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Zabijanie – recepta na
sukces
(£OBEZ). Myœliwi wraz z burmistrzem £obza, który równie¿ jest
myœliwym, apeluj¹, aby zwiêkszyæ
iloœæ odstrza³ów jeleni i dzików.
Mieczys³aw Fojna, pracownik magistratu i myœliwy apelowa³, ¿e jest
to konieczne, bo „jelenie urz¹dzaj¹
sobie orgie na polach uprawnych”.
W tej sprawie pisz¹ pisma i naciskaj¹ „górê”.

Kupimy grunty
komercyjne
(pod markety) w miejscowoœciach powy¿ej 10.000
mieszkañców.
tel. 604-177-232, 609-572-643
grunty.komercja@gmail.com

CMYK

Zaproszenie

GEOCACHING
- turystyka
XXI wieku
- spotkanie
z Bogdanem
Przyby³¹
W poprzednim numerze pan
Bogdan Przyby³a z £obza opisa³ turystykê XXI wieku - geocaching.
Osoby zainteresowane geocachingiem zapraszamy na spotkanie z
p. Bogdanem Przyby³¹, które odbêdzie siê 24.07.2013 r. (œroda) w £obeskim Domu Kultury o godz. 17.00.

3 miliardy
euro na
spó³dzielnie
socjalne
Okrad³
ziomala,
dosta³ areszt

Zak³ad
Tokarsko-Œlusarski
Us³ugi œlusarskie
Us³ugi tokarskie
Dorabianie czêœci do maszyn
Ryszard Dawidejt
£obez, ul. Krzywoustego 32
Tel. 888 383 948

Ostrzyca
mistrzem
DALP 2013

List do redakcji
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„Komu przybywa, a komu ubywa” - polemika

Szanowny Panie
Redaktorze Naczelny.
W artykule „Komu przybywa, a komu ubywa” przeœmiewczo, wzgardliwie, lekcewa¿¹co, wrêcz arogancko
odnosi siê pan po raz kolejny
do mojej osoby. Przekrêca
Pan fakty i manipuluje moj¹
wypowiedzi¹ na sesji absolutoryjnej w dniu 26 czerwca br., wobec
czego zmuszona jestem zaprotestowaæ.
Pisze pan „zwróci³em uwagê na
polemikê radnej Heleny Szwemmer z
radnym Januszem Skrobiñskim, która go wyraŸnie postponowa³a itd.
….” Ze s³ownika wyrazów obcych
przytaczam za prof. Kopaliñskim
„postponowaæ to pomiataæ, traktowaæ z góry, wzgardliwie, z lekcewa¿eniem, mieæ za nic”. Mam nadziejê, ¿e
informacje o przebiegu sesji czerpa³
pan z artyku³u „Wykona³eœ ch³opie
bud¿et - masz kwiatka”, jako ¿e inny
artyku³ siê nie ukaza³. Z treœci artyku³u nie wynika stan rzeczy, który
zosta³ przez pana okreœlony jw., ani
te¿ okolicznoœci takowe nie mia³y
fatycznie miejsca.
Wielka szkoda, ¿e nie zwróci³ pan
swojej szczególnej uwagi na wypowiedŸ radnego Skrobiñskiego, która
pos³u¿y³a za tytu³ artyku³u. Przytoczê tê wypowiedŸ dos³ownie: „no
cieszy siê ch³op, czy kobieta, bo nie
poszed³ do wiezienia, bo nie zdefraudowali pieniêdzy. Tak to wygl¹da:
wykona³eœ ch³opie bud¿et masz
kwiatka”.
Sugerowanie, ¿e w³odarze miasta
postêpuj¹ poza prawem jest nie tylko nadu¿yciem, nie ma to nic wspólnego z dobrym obyczajem i odpowiedzialnoœci¹ za s³owa. Mam œwiête prawo jako obywatel tego miasta
mieæ inne zdanie ni¿ to, które w swojej d³ugiej wypowiedzi zaprezentowa³ radny Skrobiñski, a równoczeœnie jako radna mia³am mo¿liwoœæ
wyra¿enia swojej opinii publicznie,
co te¿ uczyni³am.
Jako prawy obywatel opowiadam siê za szacunkiem do demokratycznie wybranej w³adzy. Os³aniaæ
„w³asn¹ piersi¹” nikogo nie zamierzam, ale nie ma mojej zgody na przekraczanie granic przyzwoitoœci i tolerowania nikczemnych zachowañ,
jak to mia³o miejsce w rozrachunkach z by³ym zarz¹dem „Œwiatowida” (wywieszenie klepsydry). Poniewa¿ w aktualnym sk³adzie Rady
Miejskiej jest wiele osób, które z
zaanga¿owaniem i znajomoœci¹ rzeczy zajmuj¹ siê ró¿nymi formami rozrywek, zdeklarowa³am publicznie, ¿e
bêdê walczyæ, ¿eby przyby³o w tym
mieœcie trochê chleba. Co nie znaczy
panie Redaktorze, ¿e jestem przeciw
„igrzyskom”. Wszystko moim zda-

niem ma swoje rozs¹dne granice.
Jest pan niekonsekwentny, poniewa¿ z jednej strony nagannie
ocenia mój wniosek o ujawnienie
nazwisk radnych, którzy wstrzymali
siê od g³osu, z drugiej potwierdza
Pan, ¿e jest to przywilej mieszkañców, by mogli siê dowiedzieæ, kto
zaj¹³ jakie stanowisko w danej sprawie.
Wniosek Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w £obzie z dn.
22.05.br. w sprawie udzielenia Burmistrzowi £obza absolutorium z tyt.
wykonania bud¿etu za 2012 r. w swojej istotnej czêœci brzmi nastêpuj¹co:
„Na postawie powy¿szych danych oraz przeprowadzonych czynnoœci sprawdzaj¹cych Komisja Rewizyjna ocenia, ¿e Burmistrz £obza
realizuj¹c zadania zwi¹zane z wykonaniem bud¿etu kierowa³ siê zasad¹
celowoœci i legalnoœci w gospodarowaniu œrodkami publicznymi. Zastrze¿enie Komisji budzi niewykonanie bud¿etu po stronie rzeczowej
(opóŸnienie w budowie przedszkola), nie ma to jednak wp³ywu na
udzielenie absolutorium. Rada ocenia bud¿et z wykonania strony dochodowej i wydatkowej.
W zwi¹zku z powy¿szym, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje
wykonanie bud¿etu za 2012 rok i
wystêpuje do Rady Miejskiej w
£obzie z wnioskiem o udzielenie
Burmistrzowi £obza absolutorium z
tytu³u wykonania bud¿etu za rok
2012”.
Wniosek powy¿szy przyjêto w
g³osowaniu jawnym, nastêpuj¹cym
stosunkiem g³osów: - „za” udzieleniem absolutorium – 2 g³osy; - „przeciw” – 0 g³osów; - „wstrzymuj¹cych
siê” – 3 g³osy. Podpisy – 5 osób.
To jakiœ paradoks, trudny do
wyjaœnienia... Zastrze¿eñ nie ma,
wobec tego chcia³am wiedzieæ, czym
siê kieruje 3 radnych „wstrzymuj¹cych siê”. Zabrak³o „rzeczowych
argumentów” czy wiedzy. G³osowanie to prawo i przywilej radnego – to
wyra¿enie woli. Wstrzymanie siê od
g³osu bez argumentów, to brak wartoœciowania i oceny, to nie przyjmowanie na siebie odpowiedzialnoœci.
Niedawno sam Pan napisa³, ¿e
sfera publiczna (dobro wspólne)
wymaga nieustannego anga¿owania w imieniu obywateli. Protestujê
przeciwko ³obuzerskim metodom
bez wzglêdu na to co Pan napisze o
mnie przy nastêpnej sposobnoœci.
Co prawda zauwa¿am postêpy, bo
kilka lat temu napisa³ Pan, ¿e radna
Helena Szwemmer „zna siê byæ mo¿e
na piwie”, a ju¿ aktualnie „ceni mnie
Pan za znajomoœæ finansów”.
No có¿ panie Redaktorze – œmiaæ
siê nie ma z czego, a i p³akaæ nie zamierzam. Œlubowa³am 26 czerwca

obowi¹zki radnego sprawowaæ godnie, rzetelnie i uczciwie, maj¹c na
wzglêdzie dobro mojej gminy i jej
mieszkañców. Na pewno s³owa dotrzymam, w prosty sposób – d¹¿¹c
do rozs¹dnego rozwi¹zywania problemów, a nie do ich mno¿enia.
Do pañskiego systemu naczyñ
po³¹czonych odnosiæ siê nie bêdê,
bo nie mam wiedzy, komu przyby³o,
a komu uby³o i dlaczego? Niech to
sprawdzi Urz¹d Skarbowy. Natomiast preferujê (w sprawie naczyñ)
tezê optymistyczn¹, „¿e szklanka
jest do po³owy pe³na”. S¹ trudnoœci
– jak to w kryzysie, ale te¿ i sukcesy
trudne do przeoczenia (patrz druga
czêœæ artyku³u na str. 6 T.£. nr 28).
Oczekujê, ¿e opublikuje Pan ten
tekst bez poprawek. Polemizowaæ z
Panem nie zamierzam, to jednorazowe wyst¹pienie. Zdajê sobie sprawê, ¿e ma Pan si³ê ra¿enia nieadekwatn¹ do moich skromnych mo¿liwoœci. Jako osoba wszystkowiedz¹ca na ka¿dy temat prezentuje Pan
pogl¹dy jedynie s³uszne, i albo ktoœ
to czyta, albo nie wydaje 2 z³.
Nie pozwalam siê postponowaæ
Panie Redaktorze.
Helena Szwemmer
Od redaktora.
Muszê sprostowaæ dwie sprawy.
Gdyby pani chcia³a wiedzieæ, czym
kierowa³a siê trójka radnych Komisji
Rewizyjnej, wstrzymuj¹c siê od g³osu, to by pani o to zapyta³a, a pani zapyta³a o nazwiska. To zabrzmia³o jak
rozliczenie imenne kogoœ, kto ma
inne zdanie. Argumenty, a nawet ca³oœciow¹ analizê, przedstawi³ radny
Janusz Skrobiñski. Pani dojrza³a w
tym tylko „igrzyska”, chocia¿ on
mówi³ o zajêciach dla m³odych ludzi
w £obzie. To nie s¹ „igrzyska” (te odbywa³y siê w tym czasie na starym
boisku), ale praca dla m³odszego
pokolenia ³obzian, by chcia³o tu ¿yæ
i pracowaæ. Chyba ¿e pani uwa¿a, ¿e
ono nie jest tu potrzebne.
Druga sprawa - nie napisa³em
kilka lat temu, ¿e radna Helena
Szwemmer „zna siê byæ mo¿e na piwie”. W komentarzu w 2008 r., odnosz¹c siê do zagranicznych woja¿y
dyrektora domu kultury, a o którego
pracy powiedzia³a pani, ¿e jest „doskona³a”, napisa³em: „A nu¿ po koncertach w Rosji lub Grecji zwal¹ siê
do £obza t³umy rosyjskich i greckich
inwestorów. A ¿e taka pomocja kosztuje, to pokazuje raport z kontroli,
jak¹ przeprowadzi³a Komisja Rewizyjna, której radna Szwemmer szefuje. I a¿ dziwne, ¿e ani s³owem radna
do pieniêdzy siê nie odnios³a, na
czym siê zna, za to peroruje o kulturze, na której siê nie zna, chyba ¿e za
kulturê uwa¿a festyny z piwem i
muzyczk¹...”.

¯ycie dopisa³o ci¹g dalszy. Niedawno dyrektor domu kultury poszukiwa³ inwestorów na Bia³orusi.
Jako znaj¹ca siê na finansach mo¿e
pani podsumowaæ koszty wieloletnich woja¿y i efekty gospodarcze.
Pamiêtam raport Komisji Rewizyjnej o inwestycjach w kuchniê w
domu kultury, do wesel itp. Miano
wydaæ 168 tys. z³, wydano 287 tys. A
pani za przekroczenie bud¿etu w
œwietlicach za czasów œp. burmistrza
M. Romejki o 5 tys. z³ wnioskowa³a
o nieudzieleniu zmar³emu absolutorium. I nie udzielono mu! Teraz chce
pani t³umiæ krytykê pod adresem
burmistrza R. Soli? Wiedzia³em, ¿e
mi³oœæ w polityce bywa œlepa, ale ¿e
a¿ tak?
K. Rynkiewicz

Proœba
Wychowankowie Domu Dziecka
w £obzie zwracaj¹ siê z proœb¹ o
akwarium dla rybek powy¿ej 120 litrów. Dotychczasowe nasze akwarium zosta³o przypadkowo uszkodzone.
Mo¿emy przyjechaæ pod wskazany adres. Dziêkujemy.
Tel. 91 39 78 393.
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Nieudana kradzie¿
i wandale
(POWIAT). Jakiœ czas temu
przy wodospadzie na Redze, w pobli¿u pomnika poœwiêconemu papie¿owi JP II, pojawi³y siê drabinki dla
kajakarzy, usprawniaj¹ce kajakarzom ominiêcie przeszkody.

(DOBRA) 16 lipca br. oko³o
godz. 1.00 w Dobrej, na przystanku
PKS, Krzysztof M., lat 31, z Dobrej
dokona³ rozboju na Marcinie R., lat
25, równie¿ z Dobrej.
Szarpa³ go za odzie¿, przewróci³
na ziemiê, a nastêpnie przyciskaj¹c
ciê¿arem cia³a do pod³o¿a uderza³ w
twarz, po czym zabra³ z kieszeni ofiary telefon komórkowy „Samsung

Galaxy” wartoœci 450 z³. W toku podjêtych czynnoœci sprawca zosta³ zatrzymany przez policjantów i osadzony w PdOZ. Odzyskano równie¿
telefon. 19 lipca S¹d Rejonowy w
Gryficach - Wydzia³ Karny w £obzie,
na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w £obzie, wobec sprawcy rozboju zastosowa³ areszt tymczasowy na okres 3 miesiêcy. (kp)

Wynajmê plac po by³ym
skupie z³omu w £obzie
ul. Podgórna 4D, w³aœciciel Stanis³aw Barsul.
Plac wybetonowany, ogrodzony, pow. 700 mkw., biuro, wiata,
magazyn + waga 25 ton, energia. Tel. 606 76 25 27.

W tym miejscu te¿ znajduj¹ siê
stylowe ³aweczki. S¹ tak ³adne, ¿e
ktoœ zapragn¹³ mieæ jedn¹ na w³asnoœæ. Zacz¹³ odkrêcaæ œruby, ale
najwidoczniej nie uda³o siê, bo postanowi³ wyrwaæ ³awkê wraz z kostk¹
polbrukow¹, do której ³awka zosta³a
przytwierdzona. Uda³o siê wyrwaæ
jedn¹ kostkê. Najwidoczniej praca
by³a zbyt wykañczaj¹ca i ³awka pozosta³a na miejscu.
Mniej szczêœcia mia³y ³awki nad
jeziorem G³êbokim w gminie Radowo
Ma³e. Tam spalono kilkanaœcie

Kupiê
gospodarstwo
lub grunt rolny
tel. 664 944 635

³awek, czêœæ wrzucono do wody,
wszak w lesie najtrudniej o opa³, trzeba zniszczyæ to, na czym normalni
ludzie odpoczywaj¹. Jedn¹ ³awkê i
jeden stó³ zostawiono – na razie.
MM
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£OBEZ

Stypendia pe³ne
nieporozumieñ

(£OBEZ-gmina). W
pierwszych dniach
lipca wielu rodziców
rozczarowa³o siê,
bowiem nie mogli
pobraæ pe³nych
stypendiów
przyznanych dla swoich
ucz¹cych siê pociech.
Dlaczego?
W gminie oko³o 120 osób pobiera stypendia. Te wyp³acane s¹ w
dwóch transzach – grudniowej i
czerwcowej. Wysokoœæ stypendium
na jednego ucznia naliczana jest
wed³ug œciœle okreœlonych zasad i
ka¿de dziecko otrzymuje dan¹ pule
pieniêdzy, ale... nie do rêki. Najpierw
rodzice musz¹ kupiæ artyku³y szkolne, dopiero po przedstawieniu faktur wyp³acane s¹ pieni¹dze. W tym
roku wyp³acanie pieniêdzy przesuniêto na dni 3-5 lipca, jednak faktury
musia³y byæ wystawione do 30
czerwca. W tym dniu bowiem koñczy³ siê okres wspomagania finansowego stypendium szkolonym.
Czeœæ rodziców mylnie uzna³a, ¿e
mo¿e dostarczyæ faktury wystawio-

ne w dni wyp³aty. Jakie¿ by³o ich
rozczarowanie, gdy okaza³o siê, ¿e za
zakupione artyku³y szkolne po 30
czerwca nie otrzymaj¹ zwrotu w postaci stypendium.
Na 120 pobieraj¹cych stypendia,
tego typu pomy³ek zaistnia³o 20.
- Ka¿da z tych osób mia³a informacje na papierze, czas realizacji
zosta³ specjalnie wyt³uszczony, pod
spodem by³a data wyp³aty od 3 do 5
lipca. Ta kwota, która nie zosta³a
wyp³acona, teraz zostanie do³¹czona do puli wyp³acanej w grudniu.
Osoby, które podesz³y do sprawy
sumiennie, skorzystaj¹ najbardziej.
Oni wszyscy bêd¹ mieli wiêksze stypendia we wrzeœniowym naborze.
Rachunki bêd¹ realizowane ju¿ od 1
lipca. Niewa¿ne, ¿e wniosek na stypendium na nowy rok szkolny bêdzie od wrzeœnia. Od lipca ludzie
kupuj¹ na nowy rok szkolny. Nikt nie
bêdzie kupowa³ podrêczników w
paŸdzierniku czy w grudniu, jeœli rok
szkolny zaczyna siê we wrzeœniu. W
sytuacjach drastycznych mamy
jeszcze wyprawkê szkoln¹, pomaga
równie¿ opieka spo³eczna. Tylko ludzie musz¹ chcieæ. Wiêkszoœæ ludzi
stara siê i jest sumienna – powiedzia³
wiceburmistrz Ireneusz Kabat. MM
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Pomoc w odrabianiu
lekcji tylko
z wykszta³ceniem
pedagogicznym?
(£OBEZ). Kto i kiedy powinien
dzieciom pomagaæ przy odrabianiu
lekcji? Czy mo¿e to robiæ osoba bez
studiów pedagogicznych?
Niedawno w BIP ukaza³ siê protokó³ z posiedzenia komisji sta³ych
Rady Miejskiej w £obzie, które mia³o
miejsce jeszcze w maju tego roku.
Podczas posiedzenia radny Tadeusz Sikora poinformowa³, ¿e bardzo uwa¿nie zapozna³ siê ze sprawozdaniami œwietliczanek. Dzia³alnoœæ ta jest bardzo ró¿norodna. Jednym z zadañ jest pomoc w odrabianiu lekcji. Zapyta³ czy œwietliczanki
maj¹ w tym kierunku odpowiednie
przygotowanie zawodowe. Je¿eli tak
nie jest, to prosi mieæ to na uwadze
przy zatrudnianiu w przysz³oœci nowych osób na te stanowiska.
Œwietliczanki, jak wyjaœni³ dyrektor £DK Dariusz Ledzion, zatrudnione s¹ w niepe³nym wymiarze czasu
pracy, a ich wynagrodzenie nie jest

atrakcyjne. Dlatego trudno okreœlaæ
dla nich jakieœ wygórowane wymagania. Niemniej jednak przy wymianie kadry bêdzie mia³ na uwadze
sugestie radnego.
Ze swojej strony proponujemy
mieæ na uwadze równie¿ to, czy rodzice pomagaj¹cy dzieciom w odrabianiu lekcji maj¹ wykszta³cenie kierunkowe pedagogiczne, najlepiej kilka
fakultetów. Jeœli nie, niech siê nie
wa¿¹ siêgaæ do zeszytu dziecka.MM

Sk³ad Opa³u
£obez ul. Pó³nocna 10
Jerzy Spurek Tel. 698 676 984

Letnia obni¿ka
cen wêgla
mia³, ekogroszek, ekogroszek
czeski, orzech
Obowi¹zuje do koñca lipca.

Z ¯YCIA POWIATU
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Zajêcia dla
uzdolnionych
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Zmiana organizacji
ruchu

(£OBEZ). Na ostatniej sesji dyrektor £obeskiego Domu Kultury
zadeklarowa³, ¿e nieodp³atnie oddeleguje instruktorów do szkó³. Na
razie ma to byæ przez rok. Wszystko bêdzie zale¿eæ od zainteresowania rozwijaniem umiejêtnoœci twórczych przez uczniów.
Wczeœniej te¿ by³o du¿o krzyku o
to, ¿e musz¹ powstaæ klasy sportowe, a rzeczywistoœæ pokaza³a, ¿e w
dwóch szko³ach podstawowych
³¹cznie zainteresowanych jest 25
osób. Kolejne zajêcia bowiem, to
dodatkowe godziny w szkole, a na to
nie ka¿dy rodzic godzi siê. Czas poka¿e, czy bêdzie zainteresowanie przyk³adowo nauk¹ gry na instrumentach
w murach szkolnych.
MM

Wiêcej kanalizacji
(£OBEZ). Od kilku lat gmina
£obez wykonuje przede wszystkim
kanalizacje, tym samym gros œrodków finansowych wk³adaj¹c w ziemiê. To wynik ogromnych zapóŸnieñ w tym zakresie, wynikaj¹cych
z braku dzia³añ poprzednich w³adz.
Starania siê o dofinansowanie trwa
œrednio trzy lata - od projektu do
otrzymania dofinansowania.

£obzówek, jak i Murarska zostan¹
wykonane jeszcze w tym roku. Z
chwil¹ uzyskania pozwolenia na
budowê gmina og³osi przetargi.
Nabór jest 22 lipca, jest wiêc
szansa na zdobycie dodatkowych
pieniêdzy i wykonanie zadania ze
wsparciem œrodków zewnêtrznych.

Ministerstwo znalaz³o œrodki i do
22 lipca jest jeszcze jeden nabór.
Gmina zg³asza wniosek na dofinansowanie, a w starostwie zosta³ z³o¿ony wniosek o pozwolenie na budowê
dla ul. Cicha, Sikorskiego, Mickiewicza, Niepodleg³oœci od TOS-u do
Zarz¹du Dróg Powiatowych i po drugiej stronie od budynku 70 a¿ do
budynku 80. Kanalizacja w tych czêœciach miasta mia³aby byæ wykonywana w roku przysz³ym, w jednym
projekcie s¹ dodatkowo: £obzówek
i ul. Murarska, z tym, ¿e zarówno

23 lipca odbêdzie siê spotkanie
dla mieszkañców ulic: Pomorskiej,
Kamiennej i czêœci Armii Krajowej,
gdzie bêdzie wykonywana nowa
kanalizacja, nowe nawierzchni i
chodniki. Wykonawca z koñcem
miesi¹ca wchodzi ju¿ na teren prac.
Jeœli ktokolwiek z mieszkañców bêdzie zainteresowany uzyskaniem
wiêcej informacji, mo¿e otrzymaæ je o
godz. 18.00 w Urzêdzie Miejskim w
£obzie. Koszt zadania wynosi oko³o
600 tys. z³. Przetarg wygra³a firma
PWiK w £obzie.

Spotkanie z mieszkañcami

Kontroluj¹
kukurydzê
(POWIAT). Ci rolnicy, którzy
posiali kukurydze genetycznie modyfikowan¹ winni mieæ siê na bacznoœci. Wojewódzka Inspekcja
Ochronny Rolnictwa i Nasiennictwa kontroluje uprawy.
W tym roku, jak poinformowa³
inspektor obs³uguj¹cy powiat ³obeski Krzysztof K³os, zgodnie z ustaw¹

o nasiennictwie, inspektorzy
Ochrony Rolnictwa i Nasiennictwa
sprawuj¹ kontrole ukierunkowane
na poszukiwanie kukurydzy modyfikowanej genetycznie. W tej chwili
trwa taki proces w ca³ym kraju. Kontrolowane s¹ wszystkie uprawy.
Obszar Polski jest bowiem wolny od
upraw GMO.
MM

(DOBRA). W zwi¹zku z organizacj¹ „Jarmarku Doberskiego”,
który odbêdzie siê w najbli¿szy
weekend, zostanie zmieniona organizacja ruchu.
Zmiana nast¹pi w godzinach od
6.00 - 26 lipca - do godz. 8.00 w niedzielê, 28 lipca.
Z ruchu ko³owego zostanie wy³¹czony rynek miejski wraz z ulicami:
Armii Krajowej (od skrzy¿owania z
ulic¹ S³owackiego do skrzy¿owania
z ulic¹ Nowogardzk¹), Koœciuszki
(od skrzy¿owania z ulic¹ B³otn¹ do
ulicy Westerplatte), £okietka, Mickiewicza, Ofiar Katynia (od skrzy¿owania z ulic¹ B³otn¹ do skrzy¿owania z ulicami Zielona/S³owackiego,
Rynek, Westerplatte, Zielona.
Dodatkowo zostan¹ wprowa-

dzone objazdy:
Nowogard – £obez, ulicami: Nowogardzka, Stra¿acka, Ofiar Katynia, S³owackiego, Armii Krajowej,
B³otna, Koœciuszki.
£obez – Nowogard, ulicami: Koœciuszki, B³otna,Armii Krajowej, S³owackiego, Ofiar Katynia, Stra¿acka,
Nowogardzka.
Nowogard – Chociwel, ulicami:
Nowogardzka, Stra¿acka, Ofiar Katynia, S³owackiego, Armii Krajowej,
Pi³sudskiego.
Chociwel – Nowogard, ulicami:
Pi³sudskiego, Armii Krajowej, S³owackiego, Ofiar Katynia, Stra¿acka,
Nowogardzka,
Chociwel – £obez, ulicami: Pi³sudskiego, B³otna, Koœciuszki.
£obez – Chociwel, ulicami: Koœciuszki, B³otna, Pi³sudskiego. op

Dofinansowania
do dróg gruntowych
(POWIAT). Na sk³adanie wniosków na dofinansowanie remontów
i budowy dróg dojazdowych do gruntów gminy maj¹ czas do 30 wrzeœnia.
Wysokoœæ dofinansowania do 1
km dróg w przysz³ym roku uzale¿niona bêdzie od iloœci z³o¿onych wniosków. W tym roku Zachodniopomorski Urz¹d Wojewódzki realizuje
43 km dróg, a wysokoœæ dofinansowania wynosi oko³o 40-45 proc., w
zale¿noœci od wyniku przetargu.
Rolnicy maj¹ wiêc mo¿liwoœæ
zg³aszania wniosków na swoje dro-

gi, aby nastêpnie gminy zg³asza³y je
do Urzêdu Marsza³kowskiego. MM
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Nowy komendant i awanse
(£OBEZ). W trzeci¹ œrodê lipca
w £obeskim Domu Kultury policjanci obchodzili swoje œwiêto. Przy
okazji Œwiêta Policji stanowisko
komendanta w £obzie obj¹³ dotychczasowy zastêpca i pe³ni¹cy obowi¹zki komendanta w ostatnim czasie m³. insp. Jacek Dobrek. Nominacjê wrêcza³ I zastêpca komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie insp. Jan Pytka.
Wœród zaproszonych goœci
obecni byli m.in. przewodnicz¹cy
NSZZ Policjantów Pomorza Zachodniego Marian Boguszyñski,
wicestarosta ³obeski Jan Zdanowicz, burmistrzowie gmin z powiatu
³obeskiego i wójt Radowa Ma³ego.
Po nominacji na stanowisko komendanta policji w £obzie rozpoczê³a siê druga czêœæ uroczystoœci,
awanse na wy¿sze stopnie s³u¿bowe. Tego rodzaju awanse otrzyma³o
24. policjantów.
Nominacjê na komisarza otrzyma³ Jacek Kamiñski, który w Policji
s³u¿y od 17 lat. Obecnie jest zastêpc¹ Naczelnika Wydzia³u Prewencji i Ruchu Drogowego.
Nominacje na aspirantów sztabowych otrzymali: Dariusz Cha-

bowski, w Policji s³u¿y od 17 lat.
Obecnie na stanowisku asystenta
Wydzia³u Kryminalnego, Kazimierz Jaremko w Policji s³u¿y od 18
lat. Obecnie na stanowisku Dy¿urnego jednostki, Andrzej Laszuk w
Policji s³u¿y od 15 lat. Obecnie jest
detektywem w Wydziale Kryminalnym.
Nominacje na starszego aspiranta otrzyma³ Bogdan Kielar, w Policji
s³u¿y od 20 lat. Obecnie na stanowisku asystenta zespo³u dy¿urnych.
Od stycznia tego roku ma powierzone obowi¹zki zastêpcy Naczelnika
Wydzia³u Kryminalnego.
Aspirantami zostali: Adam Koœmiñski, w Policji s³u¿y od 8 lat.
Obecnie na stanowisku detektywa
WK, Sebastian Szyliñski w Policji
s³u¿y od 18 lat. Obecnie jest dzielnicowym WPIRD, Sebastian Zawadzki w Policji s³u¿y od 12 lat. Obecnie
jest dzielnicowym PP Wêgorzyno.
Sier¿antami sztabowymi zostali:
Marcin Brzeziñski w Policji s³u¿y
od 9 lat. Obecnie na stanowisku referenta WPIRD, Marcin Dêbowski
w Policji s³u¿y od 7 lat. Obecnie na
stanowisku referenta PP Dobra, Ewa
Drozdowska w Policji s³u¿y od 5 lat.

Obecnie na stanowisku referenta PP
Resko, Mateusz Olszewski w Policji s³u¿y od 6 lat. Obecnie na stanowisku referenta WPIRD, Krzysztof
Siemaszko w Policji s³u¿y od 5 lat.
Obecnie jest dzielnicowym WPIRD.
Stopieñ starszego sier¿anta
otrzymali: Sylwia Barszczewska w
Policji s³u¿y od 4 lat. Obecnie na
stanowisku policjanta Wydzia³u
Kryminalnego, Damian Dawidowski w Policji s³u¿y od 4 lat. Obecnie
na stanowisku policjanta Wydzia³u
Kryminalnego, Pawe³ Deuter w Policji s³u¿y od 5 lat. Obecnie na stanowisku referenta PP Resko, Krystian
Dolny w Policji s³u¿y od 4 lat. Obecnie na stanowisku policjanta PP
Dobra, Daniel Grala w Policji s³u¿y
od 5 lat. Obecnie na stanowisku

Nominacjê na komendanta KPP w £obzie m³. insp. Jackowi Dobrkowi (z prawej)
wrêczy³ I zastêpca komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie insp. Jan Pytka.

policjanta WPIRD, Erwin Kopczyñski w Policji s³u¿y od 4 lat. Obecnie
na stanowisku policjanta Wydzia³u
Prewencji i Ruchu Drogowego, Micha³ Olejnik w Policji s³u¿y od 5 lat.
Obecnie na stanowisku dzielnicowego PP Resko, Robert Szafran w
Policji s³u¿y od 4 lat. Obecnie na
stanowisku policjanta WPIRD, Kamil Zelmanowski w Policji s³u¿y od
4 lat. Obecnie na stanowisku policjanta PP Wêgorzyno.
Sier¿antem zosta³a Magdalena
Groszczyk-Ró¿niatowska, w Policji
s³u¿y od 4 lat. Obecnie na stanowisku policjanta WPIRD, natomiast
starszym posterunkowym Mateusz
Malinowski, w Policji s³u¿y od roku.
Obecnie na stanowisku policjanta
WPIRD.
MM

Z ¯YCIA POWIATU
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Oœwiadczenia maj¹tkowe urzêdników
gminy Dobra
S³awomir Brodniak – skarbnik
gminy posiada dom o powierzchni
120 m.kw. o wartoœci 300 tys. z³ (maj¹tek wspólny), mieszkanie o powierzchni 45,80 m.kw. o wartoœci 120
tys. z³, tytu³ prawny – maj¹tek
wspólny. W Urzêdzie Miejskim w
Dobrej zarobi³ 82.845,75 z³. Posiada
samochód osobowy marki Ford Focus z 2004. Posiada kredyt na zakup
samochodu B.S. Goleniów 16 tys. z³
zaci¹gniêty w marcu 2010 na 3 lata,
do sp³aty na 31.12.2012 r. - 1.332 z³.
Dorota Kisiel – sekretarz gminy
posiada w Pionier Akcji Rynków
Wschodz¹cych 473,293 jednostki
uczestnictwa na kwotê – 3833 z³. Pionier FIO lokacyjny 311,421 jednostek uczestnictwa na kwotê 4328 z³.
Posiada na w³asnoœæ mieszkanie
o powierzchni 44,39 m.kw. o wartoœci
70 tys. z³ oraz mieszkanie o powierzchni 25,75 m.kw. o wartoœci
33.500 z³. Inne nieruchomoœci: powierzchnia 3/64 z 0,0817 ha o wartoœci udzia³u ok. 3 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia zarobi³a
73.867,94 z³. Posiada samochód osobowy marki Toyota Yaris, rok prod.
2002. Posiada kredyt hipoteczny
DOM – w z³otych polskich w wysokoœci 53 tys. na okres 6 lat.
Krystyna Kirejczyk zastêpca

kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego
w roku ubieg³ym zgromadzi³a w walucie polskiej 20 tys. z³. Posiada
mieszkanie o powierzchni 50 m.kw. o
wartoœci 85 tys. z³ oraz dom o powierzchni 100 m.kw. o wartoœci 250
tys. z³ – maj¹tek wspólny.
W roku ubieg³ym z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie Miejskim w Dobrej
osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
56.870,62 z³. Posiada samochód osobowy marki Citroen C5 z 2008 roku.
Posiada kredyt hipoteczny w
PEKAO S.A, termin sp³aty 3.11.2018 – zakup spó³dzielczego
w³asnoœciowego prawa do lokalu
mieszkalnego. Wysokoœæ kredytu –
30 tys. z³.
Barbara Kuran referent do
Spraw Ewidencji Ludnoœci w walucie polskiej zgromadzi³a 150 z³. Z tytu³u pracy w Urzêdzie Miejskim w
Dobrej osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 7.049,40 z³.
Jednostki podleg³e
Urszula Ko³odziejczyk – dyrektor Gimnazjum w Dobrej posiada
dom o powierzchni 48 m.kw. o wartoœci 60 tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia
osi¹gnê³a 84.008,51, z innych Ÿróde³
– 2976,33 z³. Posiada kredyt w wysokoœci 60 tys. z³.

Marek Hatalski kierownik Administracji Mienia Komunalnego w
Dobrej posiada dom o powierzchni
240/2 m.kw. o wartoœci 300 tys. z³
tytu³ prawny – wspó³w³asnoœæ. Posiada nieruchomoœæ niezabudowan¹ o powierzchni 0,6h/2 o wartoœci 8 tys. z³. Posiada na wspó³w³asnoœæ dom mieszkalny o powierzchni 90 m.kw./2 o wartoœci 200 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 59.399,70 z³.
Posiada samochód marki Toyota
Corolla Verso – ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa. Posiada kredyt konsumpcyjny w wysokoœci 35.814 na
okres 24 miesiêcy - Bank Pocztowy.

im. Unii Europejskiej w Dobrej –
4.264,60 z³. Na ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ
maj¹tkow¹ posiada samochód marki
Toyota Corolla Verso. Posiada kredyt konsumpcyjny w wysokoœci
35.814,14 z³ zaci¹gniêty na okres 24
miesiêcy w Banku Pocztowym.

Ewa Dmochowska-Hatalska dyrektor Szko³y Podstawowej w Dobrej posiada na ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ maj¹tkow¹ dom o powierzchni
140 m.kw. o wartoœci 300 tys. z³ oraz
na maj¹tek odrêbny mieszkanie o
powierzchni 45,80 m.kw. o wartoœci
140 tys. z³, na wspólnoœæ maj¹tkow¹
nieruchomoœæ niezabudowan¹ o
powierzchni 0,6 ha/2 o wartoœci 8
tys. z³. Inne nieruchomoœci: dom
mieszkalny o powierzchni 90 m. k.w
o wartoœci 200 tys. z³ – ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa.
Dochód z tytu³u zatrudnienia
wyniós³ w roku ubieg³ym 59.764,39
z³, z tytu³u zatrudnienia w Gimnazjum

Krzysztof Wrzesieñ prezes
ZGK zgromadzi³ w walucie polskiej
80 tys. z³. Posiada na w³asnoœæ
mieszkanie o powierzchni 83 m.kw. o
wartoœci 180 tys. z³, dzia³kê roln¹ o
powierzchni 555 m.kw. o wartoœci 80
tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 78.363,07 z³.
Posiada samochód osobowy
marki Audi A4 B8 z roku 2008, samochód marki Mercedes A klasa z 2001
r. oraz motocykl Honda VTX 1300 z
2004. Posiada kredyt hipoteczny w
PKO BP o/Goleniów na 20 lat, kwota
kredytu – 46.065 CHF, kapita³ niesp³acony – 37964,96 CHF.

Ma³gorzata Cieœlak – dyrektor
Biblioteki Publicznej w Dobrej posiada mieszkanie o powierzchni 69
m.kw. o wartoœci 130 tys. z³ na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹. Dochody
osi¹gane z tytu³u zatrudnienia –
40.082,86 z³. Posiada na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ samochód osobowy marki Opel Vectra z 2004 r.

Kolejna wizyta pos³ów PiS na Ziemi
Wêgorzyñskiej
W ubieg³ym tygodniu, 19 lipca
2013 r., odby³o siê trzecie spotkanie, po Wêgorzynie i Po³chowie,
tym razem robocze w Runowie Pomorskim, zaanga¿owanego grona
mieszkañców z pos³em na Sejm
Leszkiem Dobrzyñskim.
Tematami spotkania by³y: utworzenie struktur Prawa i Sprawiedliwoœci w gminie i powiecie; sprawy
spo³eczne na tym terenie; sprawa
postawienia szpitala w Resku „pod
m³otek”; wysokich podatków w
wyniku przekszta³cenia dzia³ek budowlano-rolnych w budowlane, na
tle obni¿enia podatku innemu podmiotowi oraz sprawy bezrobocia i
ubóstwa.
Dyskutowano równie¿ o tzw.
nadbudowie, czyli honorze cz³owieka wolnego, na tle tragicznych wydarzeñ w Katyniu, Wo³yniu, Smo-

leñsku. Na spokojnie, bo spotkanie
trwa³o 2,5 godziny, wyczerpuj¹co
analizowaliœmy poszczególne tematy. W tle tej analizy przebija³ siê temat – czy ktoœ (szczególnie Prawo i
Sprawiedliwoœæ), kto chce obj¹æ
rz¹dy po PO i PSL, zdaje sobie sprawê, z jakimi wyzwaniami przyjdzie
mu siê zmierzyæ na terenie gminy,
powiatu i kraju. Czy wystarczy prawa i sprawiedliwoœci dla wszystkich
i kiedy to siê stanie? Sam¹ ideologi¹
¿o³¹dków siê nie nape³ni, choæ wiadomo, ¿e cz³owiek nie samym chlebem ¿yje. Konkluzji jeszcze tym razem nie by³o.
Nastêpne spotkania zaplanowane s¹ w Sielsku lub Przytoni. Trzeba
przygotowaæ grunt przed spotkaniami z ciekawymi ludŸmi ze œwiata
polityki, nauki i gospodarki. Ju¿ dziœ
trzeba przygotowaæ mieszkañców
do wyborów. Szukaæ ludzi na mê¿ów

zaufania, obsadzenia komitetów
wyborczych, znalezienia kandydatów do w³adz. W tej sprawie by³a
jednomyœlna deklaracja – bêdziemy
to robiæ. Aby Bóg da³ zdrowie i si³y,
bo czasami rêce opadaj¹. Tyle razy
cz³owiek siê ju¿ zawiód³. Ale jak popatrzy siê na dorastaj¹c¹ m³odzie¿ i
dzieci, trzeba próbowaæ jeszcze raz.
Aby powsta³ klub powiatowy,
potrzeba 15 cz³onków. W ostatnich
wyborach na Prawo i Sprawiedliwoœæ
oddano w gminie Wêgorzyno sporo
g³osów. Wystarczy ju¿, aby z ka¿dej

wsi by³ jeden zdecydowany „biblijny” sprawiedliwy. To jest realne.
O szpitalu w Resku jedno charakterystyczne zdanie; tyle zabiegów,
aby go odzyskaæ ze Stargardu, a teraz „pod m³otek”? Szybko siê degradujemy. Nie bêdzie na to przyzwolenia.
Antoni Moroz
Foto: pierwsze spotkanie z
mieszkañcami w Wêgorzynie, 19
maja br., pose³ Joachim Brudziñski i
europose³ Marek Gróbarczyk.
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Zabijanie – recepta na sukces
(£OBEZ). Myœliwi wraz z burmistrzem £obza, który równie¿ jest
myœliwym, apeluj¹, aby zwiêkszyæ
iloœæ odstrza³ów jeleni i dzików.
Mieczys³aw Fojna, pracownik magistratu i myœliwy apelowa³, ¿e jest
to konieczne, bo „jelenie urz¹dzaj¹
sobie orgie na polach uprawnych”.
W tej sprawie pisz¹ pisma i naciskaj¹ „górê”. Martwili siê, ¿e cena
za miêso dzika za bardzo spad³a.
W miniona œrodê w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w
£obzie odby³o siê spotkanie z rolnikami, na których obecny by³ m.in.
cz³onek Zarz¹du Województwa Zachodniopomorskiego Jaros³aw Rzepa z PSL.
Rozmowê na temat szkód ³owieckich rozpocz¹³ przedstawiciel województwa, który zauwa¿y³, ¿e powiêkszaj¹ siê zniszczenia wywo³ane
bytnoœci¹ zwierz¹t na polach rolników. Zwróci³ uwagê, ¿e nale¿y maksymalnie zmniejszyæ populacjê jeleni i dzików, aby w ten sposób zmniejszyæ straty.

Temu zawtórowa³ burmistrz
£obza Ryszard Sola i by³ to jedyny
temat, który poruszy³ podczas spotkania, dotycz¹cego ró¿nych kwestii zwi¹zanych z rolnictwem i nie
tylko. Burmistrz zauwa¿y³, ¿e jeœli
sytuacja nie zmieni siê, zostan¹ rozwi¹zane ko³a ³owieckie.
- Panie marsza³ku, bardzo siê cieszê z tego, co pan mówi, ¿e Sejmik
porz¹dkuje kwestiê zwi¹zan¹ ze
szkodami ³owieckimi. Bardzo cieszê
siê, s³ysz¹c, z tego, co pan mówi, ¿e
Sejmik porz¹dkuje kwestiê obwodów ³owieckich, bardzo siê cieszê, ¿e
tematyka zwi¹zana ze szkodami
³owieckimi jest tematyk¹, która pana
bardzo mocno interesuje, natomiast
chcê powiedzieæ, ¿e jest to problem,
który z roku na rok staje siê problemem coraz wiêkszym. On dotyczy
przede wszystkim rolników, którzy

mi ten problem sygnalizuj¹, ale i kó³
³owieckich, które funkcjonuj¹ na
obszarze gminy, powiatu i województwa – powiedzia³ burmistrz i
zaproponowa³ spotkanie wszystkich zainteresowanych w £obzie, w
okresie jesiennym. Na takie spotkanie cz³onek zarz¹du wyrazi³ zgodê.
Po wyst¹pieniu burmistrza, g³os
zabra³ Mieczys³aw Fojna, pracownik
urzêdu miejskiego, ale jednoczeœnie
cz³onek ko³a „Cyranka” Szczecin.
- Panie marsza³ku, my jako ko³o
od roku walczymy o zwiêkszenie
odstrza³u jeleni byków, które nie
niszcz¹, ale wrêcz tratuj¹ plantacje
rzepaku w okresie rykowiska. Kukurydza wygl¹da jak po poligonie, jakby kilka pocisków rakietowych uderzy³o, tak to wygl¹da mniej wiêcej.
My za to p³acimy. Od roku walczymy,
prosimy urz¹d marsza³kowski, pismem do zarz¹du wojewódzkiego
PZ£, do lasów generalnych, kolegi
Sierpiñskiego, z którym wspó³pracujê. Kilka pism wys³aliœmy i co?
Strzelaliœmy 12 jeleni. Na terenie 13
tys. ha jest ko³o 500 byków, które nie
wiedz¹ co robiæ, to sobie orgie urz¹dzaj¹ w plantacjach rzepaku i kukurydzy. Walczymy od roku, piszemy
pisma, do dzisiaj nie ma ¿adnego
odzewu. Wiecie pañstwo co nam
dali? Odstrza³ jednego byka. Pisaliœmy do urzêdu marsza³kowskiego,
do pana Sierpiñskiego. Mówimy Julek, pomó¿! I do dzisiaj proszê
pañstwa to jest. Kiedyœ cena by³a 78 z³ za kilogram dzika, teraz 1,50 z³.
Pan burmistrz powiedzia³ – ¿e za dwa
lata nie bêdzie kó³ w ogóle. I dobrze,
mo¿e rolnicy zrozumiej¹, ¿e my chcemy z nimi wspó³pracowaæ, ale nie da
rady, bo my jesteœmy bezsilni. Po
prostu ktoœ napisa³ program, nie
chcê tu byæ jakimœ dochodzeniowcem, na piêæ lat ochrony jeleni byków. Bierze pieni¹dze unijne i trzyma
siê tego, a my tu p³acimy tysi¹ce,
grube tysi¹ce odszkodowañ, którym mo¿na by³o zapobiec. Po prostu
ktoœ chce zniszczyæ ko³a. Nie wiem
dlaczego, ale to jest inna polityka.
Kolega Sierpiñski wyst¹pi³ do
Trybuna³u Konstytucyjnego, bardzo popieram to odnoœnie tych kó³
³owieckich, ziemi, dysponowania
ni¹. Dlatego, panie marsza³ku, stawiam wniosek o powa¿ne zajêcie siê
sytuacj¹ szkód ³owieckich, poniewa¿ mówiê, od roku walczymy – nic
nie zrobiono. Pan mówi, ¿e niedoszacowano, my doszacowaliœmy, nawet
nikt nie ruszy³ palcem. Dlatego proszê, tak jak tu pan burmistrz powiedzia³ – powa¿nie zaj¹æ siê tym tematem. O pomoc prosimy – apelowa³
Mieczys³aw Fojna.

Do dyskusji w³¹czy³ siê prezes
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Julian Sierpiñski.

Rolniczych w punktach o niezgodnoœæ ustawy Prawo ³owieckie. To s¹
ogromne pieni¹dze, które uciekaj¹ z
rolnictwa i musimy te pieni¹dze zatrzymaæ w rolnictwie – powiedzia³ J.
Sierpiñski. Doda³, ¿e jeœli te pieni¹dze w rolnictwie zostan¹, to rolnicy
bêd¹ mieli pieni¹dze m.in. na melioracjê pól.
Jeden z uczestników spotkania
poda³ przyk³ad, ¿e tylko jedno ko³o

– Je¿eli wartoœæ szkód jest wy¿sza, ni¿ œrodki na modernizacje, bo
œrodki na modernizacje ostatnio dostaliœmy w wysokoœci 49 miliardów
z³, natomiast wartoœæ szkód, produkcja brutto w tych ga³êziach, gdzie
szkody s¹ najbardziej intensywne,
to s¹ 2 miliardy z³ w województwie.
Ludzie zajmuj¹cy siê naukami rolniczymi, pana marsza³ka koledzy z
Akademii Rolniczej, moi te¿ znajomi
wyliczaj¹, ¿e to jest 10 proc. 200 miliardów, odszkodowanie to jest 10
miliardów wyp³acone ogólnie przez
ko³a i przez Urz¹d Marsza³kowski, to
jest raptem 5 proc. Szkody s¹ ogromne panie marsza³ku. Wniosek do
Trybuna³u z³o¿y³a Krajowa Rada Izb

musi zap³aciæ odszkodowanie dla
jednego rolnika w wysokoœci 314
tys. z³. Doda³, ¿e jeœli ko³a ³owieckie
upadn¹, wówczas ca³y ciê¿ar i obowi¹zek wyp³acania odszkodowañ
spadnie na pañstwo.
Dyskusja na ten temat zakoñczy³a siê konkluzj¹ cz³onka zarz¹du, ¿e
jest wiêcej zwierz¹t, ni¿ wskazuj¹ na
to szacowania, a dzia³ania powinny
polegaæ na tym, aby pomniejszaæ
szkody, a nie szukaæ pieniêdzy na
pokrycie strat.
Barbara Wójcik, dyrektor Wydzia³u Infrastruktury i Rolnictwa w
Zachodniopomorskim Urzêdzie
Wojewódzkim, doda³a, ¿e z urzêdu
zosta³o wystosowane pismo do

Cz³onek zarz¹du Jaros³aw Rzepa
odpar³, ¿e tak naprawdê nie chodzi o
to, aby wyp³acaæ szkody, ale ¿eby
tych szkód nie by³o, aby ich unikaæ,
czyli zabiæ zwierzêta. Doda³, ¿e w
kompetencji marsza³ka nie jest
zwiêkszanie limitu

tygodnik ³obeski 23.7.2013 r.
Ministerstwa Rolnictwa przedstawiaj¹ce problem.
- Na bie¿¹co wspó³pracujê z
Urzêdem Marsza³kowskim w kwestii
wyceny i wyp³aty tych szkód. Mogê
tylko powiedzieæ, ¿e nasze œrodki nie
s¹ wysokie, te szkody, które trafiaj¹
do Urzêdu Marsza³kowskiego, a my
je finansujemy, dotycz¹ tylko obwodów wy³¹czonych, one s¹ niewielkie. Natomiast ko³a ³owieckie z dawnego województwa szczeciñskiego
w sezonie 2012/2013 wyp³aci³y 7
milionów odszkodowañ, jednoczeœnie niesatysfakcjonuj¹cych rolników. Zwrócono uwagê i to by³y s³owa rolnika, ¿e oko³o 98 wniosków
sk³adanych do kó³ ³owieckich przez
rolników jest pozytywnie za³atwianych, konfliktowych jest oko³o
dwóch procent. - powiedzia³a B.
Wójcik.
Zgodnie z „Zasadami selekcji
populacyjnej i osobniczej zwierz¹t
³ownych”. „Za optymalne zagêszczenie, pozwalaj¹ce na prowadzenie
w³aœciwej gospodarki jeleniem,
uwa¿a siê zagêszczenie wynosz¹ce
15 - 35 osobników na 1000 ha powierzchni leœnej obwodu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê zagêszczenie do 50 osobników na 1000 ha powierzchni leœnej
obwodu”. Mieczys³aw Fojna
grzmia³ na sali, ¿e na 13 tys. ha jest
500 jeleni, czyli 26 jeleni na 1000 ha.
Zgodnie z Zasadami selekcji wci¹¿
jest to zagêszczenie optymalne.
Z rozmów na ten temat wynika³o,
¿e jedynym rozwi¹zaniem, maj¹cym
zmniejszyæ szkody na polach rolników, ma byæ odstrza³, czyli zabicie
dzikich zwierz¹t.
Gdy w³aœciciel sklepu nie chce,
aby z³odziej nie wyniós³ mu towaru,
zak³ada drzwi, zamyka je na klucz i
zak³ada alarm, czêsto równie¿ monitoring. Jeœli hodowca zwierz¹t nie
chce, aby stado opuœci³o jego pole,
zak³ada ogrodzenie – czyli ponosz¹
nak³ady zabezpieczaj¹ce straty. A
rolnik, który sieje zbo¿e albo kukurydzê pozostawia pole otwarte, przy
czym bardzo czêsto pole to graniczy
bezpoœrednio z lasem, zapraszaj¹c
niemal dzikie zwierzêta do korzystania z darów rolnika. Zwierzêta nie
potrafi¹ czytaæ i nie rozumiej¹ prawa
w³asnoœci. Mo¿e wiêc, zamiast ponosiæ straty w wysokoœci 300 tys. z³,
lepiej zainwestowaæ w ogrodzenie?
W ofertach sprzeda¿y jest wiele propozycji ogrodzeñ przeciw sarnom,
dzikom, wydrom, s¹ ró¿ne œrodki
zapachowe odstraszaj¹ce zwierzêta,
wymyœlono równie¿ odstraszacze
ultradŸwiêkowe, ale tutaj trzeba zainwestowaæ, aby nie mieæ strat. Z
drugiej strony, po co inwestowaæ,
skoro wyp³acane s¹ odszkodowania? Grodzenie pól uprawnych,
szczególnie od strony lasu, w kraju
nad Wis³¹ brzmi jak s-f , tym bardziej,
jeœli chodzi o wielkie area³y, bo jedyn¹ recept¹ jest zabijanie. MM
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Marsza³ek Olgierd Geblewicz w £obzie

Nasze problemy s¹ znacznie
bardziej prozaiczne
(£OBEZ).16 lipca w £obeskim
Domu Kultury odby³o siê spotkanie
konsultacyjne, dotycz¹ce nowej
perspektywy finansowej Unii Europejskiej na nowy okres finansowania 2014 -2020.
W £obeskim Domu Kultury z
marsza³kiem Olgierdem Geblewiczem i wicemarsza³kiem Andrzejem
Jakubowskim spotkali siê samorz¹dowcy, przedstawiciele jednostek
samorz¹du terytorialnego, przedsiêbiorcy, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie, a tak¿e reprezentanci
organizacji pozarz¹dowych z powiatów: choszczeñskiego, drawskiego,
³obeskiego, myœliborskiego, pyrzyckiego, szczecineckiego, œwidwiñskiego i wa³eckiego. Gospodarzem spotkañ by³ marsza³ek Olgierd
Geblewicz.
- Chcieliœmy odbyæ spotkanie nie
tylko w najwiêkszych oœrodkach, ale
te¿ i takich, które ¿yj¹ w³asnym rytmem i wspaniale siê rozwijaj¹, jak
sam przed chwil¹ stwierdzi³em. Maj¹
swoje dalsze aspiracje w rozwoju i
chcielibyœmy te aspiracje poznaæ.
Jesteœmy zobowi¹zani wszyscy dyskutowaæ o tym, jak silne Pomorze
Zachodnie w perspektywie 2022
roku uda siê zbudowaæ. A nie da siê
tego zrobiæ, nie da siê rozwijaæ województwa bez rozwoju ma³ych ojczyzn, bez rozwoju wszystkich 114
gmin naszego województwa, 18 powiatów i bez rozwoju trzech miast na
prawach powiatu. Bez rozwoju instytucji otoczenia biznesu, bez rozwoju przedsiêbiorczoœci, kapita³u
spo³ecznego, organizacji spo³ecznych, bez rozwoju pojedynczych
mieszkañców naszego rozwoju –
tego po prostu nie zrobimy. G³êboko
wierzê w to, ¿e uda nam siê to zrobiæ,
dlatego na pocz¹tku drogi musimy
dobrze j¹ zaplanowaæ. W nowej perspektywie bardzo du¿e pieni¹dze
trafi¹ do naszego województwa, ka¿dy z tej szansy bêdzie móg³ skorzystaæ. Kwota, która ju¿ dziœ skierowana jest do naszego województwa to
kwota 1.435 milionów euro, które
bêd¹ przeznaczone zarówno w ramach dzia³ania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dzia³ania w ramach dzia³ania Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. To
kwota 30 procent wy¿sza, ni¿ mieliœmy w tej perspektywie i wydaje mi
siê, ¿e nie jest to jeszcze kwota ostateczna. Te kwoty bêd¹ jeszcze wy¿sze w przysz³oœci. Mo¿emy za³o¿yæ,
¿e tych pieniêdzy bêdzie niema³o. Z

drugiej strony pamiêtajmy, ¿e to nie
bêd¹ pieni¹dze ³atwe. Pieni¹dze w
przysz³ej perspektywie bêd¹ jeszcze
trudniejszymi pieniêdzmi, ni¿ w
obecnej. Mam czasami takie przeœwiadczenie, ¿e Unia Europejskiej
stawia w ramach polityki spójnoœci,
czyli w ramach wyrównywania
szans, tak wysok¹ poprzeczkê przed
nami wszystkimi, jakby troszkê odrywa³a siê od naszej bliskiej otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci. W dokumentach na przysz³¹ perspektywê
pojawiaj¹ siê wyra¿enia: inteligentny rozwój, innowacje, badania i rozwój, smart - odmieniany przez
wszystkie przypadki, a czasami nasze problemy s¹ znacznie bardziej
prozaiczne i nie s¹ takie innowacyjne, i nie s¹ a¿ takie, by cechowa³y siê
du¿ym stopniem oparcia o badania i
rozwój itd. W perspektywie 2020
roku chcemy zbli¿yæ siê do zachodnich krajów Europy pod wzglêdów
standardów. Naszym celem jest m¹drze te pieni¹dze wykorzystaæ. Bar-

dzo mocno bêd¹ nam komplikowa³y
to zadanie nowe narzêdzia, oparte o
nomenklaturê – powiedzia³ marsza³ek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Podczas spotkania zosta³y omówione mo¿liwoœci pozyskiwania
œrodków zewnêtrznych. Marsza³ek z
kolei poinformowa³ o mo¿liwoœciach
wspomagania samorz¹dów.
Zg³oszone podczas spotkania
propozycje i wnioski marsza³ek
przyj¹³, zostan¹ poddane analizie, a
konkluzje z dyskusji zostan¹ zebrane i w³¹czone do raportu z konsultacji spo³ecznych.
Gdy ma³e miejscowoœci potrzebuj¹ dróg, kanalizacji, miejsc pracy,
wiêksze myœl¹ o drodze nadba³tyckiej w wymiarze turystycznym, rozbudowie œcie¿ek rowerowych albo o
muzeach.
Prace nad kszta³tem RPO na lata
2014 - 2020 rusz¹ w I kwartale przysz³ego roku.
MM
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Dop³aty, kary i paradoksy
(POWIAT). Jak
poinformowa³ zastêpca
dyrektora ARiMR Józef
Kaliczewski, od
pocz¹tku
funkcjonowania dop³at,
p³atnoœci bezpoœrednie
s¹ du¿ym wsparciem dla
rolnictwa. Nasze
województwo do roku
2012 otrzyma³o ³¹cznie 5
miliardów 47 milionów z³
z dop³at bezpoœrednich.
Na dzia³ania nieinwestycyjne,
czyli na ro¿nego rodzaju programy
rolno-œrodowiskowe - 848 milionów
z³, z tego 42 proc. wspierania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, natomiast 48
milionów z³ na programy rolno-œrodowiskowe. Renty strukturalne wynios³y prawie 4 proc. ogólnej kwoty.
Na dzia³ania zwi¹zane z inwestycjami na terenie województwa by³o z³o¿onych wniosków na ponad miliard
z³. Ze wzglêdu na brak œrodków,
uda³o siê zaspokoiæ kwotê na prawie
pó³ miliarda z³.
W powiecie ³obeskim zawarto 34
umowy na u³atwianie startu m³odym
rolnikom na kwotê 2.425 tys. z³. Kolejne pieni¹dze zosta³y przeznaczone na modernizacja gospodarstw.
Na ten cel z³o¿ono ³¹cznie 49 wniosków z p³atnoœci¹ na kwotê ponad 10
milionów z³. Na ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej z³o¿ono 14 wniosków zrealizowanych
na kwotê 1.217 tys. z³, na tworzenie

i rozwój mikroprzedsiêbiorstw zosta³a przeznaczona kwota w wysokoœci 1.244 tys. z³ zrealizowane, gdy
umowy s¹ zawarte na kwotê 2.700
tys. z³.
W nowej perspektywie warto
zwróciæ uwagê na aspekt ma³ych
gospodarstw. System jest dobrowolny, gospodarstwo bêdzie mia³o
mo¿liwoœæ dop³at do kwoty tysi¹ca
euro. Wystarczy, ¿e zainteresowany
z³o¿y wniosek, ¿e chce w tym systemie uczestniczyæ i gospodarstwo
nie bêdzie podlega³o kontrolom. Jest
to dla rolników dysponuj¹cych ma³ych area³ów. Oczywiœcie wy³¹czenie kontroli nie dotyczy kontroli
urzêdowych, m.in. inspekcji weterynaryjnej albo w czasie braku walki ze
szkodnikami, czy innych zwi¹zanych z brakiem ochrony gatunków
roœlin czy zwierz¹t rolnych. Rolnicy,
którzy chcieliby w tym systemie
uczestniczyæ, bêd¹ zwolnieni z tzw.
zazielenienia, które zgodnie z propozycj¹ ma obejmowaæ do 5 proc. powierzchni gruntów.
- W tym roku do biura ARiMR w
£obzie wp³ynê³o 863 wnioski z tytu³u dop³at bezpoœrednich, 815 z tytu³u ONW, jest tendencja wzrostowa w
porównaniu do roku poprzedniego,
gdzie wniosków obszarowych by³o
842, natomiast wniosków z ONW
by³o 802. Nie wiem czy przyby³o rolników, po prostu podzieli³y siê gospodarstwa. Spowodowa³a to regulacja. Czy by³o to zrobione celowo –
trudno powiedzieæ. W roku 2012 do
biura wp³ynê³y 353 wnioski rolnoœrodowiskowe. Z tego tytu³u wyp³aciliœmy pieni¹dze na kwotê 10,5 miliona z³. W tym roku wniosków by³o
mniej. Wynika to z tego, ¿e czêœæ

rolników wykorzysta³a ju¿ zobowi¹zania, jest to okres przejœciowy, nie
chcieli wchodziæ w nowe programy,
dlatego jest o 20 wniosków mniej.
W roku ubieg³ym dop³aty bezpoœrednie do gruntów rolnych wyp³aciliœmy w kwocie 32 milionów z tytu³u dop³at obszarowych i 3,6 miliona
z³ p³atnoœci ONW. W tym roku jesteœmy na etapie kontroli administracyjnej wniosków. Jak co roku s¹
kontrole, czêœæ kontroli zosta³o zrobionych na miejscu. Jesteœmy w o
tyle dobrej sytuacji, ¿e trzeci rok z
rzêdu nie jesteœmy zobligowani do
kontroli metod¹ foto, jest to taka
metoda, ¿e przynajmniej 50 proc.
danego powiatu jest wytypowana
do kontroli, co znacznie wyd³u¿a
proces obs³ugi wniosków.
Je¿eli chodzi o renty strukturalne, to jest to temat zamkniêty, naborów nie ma od 2010 roku, te osoby,

które mia³y, za³apa³y siê i pieni¹dze
s¹ wyp³acane – doda³ Pawe³ Marek
kierownik biura w £obzie.
Odnoœnie kontroli zwrócono
uwagê, ¿e niektórzy rolnicy maj¹
notorycznie kontrole, przez co mieli
opóŸnione p³atnoœci, a tym samym
naros³y im inne zobowi¹zania. W
kuluarach dowiedzieliœmy siê równie¿, ¿e metoda foto, o której wspomina³ kierownik biura w £obzie równie¿
mo¿e przynieœæ problemy rolnikom.
By³ przypadek, ¿e po takiej kontroli
np. nie uwzglêdniono cienia z padaj¹cych drzew i poinformowano rolnika, ¿e ma mniejszy area³, ni¿ zadeklarowa³. W nastêpnym roku mierzono
grunty inn¹ metod¹ i na³o¿ono na
rolnika karê, bo poda³ mniejszy area³
(zgodny z foto) ni¿ posiada w rzeczywistoœci. Tym samym rolnik zosta³
podwójnie ukarany – poprzez mniejsze dop³aty i dodatkow¹ karê. MM

Ziemia na sprzeda¿
(POWIAT). Z inicjatywy Izby
Rolniczej Agencja Rynku Rolnego
wprowadza przetargi pisemne na
kupno ziemi. Etap wyd³u¿y siê, ale
ma to zmniejszyæ ryzyko kupna ziemi przez tzw. s³upy.
Pierwsze w województwie przetargi pisemne odby³y siê w powiecie
pyrzyckim. W powiecie ³obeskim
pierwsze przetargi bêd¹ w obrêbie
Sielsko. Tam jest do sprzeda¿y oko³o
55 ha. Doœæ du¿y obszar nieruchomoœci przeznaczony do sprzeda¿y w
przetargach ograniczonych skierowanych do rolników pochodzi z
wy³¹czeñ 30 proc., które nast¹pi³y 30
wrzeœnia zesz³ego roku. Czêœæ z nich
Agencja stara³a siê sprzedaæ na zasadzie przetargu ograniczonego,

jednak na wniosek Izby Rolniczej
wiêkszoœæ przetargów zosta³o
wstrzymanych, by w zamian wprowadziæ proces rozdysponowania
poprzez sprzeda¿ ofert pisemnych.
Jest to proces d³ugofalowy, proces
przygotowania i wy³onienia kandydata jest du¿o d³u¿szy ni¿ przy normalnej procedurze przetargu ograniczone, mo¿e siêgaæ 80 dni.
Grunty, na które obecnie w ka¿dej chwili Agencja mo¿e og³osiæ
przetarg, to 933 ha w powiecie ³obeskim, w tym na terenie gminy Resko
oko³o 86 ha, w gminie Dobra oko³o
119 ha, £obez – 24, Radowo Ma³e –
382 ha, na terenie gminy Wêgorzyno
322 ha. Nieruchomoœci s¹ ju¿ po
podzia³ach geodezyjnych i na etapie
wyceny nieruchomoœci.
MM

INFORMACJE - OG£OSZENIE
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3 miliardy euro
na spó³dzielnie
socjalne
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ZARZ¥D POWIATU
og³asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
gruntowej zabudowanej stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu £obeskiego,
po³o¿onej w mieœcie Resko przy ul. Stodólnej.
Dane o nieruchomoœci:
Ksiêga wieczysta nr SZ1L/00002561/0, dzia³ka nr 6/1, pow. 0,3491 ha, sklasyfikowana jako „B”. Nieruchomoœæ po³o¿ona w mieœcie Resko przy ul. Stodólnej. Z trzech stron ogrodzona p³otem ¿elbetonowym, uzbrojona w energiê elektryczn¹, wodoci¹g, kanalizacjê, szambo lokalne. Czêœæ dz. oko³o 700 m2 - utwardzona betonem. Nieruchomoœæ w niewielkim stopniu zadrzewiona (œwierki,
orzech w³oski), po³o¿ona przy zbiegu dróg asfaltowych, publicznych: powiatowej nr 3435Z i gminnej nr 252025Z ³¹cz¹cej siê z drog¹ wojewódzk¹ nr 152 relacji
Resko - P³oty. Zabudowana 5 budynkami o ³¹cznej pow. u¿. 633,61 m2: w tym:
parterowy budynek gara¿owy o pow. u¿. 16,02 m2 -1970 r., budynek gara¿owy
o pow. u¿. 118,90 m2 - 1935 r., budynek gospodarczy o pow. u¿. 282,66 m2 - dwukondygnacyjny z betonowymi posadzkami i instalacj¹ wodn¹ - 1935 r., budynek
gospodarczy o pow. u¿. 44,65 m2 - 1935 r., jednorodzinny budynek mieszkalny
w zabudowie wolnostoj¹cej 2 kondygnacyjny o pow. u¿ 171,38 m2 - 1935 r.
Nieruchomoœæ po³o¿ona na obszarze gdzie brak jest obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar nie jest objêty obowi¹zkiem sporz¹dzenia tego planu. Gmina Resko nie og³osi³a o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia planu ani do zmiany Studium obejmuj¹cego dzia³kê nr 6/1.
Nieruchomoœæ oznaczona nr dzia³ki 6/1 posiada nastêpuj¹ce uwarunkowania
- zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupe³niaj¹cymi - ogrody dzia³kowe, inne
wieloletnie sady oraz kierunki - Strefa zabudowy wielofunkcyjnej.
Przedmiot zbycia jest w trwa³ym zarz¹dzie Domu Pomocy Spo³ecznej w
Resku z siedzib¹ przy ul. Wojska Polskiego 40, 72-315 Resko. Z chwil¹ ustalenia
kandydata na nabywcê, a przed podpisaniem aktu notarialnego trwa³y zarz¹d
zostanie wygaszony decyzj¹ administracyjn¹.

(POWIAT). Miliardy euro maj¹
byæ skierowane na obszary popegeerowskie, aby zak³adaæ spó³dzielnie socjalne, które zgodnie z za³o¿eniem nie mog¹ byæ nastawione na
zysk, ale s¹ konkurencyjne wobec
dzia³aj¹cych firm. Mimo konkurencyjnoœci, spó³dzielnie najczêœciej padaj¹ po roku. Pytanie, kto na
tym najbardziej zyska, cz³onkowie
spó³dzielni, przedsiêbiorcy czy
mo¿e szkoleniowcy?
Podczas spotkania cz³onka Zarz¹du Województwa Zachodniopomorskiego Jaros³awa Rzepy z PSL z
rolnikami i przedstawicielami zwi¹zanymi z rolnictwem cz³onek Zarz¹du Powiatu £obeskiego Micha³ Kar³owski zwróci³ uwagê, ¿e teren powiatu ³obeskiego, to przede wszystkim tereny wiejskie. W zwi¹zku z tym
dopytywa³, czy s¹ dodatkowe
uszczegó³owienia kierunku inwestycji, pozwalaj¹ce zatrzymaæ stanowiska pracy na tym obszarze.
Cz³onek Zarz¹du WZ Jaros³aw
Rzepa poinformowa³, ¿e jeden z priorytetów zwi¹zany jest ze stref¹ spo³eczn¹ na obszarach wiejskich, a
œciœlej ujmuj¹c aktywizacji na obszarach popegeerowskich. Chodzi o zak³adanie spó³dzielni socjalnych.
- To jest bardzo wa¿ne, ¿e takie
œrodki w PROW na aktywizacjê, na
zak³adanie, rozwijanie tych form
dzia³alnoœci na obszarach wiejskich
znalaz³y siê w PROWie i to z du¿ym
sukcesem. Na ten cel w dzia³aniu 6.
bêdzie ponad 3 miliardy euro. Najwa¿niejszym problemem naszego
województwa jest to, by ludzie mieli
pracê. W naszym województwie s¹

to tematy dodatkowo problematyczne. Mamy ska¿enie kilkudziesiêcioletnie, które spowodowa³o, ¿e te sytuacje spo³eczne na tych obszarach
wiejskich wytworzy³y siê. Jak z powrotem trudno jest przywróciæ tych
ludzi do pracy, to wy pañstwo w tym
powiecie wiecie doskonale. Jest to
bardzo trudny temat do realizacji, a
wymiernoœæ tego mo¿na w bardzo
ró¿ny sposób interpretowaæ.
W nowej perspektywie szczególnie chcemy siê skupiæ nad gospodark¹, ale te¿ nad gospodark¹ maj¹c¹ na celu tworzenie nowych
miejsc pracy. WskaŸniki, które przesunê³y nas z przedostatniego na
trzecie od koñca miejsce, jeœli chodzi
o bezrobocie, wcale nas nie zadowalaj¹. Zajmujê siê rolnictwem i chcia³bym w tym sektorze bardzo mocno
aktywizowaæ gospodarkê. Bêd¹
œrodki w obszarze szóstym, które
bêd¹ procedowane na aktywizacjê
czy tworzenie miejsc pracy, a spó³dzielnie socjalne naprawdê ca³kiem
dobrze funkcjonuj¹. W niektórych
gminach s¹ takie przyk³ady, ¿e one
przejmuj¹ wiele innych rzeczy i s¹
konkurencyjne wobec tych podmiotów, które to robi¹ bardziej komercyjnie - powiedzia³ J. Rzepa.
Szkoda czasami, ¿e urzêdnicy nie
widz¹ zwi¹zku pomiêdzy dochodem
dla gmin z przedsiêbiorstw ob³o¿onych ustawowo ró¿nymi p³atnoœciami, a ich brakiem w przypadku
innych form wykonywania us³ug i
dzia³alnoœci. Radoœæ, ¿e dotowane
podmioty s¹ zagro¿eniem dla niedotowanych, wydaje siê nie na miejscu,
wszak dotacje dla nich œci¹gane s¹ od
tych bardziej komercyjnych.
M

Cena wywo³awcza - 299.900 z³. Wadium 10% ceny wywo³awczej wynosi
29.990 z³. Post¹pienie: nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem do
pe³nych dziesi¹tek z³otych (3.000 z³). O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Sprzeda¿ korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.
Przetarg rozpocznie siê dnia 30 sierpnia 2013 r. o godz. 1000 w Sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41
Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli przynajmniej
jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny wywo³awczej.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne lub ich pe³nomocnicy
je¿eli najpóŸniej w dniu 27.08.2013 r. wp³ac¹ wymagane wadium w pieni¹dzu na
konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr 65 1020 2847 0000 1202
0009 6669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wadium jest
data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wp³aty. Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu albo
zamkniêciu przetargu, nie póŸniej jednak ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wygra³. Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia.
Pe³nomocnicy uczestników przetargu winni okazaæ komisji przetargowej pe³nomocnictwa notarialne, dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ i obywatelstwo.
Wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê nieruchomoœci jest zobowi¹zany w terminie do 21 dni, licz¹c od daty rozstrzygniêcia przetargu dokonaæ
wp³aty ceny ustalonej w przetargu pomniejszonej o wp³acone wadium, na konto
Starostwa Powiatowego w £obzie nr 47 1020 2847 0000 1402 0009 5828 w PKO
BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wp³aty jest data uznania rachunku
bankowego, a nie data dokonania wp³aty.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie dokona wymaganej
wp³aty w okreœlonym terminie lub nie stawi siê bez wczeœniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego terminie i Kancelarii Notarialnej do zawarcia umowy notarialnej, to organizator przetargu odst¹pi
od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi strona kupuj¹ca.
Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê za¿¹da okazania
granic zbywanej nieruchomoœci jest on zobowi¹zany do za³¹czenia do ¿¹dania,
dowodu wp³aty na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr 65
1020 2847 0000 1202 0009 6669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie kwoty
zaliczki na poczet ceny okazania granic wynosz¹cej 2.952 z³ brutto. Z ¿¹daniem
kupuj¹cy mo¿e wyst¹piæ w terminie do 14 dni od daty rozstrzygniêcia przetargu.
Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca
Wszelkich informacji o przetargu mo¿na uzyskaæ w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4, pokój nr 14
I piêtro lub telefonicznie (91 39-760-89).
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu bez podania przyczyn.
£obez, dnia 22.07.2013 r.
Starosta £obeski wz. Jan Zdanowicz Wicestarosta
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STAROSTA £OBESKI
og³asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ piêciu nieruchomoœci
gruntowych stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa w miejscowoœci Poradz,
w gm. £obez w woj. zachodniopomorskim.
0000 1202 0009 6669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹
uiszczenia wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data
dokonania wp³aty. Kupuj¹cy bêd¹cy rolnikiem winien w dniu przetargu okazaæ Komisji dokumenty maj¹ce znamiona orygina³u wynikaj¹ce z ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego
(Dz. U. z 2012 r., poz. 803) oraz nakaz p³atniczy na 2013 r.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu albo zamkniêciu przetargu, nie póŸniej jednak ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia przetargu wynikiem negatywnym, za
wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wygra³. Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia.
Pe³nomocnicy uczestników przetargu winni okazaæ komisji przetargowej pe³nomocnictwa notarialne, dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ i obywatelstwo.
Wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê nieruchomoœci jest zobowi¹zany w terminie do 21 dni, licz¹c od daty rozstrzygniêcia przetargu dokonaæ wp³aty ceny ustalonej w przetargu pomniejszonej o wp³acone wadium, na konto Starostwa Powiatowego
w £obzie nr 45 1020 2847 0000 1802 0009 6347 PKO BP S.A. 1
Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wp³aty jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wp³aty.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie dokona
wymaganej wp³aty w okreœlonym terminie lub nie stawi siê bez
wczeœniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym
przez sprzedaj¹cego terminie i Kancelarii Notarialnej do zawarcia
umowy notarialnej, organizator przetargu odst¹pi od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci nieruchomoœci pokrywa strona nabywaj¹ca.
Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê za¿¹da okazania granic zbywanej nieruchomoœci jest on zobowi¹zany do
za³¹czenia do ¿¹dania dowodu wp³aty na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr 65 1020 2847 0000 1202 0009 6669
w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie kwoty zaliczki na poczet ceny
okazania granic wynosz¹cej:

Udokumentowane z³o¿e piasku i ¿wiru mia³o miejsce w 1981 roku.
W³aœciwym organem administracji geologicznej jest Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego. Dla w/w nieruchomoœci Burmistrz
£obza nie wyda³ decyzji o warunkach zabudowy. Sprzeda¿ nieruchomoœci bêdzie korzysta³a ze zwolnienia z podatku VAT. Z³o¿e nie podlega sprzeda¿y.
Miejscowoœæ Poradz oddalona jest od powiatowego miasta £obez
ok. 8 km. Miasto i Gmina £obez po³o¿one s¹ w œrodkowej czêœci województwa, przy linii kolejowej Szczecin-Gdañsk. Odleg³oœæ do
Szczecina ok. 100 km, do Stargardu Szcz. ok. 60 km, do Koszalina
ok. 90 km. Krzy¿uj¹ siê tu dwie trasy komunikacyjne: Berlin - Szcze- - dla nieruchomoœci objêtej KW nr SZ1L/00024044/0
- kwotê 14.514 z³ brutto
cin - Stargard Szcz. - Koszalin i Gorzów - Recz - Ko³obrzeg. Nieruchomoœci s¹ zlokalizowane poza wsi¹ w odleg³oœci ok. 1,5 km. S¹- - dla nieruchomoœci objêtej KW nr SZ1L/00025505/7
- kwotê 2.952 z³ brutto
siedztwo nieruchomoœci to las, grunty Skarbu Pañstwa - Agencji Nieruchomoœci Rolnych oraz w minimalnym stopniu w³asnoœæ osób fi- - dla nieruchomoœci objêtej KW nr SZ1L/00025504/0
- kwotê 5.904 z³ brutto
zycznych. Dojazd zapewniaj¹ drogi gruntowe.
- dla nieruchomoœci objêtej KW nr SZ1L/00001093/1
- kwotê 1.353 z³ brutto
Post¹pienie nie mo¿e byæ mniejsze ni¿ 1% ceny wywo³awczej z za- dla nieruchomoœci objêtej KW nr SZ1L/00012923/9
okr¹gleniem do pe³nych dziesi¹tek z³otych i wynosi:
- kwotê 2.952 z³ brutto
- dla nieruchomoœci objêtej KW nr SZ1L/00024044/0 - 6.130 z³,
- dla nieruchomoœci objêtej KW nr SZ1L/00025505/7 - 450 z³,
Z ¿¹daniem kupuj¹cy mo¿e wyst¹piæ w terminie do 14 dni od daty
- dla nieruchomoœci objêtej KW nr SZ1L/00025504/0 - 200 z³,
rozstrzygniêcia przetargu. Do niniejszego przetargu maj¹ zasto- dla nieruchomoœci objêtej KW nr SZ1L/00001093/1 - 440 z³,
- dla nieruchomoœci objêtej KW nr SZ1L/00012923/9 - 290 z³.
sowanie przepisy ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kszta³towaniu
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
ustroju rolnego. Niez³o¿enie przez nabywcê notariuszowi dowodów o których mowa w ustawie skutkuje przys³uguj¹cym z mocy
Przetarg rozpocznie siê dnia 02 paŸdziernika 2013 r. o godz.
prawa prawem pierwokupu Agencji Nieruchomoœci Rolnych.
10.00 w Sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41
Dodatkowe informacje o przetargu mo¿na uzyskaæ w Wydziale
Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul.
Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli przy- G³owackiego 4, pokój nr 14 I piêtro lub telefonicznie (91 39-760-89).
najmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie
powy¿ej ceny wywo³awczej.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu bez
W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne lub ich pe³- podania przyczyn.
nomocnicy je¿eli do dnia 27.09.2013 r. wp³ac¹ wymagane wadium na
£obez, dnia 19.07.2013 r.
konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr 65 1020 2847
Starosta £obeski wz. Jan Zdanowicz Wicestarosta

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

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat drawski

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

Lokal w Drawsku Pomorskim 60
mkw., I piêtro, w nowo wybudowanym pawilonie na przeciwko
Lidla, wysoki standard - do wynajêcia. Tel. 602-460-233.

MEBLE KA–MAR. Du¿y wybór mebli
u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy

Sprzedam ³adnie po³o¿on¹ dzia³kê
budowlan¹ o pow. 0,1589 ha, na
Osiedlu Pomorskim w Z³ocieñcu.
Tel. 888 815 285

Powiat ³obeski

Kozie mleko sprzedam £obez, tel.
696 308 679

Powiat gryficki

Sprzedam dom w³asnoœciowy w
zabudowie
szeregowej
w
£obzie. Parter z przeznaczeniem
na dzia³alnoœæ, piêtro – mieszkanie dwupokojowe. Atrakcyjne
miejsce do prowadzenia ka¿dej
dzia³alnoœci. Cena 320.000 z³.
Tel. 516 078 456

Sprzedam pawilon handlowy typu
Resko, wymiar 6x2,40 m, drzwi zabezpieczone krat¹, instalacja
elektr., przystosowany do transportu. Tel. 883-618-245.
Sprzedam stemple budowlane
d³ugoœci 4 mb i 3 mb. Pogorzelica
Tel. 600 550 651.

Sprzedam gara¿ w £obzie ul. Boczna. Tel. 605 061 028

OKAZJA! Sprzedam tanio metalow¹ ³ódŸ wêdkarsk¹ z wios³ami. Zarejestrowana.
Gryfice, tel. 517-960-525.

Dom jednorodzinny w £obzie o pow.
120 mkw. na dzia³ce 620 mkw.
sprzedam lub zamieniê na mieszkanie w £obzie. Tel. 603 653 437

Region

Sprzedam dom w Zwierzynku, pow.
76 mkw., 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, 2 budynki gospodarcze. Dzia³ka
o pow. 3,2 ha. Tel. 609 809 616

Kupiê antyki oraz ró¿ne starocie.
Tel. 501-126-109.

ROLNICTWO
Kury nioski Leghorna, ¿ó³tonó¿ki rasy o najwy¿szej intensywnoœci
nieœnej oraz ogólnou¿ytkowe.
Kont. 501-057-385.
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Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza obok Pepco wynajmê.
Idealny pod biuro, gabinet itp.
Wszystkie media + internet. Tel.
501894828.

PRACA
Powiat gryficki
Zatrudniê elektryków znaj¹cych jêzyk niemiecki. Kontakt tel. 91 392
3887

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

MIESZKANIA
Powiat gryficki
Mieszkanie 4-pokojowe, 59 mkw. w
centrum Gryfic sprzedam, bez poœredników. Tel. 695554340.
Sprzedam mieszkanie w 4-rodzinnym bloku w Przybiernówku, w kierunku na Niechorze. 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, piwnica, spi¿arka, o pow. 54,90 mkw., budynek
gospodarczy o pow. 17,67 mkw., 2
dzia³ki z mo¿liwoœci¹ zabudowy; o
pow. 729 mkw. i 490 mkw. Tel. 511976-664.

Powiat ³obeski
Piêkne mieszkanie 45 mkw. w centrum £obza, pierwsze piêtro, 2 pokoje, 1 min. od g³ównej ulicy, wyremontowane, plastikowe okna, balkon, piwnica, Cena 120 000 z³ do
negocjacji. Tel. 790 476 083

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

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Powiat drawski
Us³ugi tartaczne . Tel. 661 194 854
lub 94 363 1258.

Wynajmê mieszkanie w £obzie, 2
pokojowe, kuchnia, ³azienka. Tel.
607 129 519

Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 94 363 1258.

Powiat œwidwiñski

Region

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
pow. 66,5 mkw., I piêtro, wewnêtrzne, w Klêpczewie gm. Œwidwin. W
cenie mieszkania gara¿. Tel 503
430 152, 505 186 865

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

PRACA
Powiat ³obeski
Zaopiekujê siê dzieckiem. £obez,
tel. 795 926 734.
Przyjmê do pracy na stanowisko
sprzedawcy w sklepie spo¿ywczoprzemys³owym w Resku. Informacje pod numerem tel. 506 011 240.

Koszenie traw i prasowanie siana.
Tel. 661 194 854 lub 94 363 1258.
Us³ugowo wykonam wszelkie prace polowe. Nowy ci¹gnik 150 KM.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 943631258.

MOTORYZACJA
Kupiê stare motory, motorowery,
samochody. Tel. 501-126-109.

Region
Zatrudniê kierowcê C+E, Polska Norwegia. Tel. 887 647 435

Sprzedam
ekologiczn¹
porzeczkê
czerwon¹ i czarn¹
tel. 697 588 566

DOMY NA SPRZEDA¯
RADOWO MA£E (okolica) - dom o pow. 250 mkw, dzia³ka 13700 mkw
RADOWO MA£E (okolica) - dom o pow. 100 mkw, dzia³ka 3773 mkw
RADOWO MA£E (okolica) - dom o pow. 125 mkw, dzia³ka 3100 mkw
ŒWIDWIN (okolica) - dom o pow. 210 mkw, dzia³ka 2600 mkw
ŒWIDWIN (okolica) - dom o pow. 67 mkw, dzia³ka 6200 mkw
ŒWIDWIN (okolica) - bliŸniak o pow. 72,4mkw, dzia³ka 712mkw
WÊGORZYNO - bli¿niak o pow. 54,48 mkw, 2 pokoje , dzia³ka 979 mkw
WÊGORZYNO - 3 pokoje, pow. 90,7 mkw, dzia³ka 1142 mkw
WÊGORZYNO (okolica) - dom o pow. 150 mkw, dzia³ka 3300 mkw
WÊGORZYNO (okolica) - 3 pokoje, pow. 120 mkw, dzia³ka 3000 mkw
WÊGORZYNO (okolica) - 4 pokoje, pow.80 mkw, dzia³ka 4600 mkw
WÊGORZYNO (okolica) - dom o pow. 72,28 mkw, dzia³ka 614 mkw
WÊGORZYNO (okolica) - 4 pokoje, pow. 100 mkw, dzia³ka 1600 mkw
WÊGORZYNO (okolica) - 5 pokoi, pow. 219 mkw, dzia³ka 1035 mkw
WÊGORZYNO (okolica) - 8 pokoi, pow. 200 mkw, dzia³ka 9246 mkw

- CENA 299.000 z³
- CENA 310.000 z³
- CENA 196.000 z³
- CENA 249.000 z³
- CENA 100.000 z³
- CENA 110.000 z³
- CENA 155.000 z³
- CENA 330.000 z³
- CENA 65.000 z³
- CENA 190.000 z³
- CENA 190.000 z³
- CENA 220.000 z³
- CENA 250.000 z³
- CENA 290.000 z³
- CENA 350.000 z³
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Dziedzictwo historyczne, a polska to¿samoœæ na Pomorzu

£obzianie na spotkaniu polsko-niemieckim
Czy istnieje ci¹g³oœæ kulturowa
naszego regionu? Stan dialogu polsko-niemieckiego oraz wspomnienia wojenne Kresowian - to g³ówne
tematy panelu dyskusyjnego, zorganizowanego 18 lipca 2013. w S³onowicach (powiat œwidwiñski), dla
Niemców ucz¹cych siê jêzyka polskiego i zainteresowanych polsk¹
kultur¹ oraz Polaków ucz¹cych siê
jêzyka niemieckiego.
W ramach niemieckiego projektu
ProPolska, w którym Niemcy ucz¹
m.in. siê naszego jêzyka i poznaj¹
nasz¹ kulturê, odby³o siê spotkanie
grupy s¹siadów zza Odry i ich polskich partnerów z mieszkañcami naszej gminy. Spotkanie poprowadzili
redaktor Kazimierz Rynkiewicz, który naœwietli³ t³o przemian, jakie zasz³y na Pomorzu w zwi¹zku z II wojn¹
œwiatow¹ oraz Halina Müller z Berlina - organizatorka przedsiêwziêcia.
Spotkanie to jest pewnego rodzaju odpowiedzi¹ na asymetriê w
znajomoœci wspólnej historii. Jest
to poniek¹d zrozumia³e, wzi¹wszy
pod uwagê skalê emigracji Polaków
do Niemiec oraz niemieck¹ spuœciznê materialn¹ tych terenów, sk³aniaj¹c¹ do poznawania przesz³oœci
tych ziem i losów jej mieszkañców
oraz trudn¹ histori¹ Niemiec i pewn¹
rezerwê w pog³êbianiu wiedzy o w³asnej historii tego okresu.
W trakcie dyskusji K. Rynkiewicz postawi³ tezê, ¿e o ile Pomorze
do 1945 r. by³o wielokulturowe, poprzez wielowiekowe mieszanie siê
wielu kultur (Pomorzan, Niemców,
Polaków, Szwedów, Kaszubów), to
po wojnie, wraz z wysiedleniem
Niemców, ta wielokulturowoœæ zniknê³a. Zast¹pi³a j¹ kultura polska z
wieloma tradycjami regionalnymi
(Galicja, Wielkopolska, Kresy). Pomorze zasiedlili ludzie o ró¿nych tradycjach i doœwiadczeniu wojennym.
Jako przyk³ad poda³ losy zaproszonych na spotkanie goœci - Sybiraka Stanis³awa ¯urawskiego z
£obza, który bêd¹c na zes³aniu w
Kazachstanie nie doœwiadczy³ okupacji niemieckiej oraz W³adys³awa
Majewicza z Rynowa, który bêd¹c
wywiezionym z rodzicami na roboty
przymusowe do Rienow (Rynowa)
nie doœwiadczy³ okupacji sowieckiej. Obaj pochodz¹ z Kresów, ale
jeden zosta³ wywieziony przez jednego okupanta na wschód, a drugi
przez drugiego na zachód. Maj¹ wiêc
zupe³nie inne doœwiadczenie wojny
i okupacji. To s¹ dwie ró¿ne pamiêci,
co skutkuje odmiennym postrzeganiem siebie, ludzi i œwiata, a przecie¿
jest to wspólna historia Polski. To

rozcz³onkowanie wspólnej pamiêci
tworzy problemy z to¿samoœci¹.
Sytuacja na Pomorzu Zachodnim w 45 r. wygl¹da³a inaczej ni¿ np.
na Œl¹sku gdzie pozosta³o wielu Œl¹zaków i Niemców, którzy cenê podpisania deklaracji polskoœci mogli
pozostaæ w swoim Heimat - ale ju¿
jako Polacy. W 1945 r. ludnoœæ niemiecka , przera¿ona informacjami z
Prus o okrucieñstwie wojsk sowieckich, ucieka³a na zachód, zanim na
tereny te wesz³y wojska radzieckie
wraz z 1 AWP.
Polscy osadnicy przybyli na te
ziemie, poza wyj¹tkami, nie mieli
szansy zetkn¹æ siê z kultur¹ niemieck¹, dlatego te¿ trudno mówiæ o
ci¹g³oœci kulturowej i przenikaniu
siê tradycji na tych terenach. Odwrotna sytuacja ma miejsce na Œl¹sku, zw³aszcza na OpolszczyŸnie,
gdzie Polacy przybyli ze wschodu
s¹siaduj¹ z ludŸmi, którzy ¿yli na
tych ziemiach od stuleci. Inaczej jest
w naszym regionie, gdzie zastaliœmy
tylko kulturê materialn¹, któr¹ bardzo szybko starano siê zniszczyæ.
Do dziœ zreszt¹… Bardziej ju¿ bezmyœlnie, ni¿ intencjonalnie, ale ze
skutkiem podobnym .
Druga czêœæ spotkania by³a poœwiecona wspomnieniom ludzi, którzy wojnê widzieli w³asnymi oczami.
- Bo byliœmy dla nich nieodpowiedni
- tak na pytanie o przyczyny wywózek Polaków na Syberiê odpowiedzia³ Stanis³aw ¯urawski, wywieziony, jak tysi¹ce Polaków, z ca³¹ rodzin¹ w g³¹b ZSRR. Sowieci wywozili przede wszystkim osoby zwi¹zane z aparatem pañstwowym lub weteranów walki o niepodleg³oœæ z lat
1918-20. Ciê¿ko by³o uczestnikom
spotkania zrozumieæ rzeczywistoœæ,

w której oœmiolatek idzie zim¹ do
pracy w syberyjskim lesie, a trzylatek, W³adys³aw Majewicz, urodzony na obecnej Ukrainie, musia³ zostawaæ sam pod nieobecnoœæ pracuj¹cych rodziców, robotników przymusowych.
Pad³o wiele pytañ o warunki
¿ycia na Syberii i wywiezionych do
Rzeszy, o rekompensaty i drogê do
Polski, a nie by³a ona ³atwa, skoro
rodzina p. Stanis³awa mia³a zostaæ
zsowietyzowana i nigdy do Polski
nie wróciæ. Mimo tych traumatycznych prze¿yæ, nieznanych przecie¿
Niemcom do tej pory, co widaæ by³o
po ich zainteresowaniu i konsternacji, ludzie ci nie ¿yj¹ w poczuciu ¿alu.
W opowieœci zes³añca jest i bezwzglêdny, zbrodniczy aparat w postaci funkcjonariuszy NKWD i zwykli Rosjanie, dziel¹cy ten sam los i
dziêki którym l¿ej by³o przetrwaæ. To
czêsty motyw sybirskiej historii,
który mo¿e sk³aniaæ do stwierdzenia, ¿e nie ma z³ych narodów - s¹
tylko Ÿli ludzie, którzy czasem to z³o
instytucjonalizuj¹ w postaci zbrodniczych re¿imów, organizacji i ca³ych pañstw, jak by³o w przypadku
ukonstytuowania dyktatury Hitlera
w drodze demokratycznych wyborów. Otwarte pozostaje pytanie, o
poparcie dla nich szerokich mas.
- Nie goñcie za pieniêdzmi, bo
one szczêœcia nie daj¹. A jedyne co
po nas zostanie to tylko wspomnienia. - W ten sposób zakoñczy³ opowieœæ o swej tu³aczce Stanis³aw
¯urawski, a obaj panowie zebrali
brawa, po których dyskusja toczy³a
siê w indywidualnych rozmowach.
Spotkanie udowadnia ¿e ten dialog jest potrzebny i mo¿liwy, jeœli
toczy siê w atmosferze empatii i zwyk³ego ludzkiego zrozumienia. Do-

tychczasowe próby uczynienia go
¿ywotnym niestety nie przek³ada³y
siê na szersz¹ znajomoœæ polskiej
historii wœród Niemców, a tym bardziej znajomoœæ przyczyn, dla których Polacy znaleŸli siê na tych ziemiach. Jest to problem szerszej natury. Wojenna historia Polski i Polaków jest wœród Niemców niemal¿e
nieznana, lub mówi¹c bardziej
oglêdnie, traktowana marginalnie.
Obecnie - niestety - bodaj tylko w
kilku niemieckich landach program
nauczania przewiduje zajêcia obejmuj¹ce historiê Polski tego okresu.
Nie nale¿y wiêc oczekiwaæ radykalnego zwrotu w tej kwestii i spodziewaæ siê, ¿e kiedykolwiek to zainteresowanie wojennymi losami s¹siadów uroœnie do rangi pierwszoplanowego problemu w stosunkach
obu krajów. Zdominowanie dyskursu przez sprawy przesz³oœci nie
wp³ynê³oby zreszt¹ pozytywnie na
kwestie teraŸniejszoœci i przysz³oœci
- a one s¹ przecie¿ najwa¿niejsze dla
nas ¿yj¹cych tu i teraz. Nie da siê
jednak przejœæ do teraŸniejszoœci bez
zrozumienia przesz³oœci.
Mówi¹c o s³abej znajomoœci tej
problematyki i niskiej œwiadomoœci
problemu trzeba zaznaczyæ, ¿e nie
chodzi tu zreszt¹ li tylko o koncentracjê na problematyce polskiej w polskich i niemieckich mediach. Zainteresowanie histori¹ we wspó³czesnych spo³eczeñstwach jest generalnie niskie i trudno wymagaæ, aby
by³o inaczej w czasach skrajnej ich
merkantylizacji, ale chodzi bardziej
o to, aby przynajmniej tym, którzy
potrzebê takiego zbli¿enia i poznania historii s¹siada czuj¹, stworzyæ
ku warunki do realizacji tych zamierzeñ. Organizatorzy s³onowickiego
spotkania na szczêœcie poradzili sobie sami…
R.B

Zmienna forma
Sarmaty
W minionym tygodniu Sarmata
Dobra rozegra³ na w³asnym stadionie, w ramach przygotowañ do nowego sezonu, dwa mecze sparingowe.
Po œrodowym zwyciêstwie 6:3 nad
Œwiatowidem £obez w sobotê uleg³
wyraŸnie 2:6 Osadnikowi Myœlibórz.
Œrodowe spotkanie znacznie lepiej zacz¹³ zespó³ z £obza i to on dwukrotnie obejmowa³ prowadzenie 1:0
i 2:1. PóŸniej inicjatywê na boisku
zacz¹³ przejmowaæ Sarmata i mimo, i¿
gra³ w mocno eksperymentalnym
sk³adzie, jeszcze przed przerw¹ obj¹³
prowadzenie 3:2. Pocz¹tek drugiej
po³owy zacz¹³ siê od strzelenia wyrównuj¹cej bramki przez Œwiatowid,
lecz od tego momentu inicjatywê
przej¹³ Sarmata i do koñca meczu
jeszcze trzykrotnie jego zawodnicy
pokonali bramkarza goœci.
Pocz¹tek sobotniego meczu z
Osadnikiem by³ przeciwieñstwem
meczu œrodowego, gdy¿ to Sarmata
choæ zacz¹³ grê w mocno rezerwowym sk³adzie na pocz¹tku meczu
obj¹³ prowadzenie 2:0. I w tym momencie, w tym meczu skoñczy³a siê
skutecznoœæ gospodarzy. Przegrywaj¹c 0:2 pi³karze Osadnika zaczêli
graæ mocnym pressingiem i ju¿ od od
19' nast¹pi³ show Piotra Gajewskiego, który po b³êdach obroñców i
bramkarza Sarmaty w ci¹gu 5 minut
popisa³ siê klasycznym hat trickiem.
W 31' Ma³owiecki a w 37' Kosmala
strzelili dwie kolejne bramki dla
Osadnika i sprawa zwyciêstwa zosta³a praktycznie przes¹dzona.
Po przerwie Sarmata zagra³ w nieco zmienionym sk³adzie i mimo, i¿ w
polu osi¹gn¹³ lekk¹ przewagê, to w
dalszym ci¹gu nie uda³o mu siê strzeliæ kolejnej bramki. Uczyni³ to natomiast Osadnik, gdy w 73' Kowalski
po rzucie karnym spowodowanym
przez obroñcê Sarmaty, strzeli³ kolejnego gola.
Przed Sarmat¹ w najbli¿sz¹ œrodê
kolejny mecz sparingowy, tym razem
ponownie na w³asnym boisku zagra
z Pomorzaninem Nowogard.
20.07.2013, Sarmata Dobra –
Osadnik Myœlibórz 2:6 (2:5)
Bramki dla Sarmaty: C. Szkup (7'),
Szw¹der (14'), dla Osadnika: P. Gajewski 3 (19', 23' i 24'), Ma³owiecki (31'),
Kosmala (37') i Kowalski (73' rz. k.).
17.07.2013, Sarmata Dobra –
Œwiatowid £obez 6:3 (3:2)
Strzelcy bramek dla Sarmaty:
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Ostrzyca mistrzem
DALP 2013

Cezary Szkup 2, Zdzis³aw Szw¹der,
Kamil Pacelt, Damian Padziñski i zawodnik testowany po 1.
W sk³adzie Sarmaty zagra³o 18
zawodników, w tym kilku testowanych. Ze sk³adu Sarmaty w tym meczu zagrali m. in. D. Dzierbicki, Pacelt, Paw³owski, Szw¹der, Kowalczyk, Klêczar, Padziñski oraz juniorzy: C. Szkup, Sawczuk, Jemilianowicz, Plewiñski.
P.S. Œrodowy mecz Sarmaty ze
Œwiatowidem (na proœbê Œwiatowida) mia³ byæ rozegrany w £obzie.
Zawodnicy Sarmaty przybyli na
mecz do £obza i na miejscu dowiedzieli siê, ¿e rozegranie meczu na
p³ycie g³ównej boiska nie wchodzi w
rachubê i dostêpne jest tylko boisko
boczne. Z uwagi na fatalny stan tego
boiska i mo¿liwoœæ ewentualnej kontuzji graj¹cych zawodników obie
dru¿yny odmówi³y na nim gry. Wobec powy¿szego ekipa Sarmaty zaproponowa³a rozegranie tego meczu
w Dobrej. I chocia¿ boisko w Dobrej
tak¿e nie by³o przygotowane do
tego terminu (brak linii), to œci¹gniêty awaryjnie gospodarz stadionu
wykona³ swoj¹ pracê i przekaza³ o
18.10 boisko gotowe do gry. Mecz
siê odby³ w Dobrej.
Równie¿ kolejny planowany w
£obzie na sobotê mecz z Or³em
£o¿nica (jak mi przekaza³ prezes tego
klubu), równie¿ nie doszed³ do skutku, gdy¿ goœcie z £o¿nicy tak¿e odmówili gry na bocznym boisku i nie
przyjechali w ogóle do £obza, w zamian proponuj¹c grê na w³asnym
stadionie w £o¿nicy. Ekipa z £obza
nie skorzysta³a z zaproszenia.
Ta sytuacja dla mnie (osoby z
zewn¹trz) na pierwszy os¹d jest
wrêcz groteskowa i trudno mi cokolwiek wiêcej w niej komentowaæ.
estan

Tylko w £obzie
tak mieszaj¹
Pi³karze Sarmaty przyjechali zagraæ mecz w £obzie. Nie mogli graæ na
p³ycie g³ównej, bo wsiano trawê i roœnie. Przypomnê, ¿e ³obeska dru¿yna
oldbojów rozwi¹za³a siê i nie gra ju¿ na
tej p³ycie, wiêc co jest z t¹ p³yt¹, ¿e
wytrzymuje tylko kilka meczów w
rundzie. To jakieœ horrendum na skalê
krajowego pi³karstwa. W hali i na stadionie zatrudnionych jest 5 lub 6 oldbojów plus obs³uga. Po jak¹ cholerê utrzymywaæ tylu ludzi, je¿eli tak to wygl¹da.
Przecie¿ kosiæ trawê mog¹ interwencyjni, a klucz nosiæ sprz¹taczka.
KAR

Wyniki gier w grupie I
Dobermani - Ostrzyca
Czerwone Diab³y - Rondo Team
Nas Nie Dogoniat - WKS Papirusy
Pauza: Ty³em Do Przodu
Tabela gr. 1
1. Dobermani
2. Ostrzyca
3. WKS Papirusy
4. Rondo Team
5. Ty³em Do Przodu
6. Nas Nie Dogoniat
7. Czerwone Diab³y

6
6
6
6
6
6
6

Wyniki gier w grupie II
Blokersi Dobropole - SKS Bród
¯ywczyk Bienice - Nocny Team
Sarmata 98 - Bia³a Armia
Pauza: Bosman B³¹dkowo
Tabela gr. 2
1. Blokersi Dobropole
2. Nocny Team
3. SKS Bród
4. ¯ywczyk Bienice
5. Sarmata 98
6. Bia³a Armia
7. Bosman B³¹dkowo

2:1
1:3
1:2

18
15
12
9
4
4
0

20:5
14:5
17:4
11:12
12:15
6:12
3:35

16
15
12
10
7
4
v

26:5
23:5
17:9
22:15
6:14
3:42
v

3:0v
1:4
0:0

5
5
5
5
5
5
v

PÓ£FINA£Y
Blokersi Dobropole
- Ostrzyca
Dobermani
- Nocny Team
MECZ O 3 MIEJSCE
Nocny Team - Blokersi Dobropole

0:2
1:1; karne 3:1
9:3

FINA£
Ostrzyca - Dobermani 3:0
Najlepszy bramkarz : Miros³aw Kaleta (Nocny Team).
Król strzelców: Zdzis³aw Szw¹der (Blokersi Dobropole).
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Zaproszenie

26 lipca startuje
Jarmark Doberski!
Ju¿ 26 lipca w pi¹tek bêdziemy
mieli szansê na super zabawê. Mowa
oczywiœcie o XIV Jarmarku Doberskim, który w³aœnie w tym dniu, równo o godz. 17.00 zostanie otwarty
przez Burmistrz Dobrej p. Barbarê
Wilczek.
Pierwszy dzieñ imprezy skierowany jest do osób, które s¹ i czuj¹ siê
m³odo. O godz. 19.00 po raz drugi
odbêd¹ siê Mistrzostwa Europy w
Piciu Soku Grejpfrutowego. Zaraz
po zakoñczeniu zmagañ doberska
scena eksploduje kolejny raz. Tym
razem za spraw¹ gor¹cych dziewcz¹t
z zespo³u Heaven. Gor¹c¹ atmosferê
przed gwiazd¹ wieczoru podtrzyma
DJ Radia ESKA, a wisienk¹ na pi¹tkowym torcie XIV Jarmarku Doberskiego bêdzie wystêp, o godz. 22.30,
zespo³u MIRAMI. Na zakoñczenie
pierwszego dnia na deskach pojawi
siê kolejny goœæ - Dj Maiqel.
Otwarcie drugiego dnia XIV JD
przewidziane jest na godz. 10.30.
Sobota szczególnie polecana jest dla
osób lubi¹cych i interesuj¹cych siê
sztuk¹ ludow¹. Nie mo¿na tak¿e zapomnieæ o rycerzach, którzy tego
dnia odwiedz¹ nasz¹ piêkn¹ miejscowoœæ.
Ju¿ kilka minut po otwarciu bêdziemy mogli kibicowaæ biegaczom.
W szranki stan¹ zarówno ci najm³odsi jak i starsi. Niezale¿nie od wieku,
ka¿dy kto czuje siê na si³ach, bêdzie
móg³ wystartowaæ w biegu OPEN,
który rozpocznie siê o godz. 12.00. O
tej samej godzinie mamy równie¿ coœ
dla osób, które wol¹ swoj¹ energiê
wy³adowaæ w póŸniejszym czasie, a
mianowicie otwarcie Jarmarku
Sztuki Ludowej. Od godz. 12.00,
równolegle do zabawy na scenie
g³ównej, atrakcje czekaj¹ pod zamkiem, gdzie goœcinnie zostaniemy
przyjêci przez damy i rycerzy prosto
ze œredniowiecza. Ju¿ od 12.30 bêdziemy mogli podziwiaæ orê¿, mêstwo i piêkno wybranek wszystkich
przyby³ych wojów, którzy przemaszeruj¹ przez Dobr¹.
Nastêpnie rozpocznie siê gra

KUBB, której nazwa niczego nie
sugeruje, wiêc zapraszamy do odkrycia jej tajników. Zaraz po tym rozpoczyna siê kolejna konkurencja dla
sportowców. Pierwszy raz w Dobrej
bêdziemy mogli wzi¹æ udzia³ w turnieju Ulicznej Pi³ki No¿nej.
Nie zabraknie równie¿ wydarzeñ
zwi¹zanych z kultur¹ i kulinariami!
Na ulicy Armii Krajowej bêd¹ prezentowa³y siê stoiska wype³nione
tradycyjnymi potrawami, a to w
piêknej scenerii wystawy malarskiej
i rzeŸbiarskiej. Uczestnicy bêd¹ mogli zdobyæ przepisy na pyszne posi³ki prosto ze œredniowiecza. O to zadbaj¹ bractwa rycerskie, które przygotowanymi na ¿ywym ogniu potrawami bêd¹ czêstowaæ pod Scen¹
Œredniowieczn¹. O godz. 14.00 na
scenie wyst¹pi Teatr ART-RE.
W miêdzyczasie na rynku odbywaæ siê bêd¹ walki sumo i pokazy
kulturystyczne. Jednak có¿ to by³by za smutny Jarmark, gdyby zabrak³o na scenie najbardziej popularnego w regionie, prezentuj¹cego
skoczny i weso³y gatunek muzyczny zespó³ - Weso³e Gospodynie?
Nasze drogie Panie i Weso³e Ch³opaki wyst¹pi¹ o godzinie 16.00.
Godzina 17.00 to czas konkursów, zabaw i rywalizacji. Dzieci bêd¹
mog³y sprawdziæ swoj¹ wiedzê na
temat selektywnej zbiórki odpadów.
Jeœli ktoœ chce siê przenieœæ w klimaty œredniowieczne, to Biegi Rycerskie dla dam, rycerzy i mieszczan
bêd¹ strza³em w dziesi¹tkê.
Ostatnim wydarzeniem na Scenie Œredniowiecznej, bêdzie „Bitwa
pod zamkiem”. Po po¿egnaniu siê z
dzielnymi wojownikami, publicznoœæ przeniesie siê na scenê g³ówn¹,
gdzie odbêdzie siê kolejna edycja
„Mistrzostw Europy w Jedzeniu
Kie³basy Doberskiej”.
Kilka minut póŸniej bêdziemy
goœciæ zespó³ UKEJE i drug¹ gwiazdê wieczoru zespó³ Redlin. Zabawê
do póŸnych godzin nocnych zagwarantuje nam DJ Mrozik.
Wiêcej na: www.jarmarkdoberski.pl

Zaproszenie: Ko³obrzeg, 26 lipca

X Festiwal Piosenki
Poetyckiej im. Jacka
Kaczmarskiego „Nadzieja”
Zapraszamy na X jubileuszow¹ edycjê Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja”, która odbêdzie siê w 26 lipca
br. w Ko³obrzegu.
Zapraszamy na NOC
PIEŒNI JACKA KACZMARSKIEGO do Ko³obrzegu. Odbêdzie siê tu
tak¿e specjalny koncert
pt. „Pieœñ o œnie” dedykowany pamiêci Przemys³awa Gintrowskiego. Ca³oœæ poprowadzi ANDRZEJ PONIEDZIELSKI.
Festiwal rozpocznie
siê o godzinie 17.00 w hali
£uczniczka przy ul.
£opuskiego i tradycyjnie
publicznoœæ bêdzie mia³a
okazjê zobaczyæ i us³yszeæ wykonawców ubiegaj¹cych siê o laury w
konkursie festiwalowym.
O godzinie 21.00 rozpocznie siê
wspomniana Noc Pieœni Jacka Kaczmarskiego. O godzinie 22.30 odbê-

dzie siê og³oszenie werdyktu konkursowego.
O godz. 23.00 koncert „Pieœñ o
œnie” - poœwiêcony pamiêci zmar³ego w paŸdzierniku 2012 r. pieœniarza,
który wielokrotnie wystêpowa³ na
tym festiwalu. Wstêp wolny. KAR

