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Kacper Chodyna
powo³any na dwumecz
z Irlandi¹ Pó³nocn¹

Cwaniaczki
poprzejmowali
pa³ace i je niszcz¹
(WÊGORZYNO). Podczas sesji Rady Miejskiej w Wêgorzynie goœci³ zastêpca dyrektora Agencji Nieruchomoœci Rolnych
Krzysztof Fidosz. Wywi¹za³a siê burzliwa
dyskusja.
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Gospodarka to system
naczyñ po³¹czonych

Kazimierz Rynkiewicz

Z

e zdumieniem przeczyta³em
wypowiedŸ wicedyrektora
Agencji Nieruchomoœci Rolnych w
Szczecinie, pana Krzysztofa Fidosza, na sesji w Wêgorzynie. Otó¿
stwierdzi³ on, ¿eANR mo¿e przekazywaæ ziemiê gminom, pod warunkiem,
¿e na konkretne miejsca i dzia³ki
gminy bêd¹ mia³y zrobione plany.
Wiadomo, ¿e gminy s¹ dzisiaj pozad³u¿ane i nie maj¹ pieniêdzy. Nie zrobi¹ wiêc planów i nie dostan¹ ziemi.
Za dwa lata bêd¹ j¹ mogli legalnie
nabywaæ obcokrajowcy. W przeciwieñstwie do tubylców, czyli nas,
maj¹ pieni¹dze. Na przyk³ad mnie
pewna firma wiatrowa proponowa³a,
¿e wp³aci na konto redakcji darowi-

znê – w domyœle, byœmy dobrze o
wiatrakach pisali. Je¿eli decyduj¹ siê
p³aciæ redakcjom, to znaczy, ¿e op³acaj¹ kogo siê da (kto weŸmie). Firmy
te same op³acaj¹ projektantów, choæ
powinny to robiæ gminy. Po prostu
prywatyzuj¹ sobie us³ugi i zadania
publiczne, by jak najszybciej i najkorzystniej za³atwiaæ swoje interesy.
Na tej¿e sesji so³tys Cieszyna
Mariusz Rataj wskaza³, ¿e dzier¿awcy, którzy nie wykorzystuj¹ dzier¿awionych obiektów zgodnie z umow¹
i doprowadzaj¹ do niszczenia obiektów nie ponosz¹ ¿adnych konsekwencji (po gorzelni zosta³ tylko
komin i sterta kamieni), a jednoczeœnie Agencja domaga siê miejscowego planu, gdy gmina chce przej¹æ
grunt na potrzeby spo³eczne. Zwróci³ uwagê na niedorzecznoœæ i brak
konsekwencji w dzia³aniu Agencji. Z
t¹ opini¹ zastêpca dyrektora ANR
nie zgodzi³ siê, wykazuj¹c, ¿e nie

mo¿na ³¹czyæ tych dwóch rzeczy.
Zwróci³ te¿ uwagê, ¿e trudno wymagaæ produkcji, skoro zmieni³a siê
koniunktura.
Otó¿ nie tylko mo¿na, ale nale¿y
³¹czyæ te dwie rzeczy, bo gospodarka to system naczyñ po³¹czonych, w
dodatku – jakby wicedyrektor Fidosz nie wiedzia³ - ze wszystkimi sferami ¿ycia. Tak¿e z logik¹. So³tys nie
domaga³ siê, by gorzelnia produkowa³a. Domaga³ siê odpowiedzialnoœci dzier¿awcy za zniszczony, dzier¿awiony przez niego, maj¹tek pañstwowy, czyli nasz. Na stra¿y tego
maj¹tku stoi pañstwowa Agencja
Nieruchomoœci Rolnych. Gdy osoba prywatna wydzier¿awia lokal od
innej osoby prywatnej, ma w umowie, ¿e odda go w stanie nie pogorszonym. Z opinii so³tysa wynika, ¿e
ANR nie wyci¹ga konsekwencji
wobec osób, które nasz maj¹tek zdewastowa³y. Ba, sama zarz¹dzaj¹c

Z ¯YCIA S¥SIADÓW. Zadziwiaj¹cy wynik przetargu

K³opoty Powiatu ze szpitalem
(POWIAT ŒWIDWIÑSKI) Doœæ
zaskakuj¹cy wynik mia³ przetarg na
dzier¿awê szpitala w Po³czynieZdroju. Wygra³a go spó³ka Przyjazny Szpital z Po³czyna-Zdroju, zarejestrowana kilkanaœcie dni przed
z³o¿eniem ofert na dzier¿awê.
Przypomnijmy, Powiat rozwi¹za³
umowê dzier¿awy szpitala w Po³czynie ze spó³k¹ Szpitale Polskie z Katowic, po czterech latach „szarpaniny”.
Ostatnim akcentem jej dzia³alnoœci by³a
sytuacja przedstawiona na pi¹tkowej
sesji Rady Powiatu przez radn¹ Helenê
Kusewicz, pracuj¹c¹ w tym szpitalu,
która informowa³a o braku wyp³at
sierpniowych dla lekarzy tam pracuj¹cych.
Powiat po wypowiedzeniu dzier¿awy og³osi³ nowy przetarg 31 lipca 2014
roku. Oferty nale¿a³o sk³adaæ do 22
sierpnia. Jednak póŸniej przed³u¿y³
termin sk³adania do 25 sierpnia. Spó³ka,
która wygra³a przetarg, zosta³a zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S¹dowym 12 sierpnia. Ma siedzibê w Po³czynie-Zdroju.
Po og³oszeniu przetargu wp³ynê³y
3 oferty. Z³o¿y³y je spó³ki: Grupa
Nowy Szpital ze Szczecina, Vektor z
Lublina oraz Przyjazny Szpital z Po³czyna-Zdroju. Ju¿ wczeœniej najwiêksze szanse dawano spó³ce ze
Szczecina, która od d³u¿szego czasu
interesowa³a siê po³czyñsk¹ placówk¹. Mia³a te¿ najwiêksze doœwiadczenie, prowadz¹c ju¿ kilka szpitali.

Za³o¿yli j¹ Adam Roœlewski i Marcin
Szulwiñski, bêd¹cy prezesem zarz¹du,
w którym zasiadaj¹ równie¿ Krzysztof Zgoda i Maciej Cieœlak. Spó³ka
zarz¹dza szpitalami w kilku miastach.
Jednak ich oferta przegra³a.
Niespodziewanie na rynku pojawi³
siê nowy gracz - spó³ka Przyjazny
Szpital z siedzib¹ w Po³czynie i to ona
wygra³a przetarg.
- Jest to najlepsza z tych wszystkich ofert - stwierdzi³ w TVP Szczecin
starosta Miros³aw Majka. - Trzeba
odbudowaæ zaufanie do tego szpitala i
to bêdzie najwiêkszym wyzwaniem dla
tej spó³ki - doda³.
Jednak dla mieszkañców powiatu i
pracowników placówki pierwszym
wyzwaniem bêdzie jej poznanie, gdy¿
na razie maj¹ poczucie, jakby Powiat
kupi³ kota w worku. Po prostu niewiele
mo¿na powiedzieæ o spó³ce, która wyraŸnie powsta³a pod ten przetarg, za³o¿ona na 10 dni przed terminem sk³adania ofert. Jednak jej oferta musia³a byæ
bardzo przekonywuj¹ca, skoro komisja
przetargowa j¹ wybra³a. Ale czy¿ nie
przekonywuj¹ca by³a oferta Szpitali
Polskich?
Z wpisu w KRS mo¿na siê dowiedzieæ, ¿e spó³kê Przyjazny Szpital w
Po³czynie utworzy³o trzech udzia³owców: spó³ka Trega Investments z Warszawy (Magdalena Luska) zajmuj¹ca
siê doradztwem zwi¹zanym z prowadzeniem interesów i zarz¹dzaniem,
spó³ka Patronka ze Szczecinka (Iwona
Winnicka), która œwiadczy us³ugi lecz-

nicze, oferuj¹c opiekê d³ugoterminow¹,
leczenie uzale¿nieñ i leczenie ¿ywienia
i chirurg ortopeda Micha³ Tabiszewski
ze Szczecinka, ostatnio pracuj¹cy dla
Szpitali Polskich w Drawsku Pomorskim. Co ciekawe, 21 sierpnia TVP
Szczecin poinformowa³a o konflikcie w
szpitalu w Drawsku Pomorskim, po
którym dyrektor zwolni³ ordynatora
ortopedii, Micha³a Tabiszewskiego.
Czytelnicy dziel¹cy siê z nami w¹tpliwoœciami zastanawiaj¹ siê, ile punktów dosta³a spó³ka za: „doœwiadczenie
w udzielaniu szpitalnych i ambulatoryjnych œwiadczeñ zdrowotnych, w ramach
umów z NFZ lub odpowiednikiem tej instytucji. UWAGA: przy ustaleniu iloœci
lat dzia³alnoœci w oparciu o kontrakt z
NFZ, liczone s¹ pe³ne lata w zaokr¹gleniu tzn. poni¿ej 6 miesiêcy - w dó³, powy¿ej 6 miesiêcy - w górê” lub za: „Wartoœæ wykonanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia: w roku 2010
oraz w roku 2013”, skoro dzia³a³a zaledwie 10 dni, a za te dwa punkty mo¿na
by³o otrzymaæ po³owê z maksymalnej
puli 100 punktów.
Wydaje siê, ¿e starostowie Powiatu
bêd¹ mieæ spory k³opot z wyjaœnieniem
mieszkañcom tych w¹tpliwoœci. Wydaje siê równie¿, ¿e uwierzyli w cudotwórcz¹ moc nowo narodzonej spó³ki
bez doœwiadczenia w prowadzeniu
szpitali. Oby siê tym razem nie mylili,
bo czasu zosta³o im ju¿ bardzo ma³o.
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naszym maj¹tkiem doprowadza do
jego dewastacji. Jednoczeœnie blokuje przekazywanie dzia³ek i budynków gminom, które by sobie lepiej z
tym maj¹tkiem poradzi³y, bo wprowadzono wymóg posiadania planów. Wymaga wiêc czegoœ od gmin,
ale sama od siebie ju¿ nie. To ma
konkretne konsekwencje spo³eczne, bo gospodarka to system naczyñ
po³¹czonych. Rozumie to œwietnie
so³tys Cieszyna, ale nie rozumie wicedyrektor ANR. Zachodzê w g³owê, kto go mianowa³ na to stanowisko. Zapewne ktoœ po linii PO-PSL.
Kilka dni temu znowu odby³y siê
protesty pyrzyckich rolników przeciwko sprzeda¿y polskiej ziemi zagranicznym spó³kom poprzez tzw.
s³upy. Nie by³o by problemu, gdyby
po ponad 20 latach Agencja zakoñczy³a swoj¹ dzia³alnoœæ, po prostu
sprzedaj¹c rolnikom ziemiê, a resztê
przekazuj¹c gminom. Znaj¹c datê
2016 roku, uwolnienia rynku ziemi¹,
powinna z tym rokiem zakoñczyæ
swoj¹ dzia³alnoœæ. Ale przecie¿ nie
doprowadzi siê do samolikwidacji,
bo aparat partyjny straci³by pracê.
Woli goniæ króliczka, ni¿ go z³apaæ.
W tej sytuacji nam, obywatelom,
pozostaje tylko doprowadziæ do
zmiany tego systemu, który stworzy³ takie absurdy, których ju¿ sam
nie rozumie.
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Rondo bêdzie mia³o now¹ nazwê – sesja w £obzie
(£OBEZ). 12. wrzeœnia o godz.
10.00 w sali nr 21 Urzêdu Miejskiego w £obzie rozpocznie siê kolejna
sesja rady Miejskiej w £obzie.

Analizê Regulaminu cmentarzy
oraz op³at za korzystanie z cmentarzy komunalnych w gminie.

W porz¹dku obrad przewidziano
m.in. informacjê o przebiegu wykonania bud¿etu gminy za I pó³rocze br.,
informacjê o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej, w tym o
przebiegu wykonania przedsiêwziêæ
Gminy £obez za I pó³rocze br. oraz
informacjê o przebiegu wykonania
planów finansowych gminnych instytucji kultury za I pó³rocze.
Informacjê o organizacji przedszkola i szkó³ prowadzonych przez
Gminê £obez w roku szkolnym 2014/
2015 wg projektów organizacyjnych
placówek.

W bloku uchwa³ przygotowano
projekty: w sprawie zmian bud¿etu
Gminy £obez na rok 2014, w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy £obez na lata 20142022, w sprawie ustalenia wysokoœci, zasad ustalenia i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadz¹cych
¿³obki na terenie Gminy £obez, w
sprawie okreœlenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
przez Gminê £obez, w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji inwestycji
zwi¹zanych z przy³¹czeniem nieruchomoœci do kanalizacji sanitarnej

Zderzenie na drodze
Resko - £osoœnica

Zderzenie citroenów

21.08.br. oko³o godz. 21.25 na
drodze Resko – £osoœnica, mieszkaniec Reska kieruj¹c osobowym Mercedesem, w trakcie manewru mijania
z samochodem VW, kierowanym
przez mieszkankê Nowogardu, nie
zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci i
przekroczy³ oœ jezdni doprowadzaj¹c do zderzenia, w wyniku którego
kieruj¹ca VW wjecha³a do rowu.
Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

Amfetamina z marihuan¹
21.08.br. w Przemys³awiu, 20 latek posiada³ przy sobie œrodek odurzaj¹cy w postaci amfetaminy, a tak¿e 19 latek posiada³ przy sobie œrodek odurzaj¹cy w postaci suszu roœlinnego marihuany.

22.08.br. o godz. 11.30, w £obzie
na ul. Szkolnej, mieszkaniec Szczecina, kieruj¹c samochodem Citroen,
podczas manewru cofania nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci i uderzy³ w prawid³owo jad¹cy samochód
markiki Citroen Sprawca zosta³ ukarany mandatem.

Poci¹³ kontener
22.08.br. o godz. 13.30 w ¯erzynie
(gm. Resko), 48 latek po uprzednim
pociêciu dokona³ kradzie¿y metalowego kontenera oraz czterech siatek
metalowych o ³¹cznej wartoœci 691
z³, czym dzia³a na szkodê firmy Kornas Dewelopment Sp. z o.o. w Ko³obrzegu. Sprawca zosta³ zatrzymany,
a mienie odzyskano w ca³oœci.

na terenie Gminy £obez, zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXII/173/12 Rady
Miejskiej w £obzie z dnia 31 paŸdziernika 2014r. w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji celowej
na budowê zbiornika bezodp³ywowego oraz przydomowej oczyszczalni œcieków na terenie Gminy
£obez, zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr VIII/
70/11 Rady Miejskiej w £obzie z dnia
28 czerwca 2011 r. w sprawie okreœlenia zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie ze œrodków
pochodz¹cych z op³at i kar œrodowiskowych realizacji inwestycji zwi¹zanych z usuwaniem materia³ów
budowlanych zawieraj¹cych azbest
z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych na terenie gminy
£obez, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizacjê elektrowni wiatrowych w czêœci obrêbów Zagórzyce, Zajezierze i Ro¿nowo £obeskie w
Gminie £obez, w sprawie wyra¿enia
zgody na odst¹pienie od obowi¹zku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzier¿awy nieruchomoœci, w
sprawie zwolnienia z obowi¹zku
zbycia w drodze przetargu nieruchomoœci po³o¿onej na terenie miasta
£obez przeznaczonej pod budowê
stacji transformatorowej, w sprawie
nadania nazwy rondu w mieœcie
£obez, w sprawie ustalenia nazw
ulic w mieœcie £obez, zmieniaj¹ca
uchwa³ê Nr XVIII/153/12 Rady Miejskiej w £obzie z dnia 27 czerwca 2012
roku w sprawie podzia³u Gminy
£obez na sta³e obwody g³osowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych, w sprawie zarz¹dzenia ter-

minu i zasad przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych so³tysa w
so³ectwie Worowo, w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu
Miejskiego w £obzie, w sprawie
utworzenia Œrodowiskowego Domu
Samopomocy w £obzie oraz nadania
Statutu, zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr
XXXVIII/375/14 Rady Miejskiej w
£obzie z dnia 5 lutego 2014 roku w
sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w £obzie.
Po podjêtych uchwa³ach burmistrz £obza Ryszard Sola przedstawi pisemn¹ informacjê o swojej pracy za okres od 1 czerwca do 31 lipca
2014 roku oraz ustn¹ informacjê o
ostatnich wydarzeniach.
Pod koniec sesji zostanie rozpatrzona skarga wniesiona do Rady
Miejskiej w £obzie.
Zakoñczeniem sesji bêd¹ interpelacje, wnioski i zapytania radnych
oraz mieszkañców, a tak¿e odpowiedzi na nie.
op
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Cwaniaczki poprzejmowali
(WÊGORZYNO).
Podczas sesji Rady
Miejskiej w Wêgorzynie goœci³ zastêpca dyrektora
Agencji Nieruchomoœci Rolnych
Krzysztof Fidosz.
Zastêpca dyrektora przyby³ na
wniosek so³tysów i czêœci radnych.
Musia³ m.in. odpowiedzieæ na pytania, dlaczego Agencja doprowadza
do rujnowania zabytków, co nale¿y
zrobiæ, aby mieszkañcy mieli swobodne dojœcie do pla¿, bez obawy, ¿e
zostan¹ sprzedane w prywatne rêce,
kto powinien dbaæ o grunty agencyjne na wsiach i czy „s³upy” nadal
przejmuj¹ ziemiê na rzecz obcokrajowców.
Kwestie dotycz¹ce nieruchomoœci zarz¹dzanych przez ANR wielokrotnie by³y poruszane podczas
posiedzeñ Rady Miejskiej w Wêgorzynie. Tym razem zainteresowani
mieli mo¿liwoœæ uzyskania odpowiedzi na nurtuj¹ce ich pytania. Gros z
nich nie jest satysfakcjonuj¹cych
dla mieszkañców gminy.
- Mo¿na powiedzieæ, ¿e temat
przekazywania dzia³ek i gruntów na
rzecz gmin to jest codzienna praca.
Od 2010 roku prawo zosta³o uszczegó³owione i od tego czasu dla gmin
stanowi to pewien problem - stwierdzi³ zastêpca dyrektora Krzysztof
Fidosz. - Do 2010 roku mo¿na by³o
wyst¹piæ o przekazanie terenu, okreœliæ cel, przygotowaæ wypis z rejestru gruntu, Ksiêgê Wieczyst¹ i
uchwa³ê rady na nieodp³atne przekazanie od Agencji. W takim przypadku by³o zapisane akcie notarialnym 10. letnie wykorzystania na
dany cel. Obecnie przeznaczenie
gruntu musi byæ zgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Bardzo czêsto w studium zapisy
s¹ takie, ¿e grunty przeznaczone s¹
na cele rolne. Wtedy odpowiadamy,
¿e niemo¿liwe jest przekazanie w tym
momencie. Mo¿emy zarezerwowaæ
dzia³kê, ale ta bêdzie mog³a byæ przekazana tylko wówczas, gdy bêdzie
zgodnoœæ z planem. Dodatkowo
mo¿emy przekazaæ na w³asnoœæ samorz¹du grunty zajête pod drogi
gminne. Bardzo czêsto wydaje siê, ¿e
dzia³ka nie jest gminna, ale ona takie
przeznaczenie posiada, ³¹czy dwie
miejscowoœci i w tym wypadku nie
musi byæ zgodnoœci z przeznaczeniem w miejscowym planie.

Mo¿emy przekazaæ wynajête lokale mieszkalne, gdyby najemca zrezygnowa³ z kupna wynajmowanego
lokalu od Agencji.
Przekazujemy równie¿ grunty
zabudowane obiektami infrastruktury technicznej towarzysz¹cym
budynkom mieszkalnym. Mówimy
np. o drogach osiedlowych, tutaj
mo¿emy przekazaæ dofinansowanie
najczêœciej do 80 proc. zadania po
przetargu.
Mo¿emy równie¿ przekazaæ
grunty, je¿eli gmina nie posiada ich
w danej miejscowoœci, a chce coœ
wybudowaæ – równie¿ musi byæ
zgodnoœæ z planem – wyjaœni³ zastêpca dyrektora Krzysztof Fidosz.
Po tej wypowiedzi posypa³y siê
pytania odnosz¹ce siê bezpoœrednio do poszczególnych miejscowoœci. Jako pierwszy g³os zabra³ wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan
Szymko. Zwróci³ uwagê na dzia³kê
znajduj¹c¹ siê w Mielnie przy jeziorze. Mieszkañcy zwracali siê o jej
przejêcie ju¿ 5 lat temu.
- Za czasów poprzedniego ustroju by³ tam wylany asfalt, by³o boisko
sportowe, by³ dostêp do jeziora.
¯eby nie dosz³o do tego, ¿e Agencja
to sprzeda, a mieszkañcy, którzy
mieszkaj¹ w Mielnie nad jeziorem,
nie bêd¹ mogli do tego jeziora dojœæ.

W temacie przekazania tej dzia³eczki
otrzymaliœmy odmowê.
Druga sprawa - by³y wydzielane
grunty du¿ym obszarnikom, np. w
Zwierzynku. Dzisiaj s¹ sprzedawane
i jest grunt, do którego praktycznie
nie ma drogi. Teoretycznie jest droga gminna z Mielna do Dobrej, tzw.
droga jab³onkowa. Jeœli ktoœ kupi
ten grunt, to bêdzie trzeba tê drogê
udro¿niæ. Czy Agencja ma pieni¹dze
na tego typu dzia³ania? Na tej drodze
przez kilkadziesi¹t lat poros³y dosyæ
grube drzewa, s¹ nawo¿one kamienie. Podobnie jest w obrêbie Kraœnik
za wysypiskiem. Droga do Dobieszewa z Krasnika – na mapie droga
jest, ale praktycznie jej nie ma. W³aœciciel prywatny stawia tablicê
STOP - nie ma dojazdu do lasu, nie
ma dojazdu do pól - to jest problem.
- dopytywa³ wiceprzewodnicz¹cy.
So³tys Mielna Józef Korcz doprecyzowa³, ¿e wniosek sk³adany
by³ o przejêcie terenu pod boisko.
Dziœ ju¿ nie jest aktualny, bowiem
m³odzie¿ uzna³a, ¿e nie potrzebuje
tak du¿ego boiska.
- Skupiliœmy siê na terenie przy
jeziorze. Tam jest oko³o pó³ hektara.
Jest odmowa. W wiêkszoœci mieszkañcy to ludzie, którzy kiedyœ pracowali w PGRze. Pracowali po 30-40
lat, górnicy hutnicy dostali odprawy, a oni nie dostali nic. Zostali z

chorobami, z rêkami do kostek – tyle
dostali od pañstwa. Natomiast
Agencja nigdy nie powinna powstaæ, bo z automatu ziemie po
PGRze powinna przej¹æ gmina. Ludzie pracowali tyle lat, nic nie dostali
i ¿a³uje siê pó³ hektara ziemi, po której jest jedyna mo¿liwoœæ dojœcia do
jeziora. To jest w zasadzie wiêksze
bagno, ale to jedyne miejsce, gdzie
ludzie mog¹ skorzystaæ z jeziora i
zrelaksowaæ siê. Jak mo¿na tak z
ludŸmi post¹piæ?
Nastêpna sprawa – dzier¿awcy,
którzy dzier¿awi¹ by³e PGR-y z budynkami, poprzejmowali pa³ace. Pa³ace niszczej¹, a pamiêtam czasy, gdy
je przejmowali. Pa³ace by³y w bardzo
dobrym stanie. Troszeczkê tylko
trzeba by³o zrobiæ remont i u¿ytkowaæ z przeznaczeniem na cokolwiek.
A cwaniaczki poprzejmowali to i
niszcz¹. Dlaczego nie ma za to ¿adnej
odpowiedzialnoœci? Podam przyk³ad: Mielno, Sielsko i Zwierzynek.
Jeden dzier¿awca zacz¹³ niszczyæ,
zniszczy³ Mielno, Sielsko, wzi¹³ siê
za Zwierzynek. Stok³osa przej¹³ to i
uratowa³ resztê, a tamten dosta³
jeszcze PGR w Dobrej – jak to jest?
Co to za gospodarz – Agencja Rolna
Skarbu Pañstwa? Proszê rozpatrzeæ
nasz¹ sprawê z Mielna, bo to jest
jedyne dojœcie do jeziora. Ludzie
byliby naprawdê wdziêczni, gdyby
za³atwi³ pan tê sprawê pozytywnie –
doda³ so³tys Józef Korcz.
Okazuje siê jednak, ¿e kwestia
przejêcia jest obecnie niemo¿liwa.
Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnego z przeznaczeniem
dzia³ki. Zastêpca dyrektora ANR
zaproponowa³, ¿e gmina mo¿e kupiæ
dzia³kê w ramach przetargu nieograniczonego. Zasugerowa³, ¿e byæ
mo¿e cenowo bêdzie to bardziej
op³acalne dla gminy, ni¿ wykonanie
nowego planu. Zgromadzeni w sali
nie byli tego jednak tak bardzo pewni, przy za³o¿eniu, ¿e tego typu dzia³ki s¹ atrakcyjne i nigdy nie brakuje
chêtnych do ich kupna. W drodze
licytacji cena dzia³ki mog³aby byæ
wiêc zbyt wysoka jak na mo¿liwoœci
gminy. Okaza³o siê, ¿e nie wchodzi w
grê bezp³atne u¿yczenie dzia³ki, bowiem Agencja stosuje tak¹ mo¿liwoœæ tylko wówczas, gdy sama musi
ponosiæ nak³ady finansowe, np. w
przypadku zatrudniania ochrony do
obiektów. Przy okazji zastêpca dyrektora ANR przypomnia³, ¿e w 2016
roku koñczy siê umowa u¿yczenia
dla zbiornika p.po¿. w Sielsku i do
tego czasu musi byæ wykonany miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy. W grê nie
wchodzi przed³o¿enie umowy.
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pa³ace i je niszcz¹
Zgromadzeni zwrócili uwagê, ¿e
jeœli ktoœ kupi dzia³kê przy jeziorze,
mieszkañcy nie bêd¹ mieli mo¿liwoœci skorzystania z pla¿y, nawet jeœli
zgodnie z nowym prawem samej pla¿y Agencja nie sprzeda. Wskazano
na D³usko, gdzie w³aœciciel prywatny tak ogrodzi³ teren, ¿e nie ma mo¿liwoœci dostania siê do wody oraz
Trzebawie, gdzie mieszkañcy nie
maj¹ dojœcia do pla¿y. To jednak nie
mia³o ¿adnego znaczenia w dyskusji.
W odpowiedzi o drogi gminne
znajduj¹ce siê na sprzedawanych
gruntach wicedyrektor jednoznacznie wskaza³, ¿e nie ma mo¿liwoœci
wsparcia finansowego Agencji.
Przypomnia³, ¿e na takie drogi
jest fundusz marsza³ka. Przemilcza³
jednak, ¿e gmina mo¿e skorzystaæ z
funduszu na jedn¹ drogê rocznie.
So³tys Sarnikierza Zygmunt
Stêpkowski poinformowa³, ¿e w
Podlipcach od kilkudziesiêciu lat
u¿ytkowane jest jedno pomieszczenie z wykorzystaniem na kaplicê, w
której odprawiana jest msza. W odpowiedzi na pytanie kto powinien
wyst¹piæ o jej przejêcie, us³ysza³, ¿e
parafia. Jeœli tak uczyni, jest du¿a
szansa, ¿e pomieszczenie zostanie
przeznaczone dla parafii.
Konsekwencje dla dzier¿awcy?
So³tys Cieszyna Mariusz Rataj
wskaza³, ¿e dzier¿awcy, którzy nie
wykorzystuj¹
dzier¿awionych
obiektów zgodnie z umow¹ i doprowadzaj¹ do niszczenia obiektów nie
ponosz¹ ¿adnych konsekwencji (po
gorzelni zosta³ tylko komin i sterta
kamieni), a jednoczeœnie Agencja
domaga siê miejscowego planu, gdy
gmina chce przej¹æ grunt na potrzeby spo³eczne. Zwróci³ uwagê na niedorzecznoœæ i brak konsekwencji w
dzia³aniu Agencji. Z t¹ opini¹ zastêpca dyrektora ANR nie zgodzi³
siê, wykazuj¹c, ¿e nie mo¿na ³¹czyæ
tych dwóch rzeczy. Zwróci³ te¿ uwagê, ¿e trudno wymagaæ produkcji,
skoro zmieni³a siê koniunktura.
Po rozmowach o zniszczonych
pa³acach i obiektach przemys³owych przyszed³ czas na obiekty zabytkowe – œcianê po rozwalonej
oborze w Sielsku. Okaza³o siê, ¿e
kawa³ek muru, jaki pozosta³ po niej
jest obiektem zabytkowym. Zabytek
ów grozi zawaleniem. W zwi¹zku z
tym radna Barbara Górniak poprosi³a o zabezpieczenie muru, b¹dŸ tylko poinformowanie, do kogo nale¿y
zwróciæ siê z pismem.
Lesiêcin
So³tys Lesiêcina Zbigniew Bia³ek wskaza³ na niezabezpieczon¹
studniê lodow¹ oraz „kuku³cze jajo”

w postaci rozwalaj¹cego siê pa³acu.
Poinformowa³ równie¿ wicedyrektora, ¿e w gminie znajduj¹ siê dzia³ki
nale¿¹ce do ANR, których utrzymanie pokrywaj¹ mieszkañcy miejscowoœci z funduszy so³eckich.
- Dzier¿awca zdewastowa³ pa³ac.
By³a kuŸnia wraz ze wszystkimi urz¹dzeniami. Teraz s¹ œciany. Agencja
wie kto jest odpowiedzialny za zdewastowanie, ale ta osoba nie ponosi
za to odpowiedzialnoœci – powiedzia³ so³tys.
W odpowiedzi zebrani us³yszeli,
¿e teren w Lesiêcinie przygotowywany jest do sprzeda¿y.
- Temat Lesiêcina jest na tapecie.
Czêœæ jest ju¿ po przetargach, czêœæ
gruntów wystawimy w odpowiednim czasie.
Szanujê to, ¿e so³ectwo przyczynia siê do dbania o grunty w œrodku
wsi, nale¿y wyst¹piæ do sekcji zamiejscowej Agencji w Nowogardzie,
wykonujemy koszenie terenu. Powinien to zg³osiæ so³tys – wyjaœni³ zastêpca dyrektora.
Co to s¹ s³upy
Radna Jadwiga Kamiñska dopytywa³a o tzw. s³upy i o obecne
ograniczenia przy zakupie gruntów
rolnych.
- Kto to jest, kto to jest? - dopytywa³ zastêpca dyrektora Agencji
Nieruchomoœci Rolnych w Szczecinie. Na tak postawione pytanie,
znajduj¹cy siê na sali z pob³a¿aniem
krótko i zwiêŸle wyjaœnili, ¿e chodzi
o podstawione osoby przy kupnie
ziemi.
- Od 2011 roku osoby, które ziemiê kupi³y, s¹ raz na pó³ roku weryfikowane poprzez odpisy ksi¹g wieczystych. Nie mo¿na sprzedaæ tych
nieruchomoœci – w innym wypadku
sprawy kierowane s¹ do prokuratury, do s¹du. Uchylane by³y akty notarialne. Od 2013 roku prezes wprowadzi³ zarz¹dzeniem obostrzenia.
Osoby przystêpuj¹c do przetargu,
kupuj¹ dzia³kê, s¹ wpisane do aktu
notarialnego. Przez 10 lat zobowi¹zani s¹ do osobistego prowadzenia
gospodarstwa. W przypadku odsprzeda¿y p³aci 40 proc. kary do
Agencji. Te grunty nie s¹ odsprzedawane. S¹ tylko pojedyncze przypadki. Nie ma odsprzeda¿y lub przekazania gruntów do spó³ki – zapewni³ wicedyrektora.
Po tych s³owach zebrani w sali
wyjaœnili przedstawicielowi Agencji
co oznacza w s¹dzie wyra¿enie „osobiste prowadzenie gospodarstwa” wystarczy dyspozycja s³owna przekazana przez telefon. Z takim przypadkiem bowiem Wêgorzyno mia³o
ju¿ do czynienia.
MM

Krzysztof Fidosz

Stowarzyszenie Kresowian „Kuropatniki”
zaprasza wszystkich kresowian
i mieszkañców Sielska, a szczególnie
dzieci i m³odzie¿na, na spotkanie integracyjne pod nazw¹ „Spotkanie pokoleñ”,
które odbêdzie siê 7 wrzeœnia 2014 r.
Program spotkania:
Sala wiejska w Sielsku
1. Godz. 12.00 - ziemie zachodnie Polski - rys historyczny Anna
Kamiñska.
2. Wspomnienia Pani Buras wywiezionej na roboty przymusowe
do Silgzdorfu (obecne Sielsko) - nagranie.
3. 70 lat po Rzezi Wo³yñskiej - rys historyczny Barbara Górniak.
4. Wyœwietlenie filmu z ostatniej wycieczki do Kuropatnik - komentarz
Tadeusz Bas.
Koœció³ parafialny w Sielsku
5. Godz 15.00 - Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego.
6. Z³o¿enie kwiatów i zniczy pod pomnikiem pomordowanych Polaków
przez bandy nacjonalistów ukraiñskich.
Plac przy sali wiejskiej w Sielsku
7. Wspólne wspomnienia i rozmowy przy ognisku.
Dzia³anie aktywizuj¹ce dofinansowano ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Osi LEADER dzia³ania 4.31
Funkcjonowanie lokalnej grupy dzia³ania, nabywanie umiejêtnoœci i aktywizacja Objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

PRACA

INNE

NIERUCHOMOŒCI

NIERUCHOMOŒCI

Region

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
£obzie ul. Piastów, pow. 1050 mkw.
Tel. 604 154 887.

Sprzedam dzia³kê 500 m od Gryfic,
obrêb Borzyszewo, z warunkami
zabudowy, w kompleksie 11 dzia³ek, o pow. 3200 mkw. Za cenê 25
000 z³. Tel. 513 471 215

Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Skodê Fabiê 1.4 benz.,
rok. prod. 2000, przebieg 120tys.
km. Tel. 512 321 781

ROLNICTWO

Region

Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami.
Tel.
600840600
lub
600465417.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.

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

Powiat œwidwiñski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami.
Tel.
600840600
lub
600348643.

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³ za
linijkê w kuponie.
Mo¿na nadaæ mailem
wppp1@wp.pl
i op³aciæ na konto

MIESZKANIA
Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie 38 mkw. w
Œwidwinie. Tel. 601 487 166.

Resko, centrum miasta nad rzek¹
– sprzedam dom 180 mkw., piêtrowy z gara¿em, dzia³ka 900 mkw..
Cena 280 tys. z³. Tel. 667 808 758
Sprzedam dom jednorodzinny 170
mkw. pow. u¿ytkowej, dzia³ka 950
mkw., wszystkie media, po³o¿ony w
£obez, Niegrzebia 12. Cena
350.000 z³ do negocjacji. Tel. 663
565 305

Lokal do wynajêcia, bardzo dobra
lokalizacja, centrum Gryfic, od
wrzeœnia. Tel. 500-828-341.
Domek 140 mkw. z wyposa¿eniem,
na piêknie zagospodarowanej du¿ej dzia³ce 2318 mkw. w Gryficach –
Osada Zdrój sprzedam. Tel. 511
068 490.

Sprzedam po³ówkê domu, 100
mkw., c.o., gaz, kominek, bud.
gosp., gara¿, dzia³ka 2100 mkw.,
Be³czna 6. Tel. 512 321 781

Dzia³kê budowlan¹ 746 mkw. Gryfice Zdroje sprzedam. Tel. 511 068
490

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

US£UGI

Powiat œwidwiñski

Powiat œwidwiñski

Dzia³ka budowlana w Po³czynie
Zdroju - sprzedam. Tel. 600 565
719

Powiat drawski
Wezmê w dzier¿awê d³ugoletni¹,
lub ewentualnie, kupiê u¿ytki rolne,
³¹ki w gm. Z³ocieniec lub w powiecie drawskim. Area³ powy¿ej 20 ha.
Korzystne warunki wspó³pracy. Tel.
691 544 060

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

Region
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej
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Gabinet Podologiczny
„ZDROWE STOPY”
Joanna Kubacka
Gabinet Podologiczny „ZDROWE STOPY” powsta³ z myœl¹
o osobach poszukuj¹cych fachowej i profesjonalnej
pomocy w pielêgnacji stóp oraz pragn¹cych zlikwidowaæ
lub z³agodziæ nieprawid³owoœci w ich obrêbie.
Us³ugi obejmuj¹ równie¿ specjalistyczn¹ pielêgnacjê stóp
diabetyków. Wszystkie zabiegi wykonywane s¹ przez kosmetologa
ze specjalizacj¹ oraz doœwiadczeniem podologicznym.
W moim gabinecie oferujê Pañstwu:
- Bezp³atn¹ konsultacjê
- Pedicure specjalistyczny / leczniczy
- Pedicure kosmetyczny
- Pedicure stopy cukrzycowej
- Bezbolesne i fachowe korygowanie wrastaj¹cych
oraz wkrêcaj¹cych paznokci
- Usuwanie modzeli, odcisków
- Zabiegi na pêkaj¹ce piêty i rozpadliny
- Leczenie nadpotliwoœci stóp za pomoc¹ jonoforezy
- Rekonstrukcje p³ytki paznokciowej
- Pobieranie materia³u do badañ w kierunku grzybicy paznokci
- Usuwanie brodawek wirusowych
- Ortezy indywidualne, wykonywane pod wymiar, zalecane
w przypadku haluxów, palców m³oteczkowatych, otaræ
- Dobór ortez silikonowych.
ZAPRASZAM

£obez, ul. Ogrodowa 5a
Konsultacje odbywaj¹ siê w godzinach 9.15-10.30 i 16.30-17.30.
Wszelkie informacje udzielane s¹ pod nr tel. 692 098 231.

PRYWATNA SZKO£A GRY
D & G STEFANOWSCY, 20 LAT DOŒWIADCZENIA
www.naukagry-³obez.pl

OG£ASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2014/2015
W KLASIE INSTRUMENTÓW:
PIANINO - od pianina ka¿dy muzyk zaczyna!
KEYBOARD - muzyka taneczna a w przysz³oœci mo¿esz tworzyæ
sample, bity i ró¿ne hity!
GITARA - akustyczna, elektryczna (gra solowa), basowa
PERKUSJA
ŒPIEW SOLOWY- wyjœæ na scenê b¹dŸ gotowy!
Profesjonalne rozœpiewanie przy akompaniamencie pianina oraz podk³adów muzycznych, g³ównie dla dzieci w wieku od 6-13 lat oraz m³odzie¿y,
indywidualnie lub po 2 osoby.
OFERTA DOTYCZY DZIECI, M£ODZIE¯Y I DOROS£YCH!
ZADZWOÑ: tel. 509-230-039
ADRES: £OBEZ, ul. WARYÑSKIEGO 5
SERDECZNIE ZAPRASZAMY W EKSCYTUJ¥C¥ PODRÓ¯
DO ŒWIATA MUZYKI!

ZATRUDNIÊ OD ZARAZ
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

KIEROWCÊ KAT. C + E
KIEROWCÊ CI¥GNIKA ROLNICZEGO
PILARZY
BETONIARZY
ŒLUSARZY
SPAWACZY
ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW

Tel. 91/3971951, 509-288-386, 509-288-387

SPRZEDA¯
DZIA£EK
NA „OSIEDLU LEŒNYM”
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ
w Urzêdzie Miejskim w £obzie w Wydziale
Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomoœciami lub telefonicznie
pod numerem telefonu 91 39761-71(73).
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Jak broniæ siê przed wiatrakami?
(REGION). NIK ocenia
negatywnie proces
powstawania l¹dowych
farm wiatrowych w
Polsce. Kontrola
wykaza³a, ¿e organy
administracji publicznej
nie w pe³ni przestrzega³y
ograniczeñ zwi¹zanych
z lokalizacj¹ i budow¹
tego rodzaju elektrowni.
W³adze gmin decydowa³y o lokalizacji farm wiatrowych, ignoruj¹c
spo³eczne sprzeciwy.
Budow¹ elektrowni wiatrowych
zainteresowane by³y w czêœci osoby
pe³ni¹ce funkcje lub zatrudnione w
gminach, na których ziemi farmy
powsta³y, a zgody organów gmin na
lokalizacjê elektrowni wiatrowych
zosta³y w wiêkszoœci przypadków
uzale¿nione od sfinansowania przez
inwestorów dokumentacji planistycznej lub przekazania na rzecz
gminy darowizn. Z tych w³aœnie
powodów proces powstawania farm
przebiega³ czêsto w warunkach zagro¿enia konfliktem interesów, brakiem przejrzystoœci i korupcj¹. Niedookreœlone dla tego rodzaju dzia³alnoœci gospodarczej prawodawstwo, a tak¿e niejednolita doktryna i
orzecznictwo, nie gwarantowa³y w
dostatecznym stopniu lokalizowania i budowy elektrowni wiatrowych
w sposób bezpieczny dla œrodowiska i zarazem ograniczaj¹cy uci¹¿liwoœæ farm dla osób zamieszka³ych w
ich s¹siedztwie. Najwy¿sza Izba
Kontroli zidentyfikowa³a w skontrolowanej dziedzinie nastêpuj¹ce problemy i nieprawid³owoœci: ¿adna ze
skontrolowanych gmin, nawet w
sytuacji licznych protestów dotycz¹cych lokalizacji farm wiatrowych, nie zdecydowa³a siê na zorganizowanie referendum w tej sprawie,
mimo ¿e tak¹ formê rozstrzygniêcia
dopuszcza³y przepisy ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym.
Ludzie nie maj¹ nic
do powiedzenia
Decyzje w imieniu spo³ecznoœci
lokalnych w tym zakresie, podejmowane by³y wy³¹cznie na sesjach rad
gmin przez radnych. Skontrolowane
gminy umo¿liwi³y wprawdzie mieszkañcom wyra¿enie opinii i stanowisk na ka¿dym etapie procedowania zagadnieñ zwi¹zanych z lokali-

zacj¹ elektrowni wiatrowych, niemniej argumenty i obawy przeciwników ich budowy z regu³y nie by³y
podzielane i uwzglêdniane w trakcie
podejmowania decyzji.
Podobna rzecz, o której czytamy
w raporcie NIK, mia³a miejsce podczas podejmowania uchwa³y w sprawie zmiany studium uwarunkowañ
zagospodarowania gminy £obez
odnoœnie usytuowania elektrowni
wiatrowych w okolicach Dalna i
Przyborza. Choæ mieszkañcy zebrali
listy z podpisami w proteœcie przeciw stawianiu w tych okolicach wiatraków, a tak¿e uczestniczyli w konsultacjach spo³ecznych i przedstawili szereg argumentów przeciw lokalizowaniu akurat w tak atrakcyjnym terenie turystycznym wiatraków – ani jeden argument nie zosta³
uwzglêdniony. Nie uwzglêdniono
równie¿ wniosku, aby rozdzieliæ
dwie ró¿ne kwestie ujête w jednej
uchwale – w sprawie przyjêcia zmiany „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy £obez” w zakresie obejmuj¹cym tereny pod lokalizacjê
elektrowni wiatrowych wraz z obszarem oddzia³ywania oraz zmian¹ trasy
przebiegu linii elektroenergetycznej
110 kV relacji GPZ £obez – GPZ
Worowo. Mieszkañcy takim sposobem zapisu poczuli siê zaszanta¿owani, bo doskonale rozumiej¹ koniecznoœæ wymiany linii energetycznych bêd¹cych strategicznymi dla
£obza i s¹ za, jednak przeciw usytuowaniem w ich okolicach farmy wiatrowej. Nie da siê jednak w odniesieniu do jednej uchwa³y byæ równoczeœnie za i przeciw. Takie postawienie sprawy traktuj¹ jako postawienie mieszkañców pod przys³owiow¹
œcian¹.
Nie uwzglêdniono równie¿ pozosta³ych uwag wniesionych zarówno przez mieszkañców czêœci
£obza, jak i wsi, których plan dotyczy. Uwagi zosta³y zapisane w
uchwale z 26 marca 2014 roku.
W uchwale czytamy m.in.: „Rada
Miejska w £obzie rozstrzyga, co
nastêpuje:
Przyjmuje siê w ca³oœci rozstrzygniêcie Burmistrza i nie uwzglêdnia
siê poni¿szych uwag wniesionych
do projektu zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
£obez:
„nie wyra¿a zgody na lokalizacjê
elektrowni wiatrowych w okolicy
Dalno – Przyborze”, „13 protestów nie wyra¿a zgody na lokalizacjê elektrowni wiatrowych w okolicy Dalno
– Przyborze – Trzeszczyna”, „5 osób
- mieszkañcy Be³czna nie wyra¿a
zgody na lokalizacjê elektrowni wia-

trowych w odleg³oœci do 3 km od wsi
Be³czna”, „20 osób - mieszkañcy ul.
Piastów nie wyra¿a zgody na lokalizacjê elektrowni wiatrowych w odleg³oœci do 3 km od wsi”, „12 osób mieszkañcy Prusinowa nie wyra¿a
zgody na lokalizacjê elektrowni wiatrowych w odleg³oœci do 3 km od
wsi”, „23 osoby - mieszkañcy Nowego Osiedla nie wyra¿a zgody na lokalizacjê elektrowni wiatrowych w
odleg³oœci do 3 km”,” 9 osób –
mieszkañcy £om¿an nie wyra¿a zgody na lokalizacjê elektrowni wiatrowych w odleg³oœci do 3 km” - zapis
zgodny z zapisem w uchwale.
W protestach pojawiaj¹ siê
wnioski o zachowanie minimalnej
odleg³oœci od zabudowañ w odleg³oœci 3 km. To równie¿ nie zosta³o
uwzglêdnione z zaznaczeniem, ¿e
ostateczn¹ decyzjê o odleg³oœci
podejm¹ radni. I tu pozostaje marna
nadzieja, bowiem radnym nie przeszkadza³o po³¹czenie w jednej
uchwale dwóch ró¿nych kwestii. Nie
zdarzy³o siê równie¿, aby radni wyznaczali w³asne odleg³oœci, zazwyczaj bazuj¹ na badaniach firmy stawiaj¹cej wiatraki.
Plany z kasy gminy
Z raportu NIK wynika, ¿e w zdecydowanej wiêkszoœci skontrolowanych gmin (ok. 80proc.), zgoda
organów gmin na lokalizacjê elektrowni wiatrowych by³a uzale¿niona
od sfinansowania przez inwestorów
dokumentacji planistycznej lub
przekazania na rzecz gminy darowizny w wysokoœci co najmniej ekwiwalentnej do kosztów zmiany za³o¿eñ zagospodarowania przestrzennego. Przepisy prawa stanowi¹, ¿e
tego rodzaju wydatek powinien byæ
pokryty z bud¿etu gminy.
Finansowanie w ten sposób zadañ w³asnych gminy mog³o byæ Ÿró-

d³em wyst¹pienia konfliktu interesów miêdzy preferencjami inwestorów a obiektywnymi – z punktu widzenia gminy i lokalnych spo³ecznoœci – rozwi¹zaniami planistycznymi.
Tak ukszta³towane relacje na styku
interesu publicznego i prywatnego
stanowi³y zdaniem NIK mechanizm
korupcjogenny.
Jak daleko od zabudowañ?
Przepisy prawa w Polsce nie
okreœla³y w jednostkach d³ugoœci
bezpiecznego usytuowania elektrowni wiatrowych w œrodowisku
naturalnym.
Rozwi¹zania przyjête w tym zakresie w innych pañstwach Unii
Europejskiej by³y zró¿nicowane.
Usytuowanie turbin wiatrowych w
stosunku do siedzib ludzkich okreœlano najczêœciej odleg³oœci¹ wyra¿on¹ w metrach, a niekiedy równie¿
poziomem dopuszczalnego ha³asu.
W Polsce odleg³oœæ elektrowni
wiatrowej od zabudowañ, w szczególnoœci tych zamieszka³ych przez
ludzi, warunkowana jest przede
wszystkim dopuszczalnym poziomem ha³asu, emitowanym przez elektrownie wiatrowe.
Jednak przepisy reguluj¹ce metodologiê pomiaru emisji ha³asu nie
gwarantowa³y miarodajnej oceny
uci¹¿liwoœci tego typu urz¹dzeñ.
Wykonywanie pomiarów mog³o odbywaæ siê – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wymogami – tylko w warunkach niskiej wietrznoœci (<5 m/s).
Tymczasem elektrownie wiatrowe generuj¹ najwiêksze natê¿enie
ha³asu dopiero przy optymalnej dla
nich prêdkoœci wiatru, wynosz¹cej
10-12 m/s, ale w takich warunkach
pomiary nie by³y ju¿ dokonywane.
Przepisy prawa nie definiowa³y równie¿ dopuszczalnych norm dotycz¹cych innych potencjalnych zagro-
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¿eñ, takich jak chocia¿by infradŸwiêków oraz efektów stroboskopowych.
Z tego powodu uprawnione instytucje pañstwa nie wykonywa³y
we wskazanym zakresie badañ oddzia³ywania farm wiatrowych na
œrodowisko.
Obecnie o odleg³oœci farm wiatrowych od siedzib ludzkich decyduj¹ z jednej strony parametry, jakie
przedstawi firma wiatrowa i planista
– czyli od 450 do 700 metrów a faktycznie kompetencje ma rada. Rada
jednak najczêœciej bazuje na tym, co
us³yszy od firmy planuj¹cej postawiæ wiatraki i ufa odleg³oœciom, jakie
zasugeruje firma. Radni zazwyczaj
nie powiêkszaj¹ odleg³oœci, nie patrz¹c na wolê mieszkañców, ale na
iloœæ pieniêdzy, jakie wp³yn¹ do bud¿etu gminy z tytu³u podatków.
Kolejny zarzut NIK-u odnosi siê
w³aœnie do sposobu naliczania podatków od budowli.
Od czego podatki?
Organy podatkowe czêœci skontrolowanych gmin– z jednej strony,
a inwestorzy – z drugiej, w sposób
odmienny interpretowali podstawê
opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomoœci.
Kwesti¹ sporn¹ pozostawa³o,
czy do zakresu przedmiotowego
podstawy opodatkowania nale¿y
wliczaæ ca³¹ wartoœæ elektrowni, czy
wy³¹cznie wartoœæ jej czêœci budowlanych (fundamenty, maszty).
Orzecznictwo s¹dowo-administracyjne, jako w³aœciw¹ podstawê
opodatkowania wskazywa³o wy³¹cznie wartoœæ ksiêgow¹ czêœci
budowlanych. Z tak¹ interpretacj¹
nie zgadza³a siê natomiast czêœæ samorz¹dów gminnych. Uznawa³y bowiem to stanowisko za krzywdz¹ce,
gdy¿ – ich zdaniem – takie rozwi¹zanie nies³usznie ogranicza³o nale¿ne
im wp³ywy bud¿etowe z tytu³u lokalizacji elektrowni wiatrowych.
Zauwa¿yæ przy tym nale¿y, i¿ w
przypadku budowy elektrowni wodnej, biogazowni, czy innych Ÿróde³
energii odnawialnej, w³aœciciele
p³ac¹ podatek od nieruchomoœci,
ustalany zarówno od wartoœci budowli, jak i od wartoœci urz¹dzeñ
wchodz¹cych w sk³ad takiego Ÿród³a.
Nadzór nad fundamentem
Kuriozum w tej sprawie to przepisy o nadzorze technicznym. Inspektorzy nadzoru budowlanego kontrolowali jedynie zagadnienia zwi¹zane
z konstrukcj¹ budowlan¹ farm (fundament, maszt, infrastruktura towarzysz¹ca).
Obowi¹zuj¹ce przepisy o dozorze technicznym nie definiowa³y
bowiem, jakie elementy mechaniczne (generatory, rotory z gondol¹,
wirniki, skrzynie biegów, transfor-
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matory czy ³opaty œmig³a) mia³yby
podlegaæ kontroli w³aœciwych s³u¿b.
W konsekwencji kwestia zapewnienia bezpiecznego u¿ytkowania
zasadniczej, technicznej czêœci elektrowni wiatrowych pozostawa³a i
pozostaje poza zainteresowaniem
jakichkolwiek organów inspekcyjnych pañstwa.
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Taras wykonany

Wiatrak to kominy, maszty
albo sieci
Kolejna kwestia dotyczy z kolei
prawa budowlanego, w którym nie
ma czegoœ takiego jak elektrownie
wiatrowe, choæ te stawiane s¹ w
Polsce ju¿ od lat.
W przepisach z zakresu prawa
budowlanego, elektrownie wiatrowe nie zosta³y przypisane do ¿adnej
kategorii obiektów budowlanych.
W wydawanych przez kontrolowanych starostów decyzjach o pozwoleniu na budowê, kategoryzowano
je b¹dŸ jako „wolno stoj¹ce kominy
i maszty”, b¹dŸ „sieci elektroenergetyczne”, a w ostatecznoœci jako
„inne budowle”. Takie niedostosowanie prawa nie pozostawa³o bez
konsekwencji, gdy¿ w sposób rozbie¿ny i niejednolity organy nadzoru budowlanego warunkowa³y inwestorom dopuszczenie tzw. wiatraków do u¿ytkowania.
W efekcie, dla takich samych
obiektów, raz wymagano uzyskania
pozwolenia na u¿ytkowanie, a innym razem dopuszczano do ich eksploatacji wy³¹cznie po dokonaniu
zg³oszenia zakoñczenia budowy. W
ocenie NIK wzniesienie elektrowni
wiatrowej powinno zawsze wi¹zaæ
siê z wydaniem pozwolenia na u¿ytkowanie.
Brak jednoznacznoœci przepisów, jednolitoœci orzecznictwa oraz
doktryny, powodowa³ rozbie¿noœci
w interpretacji i stosowaniu przepisów prawnych dotycz¹cych lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarach i gruntach podlegaj¹cych
ochronie.
To z kolei nios³o za sob¹ konsekwencje tego typu, ¿e elektrownie
wiatrowe powstawa³y i powstaj¹ na
terenach objêtych ochron¹ œrodowiska. Kolejne przepisy pozwala³y
stawiaæ elektrownie na gruntach klasy najwy¿szej bez zgody ministra.
NIK zwraca uwagê, aby m.in.
zosta³y poddane regulacji opracowania jednolitej metodologii pomiaru emisji ha³asu generowanego
przez elektrownie wiatrowe, a tak¿e
ustalenia podstawy prawnej dopuszczaj¹cej do u¿ytkowania elektrowniê wiatrow¹ (kategoryzacja
obiektu budowlanego) oraz objêcia
nadzorem technicznym eksploatacji
turbin wiatrowych. Dla radnych z
kolei respektowania odpowiedzialnoœci z tytu³u niewy³¹czenia siê radnego z g³osowania w sprawie dotycz¹cej jego interesu prawnego. op

(PRZEMYS£AW). Ju¿ zakoñczy³y siê prace u pani Joli Górczyñskiej. Marek Wierzbowski wraz z
ludŸmi dobrej woli wykonali taras
i podjazd do domu mieszkanki
Przemys³awia i wstawili drzwi wyjœciowe.
Od teraz pani Jola mo¿e korzystaæ z przebywania na œwie¿ym powietrzu, a wizyty u lekarza nie wi¹¿¹

siê z koniecznoœci¹ przenoszenia do
samochodu. Wykonanie tarasu i
podjazdu oraz wstawienie drzwi nie
by³oby mo¿liwe, gdyby nie wsparcie
instytucji, firm i ludzi dobrej woli.
Wszystkim, którzy przyczynili siê do
tego piêknego gestu, nale¿¹ siê s³owa uznania, tym bardziej, ¿e nikt z
tego tytu³u nie mia³ ¿adnych gratyfikacji finansowych.
MM
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Oœwiadczenia maj¹tkowe radnych
gminy Radowo Ma³e
Ma³gorzata Budzyñska przewodnicz¹ca rady, zatrudniona w Zespole Szkó³ Publicznych
w Radowie Ma³ym jako nauczyciel. W ubieg³ym roku zgromadzi³a na koncie 38 tys. z³ – wspólnoœæ ma³¿eñska.
Posiada dom o powierzchni
170 mkw. o wartoœci 340 tys. z³
na wspólnoœæ ma³¿eñsk¹.
Posiada na wspólnoœæ ma³¿eñsk¹ 1,99 ha gruntów o wartoœci 35,4 tys. z³.
W czerwcu 2013 naby³a od
Agencji Nieruchomoœci Rolnych
grunty orne o obszarze 0,07 ha.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w
wysokoœci 82.939,80 z³, z tytu³u
dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie: 13.933,82z³. Z tytu³u radnej
otrzyma³a dochód w wysokoœci
10.800 z³.
Posiada na wspólnoœæ ma³¿eñsk¹ samochód marki Hyundai
i30cw style z 2009 r.
Posiada kredyt hipoteczny w
PeKaO S A w wysokoœci 80 tys.
z³ do 2015 roku.
Zbigniew Drozdowski wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy zatrudniony jako podleœniczy w
Nadleœnictwie Resko, leœnictwo
£osoœnica w roku ubieg³ym zgromadzi³ 5 tys. z³.
Posiada mieszkanie o powierzchni 56 mkw. o wartoœci 30
tys. z³, tytu³ prawny – umowa
u¿yczenia.
Z tytu³u zatrudnienia w ubieg³ym roku osi¹gn¹³ dochód w
wysokoœci 84.487,33 z³, z tytu³u
diety za pracê w radzie – 680 z³.
Posiada samochód osobowy
marki VW Golf Plus z 2006 roku.
Posiada po¿yczkê udzielon¹
przez zak³ad pracy na zakup samochodu u¿ywanego w celach
s³u¿bowych w wysokoœci 30.000
z³ w roku 2011 na 60 miesiêcy,
oprocentowanie w wysokoœci 5
proc. w stosunku rocznym.
Andrzej Kusyk – wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy posiada
dom o powierzchni 140 mkw. o
wartoœci 100 tys. z³ na ma³¿eñsk¹
wspólnoœæ maj¹tkow¹.
Prowadzi gospodarstwo ekologiczne o powierzchni 36,07 ha i
0,61 ha o wartoœci 300 tys. z³,
rodzaj zabudowy – budynki murowane, tytu³ prawny – dzier¿awa –
ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa.

Z tytu³u renty uzyska³ dochód
w wysokoœci 10.855,48 z³, z tytu³u radnego – 3.069,20z³, dotacja unijna – 58.428 z³.
Posiada na wspólnoœæ ma³¿eñsk¹ samochód osobowy marki Ford Mondeo combi z 2005
roku.
Dawid Adamski zatrudniony
w Zachodniopomorskim Oœrodku Doradztwa Rolniczego w
Barzkowicach jako starszy doradca rolniczy, w ubieg³ym roku
zgromadzi³ 40 tys. z³. Z tytu³u
zatrudnienia osi¹gn¹³ dochód w
wysokoœci 52.467,44z³, z tytu³u
diety radnego – 2.800 z³.
Zygmunt B³awzdziewicz zatrudniony jako nauczyciel w Zespole Szkó³ w Radowie Ma³ym w
roku
ubieg³ym
zgromadzi³
85.936,93 z³. Posiada na wspó³w³asnoœæ dom o powierzchni 160
mkw o wartoœci 325 tys. z³ oraz
dzia³kê (na której stoi dom) o powierzchni 2.200 mkw o wartoœci
22 tys. z³, na w³asnoœæ dzia³kê
roln¹ o powierzchni 8,19 ha o
wartoœci 50 tys. z³.
W ubieg³ym roku z tytu³u emerytury osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 27.168,34 z³, z tytu³u nale¿noœci ze stosunku pracy:
27.077,65z³, z tytu³u umowy zlecenia „Us³ugi Edukacyjne” 2.100
z³, z tytu³u diety radnego 3 tys. z³,
z tytu³u diety cz³onka zarz¹du
LGD CIW 536 z³.
Posiada kredyt hipoteczny na
remont domu zaci¹gniêty w PKO
S A o/ Nowogardzie w 2004 roku
w wysokoœci 66 tys. z³ na okres
10 lat – wspó³w³asnoœæ, pozosta³o do sp³aty 8 tys. z³.
Krzysztof Borkowski prowadzi gospodarstwo indywidualne rolne, posiada na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ dom o powierzchni 96 mkw o wartoœci
150 tys. z³, gospodarstwo o powierzchni 19,80 ha na w³asnoœæ
oraz 42 ha – dzier¿awa z ¿on¹ o
wartoœci 300 tys. z³, rodzaj zabudowy dom, dwa budynki gospodarcze. Z tego tytu³u w roku ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 80 tys. z³, dop³ata 90 tys. z³. wspó³w³asnoœæ maj¹tkowa. Z tytu³u diety radnego – 2.550 z³ –
wspó³w³asnoœæ maj¹tkowa.
Posiada ci¹gnik Zetor 16145 z
1986 r., ci¹gnik Ursus z 1976 r –

wspó³w³asnoœæ maj¹tkowa.
Posiada kredyt w BG¯ Œwidwin na zakup maszyn rolniczych
w 2012 roku na okres 5 lat w
wysokoœci 148 tys. z³, na koniec
2013 roku pozosta³o do sp³aty 148
tys. z³.
W³adys³aw Kamola posiada
gospodarstwo rolne, w roku ubieg³ym zgromadzi³ 75 tys. z³, posiada
dom o powierzchni 160 mkw. o
wartoœci 400 tys. z³ oraz dom o
powierzchni 420 mkw. o wartoœci
700 tys. z³, tytu³u prawny – akt
notarialny, wspó³w³asnoœæ 1/ 2
czêœci – wspólnota, mieszkanie o
powierzchni 60 mkw. o wartoœci
180 tys. z³ – akt notarialny wspólnoœæ maj¹tkowa.
Gospodarstwo indywidualne o
powierzchni 4,34ha (wspólnoœæ),
37,05 ha (1/ 2 czêœci) o wartoœci
400 tys. z³ (1/ 2 czêœci), wspólnota 63.500 z³. Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarcze, chlewnie,
obora, stodo³a. Tytu³ prawny akt
notarialny, wspó³w³asnoœæ 1/ 2
czêœci – wspólnota.
Z tego tytu³u w roku ubieg³ym
osi¹gn¹³ przychód w wysokoœci
270 tys. z³ dochód – 150 tys. z³.
Inne nieruchomoœci: dzier¿awa – grunty o powierzchni
58.7875 ha, budynki gospodarcze
o powierzchni 1400 mkw, staw
0,15 ha wspó³w³asnoœæ, budynki
800 tys. z³, nieu¿ytek – 5 tys. z³.
Tytu³ prawny akt notarialny,
wspó³w³asnoœæ 1/ 2 czêœci –
wspólnota, umowa dzier¿awy od
ANR, akt notarialny.
Z tytu³u pe³nienia obowi¹zków
spo³ecznych i obywatelskich
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
2.720 z³.
Posiada ci¹gnik Fiat 1994 –
w³asnoœæ, samochód marki Mercedes z 2005 r. na w³asnoœæ, samochód ciê¿arowy marki Mercedes z 1997 r. - w³asnoœæ.
Posiada kredyt preferencyjny
w wysokoœci 50.800 z³ z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z
produkcj¹ roln¹ w celu powiêkszenia gospodarstwa rolnego w
BS w Goleniowie o/ £obez.
Bo¿ena Kipisz posiada dom o
powierzchni 100 mkw. o wartoœci
150 tys. z³ na wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñsk¹. Posiada gospodarstwo indywidualne rolne o powierzchni 12,28 ha o wartoœci 300
tys. z³, dodatkowo obora, wiata –

wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska. Z
tego tytu³u w roku ubieg³ym osi¹gnê³a przychód w wysokoœci
132 tys. z³, dochód – 3 tys. z³. Z
tytu³u diety radnej osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 2.550 z³. jest
wspó³w³aœcicielem samochodu
marki Citroen C5 z 2003 r.
Józef Lewandowski dyrektor Wydzia³u Komunikacji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w £obzie.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 59.738,49 z³, z tytu³u
pe³nienia obowi¹zków spo³ecznych i obywatelskich – 2.210 z³ –
dochody stanowi¹ maj¹tek odrêbny.
Posiada zobowi¹zania powsta³e w wyniku zakoñczenia
dzia³alnoœci gospodarczej w rolnictwie – nabywca udzia³ów w
spó³ce nie zap³aci³ za kupione
udzia³y i maj¹tek ruchomy. Trwa
dochodzenie nale¿noœci na drodze s¹dowej. Pozosta³e zobowi¹zania: Urz¹d Gminy w Radowie
Ma³ym – 65 tys. z³ plus odsetki,
Agencja Nieruchomoœci Rolnych
O/T w Szczecinie – 10 tys. z³ plus
odsetki. Zobowi¹zania nale¿¹ do
maj¹tku odrêbnego.
Boles³aw £êcki, rencista na
koniec ubieg³ego roku zgromadzi³ na koncie 3.098,02 z³. Posiada dom o powierzchni 175,13
mkw. o wartoœci 350 tys. z³ na
wspó³w³asnoœæ. Rodzaj gospodarstwa – indywidualne o powierzchni 17,95 ha, tytu³ prawny
– dzier¿awa. Dop³aty bezpoœrednie i rolnoœrodowiskowe w wysokoœci 35.538,82 z³. W ubieg³ym roku osi¹gn¹³ dochód z tytu³u emerytury w wysokoœci
13.426,24,z tytu³u diety radnego
3.170 z³, z tytu³u umowy zlecenia
Wojskowe Ko³o £owieckie Cyranka 1.635 z³.
Posiada samochód marki VW
Passat z 2003 roku, samochód
marki Opel Astra z 2005 roku,
ci¹gnik marki CASE 1594 z 1987
roku.
Posiada kredyt preferencyjny
obrotowy klêskowy przeznaczony na likwidacjê klêski ¿ywio³owej udzielony w 2011 roku w
wysokoœci 30 tys. z³ p³atny w 4
ratach rocznych, saldo na koniec
roku wynosi³o 7,5 tys. z³. Ostateczny termin sp³aty 31.12.2014.

tygodnik ³obeski 2.9.2014 r.

Janina Pawluk nauczyciel w
szkole Podstawowej w Siedlicach posiada mieszkanie o powierzchni56,18 mkw o wartoœci
69 tys. z³, tytu³ prawny w³asnoœciowe. Ze stosunku pracy w
roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód
w wysokoœci 54.690,25 z³, z tytu³u umowy zlecenia 758,68 z³ z
tytu³u diety radnej – 3 tys. z³.
Posiada samochód osobowy
marki Volkswagen Golf z 2004
roku.
Posiada kredyt mieszkaniowy
W³asny K¹t w kwocie 72.400 z³
w Banku PKO S A.
Stefan Remiœko, emeryt, w
roku ubieg³ym zgromadzi³ 50 tys.
z³ – wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska.
Posiada mieszkanie o powierzchni 74 mkw o wartoœci 150 tys. z³
– wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska. Z
tytu³u emerytury w roku ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 30.041 z³, z tytu³u diety radnego – 2.720 z³.
Posiada samochód osobowy
marki Opel Astra Classic z 2006
roku – wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska.
Miros³aw Szredel pracuje
jako monter w zak³adzie Us³ugowym – P³oty Stanis³aw Miko³ajczyk. W rubryce dochody zosta³o wpisane: „nie dotyczy”.
Andrzej Szubert rolnik, w
ubieg³ym roku zgromadzi³ na koncie 4 tys. z³ – wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñska. Posiada mieszkanie o
powierzchni 73,70 mkw o wartoœci 50 tys. z³ – wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñska. Posiada ziemiê orn¹,
lasy i ³¹ki o powierzchni o,7991 ha
plus 0,1687 ha o wartoœci 7 tys.
z³, rodzaj zabudowy – budynek
gospodarczy – dzier¿awa, w³asnoœæ.
Z tego tytu³u w roku ubieg³ym
osi¹gn¹³ przychód w wysokoœci
23.827,61 z³, dochód – 3,5 tys. z³.
Inne nieruchomoœci – 69 mkw
o wartoœci 15 tys. z³. - wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska. Z tytu³u diety
radnego osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 2720 z³. PIT-36 – 1664 z³.
Marzanna Taborska jest w³aœcicielk¹ sklepu spo¿ywczego w
Orlu, posiada mieszkanie o powierzchni 54 mkw o wartoœci 50
tys. z³ - wspó³w³aœciciel. Z tytu³u
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w roku ubieg³ym osi¹gnê³a przychód w wysokoœci
314.354,94
z³,
dochód
–
13.403,51 z³. Z tytu³u radnej
otrzyma³a dochód w wysokoœci
2210 z³, Hotele ADC s z o.o. Kraków dochód 7586,09 z³. Posiada
samochód marki Opel Vectra C z
2003 roku.

WÊGORZYNO
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Wyniki kontroli druzgocz¹ce
(WÊGORZYNO). Gmina
wci¹¿ boryka siê
z mo¿liwoœci¹ oddania
w u¿ytkowanie sieci
kanalizacyjnej sieci
wodoci¹gowej i
kanalizacji sanitarnej
w granicach aglomeracji
Wêgorzyno - Etap I.
Nadal jest to jeden wielki bubel. Gmina w tej sprawie prowadzi mediacje z wykonawc¹, a z
drugiej strony og³osi³a ju¿ drugi
przetarg na wykonanie poprawek- nikt nie zg³osi³ do tego zadania, ³¹cznie z firm¹, która sieæ
po³o¿y³a.
W og³oszeniu o zamówieniu
czytamy m.in.: Usuniêcie wad i
usterek polega na ca³kowitej
przebudowie wskazanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przy³¹czami.
Bardzo szczegó³owe badania
ca³ej sieci przeprowadzi³ Miros³aw Przysiwek reprezentuj¹cy
Zak³ad Obs³ugi Inwestycji ze
Stargardu Szczeciñskiego. Na
potrzeby gminy taka diagnoza
zosta³a ju¿ niegdyœ wykonana, ale
tylko na czêœci inwestycji. Tym
razem zosta³a wykonana analiza
ca³oœci sieci, dokumentacjê wykonano dla bieg³ego s¹dowego
oraz do wiadomoœci mediatora.
Wyniki badañ nadal s¹ druzgocz¹ce dla podwykonawcy czyli
PUWiS Nowogard.
Przypominamy, ¿e komisja odbiorowa, która pracowa³a w marcu 2012 roku wskaza³a szereg
wad.
Wykonawca TAHAL Polska
(EKOWARK) w osobie podwykonawcy PUWiS Nowogard powróci³ na plac budowy, aby usterki usun¹æ. Usuwanie usterek
trwa³o do wrzeœnia 2012 roku.
Przyst¹piono nastêpnie do ponownej oceny inwestycji.
Badaniem jakoœci objêto niezale¿ny od systemu odbiornik œcieków. Stwierdzono na tym odcinku wystêpowanie krzywizn na
kolektorach oraz przy³¹czach w
takich iloœciach, ¿e konieczna
by³a przebudowa ca³ego odcinka.
Po tym stwierdzono koniecznoœæ przebadania ca³oœci inwestycji.
Stwierdzono za³amania i prze³amania kolektora, nieszczelnoœci, deformacje obwodu ruroci¹gu, uszkodzenia obwodów rur na

³¹czeniach, pêkniêcia mechaniczne rur, niew³aœciwe ukierunkowanie kielichów i koñców bosych rur, nieodpowiedni kierunek
u³o¿enia rur w stosunku do siebie.
W kolektorze g³ównym doliczono siê 351 wad, a dla przy³¹czy 427. Raport z wykonania
prac, sporz¹dzono na koniec
lipca 2014 roku.
Mimo korekt g³êbokoœciowych nie dokonano utrzymania
zasady minimalnie dopuszczanych spadków dla odcinków kolektorów g³ównych pomiêdzy
studniami i odcinków przy³¹czy.
Nadal s¹ przeciwspadki albo zbyt
ma³e spadki. To z kolei sprawia,
¿e œcieki tymi rurami nie pop³yn¹,
bynajmniej systemem grawitacyjnym, bo zwyczajnie do góry
nie pop³yn¹. Podobna sytuacja
ma miejsce na przy³¹czach.
Najwiêksza wad¹ jest jednak
infiltracja (przesi¹kanie). Gmina
w trakcie prowadzenia kamerowania (ponad 14 godzin materia³u

filmowego z badania kolektorów
oraz ponad 10 godzin z kamerowania przy³¹czy) prowadzi³a badanie w zakresie iloœci gromadzenia siê wód w istniej¹cym kolektorze. Dokonywane by³o wypompowywanie wód z systemu.
Pierwsze pompowanie odby³o
siê 15 maja, trzy dni wczeœniej
system kanalizacji sanitarnej wype³niony by³ wod¹, (jedynie 30
cm górnej objêtoœci komory
pompowni
nie
wype³niona
wod¹). 14 dni po trzecim pompowaniu z 9. czerwca jedynie 30 cm
górnej objêtoœci komory pompowni nie by³a wype³niona wod¹.
Tym samym gmina wci¹¿ walczy o to, aby PUWiS Nowogard
dokona³ napraw. Czy tak siê stanie, czas poka¿e. A póki co rury
le¿¹ w ziemi, pieni¹dze wydane, a
kanalizacja jak nie dzia³a³a, tak nie
dzia³a. Podwykonawca naprawiaæ niczego nie zamierza, a
chêtnych jak na razie do wykonania poprawek – brak.
MM
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OG£OSZENIA - INFORMACJE

OG£OSZENIE
I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Radowianka” w Radowie Ma³ym og³asza
przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego sk³adaj¹cego siê z pokoju z aneksem kuchennym, ³azienki z wc i przedpokoju po³o¿onego w Radowie Ma³ym Nr 66/3 o pow. 18,1 mkw. wraz z
udzia³em 23/1000 czêœci wspólnych w budynku mieszkalnym i dzia³ce
gruntu dla którego S¹d Rejonowy w Gryficach IX Zamiejscowy Wydzia³ w £obzie prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr KW 16129 stanowi¹cy
w³asnoœæ Spó³dzielni.
1. Przetarg na poni¿szych zasadach odbêdzie siê w dniu 24.09.2014 r.
o godz.11.00 w siedzibie Spó³dzielni w Radowie Ma³ym.
2. Cena wywo³awcza wynosi 32 000 z³ /s³ownie: trzydzieœci dwa tysi¹ce z³/
3. Wadium w kwocie 3 200 z³ /s³ownie: trzy tysi¹ce dwieœcie z³/ nale¿y
wp³aciæ na konto Spó³dzielni Mieszkaniowej „Radowianka” w Radowie
Ma³ym Nr 51 1020 2847 0000 1402 0006 1127 do dnia 23.09.2014 do
godziny 1300 , przy czym o wp³acie decyduje data faktycznego wp³ywu
w/w kwoty na konto.
4. Kwota post¹pienia wynosi 1000 z³.
5. Osoby przystêpuj¹ce do przetargu winne okazaæ siê dowodem to¿samoœci, dowodem wp³aty wadium wraz z podaniem numeru konta, na
które w razie koniecznoœci wadium zostanie zwrócone.
6. Wp³aty wylicytowanej przez wygrywaj¹cego przetarg kwoty nale¿y
dokonaæ w ca³oœci w terminie 21 dni od daty przetargu na konto Spó³dzielni.
7. Wadium przepada na rzecz Spó³dzielni w przypadku nie dokonania
wp³aty wylicytowanej kwoty w terminie okreœlonym w pkt.6 lub niestawienia siê wygrywaj¹cego w kancelarii notarialnej w celu sporz¹dzenia
umowy notarialnej sprzeda¿y.
8. Wygrywaj¹cy przetarg pokrywa koszty sporz¹dzenia umowy notarialnej sprzeda¿y , dokonania zmiany w ksiêdze wieczystej i podatku od
czynnoœci cywilnoprawnych.
9. W przypadku niedotrzymania warunków okreœlonych w pkt.6 i 7 przetarg zostaje uniewa¿niony.
10. Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu bez podania przyczyny.
11. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ telefonicznie pod numerem telefonu 091 3972280 lub w biurze Spó³dzielni w godzinach od 8.00 do 14.00.
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Œledzimy karierê pi³karsk¹ ch³opaka z Dalna

Kacper Chodyna
powo³any
na dwumecz
z Irlandi¹ Pó³nocn¹

Firma KRUKOWIAK

oferuje mieszkania
w nowo wybudowanym
bloku oraz atrakcyjne

nieruchomoœci
w uroczych terenach ca³ego kraju

Tel. 603 791 332, 506 948 995,
www.uroczedzialki.pl

PZPN poinformowa³, ¿e trener
reprezentacji Polski do lat 16, Bart³omiej Zalewski, powo³a³ 18 zawodników na towarzyski dwumecz z Irlandi¹ Pó³nocn¹. Jest wœród nich
Kacper Chodyna, ch³opak z Dalna
(gm. £obez), obecnie graj¹cy w Lechu Poznañ.
Wszyscy, którzy chcieliby obejrzeæ Kacpra w akcji i dopingowaæ

mu, bêd¹ mieli okazjê to zrobiæ ju¿ 15
wrzeœnia (poniedzia³ek), gdy¿
pierwszy mecz z Irlandi¹ odbêdzie
siê w niedalekim Z³ocieñcu (powiat
drawski). Pocz¹tek meczu o 16.30.
Drugi mecz w Ko³obrzegu, 17 wrzeœnia, o 19.00. Kacper zagra w polskiej
reprezentacji U-16 z kolegami z m.in.
takich klubów: Legia Warszawa,
Ruch Chorzów, Hamburger SV, Korona Kielce, Górnik Zabrze.
(r)

tygodnik ³obeski 2.9.2014 r.
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SPORT

Zabrak³o ³utu szczêœcia
(DOBRA) W swoim kolejnym
meczu o mistrzostwo IV ligi pi³karze Sarmaty na w³asnym obiekcie
zmierzyli siê z siln¹ dru¿yn¹ Gryfa
Kamieñ Pomorski.
Gryf w ostatnim sezonie zaj¹³
wysokie IV miejsce w tabeli a pi³karze strzelaj¹c 71 bramek okazali siê
najskuteczniejsi w ligowej rywalizacji. W meczu z Sarmat¹ trener Gryfa
postawi³ na doœwiadczonych zawodników i w pierwszej „11” znalaz³o siê a¿ 5 zawodników w wieku
powy¿ej 30 lat. Doœwiadczenie tych
zawodników szczególnie uwidoczni³o siê w koñcówce meczu, gdy Gryf
wykorzysta³ nadzwyczaj skutecznie
wszystkie b³êdy gospodarzy. Przez
pierwsz¹ godzinê meczu dru¿yna
Sarmaty by³a równorzêdnym przeciwnikiem dla zespo³u Gryfa. Jednak
w tym okresie gry zabrak³o gospodarzom przys³owiowego ³utu szczêœcia: najpierw pechowa interwencja
Mateusza Krupskiego spowodowa³a utratê bramki a w 50' Przemys³aw
Rembisz wykonywa³ rzut karny, któ-

ry niestety dla Sarmaty obroni³
bramkarz goœci. Pod³amani takim
obrotem sprawy pi³karze Sarmaty
stracili jeszcze 4 bramki, odpowiadaj¹c w zamian tylko jednym honorowym trafieniem Arkadiusza Paw³owskiego.
Sarmata Dobra – Gryf Kamieñ
Pomorski 1:5 (0:1)
Strzelcy bramek: dla Sarmaty: Arkadiusz Paw³owski (88'), dla Gryfa:
Adrian Kapczyñski (20'), Sebastian
Kmetyk (56' rz. k.), Kacper Wittbrodt
(57'), Mateusz Ksi¹¿ek (87'), Rados³aw Smela (90'). W 50' Benedyczak
(Gryf) obroni³ rzut karny wykonywany przez Rembisza (Sarmata).
Sk³ady dru¿yn:
Sarmata Dobra: Mateusz Krupski, Wojciech Dorsz, Arkadiusz Paw³owski, Dominik Maziarz, Damian
Dzierbicki, Filip Plewiñski (67' Damian Koœciuk), £ukasz Olechnowicz, Cezary Szkup, Przemys³aw
Rembisz ( 70' Maciej Go³dyn), Mateusz Kowalczyk (75' Zdzis³aw Szw¹der), Emilian Kamiñski (77' Andrzej
Kierek) oraz w rezerwie: Sebastian

Sparta rozbi³a Poloniê
(WÊGORZYNO) Piêæ bramek,
czerwona kartka i klasyczny hattrick. Tak w skrócie mo¿na opisaæ
sobotni mecz w Wêgorzynie pomiêdzy Spart¹ a Poloni¹ P³oty.
Strzelanie rozpocz¹³ B. Okoniewski, który po doœrodkowaniu J. Kiernickiego i precyzyjnym odegraniu A. Samala dope³ni³ formalnoœci. Goœcie celny
strza³ na bramkê D. Sobañskiego oddali
dopiero w 41 minucie z rzutu wolnego.
Po przerwie dzia³o siê zdecydowanie
wiêcej. W 57 min. doœrodkowanie przepuszcza obroñca Polonii, pi³ka trafia do
Kiernickiego, który podwy¿sza wynik
na 2:0. Goœcie strzelaj¹ w 67 min. Bramka z 82 min. na d³ugo pozostanie w pa-

Marciniak, Wojciech Kwiatkowski,
Wojciech Bonifrowski.
Gryf Kamieñ Pomorski: Ireneusz Benedyczak, Sebastian Kmetyk,
Adrian Kapczyñski, Piotr Miedziñski (46' Rados³aw Smela), Damian
Karczmarski, Bartosz Sasin (81' Jan
Byczkowski), Ryszard Król, Szymon
W³odarek (70' Szymon Deuter),
Przemys³aw D¹browski, Kacper Wittbrodt (86' Mateusz Ksi¹¿ek), Rafa³
Janus oraz w rezerwie: Przemys³aw
Ksi¹¿ek, Szymon Werner, Adrian
Wanagiel.
Sêdzia g³ówny: T. Simlat, asystenci: P. Wo³ejszo i T. Koz³owski. (e)

WYNIKI I TABELE
IV liga
Stal Szczecin - Iskra Bia³ogard
2:0, Osadnik Myœlibórz - Arkonia
Szczecin 3:1, Kluczevia Stargard Hutnik Szczecin 1:3, Œwit Szczecin D¹b Dêbno 4:3, Sarmata Dobra - Gryf
Kamieñ Pomorski 1:5, Lech Czaplinek - Darzbór Szczecinek 0:0, Vineta
Wolin - Energetyk Gryfino 6:1, Odra
Chojna - Ina Goleniów 1:1.

miêci kibiców jak i samego strzelca Kiernickiego. Ten po strzale R. ¯uka i
odbiciu pi³ki przez bramkarza, przej¹³
pi³kê przy linii koñcowej, ogra³ dwóch
obroñców i bramkarza na ma³ej przestrzeni, po czym skierowa³ pi³kê do
bramki obok rozpaczliwie interweniuj¹cego kolejnego obroñcy. W doliczonym czasie gry Kiernicki dorzuci³ trzeci¹ swoj¹ bramkê, a czwart¹ dla zespo³u. Brawo Sparta.
Sparta: D. Sobañski, B. Drewicz, P.
¯urawik, K. Kacprzak, J. Konieczny
(83' L. Radziejewski), D. Romañczyk
(42' N. Halamus), M. Wojciechowski,
A. Samal (61' R. ¯uk), B. Okoniewski
(90' A. Wilczyñski), J. Kiernicki. (ms)

IV liga
06.09.14. sobota
12.00 Iskra Bia³ogard - Lech Czaplinek
13.30 Arkonia Szczecin - Odra Chojna
15.00 Gryf Kamieñ Pomorski - Kluczevia Stargard
16.00 D¹b Dêbno - Energetyk Gryfino
16.00 Hutnik Szczecin - Vineta Wolin
17.00 Ina Goleniów - Sarmata Dobra
17.00 Darzbór Szczecinek - Osadnik Myœlibórz
07.09.14 niedziela
15.00 Œwit Szczecin - Stal Szczecin

Klasa wojewódzka
06.09.14 sobota
11.00 Ina Iñsko - Zorza Dobrzany
15.00 Gavia Choszczno - Piast Chociwel
16.00 Stal Lipiany - Flota II Œwinoujœcie
16.00 Orkan Suchañ - Sparta Wêgorzyno
17.00 K³os Pe³czyce - B³êkit Pniewo
17.00 Polonia P³oty - Pomorzanin Nowogard
17.30 Unia Dolice - Odrzynka Radziszewo
18.00 Morzycko Moryñ - Jeziorak Szczecin

WYNIKI I TABELE

Klasa okrêgowa

1. Œwit Szczecin
2. Vineta Wolin
3. Osadnik Myœlibórz
4. Gryf Kamieñ Pom.
5. Hutnik Szczecin
6. Lech Czaplinek
7. Darzbór Szczecinek
8. Kluczevia Stargard
9. Odra Chojna
10. Stal Szczecin
11. D¹b Dêbno
12. Sarmata Dobra
13. Arkonia Szczecin
14. Ina Goleniów
15. Iskra Bia³ogard
16. Energetyk Gryfino

9 7:4
7 10:4
7 7:3
6 9:3
6 5:2
5 4:1
4 3:2
4 6:6
4 2:5
4 4:4
3 5:5
3 3:8
2 3:5
2 3:6
0 1:6
0 2:10

Granie w planie

06.09.14 sobota
11.00 Iskierka Szczecin - Mewa Resko
11.00 Victoria 95 Przec³aw - Sparta Gryfice
13.30 Ehrle Dobra Szcz. - Œwiatowid £obez
15.00 GKS Mierzyn - Promieñ Mosty
16.00 Masovia Maszewo - Wybrze¿e Rewalskie
17.00 Iskra Golczewo - Intermarche Rega Trzebiatów
17.30 Wicher Brojce - Kasta Szczecin
07.09.14 niedziela
17.00 Fagus Ko³bacz - Tanowia Tanowo

Klasa A
06.09.14 sobota
Fala Miêdzyzdroje - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
Jantar Dziwnów - Pionier ¯arnowo
B³êkitni Trzyg³ów - Radowia Radowo Ma³e
16.00 Ba³tyk Gostyñ - Korona Stuchowo
17.00 Znicz Wysoka Kamieñska - Sowianka Sowno
07.09.14 niedziela
13.00 Jastrz¹b £osoœnica - Orze³ Prusinowo

Klasa wojewódzka
Sparta Wêgorzyno - Polonia P³oty
4:1, Pomorzanin Nowogard - K³os Pe³czyce 4:0, Piast Chociwel - Ina Iñsko
2:1, Jeziorak Szczecin - Orkan Suchañ
4:1, Zorza Dobrzany - Unia Dolice 2:2,
Odrzynka Radziszewo - Flota II Œwinoujœcie 3:0, Morzycko Moryñ - Stal Lipiany 3:1, B³êkit Pniewo - Gavia
Choszczno 6:4.
1. Pomorzanin Now.
9 7:0
2. B³êkit Pniewo
9 12:7
3. Piast Chociwel
9 7:2
4. Morzycko Moryñ
7 5:2
5. K³os Pe³czyce
6 3:4
6. Stal Lipiany
6 9:4
7. Sparta Wêgorzyno
6 6:4
8. Zorza Dobrzany
5 13:6
9. Odrzynka Radziszewo 4 6:8
10. Polonia P³oty
3 5:6
11. Jeziorak Szczecin
3 4:5
12. Unia Dolice
1 5:7
13. Orkan Suchañ
1 1:6
14. Gavia Choszczno
0 5:9
15. Ina Iñsko
0 2:7
16. 16. Flota II Œwinoujœcie 0 2:15
Klasa okrêgowa
Zaleg³e mecze 2 kolejki: GKS Mierzyn - Œwiatowid £obez 5:3, Wicher
Brojce - Intermarche Rega Trzebiatów
0:5. Wyniki 3 kolejki: Tanowia Tanowo
- Ehrle Dobra Szcz. 2:1, Œwiatowid
£obez - Victoria 95 Przec³aw 2:0, Promieñ Mosty - Iskierka Szczecin 0:1,
Mewa Resko - Iskra Golczewo 1:3,
Intermarche Rega Trzebiatów - Kasta
Szczecin 3:4, Masovia Maszewo - Wicher Brojce 0:1, Wybrze¿e Rewalskie Fagus Ko³bacz 2:0, Sparta Gryfice GKS Mierzyn 1:1.
1. Iskra Golczewo
9 8:2
2. Tanowia Tanowo
9 8:3
3. Œwiatowid £obez
6 7:5
4. Wybrze¿e Rewalskie 6 5:3
5. Fagus Ko³bacz
6 6:4
6. Iskierka Szczecin
6 3:2
7. Intermarche Rega
4 9:5
8. Mewa Resko
4 4:5
9. GKS Mierzyn
4 8:7
10. Masovia Maszewo
3 4:5
11. Promieñ Mosty
3 3:5
12. Wicher Brojce
3 2:7
13. Kasta Szczecin
3 5:7
14. Ehrle Dobra Szcz.
3 4:5
15. Sparta Gryfice
1 1:4
16. Victoria 95 Przec³aw 0 0:8
Klasa A
Radowia Radowo Ma³e - Fala Miêdzyzdroje 1:3, Orze³ Prusinowo - Korona Stuchowo 2:4, Pionier ¯arnowo Jastrz¹b £osoœnica 0:3, Prawobrze¿e
Œwinoujœcie - Jantar Dziwnów 0:4,
Znicz Wysoka Kamieñska - Ba³tyk
Gostyñ 5:0, Sowianka Sowno - B³êkitni
Trzyg³ów 1:0.
1. Znicz Wysoka Kam. 3 5:0
2. Jantar Dziwnów
3 4:0
3. Jastrz¹b £osoœnica
3 3:0
4. Korona Stuchowo
3 4:2
5. Fala Miêdzyzdroje
3 3:1
6. Sowianka Sowno
3 1:0
7. B³êkitni Trzyg³ów
0 0:1
8. Orze³ Prusinowo
0 2:4
9. Radowia Radowo M. 0 1:3
10. Pionier ¯arnowo
0 0:3
11. Prawobrze¿e Œwin.
0 0:4
12. Ba³tyk Gostyñ
0 0:5
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GEOCACHING
W POWIECIE £OBESKIM
G

eocaching jest form¹ turysty
ki, która z powodzeniem wi¹¿e komputerow¹ pasjê nie tylko m³odych ludzi z rekreacj¹ na œwie¿ym powietrzu. Jest to zabawa w poszukiwanie skarbów za pomoc¹ odbiornika
GPS. Ide¹ przewodni¹ jest znalezienie
ukrytego wczeœniej w terenie pojemnika (nazywanego „geocache”) i odnotowanie tego faktu na specjalnej stronie
internetowej. Geocaching jest zabaw¹
miêdzynarodow¹ kierowan¹ do poszukiwaczy przygód w ka¿dym wieku. Jej
uczestnicy utrzymuj¹ ze sob¹ kontakty
i organizuj¹ cykliczne spotkania. Wa¿na jest równie¿ dla nich ochrona œrodowiska.
Na terenie Polski znajduje siê 10673
skrytki, z których 8854 jest aktywnych. Skrytki zosta³y znalezione
423516 razy, co daje œrednio 39,7 znalezieñ na skrytkê. 40490 u¿ytkowników znalaz³o przynajmniej jedn¹
skrytkê, 1497 u¿ytkowników za³o¿y³o
przynajmniej jedn¹ skrytkê.
Po raz pierwszy nazwa „geocaching” pojawi³a siê 30 maja 2000 r. S³owo „cache” w jêzyku angielskim to
skrytka, kryjówka, schowek i nawi¹zuje do ukrywanych niegdyœ skarbów
przez piratów, z³odziei, uciekinierów
Przedrostek „geo” (ziemia) oznacza po
pierwsze globalny charakter tej zabawy, jak równie¿ analogiê do geografii,
czyli nauki o rozmieszczeniu zjawisk
na kuli ziemskiej. Zlokalizowanie pojemnika geocache jest mo¿liwe dziêki
posiadaniu wspó³rzêdnych geograficznych. S³owem „geocache” okreœla siê
ukryty pojemnik przeznaczony do
szukania. Oprócz angielskiego s³owa
„geocache” w Polsce stosuje siê wymiennie takie nazwy jak „skrzynka”,
„skrytka” albo „kesz”.
Najczêœciej zak³ada siê skrytki w
atrakcyjnych turystycznie miejscach
(zabytki, przyroda, historia). Liczy siê
te¿ pomys³ na ich zamaskowanie.
Skrytki mog¹ byæ ró¿nej wielkoœci - od
malutkich pojemniczków mniejszych
od naparstka po olbrzymie skrzynie
mog¹ce z powodzeniem pomieœciæ
cz³owieka. Im wiêcej pomys³owoœci,
tym skrytka lepiej oceniana przez innych. Czasami znalezienie koñcowej
skrzynki poprzedzone jest wykonaniem okreœlonych zadañ - np. zebranie
informacji z innych miejsc, lub rozwi¹zanie zadañ logicznych. Niektóre mog¹
byæ prawdziwymi wyzwaniami i zabieraæ nawet kilka miesiêcy zanim poszukiwacz odnajdzie koñcow¹ skrytkê.
Zawsze jednak odnalezienie fina³owego
pojemnika odbywa siê na podstawie

wspó³rzêdnych geograficznych, co
wyró¿nia geocaching od innych zabaw
terenowych.
Podstawowym
wyposa¿eniem
skrytki jest „logbook”, czyli papierowy dziennik wpisów, o³ówek i temperówka. W³asnorêczne umieszczenie
wpisu w logbooku jest podstaw¹ do
uznania skrytki jako znalezionej. Jest to
jedna z elementarnych zasad geocachingu. Prócz logbooka umieszcza siê w
œrodku ró¿nego rodzaju przedmioty
maj¹ce s³u¿yæ wymianie. Ich wartoœæ
zale¿y jedynie od œrodków, jakimi dysponuje zak³adaj¹cy. Nie mog¹ to byæ
jednak przedmioty, których rozprowadzanie jest nielegalne lub niebezpieczne
oraz produkty ³atwo psuj¹ce siê.
W pojemnikach umieszcza siê tak¿e
przedmioty podró¿ne tj. TravelBug
oraz Geocoin, przenosi siê je ze skrytki
do skrytki a ich w³aœciciel mo¿e œledziæ
trasê ich podró¿y.
Wa¿ne jest, aby sam pojemnik by³
trwa³y i szczelny, gdy¿ jest nara¿ony na
dzia³anie warunków atmosferycznych i
zwierz¹t. Pojemnik powinien zawieraæ
informacjê o swoim przeznaczeniu i nie
powinien swoim wygl¹dem przypominaæ przedmiotów stwarzaj¹cych zagro¿enie, ani byæ umieszczany w miejscu
mog¹cym wzbudziæ podejrzenie zamachu terrorystycznego. Autor skrytki
zobowi¹zany jest do serwisowania
skrytki w przypadku jej zaginiêcia,
uszkodzenia lub zape³nienia siê logbooka.
Nie umieszcza siê skrytek geocache
na terenach z zakazem wstêpu i prywatnych bez indywidualnego zezwolenia. Wszelkie zagro¿enia powinny byæ
szczegó³owo opisane, aby poszukiwacz by³ do nich przygotowany.
Ze wzglêdu na ochronê œrodowiska
skrytki rejestrowane na geocaching.com
nie mog¹ byæ zakopywane. Nie mog¹
byæ tak¿e umieszczane w terenach
szczególnie chronionych przyrodniczo
poza wyznaczonymi szlakami (parki
narodowe i rezerwaty). Sposób ukrycia
pojemnika powinien jak najmniej ingerowaæ w œrodowisko naturalne. Podobnie ma to miejsce w przypadku obiektów zabytkowych.
Ka¿da skrytka posiada swój opis w
serwisie geocachingowym. Oprócz
wspó³rzêdnych podaje siê tam informacje o stopniu trudnoœci, zagro¿eniach i
wymaganiach, które pomagaj¹ dobrze
przygotowaæ siê do poszukiwañ. Cenione jest, jeœli opis zawiera informacje
dotycz¹ce danego miejsca, historiê, ciekawostki, a tak¿e zdjêcia ilustruj¹ce
obiekt, którego dotyczy tematyka

skrytki. Im wiêcej ma³o znanych informacji tym opis jest ciekawszy.
Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu £obeskiego pragnie upowszechniæ geocaching na terenie powiatu ³obeskiego poprzez:
- przeprowadzenie seminarium, 10
wrzeœnia w sali £obeskiego Domu Kultury, na które zaprosimy przedstawicieli lokalnych samorz¹dów, stowarzyszeñ i innym osób, którzy s¹ pasjonatami innowacyjnego podejœcia do turystyki. Chcielibyœmy przybli¿yæ
wszystkim ideê geocachingu, gdy¿ na
podstawie doœwiadczeñ z Niemiec
wyraŸnie widaæ, ¿e jest on ogromn¹
szans¹ na rozwój turystyki w naszym
regionie.
- przeprowadzenie w ka¿dej gminie
powiatu ³obeskiego, we wrzeœniu i w
paŸdzierniku, 2-dniowych warsztatów
dla grup 20 osobowych. W pierwszym
dniu warsztatów uczestnicy poznaj¹
historiê i zasady dzia³ania geocechingu,
dowiedz¹ siê jak znaleŸæ, za³o¿yæ i zarejestrowaæ swoj¹ skrzynkê geocachingow¹, jak równie¿ naucz¹ siê obs³ugiwaæ urz¹dzenia GPS. Nastêpnego dnia
w terenie naucz¹ siê praktycznie przy
pomocy urz¹dzeñ GPS znajdowaæ istniej¹ce, zak³adaæ nowe skrzynki, okreœlaæ ich wspó³rzêdne geograficzne i rejestrowaæ je w bazie na stronie geocaching.com. W wyniku tych dzia³añ powstan¹ nowe skrzynki geocachingowe
na terenie poszczególnych gmin powiatu ³obeskiego. (obecnie istniej¹ jedynie
w gminie Wêgorzyno i £obez)
Mamy nadziejê, ¿e to przyczyni siê
nie tylko do wzbogacenia wiedzy o re-

gionie i do budowy to¿samoœci regionu,
ale tak¿e pozwoli odkryæ walory historyczne i przyrodnicze naszego powiatu przez turystów z Polski i z zagranicy. Geocaching szczególnie popularny
jest w Niemczech, gdzie przyczyni³ siê
nie tylko do uratowania wielu podupadaj¹cych gospodarstw agroturystycznych, ale równie¿ do powstania wielu
nowych. Na terenie powiatu ³obeskiego
nie ma wielu spektakularnych zabytków, które przyci¹ga³ybydo nas turystów, ale s¹ opowieœci i osobliwoœci
przyrodnicze, które warto pokazaæ i
spopularyzowaæ, a geocaching doskonale siê do tego nadaje.
Poniewa¿ sprzêt GPS do turystyki
jest stosunkowo drogi i trudno dostêpny (na terenie naszego województwa
nie ma jeszcze wypo¿yczalni tego typu
sprzêtu), w ramach projektu zakupionych zosta³o 10 urz¹dzeñ GPS do geocachingu, które bêd¹ wykorzystywane
podczas warsztatów, a póŸniej bêdzie
mo¿na je wypo¿yczaæ, aby podczas
weekendowych wêdrówek poszukaæ
skrzynek geocachingowych (co prawda
mo¿na wyszukiwaæ skrzynki przy
pomocy odpowiedniej aplikacji na
smartfonie, ale podczas u¿ywania tego
urz¹dzenia doœæ szybko wyczerpuje
siê bateria).
Mamy nadziejê, ¿e po zakoñczeniu
warsztatów ich uczestnicy bêd¹ upowszechniaæ ideê geocachingu wœród
mieszkañców naszego powiatu, jak
równie¿ goœci gospodarstw agroturystycznych, i turystów, którzy coraz
liczniej odwiedzaj¹ nasz region.

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu £obeskiego zaprasza na 2dniowe warsztaty geocachingu, które bêd¹ prowadzone we wszystkich
gminach naszego powiatu wed³ug nastêpuj¹cego planu:

Iloœæ miejsc na warsztatach jest ograniczona.
Szczegó³owych informacji udziela Lidia Lalak-Szawiel dyrektor Biura
LOT Powiatu £obeskiego - tel. 608-826-800.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie.
Operacja pn. "Upowszechnianie innowacyjnej formy turystyki, jak¹ jest geocaching, na terenie powiatu ³obeskiego poprzez przeprowadzenie seminarium i warsztatów, oraz wydanie
folderów promuj¹cych ten rodzaj turystyki" wspó³finansowana ze œrodków Unii Europejskiej w ramach dzia³ania "Ma³e Projekty" w ramach dzia³ania 413 Wdra¿anie lokalnych strategii
rozwoju objêtego PROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja zarz¹dzaj¹ca PROW na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Plebiscyt Tygodnika
Punktacja ogólna
Anna Szymañska - RM Resko
Magdalena Chmura - UM £obez
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez

(427)
(262)
(190)

POWIAT
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy
Beata Medunecka - PUP £obez
Ryszard Brodziñski - starosta
Bo¿ena Zarecka CIW £obez Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie
Józef Drozdowski radny Rady Powiatu
Tadeusz Bas - Wydzia³ Geodezji
Jan Zdanowicz - wicestarosta
Tomasz Mechliñski - starostwo £obez
Kamila Podfigurna - starostwo £obez
Janina Szulc SR £obez
Janusz Zarecki £DK Jolanta Manowiec - dyrektor ZS w £obzie
Maria Sola - PUP £obez
Jolanta Wielgus - PUP £obez
Wies³aw Bernacki - ZDP
Andrzej Gradus - radny Rady Powiatu
Ewelina Poœpieszyñska - Nadzór Budowlany
Katarzyna Weso³a - S¹d £obez
Halina Szymañska - radna Rady Powiatu

(190)
(156)
(56)
(39)
(32)
(31)
(29)
(20)
(16)
(16)
(10)
(8)
(7)
(6)
(6)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

GMINA £OBEZ
Magdalena Chmura - UM £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Krystyna Bogucka - radna RM £obez
Arkadiusz Skrilec - KPP £obez
Helena Szwemmer - radna RM £obez
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
Wies³awa Romejko - radna RM £obez
Bogdan Górecki - radny UM £obez
Lech Urbañski radny RM £obez
Jolanta Babyszko - dyrektor SP2 £obez
Agnieszka Kielar - UM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez
Maria Pokomeda - radna RM £obez
Ewa Ciechañska - UM £obez
Grzegorz Urbañski UM £obez
Jan Ceholnyk - UM £obez
Wies³awa Romejko - radna RM £obez
W³adys³aw Tabaka - RM £obez
Aneta Dajnowska UM £obez
Olga Radziwanowska - UM £obez
Piotr Blumensztajn - UM £obez
Irena Libiszewska - UM £obez
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Stanis³aw Wierudzki - UM £obez
Alicja Tulig³owicz UM £obez
Jolanta Jaremko - UM £obez
Eugeniusz Szymoniak - dyr. Biblioteki
Joanna Kardaœ - UM £obez
Piotr Dynowski - UM £obez
Anna Post - UM £obez
Zbigniew Gromek - UM £obez
Zbigniew Pude³ko - radny RM £obez
Agnieszka M¹draszek UM £obez

(262)
(137)
(96)
(79)
(64)
(59)
(27)
(26)
(23)
(15)
(14)
(12)
(11)
(11)
(10)
(9)
(7)
(6)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Kupon
+
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pozytywnie oceniam

Agnieszka Michna - UM £obez
Kamila Bryczkowska - UM £obez
Henryk Stankiewicz - radny RM £obez
Henryk Stankiewicz - radny RM £obez
Dariusz Ledzion - £DK £obez
El¿bieta Marcinów - UM £obez
Janusz Skrobiñski - radny RM £obez
Kamila Deuter - UM £obez

(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

GMINA DOBRA
Barbara Wilczek - burmistrz Dobrej
Sebastian Kuran - UM Dobra
Agnieszka Witkowska - UM Dobra

(14)
(5)
(3)

GMINA RESKO
Anna Szymañska - RM Resko
Edyta Klepczyñska - RM Resko
Renata Kulik - radna RM Resko
Andrzej Nowak - radny RM Resko
Ryszarda Podsadna - UM Resko
Barbara Basowska - przew. RM Resko
Jolanta Furman - dyrektor CK Resko
Karolina Hagno UM Resko
Wioletta Pieñczakowska - SP Stargard
Agnieszka Mañkowska - OPS Resko
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS
Zygmunt Œwiêcicki - radny RM Resko
Alicja Tichanow - CK Resko
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska
Mateusz Jaworski - UM Resko
£ukasz Sobis - UM Resko
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska

(427)
(180)
(86)
(58)
(52)
(28)
(21)
(13)
(8)
(8)
(5)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(1)

GMINA WÊGORZYNO
Wanda Opala - UM Wêgorzyno
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna
Maria Fiszer - UM Wêgorzyno
Jan Mazuro - przewodnicz¹cy RM Wêgorzyno
Maria Fiszer - UM Wêgorzyno
Urszula Gajda - opiekunka w autobusie
Krystyna Nareska - UM Wêgorzyno
Magda Baryluk - UM Wêgorzyno

(18)
(6)
(3)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)

GMINA RADOWO MA£E
Józef Wypijewski - wójt gminy Radowo M.

(22)

NEGATYWNE OCENY
POWIAT
Micha³ Kar³owski - Starostwo Powiatowe w £obzie (92)
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez
(26)
Jaros³aw Namaczyñski - dyrektor PUP £obez
(26)
Teresa £añ - Starostwo £obez
(13)
Ryszard Brodziñski - starosta ³obeski
(10)
Jan Zdanowicz - wicestarosta
(9)
Beata Medunecka - PUP £obez
(6)
Józef Sitek - sêdzia SR £obez
(6)
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Rady Powiatu
(5)
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez
(5)
Andrzej Gradus - radny powiatowy
(5)
Katarzyna Soczawa - starostwo £obez
(5)
Kamila Podfigurna - Starostwo
(4)
Beata D¹bro - PUP £obez
(4)

5 000
nagrody

Imiê i nazwisko urzednika ..............................................................

Sponsorzy:
miejsce jego zatrudnienia..............................................................
Marcin
Pietrzyk

-

negatywnie oceniam

Imiê i nazwisko urzednika ..............................................................
Kazimierz

Rynkiewicz

miejsce jego zatrudnienia..............................................................

Wype³nione kupony prosimy pozostawiæ w redakcji „tygodnika ³obeskiego”: £obez ul. S³owackiego
6 lub w punkcie sprzeda¿y gazet. Mieszkañcy Reska mog¹ zostawiaæ kupony w sklepie p.
Haliny Stygiñskiej przy ul. Bohaterów Warszawy 2/1 (ko³o przystanku PKS).
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Wies³aw Bernacki - ZDP
Grzegorz Tokarski PUP - £obez
Agnieszka Bednarczyk - PUP £obez
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez Lucyna M¹draszek - S¹d Rejonowy £obez
Maria Sola - PUP £obez
Karolina ¯uczkowska - geodezja £obez
Zbigniew Martyniak - UM £obez
Marek Kubacki - radny RP
Jolanta Kutera - starostwo £obez

(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)

GMINA £OBEZ
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
Helena Szwemmer - radna RM
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Kamila Deuter - UM £obez
Monika Jarzêbska - sekretarz UM
Krystyna Bogucka - radna RM
Leszek Bryczkowski - UM ?obez
Irena Libiszewska - UM £obez
Jolanta Babyszko - dyrektor SP 2 £obez
Marian Kozioryñski - UM £obez
Magdalena Chmura - UM £obez
Kazimierz Chojnacki - radny RM
Janusz Skrobiñski - Radny RM £obez
Bogdan Górecki - radny RM
Agnieszka Kielar - UM £obez
Zbigniew Pude³ko - radny RM
Gra¿yna Wawrzo³a - UM £obez
Zbigniew Martyniak - UM £obez Wies³awa Romejko - UM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez Dariusz Ledzion - £DK
Tadeusz Sikora - radny RM £obez
Katarzyna Danylczak - UM £obez
Maria Pokomeda - radna RM £obez
Henryk Stankiewicz - radny RM
Olga Radziwanowska - skarbnik UM
Ewa Ciechañska UM £obez Agnieszka Michna - UM £obez
Miros³awa Turbak UM £obez
Kamila Bryczkowska - UM £obez
Eugeniusz Szymoniak - Biblioteka £obez
Joanna Kardaœ - UM £obez
Andrzej Ziêba - UM £obez
Piotr Blumensztajn - UM £obez
Konrad Stelmaszyñski - UM £obez
Piotr Æwik³a - radny RM £obez

(307)
(87)
(87)
(73)
(73)
(67)
(62)
(59)
(58)
(23)
(23)
(23)
(19)
(18)
(16)
(15)
(14)
(13)
(12)
(10)
(10)
(8)
(8)
(7)
(7)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

GMINA DOBRA
Barbara Wilczek - burmistrz gminy Dobra
Piotr Hebda- radny gm. Dobra
Kazimierz £ojek - radny g. Dobra

(8)
(8)
(6)

GMINA RESKO
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS Resko
Ryszarda Podsadna - UM Resko Barbara Basowska - radna RM
Anna Szymañska - radna RM Resko
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko Renata Kulik - RM Resko
Jolanta Furman - CK
Edyta Klepczyñska - radna UM Resko
Danuta Mielcarek - sekretarz UM Resko
Andrzej Nowak - RM Resko
Kamila Jaworska - UM Resko
El¿bieta Korgul - RM Resko
Maria Paprocka-Wall - DPS Resko
Aniela Wypch³o - OPS Resko
Oktawiusz Je¿ - radny RM Resko
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard
Adam Seredyñski - radny RM Resko
Wioletta Dynarska-Adamowicz - dyr. SP w Resku
Wojciech Madaliñski - posterunek Resko Agnieszka Mañkowska - OPS w Resku
Pawe³ Gradus - RM Resko
Mariola S³odkowska - UM Resko
Ryszarda Czaban - wicedyrektor SP Resko
Halina Puch - UM Resko
Jan Czaban - radny RM Resko
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska
Mateusz Jaworski - UM Resko
Wies³awa Roszyk - UM Resko
Iwona Lewandowska - OPS Resko
Alfreda Kaczorkiewicz - UM Resko
Alicja Tichanow - CK Resko
Krzysztof Buszta - UM Resko
Patrycja Wypijewska - UM Resko
Jaros³aw Stró¿kowski - UM Resko
Karolina Hagno - UM Resko
Marek Wierzbowski - radny RM Resko

(152)
(157)
(137)
(110)
(73)
(66)
(55)
(23)
(23)
(23)
(17)
(15)
(15)
(11)
(11)
(10)
(10)
(9)
(8)
(6)
(5)
(6)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

GMINA WÊGORZYNO
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna
Wanda Opala - UM Wêgorzyno
Marta Banasik - UM Wêgorzyno

(40)
(13)
(1)
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Zapiski
z pamiêci
(cz. 66, odc. 11)

Poniedzia³ek,
24.11.2013
Cd ... Kupki s¹ normalne,
miêkkie ale zwarte. Ciekaw jestem , czy oczyszczê mu trochê
jelita ze z³ogów? Po powrocie
pranie mojej poœcieli i szmatek.
Przed kolacj¹ Dziadek chcia³
pójœæ do ³ó¿ka. Namówi³em go
na kolacjê. Zosta³. Zjad³ tabletkê
i tak bez kolacji poszed³ spaæ o
17.05. Nakry³em chleb i wêdliny
a sam wzi¹³em siê za pisanie.

Pi¹tek 30.11.2013.
Nie wiem jak zlecia³y te trzy
dni. Dzieñ niby jak co dzieñ a jednak nie mam czasu na nudê.
Dziadek jest dobrym lekarstwem na tê dolegliwoœæ wielu
ludzi. Dosta³em list od córki i
kartê upowa¿niaj¹c¹ do opieki lekarskiej za granic¹. Jest wieczór,
pranie rozwieszone , robiê ciasto
proszkowe z jab³kami. Nie posmarowa³em tortownicy i nie posypa³em bu³k¹ tart¹, ciekaw jestem jak
mi siê uda je wyj¹æ. . . Jutro przyje¿d¿a starsza córka. Planujê siê
wybraæ na kiermasz przedœwi¹teczny oraz na basen. Mam tylko
10 euro na wydanie. Ciasto uros³o
i powoli ciemnieje. Pachnie wspaniale. Na szczêœcie tortownica
by³a pokryta teflonem i ciasto
wypad³o z niej bez problemu.
Przez te trzy dni trochê popisa³em
. Mam ju¿ sporo tekstów. Ponad
250 + Dziadek. Dziadkowi znów
roœnie waga. Ma ju¿ 108.8 kg pomimo tabletek i zastrzyków. Staram siê nie przekarmiaæ go, ale on
wyrównuje to winem. W ci¹gu
trzech dni wypi³ trzy butelki wina i
sporo wody mineralnej. Ta woda
ma mnóstwo soli i gazów.Ale ja nie
jestem od diety i pilnowania co mu
wolno a co nie.
CMYK

