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Nic dawno nie poruszy³o
tak mieszkañców,

jak ta budka

Z drugiej strony
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Kazimierz Rynkiewicz
Ci¹g zdarzeñ w Dobrej dotycz¹cy tamtejszej polityki, to pasmo klêski grupy radnych i ich zaplecza,
która ustawi³a siê w opozycji do
burmistrz Barbary Wilczek. Prawdê
mówi¹c nie potrafiê sobie tego wyt³umaczyæ  dlaczego, ale tak siê
ustawi³a. Nie potrafiê sobie wyt³umaczyæ, gdy¿ kiedy wszyscy razem
szli w referendum i je wygrali. Co
sta³o siê póniej, o tym by trzeba
napisaæ osobny tekst, zagl¹daj¹c
pod podszewkê ¿ycia publicznego i
towarzyskiego. W ka¿dym b¹d razie nast¹pi³y podzia³y i to mocne. W
radzie wyodrêbni³a siê grupa opozycyjna w stosunku do burmistrz
Wilczek. Szpera³a i wynajdowa³a
ró¿ne b³êdy, mówi³a o nich i to by³o
okej. Taka jest rola opozycji. Jednak
z czasem opozycja zaczê³a po prostu knuæ, trac¹c zwyczajnie rozum.
Zaczê³a burmistrza zwalczaæ, a to
nie udzielaj¹c mu absolutorium, a to
nie godz¹c siê na ustawow¹ podwy¿kê pensji. Zach³ysnê³a siê wiêkszoci¹ w radzie i uzna³a, ¿e mo¿e
zrobiæ wszystko, wiêc robi³a, a¿
dosz³a do absurdu. Zaczê³a podejmowaæ decyzje wbrew logice i prawu. Tak by³o w przypadku podwy¿ki pensji wynikaj¹cej z ustawy.
Musia³ interweniowaæ wojewoda.
Chocia¿, jak trzeba by³o zabezpieczyæ interesy niektórych swoich
cz³onków, jak w przypadku podzia³u i sprzeda¿y du¿ej dzia³ki, to zabezpiecza³a.
Amok siêgn¹³ zenitu podczas
wyborów. Bezapelacyjnie wygra³ je
komitet burmistrz Wilczek, a ona
sama w pierwszej rundzie znokautowa³a swoich rywali. Zadufani w
sobie radni i kandydaci na burmistrza nie mogli uwierzyæ, ¿e to nie
oni zostali wybrani. Dalej, jak poprzednio, brnêli w absurdy, sk³adaj¹c protesty z zarzutami sfa³szowania wyborów. Oto jeden komitet
oszuka³ piêæ innych! Maj¹c swoich
piêciu przedstawicieli w komisjach
poddawali w w¹tpliwoæ nadzór
swoich ludzi w tych¿e komisjach.
Przedstawiciel jednego komitetu w
komisji mia³ wyrolowaæ piêciu
przedstawicieli piêciu komitetów
wyborczych! Takie mylenie tr¹ci³o
fars¹, ale wszyscy z opozycji chêtnie
na to poszli. Tylko ludzie pukali siê w
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czo³o. S¹d nie otrzyma³ ¿adnych dowodów, oprócz pretensji, ¿e przegrali
i pytania  dlaczego, jak mogli przegraæ. Przegrali równie¿ w s¹dzie.

W tym ca³y zamieszaniu spory
udzia³ mia³a Samoobrona i jej powiatowi dzia³acze, którzy wyobrazili sobie, ¿e potrafi¹ ju¿ uk³adaæ
powiatowe klocki i zajmowaæ najwy¿sze stanowiska. Nie wiem, czy
ta wyobrania dozna³a klêski, ale
praktyka na pewno. Polityka to nie
skok na stanowiska i knucie, ale
praca od podstaw. Samoobrona,
jako partia buntu, mog³a zbudowaæ
inn¹ jakoæ w polityce; inn¹ wobec
tego, przeciwko czemu siê buntowa³a. Bunt okaza³ siê pozorny. Okaza³o siê, ¿e nie chcia³a zmieniaæ dotychczasowej polityki, tylko do niej
wst¹piæ. Zaj¹æ miejsce wykopanych polityków. Wiêc zaczê³a kopaæ. Do dzisiaj nie bardzo rozumiem, dlaczego akurat wziê³a sobie
na cel burmistrz Wilczek i dlaczego
na miejsce tego eksperymentu wybra³a Dobr¹, ale tu w³anie ponios³a
ca³kowit¹ klêskê. By³oby to choæ
trochê zrozumia³e, gdyby burmistrz
by³a umoczona w jakiej aferze,
panowa³a korupcja, nepotyzm i g³upota, ale tak nie by³o. Opozycja wytyka³a sprawy, czêstokroæ s³usznie, z
zakresu normalnych dzia³añ urzêdu,
ale nie by³o wród nich takich, które
by uzasadnia³y tak brutalny atak. T¹
niewspó³miernoæ w krytyce musieli
widzieæ ludzie i gdy przysz³o do wyborów, pokazali politykierom drzwi.
Sama za Samoobrona mog³a wykazaæ siê w wielu innych miejscach powiatu, gdzie krytyka by³a wrêcz po¿¹dana, ale tam milcza³a. Przesta³a byæ
parti¹ buntu, sta³a siê parti¹ w³adzy, jej
po¿¹dania. To te¿ dostrzegli wyborcy.
Sporód omiu radnych z by³ej
opozycji w by³ej radzie tylko dwóch
powtórnie dosta³o siê do nowej
rady. Przegrali z kretesem kandydaci na burmistrza. Przegra³ swoj¹
pozycjê by³y sekretarz urzêdu.
Wszyscy przegrali protest wyborczy. W niedawnych wyborach uzupe³niaj¹cych przegra³a kandydatka
tej grupy. Teraz zapad³ wyrok o

pomówienie pani Ko³odziejczyk. A
to jeszcze nie koniec. Wci¹¿ toczy
siê dochodzenie o sfa³szowanie
podpisów pod listami kandydatów
Samoobrony w ubieg³orocznych
wyborach w Dobrej. Z tych faktów
uk³ada siê pasmo klêsk ludzi, którzy
mieli jak¹ szansê, ale j¹ zaprzepacili. Z powodu swoich chorych
ambicji i politycznej lepoty. Bo
przecie¿ nie za spraw¹ swojej oponentki  Barbary Wilczek. Trudno
tu jej nawet przypisywaæ jak¹
szczególn¹ moc polityczn¹. Nie sta³y za ni¹ partie polityczne, gremia
powiatowe i wojewódzkie, pos³owie i wielcy politycy. Jedyne co
mia³a za sob¹, to mieszkañcy. Okazali siê si³¹ wiêksz¹, ni¿ wszystkie
knowania i polityczne intrygi. Snuj¹c swoje polityczne plany przejêcia
w³adzy w Dobrej, jej oponenci zapomnieli o wyborcach. W tym zderzeniu i partia i kandydaci przegrali,
bo nie potrafili odczytaæ ludzkich
problemów i nastrojów. Zabiegi
marketingowe i socjotechniczne
okaza³y siê nieskuteczne wobec g³osów zwyk³ych ludzi.
Czy wczorajsi opozycjonici dostrzegli w ogóle, ¿e by³a to jaka lekcja i z tej lekcji trzeba wyci¹gn¹æ
jakie wnioski, je¿eli chce siê dalej
uczestniczyæ w ¿yciu publicznym?
Sam jestem ciekaw ich dowiadczenia, bo to przecie¿ lekcja spo³eczna,
a wiêc dla wszystkich. Dla kolejnych
partii i kandydatów, jacy na pewno 
prêdzej lub póniej  pojawi¹ siê na
naszej lokalnej scenie politycznej.
Najgorsz¹ sytuacj¹ jest taka, w
której ¿ycie polityczne zaczyna siê
od pomys³ów nie opartych na dowiadczeniu, lecz na ambicjach i
wyobra¿eniu sobie nieskoñczonych
mo¿liwoci. Ka¿de kolejne wybory
przynosz¹ jakie dowiadczenia.
Uk³adaj¹ siê one w elementarz wiedzy o polityce. Nikt nie zacznie od
razu czytaæ, zanim nie nauczy siê
liter. A jak nauczy siê czytaæ, musi
jeszcze nauczyæ siê rozumieæ to co
czyta. To samo dotyczy polityki.
Warto wiêc przestudiowaæ dobersk¹ lekcjê.
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W³aciciel namierzy³ auto za pomoc¹ GPS

Skradziony samochód w Berlinie
trafi³ do dziupli w Radowie Ma³ym
podwórze wypucili psa, który zaatakowa³ funkcjonariuszy. Jeden z policjantów odda³ strza³ ostrzegawczy,
co skutecznie odstraszy³o zwierzê.
Na
miejscu
zatrzymano
Agnieszkê i Tomasza S. lat 21 i 29.
Jak ustalili policjanci, z auta zaczêto ju¿ zdzieraæ niemieckie emblematy. Sprawa trafi³a do ³obeskiej
prokuratury.
(r)

REKLAMA

REKLAMA

(BERLIN-RADOWO MA£E)
Co jaki czas na terenie województwa kradzione s¹ drogie auta, które
znikaj¹ jak kamfora. Jednym z takich miejsc s¹ okolice Kalisza Pomorskiego. Najczêciej trafiaj¹ do
tzw. dziupli, czyli stodó³ lub budynków gospodarczych po³o¿onych w
lesie lub na kolonii, z dala od ciekawskich oczu s¹siadów. Tam s¹
rozbierane na czêci lub przemalowywane i dopiero wtedy trafiaj¹ na
rynek lub s¹ szmuglowane za granicê wschodni¹.
Tak te¿ zapewne mia³o byæ w
tym przypadku. W nocy, z 8 na 9
maja br. w Berlinie skradziono specjalistyczny samochód ciê¿arowy
marki Mercedes Benz, typ 1120L,
s³u¿¹cy do holowania aut. Komenda

Powiatowa Policji w £obzie zosta³a
powiadomiona przez Stra¿ Graniczn¹ w Zgorzelcu, któr¹ powiadomi³ w³aciciel. Jednak auto zd¹¿y³o
ju¿ przejechaæ przez granicê. Z³odzieje nie pomyleli jednak o tym,
¿e ma on zabezpieczenie w postaci
GPS. Za jego pomoc¹ w³aciciel ju¿
rano ustali³, ¿e auto trafi³o na teren
powiatu ³obeskiego. Rano pojawi³
siê w £obzie, doæ dok³adnie podaj¹c po³o¿enie auta. Wyceni³ stratê na
25 tys. euro, czyli oko³o 100 tys. z³.
Policja ³obeska przyst¹pi³a do
poszukiwañ we wskazanej okolicy i
ju¿ o godz. 10:30 znalaz³a auto.
Znajdowa³o siê ono w jednym z gospodarstw po³o¿onych na kolonii
wsi Radowo Ma³e. Na widok nadje¿d¿aj¹cych radiowozów, w³aciciele posesji ukryli siê w domu. Na
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Prokuratura umarza ledztwo w sprawie alkoholówki

Los odtwarzaczy, kleju
i kafelek nadal nieznany

(£OBEZ) Gdzie podzia³a siê tona zaprawy klejowej
i czêæ przeznaczonych na remont wietlicy kafelek?
Gdzie znajduj¹ siê dwa odtwarzacze mp3, zakupione
na konkurs, który faktycznie siê nie odby³? Tego
w dalszym ci¹gu do koñca nie wiemy. Prokuratura
³obeska, która prowadzi³a ledztwo w sprawie
nieprawid³owoci, jakie mia³a pope³niæ kieruj¹ca
alkoholówk¹ Wies³awa Romejko postanowi³a
je umorzyæ.
W marcu komisja rewizyjna
gminy, kierowana przez radn¹ Helenê Szwemmer, postanowi³a zbadaæ
ubieg³oroczne wydatki gminnego
funduszu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
Komisja postawi³a szereg zarzutów,
dotycz¹cych zarz¹dzania pieniêdzmi funduszu. Radni zwrócili uwagê
REKLAMA

REKLAMA

na nieterminowe rozliczanie pobranych zaliczek. W¹tpliwoci budzi³y
równie¿ procedury dokonywania
zakupów towarów i us³ug przeznaczonych na wietlice. W szeregu
wypadków brak potwierdzeñ odbioru, nie rozpisano artyku³ów za
pokwitowaniem na wietlice, opisy
lakoniczne  czytamy w protokole
kontrolnym komisji.
Najistotniejsze i zarazem budz¹ce najwiêcej w¹tpliwoci kwestie dotyczy³y zakupów materia³ów
budowlanych przeznaczonych na
remont wietlicy w Zagórzycach.
Do remontu dwóch pomieszczeñ o
³¹cznej powierzchni 45 metrów
kwadratowych zakupiono o wiele
wiêcej materia³ów, ni¿ wymaga³
tego zakres prac. Z wyliczeñ radnych wynika³o, ¿e kupiono na przyk³ad o tonê kleju do kafelek za du¿o
i nikt nie by³ w stanie wskazaæ, gdzie
ta nadwy¿ka siê podzia³a. Mocno
niejasna w oczach radnych wyda³a
siê równie¿ kwestia zakupów na konkurs wiedzy o bezpieczeñstwie. Nagrodami w konkursie mia³y byæ dwa
odtwarzacze mp3. Konkurs nie odby³
siê, a los odtwarzaczy pozosta³ nieznany. Te i jeszcze kilka innych niejasnoci sk³oni³y burmistrza Ryszarda Solê do z³o¿enia w ³obeskiej prokuraturze zawiadomienia o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa, sformu³owane w dwóch zarzutach.
Pierwszy dotyczy³ niedope³nienia obowi¹zków przez Wies³awê
Romejko, poprzez nieprawid³owe
prowadzenie dokumentacji, zwi¹za-

nej z zakupem i rozporz¹dzaniem
materia³ami budowlanymi, a tym
samym doprowadzenie do przyw³aszczenia tych materia³ów. Mia³o
to naraziæ Urz¹d Miejski w £obzie
na stratê rzêdu 2236,50 z³. Zarzut
drugi dotyczy³ odtwarzaczy i rzekomego ich przyw³aszczenia.
Oba zarzuty zosta³y przez prokurator Ma³gorzatê Post - Dziêcio³ oddalone, a postêpowanie umorzone.
Pierwszy zarzut dotycz¹cy niedope³nienia obowi¹zków i nara¿enia
w zwi¹zku z tym gminy na straty,
zosta³ umorzony z dwóch wzglêdów.
Prokuratura odnios³a siê do stoso-

nej iloci kleju do kafelek w celu
wyrównania pod³ogi. P³ytki po³o¿ono równie¿ na schodkach, cokolikach i wejciu do kuchni, a nie jak
ustali³a komisja rewizyjna tylko w
dwóch pomieszczeniach. Umarzaj¹c ten zarzut prokurator potwierdzi³a, ¿e dosz³o do szkody, jednak jej
wartoæ jest ni¿sza do wymaganej do
postawienia zarzutu dwustukrotnoci najni¿szego wynagrodzenia.
Poza tym prokurator nie by³a w stanie udowodniæ umylnego zamiaru
w postêpowaniu szefowej alkoholówki, a to dopiero mog³o by przes¹dziæ o pope³nieniu przestêpstwa.

wanych i powszechnych praktyk w
urzêdzie miejskim, stosowanych
równie¿ przez Wies³awê Romejko.
Prokurator opieraj¹c siê na zeznaniach pracownika sklepu CompBi i
magazyniera GS w £obzie twierdzi,
¿e nagminn¹ praktyk¹ by³o odbieranie towarów przez sta¿ystów, nieuprawnionych do odbierania faktur.
Z ustaleñ dochodzenia wynika, ¿e
przyjêt¹ w urzêdzie praktyk¹ by³o
zatwierdzanie danej faktury, bez
wymagania dowodu potwierdzaj¹cego wydanie danego towaru, osobie
dla której by³ on przeznaczony. Tak
mia³o byæ i w przypadku zakupów na
remont wietlic, gdzie po zatwierdzeniu faktur nikt nie kontrolowa³
iloci zu¿ytego na remont materia³u.
Takie postêpowanie mia³o dotyczyæ
równie¿ innych zakupów dokonywanych przez urz¹d, kiedy burmistrzem by³ Marek Romejko.
Prokuratura opieraj¹c siê na zeznaniach wiadków, w tym wykonuj¹cych remont dwóch pracowników
stwierdzi³a, ¿e zakres prowadzonych na wietlicy robót by³ wiêkszy,
ni¿ ustalili to radni. Wykonuj¹cy
remont robotnicy mieli u¿yæ znacz-

Drugi zarzut zosta³ oddalony z
powodu braku danych dostatecznie
uzasadniaj¹cych dokonanie przyw³aszczenia. Prokuratura nie zdo³a³a bowiem ustaliæ osoby, która dokona³a odbioru odtwarzaczy mp3 ze
sklepu CompBi. Nie ustalono równie¿, gdzie odtwarzacze mog¹ siê
znajdowaæ. Jak zezna³a Wies³awa
Romejko, nagrody dla uczestników
imprez, organizowanych przez organizacje pozarz¹dowe, zakupywane
by³y przez organizatorów i to oni odbierali przedmioty od sprzedawców,
za do urzêdu miejskiego nap³ywa³y
jedynie faktury, dokumentuj¹ce zakup. Wies³awa Romejko mia³a dokonaæ odpowiedniego opisu na fakturze
VAT, nie sprawdzaj¹c jednak dalszych losów odtwarzaczy. Umarzaj¹c
ten zarzut prokurator stwierdzi³a, ¿e
ich niewyjaniony los nie mo¿e oznaczaæ, ¿e dosz³o do przestêpstwa.
Umorzenie jest prawomocne, bo
urz¹d miejski nie odwo³a³ siê od
decyzji ledczych. Wszczête kilka
miesiêcy temu postêpowanie dyscyplinarne wobec Wies³awy Romejko
jest zawieszone na okres jej urlopu
macierzyñskiego.
(gp)
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Pierwszy publiczny sprawdzian nowych w³adz

Nic dawno nie poruszy³o tak
mieszkañców, jak ta budka

(£OBEZ) Powstaj¹cy
na placu przy urzêdzie
miejskim tzw. ogródek
piwny sta³ siê przyczynkiem do zaktywizowania znacznej
czêci ³obeskiego
spo³eczeñstwa.
W ubieg³ym tygodniu ci¹gu jednego dnia, przeciwnicy powstania lokalu gastronomicznego zebrali ponad 300 podpisów pod przes³anym do
Urzêdu Miejskiego w £obzie pismem
nastêpuj¹cej treci:
Protest spo³eczeñstwa ³obeskiego przeciwko budowaniu ogródka
piwnego i rzekomej likwidacji fontanny na skwerku w centrum miasta,
jedynego naszego miejsca wypoczynkowego dla emerytów i rencistów,
matek z ma³ymi dzieæmi i pozosta³ych
obywateli naszego miasta.
Nie zgadzamy siê z zamian¹ jedynego naszego miejsca rekreacyjnego
z piêkn¹ zieleni¹, trawnikami, krzewami i drzewami dekoracyjnymi, z
nowo po³o¿onymi chodnikami i zamontowanymi nowymi ³awkami na
miejsce innego przeznaczenia.
Utworzenie ogródka z piwem jest
sprzeczne z naszymi potrzebami, gdzie
w spokoju i ciszy z przyjemnoci¹ wypoczywamy, wracaj¹c od lekarza z
orodka zdrowia albo robi¹c potrzebne i niezbêdne codzienne zakupy.
W razie nie usuniêcia przez w³adze miasta i gminy ogródka piwnego
w inne miejsce o protecie w sprawie
zostanie zawiadomiona Telewizja
Polska Wokó³ nas i Polskie Radio
w Szczecinie.
W komitecie zbieraj¹cym podpisy znalaz³y siê m.in Helena Jêdrzejewska, Cecylia Dzwonnik, Genowefa Komorowska i Henryk Maluk.
- Te ponad 300 podpisów zebralimy w jeden dzieñ. Ludzie sami siê
zg³aszali, by siê na listê wpisaæ - mówi
Cecylia Dzwonnik w redkacji.
Ten doæ kontrowersyjny dla
mieszkañców temat poruszony zosta³
równie¿ na ostatniej sesji rady miejskiej. Radna Helena Szwemmer dopytywa³a siê o szczegó³y umowy, zawartej przez gminê z Mariuszem Wijatykiem.
- To co powsta³o na placu, to absolutna buda. Chcê bycie pañstwo
wiedzieli, ¿e gmina wziê³a pieni¹dze
za dzier¿awê tego terenu za trzy lata
z góry. W zwi¹zku z tym niemo¿liwe
bêdzie jej ewentualne wypowiedze-

nie. Uwa¿am, ¿e skoro ten obiekt ju¿
postawiono, to niech przynajmniej
nie szpeci miasta. Uwa¿am, ¿e jest to
oburzaj¹ce, ¿e nie dopilnowano kwestii realizacji. Chcia³abym wiedzieæ
te¿, w którym miejscu znajdowaæ
bêd¹ siê stoliki z parasolami, na trawniku, czy te¿ na utwardzonej czêci
placu? Je¿eli na placu, to w ten sposób odetnie siê dostêp do ³awek i fontanny  stwierdzi³a radna.
- W przypadku rozwi¹zania umowy przed up³ywem terminu, dzier¿awcy przys³uguje zwrot czynszu za pozosta³y okres do koñca trwania umowy.
Mo¿liwoæ wypowiedzenia umowy
istnieje  odpowiada³ Mieczys³aw
Fojna, kierownik wydzia³u nieruchomoci w gminie.
Gmina wkrótce przed pojawieniem siê inwestycji gastronomicznej
zainwestowa³a w infrastrukturê placu oko³o 8 tys. z³. Tu i ówdzie pojawia³y siê g³osy mówi¹ce, ¿e w³adze
zasponsorowa³y Mariuszowi Wijatykowi pod³¹czenie do kanalizacji i
pr¹du.
- Nie zosta³o to zrobione pod tego
pana  wyjania wiceburmistrz Ireneusz Kabat.  Konieczne by³o zainwestowanie w ca³¹ infrastrukturê, w tym
równie¿ elektryczn¹ placu, na którym
na pocz¹tku roku przez jaki czas nie
dzia³a³y lampy. Na sam¹ kanalizacjê

wydalimy oko³o 5 tys. z³. Wydatek ten
zwróci³ siê po zap³aceniu przez pana
Wijatyka pieniêdzy za dzier¿awê.
Nieprawd¹ jest równie¿, ¿e zamierzamy rozebraæ fontannê. To, ¿e w
tej chwili nie dzia³a, wynika z koniecznoci naprawy, czy nawet wymiany
starej instalacji wodnej  dodaje.
Gmina wynajê³a to miejsce na placu
na 4 miesi¹ce, wobec tego wci¹¿ jeszcze
nie otwarty punkt funkcjonowaæ bêdzie
jeszcze przez oko³o 2,5 miesi¹ca. Plac,
na którym stan¹æ maj¹ ³awki i parasole
ma zamkn¹æ siê w powierzchni 100
metrów kwadratowych.
Punkt jeszcze nie ruszy³, a ju¿
budzi wielkie emocje i protesty. Zapewne s³uszne, bowiem faktem jest,
¿e plac obok urzêdu jest jak na razie
jedynym ³adnym miejscem u¿ytecznoci publicznej w miecie, a jego
u¿ytkownicy nauczeni przyk³adami z
miejsc, w których znajduje siê szeroki dostêp do alkoholu (plac 3 Marca,
na którym ci¹gle dochodzi do pijackich ekscesów, czy te¿ miejsca w
pobli¿u niektórych lokali, otwartych
noc¹) obawiaj¹ siê o los ulubionego
miejsca wypoczynku.
Pomys³ na powstanie letniego lokalu na placu wynika³  jak twierdz¹
w³adze miasta  z chêci uatrakcyjnienia gastronomiczno  turystycznej
oferty w miecie. W czasie jego reali-

zacji pope³niono dwa b³êdy: przeg³osowano ma³o precyzyjn¹ uchwa³ê,
nie okrelaj¹c¹ dok³adnie miejsca, w
którym ma powstaæ lokal i nie dopilnowano strony estetycznej przedsiêwziêcia (projektu). Ten ostatni zarzut
jest nie do koñca trafiony, bowiem
stoj¹cy tam na razie barak nie do koñca okrela obraz ca³oci. Chocia¿ wygl¹da³by zapewne lepiej z innym dachem. Lokal jeszcze nie ruszy³ i trudno tak naprawdê z góry wyrokowaæ,
jakie bêd¹ konsekwencje jego uruchomienia i czy dojdzie do wyparcia
z placu sta³ych jego bywalców przez
mi³oników alkoholu, którego cena
ma byæ, jak twierdz¹ w³adze miasta
zaporowa. Lokal je¿eli ju¿ ruszy, to
jego w³aciciel, który spotka³ siê z
tak¹ krytyk¹ jeszcze zanim tak naprawdê zacz¹³ tam cokolwiek sprzedawaæ, bêdzie zapewne przyk³ada³
szczególna uwagê do utrzymania
porz¹dku.
Sprawa lokalu na placu przy urzêdzie po raz pierwszy od czasu wyborów postawi³a burmistrza, który uwa¿a, ¿e miasto ma inne wa¿niejsze problemy, przed presj¹ opinii publicznej
i jest jego pierwszym sprawdzianem
przed znaczn¹ czêci¹ mieszkañców
miasta. Jakiekolwiek zdarzenie
zwi¹zane z tym lokalem odbije siê
równie¿ na w³adzach miasta. (gp)
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Ranking gmin europejskich

Urszula Ko³odziejczyk kontra Grzegorz Krzemieñ

Radowo lepsze
od winoujcia
(POWIAT) W opublikowanym w ubieg³ym tygodniu przez
Gazetê Prawn¹ rankingu
Europejskie miasto, europejska gmina, okrelaj¹cym stopieñ wykorzystania rodków pomocowych gminy wchodz¹ce w
sk³ad powiatu ³obeskiego znalaz³y siê w rodkowej czêci zestawienia, obejmuj¹cego gminy i
miasta województwa zachodniopomorskiego.
W rankingu stworzonym w
oparciu o dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na iloæ przyznanych punktów z³o¿y³y siê: wartoci umów w relacji do liczby
mieszkañców, wartoci przeciêtnego projektu unijnego oraz liczby
projektów przypadaj¹cych na
1000 mieszkañców miasta lub
gminy. Preferowana by³a wielkoæ
projektów.
Sporód gmin powiatu najlepiej wypad³o Resko, które znalaz³o
siê na 71 (na 110 gmin) miejscu
wród gmin województwa. Miejsce ni¿ej sklasyfikowa³ siê £obez.
Na 76 miejscu znalaz³a siê Dobra,
na 88  Wêgorzyno i na 105 Radowo Ma³e.
Przestawione w rankingu Gazety dane dotycz¹ koñca czerwca
2006 roku. O stopniu wykorzystania rodków du¿o mówi¹ te¿ liczby, okrelaj¹ce iloæ pozyskanych
rodków ze wszystkich prograREKLAMA
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mów unijnych. £obez pozyska³
2.196.436,67 z³ (14 projektów) ,
Resko - 1.608.748,54 z³ (13 projektów), Wêgorzyno  901.528,45
z³ (9 projektów), Dobra 
589.941,325 z³ (12 projektów),
Radowo Ma³e  162.356,89 z³ (3
projekty).
Na czele wójewództwa znalaz³
siê Szczecin, który zgarn¹³
1.100.694.836 z³, dystansuj¹c w
znacznym stopniu pozosta³e gminy. Znajduj¹ce siê na drugim miejscu Police pozyska³y 8.362.7726,4
z³. W pierwszej dziesi¹tce znalaz³a
siê równie¿ stosunkowo ma³a gmina Kobylanka, le¿¹ca miêdzy
Szczecinem, a Stargardem, która
nie doæ, ¿e wykorzystuje swoje
korzystne po³o¿enie, to jeszcze
zgarnê³a spore rodki z przyznanej
na lata 2004  2006 puli. Kobylanka ci¹gnê³a do siebie 11.265.
345,05 z³.
Wielkoæ danego miasta i jego
znaczenie w regionie nie zawsze odbija siê na efektywnym pozyskiwaniu rodków zewnêtrznych. Przyk³adem zza miedzy mo¿e byæ choæby Drawsko Pomorskie, które w rankingu usytuowa³o siê na 99 miejscu.
Niektóre gminy wrêcz chyba zignorowa³y pomoc z UE. wiadczy o tym
przyk³ad winoujcia, które znalaz³o siê na 108 miejscu w tabeli, z
nik³¹ jak na takie miasto pul¹ pozyskanych rodków, która wynosi zaledwie 1.023.593, 25 z³.
(r)

S¹d orzek³
- Krzemieñ
pomówi³
(DOBRA) 28 czerwca S¹d Okrêgowy
w Szczecinie podtrzyma³ wyrok S¹du
Rejonowego w £obzie, który orzek³,
¿e by³y radny Grzegorz Krzemieñ pomówi³
by³¹ dyrektor CAS Urszulê Ko³odziejczyk.
Po zliczeniu op³at i nawi¹zek okazuje siê,
¿e kara finansowa bêdzie dotkliwa.
W tej sprawie trzeba cofn¹æ siê
do 6 grudnia 2005 roku, gdy na sesji
rady miejskiej radny Grzegorz
Krzemieñ zarzuci³ ówczesnej dyrektor Centrum Aktywizacji Spo³ecznej, Urszuli Ko³odziejczyk, ¿e
zaczê³a k³amaæ w sprawozdaniu z
dzia³alnoci Centrum.
- W tym sprawozdaniu dyrektor
przesz³a sam¹ siebie i zaczê³a w nim
k³amaæ.  stwierdzi³ wówczas radny
Krzemieñ.
Zapytana o tamt¹ sprawê pani
Ko³odziejczyk przypomnia³a, ¿e
CAS przeprowadzi³o kurs przygotowuj¹cy do zawodu ubojnika-wykrawacza. By³o to zwi¹zane z zapotrzebowaniem pracowników w
jednej z masarni w Nowogardzie,
ale te¿ w Niemczech. Wszyscy
kursanci otrzymali propozycjê
pracy za granic¹  napisa³a w
sprawozdaniu dyrektor CAS. Radny Krzemieñ nie móg³ zgodziæ siê
z tym zapisem i stwierdzi³, ¿e jego
syn kurs skoñczy³, i nikt nie mia³
za³atwionej pracy. To mia³o byæ to
k³amstwo, jakie pope³ni³a w sprawozdaniu Urszula Ko³odziejczyk.
Dyrektor CAS uzna³a, ¿e Grzegorz Krzemieñ pomówi³ j¹ o takie
postêpowanie, które mog³o poni¿yæ j¹ w opinii publicznej lub naraziæ na utratê zaufania potrzebnego
dla danego stanowiska i skierowa³a przeciwko niemu pozew do s¹du.
Jak nam powiedzia³a, kursanci
otrzymali propozycjê pracy, ale nie
wszyscy je przyjêli. Wielu z nich do
dzisiaj pracuje w masarniach w Nowogardzie i w Niemczech.
S¹d w ¿aden sposób nie móg³
zd¹¿yæ przywróciæ Ko³odziejczyk

zaufania potrzebnego do sprawowania funkcji dyrektora CAS,
gdy¿ jeszcze na tej samej sesji
grupa radnych podjê³a uchwa³ê o
rozwi¹zaniu Centrum Aktywizacji
Spo³ecznej i zwolnieniu jego dyrektora. Z koñcem roku 2005 CAS
przesta³ istnieæ, ale nie sprawa
wniesiona do s¹du.
S¹d Rejonowy w £obzie rozpatrywa³ sprawê na piêciu posiedzeniach, od maja do padziernika
2006 r. i wyda³ orzeczenie. Uzna³
Grzegorza Krzemienia winnego
pope³nienia zarzuconego mu czynu, czyli pomówienia Urszuli Ko³odziejczyk. Wymierzy³ mu
grzywnê w wysokoci 2 tys. z³,
nawi¹zkê w kwocie 1 tys. z³ na
rzecz Gimnazjum Publicznego w
Dobrej, zwrócenie Ko³odziejczyk
poniesionych kosztów procesu w
wysokoci 1.178 z³, op³atê w wys.
200 z³ oraz podanie wyroku do
wiadomoci publicznej przez opublikowanie go w Nowym Tygodniku £obeskim, w pierwszym
numerze pisma wydanym po uprawomocnieniu siê orzeczenia,
gdzie owo pomówienie zosta³o
wydrukowane, jako relacja z sesji.
Grzegorz Krzemieñ odwo³a³
siê od tego wyroku do S¹du Okrêgowego w Szczecinie. Ten orzeczeniem z dnia 28 czerwca 2007 r.
utrzyma³ w mocy wyrok s¹du ³obeskiego, uznaj¹c apelacjê za oczywicie bezzasadn¹. Zas¹dzi³ od
oskar¿onego 420 z³ tytu³em poniesionych przez Ko³odziejczyk
kosztów zastêpstwa procesowego
w postêpowaniu odwo³awczym
oraz 200 op³aty s¹dowej.
KAR
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Wydatki na administracjê w powiecie

Resko najtañsze,
£obez najdro¿szy

(POWIAT) 13 czerwca
miesiêcznik samorz¹dowy Wspólnota opublikowa³
szczegó³owy ranking
samorz¹dów pod
wzglêdem wielkoci
rodków przeznaczanych na administracjê w przeliczeniu na jednego
mieszkañca.
Wydatki na administracjê i
owiatê stanowi¹ gros wydatków
wiêkszoci samorz¹dów, które inne
zadania, jak na przyk³ad inwestycje,
realizuj¹ z kredytów lub rodków
zewnêtrznych.
Jak stwierdzi³a NIK, w badaniu
wydatków na administracjê samorz¹dów w 2005 roku regu³¹ w wydatkach osobowych jest utrzymywanie
minimum przez ma³e samorz¹dy i
rozbudowany system nagród, premii
w wiêkszych jednostkach. Zdanie o
nadmiernym rozbuchaniu administracji jest doæ powszechne i popularne. Jak wygl¹da to w samorz¹dach?
W ci¹gu 2006 roku ponad dwudziestoprocentowy wzrost wydatków na administracjê nast¹pi³ na
poziomie samorz¹dów wojewódzkich. Województwo zachodniopomorskie do najtañszych nie nale¿y.
W 2006 roku ka¿dy mieszkaniec
województwa wyda³ na utrzymanie
administracji 15,96 z³, co klasyfikuje Zchodniopomorskie na czwartym
miejscu wród najdro¿szych urzêdów marsza³kowskich. Ten wzrost
autor raportu (równie¿ pracownik
samorz¹dowy) t³umaczy koniecznoREKLAMA

ci¹ zwiêkszenia zatrudnienia, w wyniku przejêcia przez urzêdy marsza³kowskie wiêkszoci zadañ, zwi¹zanych z obs³ug¹ programów unijnych.
Najwiêksza pula rodków przypadnie na kraj w okresie do 2013 roku.
Póniej rodki, jakimi bêdziemy dysponowaæ, bêd¹ niew¹tpliwie mniejsze. Czy w zwi¹zku z tym dojdzie do
zmniejszenia siê liczby etatów w
urzêdach marsza³kowskich?
Na poziomie powiatów nasz
m³ody jeszcze powiat pod wzglêdem rozwoju biurokracji wydaje

stwierdziæ by wydatki na administracjê w starostwie w ci¹gu kilku
ostatnich lat zmala³y.
- W ka¿dym powiecie istnieje
komórka odpowiedzialna za geodezjê. U nas jest to faktycznie czêæ
urzêdu, a w s¹siednim Stargardzie
jest to zak³ad bud¿etowy, który ju¿
siê w urz¹d nie wlicza  t³umaczy
wicestarosta Ryszard Brodziñski. 
Od pocz¹tku kadencji d¹¿ymy do
zmniejszenia zatrudnienia w urzêdzie. Robimy to sukcesywnie, bez
zmian w organizacji urzêdu. Je¿eli

siê doæ mocno rozbudowany. W
2006 roku jeden mieszkaniec powiatu wyda³ na utrzymanie administracji starostwa 94,12 z³, co daje
15 miejsce w kraju na 169 powiatów, licz¹cych mniej ni¿ 75 tys.
mieszkañców. Na pocz¹tku powstania powiatu by³o to 36 miejsce.
Tutaj nale¿y siê pewne ucilenie;
zmiany miejsc danej jednostki w
rankingu w ci¹gu ostatnich czterech lat wynikaæ mog¹ zarówno ze
zwiêkszenia siê wydatków na administracjê w danej jednostce, jak
i z powodu ciêæ w innych samorz¹dach. Niemniej jednak trudno

kto z pracy odchodzi, to staramy
siê nie szukaæ nikogo na jego miesjce. - dodaje.
Stolica powiatu równie¿ lokuje
siê na doæ wysokim miejscu pod
wzglêdem wydatków na administracjê. Ka¿dy mieszkaniec £obza
wyda³ w ubieg³ym roku 227,09 z³
na funkcjonowanie administracji.
Daje to 10 miejsce wród miast powiatowych licz¹cy mniej ni¿ 20 tys.
ludnoci. w 2002 roku by³o to miejsce 11, ale w latach 2003  2004
odpowiednio 6 i 8 miejsce. Sk¹d tak
du¿e wydatki?
- Trzeba tu uwzglêdniæ struktu-

Str. 7
rê gminy  twierdzi wiceburmistrz
Ireneusz Kabat.  Proszê zwróciæ
uwagê na fakt braku posiadania
przez £obez jakiegokolwiek bud¿etowego zak³adu komunalnego.
Wszystko wiêc musz¹ nadzorowaæ
pracownicy urzêdu, czego nie
robi¹ pracownicy innych urzêdów.
Przyk³adem mo¿e byæ te¿ hala
sportowa, która nie jest osobn¹ jednostk¹ i jej pracownicy wliczaj¹ siê
w kadrê urzêdu.
Nowe w³adze  jak podkrela³
to choæby na ostatniej sesji burmistrz Ryszard Sola  nie zwiêkszaj¹ zatrudnienia w urzêdzie.
Wszyscy powo³ani urzêdnicy, w
tym sekretarz i utworzony wydzia³
inwestycji i rozwoju lokalnego, to
wynik przeprowadzonych dwa
razy w tej kadencji zmian w regulaminie urzêdu.
Najtañsz¹ gmin¹ w powiecie
jest wci¹¿ Resko. Tutaj w 2006
roku ka¿dy jego mieszkaniec wyda³
na utrzymanie administracji
186,75 z³, co wród miast licz¹cych
mniej ni¿ 10 tys. (jest ich 275) mieszkañców klasyfikuje w 2006 roku
Resko na 36 miejscu w rankingu na
najoszczêdniejsz¹ gminê. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e jeszcze w 2004
roku by³o to miejsce 10, a w latach
2002/2003 odpowiednio 7 i 12.
W tej samej grupie miast Wêgorzyno znalaz³o siê na 70 miejscu, z
203 z³ kosztów utrzymania administracji, przypadaj¹cymi na ka¿dego mieszkañca. W 2002 roku by³o
to miejsce 84. Dobra z 246,96 z³ na
mieszkañca sytuuje siê na 170
miejscu. W 2002 roku gmina znajdowa³a siê na 186 miejscu.
Listê zamyka Radowo Ma³e,
które wród 565 gmin wiejskich licz¹cych mniej ni¿ 5 tys. mieszkañców znalaz³o siê z na 153 miejscu.
Ka¿dy mieszkaniec gminy wyda³ w
ubieg³ym roku 241,93 z³ na utrzymanie administracji. W 2002 roku
Radowo znajdowa³o siê jeszcze na
336 miejscu.
(gp)

Str. 8

Z ¯YCIA POWIATU

Firma wemie kredyt, sp³aci go gmina

Pomys³
na wodoci¹g
do Wiewiecka
(WÊGORZYNO) W³adze Wêgorzyna planuj¹ zad³u¿yæ siê,
bez zwiêkszania deficytu. Nad tym pomys³em burmistrz Gra¿yny Karpowicz g³owiæ bêd¹ siê jutro na
sesji radni gminy.
Pomys³ ten sformu³owany w
formie uchwa³y zak³ada sfinansowanie budowy wodoci¹gu do
Wiewiecka za pieni¹dze, wy³onionego w drodze przetargu inwestora. Firma zaci¹gnie na budowê kredyt w banku, który z
wierzytelnociami wyst¹pi do
gminy. Ta bêdzie je przez najbli¿sze szeæ lat wykupywaæ. To rozwi¹zanie nie zwiêksza zad³u¿enia
gminy, a sp³atê wierzytelnoci
wpisaæ mo¿na w kolejne bud¿ety
jako wydatki, nie za d³ug. Burmistrz Karpowicz uwa¿a to rozwi¹zanie za korzystne, bowiem
pozwoli to na zaci¹ganie ju¿
przez sam¹ gminê kredytów na
inne zadania inwestycyjne, bez
ryzyka przekroczenia dopuszczalnego 60  procentowego zad³u¿enia gminy.
Zadanie rozpoczêto jeszcze
w 2005 roku. Zaplanowano sfinansowanie inwestycji z kredytu,
po¿yczek i rodków z zewn¹trz.
Gmina  pomimo aplikacji po
fundusze unijne nie dofinansowania w 2006 roku, z uwagi na niski
efekt ekologiczny. Gmina w bie¿¹cym roku stara³a siê o uzyskanie po¿yczki czêciowo umarzalnej w Wojewódzkim Funduszu
REKLAMA

Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, jedna po¿yczki na
wodoci¹gi nie s¹ w czêci umarzalne  czytamy w podpisanym
przez burmistrz uzasadnieniu do
uchwa³y.
W tekcie uchwa³y brakuje
jednak uzasadnienia takiego popiechu, który motywuje w³adze
gminy do przedsiêwziêcia tak
niecodziennego rozwi¹zania.
Rozwi¹zania zgodnego jak najbardziej z prawem ale czy koniecznego. Skoro nie uda³o siê
pozyskaæ rodków z transzy 2004
 2006, to mo¿e udaæ siê to z nastêpnej obejmuj¹cej lata 2007 
2013 puli. Rozwi¹zanie przedstawione przez burmistrz jest doæ
ryzykowne. Wystarczy za przyk³ad podaæ Chociwel, gdzie w poprzedniej kadencji tym sposobem
wybudowano halê sportow¹, a
obecne w³adze tej gminy zmagaj¹
siê teraz z problemami finansowymi. Rozwi¹zanie to budzi wiele w¹tpliwoci. Kredyt, który
sp³acaæ bêdzie gmina zostanie
zaci¹gniêty przez firmê, która nie
musi siê poczuwaæ w obowi¹zku
do podpisania jak najkorzystniejszej umowy, bo przecie¿ nie ona
bêdzie siê z wierzytelnociami
zmagaæ. Firmy, w przeciwieñstwie do samorz¹dów zaci¹gaj¹
oparte na innych zasadach kredyty komercyjne. St¹d te¿ odsetki
bêd¹ zapewne wiêksze, ni¿ w
przypadku zaci¹gniêcia zobowi¹zania przez gminê. Bank mo¿e te¿
taki komercyjny kredyt sprzedaæ.
W projekcie brakuje równie¿
uszczegó³owienia warunków porozumienia, do jakiego mia³o by
dojæ miedzy inwestorem, gmin¹
i bankiem. Powy¿sze kwestie
bêd¹ musia³y byæ poruszone na
najbli¿szej sesji.
(gp)
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Grony wypadek
w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO) W pi¹tek 13
lipca o godzinie18:10 w Wêgorzynie
na ul. Mickiewicza Jan D., dwudzistotrzyletni mieszkaniec Szczecina, kieruj¹c samochodem KIA na ³uku drogi
zjecha³ na przeciwny pas ruchu udzerzaj¹c w skrzyniê ³adunkow¹ jad¹cego z przeciwka samochodu ciê¿arowego MAN kierowanego przez Rados³awa M. Sprawca zdarzenia z ob-

ra¿eniami wielonarz¹dowymi zosta³
przetransportowany mig³owcem do
Szpitala Powiatowego w Gryficach.
Drugi uczestnik nie odniós³ obra¿eñ.
W tym tygodniu dosz³o jeszcze do kilku wypadków (patrz:
Powiatowe krymina³ki), spowodowanych wzmo¿onym ruchem na drogach powiatu w okresie wakacyjnym.
(r)

Szukanie sposobu
na Stado Ogierów
(£OBEZ) 20 lipca
w ANR odbêdzie siê
ostatni etap procesu
zwi¹zanego ze
sprzeda¿¹ nieruchomoci po by³ym stadzie ogierów.

Po nierozstrzygniêtym ostatnim
przetargu, w agencji rozpoczn¹ siê
negocjacje w sprawie sprzeda¿y nieruchomoci. Wynegocjowana z
ewentualnym kupcem cena nie mo¿e
byæ jednak ni¿sza ni¿ 40% sumy,
okrelonej w pierwszym przetargu.
Je¿eli i tym razem nie pojawi siê ¿aden
zainteresowany, wówczas gmina
przyst¹pi do rokowañ z agencj¹.
Istniej¹ dwa rozwi¹zania. Gmina
mo¿e kupiæ nieruchomoci od agencji za jakie 2 mln z³, czyli cenê zbli¿on¹ do tej z negocjacji. Inne rozwi¹-

zanie polega na nieodp³atnym przekazaniu stada przez agencjê. Jest to jednak obwarowane istotnymi ograniczeniami, wynikaj¹cymi choæby ze
studium zagospodarowania przestrzennego, obejmuj¹cego teren
wiêtoborca.
- Gdybymy z³o¿yli odpowiednio
umotywowany wniosek do agencji,
moglibymy otrzymaæ ten teren na
zbli¿onych zasadach wystêpuj¹cych
przy przejmowaniu innych dzia³ek na
cele komunalne  twierdzi wiceburmistrz Ireneusz Kabat.  Mo¿e byæ
tak, ¿e agencja przeka¿e nam nieruchomoci, zaznaczaj¹c jednoczenie, ¿e przez 10 lat nic nie bêdziemy
mogli zmieniæ, ani tym bardziej jej
sprzedaæ. Gdybymy kupili te nieruchomoci, wówczas konieczne by³oby znalezienie kupca, zainteresowanego odtworzeniem stada. Gmina nie
jest tak obwarowana przepisami jak
agencja i znalezienie inwestora mog³o by byæ ³atwiejsze.
(gp)

14 uchwa³ na sesjê
nadzwyczajn¹

(WÊGORZYNO) Jutro o godzinie
14:00, w sali konferencyjnej Urzêdu
Miejskiego w Wêgorzynie rozpocznie
siê sesja nadzwyczajna rady miejskiej.
Na sesjê przygotowano 14 uchwa³.
Kilka z nich dotyczy zgody na
sprzeda¿ nieruchomoci gruntowych.
Radni rozpatrz¹ równie¿ zaproponowane przez burmistrz zmiany w bud¿ecie

i gminnym planie inwestycyjnym. Na
sesji zostanie równie¿ podjêta uchwa³a, stwierdzaj¹ca wyganiêcie mandatu, zmar³ego w po³owie czerwca radnego Janusza Kowalskiego. Jedna z
ostatnich uchwa³ dotyczyæ bêdzie
sposobu realizacji inwestycji (wiêcej
w artykule: Pomys³ na wodoci¹g do
Wiewiecka).
(r)
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Wsie odciête
od wiata
(POWIAT) Zakoñczony rok
szkolny jest problemem dla wielu
mieszkañców wsi, dla których kursuj¹ce dotychczas autobusy szkolne, by³y
czasami jedynym rodkiem lokomocji.
Teraz, jak wspominali to so³tysi na
ostatnich sesjach w Resku i £obzie,
wielu mieszkañców wsi pozostaje
praktycznie odciêtych od wiata.
Problem ten dotyczy w wiêkszoci ludzi starszych, czêsto schorowanych, którzy potrzebuj¹c udaæ siê na
przyk³ad do lekarza, nie maj¹ w praktyce mo¿liwoci dojazdu do miasta.
Gminy, jak stwierdzi³ na ostatniej
sesji burmistrz Reska Arkadiusz

Czerwiñski, nie s¹ w stanie zorganizowaæ sta³ych przewozów dla mieszkañców. Burmistrz zapowiedzia³
jednak, ¿e w razie wyjazdu wiêkszej
iloci osób z danej miejscowoci
mo¿liwe bêdzie jednorazowe udostêpnienie autobusu szkolnego.
Z kolei na sesji w £obzie kierownik Marian Kozioryñski zapowiedzia³ wystosowanie pisma do PKS w
Gryficach, celem zwiêkszenia czêstotliwoci kursów, co jak mo¿na
zak³adaæ, raczej nie nast¹pi. Mieszkañcy wiosek musz¹ wiêc liczyæ na
uprzejmoæ i ¿yczliwoæ swoich s¹siadów.
(gp)

Letnia sesja rady miejskiej w Dobrej

Nowi radni z³o¿¹
lubowanie

(DOBRA) Przewodnicz¹ca rady
miejskiej w Dobrej Jolanta Siekiera
zwo³a³a sesjê na czwartek, 19 lipca, na
godz. 14.00.
Na pocz¹tku rada przyjmie w swoje
szeregi dwoje nowych radnych. Zostan¹ og³oszone wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych, a wybrani na radnych
z³o¿¹ lubowanie.
Nastêpnie rada wys³ucha informacji o funkcjonowaniu zak³adów s³u¿by
zdrowia dzia³aj¹cych na terenie gminy
oraz o dzia³alnoci Zak³adu Gospodarki Komunalnej.
REKLAMA

Radni podejm¹ uchwa³y m.in. w
sprawach powo³ania zespo³u opiniuj¹cego kandydatów na ³awników, wspó³dzia³ania z innymi gminami w tworzeniu projektu Budowa spo³eczeñstwa
informacyjnego w powiecie ³obeskim,
ze szczególnym uwzglêdnieniem terenów wiejskich, upowa¿nienia burmistrza
do realizacji zdania inwestycyjnego.
Po uchwa³ach wys³uchaj¹ informacji pe³ni¹cej obowi¹zki burmistrza Doroty Kisiel o jej dzia³alnoci w czasie od
ostatniej sesji. Obrady zakoñcz¹ interpelacje, wnioski, zapytania i odpowiedzi na nie.
(r)
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£OBESKIE
KALENDARIUM (cz. 3)
Ok. 05.1945 £OBEZ  Uruchomiono aptekê.
1945 £OBEZ  W³adze miejskie u¿ywa³y piecz¹tki z napisem Magistrat m. Labes.
01.06.1945 £OBEZ  Powo³ano oddzia³ Pañstwowego Urzêdu Repatriacyjnego.
06.1945  02.1946 W³adze Okrêgu, póniej wojewódzkie, znajdowa³y siê w
Koszalinie.
06.1945 £OBEZ  Funkcjonariusz Komendy Powiatowej MO, Bronis³aw Majewski, wci¹gniêty w zasadzkê i zamordowany.
14.06.1945 £OBEZ  Przedwojenny dy¿urny ruchu stacji Baranowicze, Zygmunt
Butkiewicz, przej¹³ od Rosjanina, Or³owa, stacjê kolejow¹ (inna data 20 06).
15.06.1945 RESKO - Powiêcenie kocio³a.
15.06.1945 STAROGARD £OBESKI  Zebranie z udzia³em Pe³nomocnika
Rz¹du w sprawie utworzenia w³adz miejskich w Resku.
Ok. 06.1945 RESKO  W drodze z przymusowych robót w Niemczech, w miecie
zatrzyma³a siê Cecylia Jêdrzejewska, która przyst¹pi³a do zorganizowania szko³y.
04.07.1945 £OBEZ  Uruchomienie UPT przez Franciszka B³ociñskiego . 1 2
07.1945 - 12.1946 £OBEZ  Pierwszym lekarzem powiatowym skierowanym
przez Urz¹d Pe³nomocnika Rz¹du zosta³ dr Zbigniew Jakubiszyn.
14.07.1945 £OBEZ  Zebranie za³o¿ycielskie PPR, przewodnicz¹cy Benedykt
Jag³a.
14.07.1945 £OBEZ  Pierwsze zebranie cz³onków PPS, przewodnicz¹cym zostaje Benedykt Jag³a.
17.07 - 02.08.1945 Konferencja Poczdamska.
22.07.1945 Dokonano podzia³u Obwodu na 11 jednostek, miast i gmin.
22.07.1945 £OBEZ  Dokonano podzia³u Obwodu £awiczka na 11 gmin.
Do 31.07.1945RESKO  Burmistrz J. Helski.
Ok. 07.1945 £OBEZ  za³o¿ono organizacjê PS  1945  8
03.08.1945 RESKO  Uruchomienie Urzêdu pocztowo-telekomunikacyjnego
przy ulicy Wojska Polskiego 19.
07.08.1945 £OBEZ - Przejêcie krochmalni od w³adz wojskowych rosyjskich
09.08.1945 £OBEZ  Leopold (Leonard?) Tarnowski organizator skupów PSS.
10.08.1945  12.1946 Burmistrzem Feliks Mielczarek.
15.08.1945 KARWOWO  Powiêcenie kocio³a przez ks. Józefa Stracke z Reska.
25.08.1945 PRUSINOWO  Pawe³ Obolewicz zorganizowa³ szko³ê.
29.08.1945- 18.07.1947 DOBRA  Ks. Zdzis³aw Skrzyñski by³ proboszczem (ze
Lwowa).
08.1945 £OBEZ  Henryk Okopiñski inspektorem szkolnym.
08.1945 £OBEZ  Rozgrywano ju¿ towarzyskie spotkania pi³karskie 9.
01.09 1945 £OBEZ  Rozpoczêcie nauki w Szkole Powszechnej przy ulicy Bema
6. Uczniów by³o 84, kierownik  Micha³ Woropajew, nauczycielka  Jadwiga Pe³czyñska, sekretarka Maria Mielczarek.
01.09.1945 ROGOWO  Stanis³aw ¯urawski zorganizowa³ Szko³ê Podstawow¹.
01.09.1945 £OBEZ - W powiecie mieszka³o 15 980 osób.
01.09.1945  28.06.1946 £OBEZ  Ignacy £epkowski, nauczyciel LO, póniejszy
burmistrz.
01.09.1945 - 31.08.1945 £OBEZ  Funkcjê dyrektora gimnazjum pe³ni³ Stefan
Tuz pochodz¹cy z Kocierzyny.
Do 09.1945 £OBEZ  Ksi¹dz z Reska odprawia nabo¿eñstwa w sali by³ego kina
przy ulicy Przyrzecznej 12.
07.09.1945 RADOWO MA£E  Powiêcenie kocio³a.
07.09.1945 RADOWO WIELKIE  Konsekrowano koció³ p.w. Najwiêtszego
Serca Pana Jezusa.
08.09.1945 RESKO  Rozpoczêcie nauki w szkole przy ulicy Monte Cassino 9.
Organizatorka Cecylia Jêdrzejewska, uczniów 48.
17.09.1945 £OBEZ  Rozpoczê³o naukê Pañstwowe Gimnazjum 107 uczniów. 1
kl  42, 2 kl  38, 3 kl  19, 4 kl  8.
27.09.1945 £OBEZ  Za³o¿ono komórkê PPR z³o¿on¹ z 4 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej MO. Sekretarzem zosta³ Koczewski. Jednoczenie wybrano
delegata na zjazd do Warszawy.
29.09.1945 ROGOWO  Powiêcono koció³ p.w. w. Micha³a Archanio³a.
09 1945 PRUSINOWO  Uruchomiono szko³ê w budynku nr 5, póniej w budynku nr 23.
09.1945 LESIÊCIN  Uruchomiono 4-klasow¹ szko³ê.
09.1945 RUNOWO POMORSKIE  We wsi uruchomiono 4-klasow¹ szko³ê. Z
czasem przeniesiono j¹ do osiedla przy stacji kolejowej.
09.1945 WÊGORZYNO  Przyje¿d¿a transport 25 rodzin polskich z Oleska, Podhorców, Z³oczowa i okolic.
Ok. 09.1945 £OBEZ  Za³o¿ono Spó³dzielniê Rolniczo-Handlow¹ Rolnik z
placówkami przy obecnym placu Spó³dzielczym.
Ok. 09.1945 RESKO  Za³o¿ono Spó³dzielniê Spo¿ywców Osadnik.
Ok. 09.1945 ROGOWO  Za³o¿ono spó³dzielniê handlow¹ Jednoæ.
09.1945 SIELSKO  Ksi¹dz proboszcz parafii prowadzi³ przygotowania dzieci
do I Komunii.
Ok. 10.1945 £OBEZ  W nieczynnej cegielni urz¹dzono punkt skupu szmat.
makulatury i szk³a.
01.10.1945 SIELSKO  W pierwsz¹ niedzielê padziernika dzieci przyst¹pi³y do
I Komunii wiêtej.
Opracowa³ Zbigniew Harbuz
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Upa³y, upa³y...

Pla¿e nad jeziorami jakie by³y,
takie zosta³y
(POWIAT) Upa³y siêgnê³y
zenitu. Wczoraj
termometry w £obzie
na s³oñcu pokazywa³y
45 stopni Celcjusza.
Nie wiele mniej by³o
w cieniu. Kto móg³
wyjecha³ nad morze,
kto zosta³ w domu,
szuka³ och³ody w
pobliskich jeziorach.
Jak co roku i my odwiedzilimy
pobliskie jeziora. Sporo o nich pisalimy i bylimy ciekawi, czy co siê
na nich zmieni³o. Okaza³o siê, ¿e
niewiele, oprócz tego, ¿e przyby³o
pla¿owiczów.
Na jeziorze tzw. miejskim w
£obzie panowa³ t³ok. Rodzice z
dzieæmi przychodzili i po k¹pieli
oraz kilkugodzinnym wypoczynku
wracali. Po naszych dwuletnich interwencjach co nieco uprz¹tniêto i
przyby³ mietnik, ale to tylko tyle,
co miejscowe w³adze mog¹ zaproponowaæ mieszkañcom.
Nie wybudowano ¿adnego stolika, ³awki, wiaty, nie ma miejsca
na postawienie namiotu. Nie
oczyszczono pla¿y z zaroli. Widaæ, ¿e kto tu kiedy skosi³ trawê,
ale jakby oszczêdza³ na paliwie,
bo zrobi³ to na niewielkim skrawku pla¿y.
Na pla¿y na jeziorze G³êbokim,
w gminie Radowo Ma³e, na którym
stan¹³ w ubieg³ym roku nowy pomost, te¿ by³o gwarno i t³oczno.
Pomost okaza³ siê strza³em w dziesi¹tkê, co widaæ po iloci korzystaj¹cych z niego amatorów k¹pieli.
Ale tu te¿ przyda³o by siê wykoszenie trawy, by to jako przyzwoicie
wygl¹da³o. Przyda³a by siê tak¿e
wymiana drewnianych elementów
schodów lub koszy, by pozbyæ siê
wra¿enia zaniedbania.
Chyba ma³o kto wie, ¿e popularne
jeziorko w Strzmielu nazywa siê Jurkowo. Bardziej s³u¿y wêdkarzom, ni¿
pla¿owiczom, a mog³oby byæ doskona³ym miejscem do k¹pieli dla dzieci,
ze wzglêdu na swoj¹ przybrze¿n¹ p³yciznê. Jednak pla¿a zaros³a i zosta³
w¹ziutki ju¿ tylko jej skrawek. Pobliski parking jest zaroniêty i nie zachêca do zatrzymywania siê tutaj.

Jez. G³êbokie
Jak widaæ z tylko pobie¿nego
rzucenia okiem na pla¿e, £obez i
Radowo Ma³e wci¹¿ nie maj¹ pomys³u na przyci¹gniêcie wczasowiczów, nie mówi¹c ju¿ o zaspokojeniu letnich potrzeb k¹pielowych i wypoczynkowych swoich
mieszkañców. Nie dostrzega siê
faktu, ¿e w okresie letnim w swoje
strony przyje¿d¿a wielu by³ych
³obezian lub radowian, którzy odwiedzaj¹ rodziny, przyje¿d¿aj¹
obecnie z ca³ego wiata, by choæ
na chwilê pobyæ u siebie. Niestety, oprócz dzikich, zaroniêtych pla¿, nie maj¹ gdzie spêdziæ
wolnego czasu. Te widoki zaniedbania ró¿nych miejsc nie zwiêkszaj¹ ich mi³oci do rodzinnej
ziemi, a wrêcz przeciwnie, utwierdzaj¹ w przekonaniu, ¿e s³usznie
podjêli decyzjê o wyjedzie.
Przez lata nic nie zrobiono w kwestii uturystycznienia rzeki Regi.
Jedynie Resko wybudowa³o nowe
przystanie dla kajakowiczów i to
wszystko. To za ma³o.
Sukces promocyjny powiatu w
Poznaniu nijak ma siê do oferty turystycznej £obza, której po prostu
chyba nie ma, a przynajmniej nic
nam o niej nie wiadomo. Oferta ta
powinna byæ powi¹zana z ofert¹
kulturalno-rozrywkow¹, a o takiej
te¿ nic nam nie wiadomo. Czyli w tej
sferze bez zmian. Burmistrzowie
miasta powinni zacz¹æ w tej kwestii
podejmowaæ decyzje. Albo kto co
robi, albo zatrudniamy innych ludzi,
którzy bêd¹ chcieli co w tym miecie i gminie poprawiæ.
KAR

Jez. Miejskie

Jez. Jurkowo
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RUNOWO

Pan Mój i Bóg Mój

Odpustowy Festiwal Piosenki
Religijnej w Runowie

(RUNOWO) Mówi¹c
s³owa, ¿e wszystko
zale¿y od ludzi, jak
najbardziej odnosz¹
siê one do pomys³odawcy festiwalu ksiêdza Tadeusza Giedrysa, który 3 lipca br.
zorganizowa³ w Runowie Odpustowy Festiwal Piosenki Religijnej
Pan Mój i Bóg Mój.
Wspaniale i ciep³o zorganizowany festiwal skupi³ na starcie a¿ 28
podmiotów artystycznych z gminy
Wêgorzyno, ale równie¿ ze Szczecina i Iñska. Nale¿y zazdrociæ
mieszkañcom Runowa, ¿e maj¹
ksiêdza Giedrysa, cz³owieka, który
kipi radoci¹, umiechem, któremu
(ju¿ od dawna) muzyka w sercu gra.
Festiwal zosta³ podzielony na
trzy kategorie wiekowe. piewa³y
dzieci w grupie od klas 0 do III jako
I grupa (10 uczestników) klasy IVVI to grupa II (11 uczestników) oraz
najstarsi gimnazjalici w grupie III
(7 uczestników).
Poziom artystyczny by³ zró¿nicowany, od naprawdê wysokiego do
dzieci dopiero ucz¹cych siê piewu.
Gdzie jednak maj¹ nie zacz¹æ przygody ze piewaniem, jak w³anie
podczas
takiego
festiwalu?
Jury w sk³adzie: Krzysztofa Romanowska, ks. Krzysztof Frydrych, ks.
Piotr Ga³as oraz Pawe³ Cichosz
mia³o - jak zawsze - ciê¿ki orzech do
zgryzienia typuj¹c wygranych w
swoich kategoriach.

Zwyciêzcy w kategorii I:
I miejsce - Wa Anna z Kranika
z piosenk¹ Upilnuj mnie
II miejsce - Kamiñska Julia z Runowa Pom. Tato - nie bojê siê
III miejsce - Kamiñska Weronika z
Runowa Kochany Franciszku
Zwyciêscy w kategorii II:
I miejsce - Imiela Kinga ze
Szczecina Dopomó¿ Panie
II miejsce - Anoize Angelika ze
Szczecina Golgota
II miejsce - Stachniuk Paulina z
Runowa Pom. Piosenka o trawie
III miejsce - Pokrywka Karol z
Wêgorzyna Idê w zmartwienia
Zwyciêscy w kategorii III:
I miejsce - Jamro¿y Ma³gorzata
z Iñska Panna pszeniczna
II miejsce - Sobecki Arkadiusz z
Cieszyna Jezu ufam Tobie
III miejsce - Zieliñska Kalina z
Wêgorzyna Modlitwa Tatr
Dziêkujemy i gratulujemy organizatorom, uczestnikom oraz Radzie Parafialnej za przygotowanie
tego wspania³ego festiwalu!
(o)

REKLAMA

REKLAMA
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Niestety, muszê odpowiadaæ

Bardzo chcia³bym zachowaæ milczenie w sprawach dotycz¹cych dzia³añ w³adz gminy Wêgorzyno, bowiem wynik
wyborów by³ jednoznaczny.
Jednak, niestety nie mo¿na
uciec od przesz³oci, od tego
co siê robi³o, szczególnie
wówczas, kiedy by³a to, podlegaj¹ca publicznej ocenie, dzia³alnoæ za
pieni¹dze podatnika. Trudno jednak
zachowaæ milczenie, kiedy to publicznie formu³owane s¹ zarzuty
pope³nionych  m.in. przez mnie 
b³êdów, a tym samym zmarnowania
publicznego grosza. Nie mam zamiaru kreowaæ siê na nieomylnego,
ale chcê przedstawiæ fakty, które
mia³y miejsce w kwestionowanych
dzi dzia³aniach, a ostateczna ocena i tak nale¿y do mieszkañców, podatników, wyborców.
W Tygodniku £obeskim z dnia
10 lipca br., w swojej replice do
artyku³u Samowola budowlana
burmistrz Karpowicz, pani Karpowicz pisze m.in.:
( ) Wykona³am tymczasow¹
zatokê dla autobusów szkolnych,
poniewa¿ na budowie gimnazjum
zamkniêto przejazd dla autobusów
szkolnych. W trybie nag³ym, w ci¹gu roku szkolnego musia³am przygotowaæ now¹ trasê. ( ) Temat
zmiany trasy autobusów szkolnych
powinien byæ za³atwiony w tamtej
kadencji, kiedy radni i burmistrz rozpoczynali budowê gimnazjum.
Wówczas pani radna nie interesowa³a siê, jak przez plac bêd¹ kursowaæ
autobusy szkolne. Ale nikt o tym nie
pomyla³, bo najwa¿niejsze by³o aby
przed wyborami szybko rozpocz¹æ
budowê gimnazjum. Tak szybko, ¿e
burmistrzowie nie dopilnowali inwestycji, a budynek zlokalizowano
niezgodnie z pozwoleniem. Teraz
kiedy prostujê b³êdy poprzednich
burmistrzów, to radna Kamiñska pisze skargi. Nie rozumiem takiej postawy spo³ecznej, ale widocznie niektórzy tak widz¹ swoj¹ pracê radnego dla spo³ecznoci lokalnej.
No có¿. Nie sposób do tej wypowiedzi odnieæ siê tylko jednym zdaniem jako, ¿e problemy poruszone
przez pani¹ Karpowicz s¹ z³o¿one i
wielow¹tkowe. Pomówienie zawsze
jest ³atwe i proste, natomiast wyjanianie zawsze wymaga morza atramentu
i niestety, nigdy ju¿ nie bêdzie tak jak
na pocz¹tku. A zatem do rzeczy.
Wiosn¹ 2003 roku, Rada Miejska zaakceptowa³a propozycjê, ¿e
nowe gimnazjum bêdzie obiektem
wolnostoj¹cym. W wyniku wykonanej analizy urbanistycznej uznano,
¿e najw³aciwsze miejsce to miejsce
obecnej budowy (alternatyw¹ by³
plac zabaw dla dzieci w parku przy
ul. Grunwaldzkiej). Jesieni¹ 2004
roku projekt by³ gotowy. Ca³y rok
2005 powiêcilimy poszukiwaniom zewnêtrznych róde³ finanso-

wania. Niestety nie by³o wówczas funduszy wspieraj¹cych budowê szkó³. W
tej sytuacji na prze³omie lat 2005/
2006 rozpoczêlimy przygotowania
do rozpoczêcia budowy w takim terminie, aby z jednej strony zabezpieczyæ finansowanie inwestycji z w³asnych dochodów, a z drugiej mieæ
szanse na ubieganie siê o dofinansowanie ze funduszy przewidzianych na
lata 2007  2013. W wyniku przeprowadzonych przetargów wykonanie
budowy ma trwaæ do 30 czerwca 2008
r. Rozpoczêcie budowy musia³o nast¹piæ przed jesieni¹ 2006 roku, ze
wzglêdu na fakt, i¿ we wrzeniu up³ywa³ termin wa¿noci pozwolenia na
budowê. Tak wiêc zbli¿aj¹ce siê wybory nie mia³y w tej sprawie ¿adnego
znaczenia.
Jednoczenie warto zaznaczyæ w
tym miejscu, ¿e przeciwnicy robili
wszystko by budowa nie ruszy³a z
miejsca. Na prze³omie roku 2005/
2006, w wyniku z³o¿onego doniesienia, Prokurator Rejonowy w £obzie
wszcz¹³ postêpowanie wyjaniaj¹ce w
sprawie wydania decyzji o warunkach
zabudowy niezgodnie z zapisami planu przestrzennego zagospodarowania. Ponadto wyst¹piono do Kolegium
Odwo³awczego o uchylenie decyzji z
tego powodu, ¿e burmistrz Wêgorzyna wyda³ decyzjê dla gminy Wêgorzyno. Wszystkie zarzuty upad³y, decyzja
okaza³a siê zgodna z prawem. Budowa gimnazjum ruszy³a. W tej sytuacji,
po wyborach 2006 roku, nowo wybrana burmistrz Karpowicz podjê³a usilne starania, aby wykazaæ b³êdy w budowie i zamkn¹æ j¹ pod byle pozorem.
Niestety tak to nale¿y okreliæ, bowiem powód wstrzymania robót budowlanych by³ po prostu b³ahy. W
wyniku b³êdu pomiarowego geodety
wytyczaj¹cego posadowienie budynku zosta³ on nieco przesuniêty, nie naruszaj¹c przy tym dopuszczalnych odleg³oci od granic dzia³ki. B³¹d ten
ujawniono w momencie doprowadzania przy³¹czy sieciowych. Oczywicie
jest to naruszenie prawa budowlanego,
ale te¿ ten rodzaj odstêpstwa od projektu zdarza siê na budowach. W takiej
sytuacji zwykle jest tak, ¿e budowa
trwa, a wykonawca w porozumieniu z
inwestorem sporz¹dza projekt zamienny, zatwierdzany przez odpowiednie
s³u¿by, i nie ma sprawy.
Nale¿y przy tym wyranie powiedzieæ, ¿e zaistnia³y b³¹d w posadowieniu budynku w najmniejszym stopniu
nie wp³ywa na jego stan techniczny, ani
te¿ na jego funkcjonalnoæ. Artyku³ w
G³osie Szczeciñskim o gro¿¹cej katastrofie i zainteresowaniu prokuratury to
tekst oparty na fa³szywych informacjach. Starania burmistrz Karpowicz o
wstrzymanie budowy nie mia³y nic
wspólnego z trosk¹ o jakoæ jej wykonania, czego dowodzi fakt, i¿ prace budowlane zosta³y wznowione bez jakichkolwiek poprawek w dotychczas
wykonanych elementach budynku.

Warto w tej sprawie dodaæ to, ¿e to
ma³o wa¿ne w gruncie rzeczy uchybienie, które sta³o siê przyczyn¹
wstrzymania budowy, wykonawca i
tak by usun¹³ poprzez wykonanie dokumentacji zamiennej, nie przerywaj¹c przy tym budowy, poniewa¿ inwestycja po wykonaniu pomiarów powykonawczych nie zosta³aby odebrana,
a firmie buduj¹cej grozi³aby kilkudziesiêciotysiêczna grzywna. Niestety, stracone s¹ tylko trzy miesi¹ce.
Cytowane wy¿ej stwierdzenie
pani Karpowicz ¿e burmistrzowie
nie dopilnowali inwestycji, a budynek
zlokalizowano niezgodnie z pozwoleniem wiadczy jedynie o nieznajomoci podstawowych pojêæ z prawa
budowlanego. Pani Karpowicz nie
wie co to znaczy niezgodnie z pozwoleniem budowlanym i jakie s¹ konsekwencje takiej kwalifikacji czynu.

Efektem, nie chcê powiedzieæ, ¿e
celem, zawirowañ wokó³ budowy jest
zmiana firmy prowadz¹cej nadzór.
Burmistrz Karpowicz publicznie wyrazi³a opiniê, ¿e przyczyn¹ b³êdu by³
za tani inwestor zastêpczy. Zdumiewaj¹ce to spostrze¿enie wobec faktów
nastêpuj¹cych. Przetarg na prowadzenie kompleksowej obs³ugi inwestorskiej budowy gimnazjum przeprowadzony by³ 2-krotnie. W pierwszym, w
dniu 7 marca 2006 roku, udzia³ wziê³y
4 firmy:
1. Przesiêbiorstwo Us³ugowo Produkcyjne EKOBUD Koszalin  oferuj¹c kwotê 66.500 z³;
2. Przedsiêbiorstwo Obs³ugi Inwestycji Stargard Szcz.  72.683 z³;
3. Przedsiebiorstwo Us³ug Inwestycyjnych INWIS Stargard Szcz. 
79.300 z³;
4. Rejonowy Zarz¹d Inwestycji
Cz³uchów  99.390 z³.
W wyniku z³o¿onych protestów
podnosz¹cych b³êdy w z³o¿onych
ofertach przetarg zosta³ uniewa¿niony. Drugi przeprowadzono w dniu 24
kwietnia 2006 roku, i w tym przetargu
oferty z³o¿y³y trzy firmy:
1. Przedsiêbiorstwo Obs³ugi Inwestycji Stargard Szcz.  oferuj¹c
kwotê 55.632 z³;
2. Rejonowy Zarz¹d Inwestycji
Cz³uchów  64.750 z³;
3. Komplet Inwest s.j. T. Granops,
E.Pra¿anowska  Nieboj Gorzów
Wlkp. - 235.460 z³.
Przetarg oczywicie wygra³o POI
Stargard Szcz., ale nie mo¿na powiedzieæ, ¿e oferowana cena by³a ra¿¹co
niska. Je¿eli ju¿, to raczej ra¿¹co wysoka jest kwota ponad 235 tys. z³ zaoferowana przez Komplet Invest, któremu obecnie burmistrz Karpowicz
zleci³a nadzór za kwotê dwukrotnie
wy¿sz¹ ni¿ ta, za któr¹ pracowa³o POI
Stargard Szcz.
Mo¿na mieæ powa¿ne w¹tpliwoci, co do obiektywizmu burmistrz
Karpowicz i dba³oæ o interes gminy,
nie tylko ze wzglêdu na wy¿ej opisane

okolicznoci, ale szczególnie wówczas, kiedy uwzglêdni siê jeszcze
inny i  jak s¹dzê  bardzo wa¿ny
fakt. Zwi¹zek Gmin Iñskiego Parku
Krajobrazowego, którego przewodnicz¹c¹ zarz¹du jest pani Karpowicz, ma d³ug w kwocie 108.010,80
z³ wobec firmy Komplet Inwest Tomasza Granopsa (protokó³ kontroli
ZG IPK przeprowadzonej w marcu
2006 r.).
A teraz o koniecznoci budowy
zajazdu dla szkolnych autobusów
przy ul. ks. F. Sosnowskiego. Na
etapie przygotowywania i rozpoczynania budowy nigdy nie by³o
mowy o koniecznoci urz¹dzania
zastêpczych tras komunikacyjnych.
Budowa mia³a byæ tak zorganizowana, aby przejazd do szko³y by³
dostêpny. Plan by³ inny. Wed³ug naszych zamierzeñ Zak³ad Us³ug Komunalnych mia³ dokonaæ rozbiórki
niebieskiego przedszkola w zamian
za odzyskane materia³y. Równolegle z rozbiórk¹ mia³ byæ wykonany
projekt zagospodarowania terenu
wokó³ szko³y uwzglêdniaj¹cy jednokierunkowy ruch autobusów,
wjazd z ul. Grunwaldzkiej, wyjazd
na ul. Kociuszki. W projekcie bud¿etu na rok 2007 zaplanowalimy
na projekt 15 tys. z³. Niestety pieni¹dze zamiast na projekt posz³y na rozbiórkê przedszkola, a kolejne tysi¹ce z³otych zmarnowane zosta³y na
wykonanie zajazdu przy ul. Sosnowskiego. A nie by³o to konieczne, bowiem w trakcie normalnie trwaj¹cych prac budowlanych, powstaj¹ce
utrudnienia w dowozie uczniów
mo¿na by³o szybko usun¹æ.
W tym miejscu muszê stan¹æ w
obronie radnej Kamiñskiej, której
dzia³ania dla mieszkañców  w odró¿nieniu od pani Karpowicz  oceniam bardzo wysoko, jako, ¿e w jej
czynnociach dostrzegam bezinteresowne zaanga¿owanie i szczególn¹ troskê o wspólne dobro. To
w³anie radna Kamiñska poprzez
swoje dzia³ania wskazuje jak roztropna w wydawaniu publicznego
grosza, i jak prawa powinna byæ
osoba publiczna. A ¿e radna Kamiñska jest te¿ odwa¿na i nieprzejednana, to jej dzia³ania s¹ jak wyrzut sumienia. To nie Ona orzek³a,
¿e dzia³ania burmistrz Wêgorzyna
s¹ bezprawne, takie postanowienie
wyda³ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Pani¹ Kamiñsk¹
nic nie musi usprawiedliwiaæ, natomiast pani¹ burmistrz mo¿e usprawiedliwiæ jedynie fakt, i¿ przed
podjêciem decyzji o budowie zajazdu s³u¿by budowlane i prawne
Urzêdu Miejskiego orzek³y, ¿e
czynnoæ ta jest zgodna z prawem.
Ryszard Brodziñski
wiceburmistrz Wêgorzyna
w latach 2002  2006
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Cudowne zes³anie przepiórek i manny
Poczynaj¹c od strony lewej rozwija siê na niej rodowód genealogiczny przodków Henniga. Oprócz
wymienionej inskrypcji przedstawiono herby innych ascendentów,
obrazuj¹ce powi¹zania Borcków z
innymi szlacheckimi znamienitymi
rodami, które odegra³y wa¿n¹ rolê w
historii Pomorza.
Empora pó³nocna zawiera historiê ascendentów rodu Cathariny
Winterfeldt. Tak jak Winterfeldtowie tak i pozostali krewni Cathariny
pochodz¹ z Marchii Brandenburskiej. Herby samej fundatorki i jej
mê¿a wyeksponowano na dwupolowym przedpiersiu od strony zachodniej, naprzeciw ambony.
Niektóre inskrypcje s¹ dzi nieczytelne, gdy¿ nadszarpn¹³ je z¹b
czasu. Mia³y one prawdopodobnie
bardziej wiecki charakter, podaj¹c
zas³ugi czy g³osz¹c chwa³ê rodzinie,
czy te¿ konkretnej osobie.
W okresie renesansu i póniejniejszego pomorskiego kocio³a
wiejskiego. Polscy historycy sztuki dziel¹ ten pogl¹d. Koció³ obecnie podlega ochronie i jest wa¿nym
i delikatnym obiektem pozostaj¹cym w ci¹g³ym zainteresowaniu.
Dr W. D. von Borcke
T³umaczy³a Gabriela Rutkowska

szych wiekach chêtnie wystawiano
zmar³ym bogate epitafia z inskrypcjami i rzebami, w Wysiedlu jednak zrezygnowano z takiego wystroju na rzecz fundatorów i ich rodzin, o których nale¿a³o pamiêtaæ,
których herby i nazwiska by³y
wszechobecne w kociele.
Zakoñczenie
W sumie koció³ prezentuje ciekawy, niesfa³szowany obraz historii
sztuki z XVI wieku, którego bogato
zachowany wystrój, typowy jest dla
XVII wiecznych wiejskich, pomorskich kocio³ów. W przesz³oci koció³ by³ wielokrotnie restaurowany. W protokole z 1798 r. odnotowano szkody w zadaszeniu i w wiêbie
dachowej oraz w konstrukcji wie¿y.
Po wieloletnich zabiegach dopiero w 1804 r. uzyskano od patrona
100 talarów na remont i prace konserwatorskie. Prawdopodobnie odnowiono wówczas równie¿ wyposa¿enie. Bowiem wszystkie póniejsze wizytacje odnotowuj¹ dobry
stan inwentarza kocio³a.

Kolejne prace renowacyjne
przeprowadzi³ w 1911-1912 patron
kocio³a Otto v Borcke-Grabow.
Prace konserwatorskie, jak mo¿na
na froncie o³tarza przeczytaæ, przeprowadzi³ malarz Hoffmann z Duisburga.
Nastêpna konserwacja zabytku
mia³a miejsce ju¿ pod polskim patronatem w latach 1976 - 1979.
Ksi¹dz proboszcz Krzysztof Maj
koordynowa³ dalsze prace, tak na
zewn¹trz jak i w rodku kocio³a.
Proboszcz z Zajezierza opiekowa³
siê pieczo³owicie tym obiektem ponad dziesiêæ lat z du¿ym sukcesem.
W 2002 roku z³odzieje w³amali
siê do kocio³a i ukradli figury drewniane z o³tarza. Niestety sprawców
kradzie¿y figur sakralnych nie wykryto, ani figur nie odnaleziono.
Dziêki finansowemu wsparciu rodziny von Borcke wykonano kopie
tych figur, które jednak¿e strat nie
odrobi¹.
Zgodnie z opini¹ konserwatora
Landu Hugona Lemcke koció³ w
Wysiedlu uzyska³ miano najpiêk-

Autor wydania, Gabriela Rutkowska (t³umacz),
proboszcz Krzysztof Maj.
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Nie lubiê ogl¹daæ seriali telewizyjnych, zw³aszcza zagranicznych.
Niestety, ostatnio, uczyni³em wyj¹tek. Obejrza³em i to a¿ dwa. Jednym
z nich by³ stary, siêgaj¹cy mojej
m³odoci, dlatego mo¿e obejrza³em
go z przyjemnoci¹, serial  w zasadzie mini - serial Karino.
Po krótce przypomnê jego treæ.
Rzecz ca³a rozgrywa siê w stadninie
koni, dzisiaj powiedzielibymy w
Pañstwowym Stadzie Ogierów. Do
pracy w owym PSO trafia, oczywicie wed³ug nakazu pracy, mi³a,
³adna i m³oda sta¿ystka.
liczna jak Laleczka Dziewczyna, dalej aby by³o prociej i janiej u¿ywa³ bêdê skrótu LD. Na
imiê ma Gra¿yna (proszê w ¿adnym razie nie doszukiwaæ siê ¿adnych podobieñstw, po prosu zbieg
okolicznoci). LD nie dosta³a siê
na studia i podjê³a, na razie na rok
pracê, ale jak siê okaza³o dalej,
zosta³a na sta³e. Jak to m³ody cz³owiek uwa¿a, ¿e jest najlepsza i najm¹drzejsza, chce wszystko zmieniaæ, wprowadziæ swoje porz¹dki.
Ustawia dyrektora, weterynarza,
koniuszych, stajennych i innych
pracowników. Sama wielce wykszta³cona, skoñczy³a liceum, na
studia siê nie dosta³a  za niski
poziom jak dla LD.
Jak ju¿ nie ma argumentów (a
raczej rzadko je ma) wywraca oczêta, stosuje swój oczarowuj¹cy
umiech i obraca kota ogonem. Jest
jedyn¹ niewiast¹ pracuj¹c¹ wród
samych mê¿czyzn i jako uchodzi jej
to na sucho, a nawet co niektórzy po
cichu podkochuj¹ siê w niej. Czasami uda siê LD podj¹æ dobr¹ decy-
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zjê, ale bardzo rzadko i to tylko wtedy, gdy pos³ucha kogo, kto na danej
rzeczy zna siê lepiej ni¿ ona sama lub
gdy uda siê jej przypadkiem trafiæ.
Ca³e szczêcie, dla stadniny, ¿e
nie podejmuje ¿adnych decyzji finansowych, jest od nich ca³kowicie
odsuniêta. Gdyby mia³a tak¹ mo¿liwoæ, to nawet w czasach realnego
socjalizmu, gospodarstwo (przy tak
trafnie i m¹drze podejmowanych
decyzjach) musia³oby upaæ. Zapêdzona w kozi róg zwraca siê o radê
do swojego dziadka Adama, który
u¿ywaj¹c swoich rozmaitych koneksji, pomaga ukochanej wnuczce
wydobyæ siê z wszelkich tarapatów.
I tak to mniej wiêcej trwa.
Ale ju¿ doæ o LD i aby nie byæ
pos¹dzonym o stronniczoæ i o to, ¿e
zajmujê siê tylko p. Gra¿yn¹, czas
przejæ do drugiego filmu.
Jest nim, bij¹cy rekordy ogl¹dalnoci serial Ranczo. Tutaj jednym z g³ównych bohaterów jest
wójt gminy Wi³kowyje.
Wójt jest odpowiednikiem burmistrza. Wójt kieruje gmin¹ wiejsk¹
w W., a burmistrz gmin¹ miejsk¹ w
W. Obie funkcje s¹ sprawowane
przez ludzi wybranych w wyborach
powszechnych. Ma to swoje plusy i
minusy, ale doæ dygresji na temat
w³adzy samorz¹dowej.

Przede wszystkim
nie szkodziæ
List do redakcji

Gratulujê autorowi listu
do redakcji Przede wszystkim nie szkodziæ  riposty
na artyku³ radnego  Józefa
Drozdowskiego. Trafi³ autor
w 10. Ja te¿ dorzucê jeszcze
grosik w istotnych kwestiach.
Mam obiekcje do punktu
7 w artykule nauczyciela Józefa Drozdowskiego dotycz¹cego miêdzy innymi cyt.
...szacunek wobec drugiego
cz³owieka oraz troska. (chodzi o
pracownika). Kara dla nauczyciela za posiadanie w³asnego zdania to utrata nadgodzin lub utrata
posady. Godne uwagi jest równie¿ rozwa¿enie kwestii z artyku-
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³u Pana J. Drozdowskiego cyt.
Nie mo¿na pozwoliæ, aby to
wszystko, co pani dyrektor wspólnie z Nauczycielami i rodzicami
ciê¿k¹ prac¹ stworzy³a i osi¹gnê³a,
zosta³o zlekcewa¿one, pominiête i
przekrelone. Wobec tego pytam,
dlaczego strona internetowa tej
szko³y (a odpowiada za ni¹ dyrektor szko³y Maria Jêdrzejczak) nie
zawiera wzmianki o naszym istniej¹cym muzeum szkolnym znanym
w ca³ym województwie, wiejskiej
chacie, o patronie szko³y, o emerytach, którzy przez lata tworzyli
nasz¹ placówkê owiatow¹ i pozostawili w niej kawa³ swojego ¿ycia
i dobrej roboty.
Nazwisko znane redakcji.

Wróæmy do naszego Wójta z
Wi³kowyjów. Wybrany przez wiêkszoæ wyborców bior¹cych udzia³ w
g³osowaniu, sprawuje swój urz¹d ju¿
drug¹ turê, z woli tych, których powi¹za³ ze sob¹ sieci¹ mafijnych uk³adów (jest to moja opinia o nim) lub w
najbanalniejszy sposób przekupi³.
Wójt, wietna rola Cezarego
¯aka, robi na swoim terenie, co chce.
Rozdaje wspólne pieni¹dze tylko i
wy³¹cznie swoim przydupasom.
Gra ludmi, jednymi przeciw drugim. Dzia³ania dialektyczne ma opanowane do perfekcji. To, co dzisiaj
jest dobre, jutro mo¿e okazaæ siê z³e,
w zale¿noci od koniunktury. W gminie W. istnieje oczywicie wolna prasa i wolnoæ wypowiadania swojego
zdania, ale polega ona na tym, ¿e
wolno mówiæ i pisaæ tylko to, co
zgadza siê z racjami szefa.
Wójt chce tylko spokojnie pracowaæ dla dobra gminy, ale co chwila kto mu w tym wielkim dziele
uszczêliwiania wyborców przeszkadza. Pojawia siê Lucy, amerykanka polskiego pochodzenia, jedna z niewielu osób logicznie myl¹ca i sensownie dzia³aj¹ca. Istnieje
tylko ma³y problem, nie zawsze
zgadza siê z naszym bohaterem. Co
robi nasz gensek, a no przy pomocy ró¿nych ciemnych, nie Czarnych,
typków udowadnia wszystkim, ¿e
Lucy jest niezrównowa¿ona psychicznie. Zaprasza ich do swojej
rezydencji i tam razem knuj¹, w ich
mniemaniu mistern¹ intrygê, która
w rzeczy samej jest pod³oci¹, ¿eby
nie rzec kurewstwem.
W filmie wystêpuje równie¿
gminny przedsiêbiorca budowlany, a
jego ¿ona prowadzi sklep spo¿ywczo-przemys³owy w miasteczku. Na
nazwisko ma bodaj Wiêcarek (mogê
siê myliæ). Có¿ to za postaæ. Prawa
rêka Wójta. To u niego i tylko u niego,
za publiczne pieni¹dze, kupuje siê
kawê, ciasteczka, rodki czystoci
potrzebne w UG oraz jemu zleca siê
prace budowlane na terenie gminy.
W gminie pracuj¹ równie¿ i
inni pracownicy. Wystêpuj¹ sekretarz i skarbnik gminny. Sekretarz Sza³apach, jedyna osoba znaj¹ca siê na funkcjonowaniu urzêdu zostaje przez Wójta z pracy
zwolniona, nastêpnie przyjêta, a w
koñcu wyekspediowana do Brukseli, poniewa¿ intelektualnie i organizacyjnie bije swojego pryncy-

pa³a. Skarbnik, pani Bo¿enka czy
inna Zosia w pracy boi siê nawet
oddychaæ i nigdy nie ma swojego
zdania, choæby i je mia³a.
Na terenie gminy , a jak¿e, funkcjonuje szko³a. Pani Dyrektor, operatywna kobieta, dba o podleg³¹ sobie
placówkê. Niestety narazi³a siê urzêdowi prowadz¹cemu, bo nic nie robi
(a jak wygl¹da szko³a-wszyscy
widz¹). Trzyma z nie lubianymi przez
Wójta ludmi, ma nie takie kole¿anki
jakie powinna mieæ. I co z tego wynika, ano trzeba j¹ dyscyplinarnie zwolniæ, fakty i uczciwoæ nie graj¹ tu ¿adnej roli. Trzeba zwolniæ i ju¿.
W gminie organizuje siê ró¿ne
imprezy kulturalne, festyny. Organizuje je pracownik gminny, a zarazem redaktor gazety, który w swoim wydawnictwie sam siê chwali jakie to cuda
stworzy³, a nastêpne bêd¹ jeszcze lepsze. Nie pamiêtam jego nazwiska, ale
przyjmijmy, ¿e to jaki Gamroszy (nazwisko niespotykane, aby jaki Nowak
czy Kowalski siê nie obrazi³).
Ogl¹da³em te dwa seriale i cieszy³em siê, ¿e to tylko filmowa fikcja,
¿e moja gmina Wêgorzyno funkcjonuje jak nale¿y. Kieruje j¹ w pe³ni do
tego przygotowany cz³owiek, a nie
jaki mciwy oszo³om. Jak to dobrze,
¿e mogê spokojnie spaæ, bo u nas nie
ma miejsca dla pani Gra¿yny z Karino, Wójta, Wiêcarka, Gamroszego czy im podobnych.
Lecz jednak, gdyby kto siê poczu³ ura¿ony moim pisaniem, to
przepraszam. Gdyby to jednak nie
wystarczy³o to od razu siê przyznajê, ¿e jestem niezrównowa¿ony psychicznie, nie trzeba ju¿ bêdzie anga¿owaæ ¿adnych zielonych (ekolodzy), czerwonych (komunici), pomarañczowych (Ukraiñcy), ani tym
bardziej czarnych (duchowni) czy
jeszcze inaczej kolorowych.
A je¿eli to nie wystarczy, to przyznajê siê do pochodzenia ¿ydowskiego (tylko nie wo³ajcie Butchera), jestem te¿ po czêci Ukraiñcem. Jednak gdyby tego by³o za
ma³o, to mo¿ecie zrobiæ ze mnie
peda³a (mam kilku znajomych),
podniebienie mam czarne, parê razy
w ¿yciu zdarzy³o mi siê te¿ ukraæ
(wcale nie drobne rzeczy), sprzeniewierzyæ pieni¹dze (choæ 1,5 miliona
to nie by³o) i mo¿ecie mi przypisaæ
co wam siê tylko spodoba.
Tomasz Kamiñski

tygodnik ³obeski 17.07.2007 r.

OG£OSZENIA DROBNE

Str. 15

Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
MIESZKANIA
n Szczecin centrum 69 mkw., ³adnie
wykonana adaptacja poddasza sprzedam lub wynajmê. Tel. 091
397 39 41, 503 136 589.

n Zamieniê mieszkanie dwupokojowe w³asnociowe na kawalerkê z
rozliczeniem lub kupiê kawalerkê
(Gryfice, Trzebiatów). Tel 091 384
48 64.

Daj¹c og³oszenie
do Tygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

w dwóch innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
i Gazecie Gryfickiej.
To niedrogo - sprawd.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl

INNE

n Sprzedam mieszkanie w Gryficach po remoncie ok. 70 mkw. przy
ul. Niechorskiej. Tel. 505 081 153.

n Pilnie kupiê mieszkanie jedno lub
dwu pokojowe w £obzie, parter drugie piêtro. Tel 600 265 547, 091
397 39 40
n Poszukuje do wynajêcia domu lub
mieszkania samodzielnego na wsi.
Tel. 691 794 996.

n Elektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.

n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel 091
392 16 07. 0601 587 438.
n Sprzedam drzwi wejciowe antyw³amaniowe. Tel 502 649 119.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Sprzedam mieszkanie w³asnociowe 56 mkw. w Dalnie 3-pokojowe w bloku na parterze + budynek
gospodarczy lub zamieniê na
mniejsze w £obzie. Tel. 693 894 475
n £obez - wynajmê lokal us³ugowo
handlowy 60 mkw. Tel. 600 265 547.

n Kupiê grunty rolne. Tel. 692 883
670

INNE

n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel 091 392 16 07, 0
601 587 438.

NIERUCHOMOCI

n Kupiê dzia³kê budowlan¹ na terenie £obza. Tel. 668 474 220.

n Sprzedam Opel Vectra 1,6 rok
produkcji 1996, ABS 2 x AIR BAG,
elektryczne szyby, lusterka, szyberdach, niebieski metalik. Cena 9000
+ op³aty. Tel 0697 424 727.

n PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TEL: 0604 - 373 - 143
n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.
n Domy od 40 tys. z³, technologia
modu³owa. Tel. 511 809 200
www.najtanszy-dom.za.pl

n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.
n Videofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Chopina. Tel. 663 768 461.
n Poszukujê w Gryficach i £obzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzie¿ dzieciêc¹. Tel. 091 392 23
21, 696 399 244.

n Sprzedam Seat Ibiza rocznik
1993, nowy model 5-drzwiowy, pojemnoæ 1,3, benzyna, kolor zielony, cena 3800 z³ + op³aty. Tel. 0697
424 727.

US£UGI

n Sprzedam mieszkanie naro¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.
n Domy od 40 tys. z³, technologia
amerykañska. Kredyty hipoteczne.
Tel. 791 142 303
www.najtanszy-dom.za.pl

n Firma w winoujciu zatrudni na
sezon magazyniera i kierowcê. Tel.
600 262 279.

n Kucharz z wieloletnim sta¿em
zawodowym podejmie siê organizacji (od strony gastronomicznej) imprez okolicznociowych: wesela,
imieniny, etc. Tel. 662 143 346

n Sprzedam pawilon handlowy na
deptaku przy ulicy Wa³owej. Tel.
607 581 517.
n £obez Obiekt komercyjny - idealny pod dzia³alnoæ i zamieszkanie, pow. handlowa 367 mkw.,
pow. mieszkalna 83 m, pow. dzia³ki 914. Cena 550 tys. BN ATUT 600
265 547.
n Siedlice nr 31 dwie nieruchomoci bezporednio przylegaj¹ce: I. MIESZKANIE 53 mkw. dwupokojowe po kapitalnym remoncie w budynku szer., poddasze do
adaptacji, bardzo ³adne, nowa zabudowa kuchenna. Udzia³ w
dzia³ce 1754 mkw. Cena 73 tys. z³
II. DZIA£KA 778 mkw. zabudowana altan¹ murowan¹, drzewa
owocowe. Cena 15 tys. z³. Preferowana sprzeda¿ dwóch nieruchomoci ³¹cznie CENA 88 000 z³.
BN ATUT 600 265 547.
n Sosnówko dzia³ka rolna z warunkami zabudowy pow. 0,9 ha
piêknie po³o¿ona. Cena 45 tys.
BN ATUT 600 265 547.

Str. 16

WAKACJE 2007

tygodnik ³obeski 17.07.2007 r.

IMPREZY NA LATO

Wkrótce VIII Jarmark Doberski

Urz¹d Miejski w Dobrej ma zaszczyt zaprosiæ Pañstwa do wziêcia udzia³u w ósmej edycji Jarmarku Doberskiego, który odbêdzie
siê 27 i 28 lipca na Rynku Miejskim
w Dobrej. W roku bie¿¹cym Jarmark bêdzie równie¿ okazj¹ do
wiêtowania 10 rocznicy wspó³pracy pomiêdzy gminami Dobra i
Ruhlsdorf. Z tej okazji do miasta
przybêd¹ gocie z Niemiec, którzy
wspólnie z nami bêd¹ bawiæ siê
podczas imprezy.
Program Jarmarku zosta³ tak
podzielony, aby ka¿dy znalaz³ co
dla siebie, dlatego te¿ na pi¹tkowe
popo³udnie i wieczór zaplanowalimy prezentacje samochodów, wystêp gwiazdy wieczoru: GRUPY
OPERACYJNEJ oraz Teatru
Ognia, który przed pó³noc¹ rozwietli doberski rynek.
W sobotê od godziny 10.30
Dobr¹ opanuj¹ biegacze, którzy
sprawdz¹ swoje si³y na czterech
dystansach; 600 metrów - szko³y
podstawowe (roczniki: 19971999), 800 metrów szko³y podstawowe (1994-1996), 1200 metrów
 gimnazja (1991 i m³odsi) oraz 4
350 metrów (3 pêtle po 1450 metrów) bieg OPEN. We wszystkich biegach zostan¹ wrêczone nagrody. Kolejn¹ sportow¹ imprez¹
bêdzie II Prze³ajowy Wycig Rowerowy Szlakiem Olbrzymów,
który wystartuje o 13.30. Zg³osze-

Zaproszenie

nia do zawodów przyjmowane s¹
pod nr tel. 091 39 14 410, 091 39
14 687 lub w dniu zawodów do godziny 10.30 w biurze zawodów
sportowych.
Po zawodach sportowych
przyjdzie czas na zmagania rycerzy, którzy na pobliskiej polanie
wybuduj¹ osadê, a nastêpnie stan¹
w szranki w turnieju ³uczniczym,
odtworz¹ redniowieczn¹ bitwê o
zamek, przeprowadz¹ zabawy plebejskie dla publicznoci, a nastêpnie zmierz¹ siê w Turnieju Bractw
Rycerskich. W miêdzyczasie
umiejêtnoci zaprezentuj¹ szczudlarze, a najm³odszych zabawi¹
kuglarze, doroli natomiast bêd¹
mieli okazjê zwiedziæ stoiska z rêkodzie³em artystycznym. Wszyscy za bêd¹ mogli spêdziæ dzieñ w
osadzie rycerskiej, gdzie swe
umiejêtnoci kowalskie zaprezentuje Bjorn z Grupy Historycznej
Midgard. W osadzie bêdzie mo¿na
równie¿ obejrzeæ zwierzêta hodowlane i konie.
Z uwagi na 10-letni¹ wspó³pracê Dobrej i Ruhlsdorf, w Mistrzostwach Polski w Jedzeniu Kie³basy Doberskiej wezm¹ udzia³ gocie z zagranicy, dlatego te¿ organizatorzy postanowili podnieæ
rangê mistrzostw na europejsk¹.
Gwoli przypomnienia, uczestnicy
zabawy bêd¹ musieli zjeæ w jak
najkrótszym czasie kie³basê o d³ugoci jednego metra. W roku ubieg³ym laur zwyciêstwa przypad³
Panu Maciejowi z £obza, doberscy smakosze zapowiadaj¹ rewan¿!
Wieczorn¹ zabawê poprowadzi gwiazda wieczoru: zespó³ Skaner, z takimi przebojami jak American Boy, czy Lato w Ko³obrzegu
oraz Makso i Gwiazdy Cygañskie. Na zakoñczenie wystêpu
gwiazd, o pó³nocy niebo nad
Dobr¹ rozwietl¹ fajerwerki.
Informacje na temat Jarmarku
Doberskiego udzielane s¹ w biurze
Jarmarku Doberskiego tel./fax.
091 39 14 687, email jarmark@dobragmina.pl, szczegó³owy program znajd¹ Pañstwo na stronie internetowej
www.dobragmina.com.pl/jarmark.
Zapraszamy

W zwi¹zku z organizacj¹ VIII Jarmarku Doberskiego Urz¹d Miejski w Dobrej
zaprasza wszystkich rêkodzielników, rzemielników, twórców ludowych oraz producentów wszystkiego, co jarmarczne do wystawiania swoich prac i towarów w
sobotê 28 lipca od godziny 13.00 na Rynku Miejskim w Dobrej. Wszystkich chêtnych, którzy chcieliby prezentowaæ swoje towary w namiotach wystawowych
prosimy o rezerwacjê stoisk w biurze Jarmarku Doberskiego; tel./fax. 091 39 14
687, email jarmark@dobragmina.pl
Pozdrawiam Mateusz Marszalec.

Warto siê wybraæ
Co tydzieñ bêdziemy przedstawiaæ
naszym czytelnikom kalendarz imprez, jakie odbywaj¹ siê w regionie, by
maj¹c urlop mo¿na by³o zaplanowaæ
sobie atrakcyjne jego spêdzenie.
Dzisiaj zaczynamy od polecenia
IV Festiwalu Piosenki Poetyckiej
im. Jacka Kaczmarskiego Nadzieja? w Ko³obrzegu. Tamtejsze rodowisko kulturalne podjê³o siê organizacji kilku powa¿nych imprez rangi
krajowej i doskonale im siê uda³o.
Do nich zaliczyæ trzeba Herbertiadê?, która odbywa siê co roku na
pocz¹tku wrzenia. Pok³osiem tej i
innych imprez, jak choæby i Festiwalu Kaczmarskiego, jest przyznanie miastu dotacji Ministra Kultury
na budowê nowoczesnego centrum
kultury i sztuki. Jak widaæ, dzia³ania
takie s¹ doceniane i przynosz¹ miastu wymierne efekty ekonomiczne.
A¿ siê prosi, by i w £obzie pojawi³a
siê cykliczna impreza na wy¿szym
poziomie, ni¿ tylko muzyka rozrywkowa z degustacj¹ piwa.
Gdyby Pañstwo chcieli poleciæ
innym jak¹ imprezê, nawet najdziwniejsz¹, zapraszamy do redagowania tej rubryki razem z nami
(email: tygodniklobeski@wp.pl).

WÊGORZYNO

W dniach 27-29 lipca odbêdzie
siê Lato z Wêgorzem?.

KO£OBRZEG

Program IV Festiwalu Piosenki
Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego Nadzieja? 27-28 lipiec 2007
Ko³obrzeg
27 lipca - pi¹tek
pi¹tek: scena na pla¿y centralnej
(przy orodku Ba³tyk?)
godz. 18.00 - Rozpoczêcie Festiwalu - prowadzenie: Robert Siwiec
godz. 18.15 - Minirecital Agnieszki Oczki - laureatki III Nadziei?
godz. 18.40 - Przes³uchania konkursowe - Jury w sk³adzie: bard
Grzegorz Tomczak, bard Jan Kondrak, red. Marcin Kunicki (Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego)
godz. 21. 40 - NOC BARDÓW
ROSYJSKICH?: Alosza Awdiejew,
Evgen Malinovskiy, Aleksander
Tr¹bczyñski, Dominik Ksiêski, Lubelska Federacja Bardów, Mateusz
Nagórski i Kuba Mêdrzycki.
Wstêp na koncerty - wolny.
28 lipca - sobota
godz. 9.00 - Mecz w pi³kê no¿n¹
pomiêdzy dru¿yn¹ Fundacji im. Jac-

ka Kaczmarskiego (artyci, politycy
i gocie Fundacji), a zespo³em Kuglarzy? z³o¿onym z mi³oników
twórczoci Jacka Kaczmarskiego .
Wstêp na mecz - wolny.
Miejsce: boisko pi³karskie przy ul.
liwiñskiego, za Hal¹ Milenium.
godz. 12.00 - DEBATA o
KULTURZE? z udzia³em zaproszonych goci, dzia³aczy samorz¹dowych, polityków, pos³ów i animatorów
kultury województwa zachodniopomorskiego. Miejsce: sala konferencyjna w Hali Milenium przy ul. £opuskiego. Wstêp za zaproszeniami.
Scena na pla¿y centralnej (przy
orodku Ba³tyk?)
godz. 18.30 - otwarcie II dnia
Festiwalu, prowadzenie: Robert Siwiec. Og³oszenie wyników konkursu, wrêczenie laureatom nagród, prezentacja nagrodzonych piosenek;
godz. 19.00 - Przy o³tarzu
baru? - koncert kwartetu ProForma? (Przemys³aw Lembicz, Piotr
Lembicz, Marcin ¯muda, Wojciech
Strzelecki)
godz. 20.30 - Mur? - koncert
Zespo³u Reprezentacyjnego w sk³adzie: Filip £obodziñski, Jaros³aw
Guga³a, Marek Wojtczak.
godz. 22.00 - Raj? - koncert
Jacka Boñczyka, Miros³awa Czy¿ykiewicza, Hadriana Filipa Tabêckiego.
Wstêp na koncerty - wolny.

SZCZECIN

W dniach 2-8 sierpnia odbêdzie
siê Zlot ¯aglowców The Tall Ships
Races 2007.

IÑSKO

W dniach 3-12 sierpnia odbêdzie
siê XXXIV Iñskie Lato Filmowe.

SPORT
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Drugi sparing Sarmaty
PIAST Chociwel  SARMATA Dobra 4:4 (2:2)
(CHOCIWEL) W sobotnie
popo³udnie w ramach przygotowañ do sezonu 2007/08 Sarmata
Dobra rozegra³ swój drugi mecz
sparringowy. Tym razem jego
przeciwnikiem by³a solidna dru¿yna V ligi Piast Chociwel.
Tak jak w poprzednim meczu
kontrolnym z In¹ Iñsko, Sarmata
zagra³ bardzo ofensywnie i ju¿ na
pocz¹tku spotkania zawodnicy z
Dobrej wypracowali trzy dogodne
sytuacje bramkowe. Jednak pierwsza bramka pad³a w 20 min., po indywidualnej akcji Damiana Padziñskiego, który wy³o¿y³ pi³kê do pustej bramki dla Dawida Dudka. W
kilka minut póniej pragn¹cy graæ w
Sarmacie Wojciech Bonifrowski
(Pomorzanin Nowogard) piêknym
uderzaniem z rzutu wolnego z 24
metrów w okienko bramki Piasta
podwy¿szy³ wynik na 2:0. Po utracie dwóch bramek nast¹pi³a pe³na
mobilizacja zawodników Piasta i po

strza³ach Jawiñskiego i Felisiaka
uda³o siê mu doprowadziæ do wyrównania.
W drugiej czêci meczu w dalszym ci¹gu doskona³¹ partiê rozgrywa³ Damian Padziñski; najpierw
strzeli³ bramkê po miniêciu trzech
obroñców Piasta, a kilka minut póniej zosta³ w podobnej akcji sfaulowany na polu karnym Piasta i podyktowany rzut karny zamieni³ na swoj¹
drug¹ bramkê, rozgrywaj¹cy równie¿ doskona³y mecz Wojciech Bonifrowski. Gdy do koñca meczu pozostawa³o ju¿ tylko 5 minut, a Sarmata prowadzi³ 4:2, wydawa³o siê, ¿e
Sarmata musi ten mecz wygraæ. Niestety, dwa nieuwa¿ne zagrania w
polu karnym obroñców Sarmaty spowodowa³y dwa karne, które na bramki zamieni³ Jawiñski i ca³y mecz
zakoñczy³ siê remisem 4:4.
Bramki dla Sarmaty: Bonifrowski - 2, Dudek i Padziñski po 1, dla
Piasta Jawiñski - 3, Felisiak  1.
estan

TRZEBIATOWSKIE
WIÊTO KASZY

28 lipca- sobota
Prowadz¹cy: Mariusz Mario Paluch
18:00
Konkurs Historia ko³em siê toczy-jazda na byle czym- ul. Rynek
w Trzebiatowie; pokaz walk wojowników z czasów pierwszych polskich w³adców
piastowskich
18:45
Korowód ze s³oniem spod Baszty Kaszanej pod Pa³ac
19:00
Inauguracja obchodów Dni Trzebiatowa
19:15
TITTY TWISTER
20:30
KRYSTYNA GI¯OWSKA
21:30
MEZO
22:30
DYSKOTEKA
02:00
Zakoñczenie
29 lipca- niedziela
Prowadz¹cy: Pawe³ Konjo Konnak
17:15
Teatrzyk dla dzieci pt. Bocian i ¯abka
18:00
Konkurs wiedzy o Trzebiatowie
19:00
Rozstrzygniêcie konkursu: Kujmy zbroje, szyjmy stroje
19:15
Zespó³ coverowy OLD STARS
20:00
BOYS
21:30
Zespó³ coverowy OLD STARS
22:15
SZYMON WYDRA I CARPE DIEM
23.30
Etiuda Bia³a Dama
00:00
Pokaz sztucznych ogni
Ogrody Pa³acowe:
· Pokazy wojowników z czasów pierwszych polskich w³adców piastowskich: krêgi walk, krêgi honoru, walki przy u¿yciu ognia, kucie monet, gry i zabawy
z nagrodami, warsztaty rzemielnicze: mennica, rzuty oszczepem i strzelanie z
³uku, kuchnia redniowieczna, miejsce kani ( m.in. dyby, kajdany)
· Norbertañska warzelnia soli
· Ulica kapeluszników
· Wystawa redniowieczne stroje na Pomorzu- hol g³ówny
· Pomorscy kucharze- warsztaty kulinarne dla dzieci
· Konkurs Kujmy zbroje, szyjmy stroje
· Pokaz uczestników warsztatów teatralnych
· Pokazy rêkodzielników ( tkaniny ozdobne, bi¿uteria, stare rzemios³o, kowalstwo).
· W wiecie lalek- kolekcja Aliny Wierzbickiej - Galeria Feininger
· Kasza po rycersku godz. 19.30 (sobota- niedziela)
· Wystêpy KATARYNIARZA z warszawskiej Starówki
·
Warsztaty kukie³kowe
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Jest ju¿ plan meczów kontrolnych

Zmiany w Sparcie
Wêgorzyno
(WÊGORZYNO) Sparta Wêgorzyno rozpoczê³a ju¿ treningi i zaplanowa³a seriê meczów kontrolnych.
Jak poinformowa³ prezes klubu
Marcin Szostakiewicz, treningów w
Sparcie nie wznowili: Dariusz Nadkierniczny, Marcin Tomaszkiewicz
oraz Marek Dro¿d¿ewski. Do zespo³u seniorów dosz³o dwóch dotychczasowych juniorów: Tomasz
Bidny oraz Damian Kopania. Ponadto treningi wznowi³ Artur Samal. Z IV ligowej Victorii Rolhurt

95 Przec³aw pozyskany zosta³
bramkarz S³awomir Czeka³a natomiast z IV ligowej Astry Ustronie
Morskie pozyskany zostanie Piotr
Grochulski.
Rozk³ad zaplanowanych gier
kontrolnych Sparty Wêgorzyno.
Sparta - Hutnik Szczecin, 15 lipca,
godz. 16, Iñsko Sparta - Olimp Z³ocieniec, 18 lipca, godz. 18 (miejsce
nieustalone) Ina Iñsko - Sparta, 21
lipca, godz. 18 Sparta - Remor Recz,
25 lipca, godz. 17Sparta Gryfice Sparta, 28 lipca, godz. 18

Pierwszy sparing w Dobrej

Sarmata
chce pozyskaæ
Bonifrowskiego

SARMATA Dobra  INA Iñsko 8:1 (2:1)
(DOBRA) Sparringowym meczem z In¹ Iñsko, tegorocznym spadkowiczem z klasy okrêgowej pi³karze Sarmaty Dobra rozpoczêli przygotowania do sezonu 2007/2008. W
dru¿ynie Sarmaty zagra³ by³y pi³karz
Dozametu Nowa Sól, Regi-Meridy
Trzebiatów i Pomorzanina Nowogard Wojciech Bonifrowski, który
wyra¿a chêæ gry w dru¿ynie w Dobrej
w nadchodz¹cym sezonie. Mimo, i¿
by³ to jego pierwszy mecz w dru¿ynie Sarmaty, to swoj¹ gr¹ pokaza³, ¿e
jego udzia³ w zespole bêdzie znacz¹cym wzmocnieniem (je¿eli uda siê
tylko potwierdziæ jego przejcie do
Dobrej z Pomorzanina Nowogard).
Trener Iny Iñsko Janusz Skrobiñski przywióz³ do Dobrej dwie
dru¿yny, ka¿da z nich gra³a po 45
minut. Sarmata rozpocz¹³ mecz
bardzo ofensywnie i w pierwszych
20 minutach zawodnicy z Dobrej
stworzyli 5 dogodnych sytuacji
bramkowych, natomiast gocie z
Iñska odpowiedzieli jedn¹ tak¹ sytuacj¹. Jednak w 30 min. praktycznie drugi w tym meczu wypad zawodników z Iñska zakoñczy³ siê
zdobyciem bramki przez Andrusieczkê. Jednak jeszcze przed
przerw¹ Sarmata zdoby³ dwie
bramki i pierwszy sk³ad Iny przegra³ 1:2.
Drug¹ po³owê rozpocz¹³ ca³kiem
nowy sk³ad Iny i przewaga Sarmaty

sta³a siê jeszcze bardziej wyrana.
Ca³y mecz zakoñczy³ siê wynikiem
8:1 dla Sarmaty, a bogatym ³upem
bramkowym podzielili siê: Dawid
Dudek - 3, Wojciech Bonifrowski - 2
(dodatkowo jeszcze dwukrotnie trafi³ w s³upek) oraz Damian Dzierbicki, £ukasz Olechnowicz i Marcin
Kamiñski (pierwsza bramka w seniorach) - po 1 bramce. Wspó³autorem wiêkszoci z tych bramek by³
Damian Padziñski, który po meczu
powiedzia³ trochê ¿artobliwie: kiedy
ja podajê partnerom, to oni maj¹
przed sob¹ pust¹ bramkê, natomiast
kiedy oni mi zagrywaj¹, to na drodze
do bramki prawie zawsze mam bramkarza. W drugiej po³owie w bramce
Sarmaty Damiana Brodowicza zast¹pi³ Kamil Bagiñski i zachowa³ nie
tylko czyste konto, ale jeszcze uda³o
siê mu obroniæ rzut karny. W dru¿ynie Sarmaty zagra³ po d³u¿szej przerwie, spowodowanej kontuzj¹, Stefan Pabi, kiedy zawodnik z podstawowej jedenastki. Miejmy nadziejê,
¿e ten sympatyczny zawodnik kontuzje ma ju¿ za sob¹ i na sta³e zadomowi siê w podstawowej jedenastce
Sarmaty. W doberskiej dru¿ynie z
ró¿nych wzglêdów nie zagrali: Kamil Pacelt, Mateusz Miko³owski i
Emilian Kamiñski, a wiêc trzech
zawodników z podstawowego sk³adu w rundzie wiosennej.
estan
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LETNIE RAJDY ROWEROWE

8 lipca 2007 r.  niedziela.
Trasa: £obez  Suliszewice 
Grabowo  Tarnowo  Rynowo 
Tarnowo- Worowo  Prusinowo 
Poradz  jez. Karwowo  Przyborze  Dalno  £obez  44 km.
Organizator  Klub Turystyki
Rowerowej £obez, Grupa Rowerowa Drawsko Pomorskie.
To by³a bardzo wietrzna niedziela: rowerzystom dopisywa³o jednak
szczêcie i po bardzo deszczowym
pocz¹tku lata w dzieñ rajdu nie pada³o. Obawy czy deszcz uniemo¿liwi przeprowadzenie rajdu by³y doæ
znaczne. Bo nie by³o niemal dni aby
nie la³o. Na szczêcie rowerzyci
musieli walczyæ tylko z wiatrem,
który momentami bardzo dawa³ siê
we znaki. Spotkanie rowerzystów z
£obza i Drawska nast¹pi³o w Rynowie, a rozstanie w £obzie. Drawscy
rowerzyci przyjechali przez Rydzewo i Nêtno, a wrócili szos¹ przez Zajezierze. Ognisko rozpalone zosta³o
nad jeziorem Karwowo, gdzie na pla¿y nad wod¹ nie by³o niemal nikogo.

Celem wyprawy by³ Pa³ac w
Lesiêcinie. Grupy rowerowe
£obez i Drawsko spotka³y siê w
Brzeniaku, a rozsta³y w £obzie.
W przeciwieñstwie do wyprawy z
zesz³ej niedzieli pogoda by³a
prawdziwie letnia. S³onecznie,
gor¹co, niemal upalnie. Choæ po
nocnej ulewie na trasie pojawi³y
siê ka³u¿e, a nawet prawdziwe bajorka.
Lesiêcin- zespó³ pa³acowo-parkowy z XIII-XIV w.

Dwukondygnacyjny pa³ac nakryty zosta³ dachem mansandrowym.
Na froncie umieszczono herb
Borcków. Pa³ac uleg³ czêciowemu
spaleniu, w wyniku którego zniszczeniu uleg³ dach. Obiekt nie zosta³
od remontowany i obecnie jest prowizorycznie zabezpieczony.
Ongi by³ tak¿e pa³ac w s¹siednich K¹kolewicach. Dzi nie ma po
nim ju¿ praktycznie ¿adnego ladu
i rowerzyci nie zatrzymywali siê
przy obiektach dawnego folwarku.

Na nastêpn¹ wyprawê Klubu
Turystyki Rowerowej zapraszamy
w niedziele 22 Lipca 2007 r. o godzinie 9:00. Zbiórka: Pl. Spó³dzielców
(obok restauracji Stodo³a)
Zg³oszenia do dnia 20.07.2007r.
przyjmuje El¿bieta Winiewska 
£KR, tel: 091 3973148.
Do zobaczenia na nastêpnych
wyprawach na ³ono natury.
Z turystycznym pozdrowieniem
Tekst i Foto: Adam Kogut

15 lipca 2007 r.  niedziela.
Trasa: £obez  Bonin  Brzeniak  Rogówko  Lesiêcin  K¹kolewice  Dobieszewo  Unimie 
£obez  40 km (£obez); 54 km
(Drawsko).
Organizator  Klub Turystyki
Rowerowej £obez, £obeskie Centrum Turystyki, Grupa Rowerowa
Drawsko Pomorskie.

Kolizje i wypadki na drogach
(RESKO) 10 lipca o godz.
13:30 w Resku na skrzy¿owaniu ul.
Wojska Polskiego i Jednoci Narodowej Stanis³aw G., kieruj¹c samochodem Fiat 126, nie udzieli³ pierszeñstwa przejazdu samochodowi
Mercedes, powoduj¹c zderzenie
obu pojazdów.
(£OBEZ  DALNO) 12 lipca o
godz. 19:15 na drodze £obez - Dalno
Damian S., kieruj¹c samochodem
Renault na ³uku drogi wyprzedza³
nieustalony pojazd, zjecha³ na lewy
pas jezdni i uderzy³ w prawid³owo
jad¹cy samochód Opel kierowany
przez Annê S.
(UNIMIE) 12 lipca o godz.
19:30 w Unimiu Konrad P. , kieruj¹c
samochodem Ford Probe nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noci i uderzy³ w
zaparkowany samochód Kia nale¿¹-

cy do Jana B., a nastêpnie oddali³ siê z
miejsca zdarzenia
(£OBEZ  BE£CZNA) 14 lipca o
godz. 14:00 na drodze £obez- Be³czna
Tadeusz M. zam. Poznañ, kieruj¹c samochodem Peugeot potr¹ci³ prawid³owo wykonuj¹cego sygnalizowany skrêt
w lewo, jad¹cego na rowerze Krzysztofa P., który dozna³ ogólnych pot³uczeñ.
(PRUSIM) 14 lipca o godz. 8:40 w
Prusimiu Kamil G., kieruj¹c motorowerem Orion nie zachowa³ nale¿ytej
ostro¿noci w wyniku czego najecha³
na ty³ samochodu Fiat kierowanego
przez El¿bietê N.
(£OBEZ) 15 lipca o godz. 13:15 w
£obzie na ul. Bema, Krzysztof S., kieruj¹c Hond¹ Civic wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu prawid³owo jad¹cej
motorowerem Magdalenie M.

(STAROGARD) 15 lipca oko³o
godz. 8:20 w Starogardzie, Pawe³ B.
kieruj¹cy samochodem Opel Vectra
nie zachowa³ ostro¿noci i uderzy³ w
ty³ samochodu Volvo V40, którym
kierowa³ Roland P. Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.
(DOBRA  MIESZEWO) 15
lipca o godz. 21:30 na drodze Dobra
- Mieszewo Ma³gorzata B., kieruj¹c
samochodem marki Mercedes uderzy³a w wbiegaj¹c¹ na jezdniê sarnê,
uszkadzaj¹c pojazd.
(WOROWO) 10 lipca o godz.
8:55 na drodze w rejonie skrzy¿owania do Worowa, Jolanta F., kieruj¹c
Fordem, podjê³a manewr wyprzedzania samochodu Nissan, prowadzonego przez kierowcê z Czech.
Przekroczy³a o jezdni, w wyniku
czego uderzy³a w wyprzedzaj¹cy j¹
autobus, a nastêpnie w ty³ jad¹cej
przed ni¹ przyczepy campingowej.

POLICJA
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Napromilowani

Altanki ci¹gle w modzie
(£OBEZ) W nocy z 9 na 10 lipca w £obzie przy ul. H. Sawickiej na
terenie ogródków dzia³kowych nieznay sprawca po uprzednim wy³amaniu zamka w drzwiach wejciowych do altanki, dokona³ w³amania
i skrad³ spalinow¹ kosiarkê do trawy marki Sthil, oraz 20 litrów benzyny. Straty w kwocie 1600 z³ poniós³ Karol W.W³am do szewca
(£OBEZ) 10 lipca oko³o 1:00 w
£obzie przy ul. Niepodleg³oci, nieznany sprawca po uprzednim wybiciu szyby warsztatu szewskiego,
dokona³ kradzie¿y 2 pojemników
plastikowych z zawartoci¹ czarnej
farby do skóry . Straty w kwocie 20
z³ poniós³ W³adys³w Sz.
W piêciu z jednym gramem
(RESKO) 10 lipca o godzinie
18:05 w Resku na ul. W. Polskiego w
pojedzie Ford Sierra , w którym znajdowa³o siê 5 mieszkañców Reska
ujawniono 1 gram suszu marihuany.
Kablarz
(RUNOWO POMORSKIE)
W nocy z 9 na 10 lipca w godz.
22:30 - 08:30 w Runowie Pom. (ul.
Po³chowska) z terenu budowy, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y
45 mb cztero¿y³owego przewodu
elektrycznego. Straty powy¿ej 250
z³ ponios³a Jolanta K.
Wybi³ szybê i rzuci³ siê
na policjanta
(RESKO) 12 lipca roku o godz.
1:20 w Resku na ul. Boh. Warszawy
Krystian Z. lat 18 dokona³ wybicia
szyby wystawowej w witrynie sklepu, powoduj¹c straty powy¿ej 250
z³ na szkodê Jacka B. Sprawca uderzy³ równie¿ interweniuj¹cego policjanta.

Kradzie¿ filmu
(WÊGORZYNO) 12 lipca oko³o godz. 11:00 w Wêgorzynie przy
ul. Grunwaldzkiej w sklepie spo¿ywczym Katarzyna S. razem z nieletnim Danielem G. dokona³a kradzie¿y 2 p³yt CD z filmem o wartoci 23,80 z³ czym dzia³a³a na szkodê
GS Wêgorzyno.
Okradziona przez Cyganki
(RESKO) 12 lipca oko³o godz.
10:30 w Resku przy ul. Dworcowej
z mieszkania Moniki T. dwie nieznane kobiety narodowoci cygañskiej dokona³y kradzie¿y pieniêdzy
w kwocie 2.100 z³.
Posadzeni za amfê
(£OBEZ) 13 lipca o godz. 22:25
w £obzie na ul. Plac 3 Marca, Pawe³
O. i Krzysztof Z. posiadali narkotyki
w postaci amfetaminy. Sprawcy zostali zatrzymani i osadzeni w PdOZ.
Odjecha³ Amsterdamem
(CIESZYNO) Miêdzy 23
czerwca, a 15 lipca w Cieszynie nieznany sprawca po uprzednim wy³amaniu zamków w drzwiach wejciowych mieszkania oraz usuniêcia
k³ódki z drzwi pomieszczenia gospodarczego dokona³ kradzie¿y roweru typu Amsterdam, grzejnika
elektrycznego, lornetki, dwóch wêdek, kosiarki elektrycznej. Straty w
kwocie 1.450 z³ poniós³ Wojciech £.
Kolizja na skrzy¿owaniu
(RADOWO MA£E) 14 lipca o
godz. 12:30 na skrzy¿owaniu dróg
Radowo Ma³e - ¯elmowo, Jan S.,
kieruj¹c samochodem Ford nie
udzieli³ pierwszeñstwa przejazdu
samochodowi Seat, kierowanemu
przez Marcina K. powoduj¹c zderzenie obu pojazdów.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730

(DOBRA) 8 lipca o godz. 23:45 w
Dobrej na ul. Kociuszki, Ryszard D.
kierowa³ samochodem VW, bêd¹c w
stanie nietrzewoci (oko³o 9 promila).
(GRZÊNO) 9 lipca oko³o godz.
22:00 w Grzênie, Ryszard K. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci (1,6 promila).
(RESKO) 12 lipca oko³o godz.
11:55 w Resku na ul. Kociuszki, Kazimierz B. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci.
(£ABUÑ WIELKI) 12 lipca oko-

³o godz. 17:00 w £abuniu Wielkim Stefania B. kierowa³a rowerem bêd¹c w
stanie nietrzewoci (1,5 promila).
(WIÊCIECHOWO) 14 lipca o
godz. 2:30 na drodze Resko - Radowo w
okolicy wiêciechowa, Przemys³aw M.
kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie
po spo¿yciu alkoholu (0,3 promila).
(RESKO) 14 lipca o godz. 0:20 w
£agiewnikach Henryk J. kierowa³ samochodem osobowym Nissan, znajduj¹c siê w stanie nietrzewym (oko³o 2
promili). Sprawca zosta³ zatrzymany i
osadzony w PdOZ KPP £obez celem
przeprowadzenia postêpowania w trybie przyspieszonym

Wyrok
Sygn. akt II K 346/07 Ds. 483/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 27 czerwca 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: asesor s¹dowy Karolina Szabo
Protokolant: Katarzyna Kwana
W obecnoci Prokuratora aplikanta Anny Pol  Aniuksztys,
po rozpoznaniu dnia 27 czerwca 2007 r., sprawy:

Paw³a Andrzeja
Kwiatkowskiego

s. Mieczys³awa i Gra¿yny z d. Kwiatkowska, ur. 01 kwietnia 1984 r. w
Gryficach; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 06 kwietnia 2007 r. o godz. 17.50 na
drodze publicznej nr 152 w miejscowoci Mo³stowo, gm. Resko kierowa³
rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci wyra¿aj¹cej siê zawartoci¹
0,38 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
I. Oskar¿onego Paw³a Kwiatkowskiego uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 2 kk i na tej podstawie wymierza mu
karê 8 (omiu) miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonywania
nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Resku w
wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 1 (jednego) roku;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie jego treci w prasie lokalnej;
IV. Zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych i op³aty w
sprawie.

Wyrok
Sygn. akt II K 378/07 Ds. 622/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 czerwca 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel
Protokolant: Katarzyna Weso³a
Przy udziale As. Prok. Moniki Post, po rozpoznaniu
dnia 28 czerwca 2007 r. sprawy

Krzysztofa Ludwika Maciejec

s. Stanis³awa i Krystyny z d. Steczkowska, ur. 10 marca 1972 r. w Resku;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 13 maja 2007 r. oko³o godziny 17.10 w £obzie na
ul. Bema kierowa³ motorowerem marki TGB o nr. reJ. ZLO H021, bêd¹c w stanie
nietrzewoci wyra¿aj¹cym siê zawartoci¹ 1,08 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Krzysztofa Ludwika Maciejec uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 1 kk
wymierza mu karê grzywny w wysokoci 100 (stu) stawek dziennych ustalaj¹c
wysokoæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca
1973 r. o op³atach w sprawach karnych (Jedn. tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz.
223 z pó. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesy i wymierza mu op³atê w kwocie 100 (sto) z³otych.
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HUMOR
TYGODNIA
- Dlaczego we wszystkich bankach okna s¹ zakratowane?
- ¯eby ich dyrektorzy mogli siê powoli przyzwyczajaæ.

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 27 brzmia³o:
Celibat nie jest dziedziczny.
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Karolina P³ocka (£obez), Maria
Szylinowicz (£obez), Zofia Janicka (£obez), Bo¿ena Syjczak (£obez),
Joanna Michniewicz (£obez), Miros³awa Bednarczyk (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Miros³awa Brdnarczyk z £obza.
Gratulujemy.

