent Aleksander
Kwaœniewski, z kawiorowej lewicy, o
którym ostatnio mówi siê, ¿e za kasê
doradza Kulczykowi i prezydentowi
Kazachstanu. Prof. Gliñski mówi, ¿e
blokuj¹ go w mediach. Normalka.
Inni twierdz¹, ¿e jest naiwny. No tak,
wizja spo³eczeñstwa obywatelskiego
mo¿e w Polsce wydawaæ siê dzisiaj
nawin¹, ale lepiej dla nas, obywateli,
popieraæ tak¹, ni¿ obietnice postkomunistycznych oligarchów.
Jeszcze jeden przyczynek do rozk³adu pañstwa. Prof. Gliñski mówi w
wywiadzie dla wPolityce:
- Ostatnio odwiedzi³em te¿ Zakopane, gdzie mia³em okazjê z bliska
zobaczyæ, jak dzia³a nasza demokracja. Odbywa siê tam dziœ referendum
w sprawie odwo³ania burmistrza,
który nie wykona³ bud¿etu, a jego
rodzina jest zamieszana w ró¿ne afery... Sytuacja jest taka, ¿e Platforma

Obywatelska wezwa³a do bojkotu
referendum, co ju¿ samo w sobie jest
rzecz¹ niebywa³¹. Druga strona z³o¿y³a pozew do s¹du w trybie wyborczym. Sêdzia go odrzuci³ i powiedzia³, ¿e wnioskodawcy maj¹ 48 godzin na odwo³anie siê od tej decyzji.
A kiedy oni w tym terminie odwo³anie z³o¿yli, to ten sam sêdzia oœwiadczy³... ¿e siê pomyli³, bo termin odwo³awczy wynosi³ 24 godziny. I pozwu
nie przyj¹³! Tak w Polsce dzia³a prawo! - mówi profesor.
Zarówno rolnicy jak i za³o¿yciele
Stowarzyszenia Bezpieczne OZE
sami ponosz¹ koszty swoich dzia³añ,
by przeciwdzia³aæ rozk³adowi instytucji i pañstwa, które powinno staæ na
stra¿y ich praw, a które ju¿ raz op³acili, by to robi³o. Ale tak to ju¿ jest z
obywatelami, ¿e jak pañstwo nie
dzia³a, trzeba wysi³ku i determinacji,
by je uporz¹dkowaæ. Pañstwo nie jest
nam dane raz na zawsze, trzeba je nieustannie odnawiaæ. Tu jedyn¹ metafor¹ mo¿e byæ uprawianie ogrodu.
Jak poprzestaniemy na chwilê, to
zaroœnie. Tak jest z pañstwem, rz¹dem, kultur¹ i cywilizacj¹. Trzeba te
ogrody uprawiaæ, je¿eli chcemy zwaæ
siê obywatelami.
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Lodowe przejœcia i zakrêty
(£OBEZ). Gdy ko³derka
zbyt krótka, ka¿dy
oszczêdza jak mo¿e,
ale dlaczego kosztem
bezpieczeñstwa
mieszkañców?
Obfity œnieg sprawi³, ¿e w wielu
miejscowoœciach przejezdnoœæ
dróg gwarantowa³y wyje¿d¿one samochodami koleiny w œniegu, jak
mia³o miejsce np. w Czachowie. W
poniedzia³ek na drogach by³a
„szklanka”.
W minionym tygodniu sypnê³o
œniegiem i to dosyæ zdrowo jak na
warunki powiatu ³obeskiego. Nie na
tyle jednak, aby sparali¿owa³o komunikacjê pomiêdzy miejscowoœciami, jak to mia³o miejsce dwa lata
temu. Wystarczaj¹co jednak, aby do
poniedzia³ku nie posypaæ piachem z
solank¹ newralgicznych miejsc takich jak: skrzy¿owania i zakrêty
oraz przejœcia dl pieszych. Do poniedzia³ku zd¹¿y³y wytworzyæ siê
po³acie lodu, na których kierowca
móg³ liczyæ jedynie na ³ut szczêœcia.
W razie wypadku i tak to on a nie
drogowcy by³by winien, albowiem
nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci.
Wszak zimê mamy co roku i trzeba
uwa¿aæ. Ale jak uwa¿aæ, jeœli niewielka warstwa œniegu przykrywa
lód? Taka sytuacja mia³a miejsce na
jednym z przejœæ w £obzie, na któ-

rym co jakiœ czas dochodzi³o do
przewracania siê ludzi. W takim
wypadku o wypadek naprawdê nietrudno. Czy¿by znowu na piaszczystych ziemiach zabrak³o piachu?
Równie œlisko by³o na terenie
szkolnym w Wêgorzynie, gdzie odbywa³ siê VI Powiatowy Festiwal
Kolêd i Pastora³ek. Jeden z goœci nie
dotar³ do œrodka, wywracaj¹c siê na
dró¿ce prowadz¹cej do hali. Zamiast s³uchaæ kolêd trafi³ do szpitala w Drawsku. Na szczêœcie oby³o
siê bez z³amañ, jednak z porz¹dnymi pot³uczeniami.
Wypadków i upadków jest sporo, nie zawsze jednak z winy nienale¿ytego zachowania ostro¿noœci.
Czasami zwyczajnie z braku dzia³añ
s³u¿b i osób odpowiedzialnych za
bezpieczeñstwo na swoim terenie.

Wszyscy rozumiej¹, ¿e drogówka oszczêdza, bo im wiêcej wyda
teraz, to tym mniej bêdzie mia³a na
wiosenne ³atanie dziur w drogach. O
inwestycjach drogowych ju¿ nikt

nie mówi. Czy jednak zbytnie
oszczêdzanie nie odbije siê na zdrowiu zbyt du¿ej liczby mieszkañców?
MM

Bud¿et podzielony, na inwestycje
zabrak³o
(POWIAT). Mimo i¿ bud¿et
powiatu opiewa niemal na 40
milionów z³, zabrak³o pieniêdzy
na wiêksze inwestycje. W tym
roku bêd¹ wykonywane tylko
niewielkie prace na drogach.
Jakie? O tym zadecyduje zarz¹d na posiedzeniu 16 stycznia.

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.

Pod koniec roku radni powiatowi tradycyjnie uchwalili bud¿et na
bie¿¹cy rok; do podzia³u przypad³o
38.638.238 z³, z tego dochody bie¿¹ce 35.095.982 z³ i maj¹tkowe
3.542.256 z³.
Wydatki bud¿etu uchwalono w
wysokoœci 40.414.494 z³, z tego
wydatki bie¿¹ce w wysokoœci
34.210.982 z³ i wydatki maj¹tkowe
w wysokoœci 6.203.512 z³. Deficyt
planowany w kwocie 1.776.256 z³
zostanie pokryty w wiêkszoœci z zaci¹ganych kredytów.
Zarz¹d Dróg Powiatowych ma
do wydania 2 miliony z³. By³oby
wiêcej, ale nie otrzyma³ dotacji.
Na funkcjonowanie Rady Powiatu ³¹cznie z biurem wydamy
174.528 z³, w tym œwiadczenia na
rzecz osób fizycznych – 143.328 z³.
Wydatki na starostwo to 4.449.681
z³, w tym na wynagrodzenia
3.270.521 z³. Na promocjê przeznaczono 132 tys. z³.
Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w £obzie otrzyma³a 2.914 tys. z³, z czego na wynagrodzenia 2.555.058 z³ i na zadania
zwi¹zane ze statutowym dzia³aniem
200.614 z³, œwiadczenia na rzecz

osób fizycznych w wysokoœci
158.328 z³.
Z kolei na oœwiatê i wychowanie
starostwo planuje przeznaczyæ w
tym roku 5.557.996 z³, w tym m.in.
na LO 2.137.366 z³, z czego na wynagrodzenia 1.580.450 z³, a na dzia³alnoœæ statutow¹ 407.724 z³. Na
szko³y zawodowe zaplanowano
wydaæ 1.449.226 z³, z tego na wynagrodzenia 719.923 z³.
Na programy polityki zdrowotnej radni przeznaczyli w tym roku
kwotê w wysokoœci 45 tys. z³,
Wydatki na kulturê i ochronê
dziedzictwa narodowego maj¹ wynieœæ 191.341 z³, w tym na: pozosta³e
instytucje kultury 69.341 z³, na
ochronê zabytków i opiekê nad zabytkami 10 tys. z³. Na pozosta³¹ dzia³alnoœæ zaplanowano 112 tys. z³, w
tym na wynagrodzenia i sk³adki od
nich - 15 tys. z³, a na dzia³alnoœæ statutow¹ 40 tys. z³. 57 tys. z³ przeznaczono na dotacje na zadania bie¿¹ce.
Na kulturê fizyczn¹ natomiast przeznaczono 127.890 tys. z³, w tym 34
tys. z³ na wynagrodzenia i sk³adki od
nich, natomiast na dzia³alnoœæ statutow¹ 70.490 z³, na œwiadczenia na
rzecz osób fizycznych 23.400 z³. M
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OG£OSZENIA DROBNE

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

US£UGI

PRACA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Borkowo Wlk. - gospodarstwo z
domem, dwoma budynkami gospodarczymi, dzia³k¹ 90 ar. Ok.115 tys.
tel. 501 307 666.

Glazura, terakota, wykoñczenia
wnêtrz. Tanio i profesjonalnie.
Tel. 507-827-130.

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

Zwierzynek - samodzielna po³owa
domu 65 mkw do remontu dzia³ka
1100 mkw. 49 000 z³, tel. 783 534
677.
Mieszewo - 7,12 ha ziemi uprawianej sprzedam za 12.500 ha, tel. 660
206 833.

Cyklinowanie i lakierowanie parkietów i desek pod³ogowych. TANIO I
DOBRZE. Tel. 505 964 520.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Nowogard okolice ok. 2 ha pod
KRUS, dop³aty tel. 889 133 882.

Powiat œwidwiñski

Wynajmê w centrum £obza lokal
u¿ytkowy 50 mkw. na sklep, us³ugi,
biuro. Tel. 691 305 860.

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

Powiat gryficki

Region

Do wynajêcia lokal u¿ytkowy w Gryficach przy ul. Sportowej 5A; na
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ – zak³ad
fryzjerski, gabinet kosmetyczny itp.
Tel. 514 786 715 po godz. 16-tej.
Podnajmê czêœæ lokalu w centrum
Gryfic kosmetyczce (ale nie koniecznie). Wiadomoœæ pod tel. 501141-136.
Wynajmê domek jednorodzinny 75
mkw. w Trzebiatowie, umeblowany,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,
czynsz + media. Tel. 505 389 183

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

Region

BIZNES
Powiat ³obeski

Biuro reklamy
Tygodnika £obeskiego
Tel. 91 39 73 730
Tel. 504 042 532
email: 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

INNE
Powiat ³obeski
Sprzedam dwie nowoczesne szafy
trzydrzwiowe. Tel. 510 332 012

Powiat gryficki
Kursy ochrony w Trzebiatowie. Rozpoczêcie 07.02.2013r. Tel. 668 151
221

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

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 53
mkw., 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

ROLNICTWO

Gara¿ murowany przy ul. Litewskiej
sprzedam. Gryfice Tel. 609 662 729

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.

Powiat œwidwiñski
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Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza (g³ówne skrzy¿owanie
miasta) do wynajêcia od 01.02.
2013 r. Idealny pod dzia³alnoœæ
us³ugow¹ np. gabinet stomatologiczny. Dostêpne s¹: media, internet, monitoring zewnêtrzny oraz
miejsce na reklamê/szyld swojej
dzia³alnoœci. Tel. 501 894 828.

MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
DOBRA - 2 pokoje o pow. 39,3 mkw
- CENA 95.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, pow45,8 mkwparter
- CENA 135.000 z³
£OBEZ - ul. Obroñców Stalingradu, 3 pokoje o pow. 53,37mkw
- CENA 180.000 z³
LESIÊCIN - 4 pokoje, pow. 74,65mkw+gara¿, parter
- CENA 120.000 z³
SMÓLSKO - bezczynszowe 3 pokoje, pow. 92,9 mkw + gara¿
- CENA 150.000 z³
£OBEZ - kawalerka o pow. 38,54mkw
- CENA 89.000 z³
£obez - kawalerka o pow. 30,4mkw, III piêtro
- CENA 82.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 42,8 mkw
- CENA 80.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, parter, pow. 44,45 mkw, bezczynszowe
- CENA 88.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 55,59 mkw,bezczynszowe
- CENA 105.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 66,97 mkw + pom. gospodarcze
- CENA 117.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 55,82mkw + dzia³ka, gara¿
- CENA 170.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 47,95 mkw
- CENA 113.000 z³ - lub zamiana na M1
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 82 mkw, I piêtro
- CENA 130.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 49,7 mkw, IV piêtro
- CENA 155.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 57,8mkw, III piêtro
- 150. 000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, 47,95 mkw, IV piêtro
- CENA 110.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 53,57 mkw, IV piêtro
- CENA 127.000 z³ NOWA CENA
£OBEZ - 3 pokoje o pow. 64,51 mkw, parter
- CENA 130.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 58,50 mkw, III piêtro
- CENA 149.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 61,28 mkw, IV piêtro
- CENA 150.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje w centrum, pow. 67,66 mkw, I piêtro
- CENA 155.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 51,19 mkw
- CENA 165.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 66,7mkw, parter
- CENA 229.000 z³ Wysoki standard
£OBEZ - dwa mieszkania w centrum
(parter: 2 pokoje, I piêtro: kawalerka)
- CENA 180.000 z³
£OBEZ - bezczynszowe 4 pokoje, pow. 56,1 mkw, parter
- CENA 145.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, pow. 57 mkw, I piêtro
- CENA 160.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, pow. 56,23 mkw, IV piêtro
- CENA 160.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, pow. 67,89 mkw, 2 piêtro
- CENA 185.000 z³
£OBEZ - dwupoziomowe, 5 pokoi, pow. 100mkw
- CENA 250.000 z³
BEZP£ATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

INFORMACJE
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Zdrowi czy nie?
(£OBEZ). Czy jesteœmy spo³eczeñstwem zdrowym, a mo¿e warto spytaæ - jak bardzo schorowanym? Kto powinien nam na to
pytanie odpowiedzieæ?
Odpowiedzi na te pytania poszukiwa³a mieszkanka £obza Zofia
Krupa, podczas sesji Rady Miejskiej w £obzie.
- Nigdy nie s³ysza³am, odk¹d tu
chodzê, ¿eby by³o mówione coœ na
temat ochrony zdrowia, ¿eby by³a
jakaœ troska wyra¿ona np. w raporcie o stanie zdrowotnym naszej
gminy w zakresie POZ i profilaktyki. A dzisiaj sesja koñcowa, roczna
i nie ma nic na ten temat – powiedzia³a mieszkanka £obza.

W odpowiedzi przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kazimierz Chojnacki wyjaœni³, ¿e Rada Miejska w
£obzie pracuje w oparciu o plan i w
poszczególnych miesi¹cach s¹ wnikliwie rozpatrywane sprawy dotycz¹ce ró¿nych dzia³ów, w tym jest
m.in. stan s³u¿by zdrowia na terenie
naszej gminy.
Wiceburmistrz £obza Ireneusz
Kabat doda³, ¿e raz w roku jest na ten
temat dyskusja.
- Zapraszamy wtedy szefów
POZ, ale niestety, w tym roku tak siê
sta³o, ¿e ¿aden z nich nie skorzysta³
z zaproszenia. Ofertê na piœmie
sk³adaj¹, ale z zaproszenia nie skorzystali – powiedzia³.
MM

Gruz z budynku
na drogê
(£OBEZ). Czy wiosn¹, gdy
stopniej¹ œniegi, a deszcze zmyj¹
piach, spacerowicze zaczn¹ ³amaæ
nogi na drodze w Œwiêtoborcu?
W Œwiêtoborcu przy torach kolejowych sta³ kiedyœ budynek. Zosta³ rozebrany, a niezmielony gruz
wyrzucono na drogê wzd³u¿ lasu i
przysypano piaskiem dla niepozna-

ki. Pod warstw¹ œniegu trudno o tym
wiedzieæ, wiosn¹ z kolei, gdy deszcze zmyj¹ piach, trudno bêdzie
przejœæ. Tê kwestiê podczas sesji
Rady Miejskiej zg³osi³a radna Maria Pokomeda.
Spraw¹ mia³ zaj¹æ siê ³obeski
magistrat. Czy skutecznie? Czas
poka¿e.
MM

Bud¿et z nadwy¿k¹
(RADOWO MA£E). I ta
gmina ma za sob¹
uchwalenie bud¿etu
na rok obecny. Zgodnie
z nim dochód gminy
w roku 2013 powinien
wynieœæ 12.640.000 z³,
z tego: dochody
bie¿¹ce11.200.927 z³,
dochody maj¹tkowe
1.439.073 z³.
Wydatki zaplanowano w wysokoœci 12.391.769 z³, z tego: wydatki
bie¿¹ce w kwocie 10.868.639 z³,
natomiast wydatki maj¹tkowe w
wysokoœci 1.523.130 z³. Ustalono
planowan¹ nadwy¿kê bud¿etu w
kwocie 248.231 z³, która zostanie
przeznaczona na: sp³atê rat kredytów w kwocie 248.231 z³.
Przychody uchwalono w wysokoœci 567.000 z³, rozchody z kolei w
wysokoœci 815.231 z³.

W bud¿ecie utworzono rezerwê
ogóln¹ 45.254 z³, celow¹ w wysokoœci 27.746 z³, z przeznaczeniem na:
realizacjê zadañ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego 27.746 z³.
Zad³u¿enie gminy na koniec
tego roku wyniesie 4.138.512 z³ i
stanowi 33,03 proc. planowanych
dochodów przy maksymalnym dopuszczalnym limicie 60 proc. zaœ
planowana ³¹czna kwota sp³aty zobowi¹zañ (rozchodów) do planowanych w 2013 roku dochodów ogó³em wyniesie 8,90 przy dopuszczalnej granicy 15 proc.
MM
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Kto zap³aci za dzieci?

(DOBRA-WÊGORZYNO).
Ministerstwo Edukacji Narodowej jednoznacznie okreœli³o, kto
powinien pokrywaæ koszty dowozu dzieci do szko³y z innej gminy.
Tym samym spór pomiêdzy gminami w tej sprawie powinien zakoñczyæ siê.
Urz¹d Miejski w Dobrej otrzyma³ odpowiedŸ na kontrowersyjny
problem, jaki pojawi³ siê jakiœ czas
temu. Otó¿ dzieci z Mieszewa i
Zwierzynka, miejscowoœci znajduj¹cych siê w gminie Wêgorzyno,
uczêszczaj¹ do szko³y w gminie
Dobra. Urzêdnicy z Wêgorzyna
twierdzili, ¿e koszty dowozu powinna pokrywaæ ta gmina, która otrzymuje subwencje na dzieci, czyli
gmina Dobra. Urzêdnicy z gminy
Dobrej z kolei, ¿e koszty powinna
ponosiæ gmina, której mieszkañcami s¹ dzieci, ewentualnie koszty
powinni wzi¹æ na siebie rodzice. Na
razie jednak to gmina Dobra pokrywa koszty dowozów dzieci. O opiniê obie gminy poprosi³y Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, która
wyda³a iœcie salomonow¹ odpowiedŸ gminie Wêgorzyno, ¿e racja
jest po ich stronie, natomiast gminie
Dobra - ¿e po ich.

W zwi¹zku z tym gmina Dobra
zwróci³a siê o wyjaœnienie sporu do
Ministerstwa Edukacji Narodowej,
które w odpowiedzi napisa³o: „w
sytuacji, gdy dzieci z jednej gminy
dowo¿one s¹ do szko³y w innej
gminie, koszty powinna pokrywaæ
gmina, na terenie której uczniowie
mieszkaj¹”.
Tym samym koszty dowozu
dzieci z Mieszewa i Zwierzynka
powinna ponosiæ gmina Wêgorzyno. O to bêdzie ubiegaæ siê gmina
Dobra w kolejnym porozumieniu,
które zawrze z gmin¹ Wêgorzyno. Z
obecnego porozumienia wynika, ¿e
do koñca roku szkolnego koszty
pokrywa gmina Dobra.
Podczas sesji w Wêgorzynie
tamtejsze w³adze gminne stwierdzi³y, ¿e gmina bêdzie pokrywaæ koszty dowozu na terenie swojej gminy,
jeœli wiêc dzieci ze Zwierzynka i
Mieszewa bêd¹ uczêszcza³y do
szkó³ wêgorzyñskich, wówczas
gmina bêdzie pokrywaæ koszty dojazdu. Jeœli jednak pozostan¹ w
szkole w Dobrej, wówczas koszt dojazdu bêd¹ musieli pokrywaæ rodzice z w³asnej kieszeni. Czy tak siê stanie, czas poka¿e, pewne jest, ¿e o tym,
do której ze szkó³ bêd¹ uczêszczaæ
dzieci, zadecyduj¹ rodzice.
MM

Dzia³ania „Sklep”
(DOBRA) W œrodê, 9 stycznia,
policjanci z Posterunku w Dobrej
prowadzili dzia³ania maj¹ce na
celu ujawnianie osób spo¿ywaj¹cych alkohol w miejscach publicznych.
Dzieñ ten w gminie Dobra rozpocz¹³ siê od wzmo¿onych dzia³añ
polegaj¹cych na kontroli dyskontów spo¿ywczych, w których sprzedawany jest alkohol, pod k¹tem jego
spo¿ywania oraz sprzeda¿y osobom
nietrzeŸwym. Nieumundurowani

funkcjonariusze w trakcie prowadzonych dzia³añ na³o¿yli mandaty
karne na osoby spo¿ywaj¹ce alkohol w miejscu publicznym, zgodnie
z Ustaw¹ o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, a tak¿e sporz¹dzili wyst¹pienia
do Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych pod
k¹tem cofniêcia koncesji na sprzeda¿ alkoholu. Mundurowi sprawdzili tak¿e aktualnoœæ zezwoleñ na
sprzeda¿ trunków.
(kp)
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REKLAMA

Zlecaj¹c og³oszenie drobne

do naszej gazety uka¿e siê ono w tej samej cenie w gazetach:

Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim,
Tygodniku Pojezierza Drawskiego i Wieœciach œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
tel. 91 397 37 30; e-mail: wppp1@wp.pl

TYGODNIK W INTERNECIE
www.wppp.vel.pl

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

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
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Na inwestycje ju¿ nie wystarczy

Zaciskanie pasa

Mo¿e dojœæ do tragedii,
ale kogo to interesuje?

(£OBEZ). Na terenie, gdzie
prosperuje kilka firm przy ul.
Drawskiej jest gruzowisko, z którego wystaj¹ metalowe prêty i w
którym mo¿na wpaœæ do g³êbokich piwnic i straciæ ¿ycie. Stan
ten trwa ju¿ ponad rok, a s³u¿by w
mieœcie chyba œpi¹.

(DOBRA). Bud¿et gminy Dobra na ten rok nie tchnie optymizmem, tym bardziej, ¿e nie ma w
nim zaplanowanych œrodków na
inwestycje. To bud¿et jedynie na
przetrwanie.
Bud¿et gminy Dobra na rok
obecny wynosi 12.372.497 z³ z tego
dochody bie¿¹ce w wysokoœci
12.024.897 z³, maj¹tkowe – w wysokoœci 347.600 z³. Wydatki z kolei
zaplanowano
w
wysokoœci
12.718.628 z³ z tego bie¿¹ce w kwocie 12.327.628 z³, maj¹tkowe natomiast w wysokoœci 391 tys. z³.
Na koniec 2013 roku zad³u¿enie
gminy wyniesie 4.112.468 z³ i stanowi 33 proc. planowanych dochodów, przy maksymalnym dopuszczalnym limicie wynosz¹cym 60
proc. Z kolei planowana ³¹czna
kwota sp³aty zobowi¹zañ (rozchodów) do planowanych w tym roku
dochodów wyniesie ogó³em 8,12
proc. przy dopuszczalnej granicy
wynosz¹cej 15 proc.
Planowany deficyt ma zostaæ
pokryty przychodami pochodz¹cymi z wolnych œrodków jako nadwy¿ki œrodków pieniê¿nych na rachunkach bie¿¹cych bud¿etu wynikaj¹cych z rozliczeñ wyemitowanych
papierów wartoœciowych kredytów
i po¿yczek z lat ubieg³ych w kwocie

346.131 z³. W porównaniu do planu
bud¿etu z 2011 roku dochody maj¹tkowe zmniejszy³y siê o 187.270 z³.
Jednym z najwiêkszych problemów, z jakim przysz³o zmierzyæ siê
magistratowi przy planowaniu bud¿etu, to dop³aty do oœwiaty.
Wprawdzie jest subwencja na
ucznia przekazywana przez pañstwo, jednak nie pokrywa ona wydatków na szko³y.
Bezpoœredni¹ przyczyn¹ jest ni¿
demograficzny, w zwi¹zku z tym do
bud¿etu gminy wp³ywa coraz mniej
pieniêdzy na funkcjonowanie szkó³,
gdy nie zmniejsza siê liczba nauczycieli. Równoczeœnie koszty zatrudnienia rosn¹, podobnie jak
koszty utrzymania placówek, których kubatura wszak nie ulega
zmniejszeniu. Tym samym w tym
roku do trzech placówek oœwiatowych znajduj¹cych siê na terenie
gminy Dobra, ³¹cznie z dowozami i
utrzymaniem œwietlic w szko³ach,
gmina bêdzie musia³a dop³aciæ z
bud¿etu a¿ 1.729.726 z³. Przy tak
niewielkim bud¿ecie gminy, obci¹¿enie jest na tyle du¿e, ¿e wyklucza
mo¿liwoœci inwestycyjne.
Przyk³adowo jeszcze w 2007
roku dop³ata do subwencji oœwiatowej by³a o ponad milion ni¿sza.
MM
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W minionym roku pisaliœmy o
niekontrolowanej rozbiórce silosów metalowych, które pozosta³y po
Provimi. Obecny w³aœciciel zakupi³
dzia³kê ³¹cznie z silosami w jednym
celu – aby je rozebraæ i sprzedaæ
z³om. Podczas rozbiórki nie wykonano ¿adnych zabezpieczeñ, prócz
taœmy. Zwyczajnie podciêto je i
zwalono, pociêto na kawa³ki i wywieziono. Od tamtego czasu na
miejscu by³ych silosów jest gruzowisko, z którego wystaj¹ prêty. Teren nie zosta³ wyrównany, mo¿na
wiêc wpaœæ do g³êbokich piwnic i
przy okazji nadziaæ siê na prêty
zbrojeniowe.
Byæ mo¿e, jak zwykle musi
dojœæ do tragedii. To ju¿ drugi taki
przypadek pozostawienia terenu nie
tylko niezabezpieczonego, ale i takiego, w którym ³atwo straciæ zdrowie, a nawet i ¿ycie. Pierwszy to

teren po by³ych Emiratach, o którym
równie¿ pisaliœmy.
Tutaj sytuacja jest o tyle niebezpieczna, ¿e naprzeciwko gruzowiska znajduj¹ siê firmy, które p³ac¹
wysokie podatki za mo¿liwoœæ
funkcjonowania i którym zale¿y na
tym, aby teren przy ich firmach zachêca³ do przyjazdu.
Na razie odstrasza, tym bardziej,
¿e gruzowisko nie jest w ¿aden sposób zabezpieczone przed wejœciem.
Nie ma tez ¿adnej informacji, ¿e jest
to teren prywatny. W³aœciciel zabra³
z³om i jak na razie nie interesuje siê
nim.
Przy tym wszystkim nasuwa siê
pytanie, gdzie s¹ odpowiednie s³u¿by w £obzie, bo czasami wystarczy
nie skosiæ trawnika albo postawiæ
zbyt wysokie ogrodzenie bez zgody,
czy te¿ wybudowaæ sobie zbyt du¿e
oczko wodne, by zap³aciæ karê i
mieæ nieprzyjemnoœci, przy czym
¿adna z tych rzeczy nie zagra¿a ani
¿yciu ani bezpieczeñstwu. A tutaj
pozostawia siê niezabezpieczone
gruzowisko vis a vis funkcjonuj¹cych firm i nikomu ze s³u¿b to nie
przeszkadza. Najwy¿ej jednego
mieszkañca mniej, gdy tam nieopatrznie wejdzie.
MM
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„Gwiazdka” z piosenk¹ bo¿onarodzeniow¹
(DOBRA). W miniony pi¹tek
w hali sportowej odby³ siê VII
Festiwal Piosenki Bo¿onarodzeniowej „Gwiazdka”.
Ju¿ po raz siódmy dzieci i m³odzie¿ z regionu mieli okazjê zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci wokalne, prezentuj¹c na prowizorycznej scenie w hali sportowej kolêdy,
pastora³ki oraz piosenki zwi¹zane z
Miko³ajem, œwiêtami i Gwiazdk¹.
M³odzi wykonawcy zaprezentowali przygotowane kolêdy i pastora³ki przed publicznoœci¹ zgromadzon¹ na widowni.
Najm³odsi w nagrodê za najlepiej wykonane kolêdy i pastora³ki
otrzymali maskotki i czekolady.
Do Dobrej w tym roku przyjecha³o 85. uczestników. Z gimnazjum w Mieszewie przyby³ do Dobrej 33.osobowy chór, który otrzyma³ wyró¿nienie. Wyró¿nienie

otrzyma³ równie¿ chór, który przyjecha³ z gimnazjum w Nowogardzie.
Wszystkie miejsca na podium
zajêli gimnazjaliœci z £obza. 3 miejsce zaj¹³ Micha³ Stefanowicz, 2
miejsce - Paulina Karaœ, 3 miejsce
- Patrycja Jaremko.
W kategorii szko³y podstawowe
klasy IV-VI wyró¿nienie otrzyma³a
Martyna Heinrich z SP w Dobrej.
W kategorii klas I-III wyró¿nienie otrzyma³ zespó³ Elfinki z
Be³cznej, 3. miejsce zajê³a Dominika Siwiñska z £obza, 2 miejsce
Daria Banaszczyk z £obza, a 1
miejsce Mateusz Andryszak z
ZHP £obez.
W kategorii przedszkole wyró¿nienie otrzyma³o Przedszkole Maja
i Gucio z Dobrej, 3 miejsce natomiast wyœpiewa³a £ucja Szczepañska z oddzia³u zerowego przy SP w
Dobrej.
MM

WOŒP w Resku
(RESKO). 21 Fina³ WOŒP w Resku zakoñczy³ siê „Œwiate³kiem do nieba” i uzbieran¹ kwot¹ 9.235 z³. Niestety rekord z poprzedniego roku nie zosta³ pobity, trochê zabrak³o, ale i tak jesteœmy wdziêczni mieszañcom za ich hojnoœæ
i otwarte serce.
Zostawili pieni¹dze nie tylko w puszkach wolontariuszy, ale
tak¿e podczas licytacji gad¿etów przekazanych przez WOŒP
i sponsorów, losuj¹c loteryjne niespodzianki, krêc¹c ko³em
fortuny i kupuj¹c smako³yki w sklepiku.
Na scenie z takim samym entuzjazmem jak co roku, wyst¹pi³y dzieci z przedszkola, uczniowie z reskich szkó³, specjalnie
przyjechali nasi studenci, by po raz kolejny uczestniczyæ w
Orkiestrze. Nie zabrak³o te¿ obecnych i by³ych uczestników
zajêæ w Centrum: wokalnych, teatralnych, nauki gry na bêbnach, tañca afrykañskiego i wspó³czesnego. Niezawodni byli
te¿ nasi karatecy, utalentowani i ambitni, pokazali swoje umiejêtnoœci i trofea, które zdobyli na zawodach. Jak co roku na
scenie zaœpiewali i zagrali panowie z DPS-u. Nie zawiedli
sponsorzy, którym serdecznie dziêkujemy, pracownicy Centrum, którzy jak zwykle stanêli na wysokoœci zadania i oczywiœcie nasi wszechobecni wolontariusze. Dziêkujemy wszystkim wierz¹cym w sens tej ogólnopolskiej akcji i wspomagaj¹cym WOŒP, chocia¿by jednym grosikiem.
Organizatorzy
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VI POWIATOWY FESTIWAL KOLÊD
I PASTORA£EK
(WÊGORZYNO). W miniony
pi¹tek w tutejszej hali sportowej
odby³ siê VI Powiatowy Festiwal
Kolêd i Pastora³ek pod patronatem JE Metropolity SzczeciñskoKamieñskiego Ks. Abp Andrzeja
Dziêgi, Starosty £obeskiego Ryszarda Brodziñskiego, Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Wêgorzynie Jana Mazuro i Burmistrz Wêgorzyna Moniki KuŸmiñskiej.
Celem festiwalu jest kultywowanie polskiej tradycji œpiewania
kolêd i pastora³ek w okresie Bo¿ego
Narodzenia, pobudzanie zainteresowania œpiewem i tradycj¹ wœród
dzieci i m³odzie¿y, stworzenie okazji do skonfrontowania umiejêtnoœci wokalnych uczniów uzdolnionych muzycznie.
Do udzia³u w rywalizacji zg³osi³o siê 66 uczestników reprezentuj¹cych szko³y, parafie, instytucje kulturalne z regionu.
Wykonawcy prezentowali siê w
piêciu kategoriach wiekowych:
przedszkola i klasa „0”, klasy I-III
oraz klasy IV-VI szko³y podstawowej, gimnazjum, szko³y ponadgimnazjalne oraz doroœli.
Uczestników ocenia³o jury w
sk³adzie: Ewa Filipowicz-Kosiñska doktor sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej wokalistyka,
ks. dr sztuki Zbigniew WoŸniak
oraz dyrygent Igor Ciniawski.
Komisja sêdziowska mia³a trudne zadanie, gdy¿ poziom by³ bardzo
wyrównany.
WYNIKI
Kategoria I - przedszkola
i klasy „0”:
I miejsce zajê³a Agnieszka Sibera reprezentuj¹ca Przedszkole
Miejskie Nr 1 w £obzie, opiekun
Maciej Kosmala, II miejsce - Maja
Mazur - Parafia w £obzie, opiekun

Maciej Kosmala, III miejsce - Julia
Mañkowska z Przedszkola Miejskiego w Resku, opiekun Natalia
Je¿yk-Dziuba.
Wyró¿nienie otrzyma³a Dominika Siwiñska - Oddzia³ przy SP nr
1 w £obzie, opiekun Bo¿ena Korniluk.
Kategoria II -klasy I-III
szko³y podstawowej:
I miejsce otrzyma³a Alicja Pawlak reprezentuj¹ca Bibliotekê Publiczn¹ w Iñsku, opiekun Kazimierz
Dec, II miejsce - Daria Myd³o ze
Szko³y Podstawowej w Runowie
Pomorskim, opiekun Maja SugierMyd³o, III miejsce - Patrycja Poznañska ze Szko³y Podstawowej w
Wêgorzynie, opiekun Jadwiga Lasocka.
Wyró¿nienie otrzyma³a Wiktoria Bujna reprezentuj¹ca Szko³ê
Podstawow¹ w Iñsku, opiekun Kazimierz Dec.
Kategoria III - klasy IV-VI
szko³y podstawowej:

I miejsce wyœpiewa³ Dominik
Marchewka reprezentuj¹cy Œwietlicê Szkoln¹ przy Szkole Podstawowej Nr 2 w £obzie, opiekun Anna
Hrycaj i Jaros³aw Gêsicki, II miejsce - Alicja Szko³ut z Oœrodka Kultury w Iñsku, opiekun Kazimierz
Dec, III miejsce - Zuzanna Szymanek ze Szko³y Podstawowej Nr 1 w
£obzie, opiekun S³awomira Kiwa³a.

Kategoria V - szko³y
ponadgimnazjalne i doroœli
I miejsce zajê³a Patrycja Kiarszys z Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w £obzie, opiekun Bo¿ena Kordyl,
II i III miejsca nie przyznano. Wyró¿nienie otrzyma³a Kornelia
Mierzwiak - Techniku Hotelarskie
w Zespole Szkó³ w £obzie - opiekun
Bo¿ena Kordyl.

Wyró¿nienia otrzyma³a Martyna Heinrich reprezentuj¹ca Szko³ê
Podstawow¹ w Dobrej, opiekun
Henryka Bogdanowicz.

GRAND PRIX festiwalu - nagrodê specjaln¹ JE Ksiêdza Arcybiskupa Andrzeja Dziêgi otrzyma³ Micha³ Stefanowski.

Kategoria IV - gimnazjum
I miejsce zaj¹³ Micha³ Stefanowski reprezentuj¹cy Parafiê w
£obzie, opiekun Grzegorz Stefanowski, II miejsce - Karolina
Szwajlik z Oœrodka Kultury w Iñsku, opiekun Kazimierz Dec, III m.
- Agata Misiek z Gimnazjum w Reczu, opiekun Grzegorz Jurkiewicz.

Sponsorami festiwalu byli: Starosta £obeski, Jan Szymko, Jan
Mazuro, Maciej Kosmala Restauracja „S³owiañska”, Anna Drapa³a
Dyrektor Banku Spó³dzielczego w
Wêgorzynie, Renata Wiœniewska
Przewodnicz¹ca Rady Rodziców
przy Gimnazjum w Wêgorzynie,
Andrzej Jagie³ka - Sielsko, Tomasz
Czekañski - Nowe Wêgorzynko,
Wodoci¹gi Zachodniopomorskie w
Goleniowie, Gimnazjum im. Or³a
Bia³ego w Wêgorzynie.
op

Wyró¿nienia otrzyma³a Anna
Ko³odyñska z Gimnazjum w Wêgorzynie, opiekun Albert Moroz.
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Burmistrz Wêgorzyna
og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno gm. Wêgorzyno stanowi¹cych:
1) niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 812/2 o pow. 1082
mkw. wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 1 101 mkw. (droga wewnêtrzna) po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno, posiadaj¹ce urz¹dzon¹
KW nr SZ1L/00017168/3.
Dzia³ka gruntu o kszta³cie zbli¿onym do trapezu, po³o¿ona w kompleksie
dzia³ek przy ul. Po³udniowej. Przy granicy z dz. nr 812/11 rosn¹ drzewa (w wiêkszoœci grochodrzew), przy granicy z ulic¹ Po³udniow¹ posadowiony jeden s³up
betonowy energetycznej linii napowietrznej. Grunt dzia³ki p³aski, zachwaszczony.
S¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej. Brak ogrodzenia. Warunki gruntowe nieznane.
Cena wywo³awcza wynosi 40 659,44 z³ (podatek VAT zostanie doliczony
do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 8 131,89 z³.
2) niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 812/3 o pow. 1007
mkw. wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 1 101 mkw. (droga wewnêtrzna) po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno, posiadaj¹ce urz¹dzon¹
KW nr SZ1L/00017168/3.
Dzia³ka gruntu o kszta³cie zbli¿onym do kwadratu, po³o¿ona w kompleksie
dzia³ek przy ul. Po³udniowej. Dostêp do nieruchomoœci krótkim odcinkiem drogi
wewnêtrznej stanowi¹cej odga³êzienie z ulicy Po³udniowej. Przy granicy z dz. nr
812/11 zakrzaczenia, kilka drzew owocowych. Grunt dzia³ki p³aski zachwaszczony. S¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej. Brak ogrodzenia. Warunki gruntowe
nieznane.
Cena wywo³awcza wynosi 38 519,44 z³ (podatek VAT zostanie doliczony
do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 7 703,89 z³.
3) niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 812/4 o pow. 1011
mkw. wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 1 101 mkw. (droga wewnêtrzna) po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno, posiadaj¹ce urz¹dzon¹
KW nr SZ1L/00017168/3.
Dzia³ka gruntu o kszta³cie zbli¿onym do kwadratu, po³o¿ona w kompleksie
dzia³ek przy ul. Po³udniowej. Dostêp do nieruchomoœci krótkim odcinkiem drogi
wewnêtrznej stanowi¹cej odga³êzienie z ulicy Po³udniowej. Przy granicy z naro¿nikiem dz. nr 812/11 posadowiony jest s³up telefoniczny i roœnie kilka drzew. Na
ca³ej powierzchni zakrzaczenia, kilka m³odych drzew. Grunt dzia³ki p³aski zachwaszczony. S¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej. Brak ogrodzenia. Warunki
gruntowe nieznane.
Cena wywo³awcza wynosi 36 979,44 z³ (podatek VAT zostanie doliczony
do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 7 395,89 z³.
4) niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 812/5 o pow. 1143
mkw. wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 1 101 mkw. (droga wewnêtrzna) po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno, posiadaj¹ce urz¹dzon¹
KW nr SZ1L/00017168/3.
Dzia³ka gruntu o kszta³cie wieloboku, po³o¿ona w kompleksie dzia³ek przy ul.
Po³udniowej. Dostêp do nieruchomoœci odcinkiem drogi wewnêtrznej stanowi¹cej
odga³êzienie z ulicy Po³udniowej. Przy granicy Zach. niewielkie zakrzaczenie.
Grunt dzia³ki p³aski, zachwaszczony. S¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej. Brak
ogrodzenia. Warunki gruntowe nieznane.
Cena wywo³awcza wynosi 41 329,44 z³ (podatek VAT zostanie doliczony
do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 8 265,89 z³.
5) niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 812/6 o pow. 760 mkw.
wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 1 101 mkw. (droga wewnêtrzna)
po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno, posiadaj¹ce urz¹dzon¹ KW nr
SZ1L/00017168/3.
Dzia³ka gruntu o kszta³cie wieloboku, po³o¿ona w kompleksie dzia³ek przy ul.
Po³udniowej. Dostêp do nieruchomoœci odcinkiem drogi wewnêtrznej stanowi¹cej
odga³êzienie z ulicy Po³udniowej. Na ca³ej powierzchni drzewa w starszym wieku.
Grunt dzia³ki p³aski, zachwaszczony. S¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej. Brak
ogrodzenia. Warunki gruntowe nieznane.
Cena wywo³awcza wynosi 29 394,44 z³ (podatek VAT zostanie doliczony
do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 5 878,89 z³.
6) niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 812/7 o pow. 851 mkw.
wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 1 101 mkw. (droga wewnêtrzna)
po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno, posiadaj¹ce urz¹dzon¹ KW nr
SZ1L/00017168/3.
Dzia³ka gruntu o kszta³cie wieloboku, po³o¿ona w kompleksie dzia³ek przy ul.
Po³udniowej. Dostêp do nieruchomoœci odcinkiem drogi wewnêtrznej stanowi¹cej

odga³êzienie z ulicy Po³udniowej. Na ca³ej powierzchni zakrzaczenia i kilka drzew
w starszym wieku. Grunt dzia³ki p³aski, zachwaszczony. S¹siedztwo zabudowy
mieszkaniowej. Brak ogrodzenia. Warunki gruntowe nieznane.
Cena wywo³awcza wynosi 30 319,44 z³ (podatek VAT zostanie doliczony
do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 6 063,89 z³.
7) niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 812/8 o pow. 811 mkw.
wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 1 101 mkw. (droga wewnêtrzna)
po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno, posiadaj¹ce urz¹dzon¹ KW nr
SZ1L/00017168/3.
Dzia³ka gruntu o kszta³cie wieloboku, po³o¿ona w kompleksie dzia³ek przy ul.
Po³udniowej. Dostêp do nieruchomoœci odcinkiem drogi wewnêtrznej stanowi¹cej
odga³êzienie z ulicy Po³udniowej. W czêœci Zach. zakrzaczenia. Grunt dzia³ki
p³aski, zachwaszczony. S¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej. Brak ogrodzenia.
Warunki gruntowe nieznane.
Cena wywo³awcza wynosi 33 897,44 z³ (podatek VAT zostanie doliczony
do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 6 779,49 z³.
8) niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 812/9 o pow. 810 mkw.
wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 1 101 mkw. (droga wewnêtrzna)
po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno, posiadaj¹ce urz¹dzon¹ KW nr
SZ1L/00017168/3.
Dzia³ka gruntu o kszta³cie zbli¿onym do kwadratu, po³o¿ona w kompleksie
dzia³ek przy ul. Po³udniowej. Dostêp do nieruchomoœci krótkim odcinkiem drogi
wewnêtrznej stanowi¹cej odga³êzienie z ulicy Po³udniowej. W czêœci Pd pojedyncze drzewo. Grunt dzia³ki p³aski, zachwaszczony. S¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej. Brak ogrodzenia. Warunki gruntowe nieznane.
Cena wywo³awcza wynosi 35 679,44 z³ (podatek VAT zostanie doliczony
do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 7 135,89 z³.
9) niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 812/10 o pow. 951
mkw. wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 1 101 mkw. (droga wewnêtrzna) po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno, posiadaj¹ce urz¹dzon¹
KW nr SZ1L/00017168/3.
Dzia³ka gruntu o kszta³cie zbli¿onym do trapezu, po³o¿ona w kompleksie
dzia³ek przy ul. Po³udniowej. Bezpoœrednie s¹siedztwo ulicy o znacznym natê¿eniu ruchu. Wzd³u¿ granicy Pd zakrzaczenia (je¿yny). Przy granicy z ulic¹ Po³udniow¹ posadowione dwa s³upy betonowe energetycznej linii napowietrznej.
Grunt dzia³ki p³aski, zachwaszczony. S¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej. Brak
ogrodzenia. Warunki gruntowe nieznane.
Cena wywo³awcza wynosi 40 179,44 z³ (podatek VAT zostanie doliczony
do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 8 035,89 z³.
10) niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 812/12 o pow. 935
mkw. wraz z udzia³em 1/5 czêœci w dz. nr 812/16 o pow. 575 mkw. (droga wewnêtrzna) po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno, posiadaj¹ce urz¹dzon¹ KW nr
SZ1L/00017168/3.
Dzia³ka gruntu o kszta³cie zbli¿onym do kwadratu, po³o¿ona w kompleksie
dzia³ek przy ul. Po³udniowej. Dostêp do nieruchomoœci krótkim odcinkiem drogi
wewnêtrznej stanowi¹cej odga³êzienie z ulicy Po³udniowej. Przy granicy Zach
posadowiona czêœæ namiotu foliowego. Grunt dzia³ki p³aski, u¿ytkowany w charakterze ogrodu warzywnego z kilkoma drzewami owocowymi. S¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej. Od strony Pn ogrodzenie z siatki w ramkach na k¹townikach.
Warunki gruntowe nieznane.
Cena wywo³awcza wynosi 40 082,60 z³ (podatek VAT zostanie doliczony
do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 8 016,52 z³.
11) niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 812/13 o pow. 1 133
mkw. wraz z udzia³em 1/5 czêœci w dz. nr 812/16 o pow. 575 mkw. (droga wewnêtrzna) po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno, posiadaj¹ce urz¹dzon¹ KW nr
SZ1L/00017168/3.
Dzia³ka gruntu o kszta³cie zbli¿onym do kwadratu, po³o¿ona w kompleksie
dzia³ek przy ul. Po³udniowej. Dostêp do nieruchomoœci bezpoœrednio z ulicy Po³udniowej lub krótkim odcinkiem drogi wewnêtrznej stanowi¹cej odga³êzienie z
ulicy Po³udniowej. Bezpoœrednie s¹siedztwo ulicy o znacznym natê¿eniu ruchu.
Przy granicy z ulic¹ Po³udniow¹ rosn¹ rzêdowo drzewa iglaste oraz posadowiony
jest jeden s³up betonowy energetycznej linii napowietrznej. Grunt dzia³ki p³aski,
u¿ytkowany w charakterze sadu owocowego. S¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej. Od strony ulicy Po³udniowej ogrodzenie z siatki w ramkach na k¹townikach.
Warunki gruntowe nieznane.
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Cena wywo³awcza wynosi 42 402,60 z³ (podatek VAT zostanie doliczony
do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 8 480,52 z³.
12) niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 812/14 o pow. 924
mkw. wraz z udzia³em 1/5 czêœci w dz. nr 812/16 o pow. 575 mkw. (droga wewnêtrzna) po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno, posiadaj¹ce urz¹dzon¹ KW nr
SZ1L/00017168/3.
Dzia³ka gruntu o kszta³cie zbli¿onym do trapezu, po³o¿ona w kompleksie
dzia³ek przy ul. Po³udniowej. Dostêp do nieruchomoœci bezpoœrednio z ulicy Po³udniowej lub krótkim odcinkiem drogi wewnêtrznej stanowi¹cej odga³êzienie z
ulicy Po³udniowej. Bezpoœrednie s¹siedztwo ulicy o znacznym natê¿eniu ruchu.
Wzd³u¿ granicy Pd zakrzaczenia (je¿yny). Przy granicy z ulic¹ Po³udniow¹ i Pionierów rosn¹ rzêdowo drzewa iglaste. Grunt dzia³ki p³aski, zachwaszczony. S¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej. Od strony ulicy Po³udniowej i Pionierów
ogrodzenie z siatki w ramkach na k¹townikach. Warunki gruntowe nieznane.
Cena wywo³awcza wynosi 39 133,60 z³ (podatek VAT zostanie doliczony
do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 7 826,72 z³.
13) niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 812/15 o pow. 842
mkw. wraz z udzia³em 1/5 czêœci w dz. nr 812/16 o pow. 575 mkw. (droga wewnêtrzna) po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno, posiadaj¹ce urz¹dzon¹ KW nr
SZ1L/00017168/3.
Dzia³ka gruntu o kszta³cie zbli¿onym do kwadratu, po³o¿ona w kompleksie
dzia³ek przy ul. Po³udniowej. Dostêp do nieruchomoœci krótkim odcinkiem drogi
wewnêtrznej stanowi¹cej odga³êzienie z ulicy Po³udniowej oraz z ulicy Pionierów.
Grunt dzia³ki p³aski, u¿ytkowany w charakterze ogrodu warzywnego z kilkoma
drzewami owocowymi. S¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej. Od strony Zach. i
Pn ogrodzenie z siatki w ramkach na k¹townikach. Warunki gruntowe nieznane.
Cena wywo³awcza wynosi 36 942,60 z³ (podatek VAT zostanie doliczony
do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 7 388,52 z³.
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.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 15.02.2013r. w sali konferencyjnej
(I piêtro) Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie ul. Rynek 1 o godz. 9.30.
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 Gminy Wêgorzyno nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spó³dzielczym w Goleniowie Oddzia³ Wêgorzyno, najpóŸniej w dniu 11.02.2013 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 Gminy Wêgorzyno 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

Dobra, dn. 09.01.2013r.

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej og³asza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku po³o¿onym przy
ulicy Koœciuszki 32 w Dobrej, powiat ³obeski wraz z udzia³em w
gruncie dzia³ki nr 328/3.

Przedmiotem sprzeda¿y jest:
Lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ulicy Koœciuszki 32 w
Dobrej po³o¿ony na dzia³ce nr 328/3 o pow. 2022 mkw., wraz z udzia³em do 2196/10000 czêœci w budynku mieszkalnym oraz dzia³ce gruntowej, do lokalu przynale¿y budynek gospodarczy. Budynek mieszkalny 8 lokalowy posiada w czêœci podpiwniczonej wspóln¹ kot³owniê.
Lokal mieszkalny nr 4 /posiada samodzielne wejœcie/ o powierzchni
u¿ytkowej 98,53 mkw., sk³ada siê z przedsionka, werandy, magazynku
i klatki schodowej na parterze / I kondygnacja/ oraz trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i wc na I piêtrze /II kondygnacja/. Do lokalu przynale¿y
budynek gospodarczy /nr 874/ o pow. 15,86 mkw. Dzia³ka uzbrojona
jest w instalacjê elektryczn¹, wod.-kanalizacyjn¹ oraz telekomunikacyjn¹, przeznaczona w SUiKZP miasta Dobra jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Budynek po³o¿ony w pobli¿u zabytkowego
parku. Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr SZ1L/
00020059/0 w S¹dzie Rejonowym w £obzie. W/w nieruchomoœæ nie
jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich
ani hipotekami, lokal wolny do zamieszkania.
Post¹pienie - nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie
wadium w kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank
Spó³dzielczy Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu nr 94 9375 1041 5502
4471 2000 0130 najpóŸniej do dnia 07. 02. 2013 r., dat¹ uiszczenia
wp³aty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzêdu, a nie
data dokonania wp³aty.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu 11 lutego 2012 r. rozpoczêcie o godzinie 11.00
w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która
wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego wadium nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy
notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21
dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej,
ul. Rynek 1, tel. (091) 39 14 535.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730
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Wyszli poza op³otki w³asnych gmin

Powstaje Stowarzyszenie
Bezpieczne OZE
(REGION) Do tej pory mieszkañcy gmin, którzy sprzeciwiali
siê stawianiu wiatraków w pobli¿u ich domów oraz mieli zastrze¿enia do przestrzegania procedur
w tej sprawie, dzia³ali w pojedynkê. Teraz zrzeszaj¹ siê, by uzyskaæ
wiêksz¹ si³ê i sprawnoœæ w dochodzeniu swoich praw, a przede
wszystkim pokazaæ, ¿e problem
dotyczy ca³ego województwa zachodniopomorskiego.
Za³o¿yciele spotkali siê w minion¹ niedzielê w motelu Europa w
Modlimowie, w gminie P³oty. Dlaczego tutaj? Plany dzia³ania stowarzyszenia dotycz¹ ca³ego województwa, wiêc wybrano miejsce, by
wszystkim by³o blisko, zarówno
tym z regionu szczeciñskiego, jak i
koszaliñskiego. Wielokrotnie pisaliœmy o problemach ze stawianiem
elektrowni wiatrowych, jednak informacje nie wychodzi³y poza dan¹
gminê lub powiat. Zjazd za³o¿ycielski pokaza³, ¿e problem jest wspólny dla ca³ego województwa. Przybyli przedstawiciele komitetów i
stowarzyszeñ zainteresowani t¹
problematyk¹ z gmin: Gryfino, Pyrzyce, Golczewo, Stargard Szczeciñski, Stepnica, Gryfice, Brojce,
Siemyœl, Sianów, Koszalin, Biesiekierz i S³awno.
- Stowarzyszenie powsta³o z
potrzeby ludzi, którzy nie mog¹ sobie poradziæ z problemem posadawiania wiatraków zbyt blisko zabudowañ. W moim przypadku jest to
oko³o 370 metrów. - powiedzia³
witaj¹c goœci tymczasowy prezes
Stowarzyszenia Roman Kuœnierz z
Ma³kocina. Wyliczy³ cele, jakie stowarzyszenie chce zrealizowaæ:
sk³adanie wniosków do wojewódzkiego planu zagospodarowania
przestrzennego,
ustanowienie
prawne odleg³oœci 3 kilometrów
wiatraków od domów i zakaz ich
budowy w obszarach Natura 2000.
- Chcemy, ¿eby stowarzyszenie
skupi³o jak najwiêksz¹ liczbê osób,
przedstawicieli z poszczególnych
regionów. Zacz¹³em tworzyæ mapê
oddzia³ywania wiatraków dla odleg³oœci 10 kilometrów i przestraszy³em siê. Z informacji jakie uzyska³em, powiatu Kamienia Pomorskiego nie ma, to znaczy nie ma miejsca,
na które by nie oddzia³ywa³y wiatraki. - kontynuowa³ prezes Kuœnierz.
Chce stworzyæ dok³adn¹ mapê województwa z wiatrakami. Ju¿ pobie¿ny rzut oka pozwala stwierdziæ,

¿e prawie ca³y jego obszar jest pokryty wiatrakami, które ju¿ stoj¹ lub
s¹ przymiarki, by sta³y. Robi to piorunuj¹ce wra¿enie, bo za chwilê
mo¿e okazaæ siê, ¿e bêdziemy jeŸdziæ po Pomorzu slalomem miêdzy
wiatrakami i zniknie perspektywa
rozwoju argoturystycznego tych
ziem, a tak¿e zostan¹ ograniczone
mo¿liwoœci budowy domów i siedlisk.
Zebrani przedstawiali problemy, jakie dotycz¹ wiatraków, czy to
ju¿ postawionych, czy planowanych, w ich so³ectwach i gminach.
Najwa¿niejsze problemy to: brak
wiedzy mieszkañców o zagro¿eniach i przepisach dotycz¹cych wiatraków, ³amanie przez w³odarzy
gmin procedur zwi¹zanych z ich stawianiem; pocz¹wszy od uchwa³,
zawiadamiania, a¿ po uchwalanie
planów i studiów zagospodarowania przestrzennego gmin, a tak¿e
ba³agan w prawie polskim, w którym nie okreœlono odleg³oœci wiatraków od zabudowañ, a tak¿e innych parametrów z nimi zwi¹zanych. To powoduje ogromny chaos
i dowolnoœæ w interpretowaniu oraz
wykorzystywanie luk prawnych
przez inwestorów i w³adze gmin.
Oto jedna z charakterystycznych
wypowiedzi na ten temat.
- Wyci¹gnêliœmy burmistrzowi z
gard³a, kto finansuje plan. Okaza³o
siê, ¿e jest to umowa trójstronna.

Pan inwestor przyprowadzi³ sobie
urbanistê – to jest mój urbanista.
Podpiszemy umowê i on bêdzie dla
mnie robi³, jak ja chcê i bêdê mu
p³aci³. Uzyskaliœmy tak¹ umowê
trójstronn¹, po czym zg³osiliœmy to
do prokuratury. Prokuratura to umorzy³a. Taki jest trend i tak bêdzie, do
czasu, bo nied³ugo to siê zmieni.
Powiadomiliœmy RIO. Okaza³o siê,
¿e jest to nielegalne, ale pan burmistrz odpowiedzia³ w piœmie, ¿e
jest to inwestycja celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym, ze
wzglêdu na pakiet klimatyczny UE.
RIO wycofa³o siê, bo jak jest to taka
inwestycja, to inwestor ma prawo
inwestowaæ i sponsorowaæ urbanistów, podczas gdy Krajowa Rada
Regionalnych Izb Regionalnych
mówi jasno, ¿e nie ma takiej mo¿liwoœci. Przysz³a NIK ze Szczecina
na kontrolê. Mamy raport, ¿e to jest
nielegalne, wiêc przekazano plan
gminie darowizn¹. I jaki skutek
prawny – ¿aden! Pose³ Julia Pitera
przytacza³a nasz¹ sprawê w rozmowie z prezesem NIK-u. Po tym
wszystkim rozmawia³em z ni¹ i ona
powiedzia³a, ¿eby wytrzymaæ. W
tym roku ma byæ troszeczkê zmienione prawo i ma byæ tak, ¿e to co
uzna NIK za naruszenie prawa, to
ma tym zajmowaæ siê prokuratura –
mówi³ przedstawiciel jednej z gmin
podkoszaliñskich.
Ta jedna wypowiedŸ, jak w soczewce, pokazuje problemy, z jakimi

borykaj¹ siê mieszkañcy wielu gmin,
ale te¿ obrazuje rozk³ad pañstwa,
jaki nast¹pi³ pod obecnym rz¹dem.
Zebrani przedstawiali konkretne sprawy w ró¿nych aspektach, co
pozwoli³o zobaczyæ problem jako
ca³oœæ. Wygl¹da on doœæ przera¿aj¹co. W³odarze gmin, z braku jakiejkolwiek polityki gospodarczej pañstwa chwytaj¹ siê wiatraków, które
maj¹ zapewniæ im dochody, by mogli przetrwaæ na stanowiskach, nie
martwi¹c siê o skutki dla mieszkañców i przysz³ych pokoleñ. Mieszkañcy protestuj¹, ale nikt ich nie
s³ucha, a jak zg³aszaj¹ nieprawid³owoœci, to instytucje kontrolne niby
coœ robi¹, ale bez konsekwencji.
Istny „dziki zachód” z wiatrakowym
Eldorado, pod opiek¹ pañstwa.
Stowarzyszenie ma to zmieniæ.
Chce nag³aœniaæ problemy i byæ
stron¹ w tocz¹cych siê postêpowaniach w gminach. Ma ju¿ konkretne
pomys³y, które zebranym przedstawi³a Iwona Krêpic ze Stepnicy; w
nied³ugim czasie z³o¿y wnioski do
planu zagospodarowania przestrzennego województwa, a na marzec zapowiada konferencjê, na której przedstawi wszystkie problemy
„wiatrakowe” w województwie.
Chêtnym do wspó³pracy polecam stronê internetow¹ Stowarzyszenia Bezpieczne OZE: www.bezpieczneoze.org.
KAR

Z ¯YCIA POWIATU
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DZIA£ANIA
WOŒP PONOWNIE POLICJANTÓW
ZAGRA£O
PODCZAS WOŒP
W WÊGORZYNIE
8.091,64 z³ dla WOŒP od gminy Wêgorzyno

(WÊGORZYNO). Ju¿ po raz
21. wêgorzynianie dali porwaæ siê
zapa³owi niesienia pomocy podczas WOŒP. Mieszkañcy gminy w
drug¹ niedzielê stycznia spotkali
siê, by do puszek wrzuciæ pieni¹dze, ale nie tylko. Organizatorem
sztabu WOŒP i koordynatorem
dzia³añ tegorocznej imprezy by³o
wêgorzyñskie gimnazjum.
XXI edycja WOŒP jest szczególn¹ ze wzglêdu na cel - dotychczas
datki przeznaczone by³y na leczenie, zakup sprzêtu dla dzieci, tym
razem po³owa zebranej kwoty przekazana bêdzie na leczenie osób w
podesz³ym wieku, na szpitale i oddzia³y geriatryczne, na hospicja.
13 stycznia br. w piêknie udekorowanej hali sportowej w Wêgorzynie zebra³a siê naprawdê imponuj¹ca liczba mieszkañców ca³ej gminy,
którzy wspólnie postanowili spêdziæ to bogate we wra¿enia popo³udnie. Na scenie zaprezentowa³y siê
dzieci i m³odzie¿ z gminy Wêgorzyno, a mówi¹c dok³adniej przedszkolaki z Wêgorzyna, uczniowie podstawówek z Runowa i Wêgorzyna,
gimnazjaliœci oraz przedstawicielka
œwietlicy wiejskiej z Chwarstna.
Wielk¹ radoœci¹ by³o podziwianie przez rodziców, znajomych,
mieszkañców swych pociech na scenie.
To jednak nie by³ koniec atrakcji. Zorganizowano kilka stanowisk, na których zbierano fundusze.
By³a to loteria fantowa prowadzona
przez Bibliotekê Miejsk¹ w Wêgo-

rzynie, kawiarenka ze s³odkoœciami
przygotowanymi przez spo³ecznoœæ
Szko³y Podstawowej w Runowie
Pomorskim, malowanie twarzy
przez pani¹ Klaudiê Rzepkê, pokazy udzielania pierwszej pomocy
przeprowadzone przez uczniów
Gimnazjum im. Or³a Bia³ego, plac
zabaw dla najm³odszych so³ectwa
Chwarstno, pokaz ratownictwa OSP
Wêgorzyno oraz punkt medyczny
zorganizowany przez przychodniê
kierowan¹ przez pani¹ Wies³awê
Andrusewicz. Wszyscy, którzy zorganizowali te stoiska, zrobili to tylko w jednym celu – aby zebraæ jak
najwiêcej pieniêdzy dla Orkiestry.
W tym miejscu nie wolno zapominaæ o 15 gimnazjalistach, którzy
przez ca³e popo³udnie kwestowali z
puszkami w ca³ej gminie. Impreza
zakoñczy³a siê koncertem wêgorzyñskiego zespo³u „Nowy Œwiat” i
tradycyjnym œwiate³kiem do nieba.
Poszczególne stoiska, wolontariusze z puszkami i aukcje da³y pokaŸn¹ sumê pieniêdzy: malowanie
twarzy- 211,45 z³, plac zabaw 81,13 z³, kawiarenka - 869,12 z³,
licytacja ró¿nych przedmiotów 1715 z³, stanowisko medyczne - 34
z³, loteria fantowa -1.648,43 z³,
wolontariusze - 3532,51 z³. £¹cznie
mieszkañcom gminy Wêgorzyno
uda³o siê wspólnie zebraæ w tegorocznej edycji WOŒP 8.091,64 z³.
Wolontariuszk¹, która nazbiera³a najwiêksz¹ sumê by³a w tym roku
Magda Pastwa – w jej puszce znajdowa³o siê 529,88 z³.
gw

Wybory uzupe³niaj¹ce
ju¿ w niedzielê
(DOBRA). Ju¿ w najbli¿sz¹ niedzielê wyborcy mieszkaj¹cy w
okrêgu nr 1: Boh. Westerplatte, S³owackiego, B³otna, Mickiewicza,
Koœciuszki, Armii Krajowej, Reymonta, Mieszczañska, Jana Piwnika
„Ponurego”, S³onecznej wybior¹
swojego przedstawiciela w Radzie
Miejskiej.
O mandat radnego stara siê
trzech kandydatów: Hebda Piotr

Remigiusz, KWW HEBDA PIOTR
REMIGIUSZ, lat 36, zam. Dobra,
KWW M£ODZI W GMINIE Chodañ Emil - lat18, zam. Dobra oraz
KWW ALINY SOBORSKIEJ Soborska Alina - lat 65, zam. Dobra.
G³osowanie odbêdzie siê w
Szkole Podstawowej w Dobrej. Lokal wyborczy czynny bêdzie od
godz. 8.00 do 22.00.
M

(POWIAT) W niedzielê ³obescy mundurowi czuwali nad bezpieczeñstwem
wolonatriuszy
zbieraj¹cych datki w ramach 21
fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Miniona niedziela na terenie naszego powiatu rozpoczê³a siê od
kwest ulicznych, w ramach których
m³odzi ludzie zbierali pieni¹dze na
Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy.

W dzia³ania te w³¹czyli siê tak¿e
policjanci z naszej Komendy, udzielaj¹c kwestuj¹cym instruktarzu, jak
bezpiecznie kwestowaæ, a nastêpnie
czuwali nad ich bezpieczeñstwem
oraz bezpieczeñstwem mieszkañców naszego powiatu.
21 fina³ Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy w powiecie
³obeskim mo¿na uznaæ za udany i
spokojny, gdy¿ nie dosz³o do ¿adnych przykrych incydentów. (kp)

Gdy jest gaz ziemny, nie wolno u¿ywaæ butli gazowej

Kara za nie taki gaz
(£OBEZ). Osoby, które maj¹
pod³¹czenie gazowe do budynku,
nie mog¹ mieæ w domu butli gazowej. Podobnie jest w przypadku,
gdy gaz ziemny doprowadzony
jest do budynku wielorodzinnego.
Tak¹ informacjê przekaza³ podczas sesji Rady Miejskiej wiceburmistrz Ireneusz Kabat. Zadanie
pod³¹czenia sieci gazowej spoczywa na mieszkañcach i to mieszkañcy musz¹ pokryæ koszty pod³¹czenia. Nie wyjaœniono jednak, czy lokatorzy mieszkañ socjalnych te¿
maj¹ taki obowi¹zek, skoro nie s¹
w³aœcicielami. Zapewne nie, skoro
to gmina wymienia³a kuchenkê w lokalu przy pl 3 Marca.
- Gdy by³a gazyfikacja miasta
zosta³y doprowadzone skrzynki z

gazem do budynków. Jeœli jest
skrzynka pod budynkiem, to nie ma
mo¿liwoœci pod³¹czania gazu oddzielnie z butli. Mo¿e byæ pr¹d elektryczny albo gaz ziemny. Nie mo¿e
byæ gaz z butli. Pani inspektor nadzoru budowlanego nasili³a kontrole
pod tym k¹tem, poniewa¿ mia³o
miejsce zaczadzenie na placu 3 Marca. W trybie nakazowym wymienialiœmy kuchenki z butlowego gazu na
kuchenki elektryczne, tak jak by³o w
innych lokalach, bo na doprowadzenie gazu ziemnego potrzebna jest
dokumentacja, a ludzie musz¹ u¿ywaæ kuchenek. To nie jest nasz wymys³, ale decyzja inspektora budowlanego, g³ównie chodzi o bezpieczeñstwo – wyjaœni³ wiceburmistrz
£obza Ireneusz Kabat.
MM
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Emocjonuj¹cy fina³ IX Doberskiej
Amatorskiej Ligi Pi³karskiej

(DOBRA) Wrêczeniem pami¹tkowych dyplomów, pucharów i nagród rzeczowych
dla uczestników, przez burmistrz Dobrej Barbarê Wilczek i prezesa Sarmaty Antoniego Kontowicza, zakoñczy³a siê sobotnim popo³udniem w hali sportowej w Dobrej, IX
edycja Doberskiej Amatorskiej Ligi Pi³karskiej (DALP).

DALP 2012/13
IX SEZON (01.12.2012 r. - 12.01.2013 r.)

Termin 5 - 05.01.2013 r.
No To W Plecy - Keb¹zraj
Desperados - Dobermani
Wandalia - Ogniwo Dzwonowo
Blokersi Dobropole - Promil Tucze
Desperados - Blokersi Dobropole
SKS Bród - Dominatorzy Chociwel
Dobermani - Snow Kids
Keb¹zraj - SKS Bród
Dominatorzy Chociwel - Wandalia
Ogniwo Dzwonowo - WKS Papirusy
Promil Tucze - No To W Plecy
WKS Papirusy - Snow Kids

2:4
1:2
3:1
5:2
3:4
0:0
4:0
4:0
4:3
2:4
3:4
6:1

Termin 6 - 12.01.2013 r.
Blokersi Dobropole - Dobermani
Wandalia - Keb¹zraj
No To W Plecy - Desperados
Snow Kids - Ogniwo Dzwonowo
WKS Papirusy - Dominatorzy Chociwel
SKS Bród - Promil Tucze

2:1
3:10
1:2
5:0
3:3
5:0

PÓ£FINA£Y
I mc. Keb¹zraj - IV mc. SKS Bród
II mc. Blokersi Dobropole - III mc. Dobermani
MECZ o 3 MIEJSCE
SKS Bród - Dobermani 1:3
FINA£!!!!!!!
Keb¹zraj - Blokersi Dobropole 4:0
TABELA

1. Keb¹zraj
2. Blokersi Dobropole
3. Dobermani
4. SKS Bród
5. Dominatorzy Chociwel
6. Desperados
7. No To W Plecy
8. Wandalia
9. WKS Papirusy
10. Snow Kids
11. Promil Tucze
12. Ogniwo Dzwonowo

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

31
28
28
22
19
14
13
13
11
6
3
3

77/16
49/22
44/14
50/14
40/18
43/22
20/37
28/46
24/46
13/65
15/61
17/57

W tegorocznej imprezie, przygotowanej jak co roku przez Damiana Padziñskiego,
wziê³o udzia³ 12 dru¿yn, w których zagra³o ponad 120 uczestników. Rozegrali oni w sumie
70 meczów (2 x 8 min.) i strzelili ³¹cznie 430 bramek. W obecnej edycji po raz pierwszy
w historii DALP-u zosta³a wprowadzona faza fina³owa, w której wziê³y udzia³ cztery najlepsze zespo³y po rundzie zasadniczej. Fakt ten wprowadzi³ do tegorocznych rozgrywek
dodatkowy dreszczyk emocji wœród licznie zgromadzonych kibiców. Fazê fina³ow¹ wygra³
Keb¹zraj, zwyciêzca fazy zasadniczej, g³ówny faworyt od pocz¹tku rozgrywek, który najpierw w pierwszym meczu pó³fina³owym pokona³ 6:1 SKS Bród, by w finale pokonaæ 4:0
Blokersów Dobropole. Trzecie miejsce zajê³a dru¿yna Dobermanów, która po pó³fina³owej
pora¿ce 0:2 z Blokersami w „ma³ym finale” pokona³a 3:1 SKS Bród.
Koñcow¹ kolejnoœæ dru¿yn w IX edycji Doberskiej Amatorskiej Ligi Pi³karskiej przedstawia tabela obok.
Nagrody indywidualne otrzymali:
Król strzelców: Maciej Wiêcek (Keb¹zraj) - 55 bramek.
Najlepszy bramkarz: Mariusz Dorsz (Dobermani).
Najm³odszy uczestnik: Nikodem Lech (WKS Papirusy).
Najstarszy uczestnik: Miros³aw Kaleta (Desperados).
Oprawê graficzn¹ DALP-u wykona³ Sebastian Czapiewski.
Szczególne s³owa podziêkowania nale¿¹ siê dla Jaros³awa Jaszczuka, który sêdziowa³
wszystkie 70 meczów i jak zawsze wykona³ to super obiektywnie.
Estan

6:1
2:0
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Memoria³
Mieczys³awa Ko³y

POWIAT £OBESKI
MA NAJLEPSZYCH
BIEGACZY W POLSCE
Polski Zwi¹zek Lekkiej Atletyki
dokona³ statystycznego podsumowania sezonu sportowego 2012 roku w
kraju. Zosta³y opracowane i podane
do wiadomoœci tabele z najlepszymi
wynikami zawodników we wszystkich konkurencjach lekkoatletycznych z podzia³em na kategorie wiekowe. Rewelacyjnie zakoñczyli miniony sezon startowy biegacze zrzeszeni
w klubach z terenu powiatu ³obeskiego. Trójka m³odych sportowców Justyna Romej, Milena Sadowska i
Krzysztof Kraus a¿ piêciokrotnie
otwieraj¹ tegoroczne tabele „100”
najlepszych wyników w Polsce. Prezentujemy liderów m³odzie¿owej
lekkiej atletyki.

(DOBRA) 19 stycznia 2013 r.
po raz czwarty na zaproszenie
Sarmaty do Dobrej przybêd¹ czo³owe pi³karskie ekipy z województwa, aby uczciæ pamiêæ dzia³acza i kibica Sarmaty - Mieczys³awa Ko³y.
Organizatorzy
memoria³u:
Urz¹d Miejski w Dobrej, Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej i Miejsko-Gminny Ludowy
Klub Sportowy „Sarmata”. Aktualnym obroñc¹ tytu³u mistrza bêdzie
woliñska Vineta, która przejê³a
schedê po B³êkitnych Stargard,

maj¹cych na swoim koncie mistrzostwo w dwóch pierwszych edycjach.
Mieczys³aw Ko³a urodzi³ siê w
Brojcach w 1951 roku, lecz przez
ca³e swoje doros³e ¿ycie by³ mieszkañcem Dobrej. Mimo, ¿e nigdy nie
by³ pi³karzem Sarmaty, to pozostawi³ trwa³y œlad w historii Klubu,
jako jego wieloletni dzia³acz i kibic.
Przez wiele lat swojej spo³ecznej
dzia³alnoœci pe³ni³ ró¿ne funkcje w
zarz¹dzie klubu. Zmar³ nagle w
2004 roku.
Futbol mia³ zawsze w sercu, a
Jego krewki charakter znamionowa³
w nim prawdziwego Sarmatê. (o)

Mini pi³ka siatkowa ch³opców szkó³ podstawowych

Wgra³ zespó³ z Be³cznej
(£OBEZ) W £obzie rozegrano
7 stycznia 2013 r. Mistrzostwa Powiatu w mini pi³ce siatkowej
ch³opców szkó³ podstawowych, w
ramach Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej.
W rozgrywkach wystartowa³y
trzy zespo³y ch³opców. Wygra³ zespó³ ze Szko³y Podstawowej w
Be³cznej, prowadzony przez Kazi-

mierza Pawelca. Drugie miejsce
zajê³a dru¿yna ze Szko³a Podstawowej nr 1, a trzecie - Szko³a Podstawowa nr 2 w £obzie.
Zespó³ z Be³cznej uzyska³ awans
do zawodów regionalnych. Najlepszym zawodnikom wrêczono dyplomy, a szko³y otrzyma³y puchary i
dyplomy ufundowane przez starostwo w £obzie.
(sp)

wych) w konkurencji - 800 m 2:25,82
min. - 1000 m 3:06,59 min. Trener Janusz £ukomski.
Krzysztof KRAUS, zawodnik

Justyna ROMEJ, zawodniczka
Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego
„Olimp” £obez. Legitymuje siê najlepszym wynikiem w kategorii juniorów
do lat 19 (rocznik 1994) w Polsce, zajmuj¹c w tabelach I miejsce w konkurencji biegu na 3000 m w czasie 8:27,10
min. Trener Kazimierz Mikul.

£obeskiego Klubu Biegacza „Trucht”
£obez. Najlepsza zawodniczka w kategorii juniorek do lat 19 (rocznik 1994 )
w biegach œrednich w Polsce, plasuj¹c
siê w tabelach na I miejscu w dwóch
konkurencjach: - 1500 m 4:35,82 min,
- 1000 m 2:54,09 min. Trener Piotr Kiedrowicz.
Milena SADOWSKA, zawod-

niczka Uczniowskiego Klubu Sportowego „Arbod” Dobra. Dwukrotnie
uplasowa³a siê na I miejsce w tabelach
lekkoatletycznych w kategorii dzieci
do lat 13 (uczniowie szkó³ podstawo-

Tak wysokie osi¹gniêcia sportowe
m³odzie¿y z gminy £obez i gminy Dobra nie notowano do tej pory. Uzyskane
rezultaty w konkurencjach biegów na
œrednich dystansach œwiadcz¹ o wybitnych uzdolnieniach sportowych zawodników popartych przemyœlan¹ i
systematyczn¹ prac¹ treningow¹ w
swoich klubach. Ca³a trójka biegaczy
otrzymuje comiesiêczne stypendium
sportowe ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w £obzie.
Po tak udanym sezonie z ogromn¹
nadziej¹ sympatycy lekkiej atletyki
bêd¹ oczekiwaæ na wiadomoœci z
pierwszych zawodów w nowym sezonie. W kalendarzu imprez 2013 roku
bardzo wa¿ny jest cykl startów w wiosennych biegach prze³ajowych (wojewódzkie, makroregionalne i ogólnopolskie). Jest realna szansa, aby ³obescy juniorzy, powtarzaj¹c zesz³oroczne
sukcesy na trasach crossowych mistrzostw Polski - Justyna Romej 3.
miejsce, Krzysiu Kraus 7. miejsce,
awansowali do reprezentacji narodowej i dost¹pili zaszczytu udzia³u w Mistrzostwach Œwiata w Biegach Prze³ajowych planowanych w terminie
24.03.2013 r. w Bydgoszczy.
W sezonie letnim celem najwa¿niejszym jest potwierdzenie supremacji wœród czo³ówki biegaczy w Polsce
oraz wyjazd na Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy Juniorów do Rieti
(W³ochy). O przygotowaniach do startu i wynikach naszych lekkoatletów bêdziemy na bie¿¹co informowaæ kibiców „królowej sportu”.
Zdzis³aw Bogdanowicz
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Zapiski z pamiêci (cz. 30)
KuŸnie miedzi
w Swiêtoborcu
Niewiele wiemy o pracy tych
kuŸni i ich wyrobach. Prawdopodobnie z importowanej surówki
miedzianej wyrabiano naczynia
miedziane, kute rêcznie i doœæ
czêsto spotykane na naszym terenie. Spotyka³em naczynia w rodzaju dzbanów, czajników, kot³ów i gary zrobione z jednego
kawa³ka lub dwóch miedzianej
blachy. Najbardziej podziwia³em
coœ w rodzaju czajnika z ma³ym 4
cm otworem, zrobionego z jednego kawa³ka blachy, plus przynitowany uchwyt. Ciekawym okazem
by³ pas z drucików miedzianych,
okuty na koñcach. Dodatkow¹
ciekawostk¹ tego pasa by³a maleñka monetka pomorska bita w
Wo³ogoszczy.
Ciuchajka
Mowa oczywiœcie o kolejce
w¹skotorowej z £obza do Dobrej
Nowogardzkiej. Jako œrodek lokomocji i œrodek transportu ludzi
i towarów przez lata kursowa³a na
tej trasie, umo¿liwiaj¹c mieszkañcom naszego powiatu dojazd
do lekarza, szko³y, urzêdu lub
pracy. Jej uroków prawie nikt nie
docenia³. Mia³em tê przyjemnoœæ
podró¿owaæ ni¹ do Zwierzynka.
Powolna, ha³aœliwa, niezbyt luksusowa, ale niezwykle atrakcyjna
tak dla mnie, jak i dla innych.
Kr¹¿y³o o niej mnóstwo dowcipów: - Jad¹c ciuchajk¹ mo¿na nazbieraæ po drodze grzybów, najlepiej wysi¹œæ na pocz¹tku zakrêtu i nieszczególnie siê spiesz¹c
zebraæ grzyby i wskoczyæ do niej
na jego koñcu. Inny dowcip
mówi: - Jedzie ciuchajka pod górkê i sapie - pomó¿ bracie, pomó¿
bracie. Ale gdy tylko dotrze do
szczytu wzgórza, ciuchajka zaczyna swoj¹ piosnkê: - Mam ciê
w d..., mam ciê w d..., mam ciê w
d... Inny dowcip mówi³, ¿e nie widaæ a s³ychaæ. Faktycznie, ju¿ na
wiele minut przed przyjazdem
s³ychaæ j¹ by³o na wiele kilometrów. W czasach, gdy nie wszyscy
dostawali na komuniê zegarek,
by³a, ze wzglêdu na swoj¹ punktualnoœæ, wyznacznikiem czasu.
Mia³em mo¿liwoœæ przewieŸæ
ni¹ moje starsze dzieci. Natomiast aby przewieŸæ podobn¹
ciuchajk¹ te m³odsze, musieliœmy wybraæ siê a¿ za Poznañ. Z
mroków pamiêci wy³ania siê

jeszcze wspomnienie, ¿e ciuchcia dociera³a te¿ do Reska, ale
tego nie jestem do koñca pewny.
Wyprawa po rzêsê
Rzêsa, to takie ma³e zielone
kó³eczka (roœlinki wodne) z
ogonkiem, p³ywaj¹ce po powierzchni niektórych wód stoj¹cych, najczêœciej ma³ych stawów.
Do czego s³u¿y? Do karmienia
kaczek i kur. Kuzyni moi co kilka
dni latem mieli za zadanie przywieŸæ rowerem pe³en worek tej
rzêsy. Traktuj¹c tê wyprawê jako
wakacyjn¹ zabawê i przygodê,
wybra³em siê z kuzynami na torfowiska za Œwiêtoborcem. Przed
wojn¹ i po wojnie, gdzieœ w latach 50., GS eksploatowa³ te torfowiska. Torf przez ca³e wieki
s³u¿y³ do palenia w domu. Powsta³e po wydobyciu torfu regularne do³y podesz³y wod¹ i nawet
mo¿na by³o w nich ³owiæ ryby.
Ale najwa¿niejszym celem wypraw na te do³y by³a wspomniana
rzêsa. Uzbrojeni w d³ugi œwierkowy kij, a raczej tyczkê zakoñczon¹ pêtl¹ z grubego drutu i obci¹gniêt¹ jutowym workiem, wy³awialiœmy rzêsê. Na stawach
by³o jej ma³o i trzeba siê by³o
mocno namachaæ t¹ ¿erdzi¹, ¿eby
nape³niæ worek. Któryœ z kuzynów zaproponowa³, ¿eby pójœæ
nad bagienne jeziorko, bo tam
rzêsy jest wiêcej. Poszliœmy dalej. Jeziorko lub to co z niego
zosta³o, to by³a mulista woda z
mnóstwem trawiastych kêp. Faktycznie, rzêsy by³o a¿ grubo. Jedyny problem by³ taki, ¿e aby na³apaæ rzêsy trzeba by³o skakaæ z
kêpy na kêpê. Stoj¹c na kêpie
nabiera³o siê tej rzêsy w to prymitywne sito i gdy ju¿ mia³o swoj¹
wagê podawa³o siê je na brzeg,
gdzie ch³opaki je opró¿niali.
Mnie te¿ zanios³o na te kêpy. By³y
one doœæ stabilne, na tyle, ¿e nie
tonê³y pod naszym ciê¿arem.
Kuzyni nie ostrzegli mnie, ¿e niektóre kêpy swobodnie p³ywaj¹ po
toni. Wiedz¹c o tym, z napiêciem
oczekiwali kiedy utonê z jedn¹ z
nich. I w³aœnie wtedy, gdy wypatrzy³em na wodzie miejsce, gdzie
wyj¹tkowo by³o du¿o rzêsy, po
skoku uton¹³em razem z moj¹
kêp¹. Ton¹c poda³em im koniec
tyczki, a oni zanosz¹c siê rechotem wyci¹gnêli mnie ca³ego w
mule i rzêsie. Do dziœ mam awersjê do jakichkolwiek kêp. WP

Rycerze zdobêd¹ Dobr¹
(DOBRA). 1 lutego bractwa
rycerskie rozbij¹ wioskê œredniowieczn¹ na podzamczu. Oficjalna
prezentacja rycerstwa nast¹pi w
sobotê - 2 lutego w miejskiej hali
sportowej, która znajduje siê
przy Gimnazjum im. Unii Europejskiej.
Wszyscy chêtni, którzy chc¹
skorzystaæ ze swoistego najazdu na
Dobr¹, mog¹ przyjœæ i nie tylko
podziwiaæ, ale i wzi¹æ udzia³ w
przygotowanych przez rycerzy
atrakcjach. Prócz walk, bez których

¿aden zjazd odbyæ siê nie mo¿e, nie
zabraknie i tañców. Publicznoœci
jednak nie bêdzie dane wypróbowaæ
si³ i umiejêtnoœci walk z u¿yciem
broni, albowiem mog³oby to zakoñczyæ siê nieszczêœciem. Bêdzie
mo¿na za to wzi¹æ udzia³ w biegach
œredniowiecznych, cokolwiek kryje
siê pod tym tajemniczym wyra¿eniem. Wa¿ne, ¿e dla zwyciêzców
biegów czekaæ bêd¹ nagrody.
Nie zabraknie pokazów rzemios³a dawnego, prezentacji wyposa¿enia i uzbrojenia rycerzy, a tak¿e gier
planszowych z dawnych czasów. M

Imprezy w £DK
(£OBEZ). Dzisiaj (we wtorek) o
godz. 10.00 w £obeskim Domu Kultury odbêd¹ siê Eliminacje MiejskoGminne „Ma³ego Konkursu Recytatorskiego”.
19 stycznia o godz. 18.00 w hali

widowiskowo-sportowej rozpocznie siê program rozrywkowy w wykonaniu kabaretu „Ciach” z Zielonej Góry. Bilety w przedsprzeda¿y
kosztuj¹ 20 z³, w dniu wystêpu - 24
z³. Bilety do nabycia w £DK. (r)

