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Byli pracownicy ZOZ-u czuj¹ siê oszukani

Obiecali pieni¹dze
na œwiêta – nie dali
(POWIAT) Gdy by³ym
czterdziestu pracownikom SP
ZZOZ w £obzie likwidator
wyp³aci³ zaleg³e wyp³aty,
nawet sprzed piêciu lat,
wydawa³o siê, ¿e sprawa
odzyskania pieniêdzy nabra³a
tempa. Ugody zawar³o wiêc
nastêpnych 50 by³ych pracowników, licz¹c na wyp³aty
jeszcze przed œwiêtami. Kilka dni temu okaza³o siê,
¿e pieniêdzy nie dostan¹.
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Kryzys wszed³ do powiatu
(POWIAT). Skutki kryzysu gospodarczego ju¿ odczuwamy na w³asnej skórze, a mo¿e byæ jeszcze gorzej. Jeœli sytuacja siê nie poprawi
rozpoczn¹ siê zwolnienia. Najdotkliwiej kryzys odczuwaj¹ zak³ady
z bran¿y budowlanej i drzewnej
oraz skupu surowców wtórnych. W
ratowaniu gospodarki nie pomaga
drastyczna podwy¿ka za energiê
elektryczn¹ zapowiadana na 43
proc. ani postawa Lasów Pañstwowych, które ze swojej strony zaserwowa³y drastyczny wzrost cen
drewna.
Jedn¹ z firm mieszcz¹cych siê na
terenie powiatu ³obeskiego, a odczuwaj¹c¹ skutki kryzysu jest Pagok Meble z Wêgorzyna.
– Skutki kryzysu odczuwamy ju¿
od listopada. Zamówienia spad³y
ju¿ o 25 proc. w tym roku. Dlatego,
by polepszyæ sytuacjê, poszukujemy dodatkowych rynków zbytu,
szykujemy te¿ nowe oferty. Trudno
powiedzieæ co bêdzie siê dzia³o w
roku przysz³ym, tym bardziej, ¿e dodatkowo od 1 stycznia nast¹pi podwy¿ka pr¹du a¿ o 43 proc. Moim
zdaniem niezasadna ju¿ od nowego
roku. To zdecydowanie wp³ynie negatywnie na kondycjê firm. Jeœli
sytuacja nadal bêdzie siê pogarszaæ, bêdziemy zmuszeni zwolniæ
czêœæ ludzi, ale gdy siê poprawi – z
powrotem ich przyjmiemy. Mam nadziejê, ¿e do tego nie dojdzie – powiedzia³ J. Parciak.
W podobnej sytuacji znalaz³ siê
Zak³ad Naprawczy Mechanizacji
Rolnictwa w £obzie.
- Odczuwamy zmniejszenie dochodów o oko³o 25 proc. Bêdziemy
szukaæ nowych rynków zbytu. To
czy sytuacja siê poprawi czy nie zale¿y od tego, czy bêdzie jakiœ ruch w
gospodarce, szczególnie w budownictwie. Jeœli sytuacja siê nie poprawi, nie mo¿na wykluczyæ zwolnieñ,
nawet w okolicach 10 proc., ale jeszcze nie teraz. Sytuacja siê wyklaruje
w pierwszym kwartale – mówi prezes
zarz¹du ZNMR w £obzie Jan Paszkiewicz.
W trochê innej kondycji jest firma Bo-De z £obza. Ten zak³ad póki
co, problemy finansowe ma ju¿ za
sob¹, a sytuacja ustabilizowa³a siê
na tyle, by nie mówiæ o zwolnieniach. Jak bêdzie wygl¹da³a po podwy¿kach m.in. za pr¹d, trudno dziœ
stwierdziæ.
O dobrej sytuacji mo¿e mówiæ z
kolei firma produkuj¹ca karmê dla
psów - Atlantic z Gardna w gminie
Wêgorzyno. Ta firma kryzys ma za
sob¹. Teraz sytuacja poprawi³a siê
bo, zwiêkszy³a siê iloœæ zamówieñ.
Wiadomo, psy musz¹ jeœæ.
Za makulaturê ka¿¹ p³aciæ
O katastrofie wrêcz mo¿e mówiæ
bran¿a surowców wtórnych.
Obecnie nie mo¿na oddaæ maku-

latury na skup, nawet za darmo. Sytuacja jest taka, ¿e odbiorcy chc¹, by
skupy makulatury dop³aca³y jeszcze za jej oddanie. Osoba, która
przynosi makulaturê na skup jest
szczêœliwa, ¿e w ogóle przyjêto od
niej papier lub tekturê. Jeœli makulatura nie bêdzie zbierana, to tylko z
£obza bêdzie oko³o 60 ton œmieci
wiêcej do wywozu na wysypisko
œmieci. Za to zap³ac¹ mieszkañcy.
- W tej chwili ju¿ nie skupujê
makulatury, nawet nie odbieram za
darmo. Mam zablokowane. Odbiorcy ka¿¹ nam jeszcze dop³acaæ za to,
¿e chcemy j¹ oddaæ, bo musz¹ ponieœæ koszty transportu. – mówi Stanis³aw Barsul prowadz¹cy skup surowców wtórnych w £obzie.
Jeszcze nieodp³atnie mo¿na oddaæ na skupie m.in.: telewizory, monitory i komputery, ale jak d³ugo
trudno powiedzieæ. Nie wiadomo,
czy i za to odbiorcy nie ka¿¹ sobie
nied³ugo p³aciæ. Za odp³at¹ mo¿na
oddawaæ z³om, ceny jednak posz³y
mocno w dó³.
Zadziwiaj¹ce jest to, ¿e nasza ma-

kulatura sz³a na zachód, gdy u nas
wycinane s¹ lasy. Jak to siê ma do
dzia³añ ekologicznych, trudno
zgadn¹æ. Teraz gdy zachód ju¿ nie
chce od nas zu¿ytego papieru, nasza
makulatura bêdzie musia³a trafiæ na
wysypiska œmieci, a drzewa w lasach
tnie siê za wysok¹ cenê.
W obliczu kryzysu i taniej¹cych
wyrobów, w kraju drastycznie wzrasta cena drewna, zarzynaj¹c tym samym przemys³ meblowy, budowlany, papierniczy i tartaczny.
Z jednej strony nie dba siê u nas
o pozyskiwanie makulatury i wtórne
jej wykorzystanie, z drugiej podnosi
siê ceny drewna nawet o 25 proc.
wy¿ej od cen rynkowych na zachodzie.
Na ten absurd Stowarzyszenie
Producentów P³yt Drewnopochodnych, Stowarzyszenie Papierników
Polskich, Polska Izba Gospodarcza
Przemys³u Drzewnego Polski Komitet Narodowy EPAL oraz Stowarzyszenie Klub Drzewny opublikowali
list otwarty do premiera Donalda
Tuska na ³amach wczorajszej

Kryzys rozlewa siê
Kryzys œwiatowy do tej pory
ogl¹dany w telewizji, nie tylko
wszed³ do wielkich firm w du¿ych miastach, ale tak¿e rozla³
siê po ca³ym kraju, wszed³ do
powiatów.
„Dziennik Nowogardzki” z 12
grudnia poinformowa³ o kryzysie na
rynku nowogardzkim. Niedawno
wybudowana tam szwajcarska firma
Rieter Automotive (przy drodze Nowogard - P³oty), która mia³a docelowo zatrudniaæ 300 osób, przy osi¹gniêtym poziomie 200 osób zatrudnionych zwolni³a niedawno 100 pracowników. Firma nie daje gwarancji,
¿e to koniec redukcji zatrudnienia.
Produkuj¹ca elementy gumowe do
samochodów dla firm Volvo i Saab
otrzyma³a od nich o oko³o 60 proc.
mniejsze zamówienia na swoje wy-

roby. Problem w tym, ¿e firma w zamian za utrzymanie zatrudnienia nie
mniejszego ni¿ 50 osób, zosta³a
zwolniona na 10 lat z podatku od
nieruchomoœci.
Maszyny stoj¹ w zak³adzie p³yt
wiórowych Gryfbet. w kulminacyjnym momencie zak³ad zatrudnia³ 40
osób, obecnie szeœæ.
K³opoty ma równie¿ firma Drewpol z Osiny, producent frontów meblowych.
Z mapy zak³adów w Nowogardzie zniknie nied³ugo oddzia³ koncenru Nestle - hurtownia lodów
Scholler. Koncern od zesz³ego roku
likwiduje swoje oddzia³y terenowe i
przechodzi na dystrybutorów zewnêtrznych. A to oznacza likwidacjê
hurtowni w Nowogardzie, gdzie pracê znajdowa³o do 15 osób.
(r)
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„Rzeczpospolitej” (15 grudnia 2008).
W liœcie tym, napisano m.in.:
„Nasze œrodowisko gospodarcze nie akceptuje strategii dzia³ania
Lasów Pañstwowych, które gospodaruj¹c na maj¹tku pañstwa, w imiê
realizacji w³asnego interesu komercyjnego, ignoruj¹c realia rzeczywistoœci rynkowej, planuj¹ swoj¹ strategiê rozwoju, która doprowadzi
krajowy przemys³ drzewny do nieuchronnej zapaœci, niszcz¹c tym samym tysi¹ce miejsc pracy na terenie
ca³ego kraju.
Oznacza³oby to, ¿e pañstwowa
jednostka organizacyjna dzia³a
wbrew interesom polskiej gospodarki i to w okresie szczególnych
zagro¿eñ wobec dzisiejszego globalnego kryzysu gospodarczego”.
A jak dzia³a energetyka podwy¿szaj¹c ceny o 43 proc.?
mm

Szukamy
drukarza
Wydawnictwo poszukuje
drukarza lub osoby chc¹cej nauczyæ siê tej pracy. Najlepiej z
zaciêciem technicznym.
Informacje w redakcji Tygodnika £obeskiego, ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730 lub 504
042 532.
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Nie mieli problemu,
wiêc go stworzyli

(£OBEZ) Zostawiaj¹cych swoje
samochody na nowym parkingu przy
rondzie zaskoczyæ mo¿e napis na tablicy postawionej przy wjeŸdzie. Informuje ona, ¿e parkowaæ mo¿na tylko 2
godziny. Pytanie co zrobiæ, jeœli ktoœ
postanowi pozostawiæ tam samochód
i udaæ siê pieszo na zakupy? Wyjœæ z
kolejki, by objechaæ rondo i zaparkowaæ ponownie?
Za³o¿enie by³o takie, by samochodów nie stawiali tam ci, którzy samochodami handluj¹, aby nie blokowaæ
miejsca innym. Problem w tym, ¿e
parking jest du¿y, a chêtnych do parkowania jak na lekarstwo. Nie jest to
centrum i póki co nikomu nie przeszkadza (albo przeszkadzaæ nie powinno), ¿e samochody sobie stoj¹.

Wszyscy przyzwyczaili siê, ¿e auto
mo¿na sobie tu kupiæ albo sprzedaæ.
Ale nie to jest w tym wszystkim
zastanawiaj¹ce, bo w jaki sposób u
licha urz¹d bêdzie wiedzia³, czy ktoœ
parkuje 2 godz. czy mo¿e 2,5? Mo¿e
w zwi¹zku z tym zatrudniæ jeszcze
jednego stra¿nika miejskiego – specjalnie w tym celu, aby siedzia³ i mierzy³ czas niesfornym kierowcom, bo
w¹tpliwe, by ci ju¿ zatrudnieni mieli
czas robiæ rundê wokó³ ronda co dwie
godziny i spisywaæ numery rejestracyjne. Zatrudnienie parkingowego nie
wchodzi w grê, bo po pierwsze parking
nie jest strze¿ony, a po drugie na p³atny
(ktoœ koszty ponieœæ musi) póki co,
ustawa nie zezwala. Ot, nie mieli problemu, to sobie go stworzyli.
mm

Str
Str.. 3

P³ace w górê

(RESKO). W przysz³ym roku we
wszystkich jednostkach finansowanych z bud¿etu gminnego bêd¹ mia³y miejsce dwie podwy¿ki p³ac.
Pracownicy biblioteki, Centrum
Kultury oraz szkó³, w tym pracownicy administracyjni i obs³ugi szko³y
mog¹ liczyæ na piêcioprocentowe
wzrosty p³ac – pierwsza w styczniu,
a druga we wrzeœniu.
mm

Synowie pobili ojca,
bo chcieli pieniêdzy
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie zatrzymali
sprawcê usi³owania rozboju. Haniebne jest to, ¿e pokrzywdzonym
jest ojciec dwóch m³odych sprawców.
W dniu 12 grudnia br., o godz. 0.30,
dy¿urny Komendy Powiatowej Policji
w £obzie otrzyma³ zg³oszenie o awanturze domowej w Grabowie. Przybyli
na miejsce zdarzenia policjanci ustalili,
¿e 21-letni mê¿czyzna wraz z 16-letnim bratem usi³owali dokonaæ rozboju
na swoim ojcu. Sprawy bili pokrzyw-

dzonego po ca³ym ciele doprowadzaj¹c
do stanu bezbronnoœci, a nastêpnie
przeszukiwali mu kieszenie i ¿¹dali
wydania pieniêdzy. Nie zdo³ali jednak
skraœæ tych pieniêdzy, gdy¿ pokrzywdzony schowa³ je w skarpetce i nie
przyzna³ siê, ¿e je posiada.
Pe³noletni sprawca tego czynu zosta³ osadzony w policyjnym areszcie.
Po wytrzeŸwieniu zostanie przedstawiony mu zarzut usi³owania rozboju.
Nieletni natomiast zostanie przes³uchany jako nieletni sprawca czynu karalnego.
(kp)
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51 tys. z³ na „jubileuszówki”
(£OBEZ). Mimo kryzysu, który
ju¿ odczuwaj¹ mieszkañcy powiatu,
w urzêdzie miejskim zaciskania
pasa nie widaæ. Obligatoryjnie
urzêdnikom nale¿¹ siê nagrody i jubileuszówki, a tak¿e trzynastki,
gmina wszak nie zbankrutuje. W
roku przysz³ym wzrost wydatków
bie¿¹cych w urzêdzie zaplanowano
na 11,6 proc.
W ³obeskim bud¿ecie s¹ zaprognozowane dochody w wysokoœci
32 395 tys. z³. Struktura dochodów
gminy od kilku lat niewiele siê zmienia. Oko³o 45 proc. dochodów to
dochody w³asne, które wynosz¹
14.600 tys. z³. Z subwencji gmina
mo¿e spodziewaæ siê oko³o 11.200
tys. z³. Ostatni¹ grup¹ s¹ dotacje,
których najwiêkszym odbiorc¹ jest
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, i na przysz³y rok wynosz¹ 6.700
tys. z³.
- Na rok przysz³y ró¿nica miêdzy
dochodami a wydatkami jest dodatnia i wynosi 1.800 tys. z³. Jest jednak
drugi element, który mnie jako skarbnika, bardzo niepokoi. Jest to ujête w
kolejnych projektach o finansach
publicznych - nadwy¿ka bud¿etowa
musi pokryæ sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych kredytów i ca³¹ fakturê zad³u¿enia. My mamy nadwy¿kê operacyjn¹ – 1.800 tys. z³. W przysz³ym
roku mamy zaplanowan¹ sp³atê
1.130 tys. z³ wczeœniejszych kredytów i na obs³ugê zad³u¿enia – tu jest
wielka niewiadoma, mo¿e Rada Polityki Pieniê¿nej obni¿y stopê oprocentowania, jeœli spadnie, to obs³uga bêdzie tañsza, je¿eli bêd¹ jakieœ
zawirowania na œwiecie, to odczujemy to. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e zabraknie
nam 100 tys. z³. Uwa¿am ¿e dochody
bie¿¹ce na rok przysz³y mamy bardzo
racjonalnie zaplanowane, nawet w
niektórych punktach, jeœli chodzi o
podatki i wp³ywy z op³at to bardzo
„na styk”. Niestety powinniœmy jako

gmina nie za bardzo podwy¿szaæ
wydatki bie¿¹ce – powiedzia³ skarbnik gminy Piotr Szymczak.
Gmina zrezygnowa³a z podjêcia
planowanych po¿yczek oraz emisji
obligacji na 1 milion z³. To znacznie
zmniejszy zad³u¿enie gminy, jednak
w kwestii podwy¿ek wydatków bie¿¹cych, to w roku przysz³ym wzrosn¹
one w urzêdzie o 11,6 proc., wy³¹czaj¹c z tego remont sali konferencyjnej.
– Wzrost ca³oœci p³ac w przysz³ym roku w urzêdzie w stosunku do
roku 2008 wynosi 11,6 proc. Jesteœmy zobligowani do zatrudnienia
audytora wewnêtrznego. Na ten cel
zaplanowane jest pó³ etatu, wynagrodzenie zaplanowane na ca³y rok
to 24 tys. z³ (bez pochodnych), ze

wzglêdu na to, ¿e audytorzy wewnêtrzni bardzo siê ceni¹. Nast¹pi
te¿ wzrost w pozycji nagrody jubileuszowe i odprawy; skarbnik wspomina³, ¿e planuje odejœæ na emeryturê. Wzrost na nagrodach jubileuszowych w stosunku do roku ubieg³ego
bêdzie znaczny. W roku obecnym na
ten cel przeznaczyliœmy 27 tys. z³, w
2009 roku - 51 tys. z³. Wszystko razem licz¹c wraz z podwy¿k¹ p³ac wynosz¹ca œrednio 6,75 proc. daje nam
11,6 proc. – wyjaœni³a sekretarz gminy Monika Jarzêbska podczas komisji bud¿etowej.
Kryzys urzêdu nie dotyka. Jak
widaæ obligatoryjnie przynale¿¹ siê
wzrosty p³ac, jubileuszówki, nagrody i pozosta³oœæ po komunistycznym ustroju – „trzynastki”.
mm

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 16.12.2008 r.

Str
Str.. 5

40 tys. z³ posz³o sobie bez ¿adnego sensu po prostu w b³oto

To o pomstê do nieba wo³a
(£OBEZ). Punktem spornym
podczas dyskusji komisji bud¿etowej by³a zasadnoœæ zap³acenia
przez gminê 40 tys. z³ za ogrzewanie i zarz¹dzanie pustostanami.
Radni, by zmobilizowaæ urzêdników do racjonalnego wydatkowania publicznych pieniêdzy, zabrali
10 tys. z³ z bud¿etu, jako karê za to,
¿e od czerwca nic nie zosta³o zrobione.
Najbardziej bulwersuj¹cym faktem dla radnych by³y koszty w wysokoœci 21,5 tys. z³, poniesione za
utrzymanie kot³owni przy ulicach:
Koœciuszki, Koœcielnej, Murarskiej.
Radna Bogucka zawnioskowa³a,
aby tê kwotê ca³kowicie zdj¹æ z bud¿etu.
Sytuacjê wyjaœni³ wiceburmistrz
Ireneusz Kabat.
– W niektórych budynkach by³y
kot³ownie, niektóre ju¿ nie dzia³aj¹.
S¹ one czêœci¹ sk³adow¹ budynku.
W tym roku wspólnoty po konsultacjach prawnych wyst¹pi³y do nas o
zap³acenie za utrzymanie czêœci
wspólnych, za zarz¹dzanie itp. Jeœli
teraz to wyrzucimy, to gmina narazi
siê na koszty. Zgodnie z ustaw¹ o
w³asnoœci lokali, gmina bêdzie musia³a to zap³aciæ ³¹cznie z odsetkami.
Wspólnoty zwróci³y siê tylko o trzy
lata, bo pozosta³e uleg³y przedawnieniu – powiedzia³.
Jednak radna Helena Szwemmer
zauwa¿y³a, ¿e w tych kot³owniach
znajduj¹ siê pomierniki, które s¹ w³asnoœci¹ mieszkañców. Okaza³o siê, ¿e
w niektórych budynkach uda³o siê
wy³¹czyæ przynajmniej czêœæ pomieszczeñ, za które gmina nie p³aci.
- W czêœci, gdzie jest wêze³,
wspólnota równie¿ chcia³a, ¿eby za
to p³aciæ, uznaliœmy to za niezasadne. Pozosta³e s¹ puste, a my nie
mamy osób zainteresowanych wydzier¿awieniem – mówi³ wiceburmistrz.
- W³aœnie za takie lokale zap³aciliœmy do wspólnot mieszkaniowych
w roku bie¿¹cym 40 tys. z³. Jest to
olbrzymia kwota. W tych 40 tys. z³
sk³ada siê: 30 tys. z³ za ogrzewanie
tych kot³owni. To o pomstê do nieba
wo³a, bo przechodz¹ tam rury i nic
ponadto. Zapaliliœmy po 45 groszy
od metra kwadratowego za zarz¹dza-

nie tymi lokalami, czyli tyle samo ile
za zarz¹dzanie mieszkaniami, co
mnie te¿ osobiœcie w ¿aden sposób
nie przekonuje. Jeœli nie mo¿na by³o
tego obroniæ, to trzeba by³o zap³aciæ
jak za pustostany - po 15 groszy za
metr kwadratowy. Wp³aciliœmy na
fundusz remontowy 5 tys. z³. Po³owa
tych powierzchni w kot³owniach
jest wykorzystywana na potrzeby
lokatorów, bo s¹ tam zawieszone
wszystkie urz¹dzenia pomiarowe.
To mo¿e teraz nale¿y w drug¹ stronê
wspólnotê obci¹¿yæ faktem, ¿e jednak z tych obiektów korzystaj¹. 40
tys. z³ posz³o sobie bez ¿adnego
sensu, po prostu w b³oto – powiedzia³a radna Szwemmer.
Urzêdnicy wyjaœnili, ¿e stawki
okreœli³y wspólnoty mieszkaniowe,
a gminie pozostaje jedynie godziæ
siê na ustalone warunki.
Wyjaœniono, ¿e gmina bêdzie
wnioskowaæ, by zró¿nicowaæ kot³ownie co do wysokoœci op³at i do
powierzchni ogrzewanej. Gra¿yna
Wawrzo³a doda³a, ¿e powierzchnia
grzewcza to ta, przez któr¹ przechodzi instalacja i nawet jeœli jej nie ma,
to i tak liczy siê do metrów ogrzewania.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
El¿bieta Kobia³ka dookreœli³a jednak, ¿e zgadza siê to, ale z wyj¹tkiem
takich sytuacji, gdzie jest interes
za³o¿enia jednorazowego licznika,
przykrêcenia wszystkich zaworów,
odizolowania rur. Wówczas pomieszczenie mo¿e byæ utrzymywane
w temperaturze 10 st. C. dla bezpieczeñstwa instalacji wodnych, gdzie

zu¿ycie jest prawie ¿adne.
Inna rzecz, na któr¹ radni zwrócili
uwagê, ¿e kot³ownie nie zosta³y zlecone do us³ugi, bo wszystkimi lokalami u¿ytkowymi co najmniej od
dwóch lat administruje gmina, wiêc
zap³acenie za te lokale jest nieporozumieniem. Zalecono urzêdnikom
aby ka¿dy przypadek analizowaæ od
aktu notarialnego i operatu szacunkowego przy sprzeda¿y, a te s¹ dostêpne w gminie u Mieczys³awa Fojny.
Radny Henryk Stankiewicz
stwierdzi³, ¿e nale¿y jak najszybciej
pozbyæ siê kot³owni, bo o ile p³acenie
zaliczki na fundusz remontowy jest
zasadne, to za zarz¹dzanie ju¿ nie.

E. Kobia³ka doda³a, ¿e ju¿ od teraz nale¿y zrezygnowaæ z u¿ycia ciep³a w kot³owniach, by za to nie p³aciæ. Dalsze dzia³anie to szukanie
dzier¿awcy - najemncy. Postawi³a
wniosek formalny, ¿e dopóki nie bêdzie koñcowego protoko³u komisji
rewizyjnej odnoœnie zaplanowanej
kwoty, zostawiæ tê która jest, a w
przysz³ym roku ewentualnie zdj¹æ
czêœæ kwoty z bud¿etu. Z tym nie
zgodzi³a siê H. Szwemmer, stawiaj¹c
wniosek przeciwny.
– Poniewa¿ od czerwca w tym
temacie absolutnie niczego siê nie
zrobi³o, to s¹dzê, ¿e nale¿y zdj¹æ 16
tys. z³. Takie posuniêcie wymusi na
pracownikach zdecydowane dzia³anie w tym zakresie. Tych pieniêdzy
na przysz³y rok po prostu nie ma –
powiedzia³a radna.
Z tym z kolei nie zgodzi³ siê wiceburmistrz, twierdz¹c, ¿e skoro nie
bêdzie pieniêdzy, to nie bêdzie te¿ z
czego wykonaæ izolacji rur i za³o¿yæ
pomierników.
Radna K. Bogucka postawi³a
wniosek, by zdj¹æ 10 tys. z³ na ogrzewanie za kot³ownie, a 6 tys. z³ zostawiæ. Nie mo¿emy œwiadomie dawaæ
do projektu takiej kwoty za ogrzewanie, jak za mieszkania. Gdy zabraknie
wam pieniêdzy poprosicie o nie.
Póki co radni zgodzili siê z radn¹
Boguck¹.
mm

Biblioteka otrzyma³a dotacjê
(DOBRA) Biblioteka Publiczna
w Dobrej przyst¹pi³a do projektu w
programie operacyjnym PolskoAmerykañskiej Fundacji Wolnoœci Równaæ Szanse 2008 – Regionalny Konkurs Grantowy. Dostanie
dofinansowanie.
Do Fundacji wp³ynê³o 536 wniosków. Decyzj¹ czterech Regionalnych Komisji Ekspertów tego programu, 98 organizacji otrzyma³o dofinansowanie do zg³oszonych projektów. W Zachodniopomorskiem dofinansowanie otrzyma³y tylko trzy organizacje, w tym Biblioteka w Dobrej.
Biblioteka bêdzie realizowaæ projekt „Jak Wendowie w Dobrej ¿yli –

promocja walorów turystycznych”.
Jego celem jest rozbudzenie zainteresowania m³odzie¿y w³asnym regionem, a tak¿e zwrócenie uwagi
spo³eczeñstwa na piêkno naszej
bogatej i ciekawej historii, pokazanie
m³odym ludziom, ¿e wspólne dzia³ania mog¹ przynieœæ du¿e efekty oraz
¿e m³odzie¿ chc¹ca osi¹gn¹æ pewne
cele potrafi znaleŸæ sojuszników do
ich realizacji. Uczestnikami projektu
bêdzie m³odzie¿ gimnazjalna.
Ca³kowity koszt projektu wynosi 14.199 z³, a kwota otrzymanej dotacji – 7 tys. z³. Projekt bêdzie realizowany od stycznia do czerwca 2009
r. G³ównym autorem projektu jest
Urszula Ko³odziejczyk.
(r)
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Œwidwinianie w parku
(£OBEZ). £obzianie zauwa¿yli zapewne, ¿e zmieni³ siê plac
przed pomnikiem Wdziêcznoœci
w tym mieœcie. Utwardzenie alejek i placu przed pomnikiem

kosztowa³o 13.666,43 z³, za nadzór drogowy zap³acono 3.445,91
z³, za prace dodatkowe 7.597,11
z³. Wykonawc¹ prac by³a firma ze
Œwidwina.
mm

Do niedawna nie by³o nawet tabliczki, dziœ grób wojenny

Malinowski zauwa¿ony
(£OBEZ). Grób polskiego ¿o³nierza Tadeusza Malinowskiego,
który zion¹³ naprzeciw obecnej
przychodni 3 marca 1943 roku w
koñcu zosta³ zakwalifikowany jako
grób wojenny.
Grób Tadeusza Malinowskiego,
¿o³nierza który zgin¹³ w obronie
£obza i pochowanego na cmentarzu komunalnym zosta³ objêty
opiek¹ Gminy £obez. Przypominamy, ¿e na grobie tym przez wiele lat
nie by³o nawet tablicy, która informowa³aby kto jest tam pochowany.
Dopiero dzia³ania ³obeskich spo³eczników doprowadzi³y do odnalezienia informacji o cz³owieku tam
pochowanym i jego historii – a teraz do objêcia go opiek¹ Gminy. W
tym roku – po raz pierwszy pracow-

nicy Urzêdu Miejskiego zapalili na
tym grobie znicze.
mm

Zarz¹d Gminnej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska”
w £obzie ul. Pó³nocna 10, tel. 091 39 731 61, 091 39 732 24,

informuje
¿e w siedzibie Spó³dzielni w £obzie ul. Pó³nocna 10, w
dniu 19 grudnia 2008 roku o godzinie 10.00, pok. nr 12,

odbêdzie siê przetarg ustny
na zbycie dzia³ki gruntu 173/3, Kw nr 10149, o powierzchni 0,5034 ha, po³o¿onej przy ul. Bocznej nr
30, zabudowanej budynkami by³ej masarni.
Cena wywo³awcza wynosi 300 000,00 z³.
Oferent przed przyst¹pieniem do przetargu zobowi¹zany jest
wnieœæ wadium w wysokoœci 15 000,00 z³.
Wp³aty nale¿y dokonaæ w kasie GS £obez do dnia 19.12.2008 r.
do godz. 9.00.
W przypadku wygrania przetargu, wadium zalicza siê na poczet
ceny nabycia nieruchomoœci. Wadium pozosta³ych uczestników
zostanie zwrócone po zakoñczeniu przetargu.

tygodnik ³obeski 16.12.2008
r.

Cieplej w publicznych
(£OBEZ). Gmina podjê³a siê zadania termomodernizacji obiektów
u¿ytecznoœci publicznej. Póki co
czeka na wsparcie finansowe, aby
móc je wykonaæ w pe³ni. Jednym z
obiektów, które gmina postanowi³a
dociepliæ jest budynek u¿ytecznoœci publicznej przy ul. Placu Spó³dzielców, w którym mieœci siê US.
Za audyt gmina zap³aci³a 3.050 z³.
Szacowany koszt termomodernizacji wynosi 229.831,08 z³.
Kolejnym obiektem objêtym programem termomodernizacji jest
Urz¹d Miejski w £obzie usytuowany w podwórzu (Miejsko - Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej). Audyt energetyczny dla budynku wyniós³ 1.400 z³. Szacowany koszt termomodernizacji wynosi 84.698 z³.
Równoczeœnie zosta³a przygotowana dokumentacja na remonty i modernizacje budynków szkó³ i przedszkola. Projekt kosztowa³ 140.178 z³,
W po³owie stycznia zosta³a podpisana umowa na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej
wraz z kosztorysami i specyfikacj¹
techniczn¹ wykonania i odbioru robót. Opracowanie projektowe obejmuje wykonanie dokumentacji na
termomodernizacje obiektów SP nr
1, SP nr 2 i Przedszkola Miejskiego
wraz z zagospodarowaniem terenów
przyleg³ych do SP nr 1 i SP nr 2
(obiekty sportowe i placów zabaw
ruchowych). Zosta³ równie¿ wykonany projekt na wymianê instalacji
c.o. w budynku SP nr. 1. Za audyt
termomodernizacji budynku Szko³y
Podstawowej Nr 2 i £obeskiego
Centrum Rehabilitacji w £obzie zap³acono 1.400 z³, za roboty budowlane: okna - 74.402,05 z³, nadzór inwestorski - 1.158,72 z³, dokumentacjê techniczn¹ - 15.189 z³. Szacowany koszt termomodernizacji wynosi
1.861.760 z³. Audyt termomodernizacji budynku Publicznej Szko³y Podstawowej w Be³cznej kosztowa³
1.400 z³, roboty budowlane: okna 162.997,47 z³, nadzór inwestorski 2.538,48 z³. Szacowany koszt termomodernizacji wynosi 749.590,00 z³.
W trybie przetargu nieograniczonego do tych zadañ wybrano wyko-

nawcê robót na wymianê stolarki
okiennej i drzwiowej w budynkach
wychowawczo oœwiatowych. Wykonawc¹ by³a firma z Gryfic.
Kolejnym zadaniem z cyklu termomodernizacji jest budynek Przedszkola Miejskiego w £obzie. Za projekt zap³acono 15.189 z³, za roboty
budowlane: okna - 89.104,74, docieplenie stropodachu - 107.669,56,
nadzór inwestorski - 1.387,69 z³. Szacowany koszt termomodernizacji
wynosi 717.194,00 z³.
Stolarkê okienn¹ wykona³a firma
z Gryfic, natomiast Ocieplenie stropodachu - firma z Goleniowa. Poza
tym w przedszkolu wykonano remont ³azienek i sali zabaw “Motylki”. Za roboty budowlane zap³acono
65 tys. z³. Wykonawc¹ robót by³a
firma z Reska.
Nastêpn¹ placówka objêt¹ termomodernizacj¹ jest Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie. Za audyt zap³acono 1.400 z³, za roboty budowlane 42.082,59 z³, nadzór inwestorski kosztowa³ 655,38 z³. Wymianê stolarki
okiennej i drzwiowej wykona³a firma z
Gryfic. Szacowany koszt pe³nej termomodernizacji wynosi 561.795 z³.
Nie zapomniano te¿ o budynku
Œrodowiskowego Domu Samopomocy w £obzie. Tam roboty budowlane kosztowa³y 12 tys. z³. Prace zaplanowano ukoñczyæ 30 listopada.
Firma ze Œwidwina wymieni³a drzwi
wejœciowe do Œrodowiskowego
Domu Samopomocy w £obzie przy
ul. H. Sawickiej.
W planach modernizacja (w tym
termomodernizacji) jest równie¿ budek £obeskiego Domu Kultury wraz
z wyposa¿eniem.
Audyt kosztowa³ 1.400 z³. Szacowany koszt termomodernizacji wynosi 576.296,00 z³. Termomodernizacja zostanie wykonana równie¿ w
Bibliotece Publicznej w £obzie. Za
audyt gmina zap³aci³a 2.400 z³ . Szacowany koszt termomodernizacji
wynosi 167.649,98 z³.
Z kolei szacowany koszt termomodernizacji stadionu miejskiego w
£obzie wraz z obiektami towarzysz¹cymi, wynosi 161.783,29 z³. Za sam
audyt zap³acono 2.400 z³.
mm

REKLAMA

INFORMACJE

Str
Str.. 8

Bez kanalizacji
ale turystycznie
(WÊGORZYNO). Analizuj¹c limity wydatków gminy
Wêgorzyno planowane do realizacji na rok przysz³y
i nastêpne zastanawiaj¹ priorytety i wysokoœæ wk³adu
w³asnego na planowane inwestycje.
W bud¿ecie Gminy na rok przysz³y zaplanowano budowê sieci wodoci¹gowej dla terenów rekreacyjnych w Cieszynie bêd¹cych w³asnoœci¹ gminy (uzbrojenie terenu) –
na ten cel przeznaczono 20 tys. z³. W
planach okres realizacji zapisany
jest na lat 2008-2009 – ogó³em inwestycja ma kosztowaæ 20.096 z³.
Na przebudowê drogi do Gardna
zaplanowano 400 tys. z³, w tym 180
tys. z³ ma pochodziæ z kredytów. Czy
kwota ta wystarczy na odwodnienie
i prze³o¿enie bruku, czy tylko odwodnienie – czas poka¿e. Najwy¿ej
mieszkañcy miejscowoœci znani ze
swej aktywnoœci – bruk prze³o¿¹
sobie sami. Gmina ma wa¿niejsze potrzeby - choæby budowê œcie¿ki rowerowej wokó³ jeziora w roku 2010,
na któr¹ chce przeznaczyæ 3,5 miliona z³. To wiêcej ni¿ na rozbudowê
oczyszczalni œcieków wraz z przebudow¹ przepompowni w ulicy Runowskiej w Wêgorzynie, na co na
rok przysz³y zaplanowano 2.549.789
pod warunkiem, ¿e Unia da 2.051.734
z³, przy czym œrodki w³asne to nieca³e 500 tys. z³. To i tak nie do koñca jest
pewne, bowiem w innym punkcie
projektu bud¿etu (Limity wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i
kolejnych) rozbudowa oczyszczalni
œcieków wraz z przebudow¹ przepompowni w ulicy Runowskiej
³¹czne nak³ady finansowe maj¹ wynosiæ 2.641.370, ogó³em koszt –
2.549.789 z³, œrodki w³asne – 99 tys.
(a nie 500 tys. z³), a z kredytów i po¿yczek – 2.450 tys. z³. Projekt rekomendowany jest do dofinansowania
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG.

Budowa œcie¿ki rowerowej
wokó³ jeziora, zaplanowana jest na
ten sam rok, na który budowa i przebudowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w Wêgorzynie, Runowie
Pomorskim i Po³chowie. Nie jest tajemnic¹ ¿e czêœæ Wêgorzyna nie jest
skanalizowana, ¿e czêœæ mieszkañców puszcza swoje œcieki do jeziora,
rzeki czy rowów – nieco dziwnym
wiêc jest, by wœród takich zapachów
priorytetem sta³a siê budowa i
oœwietlenie œcie¿ki rowerowej. Gdy
ludzie nie mog¹ doprosiæ siê uregulowania gospodarki wodno-œciekowej – planuje siê budowê œcie¿ki rowerowej. Na 2010 rok, o ile gmina
otrzyma dofinansowanie na wodoci¹gi, planuje siê przyznaæ ³¹cznie
1.385.579 z³ (œrodki w³asne to – 50
tys. z³), natomiast na kanalizacjê –
3.350.709 z³ (œrodki w³asne - 125 tys.
z³). Dla porównania œrodki w³asne
przy budowie œcie¿ki – 200 tys. z³.
Inna rzecz, ¿e jeœli Inspekcja
Ochrony Œrodowiska skontroluje
gminê i zlokalizuje wszystkie wloty
do rzeki i jeziora, a tak¿e stwierdzi,
¿e w kanalizacji deszczowej p³yn¹
œcieki i s¹ przekroczone odpowiednie parametry wskaŸników zanieczyszczeñ, to gmina p³aci kary za zrzut
œcieków. Polityk¹ burmistrza w takim wypadku powinno byæ, by te
wszystkie zrzuty w pierwszym rzêdzie zlikwidowaæ inwestuj¹c równoczeœnie w rozdzia³ kanalizacji.
Póki co inspekcja traktuje gminy
jeszcze bardzo delikatnie, bo kary za
taki stan rzeczy roz³o¿y³yby niejedn¹ gminê w ci¹gu kilku lat. Ale
taki stan nie bêdzie trwa³ wiecznie.
Unia da³a czas do 2015 roku. Czy
gmina zd¹¿y?
mm

W nowym zwi¹zku
(£OBEZ-RESKO). Podczas sesji 12 listopada radni podjêli
uchwa³ê w sprawie utworzenia
zwi¹zku miêdzygminnego zorganizowanego pod nazw¹ Zwi¹zek Miast
i Gmin Pojezierza Drawskiego.
Gmina £obez wspólnie z gmin¹
Drawsko Pomorskie, Z³ocieniec,
Bierzwnik i Resko tworz¹ zwi¹zek
miêdzygminny zorganizowany pod
nazw¹ Zwi¹zek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

Wpisowe wynosi 3 tys. z³, natomiast sta³e roczne sk³adki uzale¿nione s¹ od liczby mieszkañców danej
gminy.
Utworzenie Zwi¹zku ma stworzyæ szansê na pozyskanie œrodków
pieniê¿nych na realizacjê zadania w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko na lata
2007-2013 na terenie dzia³ania tych
gmin. Wsparcie finansowe konieczne bêdzie na realizacjê gospodarki
wodno-œciekowej.
mm

Politycy PO pojechali do powiatów

tygodnik ³obeski 16.12.2008
r.

Polityka na peryferiach
jest pragmatyczna

(£OBEZ) Platforma Obywatelska przez tydzieñ w ca³ym kraju
spotyka³a siê z wyborcami. Z tej
okazji do £obza przyjechali pose³
Magdalena Kochan oraz niedawno
wybrany na przewodnicz¹cego Sejmiku Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Pose³ Magdalena Kochan przez
ponad pó³ godziny omawia³a bie¿¹c¹
politykê krajow¹. Powiedzia³a m.in.,
¿e zachodniopomorska PO prowadzi
pilota¿owy program przekszta³cania
11 szpitali wojewódzkich, nie czekaj¹c na now¹ ustawê w tej sprawie.
Star¹, a raczej trzy z szeœciu ustaw
zdrowotnych, zawetowa³ prezydent
Lech Kaczyñski, w tym ustawê o przekszta³caniu szpitali w spó³ki. Pose³
powiedzia³a równie¿, ¿e wybudowano ju¿ ponad 600 boisk, tzw. „Orlików”, a ma ich byæ 2300 w ka¿dej
gminie. Obecny na spotkaniu skarbnik gminy poprawi³ – jest 2470 gmin.
Pose³ mówi³a tak¿e o decentralizacji,
czyli zwiêkszeniu kompetencji samorz¹dów, o podatkach i drogach.
Gdy przysz³o do pytañ, okaza³o
siê, ¿e polityka na peryferiach jest
bardzo pragmatyczna. Nikt nie zada³
pytania w kwestii przedstawionych
przez pose³ spraw, lecz skupiono siê
na problemach lokalnych. Najgorêtszym tematem okaza³a siê likwidacja
filii Zachodniopomorskiego Centrum Dokszta³cania Nauczycieli w
£obzie. Rozmówcy nie zostawili suchej nitki na nowej dyrektor CDiDN
Urszuli Pañce. Zarówno dotychczasowi pracownicy ³obeskiej filii Alicja
Rudzka i Danuta Ligêza, ale tak¿e
radny Kazimierz Chojnacki i starosta
Antoni Gutkowski wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec dokonanej
likwidacji. Wrêcz zarzucili k³amstwo
dyrektor Pañce, w sprawie statysty-

ki, na podstawie której podjêto decyzjê. W przes³anej przez samo Centrum statystyce ³obeska filia plasowa³a siê na czwartym miejscu w
województwie, a póŸniej nagle przysz³a decyzja o likwidacji. Do tej sprawy powrócimy. Póki co, zarówno
pracownicy jak i ksiêgozbiór maj¹
byæ przekazani do gminy i wejœæ w
strukturê biblioteki miejskiej.
Zofia Krupa, jako cz³onek PO,
upomnia³a siê o zaleg³e wyp³aty dla
siebie i by³ych pracowników szpitala w Resku. Jak powiedzia³a, jej zaleg³e wyp³aty wynosz¹ oko³o 8 tys. z³,
plus pochodne i odsetki, to oko³o 20
tys. z³. Temat o tyle gor¹cy, ¿e wczeœniej czêœæ pracowników podpisa³o
ugody z likwidatorem i dostali pieni¹dze, druga czêœæ równie¿ podpisa³a ugody, ale póŸniej i mia³a dostaæ
pieni¹dze przed œwiêtami, ale likwidator kilka dni temu oznajmi³, ¿e nie
dostan¹. T³umaczy³a, ¿e gdyby
og³oszono upad³oœæ, ludzie dostaliby wyp³aty z gwarantowanego fundusz œwiadczeñ pracowniczych.
Jednak stargardzkie starostwo
og³osi³o likwidacjê, a ta forma przekszta³ceñ nie zawiera takiego funduszu. Krupa apelowa³a do pose³ Kochan, by sprawê za³atwiæ „politycznie”, bo jest na to najlepszy czas –
PO ma dzisiaj urzêdników na wszystkich szczeblach w³adzy potrzebnych do za³atwienia tej sprawy. O
problemie zaleg³ych wyp³at piszemy
w odrêbnym artykule.
Na zakoñczenie Jerzy Mechliñski zaapelowa³, by utworzyæ w
£obzie powiatowy rejon dróg wojewódzkich, bo jak zauwa¿y³, obecnie
drogi w powiecie podlegaj¹ a¿ 4 takim rejonom – w Drawsku Pomorskim, Stargardzie Szczeciñskim, Gryficach i Bia³ogardzie, co powoduje
ba³agan na naszych drogach. KAR
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Z³ote Gody w Wêgorzynie

Medale Prezydenta RP dla dziesiêciu ma³¿eñstw
(WÊGORZYNO) Na ten medal
pracuje siê d³ugo – mówi³a do ma³¿eñstw zgromadzonych w restauracji „S³owiañskiej” kierownik
Urzêdu Stanu Cywilnego Aleksandra Paraszczak. „Zapracowali” i
otrzymali medale Prezydenta RP za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
Uroczystoœæ odby³a siê w minion¹ sobotê, 13 grudnia. W sali
zgromadzi³o siê dziewiêæ par ma³¿eñskich, z dzieæmi i wnukami. Zabrak³o
Jadwigi Sobañskiej oraz Henryka
Sobañskiego, który nie doczeka³ tej
chwili.
- To jest œwiêto mi³oœci, zaufania
i wzajemnego oddania. Nie sztuk¹
jest pokochaæ, sztuk¹ jest wytrwaæ i
wy tej sztuki dokonaliœcie. - mówi³a
do jubilatów kierownik USC Aleksandra Paraszczak. - Gratulujê wychowania córek i synów oraz wnuków. ¯yczê zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia – powiedzia³a burmistrz Gra¿yna Karpowicz, która
wrêczy³a medale, kwiaty i Listy gratulacyjne. Listy gratulacyjne z sentencj¹ Wiktora Hugo: „Bo mi³oœæ jest
jak drzewo, sama z siebie roœnie, g³êboko zapuszcza korzenie w ca³¹ istotê cz³owieka i nieraz na ruinie serca
dalej siê zieleni”, od przewodnicz¹cej rady i radnych wrêczy³a Monika
KuŸmiñska.
Otrzyma³y je pary: Helena i W³adys³aw Bia³oskórscy, Boles³awa i

Klemens Buga³a, Seweryna i Czes³aw Hryniewieccy, Zofia i W³adys³aw Kowalczyk, Zofia i Micha³
Kuchciak, Maria i Kazimierz
Kwiatkowscy, Barbara i Jan Maœlak, Krystyna i Anatol Skokowscy
oraz Stefania i Mieczys³aw Sokó³.
Gdy seniorzy otrzymywali medale, na sali kwili³o nowe pokolenie,
g³osem 5-miesiêcznej Diany. To g³os
wyda³a wnuczka pañstwa Kwiatkowskich, z któr¹ na tê uroczystoœæ
przyszli Jacek i Lilianna Kwiatkowscy. Tak oto spotka³y siê trzy pokolenia.
Redakcja przy³¹cza siê ¿yczeñ –
wszelkiej pomyœlnoœci szanowni jubilaci.
KAR

Chór „Dominanta” œpiewa³ kolêdy

W wielkim misterium rodziny polskiej
(£OBEZ) Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to wielkie misterium rodziny polskiej – mówi³a podczas corocznego kolêdowania Chóru „Dominanta” Danuta Jasku³a.
Coroczne kolêdowanie „Dominanty” to wspólne spotkanie cz³onków chóru przed œwiêtami. Tegoroczne odby³o siê w barze „Borko”,
gdzie zebra³o siê oko³o trzydziestu
osób. Rozpocz¹³ je Jan WoŸniak, s³owami w³asnej modlitwy. Danuta Jasku³a mówi³a wiersze i prowadzi³a

czêœæ artystyczn¹. Wspomaga³a j¹
Danuta Borkowska. Dyrygent Les³aw Buczek gra³ kilka nut i ju¿ by³o
wiadomo, jaka kolêda za chwilê zabrzmi, a jak zabrzmia³a, œpiew niós³
siê na ulicê, gdzie pod oknem przystawali zaciekawieni przechodnie
tym niecodziennym kolêdowaniem.
Chór „Dominanta” to tak¿e niecodzienne zjawisko w £obzie. Starsi
ludzie spotykaj¹ siê, æwicz¹, wystêpuj¹, zupe³nie poza oficjalnym
¿yciem kulturalnym miasta. Wystarczy, ¿e sprawia im to wielk¹ przyjem-

noœæ i maj¹ ochotê spotykaæ siê. Nie
odmawiaj¹, gdy s¹ proszeni o
„g³os”; zaœpiewali w Strzmielach, w
Be³cznej, na Ambro¿ego u pszczelarzy, z okazji Dnia Papieskiego.

Wspomniano, ¿e w tym roku odeszli
na wieczne œpiewanie Zbigniew
Bogucki i Jan Wijatyk. Mimo wieku,
œpiewanie sprawia, ¿e staroœæ staje
siê odrobinê pogodniejsza. KAR
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Kazimierz Ziêba - Œcie¿ki mojego ¿ycia (cz. III)

Syberia i powrót do Polski
Kazimierz Ziêba

Nas kolejno przeniesiono do innej opuszczonej cha³upki, gdzie
mieszka³y dwie Polki. Lusia i jej siostra, imienia nie pamiêtam, bardzo
mi³e. Zawsze ze wszystkimi ¿yliœmy
w zgodzie. Lubili nas, czasem pomagali. W³adze mia³y w tym jakiœ inny
cel, by nas izolowaæ. Po moim wypadku z tym bykiem dano mi do zaprzêgu wielb³¹da dwugarbnego.
By³em bardzo ma³y. Aby usi¹œæ na
niego i powoziæ, musia³em biæ go
kijem po kolanach, aby klêkn¹³,
wówczas siada³em miêdzy garbami,
bra³em lejce i kierowa³em. Wielb³¹d
w czasie bicia po kolanach denerwowa³ siê opluwaj¹c mnie zgryzion¹
pasz¹ (traw¹). Kiedy u wielb³¹da
garby siê pochyla³y, musia³em wyprowadzaæ go w step. Po kilku
dniach odpoczynku, kiedy garby
wyprostowa³y siê, wielb³¹d znów
powraca³ do zaprzêgu. Ja w tym czasie pracowa³em w ogrodzie. Kierowa³em strumieñ wody na poszczególne rzêdy. Ros³y tam pomidory,
ziemniaki, tytoñ, ogórki, arbuzy i
melony. Wszystko ros³o bardzo ³adnie i obficie bez ¿adnych nawozów.
W roku 1945 wiosn¹ otrzymaliœmy
za zgod¹ kombinatu trzy rz¹dki ziemniaków, które z siostr¹ posadziliœmy
i pielêgnowaliœmy. Jesieni¹ mieliœmy w³asne ziemniaki. Mama równie¿ powróci³a do nas póŸn¹ jesieni¹
tego roku. By³a wielka radoœæ z tego
spotkania, dziwi³a siê, ¿e mamy ziemniaki. A to ju¿ by³o bardzo wiele. Jak
przysz³a zima to ³apa³em ptaszki, z
których gotowaliœmy zupê ziemniaczan¹ (kartoflankê). Ptaki ³apa³em w
ten sposób, ¿e znalaz³em deskê o
rozmiarach 30 x 60 cm, gwoŸdziami
wybija³em otwory, wstawia³em pêtelkê z koñskiego ogona, a koñcówkê wsadza³em w otwór po gwoŸdziu
i zabija³em otwór ko³eczkiem. Takich
pêtli by³o wiele. Na deskê nasypywa³em nazbieranej ko³o magazynów
pszenicy i deskê ustawia³em w miejscu gromadzenia siê ptaków. Najczêœciej by³y to wróble. Czasami trafi³y siê inne jak wrona czy sroka, ale
bardzo rzadko. Ptactwo zapl¹tywa³o
siê w pêtelki i pozostawa³o do ubicia.
Zim¹ robiliœmy dla wojska rêkawice trzypalcowe z we³ny. By³ taki
punkt, w którym otrzymywaliœmy
we³nê owcz¹ na wagê. Przêdliœmy tê
we³nê na nici odpowiedniej gruboœci i na drutach robiliœmy rêkawice.

Ka¿dy z nas mia³ takie proste wrzeciono. By³ taki sto¿kowaty kijek z
osadzonym drewnianym kó³kiem.
Na lewym rêku by³a osadzona na
palcu we³na, a praw¹ rêk¹ okrêca³o
siê tym kijkiem. Te rêkawice robiliœmy jeszcze kiedy mama by³a w
³agrze. Gotowe rêkawice pobryzgaliœmy ustami wod¹ i k³adliœmy na
wagê. Zawsze trochê we³ny pozostawa³o, któr¹ wykorzystywaliœmy
dla siebie.
Jeszcze w roku 1944 w naszej wsi,
jako rejonowej, powsta³ konsulat
polski. Przyjecha³ pan konsul, który
zawsze mówi³, ¿e kujbyszowski
ch³op. W³adze da³y mu pomieszczenie. By³y zebrania Polaków. Sami odprawialiœmy mszê. Modliliœmy siê o
powrót do kraju, o którym ka¿dy z
nas marzy³. By³o lepiej. By³a z nami
mama, by³ konsul, a wiêc to by³o tak
jakbyœmy mieli ³¹cznoœæ z krajem.
Nadszed³ w koñcu dzieñ, kiedy szykowaliœmy siê w podró¿ do kraju. Ju¿
nie trzeba by³o siê szykowaæ, poniewa¿ nic nie mieliœmy. Ko³drê z wszami chcieliœmy spaliæ. Jedna Rosjanka poprosi³a, aby ko³drê jej oddaæ,
ona wsadzi j¹ do pieca, gdzie piecze
siê chleb i zlikwiduje wszy. Oddaliœmy zawszawion¹ ko³drê. Oddaliœmy krzese³ko, które przywioz³em z
Polski, zasmolony poobijany garnek.
Pod koniec maja nadjecha³y furmanki i znów t¹ sam¹ drog¹ wracaliœmy do Paw³odaru. Po drodze zatrzymaliœmy siê w Majkainie, gdzie do³¹czono do naszej kolumny dalsze furmanki z rodakami. By³a inna atmosfera i inny nastrój. Byliœmy przecie¿
oddaleni o oko³o 8000 km od kraju.
Byliœmy miêdzy rzekami Irtysz i Ob.
Jechaliœmy 240 km do Paw³odaru,
gdzie by³a najbli¿sza stacja kolejowa. Znów przeprawa przez Irtysz, ale
ju¿ ta sama. Odwiedziliœmy w Paw³odarze cerkiew prowizorycznie zrobion¹ w szopie. Zajêliœmy miejsca w
podobnych wagonach i ruszyliœmy
w drogê. Poci¹g jecha³ przez Moskwê, a ¿e tam by³ postój, by³em na
Placu Czerwonym i odwiedzi³em tam
stacjê metra. Pierwszy raz korzysta³em ze schodów ruchomych i o ma³o
piêt mi nie pourywa³o. Jechaliœmy
przez Katyñ. Jak poci¹g sta³ na bocznicy podchodzi³y mieszkanki, które
na nasze pytania odpowiada³y, ¿e
widzia³y polskich oficerów w mundurach, jak ich codziennie prowadzono na roboty drogowe. PóŸniej
ich nie widzieli i nie wiedzieli co siê
z nimi sta³o. Dopiero jak Niemcy zajêli miasto dowiedzieli siê, ¿e zostali
w bestialski sposób zamordowani.
Postanowiliœmy jechaæ do koñca,
tam gdzie nas zawioz¹, bo w ojczyste

strony na Wo³yñ powróciæ nie mo¿emy. W transporcie jecha³o nas
wielu, ale te¿ wielu pozosta³o tam na
zawsze. Zmarli wycieñczeni g³odem,
mrozem, represj¹ i epidemi¹ tyfusu
plamistego oraz gruŸlicy. Sowieci
wywieŸli na Sybir kwiat inteligencji
polskiej ze wschodnich kresów Rzeczypospolitej. Teraz wracali tu³acze
pozbawieni czci i honoru cz³owieka.
Wycieñczeni prac¹, g³odem, represj¹, mrozem i pogard¹. Ale przez
ponad szeœæ lat doros³y ich dzieci,
które wychowane w duchu patriotyzmu bêd¹ w kraju, jaki by on nie by³,
kontynuowaæ pracê dla dobra ukochanego kraju. Wróg zniszczy³ i zabra³ nam wszystko, ale jednego zabraæ nie móg³. Naszego honoru i naszej wiernoœci dla ukochanego kraju
i mi³oœci do rodaków. Tylko ten mo¿e
dzieliæ Polaków, który nie dozna³ tak
nikczemnej krzywdy, cierpieñ, pogardy dla cz³owieka, jak my.
Tak jak mówi³em wczeœniej, jechaliœmy poci¹giem do koñca jego
trasy. Wagony towarowe by³y
otwarte, ogl¹daliœmy polskie miasta
i osiedla. Ka¿dy wagon by³ udekorowany flagami narodowymi oraz
ga³¹zkami œwie¿o rozwiniêtej brzozy. Na ka¿dym postoju poci¹gu wychodziliœmy, rozpalaliœmy ognisko i
gotowaliœmy potrawê. Bardzo czêsto, kiedy spotykaliœmy na stacjach
wagony z ziemniakami, to ludzie którzy je roz³adowywali widz¹c nas
oberwañców rzucali nam grabkami
ziemniaki. By³o ich du¿o. Starczy³o
dla wszystkich Powrócili do kraju,
jak to siostra napisa³a w swoim wierszu „Wdowy, sieroty, to ofiary sierpa i m³ota”.
Dnia 9 czerwca 1946 r. nasz poci¹g zatrzyma³ siê w £obzie. £obez
by³ koñcow¹ stacj¹. Tu wysiedliœmy. Transportem samochodowym
i furmankami rozwo¿ono czêœæ rodzin, które mia³y ¿yczenie na wieœ, do
powstaj¹cych tam PGR. Rozwo¿ono
tak¿e do Reska, Wêgorzyna oraz
okolic. Czêœæ zosta³a w £obzie i my
postanowiliœmy tu zostaæ.
Poszliœmy ogl¹daæ miasto. Stacja
kolejowa by³a spalona, mury sta³y.
Obok stacji postawiono barak drewniany jako dworzec. Doszliœmy do
skrzy¿owania, gdzie obecnie jest
rondo i Urz¹d Pocztowy a dalej by³y
gruzy spalonych i zburzonych budynków po lewej i prawej stronie.
Doszliœmy do obecnego Pl. 3 Marca.
Centrum miasta zniszczone, spalone
doszczêtnie wraz z koœcio³em. Sta³y
mury magistratu i innych budynków
handlowych. Naprzeciw koœcio³a
mury jak widaæ piêtrowego sklepu,
gdy¿ krêcone metalowe spalone
schody prowadzi³y na wy¿sze kon-

dygnacje. Takie gruzy i zniszczenia
by³y id¹c do szko³y nr 1. Za szko³¹
by³y ruiny fabryki maszyn rolniczych. To by³o obecnie na podwórku szko³y od strony ulicy prowadz¹cej do Lidla. Id¹c od koœcio³a w kierunku Urzêdu Gminy po lewej i prawej stronie by³y ruiny spalonych
budynków. Ca³y plac obecnej fontanny by³ w gruzach. Tylko nieliczne
stare domki pozosta³y np. sklep „Po
schodkach”, zabawkarski, szewc i
by³a piekarnia Smoliñskiego.
Mama znalaz³a pusty dom na ul.
Przyrzecznej i tam weszliœmy. Spaliœmy na pod³odze. Potem znaleŸliœmy materac sprê¿ynowy. To by³
wk³ad z wyœció³k¹ do jakiegoœ ³ó¿ka
i tam spa³a mama z siostr¹. Ja jeszcze
d³ugo spa³em na pod³odze w innym
pokoju. By³y dwa pokoje. Wyjœcie z
korytarza. Potem inni Sybiracy zajêli
pozosta³e puste pomieszczenia. Dostawaliœmy jedzenie z PUR-u (Pañstwowy Urz¹d Repatriacyjny), który mieœci³ siê wówczas na obecnej
ulicy H. Sawickiej. Tam dawali nam
obiady, konserwy „Hors Meat” i
inne, kukurydzê, groszek konserwowy i odzie¿. Mama otrzyma³a
spodnie i buty. Ja dosta³em 2 pary
krótkich spodni i bluzê wojskow¹.
Byliœmy jako tako ubrani i najedzeni.
Ja zwiedza³em dalsze zak¹tki miasta,
które nie by³y zniszczone. W mieœcie
by³y wojska radzieckie. Stacjonowa³y w rejonie ulic obecnie Wojska
Polskiego i Sienkiewicza. Te ulice od
ul. Niepodleg³oœci by³y zamkniête
szlabanami i stali wartownicy. Ju¿
by³o sporo Polaków, wysiedleñców
z kresów wschodnich RP. Czêsto
s³ysza³em akcenty mowy lwowskiej,
wileñskiej. Przypomnia³o mi to otoczenie ¿ycie na kresach. By³y jeszcze
rodziny niemieckie, które jak by³
podstawiony transport, wózkami
wybierali siê na stacjê kolejow¹, by
wyjechaæ do Niemiec. Krochmalnia
by³¹ równie¿ okupowana przez Rosjan. W domu na ul. Przyrzecznej 10
nie by³o wszystkich ram okiennych.
Zdejmowa³em z innych opuszczonych budynków wstawia³em w
okna, a pozostawione otwory zabija³em deskami. Widzia³em w mieœcie
lepsze budynki z oknami a nawet z
meblami, ale mama powiedzia³a, ¿e tu
jest dobrze. Blisko by³a kaplica
(obecnie sala gimnastyczna gimnazjum) targowisko (by³o na Pl. 3 Marca) i prawie wszystko by³o na miejscu. Ja chodzi³em po gruzach, szuka³em garnka. Znalaz³em w gruzach
ca³y zestaw garnków, kubek i czajnik. Zabra³em do domu a potem wraz
z koleg¹ odkopa³em w gruzach ca³¹
kuchenkê (westwalkê), któr¹ te¿
przynios³em do domu.
Cdn.
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Byli pracownicy ZOZ-u czuj¹ siê oszukani

Obiecali pieni¹dze na œwiêta – nie dali
(POWIAT) Gdy by³ym czterdziestu pracownikom SP ZZOZ w
£obzie likwidator wyp³aci³ zaleg³e wyp³aty, nawet sprzed
piêciu lat, wydawa³o siê, ¿e sprawa odzyskania pieniêdzy
nabra³a tempa. Ugody zawar³o wiêc nastêpnych 50 by³ych
pracowników, licz¹c na wyp³aty jeszcze przed œwiêtami.
Kilka dni temu okaza³o siê, ¿e pieniêdzy nie dostan¹.
Sprawê na gor¹co komentowa³a
w minion¹ œrodê, 10 grudnia, Zofia
Krupa, na spotkaniu z pos³ank¹ PO
Magdalen¹ Kochan i przewodnicz¹cym Sejmiku Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem, które
odby³o siê w £obzie. Powiedzia³a, ¿e
oko³o czterdziestu pracowników
ZOZ-u (przychodni w £obzie i szpitala w Resku) zawar³o ugodê i po
kilku latach czekania na zaleg³e pensje, pieni¹dze otrzymali.
- Te ugody zawarli z nadziej¹ na
otrzymanie pieniêdzy, chocia¿ by³y
dla pracowników skrajnie niekorzystne. - mówi³a. Wyjaœni³a, ¿e po
kilku latach by³ym pracownikom
nale¿a³a siê pensja plus pochodne i
odsetki. Na przyk³ad przy sumie netto 8 tys. po kilku latach powinni
otrzymaæ dzisiaj oko³o 20 tys. z³.
Zgodzili siê na te przyk³adowe 8 tys.,
rezygnuj¹c z odsetek i p³ac¹c pochodne, by chocia¿ te pieni¹dze
odzyskaæ.
Starostwo w Stargardzie Szczeciñskim, które nadal jest w³aœcicielem ³obeskiego ZOZ-u, postawi³o go
w stan likwidacji. - Zrobiono likwidacjê, zamiast upad³oœci, i w ten sposób znikn¹³ zapis o funduszu gwarantowanych œwiadczeñ pracowniczych – mówi³a Zofia Krupa. Gdyby
og³oszono upad³oœæ, pracownicy
otrzymaliby zaleg³e pensje z tego
w³aœnie funduszu. Przy likwidacji
zaleg³e pensje otrzymaj¹ dopiero
wtedy, gdy likwidator sprzeda maj¹tek ZOZ i zaspokoi wierzycieli wed³ug ustawowej kolejnoœci, a pracownicy s¹ bodaj¿e na trzecim miejscu, po skarbówce i ZUS.
Starostwo stargardzkie – jak widaæ po faktach – chcia³o rozwi¹zaæ
problem jak najbardziej korzystnie
dla siebie, podpisuj¹c ugody z tymi,
którzy zrezygnowali z pochodnych i
odsetek. Zaoszczêdzi³o w ten sposób kilkaset tysiêcy. W drugiej turze
zgodzi³o siê podpisaæ ugody nastêpnych 50 by³ych pracowników
(pozosta³a jeszcze czêœæ osób, która
nie zgodzi³a siê i chce czekaæ na ca³¹
kwotê). Tu zaoszczêdzono by kolejne kilkaset tys. z³. Jednak do wyp³at
nie dosz³o.
Mówi jedna z by³ych pracownic,
która kilka dni temu odwiedzi³a redakcjê:

- Gdy rozmawia³am z likwidatorem to powiedzia³, ¿e pieni¹dze bêd¹
najpóŸniej do 20 grudnia. W porozumieniu, które podpisa³am na pocz¹tku listopada, jest termin do trzech
miesiêcy, ale nie ma daty konkretnej.
Ale jeœli termin minie to porozumienie wygasa bez ¿adnych konsekwencji. Te 50 osób, które podpisa³o
z likwidatorem porozumienie z mo¿liwoœci¹ odebrania tych pieni¹¿ków
do 20 grudnia, to tylko to wp³ynê³o
na to, ¿e du¿a czêœæ osób zdecydowa³a siê, ¿e to jest przed Œwiêtami
Bo¿ego Narodzenia. W sumie nie
wiadomo co bêdzie w 2009 roku.
Zrezygnowaliœmy z odsetek, ale jeœli
on mi wyp³aci w przysz³ym roku to co
to bêd¹ za pieni¹dze? Ja nie wiem co
siê bêdzie dzia³o w przysz³ym roku,
jaka bêdzie wartoœæ tych pieniêdzy.
Na wyrokach mam dzisiaj ponad 14
tys. z³ plus odsetki za 5 lat, to w sumie
daje mi to oko³o 20 tys. z³. 69 procent
jest dla mnie, pod odliczeniu podatku i sk³adek na ZUS, z tego zosta³oby mi oko³o 14 tys. z³, a ja zgodzi³am
siê na sumê oko³o 8 tys. z³, bez odsetek. Z takiej iloœci pieni¹¿ków zrezygnowa³am, aby tylko dostaæ coœ
przed œwiêtami.
Gdy dziœ zadzwoni³am do starostwa w Stargardzie i rozmawia³am z
wicestarost¹, to on mówi, ¿e pierwsza grupa osób, oko³o 40, dosta³a te
pieni¹¿ki do koñca sierpnia. Zada³ mi
pytanie, dlaczego nie podpisa³yœmy
umowy wczeœniej. Nikt siê nie decydowa³, bo szkoda by³o tych odsetek
za 5 lat, ale zobaczyliœmy, ¿e nic siê
w³aœciwie nie dzieje. Komornik te¿
dawa³ do zrozumienia, ¿e mo¿e lepiej
iœæ na ugodê z likwidatorem, bo tam
s¹ pewniejsze pieni¹¿ki, ni¿ tutaj. Na
komornika te¿ nie ma co liczyæ, no to
siê zdecydowa³yœmy. Wicestarosta
teraz mówi, ¿e te pieni¹dze mia³y byæ
najprawdopodobniej ze sprzeda¿y
budynków szpitala i przychodni.
Gdyby coœ takiego mia³o miejsce i
gdyby likwidator powiedzia³, ¿e pieni¹dze bêd¹ dopiero ze sprzeda¿y
mienia, to ja nigdy nie podpisywa³abym porozumienia. Bo przecie¿ wiadomo, odby³a siê dopiero pierwsza
licytacja, wiadomo, ¿e jeœli dojdzie
do sprzeda¿y, to na pewno przy trzecim przetargu, albo negocjacji, bo
nie bêdzie chêtnego, puszcz¹ to za
parê groszy, jak zosta³ zlicytowany

sprzêt za grosze przy trzeciej licytacji i jeszcze nie wszystko, dostaliœmy
od komornika po dwa tysi¹ce z³. Taki
szum by³, ¿e zosta³o to sprzedane.
Ten sprzêt by³ bardzo drogi, a on
poszed³ za grosze przy trzeciej licytacji. I teraz mi wicestarosta udowadnia, ¿e tak mia³o byæ, ¿e to mia³y byæ
pieni¹dze ze sprzeda¿y budynków.
Ale wtedy nikt nie podpisywa³by
porozumienia.
Z tego co wiedzieliœmy, to starostwo mia³o wzi¹æ po¿yczkê, by nas
sp³aciæ. To by³y zabezpieczenia na
pierwsz¹ transzê. Z nieoficjalnych
Ÿróde³ mi wiadomo, ¿e by³o wiêcej
tych pieniêdzy na pokrycie praktycznie ca³ej tej liczby osób, i te pieni¹¿ki by³y – to by³o zabezpieczenia.
I teraz co? Jeœli pierwsza transza
zosta³a wyp³acona... Przecie¿ ja nie
posz³am do tego likwidatora i nie
naciska³am go, ¿eby on podpisa³
takie porozumienie, tylko on wyszed³ z tak¹ propozycj¹. I grupa osób
siê zdecydowa³a tylko dlatego, ¿e to
mia³o byæ w grudniu. - mówi nasza
rozmówczyni, chc¹ca zachowaæ
anonimowoœæ.
Stanowisko starostwa w Stargardzie Szczeciñskim nie wyjaœnia
wszystkiego
Przes³aliœmy pytania zwi¹zane z
t¹ spraw¹ do stargardzkiego starostwa. Oto odpowiedŸ, jaka otrzymaliœmy.
„W odpowiedzi na Pani zapytanie uprzejmie informujê, ¿e umow¹
po¿yczki z dnia 4 wrzeœnia 2008 r. Powiat Stargardzki udzieli³ SP ZZOZ w
£obzie w likwidacji - po¿yczki w
kwocie 650 540,74 z³ z przeznaczeniem na wykonanie porozumieñ podpisanych przez Likwidatora z wierzycielami (wierzytelnoœci pracownicze) SP ZZOZ w £obzie w likwidacji.
Kwota po¿yczki pokry³a wszystkie
porozumienia spisane pomiêdzy Likwidatorem a wierzycielami. Ponie-

wa¿ nie by³o wiêcej chêtnych w tym
czasie do zawarcia porozumieñ pozosta³a kwota zaplanowana w bud¿ecie powiatu na po¿yczkê zosta³a
rozdysponowana na inne cele.
Ewentualne udzielenie kolejnej
po¿yczki dla SP ZZOZ w £obzie w
likwidacji na sp³atê zobowi¹zañ pracowniczych by³oby mo¿liwe do rozwa¿enia po sprzeda¿y nieruchomoœci bêd¹cych w u¿ytkowaniu SP
ZZOZ w £obzie w likwidacji lub te¿
w momencie uzyskania przez Powiat
innych mo¿liwoœci finansowych.
Do obowi¹zków Likwidatora nale¿y m.in. regulowanie zobowi¹zañ
wobec wierzycieli, dlatego te¿ jego
dzia³ania doprowadzi³y do spisania
kolejnych porozumieñ.
Powiat Stargardzki og³osi 2 przetarg nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci. Przewidywany termin – to koniec lutego 2009 r.”
Podpisa³a w imieniu wicestarosty stargardzkiego Witolda Ruciñskiego - Ma³gorzata Z³otek, G³ówny
Specjalista w Wydziale Spraw Spo³ecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczeciñskim.
Jak widaæ, odpowiedŸ jest wymijaj¹ca, gdy¿ umowy wygasaj¹ na
pocz¹tku lutego, a starostwo chce
og³osiæ przetarg pod koniec lutego.
Mo¿liwe jest aneksowanie umów i
ich przed³u¿enie. Byæ mo¿e likwidator liczy, ¿e sprzeda maj¹tek i wyp³aci
ludziom, ale bez odsetek i odliczy
ZUS, chocia¿ w przypadku sprzeda¿y, powinien wyp³aciæ ca³¹ kwotê.
Ludzie liczyli na pieni¹dze przed
œwiêtami, dlatego zwarli ugody.
Czuj¹ siê oszukani, bo pieniêdzy nie
dostan¹. Czy nastêpnym razem zaufaj¹ i podpisz¹, czy jednak poczekaj¹ na ca³e sumy im nale¿ne? A tak
swoj¹ drog¹, kto wpuœci³ ponad 100
pracowników w te „maliny”?
KAR, MAG.
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Ze wszystkich podatków, jakie daliœmy na ten rok podwy¿ki, to takiej kwoty w podatkach nie mamy jakie s¹ w zaleg³oœciach
w czynszach.

W Gminie nie wiedz¹ ile za czynsze?
(£OBEZ). Podczas komisji
bud¿etowej sporo czasu zajê³a
dyskusja dotycz¹ca wysokoœci
wp³ywu za czynsze. Radni pytali – urzêdnicy nie potrafili odpowiedzieæ.
Ju¿ na wstêpie dyskusji dotycz¹cej
zasobów mieszkaniowych i wp³ywów
do bud¿etu gminy z tego tytu³u radna
Krystyna Bogucka zada³a pytanie o to,
ile w planowanych dochodach gminy
jest wp³ywów z samych czynszów.
- Ile z ró¿nych umów macie podpisanych zaleg³oœci? Wiadomo, ¿e jest ich
oko³o 300 tys. z³. Ile w dochodach z
mieszkaniówki wynosz¹cych oko³o
476 tys. z³ jest dochodów z czynszu?
Kierownik Ewa Ciechañska odpar³a, ¿e oko³o 310 tys. z³. radna jednak
dr¹¿y³a dalej zadaj¹c pytanie o planowane zaleg³oœci z tytu³u czynszu na rok
nastêpny. E. Ciechañska odpar³a ¿e
oko³o 400 tys. z³ wraz z mediami.
Radna K. Bogucka nadal nie dawa³a
za wygran¹.
– Ile czynszu? Pyta³am na komisji
wiejskiej i prosi³am o przygotowanie
dokumentacji. Pani przepisa³a
wszystko to, co jest u pana skarbnika.
By³a proœba na komisji wiejskiej,
¿eby przygotowaæ przypis z zaleg³oœci z samego czynszu. Je¿eli nie macie
takiej odpowiedzi, to proszê to powiedzieæ pani kierownik. Czynsz to
jest dochód z samego maj¹tku i tego siê
trzymamy. My musimy jako komisja
bud¿etowa wiedzieæ na czym stoimy
– powiedzia³a.
Kierownik E. Ciechañska stara³a
siê wybroniæ z tej sytuacji t³umacz¹c
siê, ¿e zapewne dosz³o do nieporozumienia. Jednoczeœnie przedstawi³a

radnym sposób wyliczenia przysz³ych dochodów.
– Dochody by³y planowane w ten
sposób, ¿e p³ace od lokatorów z miesiêcy od czerwca do wrzeœnia (by³y bez
sprzeda¿y lokali, da³y nam wiêc wymiar wiarygodny wp³at) przeliczyliœmy na 12 miesiêcy. Od tego odjê³am
planowan¹ na przysz³y rok sprzeda¿
mieszkañ, da³o mi to kwotê 476 tys. z³.
Te wyjaœnienia jedynie rozdra¿ni³y
radnych.
– Czy to nie mo¿na pomno¿yæ zasoby komunalne przez stawkê i 12 miesiêcy? Po co jakieœ kombinacje i wzory?
Przecie¿ to jest proste wyliczenie, po
co takie s³upki robiæ? – dopytywa³ radny Henryk Stankiwicz.
W obronie kierownik stan¹³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
- By³oby to proste, gdyby wszyscy
p³acili. Dla nas wyznacznikiem jest to,
co lokatorzy faktycznie wp³acaj¹ do
gminy. Przyjêliœmy œredni¹ z czterech
miesiêcy z faktycznych wp³at, s¹ jeszcze ugody, te ugody s¹ wznawianie, nie
ma sta³ych wp³ywów do bud¿etu. Raz
lokator ma pieni¹dze, raz nie. Jest du¿o
lokatorów, którzy nie p³ac¹ i nie bêd¹
p³aciæ. Sprawa trafia do komornika, a
potem przychodz¹ dokumenty, ¿e
mieszkaniec jest nieœci¹galny. To s¹
wp³ywy realne - powiedzia³.
Z kolei z tym wyjaœnieniem nie
zgodzi³a siê radna K. Bogucka, stwierdzaj¹c, ¿e wprawdzie wyjaœnienie jest
³adne, ale nie na temat. Ponownie dosz³o
do niezrozumienia w zdawa³oby siê
prostej sprawie.
- Moje pytanie jest proste. Ile jest
wp³ywów za czynsz? Czy to takie
trudne wiedzieæ ile macie zaleg³oœci za
czynsze? Jeœli nie macie, to ja siê nie
upieram – powiedzia³a radna.

Poszukiwani

wy¿szyæ za metr kwadratowy i aby
wszystko by³o jak na d³oni – powiedzia³a radna K. Bogucka.
Z kolei radna H. Szwemmer zauwa¿y³a, ¿e zad³u¿enie w czynszu ma tendencjê rosn¹c¹ na oko³o 20 proc. i ¿e taka
sytuacja nie mo¿e trwaæ nieustaj¹co.
Podczas dyskusji w tym temacie
okaza³o siê, ¿e s¹ tacy d³u¿nicy, których zad³u¿enie siêga ju¿ nawet oko³o
30 tys. z³.
- Jest to rodzina wielodzietna i nic z
ni¹ nie mogê zrobiæ. Nawet za wodê nie
p³ac¹, a ¿e mieszkanie jest we wspólnocie, to gmina musi op³aciæ. Mam wyrok
eksmisyjny, ale nie mogê go wykonaæ,
bo nie mam lokalu, który spe³nia³by
metra¿ – powiedzia³ Ireneusz Kabat.
Podsumowaniem tych cyfr by³a
uwaga H. Szwemmer, ¿e ze
wszystkich podatków, jakie daliœmy na ten rok podwy¿ki, to takiej
kwoty w podatkach nie mamy jakie s¹
w zaleg³oœciach w czynszach.
Wiceburmistrz zauwa¿y³, ¿e aby
ustrzec siê przed kolejnymi zaleg³oœciami gmina w tej chwili pomiaruje mieszkania i zak³ada liczniki, aby przejœæ na
indywidualne rozliczanie przynajmniej
mediów. Wówczas, gdy lokator nie zap³aci, to wodoci¹gi odetn¹ wodê. Na
opomiarowanie jednak nie wszystkie
wspólnoty wyra¿aj¹ zgodê.
Wraz z rosn¹cym zad³u¿eniem lokatorów zmniejszaj¹ siê dop³aty z
MOPS-u na mieszkania. Gdy kiedyœ
kwota ta wynosi³a oko³o 400 tys. z³,
to teraz oko³o 200 tys. z³. Dlatego te¿
radni jednog³oœnie stwierdzili, ¿e nale¿y przyj¹æ radykalne rozwi¹zania
wobec uchylaj¹cych siê p³atników,
bowiem gmina nie mo¿e sama utrzymywaæ wszystkich zasobów komunalnych.
mm

Komenda Powiatowa Policji £obez,
prowadzi poszukiwania 1.dz.kr –
2824/08,PI-8/08, za zaginion¹: Olas
Barbara c. Mariana, Jadwigi ur.
02.09.1966r zam.Klêpnica 9/2

Komenda Powiatowa Policji £obez,
prowadzi poszukiwania za zaginionym:
Liczbiñski Miros³aw s. Jana, Jadwigi ur. 06.08.1984r zam. Wêgorzyno
ul. Osiedle 40 Lecia PRL 31/1
Okolicznoœci zaginiêcia:
Wymieniony, w roku 2007 po wyjeŸdzie do Francji po raz ostatni kontaktowa³ siê z rodzina dnia 31.08.2007
roku. Do chwili obecnej nie powróci³ do
miejsca zamieszkania ani te¿ nie nawi¹za³ kontaktu z rodzin¹.
Rysopis w dniu zaginiêcia:
wiek 24 lata, wzrost 170 cm,waga 65
kg, w³osy krótkie, proste-ciemny szatyn, czo³o œrednie, oczy koloru ciemno
niebieskiego, nos œredni, uszy normalne, usta œrednie.
Znaki szczególne: brak czubka palca serdecznego prawej d³oni.
Wszelkie informacje w powy¿szej
sprawie , prosimy kierowaæ do Komendy Powiatowej Policji £obez ul. Wojska

W dyskusjê w³¹czy³a siê G. Wawrzo³a, odpowiedzialna za zarz¹dzanie
zasobem mieszkaniowym gminy t³umacz¹c, ¿e stawki czynszu s¹ ró¿ne.
Radni stwierdzili, ¿e wiedz¹ o tym, co
nie zmienia faktu, ¿e urzêdnicy mogliby
takie wyliczenie zrobiæ. Na to oburzy³a
siê G. Wawrzo³a.
- Ooo! 311 lokali mamy!
Wiceburmistrz I. Kabat nie mia³ jednak obiekcji. Stwierdzi³, ¿e takie wyliczenie jest mo¿liwe i zostanie radnym
przedstawione.
- Czy mo¿na oczekiwaæ, ¿e dowiemy siê w koñcu jakie zaleg³oœci maj¹
lokatorzy wzglêdem gminy do wp³aty
za czynsze? To jest podstawa, by
wreszcie w jakiœ sposób skoñczyæ z
tym. Mamy “w powietrzu” zaleg³e pieni¹dze w wysokoœci oko³o 400 tys. Ile
z tych 400 tys. z³ to zaleg³oœci z czynszu? – dopytywa³a radna K. Bogucka.
Po doœæ d³ugiej ju¿ dyskusji urzêdniczka w koñcu zrozumia³a o co radni
walcz¹ od d³u¿szego ju¿ czasu.
- Chodzi o to, by wy³¹czyæ z tego
media? – spyta³a G. Wawrzo³a.
Na to pytanie radni niemal chórem
odparli, ¿e oczywiœcie tak, z widoczn¹
ulg¹, ¿e w koñcu uda³o im siê wyt³umaczyæ urzêdnikom o co im chodzi.
Tak¹ informacj¹ urz¹d dysponowa³a, ale na koniec lipca. Wówczas zad³u¿enie z samego czynszu wynosi³o oko³o 380 tys. z³ za 9 miesiêcy.
W drugim etapie dyskusji radna
Bogucka stara³a siê wyt³umaczyæ
urzêdnikom, ¿e nie jest tak, ¿e wp³yw
za media to przychód gminy.
- Przecie¿ to jest z jednej strony
przychód, z drugiej wyjœcie. To nie jest
dochód gminy. A co do czynszu, to
mamy nak³ady remontowe i inne. Chodzi o to, by by³o widaæ ile mo¿na pod-

Polskiego 2, 73-150 £obez.
Telefony kontaktowe:
dy¿urny jednostki: 091-56-15-511
poszukiwania osób: 091-56-15542 lub najbli¿sz¹ jednostk¹ policji: 112
Anonimowoœæ zapewniona!

Okolicznoœci zaginiêcia:
Wymieniona, w dniu 25 kwietnia
2008 roku przebywa³a na terenie £obza
gdzie wykonywa³a prace w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg Publicznych w
£obzie. Oko³o godziny 10-11, kontaktowa³a siê z rodzin¹ telefonicznie. Po
zakoñczeniu pracy po raz ostatni by³a
widziana oko³o godziny 16.00 w rejonie
Parku Miejskiego przy ul. Niepodleg³oœci – Koœciuszki.
Rysopis w dniu zaginiêcia:
Wiek 42 lata, wzrost 175 cm, waga
80 kg, czarne d³ugie proste w³osy, czo³o
œrednie, oczy br¹zowe, nos œredni, uszy
du¿e, braki w uzêbieniu.
Ubiór w dniu zaginiêcia:
Spodnie d¿insowe koloru niebieskiego, kurtka czarna do pasa z materia³u, buty skórkowe typu „ mokasyny”
koloru czarnego, skarpetki czarne.

Wszelkie informacje w powy¿szej
sprawie prosimy kierowaæ
do powiatowej Komendy Policji
£obez ul. Wojska Polskiego 2, 73–150
£obez.
Telefony kontaktowe:
dy¿urny jednostki: 091-56-15-511
poszukiwania osób: 091-56-15542 lub najbli¿sz¹ jednostk¹ policji:
112
Anonimowoœæ zapewniona!
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OG£OSZENIA DROBNE

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

Œwidwin
Zatrudniê diagnostê, mechanika,
elektryka samochodowego. Tel.
502 565 278.

Gryfice

Zatrudniê pracowników z umiejêtnoœciami k³adzenia kostki polbruk,
ruroci¹gów
wodno-kanalizacyjnych oraz murarzy. Atrakcyjne p³ace. Tel. 091 384 08 39.
Poszukujê do wspó³pracy In¿yniera
lub Technika Budownictwa tel. 600/
824-591.
Q Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.
Q Firma Profil w Gryficach przy ul.
Broniszewskiej 34 poszukuje pilnie pracownika do produkcji i monta¿u okien PCV i aluminium, preferowane doœwiadczenie zawodowe. Tel. 091 387 71 20.

Drawsko Pom.
Kierowca kategorii C + E poszukuje
pracy na terenie Z³ocieñca i okolic.
Tel. 608 771 547.

INNE

Region
Sprzedam drewno kominkowe. Tel.
697 610 223.
Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Sprzedam pianino, stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 091
392 16 07. 0601 587 438.

£obez

Sprzedam hurtowo choinki. Cena 5
z³ za sztukê. Tel. 604 997 741.
Drewno opa³owe. Tel. 506 402 140.
Sprzedam wannê pó³okr¹g³¹ z hydromasa¿em. Cena 2 tys. z³otych.
Tel. 091 397 49 47 – wieczorem.
Sprzedam lady ch³odnicze, rega³y
metalowe regulowane, wagi elektroniczne, metkownice, rega³y
szklane na cukierki. Tel. 601 212
335.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. Tel.
091 397 59 24, 505 972 167.

Gryfice

Gara¿e blaszane, wiaty, kioski –
najtaniej. Dowóz gratis. Tel. kom.
0605 286 058; 059 833 45 36.

MIESZKANIA

£obez
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 63 mkw. w Œwiêtoborcu.
Tel. 609 863 917, 721 141 009.
Kawalerka 28 mkw. w £obzie w bloku, parter. Cena - 88 tys do uzgodnienia. Tel. 605 980 898 lub 607
281 442.
Pilnie poszukujê ma³ego mieszkania (mo¿e byæ kawalerka) do
wynajêcia w £obzie lub okolicy.
Tel. 516 921 453.

Gryfice

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.
Wynajmê mieszkanie 2 pok., kuchnia i ³azienka, niezale¿ne wejœcie.
Tel. 509 431 779.
Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

US£UGI
MLM
- perfumy
- œrodki czystoœci
- sprzeda¿, praca
Tel. 601 088 446.

Region

MOTORYZACJA

Region
Sprzedam opony zimowe 195/65/
R15 4 szt. Bardzo ma³o u¿ywane,
cena 670,00 z³. Tel. 605 522 340.

£obez
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.

Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.

Sprzedam dzia³ki budowlane (10,
11, 12 arów) w £obzie przy ul. Strumykowej. Tel. 509 448 017.

Q Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.

Sprzedam gara¿ murowany w Wêgorzynie. Tel 0 608 813 947.

Sprzedam Opel Vectra C kombi, rok
prod grudzieñ 2004, bordowy metalik, przebieg 108000km, zadbany,
ksi¹¿ka serwisowa, 1 w³aciciel w
Polsce i w Niemczech, w Polsce od
lutego 2008, NOWE: klocki i tarcze
hamulcowe przód i ty³, kompletny
rozrz¹d, opony letnie 16", du¿y przegl¹d klimatronic, bezwypadkowy,
cena 44900 z³, og³oszenie prywatne, tel: 0605 522 340,W CENIE
DIAGNOSTYKA STANU TECHNICZNEGO W ASO OPEL W DNIU
ZAKUPU PRZEZ KLIENTA, mo¿liwosc wys³ania zdjeæ na maila.

Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

£obez

Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972.

Sprzedam Fiat Punto rocznik 97
cena 6800, Panda 04 cena 16400,
Pontiak 95 cena 24 000. Tel. 604
997 741.

T³umacz przysiêg³y - francuski, Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel. 094
352 10 58.

Polonez GTI 1600, rok pr. 1996 –
stan idealny – zaproponuj cenê i
kup. Tel. 660 421 037.

Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.

Fiata 126p r. 1989 sprzedam. Tel.
091 391 43 88.

Wykonujemy profesjonalne strony
internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

NIERUCHOMOŒCI

Sprzedam dochodowy kiosk typu
RUCH z lokalizacj¹ i mediami –
£obez. Te. 607 587 076.

Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0604 221 339; 091 395 41
72.

Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl

PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg
5000 km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.

BMW 316 za tys. z³. rok 93-94, czarny, ABS, elektr. Szyby, lusterka,
dach, alu+zimowe z felgami, 1xAIRBAG, alarm z pilotem, centr. zamek, nowe tarcze, klocki, rozrz¹d,
œwiece, paski, filtry. Tel. 607 281
442.

Instalacje elektryczne, systemy wideofonowe, domofonowe. Tel.
666-173-196.

(wp³ata na konto)

Sprzedam Fiata 126p i Tawriê. Tel.
728 364 060.

Gryfice
Sprzedam OPEL CADET, r.pr. 1988,
1,6, benzyna, gaz. Cena 1.500,00
z³. Tel. 782 925 431.

Gryfice
Sprzedam dzia³ki w Rzêskowie.
Tel. 512 584 156.

Œwidwin
Sprzedam piekarniê w Œwidwinie
przy ul. 3-go Marca 17.
Wiadomoœæ: tel. kom. 665 555
195, 667 143 991.

Region
Sprzedam kawalerkê 42 mkw. w
D¹browie Bia³ogardzkiej gmina
R¹bino. Tel. 502 431 002.

NAUKA

Gryfice
P³oty – korepetycje – chemia i jêzyk angielski dla pocz¹tkuj¹cych i
œrednio zaawansowanych. Tel.
664 973 043.

MATRYMONIALNE

Region
Pan lat 52 zapozna pani¹ w celu
matrymonialnym. Tel. 790 898 075.

tygodnik ³obeski 16.12.2008 r.
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Podziêkowanie
Serdecznie dziêkujê:
1. Cz³onkom Rady Osiedla,
2. Zarz¹dowi Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w £obzie,
3. Pani Wies³awie Baran,
4. Pani Halinie Dubickiej
5. Panu Bogdanowi Góreckiemu
6. Panu Marcinowi Bas
7. Panu Leszkowi Rokosz
8. Panu Grzegorzowi Bieñkowskiemu
9. Pracownikom £obeskiego Domu Kultury
Za okazan¹ bezinteresown¹ pomoc w zorganizowaniu “Miko³ajek 2008”.
Przewodnicz¹cy rady Osiedla w £obzie Zdzis³aw Szklarski

Podziêkowanie
Dzieci z Domu
Dziecka w £obzie
sk³adaj¹ serdeczne
podziêkowania Zarz¹dowi
Powiatu
£obeskiego
oraz
Radnym Powiatowym za pamiêæ i
przekazane prezenty
z okazji ,,Miko³ajek"
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Odzyska swoje imiê
(£OBEZ). Sukcesem zakoñczy³y siê poszukiwania miejsca spoczynku ¿o³nie¿a narodowoœci polskiej wcielonego do Armii Radzieckiej - Miko³aja Prokopyszyna, który zgin¹³ podczas walk o £obez 8
marca 1945 r.
We wrzeœniu pisaliœmy, ¿e do
£obza przyjecha³ wnuk poleg³ego
tu Miko³aja Prokopyszyna, otrzyma³
bowiem informacjê, ¿e jego dziadek
poleg³ w³aœnie w tym mieœcie. M.
Prokopyszyn pochodzi³ z ¯akli powiat Dolina k. Lwowa. Do radzieckiej
armii zosta³ wcielony si³¹. S³u¿ba w
sowieckiej armii by³a przyczyn¹, dla
której zosta³ pochowany wraz z radzieckimi towarzyszami broni na
cmentarzu przy obecnej ul. Niepodleg³oœci – dawnej ul. Bieruta (w parku za pomnikiem Wdziêcznoœci).
Po przybyciu do £obza wnuk
poleg³ego dowiedzia³ siê, ¿e jeszcze
w latch 50. cia³a ¿o³nierzy radzieckich ekshumowano i wywieziono.
W kwestiê pomocy w odnalezieniu
groby poleg³ego ¿o³nierza zaanga¿owa³a siê Halina Rabiec z £obza,

która z kolei zwróci³a siê o pomoc do
burmistrza £obza. 1 wrzeœnia burmistrz Ryszard Sola wys³a³ pismo do
Zachodniopomorskiego
Urzêdu
Wojewódzkiego, Wydzia³ Polityki
Spo³ecznej w Szczecinie z proœb¹ o
zlokalizowanie miejsca z³o¿enia
szcz¹tków zw³ok Miko³aja Prokopyszyna. Zachodniopomorski Urz¹d
Wojewódzki zwróci³ siê z kolei do
zarz¹du G³ównego Polskiego Czerwonego Krzy¿a, sk¹d kierownik Biura Informacji i Poszukiwañ El¿bieta
Rejf poinformowa³a, ¿e zw³oki ¿o³nierzy radzieckich, pierwotnie pochowane w £obzie, w 1953 roku zosta³y ekshumowane na cmentarz
wojenny ¿o³nierzy Armii Radzieckiej
w Bia³ogardzie. Jednak nazwisko poszukiwanego nie figuruje w wykazie
imiennym ¿o³nierzy zidentyfikowanych w czasie ekshumacji. Najprawdopodobniej wiêc Miko³aj Prokopyszyn zosta³ pochowany jako ¿o³nierz
nieznany.
PCK informuje jednoczeœnie, ¿e
mog³oby wyst¹piæ z wnioskiem o
wpisanie nazwiska ¿o³nierza do
imiennej ewidencji cmentarza w Bia³ogardzie po otrzymaniu od rodziny
“zawiadomienia o œmierci” lub kopii
zaœwiadczenia Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej oraz datê urodzenia.
Dziêki bezinteresownemu zaanga¿owaniu mieszkanki £obza w poszukiwania, kolejny ¿o³nierz, dotychczas bezimienny, odzyska
swoj¹ godnoœæ.
mm
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Wcale nie takie wielkie

tygodnik ³obeski 16.12.2008
r.

URZ¥D MIEJSKI W DOBREJ ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, tel. (091) 39 14 528,
fax. (091) 57 90 541 e-mail: burmistrz@dobragmina.pl
www.dobragmina.pl

BURMISTRZ DOBREJ
OG£ASZA KONKURS OFERTOWY
na administrowanie cmentarza komunalnego,
zlokalizowanego w Dobrej, przy ul. Ofiar Katynia
(dzia³ka nr 74, pow. 2,8451ha, obrêb Dobra).

Radowo Wielkie le¿y 3 km od
Radowa Me³ego – siedziby gminy.
Przez Radowo Wielkie przechodzi
droga wojewódzka nr 147, która
krzy¿uje siê z drogami powiatowymi.
Jest jedn¹ z tych miejscowoœci, których nazwa potrafi zmyliæ, bo wszak
dziœ to wielkie jest ono z nazwy. Nikt
nie zaprzeczy, ¿e wiêksza jest siedziba gminy zlokalizowana w Radowie
Ma³ym. Choæ Radowo Ma³e jest
piêkn¹ wsi¹, której nie powstydzi³by
siê ¿aden wójt, to jednak dziœ zapraszamy do radowa Wielkiego.
Koœció³ w Radowie Wielkim zbudowano w XV wieku, jednak zakrystiê dobudowano dopiero w 1720 r.
Obecny kszta³t koœció³ nabra³ w II
po³owie XVII wieku. Wieœ nie mia³a
szczêœcia do w³aœcicieli. Co rusz ró¿ne rody przejmowa³y w posiadanie
Radowo Wielkie, by zaraz oddaæ je w
rêce innych. W 1788 Radowo Wielkie by³o w³asnoœci¹ Gerharda Leberechta, by rok póŸniej znaleŸæ siê w
rêkach Karla Friedricha Kannenberga. W tym samym roku w³aœcicielem
folwarku zostaje Eduard Tauber.

Kupon
nr 25

Oko³o 1840 roku zamkniêto
cmentarz przy koœciele, a nowy urz¹dzono na skraju wsi. Trzydzieœci lat
póŸniej uruchomiono tu szko³ê w
domu zakrystiana. Radowo Wielkie
w 1925 roku mia³o 317 mieszkañców,
by³a to liczba na tyle du¿a, by zdecydowaæ siê na budowê szko³y. Powsta³a ona w 1925 roku. Do koñca
wojny nauczycielem by³, pochodz¹cy z Dobrej Karl Dangs.
W 1895 r. gmina uzyska³a po³¹czenie kolej¹ w¹skotorow¹ kiedy
wybudowano odcinek z Dobrej Nowogardzkiej do ¯elmowa. W 1907 r.
liniê wyd³u¿ono przez Radowo Wielkie do Reska Pó³nocnego W¹sk.
W latach 1929-1945 W³aœcicielem by³ Julius Klug. Tutejszy koœció³
p.w. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa konsekrowano 7.09.1945 r.
Obecnie przy koœciele znajduje
siê pomnik pamiêci ¿o³nierzy radzieckich poleg³ych w 1945 r. Pomnik powsta³ w 1978 r. a na nim wyryto cyrylic¹ napis: „Wieczna chwa³a bohaterom poleg³ym w boju za wolnoœæ i
niepodleg³oœæ naszej ojczyzny”. mm

Konkurs
czytelników

W którym roku wybudowano szko³ê w Radowie
Wielkim?
..................................................................
Imiê ............................................................
Nazwisko......................................................
Adres zamieszkania ........................................
..................................................................
Nagrodê: mapê powiatu ³obeskiego oraz torbê ekologiczn¹ w tym
tygodniu wygra³a Tadeusz Korzeniewski z £obza. Gratulujemy. Po
odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

Us³uga zarz¹dzania i utrzymania cmentarza komunalnego w Dobrej, obejmowaæ bêdzie wykonywanie nastêpuj¹cych czynnoœci:
1. Sprawowanie nadzoru i opieki nad cmentarzem w celu utrzymania go w
stanie
zgodnym z przepisami okreœlonymi ustaw¹ o cmentarzach i chowaniu zmar³ych oraz przepisami sanitarnymi, zasadami ppo¿. i BHP.
2. Zapobieganie niszczeniu nagrobków.
3. Sta³¹ dba³oœæ o estetykê cmentarza, a w szczególnoœci:
a) systematyczne sprz¹tanie ogólnodostêpnych czêœci cmentarza, alejek oraz
terenów niewykorzystanych na mogi³y,
b) systematyczne wywo¿enie nieczystoœci,
c) konserwacja i bie¿¹ce remonty ogrodzenia cmentarza,
d) utrzymanie zieleni, wykaszanie traw na cmentarzu i terenie przyleg³ym,
e) utrzymanie zimowe alejek cmentarza (odœnie¿anie i zwalczanie œliskoœci
przez posypywanie piaskiem ca³ej powierzchni alejek utwardzonych).
4. Inwentaryzacjê mogi³, prowadzenie dokumentacji cmentarza zgodnie z
przepisami prawnymi.
5. Dba³oœæ o wygl¹d i wykonywanie bie¿¹cych remontów i konserwacji w celu
zapobiegania niszczeniu obiektów przekazanych w u¿ytkowanie:
- kaplicy na cmentarzu w Dobrej.
5. Op³acanie wszelkich kosztów zwi¹zanych z bie¿¹cym wykonywaniem
us³ug (wywóz nieczystoœci, op³aty za wodê, energiê elektryczn¹, wyposa¿enie cmentarza w pojemniki na odpady, ubezpieczenie prowadzonej dzia³alnoœci- us³ug zarz¹dzania cmentarzem i odpowiedniego pod wzglêdem bhp, ppo¿
i sanitarnym utrzymania cmentarza od roszczeñ osób poszkodowanych w
wyniku nieodpowiedniego utrzymania, b¹dŸ nienale¿ytego zabezpieczenia
terenu cmentarza).
6. Pobieranie op³at za zajêcie i korzystanie z cmentarza zgodnie ze stawkami
okreœlonymi w Zarz¹dzeniu Burmistrza Dobrej i przekazywanie ich w cyklu
comiesiêcznym na konto Urzêdu Miejskiego w Dobrej.
7. Prowadzenie ksi¹g cmentarnych.
8. Udostêpnianie terenu cmentarza oraz kaplicy cmentarnej podczas kontroli
sanitarnej przeprowadzanej przez Pañstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w £obzie.
9. Utrzymanie urz¹dzeñ technicznych cmentarzy (punkty czerpania wody,
sieci wodoci¹gowej, budynku kaplicy).
10. Przewo¿enie zw³ok na zlecenie Policji lub Prokuratury w ka¿dym czasie.
11. Nadzór nad prawid³owym korzystaniem z cmentarza – dokonywaniem
pochówków i ekshumacji oraz wykonywaniem nagrobków.
12. Zapewnienie porz¹dku i ³adu na terenie cmentarza oraz zawiadomienie
w³aœciwych organów porz¹dkowych, w przypadku niemo¿liwoœci zapewnienia porz¹dku we w³asnym zakresie.
Umowa obejmowaæ bêdzie okres 1 roku tj. od 07.01.2009 r. do 07.01.2010 r.
Zamawiaj¹cy do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenê brutto uwzglêdniaj¹c¹
podatek od towarów i us³ug. Jednoczeœnie Zamawiaj¹cy oœwiadcza, ¿e zamierza przeznaczyæ na realizacjê zamówienia – na wynagrodzenie dla Zarz¹dcy
kwotê 40.000,00 z³ brutto (s³ownie: czterdzieœci tysiêcy z³otych brutto) za
ca³y okres umowy.
Oferta winna zawieraæ nastêpuj¹ce dokumenty:
1. aktualny odpis z w³aœciwego rejestru albo aktualne zaœwiadczenie o wpisie
do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej,
2. uprawniaj¹ce do zarz¹dzania nieruchomoœciami gminnymi (oferent powinien taki dokument posiadaæ lub zatrudniaæ osoby bêd¹ce zarz¹dcami nieruchomoœci).
3. aktualne zaœwiadczenie w³aœciwego naczelnika urzêdu skarbowego oraz
w³aœciwego oddzia³u Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, ¿e Wykonawca nie
zalega z op³acaniem podatków oraz sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne lub
spo³eczne,
4. polisê lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj¹cy, ¿e Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnoœci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzia³alnoœci gospodarczej.
Oferty nale¿y sk³adaæ w kopertach z dopiskiem ,,Administrowanie cmentarza
komunalnego w Dobrej” w siedzibie zamawiaj¹cego pok. nr 8 ( sekretariat) lub
przes³aæ na adres Urzêdu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra,
nie póŸniej ni¿ do dnia 05.01.2009 r. do godz. 1530.
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 07.01.2009 r.
Burmistrz Dobrej, Barbara Wilczek

SPORT

tygodnik ³obeski 16.12.2008 r.
Postawê dzia³aczy Œwiatowida w tym roku oceniam bardzo krytycznie

Œwiatowid pod
prêgierzem s³ów
(£OBEZ). Komisja bud¿etowa
wyrazi³a zgodê, by na przysz³y rok
zwiêkszyæ pulê œrodków dla Œwiatowida oraz przyznaæ 20 tys. z³ dla
pi³karzy z Dalna. O ile ani radni nie
mieli zastrze¿eñ co do zasadnoœci
istnienia klubu, to nie zabrak³o
ostrych s³ów burmistrza pod adresem zarz¹du klubu.
Na przysz³y rok komisja bud¿etowa wstêpnie zgodzi³a siê zabezpieczyæ œrodki finansowe dla Œwiatowida w wysokoœci 116 tys. z³ plus 20
tys. z³ na dru¿ynê z Dalna, któr¹ klub
z £obza wzi¹³ pod swoje skrzyd³a,
jako dru¿ynê rezerwow¹. £¹cznie
wiêc na dzia³alnoœæ Œwiatowida zarezerwowano 136 tys. z³. To zdecydowanie wiêcej, ni¿ w roku bie¿¹cym, gdzie dotacja urzêdu wynios³a
98 tys. z³.
Podczas dyskusji na temat stowarzyszenia Œwiatowid wiceburmistrz Ireneusz Kabat zapyta³ obecnego na obradach komisji bud¿etowej prezesa Andrzeja Belinê, ile
œrodków zewnêtrznych stowarzyszenie pozyska³o na swoj¹ dzia³alnoœæ. Okaza³o siê, ¿e takich wniosków Œwiatowid nie sk³ada³, a dodatkowych pieniêdzy szuka³ u
sponsorów.
Prezes Belina stwierdzi³, ¿e przecie¿ na pozyskanie œrodków zewnêtrznych konieczne by³yby œrodki w³asne, a tych stowarzyszenie nie
ma. To co posiada, to wystarcza jedynie na dzia³alnoœæ statutow¹.
- Pytam o wnioski z Ministerstwa. Niezupe³nie siê z panem zgadzam, bo jeœli ma pan pieni¹dze przelane na konto, to jest to pana udzia³
w³asny, a jak pan te pieni¹dze pozyskuje, to ju¿ pana sprawa – powiedzia³ wiceburmistrz.
– Ale jeœli my wydamy ze œrodków w³asnych, to nam nie wystarczy na dzia³alnoœæ statutow¹ – broni³ siê Belina.
Wiceburmistrz podsumowa³, ¿e
nie mo¿e byæ tak, by gmina w 100
proc. finansowa³a ca³e stowarzyszenie. W rozmowê w³¹czy³ siê dyrektor
£obeskiego Domu Kultury Dariusz
Ledzion, który zauwa¿y³:
- Dla takiego Œwiatowida czy innych jednostek oko³ogminnych napisanie wniosku jest trudnoœci¹.
Dobrze by by³o, gdyby by³a taka
osoba do projektów unijnych, to
mo¿e uda³oby siê nam zdobyæ takie
fundusze - powiedzia³.
Tym razem g³os zabra³ burmistrz
£obza Ryszard Sola, który wyjaœni³,
¿e przecie¿ taka osoba jest.
- Zarówno by³y prezes Œwiatowida jak i obecny wiedz¹ o tym ode
mnie, ¿e gdy bêd¹ potrzebowali takiej pomocy, to tak¹ osob¹ jest pan
A. Ziêba, który w Urzêdzie jest od-

powiedzialny za pozyskiwanie œrodków pozabud¿etowych. Ma s³u¿yæ
pomoc¹ dla wszystkich stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na terenie naszej
gminy, nie tylko dla Domu Kultury.
I te stowarzyszenia jeœli siê do niego
zwracaj¹ z konkretnym tematem, to
on takiej pomocy udziela. Tak¿e tu,
gdyby Œwiatowid wykaza³ inicjatywê, a w tym roku by³o kilka naborów,
w których Œwiatowid jako stowarzyszenie móg³ wystartowaæ, móg³ liczyæ na dofinansowanie. Z tego co
wiem nie przygotowa³ ¿adnego
wniosku.
Ja rozumiem d¹¿enia i jak najbardziej popieram rozwój kultury fizycznej. W wydaniu Œwiatowida doceniam to, ¿e ten klub zagospodarowa³
nam du¿¹ populacjê z terenu naszej
gminy, przeprowadzi³ z nimi zajêcia,
ale zwracam uwagê na to, ¿e klub
musi wykazaæ siê inicjatyw¹ w pozyskiwaniu œrodków zewnêtrznych.
Po drugie chodzi o postawê dzia³aczy Œwiatowida w tym roku i oceniam j¹ bardzo krytycznie. Na walnych nie mo¿na by³o uzyskaæ nawet
frekwencji. By³y ogromne problemy, by z dzia³aczy wybraæ nowego
prezesa. Niedopuszczalna jest taka
sytuacja, by klub w tym roku mia³ tak
pasywn¹ postawê. Jeœli faktycznie
zale¿y dzia³aczom, aby ten klub siê
rozwija³, to ja chcê to zaanga¿owanie
widzieæ. Na razie go nie widzê. Bywam na wiêkszoœci imprez sportowych, biorê udzia³ we wszystkich
mo¿liwych spotkaniach organizacyjnych, mam wyrobione zdanie na
ten temat. Nie mo¿emy dzia³aæ te¿ w
ten sposób, ¿e bêdziemy sukcesywnie zwiêkszaæ œrodki. Nie oczekujê,
by Œwiatowid wszed³ do IV, V mo¿e
III ligi – oczekujê, by zajêli siê rozwojem kultury fizycznej. Jako burmistrz
nie mam aspiracji, by Œwiatowid znalaz³ siê w hierarchii gdzieœ bardzo
wysoko jako klub, ale oczekujê pe³nej wspó³pracy. Pragnê te¿ przypomnieæ, ¿e w ubieg³ym roku zgodnie
z wasz¹ decyzj¹ umo¿liwiliœmy
uwolnienie Œwiatowida z problemów finansowych. Dziêki tej znacz¹cej dotacji finansowej, jaka zosta³a do tego klubu uruchomiona,
klub mia³ szansê dŸwign¹æ siê. W
ubieg³ym roku te¿ to powiedzia³em –
dajemy wam szansê, stwarzamy
wam warunki. Ten rok jest rokiem
pracy i doceniania przez was tego, co
dla was zrobiliœmy. Mogê nie mieæ zastrze¿eñ, jeœli chodzi o pracê z dzieæmi i m³odzie¿¹, szczególnie w tych
najm³odszych grupach, natomiast
mogê mieæ obiekcje jeœli chodzi o
pracê zarz¹du – powiedzia³ burmistrz.
Ostateczne rozstrzygniêcie co
do zabezpieczenia œrodków na klub
nast¹pi 30 grudnia podczas sesji
Rady Miasta.
mm
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Unihokeiœci z Dobrej
najlepsi w powiecie
W dniu 9 grudnia br. odby³y siê
w Dobrej mistrzostwa powiatu w
unihokeju ch³opców i dziewcz¹t.
W obu kategoriach startowa³y
dru¿yny ze szkó³ podstawowych:
SP £obez nr 1, SP £osoœnica oraz
SP Dobra. W wyniku koñcowej
klasyfikacji w kategorii dziewcz¹t
wygra³ zespó³ z Dobrej przed zespo³ami z £obza i £osoœnicy. W
kategorii ch³opców zwyciê¿y³ zespó³ z Dobrej wyprzedzaj¹c zespó³
z £osoœnicy oraz zespó³ z £obza.

Najlepsze zespo³y bêd¹ reprezentowa³y powiat ³obeski na zawodach regionalnych.
Dziewczêta z Dobrej wyst¹pi³y
w sk³adzie: D. Szymanek, J. Komorowska, M. Kubacka, W. Strojna,
M. Sadowska, D. Bacza, N. Szymczak, J. Zachcia³, A. Madajczyk, M.
Bylina, P. Florczak.
Sk³ad zespo³u ch³opców: C.
Szkup, M. W³odek, F. Plewiñski, J.
Lechowski, P. Sadowski, K. Jadwi¿yc,
R. Rzepecki, D. Dechnik, M. Dziaczyszyn, D. Baran, K. £akomy. (j)

DALP 2008
(30.11 - 21.12. 2008r.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NIED•WIADKI DOBRA
GALAKTIKOS DOBRA
MANHATTAN DOBROPOLE
¯YWCZYK BIENICE
LZS OSTRZYCA
DRAGON KRZEMIENNA
NEHUERA
FC B£¥DKOWO

M
6
6
6
6
6
6
6
6

pkt
18
15
12
9
9
6
3
0

bramki
47:6
39:11
16:7
21:27
24:17
15:19
17:32
4:60

Strzelcy bramek:
17 - Kamiñski Emilian (GALAKTIKOS DOBRA),
16 - Padziñski Damian (NIED•WIADKI DOBRA),
10 - Bonifrowski Wojciech (NIED•WIADKI DOBRA),
9 - Malinowski Mateusz (NEHUERA),
8 - Malinowski Mateusz (NEHUERA), GuŸniczak Wojciech (GALAKTIKOS
DOBRA), Borek Marcin (DRAGON KRZEMIENNA),
7 - Olechnowicz £ukasz (¯YWCZYK BIENICE), Kieruzel Krzysztof (GALAKTIKOS DOBRA).
Termin 3 - 14.12.2008 r. (niedziela)
15.00 MANHATTAN DOBROPOLE - NEHUERA
15.25 GALAKTIKOS DOBRA - ¯YWCZYK BIENICE
15.50 MANHATTAN DOBROPOLE - FC B£¥DKOWO
16.15 DRAGON KRZEMIENNA - NIED•WIADKI DOBRA
16.40 LZS OSTRZYCA - FC B£¥DKOWO
17.05 DRAGON KRZEMIENNA - ¯YWCZYK BIENICE
17.30 GALAKTIKOS DOBRA - NIED•WIADKI DOBRA
17.55 LZS OSTRZYCA - NEHUERA

3:1
9:2
6:0vo
2:5
6:0vo
1:2
0:5
5:3

FINA£
Termin 4 - 21.12.2008 r. (niedziela)
10.00 LZS OSTRZYCA - NIED•WIADKI DOBRA
10.25
DRAGON KRZEMIENNA - FC B£¥DKOWO
10.50
MANHATTAN DOBROPOLE - ¯YWCZYK BIENICE
11.15
GALAKTIKOS DOBRA - NEHUERA

ROZMAITOŒCI
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Kronika powiatu ³obeskiego

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
Na goœcinnej Ziemi Drawskiej

POKONUJ¥C MORZE PIACHU
Niedzielê, 7 grudnia br., ³obescy
piechurzy znów spêdzili w trasie, z
dala od domu i ciasnych przestrzeni
miasta. Na zaproszenie braci turystycznej z Drawska wziêliœmy udzia³
w miko³ajkowym rajdzie pieszym.
Pokonaliœmy 13 km. Najciekawsza
by³a wêdrówka po terenie nieczynnej ¿wirowni w okolicach Mielenka
Drawskiego. Wejœcie na góry piachu sprawia³o turystom nie lada

trudnoœæ, gdy¿ piasek ci¹gle „ucieka³” nam spod nóg. Gdy ju¿ byliœmy
na szczycie mogliœmy ogl¹daæ ciekaw¹ panoramê tego niezwyk³ego
miejsca. Niektórzy z nas jeszcze d³ugo potem wytrz¹sali piasek z butów
i nie tylko.
Kto by³, ten widzia³, a kto nie by³
niech ¿a³uje. Nastêpna wêdrówka
ju¿ wkrótce. Zapraszamy ju¿ dziœ.
adamku@vp.pl

Wyrok
Sygn. akt II K 519/08 Ds. 1151/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 27 listopada 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a przy udziale Prokuratora Lucyny Kreczko – Wilk, po rozpoznaniu dnia 27.11.2008 r. sprawy:

Aleksandra Baczy

s. Bronis³awa i Barbary z d. Seroka, ur. 07 lutego 1965 r. w Dobrej; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 07 wrzeœnia 2008 r. o godzinie 19.35 na drodze publicznej nr 0902Z, pomiêdzy miejscowoœciami Grzêzno – Grzêzienko, gm.
Dobra, kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê wynikiem 0,56 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czym
naruszy³ orzeczony wobec niego wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie
z dnia 28 czerwca 2007 r., sygn. akt II K 340/07 zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3 (trzech) lat, przy czym
zarzucanego mu czynu dopuœci³ siê, bêd¹c uprzednio skazanym wyrokiem
S¹du Rejonowego w £obzie z dnia 29 marca 2007 r., sygn. akt II K 143/07
za przestêpstwo podobne z art. 244 kk na karê 6 (szeœæ) miesiêcy pozbawienia wolnoœci, któr¹ to karê odby³ w ca³oœci w okresie od 14 listopada
2007 r. do 14 maja 2008 r.; tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk
w zw. z art. 64 par. 1 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Aleksandra Baczê uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art.
11 par. 3 kk w zw. z art. 64 par. 1 kk wymierza mu karê 7 (siedmiu) miesiêcy
pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 5 (piêciu) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka wobec oskar¿onego podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych w ca³oœci.

POLICJA - INFORMACJE

tygodnik ³obeski 16.12.2008 r.

Z³odzieje w poci¹gu

Z³odziej przygotowuje siê do
œwi¹t
W okresie od 7 do 8 grudnia br.,
w Maliñcu, nieznany sprawca skrad³
pozostawion¹ w stawie hodowlanym sieæ ryback¹, tzw. luzgarê, z zawartoœci¹ 70 kg karpia. Straty w
zwi¹zku z t¹ kradzie¿¹ wynosz¹ 1.200
z³, na szkodê Centrum Rybactwa w
Iñsku.

Komu by³ potrzebny
dmuchany ba³wan
W weekend tj. od 5 do 7 grudnia
br., nieznany sprawca skrad³ dmuchanego ba³wana, który sta³ przed
wejœciem do przedszkola publicznego w £obzie. Komu tak naprawdê
by³ potrzebny dmuchany ba³wan,
który by³ dekoracj¹ przedszkola, a
poza tym sprawia³ radoœæ dzieciom
id¹cym rano do przedszkola? Mamy
nadziejê, ¿e sprawca tej kradzie¿y nie
dostanie w tym roku prezentu od
Miko³aja za swoje naganne postêpowanie.

Wybi³ szyby w przedszkolu
W Resku natomiast z niedzieli na
poniedzia³ek nieznany sprawca
wybi³ dwie szyby balkonowe w budynku przedszkola miejskiego. Straty w tym przypadku wynosz¹ 250 z³.

Komórkowiec w akcji
W dniu 8 grudnia br., w godz. 9.30
- 9.45 w Resku, w szatni Liceum
Ogólnokszta³c¹cego,
nieznany
sprawca skrad³ telefon komórkowy
marki Nokia 2760, o wartoœci 170 z³,
na szkodê Andrzeja P.

Znów zatrzymano
nietrzeŸwego rowerzystê i
motorowerzystê
W dniu 8 grudnia br., ok. godz.
23.30, w £obzie na ulicy Obroñców
Stalingradu, policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w £obzie zatrzymali Ireneusza O., który kierowa³
motorowerem marki Simson, bêd¹c
w stanie nietrzeŸwym. Wynik badania wskaza³ 1,12 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.
We wtorek, 9 grudnia, oko³o
godz. 12.00, w Be³cznej, policjanci
zatrzymali Andrzeja K., lat 32, który
kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym. Tym razem badanie wskaza³o
0,71 mg/l.

Nieuczciwy przedsiêbiorca
Do Posterunku Policji w Dobrej
zg³osi³a siê mieszkanka Wojtaszyc,
która powiadomi³a o tym, ¿e zawar³a

umowê na wymianê okien z panem
Mariuszem B., mieszkañcem Œwidwina. Za us³ugê zap³aci³a 2506 z³.
Od czerwca do teraz pan ten nie
wywi¹za³ siê z umowy, nie wymieni³ okien. Taki nieuczciwy przedsiêbiorca na pewno nie bêdzie mia³ zbyt
wielu klientów.

Nie uszanowa³ miejsca
spoczynku zmar³ych
W okresie od 6 listopada do 6
grudnia 2008 r. w Rynowie Jerzy D.
zniewa¿y³ miejsce spoczynku zmar³ych na poniemieckim cmentarzu. Na
terenie cmentarza pan ten przetrzymuje drób, który zanieczyszcza odchodami znajduj¹ce siê tam nagrobki. Haniebne jest równie¿ to, ze sk³aduje tam œmieci, tj. butelki i skrzynki.

Kolizja drogowa
W dniu 10 grudnia br., ok. godz.
21.15, na ³uku drogi £obez – Wêgorzyno, w okolicy skrzy¿owania do Przytoni, kieruj¹cy samochodem marki Mercedes VitoAdrian K. straci³ panowanie
nad pojazdem i zjecha³ na przeciwny
pas ruchu, a nastêpnie uderzy³ w prawid³owo jad¹cy samochód marki Ford
Modeno, którego kierowc¹ by³ Ryszard L. W wyniku zderzenia uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

Mieszkaniec £obza zosta³ prawdopodobnie specjalnie uœpiony
poprzez dolanie œrodka nasennego
do wódki i okradziony w poci¹gu. Po
przebudzeniu okaza³o siê, ¿e utraci³
przedmioty i pieni¹dze o ³¹cznej
wartoœci 5897 z³.
W dniu 13 grudnia br. do Komendy powiatowej policji w £obzie zg³osi³ siê mieszkaniec £obza, który
oœwiadczy³, ¿e dnia poprzedniego
nieznany sprawca okrad³ go w poci¹gu, którym wraca³ ze Szczecina.
Obudzi³ siê dopiero w S³upsku i tam
stwierdzi³ kradzie¿ przedmiotów i
pieniêdzy o ³¹cznej wartoœci 5897 z³.
Poszkodowany zezna³, ¿e w poci¹gu
spo¿ywa³ alkohol z trzema przygodnie napotkanymi mê¿czyznami. Jak
twierdzi alkoholu spo¿y³ nieznaczne
iloœci i nie jest mo¿liwym, aby taka
dawka go uœpi³a. Pamiêta jedynie
drogê do miejscowoœci Chociwel.

Poszukiwany wpad³ na
w³asne ¿yczenie
Kieruj¹cy samochodem w
£obzie, na ul. Niepodleg³oœci, zosta³
zatrzymany przez policjantów za
przekroczenie prêdkoœci o 59 km/h.
Po sprawdzeniu przez policjantów w
bazie danych okaza³o siê, ¿e jest
poszukiwany przez Prokuraturê w
Krakowie.
W dniu 13 grudnia br., oko³o
godz. 12.00 w £obzie, przy ul. Niepodleg³oœci, policjanci Ruchu Dro-

Uciekaj¹c uszkodzi³
policyjny radiowóz
NietrzeŸwy kieruj¹cy samochodem Fiat 126 p chcia³ unikn¹æ kontroli i podczas zatrzymywania uderzy³ w œcigaj¹cy go radiowóz. Policjanci zatrzymali sprawcê, którego
osadzono w areszcie.
W dniu 12 grudnia br., oko³o
godz. 19.30, policjant z Posterunku
Policji w Wêgorzynie oraz Stra¿nik

Miejski z Wêgorzyna w miejscowoœci Sielsko postanowili zatrzymaæ do
kontroli drogowej samochód marki
Fiat 126p. Kieruj¹cy nie zastosowa³
siê do znaków policjanta i przyspieszy³ uciekaj¹c w pobliski las. Funkcjonariusze ruszyli w poœcig i na
prostymodcinku drogi usi³owali wyprzedziæ kieruj¹cego. W tym mo-

W peletonie jecha³o czterech
nietrzeŸwych rowerzystów
Policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w £obzie zatrzymali grupê jad¹cych rowerzystów, z których czterech by³o pod wp³ywem alkoholu.
W dniu 8 grudnia br., ok. godz.
7.45, w Wo³kowie, policjanci z Sekcji
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w £obzie zatrzymali
jad¹cy peleton rowerzystów. By³a to
rutynowa kontrola, podczas której

okaza³o siê, ¿e czterech rowerzystów jest nietrzeŸwych. Badanie na
zawartoœæ alkoholu w wydychanym
powietrzu wykaza³o u: Krzysztofa P
- 0,24 mg/l, u Marka S. - 0,41 mg/l, u
Krzysztofa M. - 0,44 mg/l. Ostatni z
kieruj¹cych Waldemar E.
kierowa³ rowerem w stanie po
u¿yciu alkoholu i dodatkowo z³ama³
s¹dowy zakaz kierowania wszelkimi
pojazdami, wydany przez S¹d Rejonowy w £obzie.
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gowego dokonywali pomiaru prêdkoœci pojazdów. W pewnym momencie okaza³o siê, ¿e jeden z kierowców
przeje¿d¿a³ z prêdkoœci¹ 109 km/h.
Natychmiast zosta³ zatrzymany i
poddany kontroli. Jak siê okaza³o
mê¿czyzna by³ poszukiwany przez
Prokuraturê w Krakowie. Za pope³nione wykroczenie na³o¿ono na kieruj¹cego mandat karny, a
prokurator bêdzie z kierowc¹ rozmawia³ osobiœcie.

Roztargniony kierowca
Drogo bêdzie kosztowaæ roztargnionego kierowcê jazda bez
dokumentów pojazdu. Samochód
zosta³ odholowany na parking i
dopiero po op³aceniu holowania
oraz op³aty parkingowej zostanie
mu on zwrócony.
W dniu 14 grudnia br., w miejscowoœci Wêgorzyno, policjanci
zatrzymali do kontroli drogowej
Stanis³awa P., obywatela Niemiec.
W trakcie kontroli drogowej okaza³o siê, ¿e nie posiada on dokumentów pojazdu, gdy¿ jak t³umaczy³ zapomnia³ je zabraæ z domu.
Poniewa¿ dokument pojazdy w
przypadku obywatela Niemiec
stanowi jednoczeœnie poœwiadczenie op³aty ubezpieczenia oc,
samochód zosta³ odholowany na
parking strze¿ony. Teraz kierowca
bêdzie zmuszony dowieŸæ dokumenty oraz op³aciæ koszty holowania i parkingu.
mencie skrêci³ on gwa³townie uderzaj¹c w bok radiowozu. Po chwili
zosta³ zatrzymany, ale funkcjonariusze byli zmuszeni u¿yæ pa³ki typu
tomfa, aby wybiæ szybê w drzwiach,
gdy¿ kieruj¹cy stawia³ czynny
opór. Zbadany na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu, mia³ 0.65 mg/l. Ryszarda T. osadzono do wytrzeŸwienia. Na szczêœcie nikomu nic siê nie sta³o, ale radiowóz zosta³ nieznacznie uszkodzony.
(kp)

Zakaz u¿ywania
wyrobów
pirotechnicznych
Na podstawie Rozporz¹dzenia
Porz¹dkowego nr 1/2008 Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 2
grudnia w sprawie ograniczenia u¿ywania wyrobów pirotechnicznych
na terenie województwa zachodniopomorskiego - wprowadza siê zakaz
u¿ywania w/w wyrobów od dnia 10
grudnia 2008 r. do dnia 31 stycznia
2009 r. z wyj¹tkiem 31 grudnia 2008 r.
i 1 stycznia 2009 r.
Osoba, która naruszy zakaz podlega grzywnie do 500 z³ wymierzonej
na zasadzie i trybie okreœlonym w
prawie o wykroczeniach.

CMY K

(LOBEZ). Œwiêta Bo¿ego Narodzenia ju¿ za
pasem. Miasto stroi siê
w œwiecide³ka i choinki,
tylko o kwiatach z 11 listopada ktoœ zapomnia³...

