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PROFILAKTYKA
BA£AGANU
(£OBEZ) Takie potraktowanie
radnych przez gminnego
urzêdnika chyba jeszcze nie
mia³o miejsca. Ale ma.
Radnym ³obeskim
przedstawiono projekt
uchwa³y na przysz³y rok
skopiowany z poprzedniego.
Nawet nie wysilano siê za
bardzo, by to ukryæ. Dane
policji diagnozuj¹ce
sytuacjê w gminie £obez
w roku 2005 s¹ takie same
jak w 2004. Zamieniono
tylko lata.
str. 2
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MIESZKAÑCY
WYRÊCZAJ¥
URZÊDNIKÓW

(£OBEZ) Chyba po raz pierwszy w historii ³obeskiego samorz¹du
dosz³o do sytuacji, gdy gmina nie kwapi siê, by broniæ w³asnego
interesu. Robi¹ to za ni¹ sami mieszkañcy. Chodzi o reakcjê na
wycinkê drzew w parku leœnym w £obzie. Mo¿na wiêc postawiæ
pytanie – na co mieszkañcom taki samorz¹d?
str. 8-9

Nowy
prezydent
nowe nadzieje
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia został zaprzysiężony nowy
prezydent Polski Lech Kaczyński. Mamy zmienić Polskę, ale bez Was
jej nie zmienimy. A zmienić ją koniecznie trzeba. - powiedział na zakończenie swojego orędzia. To apel
do każdego Polaka. Do każdego z
nas. Wielu powie, że nie ma co się
łudzić, bo i tak wszyscy oszukują,
kradną i kłamią. W swoim życiu miałem przyjemność spotkać wielu ludzi, którzy nie oszukiwali, nie kradli
i nie kłamali. Zbyt często słowo
„wszyscy” służy usprawiedliwianiu
niegodziwości, tchórzostwa, konformizmu. Łatwiej jest żyć w tłumie,
bo nie trzeba wysiłku i odwagi, by
bronić swoich racji. Ale rezygnacja
z wysiłku i odwagi pozbawia nas
przyjemności bycia twórcą, do czego zostaliśmy stworzeni. Nasz kraj
potrzebuje odwagi nas wszystkich,
byśmy przynajmniej żyli normalnie,
jak ludzie, a nie jak tłum.
Kazimierz Rynkiewicz
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Profilaktyka ba³aganu
(ŁOBEZ) Takie potraktowanie radnych przez gminnego urzędnika chyba
jeszcze nie miało miejsca. Ale ma. Radnym łobeskim przedstawiono projekt
uchwały na
przyszły rok
skopiowany z
poprzedniego.
Nawet nie wysilano się za
bardzo, by to
ukryć. Dane
policji diagnozujące sytuację w gminie
Łobez w roku
2005 są takie
same jak w
2004. Zamieniono tylko lata.
Chodzi o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania
Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
przedstawiony łobeskim radnym w
formie projektu do akceptacji przez
Pełnomocnika ds. Profilaktyki Uzależnień panią Wiesławę Romejko.
Problem polega na tym, że jeżeli
ktoś zadał sobie trud przejrzenia i
porównania go do projektu sprzed
roku, to okazuje się, że w punkcie II –
“Diagnoza sytuacji w gminie i mieście
Łobez” opartej na danych policji w obu
projektach te dane są takie same. Zmienio-

no tylko datę. Diagnoza za 2005 rok zawiera dokładnie te same dane co za rok
2004.
Można podejrzewać, że jest to od
dawna stosowany szablon,
w którym albo
zmienia się
datę,
albo
wstawia inne
cyferki. Dlaczego? Gdyż
autor projektu
powołuje się
na dane Komisariatu
w
Łobzie, a ta-

kiego od czterech lat już nie ma. Jest Komenda Powiatowa Policji.

Siłą rzeczy, jak się przepisuje z roku
na rok ten sam projekt, i dla zachowania
pozoru lub uwzględnienia w nim pewnych wydatków poprawia się go gdzie
niegdzie, to po kilku latach wychodzi z
tego groch z kapustą. Taki w nim bałagan.
Widocznie pani Romejko uznała, że z racji
męża burmistrza nie musi się przed radą
rozliczać i może wypisywać co chce. I tak
przyjmą. A że działalność dotyczy
spraw drażliwych społecznie, zawsze
można powołać się na los biednych dzieci
i społeczną krzywdę. Tylko, że budżet alkoholówki liczy sobie około 200 tys. zł do
wydania. Piszę około 200 tys., bo nawet
konkretnej sumy ogólnego budżetu trudno się doliczyć.W projekcie z 2004 r. plan
wydatków na 2005 r. opiewał na sumę
186.300 zł. Ale już w tegorocznym
sprawozdaniu z realizacji zadań w w
tymże 2005 roku pisze się o planie na
sumę 200.900 zł. Więc trudno powiedzieć, który plan był realizowany.
Bałagan panujący w Programie polega na tym, że o ile planowane wydatki
na kolejne lata podawane są według
działów, rozdziałów i paragrafów, to już
rozliczenie roku podawane jest w liczbach zsumowanych, czyli ogólnie. Na
przykład koszt funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Łobez w
2004 r. wyniósł 45 tys. zł, a w tym roku
już prawie 70 tys. (artykuły spożywcze, szkolne, chemiczne, doposażenie,
usługi TV, transportowe, materiały re-

montowe, festyny), ale z rozliczenia
nie dowiemy się, dlaczego ta suma
wzrosła i na co konkretnie. Podobnie w
pozostałych tematach. Na przykład w
planach ktoś potrafi zaprojektować wynagrodzenie wychowawców w świetlicach, ale już w wydatkach nie dowiemy
się, jak ten plan zrealizowano. A chyba
ktoś to gdzieś odnotowuje, więc jaki problem to wpisać do rozliczenia?
W tym bałaganie umykają cyfry i zadania, a jak nie ma konkretnego rozliczenia, to tylko mogą rodzić się domysły.
Na przykład czym wytłumaczyć
wzrost o 50% kosztów działalności komisji przeciwalkoholowej? Czy tylko
zakupem biurka i 2 krzeseł obrotowych? W 2004 roku jej koszt to 13.520
zł, w tym roku – 19 tys. zł. A wydatki
powinny spaść, bo w tym roku komisja
odbyła 3 posiedzenia, podczas gdy w
ubiegłym – 9. Tak można by analizować
długo, ale i tak poprzestaniemy na domysłach, bo wszystko tu jest płynne.
Jak alkohol. A jak widać po budżecie,
wielu ludzi z niego żyje. Może dlatego
traktuje się ten budżet jak worek, do którego się wrzuca, zamiesza i coś wyjdzie.
Z jakim efektem dla społeczeństwa? Pomijając powyższe uwagi, przygotowanie
tak spreparowanego Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i podanie go radnym
do przyjęcia zakrawa na skandal.
Kazimierz Rynkiewicz

Niezapominajmy o rocznicach
W nadchodzącym, 2006 roku przypadać będzie szereg rocznic rozmaitych wydarzeń. Warto sobie je przypomnieć,
a szczególnie te z minionych ostatnich lat powojennych. Na szczególną uwagę zasługują wydarzenia z 1946 roku, kiedy
to organizowano powojenne życie gospodarcze.
Poniżej wykazano niektóre fakty z terenu powiatu łobeskiego. W zestawieniu podano ilość lat, następnie rok lub nawet
dokładną datę, a potem miejscowość oraz opis czego dotyczy. Fakty podano w skrócie. Zbigniew Harbuz
440 – 1566 Łobez – rozpoczęto utwardzanie kamieniami nawierzchnię ulic.
310 – 1696 Iglice – rozpoczęto budowę kościoła.
290 – 1716 Resko – wielki pożar miasta, ocalało 11 domów i kościół.
190 – 1816 Łobez liczy 1939 mieszkańców.
130 – 1876 Łobez – za miastem zbudowano obiekty stada ogierów.
110 – 1896 Przekazano do użytku wąskotorową linię kolejową Łobez – Dobra.
100 – 1906 Przekazano do użytku linię kolejową Worowo – Resko.
60 – 01. 1946 Resko – uruchomiono linię telefoniczną Resko – Płoty.
60 – 01. 1946 Łobez – założono Społeczno – Obywatelską Ligę Kobiet.
60 – 01. 1946 Łobez – z powiatu wyjeżdża duża grupa Niemców.
60 – 20.02.1946 Łobez – założono Komunalną Kasę Oszczędności.
60 – 29.05.1946 Utworzono województwo szczecińskie.
60 – 30.06.1946 Ogólnopolskie referendum “3 x tak”.
60 – 06.1946 Resko – Armia Czerwona przekazała władzom polskim szpital.
60 – 13.07.1946 Zorganizowano Powiatową Bibliotekę Publiczną.
60 – 31.08.1946 Łobez – powołano Powiatową Radę Narodową.
60 – 08.1946 Uruchomiono linię telefoniczną Resko – Koszalin.
60 – 17.10.1946 Łobez – powołano Miejską Radę Narodową.
60 – 1946 Resko – uruchomiono aptekę przy Monte Cassino.
60 – 1946 Resko – rozpoczyna działalność ZHP.
60 – 1946 Resko – uruchomiono Fabrykę Maszyn Rolniczych.
50 – 1956 Łobez – Józef Czosnyka zakłada Oddział PTTK.
40 – 01.09.1966 W szkołach podstawowych wprowadzono 8-letni cykl nauczania.
30 – 25.09.1976 Zajezierze – utworzono parafię.
30 13.08.1976 Władze PRL wprowadziły kartki na cukier.
30 – 1976 Dobrzyca Stara – nad jeziorem zbudowano stanicę.
30 – 1976 Łobez – zbudowano obiekt administracyjno – handlowy PSS przy ul. Kraszewskiego.
30 – 1976 Łobez – dyrektorem Domu Kultury została Lucyna Kilian.
30 – 1976 Dobra – przy ul. Kościuszki uruchomiono stację CPN.
30 – 1976 Łobez – ufundowano do kościoła dzwon “Józef”.
20 – 1986 Przekazano do użytku zelektryfikowaną linię kolejową Runowo – Łobez – Białogard.
20 – 31.12.1986 Starogard – erygowana została parafia.
10 – 26.09.1996 Łobez – przekazanie do użytku oczyszczalni ścieków.
10 – 11.11.1996 Łobez – odsłonięto w kościele pamiątkową tablicę AK.
10 – 1996 Radowo Małe – przekazano do użytku budynek poczty i centrali telefonicznej.
10 – 1996 Łobez – przy parafii zorganizowano “Caritas”.
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Orzeszkowa uwolniona, ale...

JeŸdziæ tamtêdy nie radzimy
(ŁOBEZ) Po licznych i długotrwałych protestach mieszkańców,
radnych i naszych publikacjach
otwarto dla ruchu ulicę Chopina.
Tym samym jest drugi wyjazd z
osiedla Orzeszkowej, tuż za ogrodzeniem stadionu miejskiego. Przejazd zamknięto, gdy zaczęto budować domy przy ul. Chopina. Po
zmianie ruchu przy liceum okazało
się, że są trzy wjazdy na osiedle, a
tylko jeden wyjazd. Spowodowało
to spore utrudnienia w ruchu mieszkańcom osiedla. Niedawno drogę
Chopina odblokowano, z tym że po
krótkim czasie wyglądała ona jak
ser szwajcarski. Dlatego nie pole-

camy jej do używania, chyba, że
ktoś musi, to jakoś przejedzie. Przy-

dałby się tam spych, który by drogę
od czasu do czasu wyrównał. (r)

Panu Andrzejowi Misiunowi stuknê³a setka

Wiekowy ³obezianin
Andrzejowi towarzyszyła córka pani Łucja.
Burmistrz Łobza Marek Romejko, w towarzystwie urzędników
wręczył jubilatowi
kwiaty i odczytał list
gratulacyjny od premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Redakcja
dołącza się do gratulacji i życzy wielu następnych lat w pogodzie
ducha i zdrowiu. Red.

(ŁOBEZ) Pan Andrzej Misiun to
człowiek nad wyraz skromny. Chociaż 15 grudnia ukończył 100 lat
życia, nie chciał wokół tej rocznicy
robić szumu.
A szkoda, bo pan Andrzej to cała

polska historia Łobza, do którego
przyjechał w 1945 roku. Przeżył tu
połowę swojego życia. Wedle życzenia skromne w formie spotkanie jubilata odbyło się w łobeskim urzędzie
miejskim w dniu jego rodzin. Panu

NA OSTATNIEJ
SESJI RADA
POWIATU
UCHWALI
BUD¯ET
(POWIAT) Rada powiatu
zbierze się na ostatniej w tym roku
sesji w starostwie w dniu 29
grudnia, o godz. 16.00. Najważniejszym punktem obrad będzie
uchwalenie budżetu powiatu na
przyszły rok.
Radni rozpatrzą dziesięć projektów uchwał, w tym zmieniającą tegoroczny budżet. Ustalą
kwotę dotacji dla Łobeskiego
Centrum Turystyki oraz przyjmą
plany pracy poszczególnych komisji w 2006 roku. Na zakończenie roku spotkają się na poczęstunku w Łobeskim Centrum
Turystyki.
(r)
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OFERTY PRACY

AKTUALNE NA DZIEÑ 23.12.2005 r.
 - „Ekswood” w Kamiennym Moście
zatrudni stolarzy meblowych. Tel.
501-716-276.
 - P.P.U.H “Jamex” w Węgorzynie zatrudni betoniarza, operatora koparki i
zwałowarki. Tel. (091)397-19-51.
 - Euro-Transporter w Gryficach zatrudni kierowcę kat. C+E. Tel.
(091)384-25-27.
 - Herkt Waldemar (targowisko Manhattan) w Szczecinie zatrudni sprzedawcę. Tel. 502-528-777.
 - Regionalne Centrum Pomocy Bliźniemu “Monar - Markot” w Rynowie
poszukuje z-cę kierownika w ramach
przygotowania zawodowego. Tel.
(091)3976-630.
 - Agencja Reklamowa Mart-B w
Łobzie zatrudni przedstawiciela handlowego. Tel. (091)579-22-65.
 - PHP “Karex” w Ciesławiu zatrudni
kierowcę kat. C+E. Tel. (091)38-32-560.

(POWIAT) Od przyszłego
roku interesanci w Powiatowym Urzędzie Pracy, będą
przyjmowani w wyremontowanych, bardziej funkcjonalnych
pomieszczeniach. Jak mówi
zastępca dyrektora PUP Piotr Ćwikła - remont ten był
konieczny także ze względów
bezpieczeństwa.
Prace remontowe zaczęły
się w sierpniu tego roku i potrwają do końca stycznia. Pokoje, w których przyjmowano
interesantów powiększono zabudowując sporą część korytarza. W ten sposób powstały
przestronne i funkcjonalne pomieszczenia. Wymiany doczekały sie też stare, drewniane

Piotr Æwik³a

 - Import – Export Transport Drogowy w Sielsku zatrudni kierowcę kat. C.
Tel. (091)397-85-67, 607-575-889.
 - Firma Pagok Meble w Węgorzynie
zatrudni ślusarza – tokarza. Tel. 091
3970-212.
 - P.P.H.U. “An-Wi” w Resku zatrudni
manicurzystkę. Tel. 091 39-52-526.
 - Pensjonat “Taber” w Dobrej zatrudni kucharkę. Tel. (091) 3914-646 lub
3914-042.
 - Kiosk Spożywczo – Przemysłowy
w Łobzie zatrudni sprzedawcę. Tel.
602-591-123.
 - “Roosens Betons Polska” Sp. z o.o.
w Połchowie zatrudni elektryka. Tel.
(091) 397-11-18.
 - Przedsiębiorstwo Finansowo –
Usługowe “Bartomol” w Łobzie zatrudni kasjera w punkcie kasowym (praca na
terenie Reska). Tel. (091) 397-64-70.
 - Firma z Łobza zatrudni specjalistę
ds. rozliczeń, konsultanta sprzedaży.
Sklep w Łobzie zatrudni sprzedawcę.
W sprawie ofert pracy kontakt z pośrednikiem pracy (pok. nr 5) pod numerem telefonu (091) 577-70-30.
 - Firma “Kruszbud” w Drawsku Pom.
zatrudni elektryka. Tel. 609-632-508.
 - “Media – Star” w Łobzie zatrudni
sprzedawcę. CV oraz list motywacyjny
proszę składać na adres: Ul. Obr. Stalingradu 21h, 73-150 Łobez.

drzwi wejściowe, które były
tak zniszczone, że się nie zamykały. Wymieniono je na nowe
drzwi z plastiku, po urzędzie nie
będą już, tak jak do tej pory

hulały
przeciągi.
Pieniądze na remont, a
jest to ponad 80 tysięcy złotych przekazało
PUP starostwo
powiatowe
w
Łobzie.
Wszystkie
prace remontowe
wykonują bezrobotni,
zatrudnieni przez
urząd pracy w ramach robót publicznych. Ich pracę
nadzoruje instruktor zatrudniony na
takiej samej zasadzie.

- Remont był niezbędny także z tego względu, że od jakiegoś czasu mieliśmy bardzo poważne problemy z instalacją
elektryczną, która się przegrzewała. Było to bardzo nie-

bezpieczne i stwarzało zagrożenie pożarowe. Tak wiec przy
okazji remontu instalacja została wymieniona, jak również
dostosowano ją do potrzeb
urzędu. – powiedział Piotr
Ćwikła.
Część pomieszczeń jest już
prawie gotowa na przyjęcie interesantów, na podłogach są
wykładziny i ustawiono juz
nowe meble. Jak zapewnia
Piotr Ćwikła nowe pomieszczenia zapewnią tak interesantom jak i pracownikom nową
jakość usług i pracy.
S.M.
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REKLAMA

Zareklamuj siê
tel. 39 73 730
0504 042 532
wppp1@wp.pl
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Bêdzie ³adniej i bezpieczniej

Dyrektor £DK Dariusz Ledzion na nowych schodach

(ŁOBEZ) W budynku Łobeskiego Domu Kultury, oddanym do
użytku w 1973 remontu nie było właściwie nigdy. Był to więc ostatni
chyba na terenie naszego miasta
relikt minionej epoki, a w budynku
można było bez żadnej właściwie
scenografii przypomnieć sobie czasy “wczesnego Gierka”. Jednak w
Nowy Rok nasz ŁKD, wejdzie częściowo, chociaż odnowiony.
Zostały wymienione okna na
całej klatce schodowej, zamurowano niepotrzebne otwory okienne a
zewnętrzną elewacje domalowano
pod kolor. Po przetargu okazało się

jednak, że po przetargu na okna zostało sporo pieniędzy. Wymieniliśmy więc schody, z pierwszego na
drugie piętro, są to schody marmurowe. Dodatkowo, na drugim piętrze
wycyklinowano wszystkie parkiety.
Wszystkie pozostałe prace wykończeniowe, łącznie z malowaniem pomieszczeń przeprowadzimy już we
własnym zakresie. Na remont przeznaczyliśmy ponad 49 tysięcy i cała
przyznana nam kwota została wykorzystana – mówi dyrektor ŁDK Dariusz Ledzion.
Pieniędzy wystarczyło także na
wykonanie audytu na docieplenie

budynku z funduszu norweskiego.
Gmina wystąpiła o pieniądze z tego
funduszu i chce docieplić użytku
publicznego należące do gminy.
Pojawia się coraz więcej programów, ale coraz trudniej pozyskuje
się z nich pieniądze. Urząd Marszałkowski, mówię to z wielką przykrością większość pieniędzy przekazuje
do swoich obiektów i do swoich placówek, a dla pozostałych jest ich
niewiele.
Przeprowadzony remont wpłynie z pewnością na poprawę estetki
obiektu oraz na oszczędności związane z ogrzewaniem.
S.M

W Resku ka¿dy móg³ zostaæ
Œwiêtym Miko³ajem

Dni poprzedzające święto Bożego Narodzenia należą do tych,
które lubię najbardziej. To magiczny czas kiedy zdarzyć się

może wszystko. Znacznie częściej myśli się wtedy o ludziach
potrzebujących pomocy. Wiem,
że nie wszystkie dzieci znajdą pod

choinką wymarzone prezenty,
ponieważ ich rodziców po prostu
na to nie stać. Kiedy nasza pani
opowiedziała nam o akcji “I ty

możesz zostać Świętym Mikołajem”, natychmiast zgodziliśmy
się wziąć w niej udział. 10 grudnia
o godz. 11.00 spotkaliśmy się na
rynku naszego miasta. W mikołajkowych czapkach ustawiliśmy
się na przystrojonej ośnieżonymi
choinkami scenie, pod którą zebrały się tłumy dorosłych. To
właśnie oni dali pieniądze na świąteczne paczki dla dzieci z najuboższych rodzin. Śpiewaliśmy piosenki i recytowaliśmy wiersze.
Opowiadaliśmy o tradycjach i
zwyczajach świątecznych. Dostaliśmy bardzo duże brawa.
W przyszłym roku również zaśpiewamy. To wspaniałe, że w
tak prosty sposób można sprawić, aby w czasie świąt Bożego
Narodzenia wszystkie małe buzie
uśmiechały się radośnie.
Zuzia Powchowicz,
II b, SP w Resku.
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DOBRA
Radni chc¹ zlikwidowaæ CAS
Na jutrzejszej sesji, 28 grudnia, radni doberscy radni mają zdecydować o likwidacji Centrum Aktywizacji Społecznej. Czy do tego dojdzie
- okaże się na sesji. To jeden z dwóch projektów uchwał, jakie zamierzają
podjąć. Drugi projekt dotyczy regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych w gminie. Zanim
radni zdecydują o likwidacji CAS, rozpatrzą sprawozdanie z jego działalności. Po podjęciu dwóch uchwał omówią wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu,
które kontrolowały doberskie szkoły. Początek środowej sesji w CAS o
godz. 16.00.

£OBEZ
Po œlubowaniu w wir pracy
Łobescy radni spotkają się na sesji 29 grudnia o godz. 13.00 w sali
urzędu miejskiego.
Tu odbędzie się szczególna uroczystość; rada przyjmie do swego składu
dwoje nowych radnych, wybranych niedawno w wyborach uzupełniających.
Już w pełnym składzie radni uchwalą Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2006 rok. Zatwierdzą zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.
Najważniejszym punktem obrad będzie debata nad przyjęciem budżetu gminy Łobez na przyszły rok.
Oprócz tego radni wypowiedzą się w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu, zmienią uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu z przeznaczeniem na zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej związana z udziałem własnym Gminy w ramach realizacji programu PHARE” oraz
„Modernizacja lub remont systemu ciepłowniczego”. Podejmą także uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
oraz w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia,
Po uchwałach radni, a także mieszkańcy, będą mogli składać interpelacje,
wnioski i zapytania i otrzymają na nie odpowiedzi. Sesję zakończy rozpatrzenie skarg wniesionych do rady.

RADOWO MA£E
Uchwal¹ bud¿et
Radni gminy Radowo Małe będą debatować w piątek od godz. 10.00. Po
informacji wójta o realizacji uchwał i spraw bieżących radni, a po nich sołtysi,
będą mogli składać wnioski i zapytania. Głównym punktem obrad będzie
przyjęcie budżetu gminy na przyszły rok. Po podjęciu uchwał będą udzielane
odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski i pytania.

WÊGORZYNO
Bud¿et i dodatkowe œwiadczenia dla nauczycieli
Także 30 grudnia, ale o godz. 11.00 spotkają się na sesji radni węgorzyńscy.Także i tu głównym punktem obrad będzie przyjęcie budżetu na 2006
r. Oprócz tego radni chcą uchwalić m.in. Gminny Program Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, ustalić regulamin dodatkowych świadczeń dla
nauczycieli oraz zmienić program gospodarowania zasobem mieszkaniowym w gminie. Będą wnioski, zapytania i interpelacje.

RESKO
Sprzeda¿ bez przetargu
Radni rescy na ostatniej sesji spotkają się w sali biblioteki 30 grudnia, o
godz. 15.00. Burmistrz przedstawi informację o bieżących działaniach między
sesjami, a radni podejmą kilka uchwał. Dokonają zmian w budżecie, zdecydują
o sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz uchwalą plany
pracy poszczególnych komisji rady w przyszłym roku. Na koniec tradycyjnie
będzie można składać wnioski i zapytania.
KAR
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Gmina nie kwapi siê do obrony swoich interesów.

MIESZKAÑCY WYRÊCZAJ¥
URZÊDNIKÓW
(£OBEZ) Chyba po raz pierwszy
w historii ³obeskiego samorz¹du
dosz³o do sytuacji, gdy gmina
nie kwapi siê, by broniæ
w³asnego interesu. Robi¹ to za
ni¹ sami mieszkañcy. Chodzi o
reakcjê na wycinkê drzew w
parku leœnym w £obzie. Mo¿na
wiêc postawiæ pytanie – na co
mieszkañcom taki samorz¹d?

tucje wymiaru sprawiedliwości. Umarzały lub odmawiały wszczęcia postępowania. Tylko upór ekologów sprawił, że sprawą zajęła się Najwyższa
Izba Kontroli, chociaż i interwencja
Izby została oddalona. Na placu boju o
ochronę interesu społecznego pozostała jedna sprawa. W tej chwili toczy się
jedyne postępowanie w sprawie kradzieży drzew i prokuratura zamierza
postawić zarzuty jednej osobie (pisaliśmy o tym w poprzednim numerze).

O sprawie wycięcia około 2000
drzew w parku leśnym w Łobzie piszemy od dawna. Wracamy do niej, gdy
pojawiają się jakieś nowe okoliczności.
W związku z ostatnim stanowiskiem
rady miejskiej, która – w sprawie odszkodowania za utracone drzewa – zajęła stanowisko wyczekujące na dalszy
bieg wydarzeń, przyjrzeliśmy się poczynaniom urzędu. Okazało się, że
gmina przez prawie trzy lata w tej sprawie nie zrobiła nic. Mało tego, jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, urzędnicy popełnili masę błędów
i później starali się to ukryć. Nie dziwi
więc, że ci sami urzędnicy nie występują w obronie interesów gminy, lecz
robią wszystko, by sprawa się
przedawniła lub umarła śmiercią naturalną. Warto jednak przypomnieć, że interes gminy to nie interes urzędników,
lecz jej mieszkańców.
Przypomnijmy; niefortunnie sformułowaną umowę na pielęgnację parku
leśnego przy ul. Wojska Polskiego z
firmą Jana Błyszki podpisuje 22 lipca
2002 r. dwoje członków ówczesnego
zarządu miasta: burmistrz Halina Szymańska i jej zastępca Henryk Musiał. W
listopadzie odbywają się wybory i nowym burmistrzem zostaje Marek Romejko. Już na przełomie roku został on
przez ekologów poinformowany o nadmiernej wycince drzew w parku. Po
licznych monitach dopiero w marcu
2003 r. wstrzymuje prace w parku. Od
tamtej pory gmina nabrała wody w usta
i nie kiwnęła w tej sprawie palcem. To
kuriozalna sytuacja, gdy naruszonych
interesów gminy muszą bronić jej
mieszkańcy.
Obrony podjął się Społeczny Komitet Ochrony Przyrody – Koło Polskiego Klubu Ekologicznego w Łobzie. To
on złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie tylko gospodarczego, ale też
przyrodniczego. W tej sprawie nie stanęły także na wysokości zadania insty-

Na tym tle gmina wygląda tak, jakby
to nie jej wycięto drzewa, lecz jakby
wycięto jakieś prywatne drzewa kilku
ekologom. Gmina nie złożyła żadnego
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Gmina nie wszczęła
postępowania administracyjnego o nałożenie kary za wycinkę bez zezwolenia, czyli zrezygnowała z wyjaśnienia
sprawy we własnym postępowaniu.
Przypomnijmy, że gmina Resko – o
czym pisaliśmy - po nielegalnym wycięciu około 20 drzew takie postępowanie wszczęła. Wszczęcie takiego postępowania jest obowiązkiem każdego
urzędu. Oprócz łobeskiego! Nic nam
również nie wiadomo o tym, by gmina
wszczęła jakiekolwiek postępowanie
dyscyplinarne w stosunku do pracow-

ników urzędu nadzorujących wycinkę.
Oni nawet nie zauważyli, że tak dużą
ilość drzew wycięto.
Jak czyta się różne pisma w tej
sprawie, a jest ich sporo, to włos jeży
się na głowie. W postanowieniu prokuratury łobeskiej o umorzeniu dochodzenia z 29 sierpnia 2003 roku w „sprawie
poważnego uszkodzenia parku leśnego
w Łobzie” wynika, że wszystko było w
porządku. Na przykład nadleśniczy
Wiesław Rymszewicz zeznał, że w
trakcie wykonywania cięć wizytował prowadzone prace i stwierdził, że „są prowadzone na poziomie bardzo dobrym”. Po zakończeniu prac obecny burmistrz poprosił o ocenę
wykonanych
prac ze strony
przyrodniczo-leśniczych i nadleśniczy nie miał
żadnych zastrzeżeń. Także leśniczy Leonard Zieliński, wyznaczony do pomocy, nie
stwierdził nieprawidłowości w
prowadzonych
pracach.
Nie
stwierdziła ich
także inspektor
urzędu nadzorująca wykonanie
umowy Ewa Ciechańska. Prokuratura nie stwierdziła wówczas, w dniu 29 sierpnia 2003
r., „poważnego uszkodzenia lub istotnego zmniejszenia wartości przyrodniczej prawnie chronionego terenu lub też
spowodowanie istotnej szkody”.
Tylu nadzorowało, zniknęło ponad
tysiąc drzew więcej i urzędnicy nawet
tego nie zauważają. Aż ciśnie się pytanie – czy ekolodzy i urzędnicy byli w
tym samym parku?
Zupełnie inne zdanie w tej sprawie
miała Najwyższa Izba Kontroli, którą o
wycince powiadomili ekolodzy. Po
zbadaniu sprawy ujawnia szereg nieprawidłowości, łącznie z kłamstwami,
jakich dopuszczono się w tej sprawie.
Dopiero jak czyta się różne pisma widać, jak rozbieżne są zeznania ludzi i
wyciągane wnioski w tej samej sprawie.

W ostatnim wydaniu Tygodnika
przedstawiliśmy rozmowę z prokuratorem Bartoszem Tymosiewiczem, w
której poinformował, że w sprawie kradzieży drzew z parku postawiony zostanie zarzut konkretnej osobie. Ekolodzy badają różne tropy i martwią się za
urzędników. 25 października br., widząc, że gmina nic nie robi, skierowali do
rady miejskiej wniosek o nadanie biegu
sprawie o odszkodowanie dla gminy z
tytułu wycinki drzew.
Dotarliśmy do pisma Kancelarii
Radców Prawnych „Lege Artis” w
Szczecinie, które 14 grudnia przesłało
ekspertyzę na ten temat. Wniosek końcowy jest następujący: „Biorąc pod
uwagę okoliczność, iż umowa była zawarta w lipcu 2002 r., natomiast jej realizacja została wstrzymana przez
Burmistrza Łobza Marka Romejko w
marcu 2003 r. należy uznać, iż upłynął
roczny termin przedawnienia wynikający z art. 291 par. 2 k.p., tym samym
ewentualne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do pracowników –
byłych członków zarządu, z tytułu
zawarcia umowy z Janem Błyszko,
narażone są na oddalenie z uwagi na
zarzut przedawnienia. (...) Kwestią
otwartą pozostaje natomiast dochodzenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych od Jana Błyszki – ocena
zasadności tych roszczeń uzależniona
jest od wyników prowadzonego aktualnie śledztwa w sprawie kradzieży drzewa z parku leśnego w Łobzie.”
Na jego podstawie ekologom odpowiedziała przewodnicząca rady Elżbieta Kobiałka: „Po zapoznaniu się z opinią prawną Radcy Prawnego w przedmiotowej sprawie Rada Miejska uznała, że na obecnym etapie nie będzie
występowała o roszczenia odszkodowawcze do czasu zakończenia postępowania przez Prokuraturę Rejonową
w Łobzie oraz poinformowania o wniesieniu aktu oskarżenia do Sądu. Na etapie wniesienia aktu oskarżenia do Sądu
Gmina posiada uprawnienia zgłoszenia
żądania naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem”.
Jak widać, przewodnicząca Kobiałka poinformowała, że gmina
uprawnienia posiada. Nie napisała,
czy z nich skorzysta. Gmina mogłaby, jeżeli sprawa trafi do sądu, stać
się oskarżycielem posiłkowym, by
bezpośrednio bronić interesu mieszkańców. Jak widać z dotychczasowego postępowania obecnych urzędników, wcale nie jest pewne, czy oni
tego chcą.
(kar, sm)
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RAPORT NIK W SPRAWIE WYCINKI DRZEW W PARKU
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z
dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej
Izbie Kontroli, zwanej dalej “ustawą o
NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie skontrolowała
Urząd Miejski w Łobzie w zakresie
prawidłowości realizacji prac pielęgnacyjno - sanitarnych w parku leśnym
przy ul. Wojska Polskiego w Łobzie.
W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole
kontroli podpisanym w dniu 19 maja
2004 r., Najwyższa Izba Kontroli, na
podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze
wystąpienie pokontrolne.
Najwyższa Izba Kontroli ocenia
negatywnie pod względem legalności i
gospodarności sposób przeprowadzenia wyboru wykonawcy prac w parku
leśnym stanowiącym mienie komunalne Gminy. Zastrzeżenia kontroli dotyczyły m.in. przebiegu realizacji wycinki drzew oraz braku skutecznego nadzoru nad przebiegiem tych prac ze strony Urzędu.
Usunięcie drzew w parku leśnym
będące przedmiotem kontroli dokonane
zostało na gruncie gminy Łobez, stanowiącym mienie komunalne (działka nr
1717/11 o pow. 15,16 ha, obręb ewid. nr
l Łobez), który decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego
z
dnia
26.07.1999r. Gmina nabyła z mocy prawa nieodpłatnie. W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez do 1990 r. oraz w planie po
zmianach uchwalonych w 1991 r. i w
1994 r., przedmiotową nieruchomość
oznaczono i opisano jako teren parku
leśnego urządzonego. Dodać należy, że
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków (ZWKZ) wszczął
postępowanie administracyjne (na
wniosek Gminy w 2001 r.) w sprawie
wpisania do rejestru zabytków założenia parkowego z miejscem upamiętnienia ofiar I wojny światowej (tzw. Wzgórze Rolanda), które położone jest na
części ww. nieruchomości. Jednocześnie ZWKZ poinformował Gminę (w
piśmie z dnia 25.10.2001 r. nr Dz-4200/
29/0/2001), że zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury , naruszenie stanu ww.
obiektu pociągnie za sobą skutki prawne (karne) przewidziane w cytowanej
ustawie.
Kontrola stwierdziła, że Gmina,
naruszyła stan obiektu ogłoszonego do
rejestru zabytków poprzez m.in. dokonanie wycinki drzew tworzących
żywopłot grabowy, będący częścią
tzw. Wzgórza Rolanda. O planowanych
cięciach sanitarnych drzew, a następnie
o ich usunięciu nie poinformowano
ZWKZ mimo, iż były Burmistrz Gminy Pani H. Szymańska (obecnie Starosta Łobeski) zobowiązała się w piśmie
z dnia 20.05.2002 r. do powiadomienia
ZWKZ o zamierzonych cięciach w
przypadku usuwania drzew przed
wpisem obiektu do rejestru zabytków.
Uwagę zwraca fakt, że również w tym
samym dniu, tj. 20.05.2002 r. Burmistrz
Gminy wystąpiła do Nadleśniczego
Nadleśnictwa Łobez o udzielenie nieodpłatnej pomocy przy sporządzeniu
planu wyrębu cięć sanitarnych na tere-

nie parku leśnego. Plan wyrębu polegający na wyznaczeniu i oznakowaniu
drzew do wycinki oraz ich zapisaniu w
tzw. raptularzu terenowym do szacunków brakarskich wykonał w miesiącach
lipiec-sierpień 2002 r. wyznaczony
przez Nadleśniczego W. Rymszewicza
leśniczy L. Zieliński, przy sporadycznym udziale (wg zeznania L. Zielińskiego) pracownika Gminy E. Ciechańskiej
- tylko przy wątpliwościach wyznaczenia konkretnego drzewa do wycinki.
W konsekwencji braku współdziałania
i braku nadzoru Gminy nad realizacją
umowy zawartej z wykonawcą prac na
terenie parku m.in. wycinki drzew, usunięte zostały w części parku drzewa -

wg wyjaśnienia E. Ciechańskiej - bez
wiedzy i zgody Gminy.
NIK negatywnie ocenia sposób
wyboru wykonawcy prac na terenie
parku leśnego, bowiem dokonany został bez przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne wg zasad
określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych,
jednostki sektora finansów publicznych dokonują zakupów dostaw, usług
i robót budowlanych na zasadach określonych w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych.
W umowie zawartej w dniu
22.07.2002 r. z Zakładem Ogólnobudowlanym Jan Błyszko, Przewodniczący Zarządu Gminy H. Szymańska zleciła wykonanie prac na terenie parku leśnego przy ul. Wojska Polskiego w Łobzie,
m.in. wycinki drzew nie określając wartości zleconych robót ani też wartości
pozyskanego drewna. Umowa ustalała
natomiast, iż w zamian za wykonanie
prac określonych w § l wykonawca
otrzyma drewno pozyskane w trakcie
wycinki drzew. Na dzień zawarcia umowy Gmina nie ustaliła szacunkowej wartości zamówienia (kalkulacji kosztów i
dochodów) wymaganej art. 2 ust. l, pkt
9 ustawy o zamówieniach publicznych,
ani też nie posiadała wiedzy o wielkości
i jakości masy drewna wyznaczonej do
wycinki, bowiem prace w tym zakresie
były prowadzone do dnia 24.08.2002r.
W ocenie NIK zlecenie wykonania
prac określonych ww. umową Zakładowi Ogólnobudowlanemu Jana Błyszki,
podczas gdy na terenie Gminy działało
10 firm specjalizujących się w branży
usług leśnych, wskazuje na działanie

korupcjogenne. Potwierdzeniem tego
jest m.in. niepoinformowanie przez
byłego Burmistrza stosownych organów, tj. Zarządu i Rady Miejskiej o
sposobie wykorzystania mienia komunalnego jakim był drzewostan w parku
leśnym (określonego w przedmiotowej
umowie), do czego zobowiązywał Burmistrza zapis § 8 ust 6, pkt 14 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Łobzie. Obowiązku wynikającego z
§ 11 regulaminu ww. dotyczącego m.in.
zapewnienia pod względem finansowym prawidłowości zawartej umowy
nie dopełnił Skarbnik Gminy, bo - jak zeznał - o zawarciu umowy dowiedział się
na początku 2003 r. Również kierownik
merytorycznej jednostki organizacyjnej Urzędu, tj. Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska Hanna Michalczyszyn o zawarciu tej umowy
dowiedziała się dopiero na posiedzeniu Zarządu w dniu 16.10.2002
r. kiedy jeden z członków zapytał
o trwającą nielegalną wycinkę
drzew w parku.
Podkreślić należy, że działalność wybranego Zakładu Ogólnobudowlanego skupiała się głównie
na świadczeniu usług w zakresie
ogólnobudowlanym (dekarskie,
ślusarskie, blacharskie, betoniarskie, murarskie, zbrojarskie, tartaczne), z których Gmina również
korzystała, m.in. w zakresie utwardzania dróg, wykonania drogi rowerowej, ścieżki ekologicznej, itp.
Natomiast Zakład ten nie posiadał dostatecznego doświadczenia w zakresie
zleconych usług leśnych. Jak zeznał
właściciel firmy Pan J. Błyszko, jego
Zakład dokonywał jedynie wycinki
drzew pojedynczych przy wykorzystaniu sprzętu wypożyczonego z Nadleśnictwa Łobez. Ponadto należy zaznaczyć, że umowa nie nakładała obowiązku ewidencjonowania pozyskanego drewna pod względem ilości jak i
sortymentu w związku z czym, wielkości te nie są znane Gminie. Wykonawca
J. Błyszko mimo, iż część pozyskanego
drewna sprzedał, a pozostałą część
przetarł we własnym zakresie (w swoim
tartaku) i zużył na własne potrzeby zeznał, że nie może stwierdzić jaka to była
ilość i w jakim sortymencie. A zatem.
Gmina zlecając prace w parku Zakładowi J. Błyszki umożliwiła niekontrolowany wyrąb drzew i ich zbycie.
Dokonana w toku kontroli inwentaryzacja pni pozostałych po wyciętych
drzewach w parku leśnym wykazała,
że w okresie ostatnich lat (2002-2003)
usunięto łącznie 2052 szt. drzew liściastych i iglastych (z uwzględnieniem
Wzgórza Rolanda), z tego na 1113
pniach usuniętych drzew wypisane
były czytelne liczby, a na pozostałych
czerwone krople i liczby nieczytelne, co
świadczyło o ich inwentaryzacji w okresie wcześniejszym. Ponadto, na obszarze
całego parku znajdowały się nieliczne
drzewa różnych gatunków i grubości,
oznaczone na wysokości ok. l ,5 m czerwoną farbą w kształcie kropli - tzn. wyznaczone do wycięcia.
Rozbieżność w ilości wyciętych
drzew wynikająca z inwentaryzacji w

stosunku do ilości 1079 szt. przeznaczonej do wycięcia i wykazanej w raptularzu
terenowym do szacunków brakarskich,
sporządzonym przez L. Zielińskiego
wyniosła 973 sztuk drzew (2052 szt. 1079 szt.), przy czym część drzew oznakowana do wycinki nie została jeszcze
usunięta. Powyższe ustalenie świadczy o
braku nadzoru ze strony Gminy i nierzetelnym wykonaniu prac przez Zakład
Ogólnobudowlany J. Błyszki. Zdaniem
NIK Gmina w niedostatecznym stopniu
zabezpieczyła swoje interesy w umowie
zawartej na okres 3 lat z Zakładem J.
Błyszki na wykonanie prac na terenie
parku leśnego. Gmina nie określiła bowiem w umowie m.in. sposobu prowadzenia kontroli i nadzoru prawidłowości
realizacji robót, jak również nie wskazała
formy odbioru wykonanych prac, a także
nie zapewniła sobie w umowie możliwości zastosowania sankcji w przypadku
nie przestrzegania warunków umowy.
Uwagę zwraca fakt, że projekt przedmiotowej umowy przygotowała E. Ciechańska (inspektor a obecnie kierownik
Wydziału Infrastruktury Komunalnej i
Ochrony Środowiska), która nadzorowała realizację tej umowy. Kontrola wykazała również, że w trakcie realizacji umowy z wydziału kierowanego przez E. Ciechańską przekazywano organom ścigania
(na ich żądanie) informacje dotyczące
prac prowadzonych w parku, które nie
były zgodne ze stanem faktycznym.
Przykładem tego jest nieuprawnione
wskazanie leśniczego L. Zielińskiego jako
osoby sprawującej bieżący nadzór nad
pracami, jak również poinformowanie o
braku zainteresowania Nadleśnictwa
Łobez przeprowadzeniem prac na zlecenie Gminy. W świetle ustaleń kontroli
powyższe informacje nie były zgodne z
prawdą.
Gmina wyzbyła się mienia nie uzyskując z tego tytułu dochodów z powodu
m.in. nie ustalenia w umowie sposobu
rozliczenia finansowego zleconych prac
oraz z powodu braku nadzoru ze strony
Gminy nad wycinką, wywozem i zagospodarowaniem pozyskanego drewna
przez wykonawcę. Będące w posiadaniu
Gminy wyliczenia wartości masy drewna wyznaczonego do pozyskania oraz
kosztów wykonania robót nie stanowią
rozliczenia prac porządkowych i nasadzeń wartością pozyskanego drewna,
bowiem sporządzone zostały nierzetelnie. Na podstawie zaplanowanej ilości
drzew do wyrębu wykazanej tylko w
jednym raptularzu (łącznie 2 raptularze),
pracownik nadleśnictwa (K. Malinowski) wyliczył wartość planowanej masy
drewna (nie faktycznie pozyskanej)
mimo, ?e nie posiadał danych niezbędnych do wyliczenia ilości masy drewna
objętego szacunkiem, tj. procentowego
udziału drewna stosowego w stosunku do
grubizny ogółem. W przypadku natomiast wyliczenia kosztów wykonanych
prac, wykonawca J. Błyszko uwzględnił
prace, które wykonane zastały nieodpłatnie (§ l pkt 1,2 umowy), bądź też
w innym zakresie, np. wykonano nasadzenia w ilości ok. 1000 szt. sadzonek a nie w ilości 4000 szt. sadzonek.
Podniesione powyżej rozbieżności
zostały potwierdzone w toku kontroli przez ww. osoby.
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¯egnamy Krzysztofa Andrusza

Cz³owiek spod fraszki
(ŁOBEZ) Na słupie pojawił
się nekrolog. Zmarł Krzysztof
Andrusz. Lat 57. Zapewne nie
przewidział swojej śmierci, bo
może napisałby z tej okazji fraszkę. Z ich pisania pozostanie w
pamięci tych, którzy go znali. Na
początku roku do redakcji pod-

rzucił dwa tomiki fraszek i tomik wierszy na specjalne okazje. Nie zdążyłem ich przejrzeć.
Gdy po latach nieobecności wrócił do Łobza, stał się bywalcem Klubu Nauczyciela. W 2000 roku szczeciński Albatros wydał jego powieść
„Miasteczko, Ela i łyse małpoludy”,

której akcja toczyła się w łobeskim
krajobrazie. Później zniknął i tylko
słuchy dochodziły, że zajął się dzieciakami w Świętoborcu. I nagle nekrolog. Pogrzeb Krzysztofa Andrusza odbędzie się w czwartek o godz.
14. Później pozostaną już tylko
wspomnienia. I fraszki.
KAR

50 lat ze sob¹

(DOBRA) Kolejne pary małżeńskie w Dobrej dotrwały do złotego
jubileuszu. 9 grudnia br. przy dźwiękach marsza Mendelssohna 10 takim
parom wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
50 lat temu, w roku 1955, w Urzędzie
Stanu Cywilnego przyrzekali sobie

miłość, wierność - i dotrwali. Spełnili
swoje przyrzeczenie. Dostojni jubilaci to: Regina i Stanisław Bąk, Maria i
Jan Chłopek, Maria i Stefan Kołodziejczyk, Stefania i Józef Wróbel,
Teresa i Jerzy Paszkiewicz, Leokadia
i Tadeusz Tomporowscy, Ewa i Stefan
Koziołek, Genowefa Stanisław Rzepczyńscy, Irena i Józef Graczykowscy,

Antonina i Stanisław Strzępka.
Uroczystość zorganizowana została przez Urząd Stanu Cywilnego w
Dobrej w Pensjonacie “Taber”. Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznanymi przez Prezydenta RP, udekorowała jubilatów
burmistrz Dobrej Barbara Wilczek.
W uroczystości wzięli udział - prze-

wodniczący rady miejskiej Piotr Gałka, zastępca kierownika USC Krystyna Kirejczyk oraz liczna grupa
dzieci i wnuków jubilatów.
Udekorowani medalami, z aktami
pamiątkowymi oraz wiązankami
pięknych kwiatów jubilaci zasiedli
do stołu, aby przy lampce szampana
wspominać dobre i złe chwile. (r)
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Ulice jak bumerang

Ul. Niepodleg³oœci
(ŁOBEZ) Wszystko wskazuje na
to, że na ostatniej w tym roku sesji
Rady Miejskiej radni będą musieli
podjąć decyzję dotyczącą przejęcia
ulicy Niepodległości. To od nich
zależy czy burmistrz Marek Romejko
wywiąże się z podjętych wcześniej
zobowiązań.
O zmianie organizacji ruchu w
Łobzie władze myślały od wielu lat.
Planowano skierowanie ruchu na
ulice Segala i Kraszewskiego, które
miały stać się
drogami wojewódzkimi, zaś z
części ulicy Niepodległości miał
powstać deptak
czy też pasaż
handlowy. Jako
pierwsza z takim
pomysłem wystąpiła była burmistrz Łobza Halina Szymańska.
Skierowała stosowne pismo do
Zarządu Dróg
Wojewódzkich Ul. Segala
w Koszalinie, w
którym jest mowa o zmianie przebiegu drogi wojewódzkiej 151 z ulicy
Niepodległości na ulicę Segala i Kraszewskiego. Jednak Zarząd Dróg
Wojewódzkich skutecznie ostudził
ten zapał odpisując w piśmie z
7.10.1999 roku, że „ciąg ulic Kraszewskiego i Segala w chwili obecnej nie nadaje się do przejęcia ruchu
samochodowego z obecnego przebiegu drogi wojewódzkiej – ulice te
należy zmodernizować ( wzmocnienie jezdni, przebudowa chodników,
remont mostu)” a w piśmie z
6.12.1999 dodają „przy obecnym
poziomie nakładów na utrzymanie
dróg wojewódzkich, dostosowanie
ulic Segala i Kraszewskiego do przejęcia ruchu z drogi nr 151, ze środków
budżetu wojewódzkiego nie będzie

możliwe w
ciągu najbliższych 10
lat”.
Poprzednie
władze miejskie z tego
pomysłu
więc zrezygnowały.
W 2005
roku podjął
go burmistrz
Marek Romejko. Jego
marzeniem
było wyłączenie z ruchu części Niepodległości i
zrobienie tam deptaku. Na ten pomysł
nie zgodzili się radni, jednak na lipcowej sesji podjęli uchwałę dotyczącą
woli przekwalifikowania i zaliczenia do
kategorii dróg gminnych części drogi
wojewódzkiej nr 151 – ulica Niepodledłości na odcinku od skrzyżowania z
ulicą Mickiewicza do skrzyżowania z
ulicą Segala. Jak napisano w uzasadnieniu uchwała ta była jedynie wyrażeniem woli takiego przekwalifikowa-

nia. Po podjęciu tej uchwały burmistrz
Marek Romejko, 31 sierpnia 2005 roku
podpisał porozumienie pomiędzy
Województwem Zachodniopomorskim, Powiatem Łobeskim i Gminą
Łobez. W porozumieniu tym „burmistrz Łobza zobowiązuje się z dniem
1 stycznia 2006 przejąć część drogi wojewódzkiej nr 151 tj. ulicę Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul.
Segala do skrzyżowania z ul. Mickiewicza”. Zarząd Województwa zobowiązał się z kolei do przejęcia od powiatu dróg powiatowych (Segala i Kraszewskiego).
Tak więc do tej pory wszystko
układało się znakomicie i po myśli
urzędników. Teraz jedynie łobescy
radni powinni podjąć stosowną
uchwałę dotyczącą przejęcia odcin-

ka ulicy Niepodległości. Uchwałę
taką należało podjąć do końca września tego roku , gdyż jak stanowi
art.10 ust.3 ustawy o drogach publicznych – pozbawienie i zaliczenie
drogi do innej kategorii może być
dokonane nie później niż do końca
trzeciego kwartału danego roku.
Jednak łobescy radni na wrześniowej sesji nadzwyczajnej dokonali zaskakującej wolty i w głosowaniu imiennym odrzucili projekt
uchwały. Wpływ na taki przebieg
głosowania miało z pewnością przybycie na sesje kilkudziesięciu rozwścieczonych mieszkańców ulic Segala, Kraszewskiego i Kościuszki.
Jak tłumaczyli radni, gdy podejmowali w lipcu uchwałę dotyczącą woli
przejęcia części ulicy Niepodległości
nie mieli pojęcia o tym, że będzie się
to wiązało ze zmianą organizacji ruchu. O tej „fenomenalnej” akcji zmiany organizacji ruchu, która miała miejsce w lipcu pisaliśmy wielokrotnie.
Tak więc radni, którzy jeszcze w lipcu
chcieli, we wrześniu zdanie zmienili.
A burmistrz podpisał porozumienie,
ciśnienie jest więc spore.
W piśmie skierowanym do burmistrza, wicestarosta Wiesław Bernacki pisze „ Do zakończenia całej procedury zostało jedynie wypełnienie
Pańskiego zobowiązania dotyczącego przejęcia części ulicy Niepodległości na drogę gminną. Brak wypełnienia tego zobowiązania już spowodował, że: procedury nie da się przeprowadzić przez następny rok, zgodnie z przepisami(...) , została podważona zasada zaufania do samorządu,
który nie realizuje podjętych zobowiązań.(...) Proszę zatem o zajęcie jednoznacznego stanowiska, jak Pan
widzi dalszą realizację działań (...).”
W zeszłym tygodniu odbyło sie
posiedzenie połączonych komisji.
Pojawili się na nim: p.o. dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych Ryszard Korbutowicz, komendant powiatowy policji Robert Rzeźnik oraz
naczelnik sekcji ruchu drogowego
Henryk Michalski. Ryszard Korbutowicz przekonywał naszych radnych do podjęcia uchwały dotyczącej przejęcia Niepodległości. Policjanci z kolei przedstawili dane statystyczne, z których wynika, że
zmiana organizacji ruchu poprawiła
bezpieczeństwo. Wielu radnych nie
wyglądało jednak na przekonanych.
Tak więc należy się spodziewać,
że sprawa ta choć nie wpisana do
porządku obrad pojawi sie jednak
na grudniowej sesji. Tak więc pomimo zimowej pory atmosfera na sali
może być gorąca.
S.M.
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Radosna
niespodzianka
(ŁOBEZ) Na spotkaniu z byłymi pracownikami spółki „Speed Concept”, syndyk Żaneta
Chustecka obiecała, że zrobi
wszystko aby zaległe pobory jak
najszybciej wpłynęły na ich konta. Wyraziła nadzieję, że pieniądze z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
pojawią się jeszcze przed świętami. Na tym spotkaniu kobiety z
powątpiewaniem kiwały głowami, bo na swoje pieniądze czekały już wiele miesięcy. Jak tu jednak nie wierzyć w Świętego
Mikołaja? Kiedy, kilka z nich
poszło przed świętami do banku
sprawdzić stan konta, okazało
się, że zaległe pieniądze już są .
Nie wiemy, czy należne wynagrodzenia otrzymali wszyscy
pracownicy, bowiem z naszą redakcja skontaktowało się tylko
kilka pań. Radzimy więc wszystkim byłym pracownikom „Speed
Concept” aby udali się do swoich banków i sprawdzili stan
kont, może ich także odwiedził
Mikołaj.
SM
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax (091) 3973730.

Sprzedam Peugot 307 SW, 1,6
110 KM, benzyna, serwisowany, rok
produkcji XII 2002, automatyczna
klimatyzacja, radio, cena 35.000 zł.
091 397 48 65.
Sprzedam Honda Civic poj.1,5
benzyna VTEC, 114 KM, rok prod. X
1995, przebieg 143 000 km, 3
drzwiowy, 5-osobowy, srebrny metalik. Posiada ABS, klimatyzację,
immobilizer, elektr. szyby, elektr. lusterka, elektr. szyberdach, 2 p.p.,
wspomaganie i regulacja kierownicy, c. zamek na pilota, ogrzewanie postojowe Eberspacher, alufelgi, 2 kpl. opon, zużycie paliwa 5,2/
100. Stan bardzo dobry. Przegląd
ważny do X.2006 r. Cena 15 tys. zł do uzgodnienia. Tel. 091 3822168.
Sprzedam ciągnik Ursus C-330,
pług 2-skibowy, rozsiewacz do nawozu (lejkowy), brony, roztrząsacz
obornika. Cena do uzgodnienia.
Tel. 507 155 981.
Sprzedam samochód Daewoo
Nexia. Pierwszy właściciel, kupiony
w salonie, bez wypadku, rok prod.
1997. Cena do uzgodnienia. Tel.
0606 921 161.

Usługi RTV naprawa
Cicha-3 k/ZOZ-u B. Micek. Tel.
3974127, 604 845 753. Zakł.+domowe, miasto+powiat.
Zakład krawiecki „Laura” w
Łobzie ul. Ogrodowa 4c/6, w godz.
11.00-19.00. Tel. 397 31 44.

Schody i okna tel. 091 39 23 137.
Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
Usługi budowlane w zakresie:
glazurnictwo, stolarka, ogulnobudowlane. Ceny konkurencyjne. Tel.
0504 289 816.
Laryngolog T. Woźny, Gryfice ul.
Śniadeckich 38. Tel. 604 499 445.
Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

Sprzedam Nokię 3510i + 2 ładowarki, z dokumentacją, etui, w kartonie cena 275 zł. Tel. 0605 522 340.

Firma Żabka Polska S.A. zatrudni
osobę do prowadzenia sklepu.
Własna działalność gospodarcza.
Tel. 094 374 94 18, 604 915 876.
Zatrudnię sprzątaczkę w Resku.
Tel. 0505 395 193.

Sprzedamy dom własnościowy
w Poradzu. Tel. 397 57 40 lub
397 57 55.
Sprzedam mieszkanie M4 w
Węgorzynie. Tel 397 10 51.
Sprzedam M4 w Węgorzynie,
własnościowe lub zamienię na
Kam. Pom. lub Świnoujście; tel.
(091) 4220108, 0503340004.

Płoty. Zamienię mieszkanie w
Płotach M5 - 80 mkw., kuchnia, 4
pokoje, balkon, duży przedpokój,
osobno łazienka i WC, piwnica, w
bloku. Zamienię na mieszkanie
komunalne 2 lub 3 pokoje w Płotach. Tel. 880 185 026 po 18.30.

Drukarnia w Łobzie zatrudni drukarza. Praca w Łobzie (możliwość
zakwaterowania). Tel. 39-73-730,
504-042-532.

Wydawnictwo
w £obzie zatrudni
przedstawiciela
handlowego do
dzia³u reklam.
Wymagane prawo
jazdy i obs³uga
Corela.
Tel. 3973 730
lub 504 042 532

Wynajmę dom jednorodzinny w
Nowogardzie ul. Wiejska 32. Budynek posiada kompletnie wyposażoną kuchnię, duży umeblowany salon, 4 sypialnie na piętrze,
dwie łazienki+wc na parterze,
ogrzewanie podłogowe, duży taras, ogród, garaż, tel. Koszt wynajmu 1800 zł + gaz, energia, woda.
Tel. 0602 45 42 66.

Sprzedam lokal użytkowy na partarze z osobnym wejściem na ulicy
Brzozowej o powierzchni 33 mkw. z
możliwością przekształcenia na lokal mieszkalny. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 091 384 2715.
Proszę o kontakt po godz. 18.
Kupię sklep w centrum Gryfic ok.
50 mkw. Tel. 506 040 383.
Drukowanie bloczków (samokopia) z nazwą firmy.Tel.
39-73-730, 504-042-532.

TEMIDA
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Ponad 800 œwiadków w sprawie

Takiego procesu jeszcze w £obzie nie by³o
Już ponad trzy lata czeka w
łobeskim sądzie na rozpatrzenie
sprawa o podrabianie podpisów
podczas zawierania umów przystąpienia do II filaru emerytalnego. Biznes biznesem, każdy
chciał zarobić, ale okazało się, że
droga do tego nie jest taka prosta,
jakby się wydawało. Niewinna z
pozoru akwizycja prowadzona
przez jedną z łobeskich rodzin zaprowadziła ich przed oblicze Temidy. Może ten przykład będzie
pouczający dla innych.
5 kwietnia 2002 roku do Prokuratury Rejonowej w Łobzie wpłynęło zawiadomienie Urzędu Nadzoru Nad
Funduszami Emerytalnymi w Warszawie, w sprawie ujawnionych w toku
kontroli nieprawidłowości przy wykonywaniu czynności akwizycyjnych, związanych z zawieraniem
umów przystąpienia do Otwartego
Funduszu Emerytalnego Kredyt Banku S.A. przez akwizytora Halinę K.
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Kredyt Banku S.A. reprezentowała akwizytor Halina K., która
wykonywała czynności akwizycyjne na rzecz Otwartego Funduszu
Emerytalnego Kredyt Banku w imieniu podmiotu - Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Bartosz K.
Bartosz K., Tadeusz K., Henryk J.
i Dariusz P. nigdy nie byli wpisani do
rejestru osób uprawnionych do wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz Otwartego Funduszu
Emerytalnego Kredyt Banku.
Bartosz K. był wpisany od dnia 8
listopada 2000 r. do rejestru osób
uprawnionych do wykonywania
czynności akwizycyjnych na rzecz
Otwartego Funduszu Emerytalnego
Nationale-Nederlanden Polska, zaś
od dnia 17 marca 1999r. był wpisany
do rejestru osób uprawnionych do
wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz Otwartego Funduszu Emerytalnego AIG.
19 grudnia 2000r. OFE Nationale
Nederlanden stwierdziło, iż Bartosz
K. jest osobą nierzetelną i nie daje
rękojmi prawidłowego wykonywania czynności akwizycyjnych i zgłosiło wzmiankę o zaprzestaniu wykonywania czynności akwizycyjnych
na swoją rzecz przez Bartosza K.
Tadeusz K. i Henryk J. byli wpisani do rejestru osób uprawnionych do wykonywania czynności
akwizycyjnych na rzecz Otwartego
Funduszu Emerytalnego SkarbiecEmerytura.
Na podstawie przeprowadzonych przesłuchań osób, które zawarły umowy przystąpienia do
Otwartego Funduszu Emerytalnego
Kredyt Banku, zarejestrowane w
tymże funduszu jako umowy zawarte przez Haliną K. stwierdzono, że
żadna z przesłuchanych osób nie
wskazała jako akwizytora zawierającego umowę Haliny K. Większość

świadków nie pamiętała nazwiska
akwizytora, z którym zawierały umowę, wskazując jedynie płeć, wiek bądź
wygląd zewnętrzny akwizytorów.
W kilkudziesięciu przypadkach
stwierdzono fałszowanie podpisów
osób przystępujących do funduszu.
Fałszowanie samych podpisów miało miejsce w sytuacjach, gdy z nie
ustalonych jeszcze powodów, umowa była „przepisywana” przez akwizytorów, tzn. gdy osoba faktycznie
zawierała umowę, jednakże podpisywała ją tylko raz, zaś w archiwum
Otwartego Funduszu Emerytalnego
Kredyt Banku znajdują się dwa, a
czasami nawet trzy egzemplarze umowy sporządzonej na tę samą osobę.
W kilku przypadkach ustalono,
że w odniesieniu do umów zawieranych przez rodziców bądź opiekunów prawnych w imieniu małoletnich (uczniów szkół zawodowych
odbywających praktyki), małoletni
za namową akwizytorów podrabiali
podpis rodziców.
Nadto ujawnione zostały przypadki oferowania przez akwizytorów w zamian za przystąpienie do
Otwartego Funduszu Emerytalnego
Kredyt Banku korzyści majątkowych, jak np. pieniędzy, spirytusu,
papierosów itp.
Tadeuszowi K., Bartoszowi K. i
Henrykowi J. przedstawiono zarzuty sfałszowania podpisu Haliny K.
na kilkuset umowach przystąpienia
do OFE Kredyt Banku S.A.
Przeprowadzone przesłuchania
świadków pozwoliły na ustalenie, że
Łukasz P., Iwona G., Katarzyna K.,
Agnieszka N., Anna H., Anita R.,
Sylwester L., Anna P., Agnieszka K.,
Agata P., Krzysztof S., Marcin W.,
Stanisław O., Teresa B., Katarzyna
B., Krzysztof B., Paweł K., Marzena
K.-B., Dariusz P., Teresa B. wyczerpali swoim zachowaniem znamiona
przestępstwa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, albowiem jako osoby, które
nie były wpisane do rejestru prowadzonego przez Urząd Nadzoru Nad
Funduszami Emerytalnymi, zawierali oni umowy przystąpienia do
Otwartego Funduszu Emerytalnego
Kredyt Banku S.A.
Na podstawie złożonych przez
wyżej wymienionych podejrzanych
wyjaśnień, przedstawiono zarzuty z
art. 18§1 k. k. w zw. z art. 219 ust. 2
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - Henrykowi J. - w
odniesieniu do Agaty P. i Łukasza
P., Bartoszowi K. - w odniesieniu do
Iwony G., Katarzyny K., Agnieszki
N., Anity R., Anny P., Marcina W.,
Stanisława O., zaś Tadeuszowi K. w
odniesieniu do Anny H., Marcina
W., Katarzyny B., Krzysztofa B.,
Sylwestra L. i Krzysztofa S., albowiem podejrzani Henryk J., Bartosz
K. i Tadeusz K. wiedząc, że osoby te
nie posiadają uprawnień do zawiera-

nia umów przystąpienia do OFE Kredyt Banku SA. kierowali ich postępowaniem, w ten sposób, że udostępniali im druki umów i udzielali im
instrukcji w jaki sposób te umowy
wypełniać.
Nadto ustalono, że Elwira Ł., Irena W., Anna D., Urszula S., Halina
A., Krzysztof W., Danuta J., Teresa
N., Aldona F., Iwona Z., Krystyna
Z., Grzegorz M., Emilia N., Czesław
C., Hubert G., Emilia Z. oraz Danuta
P. wyczerpali swoim zachowaniem
znamiona występku, albowiem podpisywali się za swoich krewnych na
umowach przystąpienia do OFE
Kredyt Banku.
Materiały dotyczące podejrzanych, którzy popełnili występki z
art. 270§1 k. k. i z art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych, wyłączono do odrębnego postępowania.
Ponadto wyłączono i przekazano
według właściwości do właściwych
miejscowo Wydziałów Rodzinnych
i Nieletnich Sądów Rejonowych materiały w sprawie popełnienia czynów karalnych z art. 270§1 k.k. przez
następujących nieletnich: Joannę
S., Marzenę B., Anetę J., Iwony P.,
Marzeny D.
Przesłuchani w charakterze podejrzanych Tadeusz K. i Bartosz K.
nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.
W odniesieniu do zarzutu podrobienia podpisu Haliny K. na umowach przystąpienia do Otwartego
Funduszu Emerytalnego Kredyt
Banku wyjaśnili, że nie podrabiali jej
podpisu, ponieważ w żaden sposób
nie próbowali upodobnić podpisu
do podpisu składanego przez Halinę
K. Obaj podejrzani stwierdzili, że „jedynie oznaczali akwizytora” zawierającego umową i nie zaprzeczyli, że
podpisy „Halina K” w miejscu przeznaczonym na umowie na czytelny
podpis osoby reprezentującej fundusz, w prawym dolnym rogu drugiej strony umowy są ich autorstwa.
Jako, że na umowie znajduje się
wydrukowane sformułowanie, iż
miejsce to przeznaczone jest na
„czytelny podpis osoby reprezentującej fundusz”, wyjaśnienia podejrzanych w żadnej mierze nie odpowiadają poczynionym w toku
śledztwa ustaleniom. Z całą pewnością nie było to miejsce przeznaczone na oznaczenie nazwiska akwizytora, a znaczenie określenia „czytelny podpis” jest powszechnie znane
i rozumiane.
W odniesieniu do zarzutu, iż Tadeusz K. i Bartosz K. nie byli wpisani
do rejestru osób uprawnionych do
wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz Otwartego Funduszu Emerytalnego Kredyt Banku
wyjaśnili oni, iż działali na mocy
umów akwizycyjnych jakie zawarli z
OFE Kredyt Banku, jako osoby pro-

wadzące działalność gospodarczą w
zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Ponadto wyjaśnili, że obaj
byli wpisani do rejestru prowadzonego przez UNFE, jednakże na rzecz
innych funduszy. Ich zdaniem były
to wystarczające dokumenty zezwalające na zawieranie umów przystąpienia do OFE Kredyt Banku.
Te twierdzenia obalają nie tylko
wspomniane wyżej przepisy regulujące zawieranie umów przystąpienia
do otwartych funduszy emerytalnych, ale również fakt, że idąc tokiem
rozumowania podejrzanych, należałoby dojść do wniosku, że skoro
uważali oni swoje postępowanie za
zgodne z prawem, to powinni zawierać umowy na własne nazwisko, jako
akwizytorzy, a tymczasem działali
oni za Halinę K. która posiadała stosowne zezwolenie UNFE. Wnioskować zatem należy, że obaj podejrzani
mieli świadomość, iż zezwolenie
UNFE dotyczy konkretnego funduszu emerytalnego, co było w każdym
takim zezwoleniu UNFE wyraźnie
określone, a nie wszystkich działających funduszy emerytalnych
Podejrzani wyjaśnili także, iż w
1999r. bardzo długo oczekiwało się
na odpowiedź na zapytanie o karalność oraz zezwolenie UNFE, z powodu niewłaściwego przygotowania
reformy emerytalnej i dlatego działali bez wpisu do rejestru UNFE.
Również i te wyjaśnienia, z oczywistych przyczyn, w żaden sposób
nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla niezgodnego z prawem działania podejrzanych.
W odniesieniu do zarzutów z art.
18§1 k.k. w zw. z art. 219 ust. 2 ustawy
z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych podejrzani Tadeusz K. i
Bartosz K. wyjaśnili, że osoby, które
nie posiadały zezwoleń UNFE zostały przez nich w sposób właściwy
przeszkolone i w sposób poprawny
zawierały umowy, co eskaluje ich
odpowiedzialność za te czyny.
Przestępstwo z art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych jest przestępstwem
formalnym i dla jego zaistnienia wystarczającym jest fakt, że zarówno
podejrzani, jak i osoby, którym udostępnili oni druki umów nie byli wpisani do rejestru prowadzonego przez
Urząd Nadzoru Nad Funduszami
Emerytalnymi do rejestru osób
uprawnionych do zawierania umów
przystąpienia do OFE Kredyt Banku.
Prokuratura uznała, że akwizytorzy złamali prawo i akt oskarżenia
skierowała do sądu. Za złamanie
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych grozi im
kara grzywny do 1 miliona złotych,
natomiast za podrabianie podpisów
grozi kara grzywny, ograniczenia
wolności lub pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do 5 lat.
(r)
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Przesz³oœæ – Przysz³oœci
P

owrót do własnych wspo
mnień, zwłaszcza wspomnień znamionujących charakter
i heroizm, jest miłe. Zabiera jednak czas, którego jest zawsze za
mało. Warto się temu oddać, ale
wtedy, gdy te wspomnienia uczą
nas czegoś, lub motywują na
przyszłość. W Puławach, które
mam za swe miasto rodzinne,
księżna Izabela Czartoryska –
może najbardziej frapująca postać
kobieca w polskiej historii –
umieściła na frontonie świątyni
Sybilli napis: “Przeszłość – Przyszłości”. Byłoby dobrze, gdyby
to dzisiejsze spotkanie stało się
bodźcem do zajęcia się nie tyle teraźniejszością – ta jest bardzo
krótka – ile właśnie przyszłością.
Bo tylko przyszłość, w jakimś
stopniu, od nas zależy.
owiem jednak kilka słów o
tej cząstce przeszłości,
która była teraźniejszością 22 lata
temu. Powiem o sekretnych pracach podjętych przez grupę naukowców wielu zakładów dawnego Instytutu Badań Jądrowych, które zmierzały do ocalenia polskiej Atomistyki. Jak?
Chcieliśmy wierzyć, wbrew faktom, że władze stanu wojennego,
w tym czasie władze państwa, nie
chciały destrukcji tej gałęzi nauki
i techniki – że racjonalny argument powstrzyma je od rozbijania
zespołów badawczych, od wyrzucania z Instytutu zdolnych ludzi, od ograniczania dostępu do
aparatury, książek, kontaktów
zagranicznych.
tóregoś mrocznego dnia,
zimą 1983, Eryk Piasecki
- w imieniu Komisji Zakładowej
“S” -zaproponował mi koordynowanie pracy nad ukazaniem postępującej degradacji substancji
naukowej IBJ w wyniku represji
stanu wojennego i podziału Instytutu na trzy jednostki. Wkrótce
powstała grupa osób, która rozpisała scenariusz tej pracy, wyodrębniła niezbędne kategorie informacji. Napływały one dyskretnym strumieniem od zakładów i
grup badawczych, ze Świerka, z
Żerania, z Hożej. Anonimowe;
gwarancją rzetelności była sieć
powiązań, poprzez którą napływały. Rozpoczęły się spotkania
domowe, pozornie zwykłe spotkania towarzyskie przy herbacie, na których dokonaliśmy niezbędnych podsumowań statystycznych, ustaliliśmy formę
dokumentu i jego adresata. W ten
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sposób powstawało “Memorandum w sprawie zagrożenia polskiej atomistyki”, skierowane w
maju 1983 r. do Prezydium Sejmu i Prezesa Rady Ministrów
PRL wraz z podpisami 228 pracowników b. IBJ. Oczywiście,
w okresie powstawania ta lista
podpisów była tajna, przynajmniej do chwili przekazania dokumentu adresatom; ryzyko poznania nazwisk przez SB i czynniki partyjne po tym fakcie wydawało się nam znacznie mniejsze.
ył to “czas małego i więk
szego strachu”. Jego atmosferę znamionowała m.in.
obawa jaką przeżywałem, przekazując to pismo do sekretariatów
Sejmu i Urzędu Rady Ministrów
- czy aby wrócę dziś do domu?
Mimo, że Memorandum było
sformułowane dość poczciwie,
w tonacji ufności w dobrą wolę
adresatów, którym trzeba jednak
dopomóc we właściwej ocenie
sytuacji, bo się trochę gubią. Oto
ostatnie zdanie: “Zwracamy się
do Sejmu i Rządu PRL o niezwłoczną kontrolę, interwencję i
przeciwdziałanie szkodliwym decyzjom.” (patrz Rewolucja Kulturalna w Instytucie Badań Jądrowych, Archiwum “Solidarności”, tom 37, Warszawa 1990, str.
60)
emorandum niczego nie
zmieniło, proces destrukcji postępował. Jesienią
podjęliśmy prace nad jego szczegółową dokumentacją. “Nie bądź
bezpieczny, poeta pamięta …” myśleliśmy. Nieznani nam pracownicy naukowi większości zakładów badawczych nadsyłali
ręcznie pisane teksty i tablice,
które pracowicie kompilowaliśmy, skracaliśmy i nadawaliśmy
całości niezbędną spójność. Tak
powstawało opracowanie “Czy
można ocalić polską atomistykę? Próba analizy przyczyn i objawów…”. Czytamy tam credo
tej pracy: “Autorzy niniejszego opracowania nie zgadzają
się z rozwojem i kadrową polityką obecnego kierownictwa
PAA. Tworząc liczne pozory,
polityka ta jest w istocie nastawiona na uwiąd wielu potrzebnych i zaawansowanych kierunków badań…”. Była tam jednocześnie próba nakreślenia optymalnego sposobu naprawy Atomistyki w chwili, gdy sytuacja
polityczna się zmieni i rozum
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państwowy dojdzie ponownie
do głosu – zawarliśmy to w Rozdziale IV. Również ten dokument został skierowany do najwyższych władz państwowych
tego czasu (p. Rew. Kult., str.
137).
d tych prac minęło ponad
20 lat. Na spotkaniach
roboczych pojawiali się wtedy
ludzie, którzy w zasadzie nie podawali swych nazwisk – ich wizytówką był przyniesiony tekst
zakładowego raportu. Stąd nie
potrafię w pełni odtworzyć składu grupy redakcyjnej; zmieniał się
on zresztą w czasie i w zakresie
partycypacji. Niektórych jednak
znałem. Patrząc tu dziś na listę
tych naszych Kolegów, którzy
odeszli do lepszego świata, z
żalem dostrzegam nazwiska obu
Andrzejów Jurewiczów – chemika i astrofizyka – jakże charakterystyczni byli i jakże odmienni.
Wymienię ponadto tych, których
pamiętam jako szczególnie wytrwałych: K.Bobrowski, A.Holas,
E.Józefowicz,
J.Kownacki,
L.Łukaszuk, Z.Werner, W.Żyszkowski. Wybaczcie, jeśli opuściłem kogoś pracowitego.
yle o naszym skromnym
wkładzie w ówczesny polski trud, który jest już przeszłością. Stan wojenny przeminął, ale
związaną z nim zapaść społeczno-gospodarczą, psychiczną i
naukową odrobimy nieprędko.
Co z gorzkiej nauczki tego okresu
wynika dla przyszłości?
uż ponad 2 tysiące lat temu
polityk grecki Perykles
wyraził taką opinię: obywatel,
który nie zajmuje się sprawami
swojego państwa nie jest tylko
bierny. On jest bezużyteczny.
Ruch “Solidarność” 25 lat temu
obudził w Polsce myślenie obywatelskie o sprawach państwa i
przyszłości, ale do niektórych
jego postulatów politycy Ruchu
uznali za wskazane nie wracać.
Chcę przypomnieć postulat nr 2
założeń programowych: “Posłowie Izby Niższej (Sejmu) są wybierani w okręgach jednomandatowych na zasadach większościowych, co ułatwia powstanie
większości
parlamentarnej”.
(Patrz: Zasady ustroju państwa,
NIEPODLEGŁOŚĆ 8, kwiecień
1984, str. 7-27). Do tego chciałbym teraz nawiązać.
ejm jest najważniejszą in
stytucją w Polsce – tworzy
prawo, powołuje rząd, zatwier-
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dza budżet. Ordynacja wyborcza
jest więc najważniejszym narzędziem demokracji – jest jej
fundamentem, dobrym lub złym.
Obecnie mamy ordynację tzw.
proporcjonalną – niby głosujemy
na ludzi, ale wybieramy partie. Ta
partiokracja jest katastrofalna
– sprzyja korupcji, blokuje rotację
elit, niszczy odpowiedzialność
posła względem wyborcy, alienuje obywateli od ich państwa, psuje partie polityczne. Kto na tej sali
zna nazwisko swego posła?
Śmieszne pytanie... Obecna partyjna ordynacja odbiera Polakom
nawet ideę ich reprezentanta w
Sejmie – posła.
gólnopolski Ruch Oby
watelski na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW), który reprezentuję, chce, byśmy w Polsce wybierali do Sejmu ludzi, nie partie.
Według ordynacji większościowej opartej o jednomandatowe
okręgi wyborcze – JOW. To znaczy - kto w małym okręgu (ok. 60
tys. wyborców), z kandydatów
wyłanianych lokalnie, dostanie
najwięcej głosów – ten jest posłem okręgu. Prosto, uczciwie i
tanio. Tu każdy obywatel wie, kto
jest posłem jego okręgu, a poseł
szuka kontaktu z wyborcami.
Taką ordynację mają najzamożniejsze demokracje – Anglia,
USA, Kanada, Francja i szereg
innych. Taka ordynacja sprzyja
zamożności obywateli i sile państwa.
czestniczę w tej wzniosłej
uroczystości z nadzieją,
że stanowić ona będzie także zaczyn prac Związku Zawodowego
“Solidarność” dla przyszłości.
Idea wzmocnienia państwa
przez mądry dobór tych, którym
oddajemy władzę nad Polską,
jest logiczna, a jej realizacja – w
naszym zasięgu. 25 lat temu Solidarność świerkowa wykazała
patriotyzm, pomysłowość i wytrwałość; dzięki temu możemy
do tych lat wracać myślą bez
wstydu. Proponuję Kolegom
aktywny powrót do tych wartości, przez poparcie Ruchu
Obywatelskiego JOW w jego
trudnych staraniach o rozumny system wyboru posłów do
Sejmu. Tak warto realizować
hasło puławskiej Księżnej –
“Przeszłość – Przyszłości”. Proszę mi wierzyć – nie ma ważniejszej sprawy.
Andrzej Czachor
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Z£AMA£ MOSTEK
(DOBRA) W miejscowości K.
Sylwia G. (zam. pow. łobeski), przed
lokalem, została kopnięta w klatkę
piersiową przez Ireneusza S. lat 31
(zam. K., gm. Dobra). W wyniku kopnięcia doznała złamania mostka klatki piersiowej oraz wstrząśnienia
mózgu.

W£AM DO GALAXY
(ŁOBEZ) W nocy z 19 na 20
grudnia, w godz. 18:00 - 7:40 w
Łobzie, przy ul. Przedmiejskiej, nieznany sprawca, po uprzednim zdezaktywowaniu alarmu i wyłamaniu
wkładki zamka w drzwiach samochodu Ford Galaxy, dokonał kradzieży
radioodtwarzacza z CD marki Sony.
Straty wyniosły 1.500 zł na szkodę
Andrzeja C.

NIEWIADOME POCHODZENIE
(ŁOBEZ) W okresie 0118.12.2005 r. w miejscowości K., w
swoim mieszkaniu, Tadeusz Ż. (zam.
K., gm. Łobez) nie posiadając stosownego zezwolenia sprzedawał alkohol niewiadomego pochodzenia.
W toku przeszukania pomieszczeń
należących do wym. zabezpieczono
28 butelek o poj. 0,5 l i 1 l oraz 2 pojemniki z tworzywa sztucznego o poj.
5 l z zawartością alkoholu.

POBI£
(POWIAT) 20 bm. około godz.
15.00, w miejscowości P., Andrzej Ś.
lat 24 (zam. P., gm. Węgorzyno) pobił
Przemysława M.

PRZYGNIOT£O GO 400 KG
(SULISZEWICE) 22 bm. około
godz. 14:00 w Suliszewicach, na terenie firmy PRIMA FARMS, podczas
prowadzenia prac przy budowie
zbiornika na gnojowicę, Paweł Z.
zam. P., pow. szczecinecki, wszedł na
szalunek o wym. 3,5 x 2,5 m, wadze
około 400 kg. W pewnym momencie
szalunek przewrócił się przygniatając pracownika. Z obrażeniami wewnętrznymi i złamaniem miednicy
został on przewieziony do szpitala w
Drawsku Pom.

NAPADLI I OKRADLI
(RESKO) 21 bm. o godz. 21.00 w
Resku, w budynku przy ul. Woj.
Polskiego, Zbigniew R. lat 28 (zam.
R., gm. Resko) i Leszek B. (zam. R.,
gm. Resko), przy użyciu siły fizycznej doprowadzili do stanu bezbronności, a następnie dokonali kradzie-

ży portfela z zawartością pieniędzy
w kwocie 210 złotych, dowodu osobistego i dowodu rejestracyjnego
sam. osob. marki Opel, czym działali
na szkodę Ireneusza P.

SPUŒCI£ ROPÊ
(WĘGORZYNO) 22 bm. w godz.
02:00 - 07:50 w Węgorzynie, przy ul.
Kopernika, nieznany sprawca, po
uprzednim przecięciu przewodów paliwowych w samochodach ciężarowych MAN i Renault Premium wypompował ze zbiorników łącznie 800
litrów oleju napędowego. Straty w
kwocie 3.200 zł na szkodę Marcina L.

MAN KONTRA MAN
(ŁOBEZ) 22 bm. około godz.
16:20, na drodze Łobez - Węgorzyno, Mariusz H. (zam. S., gm. Stargard
Szcz.) kierując samochodem cięż.
MAN przekroczył oś jezdni, wskutek czego uderzył lusterkiem w lusterko jadącego z przeciwka sam.
cięż. MAN, kierowanego przez Marcina L. (zam. S.). Uszkodzeniu uległy
oba pojazdy.

PORACHUNKI
(ŁOBEZ) 20 bm. około godz.
19:30, na drodze Łobez-Suliszewice,
trzech nieznanych mężczyzn, poruszając się samochodem Audi koloru
ciemnego, złapało za ręce Tomasza
S., którego wrzucili do bagażnika, a
następnie wywieźli go na drogę
polną Grabowo - Polakowo i jeden z
mężczyzn, nieustalonym narzędziem, porysował pokrzywdzonemu
twarz, w wyniku czego doznał on
zadrapań czoła, policzków, brody
lewej ręki oraz lewej nogi.

NIE ZACHOWA£
OSTRO¯NOŒCI

kę spalinową marki Husqvarna typ
H357 xp. Straty w kwocie 4649 zł na
szkodę Ińskiego Centrum Rybactwa.

TAK TO SIÊ KOÑCZY
(WĘGORZYNO) 23 bm. około
godz. 13:25 w Węgorzynie, na ul.
Drawskiej, Wiesław H. (zam. D., gm.
Drawsko Pom.) kierując pojazdem
Lublin wyprzedał w miejscu niedozwolonym i uderzył w pojazd Volvo,
kierowany przez Czesława R. Uszkodzeniu uległy pojazdy.

ZAMACH NA PIASTA
W nocy z 22 na 23 bm. w godz.
18:00 do 9:00 w Resku, przy ul. Boh.
Warszawy, nieznany sprawca dokonał wybicia szyby wystawowej w
sklepie DH Piast. Straty w kwocie
300 zł na szkodę Genowefy S. (zam.
R., pow. łobeski).

ALE COFKA
(WĘGORZYNO) 24 bm. około
godz. 11:25 w Węgorzynie, na parkingu przy ul. Łąkowej, kierujący
samochodem Opel Kadet, cofając
uderzył w bok samochodu Seat Ibiza
należącego do Katarzyny Z. (zam.
W., pow. łobeski) powodując wgniecenie drzwi.

SZYBOT£UK
(ŁOBEZ) 26 bm. o godz. 2:00 w
Łobzie, przy ul. Woj. Polskiego,
Grzegorz L. (zam. Ł., gm. Łobez)
kopnął nogą w szybę wystawową
sklepu należącego do Sławomira P.
Straty wyniosły 100 zł. Sprawca zatrzymany bezpośrednio na miejscu
zdarzenia i osadzony do wytrzeźwienia przez policję.

SZYBOT£UK NA
ORZESZKOWEJ

(ŁOBEZ) 23 bm. około godz.
14:10 w Łobzie, na ul. Bema, Wiesław
G. (zam. S., gm. Radowo Małe) kierując pojazdem Ford Escort, nie zachował należytej ostrożności i uderzył w
Poloneza, kierowanego przez Danutę
D. Uszkodzeniu uległy oba pojazdy.

(ŁOBEZ) W nocy z 25 na 26 bm.,
w godz. od 16.00 do 11.30 w Łobzie,
przy ul. Orzeszkowej, nieustalony
sprawca dokonał wybicia dwóch
szyb w oknach sklepu spożywczego, powodując straty w kwocie 150
złotych na szkodę Czesława K.

£OWI£ W MAGAZYNIE

ZA MA£Y PARKING?

(RADOWO MAŁE) W nocy z 22
na 23 bm. w godz. 23:00-8:00 w miejscowości M., gm. Radowo Małe na
terenie należącym do Gospodarstwa
Rybackiego Ińsko nieznany sprawca, po uprzednim urwaniu kłódki zabezpieczającej drzwi odsuwane do
pomieszczenia magazynowego, zabrał w celu przywłaszczenia kosę
spalinową marki Stihl typ F 450 i pilar-

(RESKO) 26 bm. około godz. 9.30
w Resku na parkingu osiedlowym
przy ul. B. Prusa, kierujący samochodem osobowym Opel Kadet, należącym do Kazimierza O., z nieustalonej
przyczyny uderzył w prawy błotnik
prawidłowo zaparkowany sam. osobowy Opel Omega, który należy do
Krzysztofa K. Uszkodzeniu uległ
samochód Opel Omega.

(ŁOBEZ) 19 bm. około godz.
1:05 w Łobzie na ul. Niepodległości,
Katarzyna F. (zam. Ł., gm. Łobez)
kierowała rowerem znajdując się w
stanie nietrzeźwości (1,77 ‰).
(ŁOBEZ) 21 bm. około godz.
19:15 w Łobzie, na ul. Segala, Mirosław W. (zam. U., gm. Łobez) kierował rowerem znajdując się w stanie
nietrzeźwości (0,67 promila).
(ŁOBEZ) 22 bm. około godz.
0:15 w Łobzie, na ul. Waryńskiego,
Andrzej P. (zam. Gliwice) kierował
samochodem marki Mazda znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,32
promila).
(DOBRA) 22 bm. o godz. 15.10,
na drodze Dobra - Krzemienna, Zbigniew O. lat 51 (zam. D., gm. Dobra)
kierował rowerem znajdując się
wstanie nietrzeźwym 1,82 promila.
(DOBRA) 22 bm. o godz. 16.55
w miejscowości Dobropole, gm.
Dobra, Grzegorz P. lat 33 (zam. G.,
gm. Dobra) kierował sam. osob. Fiat
126p znajdując się wstanie nietrzeźwym 0,69 promila.
(WĘGORZYNO) 22 bm. około
godz. 22:30, na drodze Węgorzyno
- Winniki, ob. Boliwii Walter S.
(zam. S., gm. Szczecin), kierując samochodem Chrysler Voyager w stanie nietrzeźwości (1,3 promila),
uderzył przodem pojazdu w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia nie odniósł obrażeń, samochód
został uszkodzony.
(DOBRA) 23 bm. około godz.
23:55 w Dobrej, na ul. Kościuszki,
Łukasz K. lat 19 (zam. N., pow. goleniowski) kierował samochodem
osobowym Nissan, znajdując się w
stanie nietrzeźwości 1,6 promila w
wydychanym powietrzu.
(REKOWO) 24 bm. około godz.
13:00, na drodze Strzmiele - Rekowo, Dariusz K. (zam. R., gm. Węgorzyno) kierował samochodem Fiat
126, znajdując się w stanie nietrzeźwości 1,5 promila, tym samym naruszył zakaz kierowania pojazdami
wydany przez sąd.
(REKOWO) 24 bm. około godz.
13:00 na drodze Strzmiele - Rekowo, Henryk K. kierował samochodem Fiat 126, znajdując się w stanie
nietrzeźwości 1,2 promila, tym samym naruszył zakaz kierowania
pojazdami wydany przez sąd.
(WĘGORZYNO) 26 bm. około
godz. 17.10, na drodze Cieszyno Węgorzyno, Piotr D. (zam. K., gm.
Mieszkowice) kierował sam. Opel
Astra, znajdując się wstanie nietrzeźwym - 1,9 promila.
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NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Tygodnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 50 brzmiało:
„Światła rampy”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Zofia Janicka (Łobez), Cecylia Dzwonnik (Łobez), Maria Szylinowicz (Łobez), Grażyna
Maćkowiak (Łobez), Bogdan Chorowski (Łobez).
Nagrodę wylosował pan Bogdan Chorowski z Łobza. Gratulujemy.
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