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Poœpiewali sobie w Dobrej

Rozpoczynaj¹ siê ferie

Bezpieczny autobus
Ju¿ od przysz³ego tygodnia w
naszym województwie rozpoczynaj¹ siê ferie zimowe. Wszystkim zale¿y aby nasze dzieci wypoczête bezpieczne wróci³y do domu i szko³y.
Aby tak siê sta³o musimy zadbaæ o
bezpieczeñstwo naszych milusiñskich. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie przez ca³y
okres ferii zimowych bêd¹ prowadziæ dzia³ania zmierzaj¹ce do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku.
Istnieje bowiem mo¿liwoœæ spraw-

dzenia autobusów, autokarów przewo¿¹cych dzieci i m³odzie¿ na zimowiska i inne formy wypoczynku.
Wystarczy dwa dni przed wyjazdem
zg³osiæ do Komendy Powiatowej
Policji w £obzie nr telefonu 091
56 15 511 lub 997, 112 - miejsce z którego dzieci bêd¹ wyje¿d¿aæ i wówczas policjanci sprawdz¹ stan techniczny pojazdu oraz uprawnienia
kierowcy. Pamiêtajmy! Zdrowie i
bezpieczeñstwo naszych dzieci jest
bezcenne.

Rozbój
w Dobrej
(DOBRA) 9 stycznia br., w godzinach wieczornych w Dobrej, dwóch
sprawców wesz³o do mieszkania
starszego mê¿czyzny, którego przewrócili na ziemiê. Sprawcy byli brutalni. Kopali mê¿czyznê ¿¹daj¹c wydania pieniêdzy. Ze znalezionego w
domu portfela skradli tysi¹c z³otych.
Policjanci ustalaj¹ sprawców tego
haniebnego czynu, za który grozi od
2 do 12 lat pozbawienia wolnoœci.

Reklama

Tel. 091 39 73 730
e-mail wppp1@wp.pl
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PODPOWIADAMY DONALDOWI
TUSKOWI
Referendum dotycz¹ce euro siê
nie odbêdzie, gdy¿ niemo¿liwe jest
sformu³owanie odpowiedniego pytania w tej sprawie – twierdzi Donald
Tusk. Przypominamy wiêc, jak
brzmia³y pytania w euroreferendach
w Danii i Szwecji, i jak po kilku latach
od odrzucenia euro funkcjonuj¹
tamtejsze gospodarki.
W sylwestrowym wywiadzie
udzielonym „Dziennikowi” premier
Donald Tusk powiedzia³, ¿e ani on,
ani „Kaczyñski z Gosiewskim” (prezes PiS zdementowa³ te s³owa), nie
s¹ w stanie wymyœliæ pytania w referendum nad wprowadzeniem euro.
Skoro wiêc pytanie dotycz¹ce nowej
waluty jest nie do sformu³owania,
¿adne referendum w tej sprawie nie
wchodzi w grê – skonkludowa³ szef
polskiego rz¹du.
Jak pytali Duñczycy i Szwedzi
W ostatnich kilku latach odby³y
siê ju¿ jednak dwa narodowe referenda dotycz¹ce przyjêcia euro: w
Danii (2000 r.) i w Szwecji (2003 r.). O
dziwo – Skandynawowie, w przeciwieñstwie do Donalda Tuska, nie
mieli ¿adnych problemów z u³o¿eniem w³aœciwych pytañ w g³osowaniach.
Jeœli chodzi o Daniê, to w tamtejszym referendum trzeba by³o odpowiedzieæ „tak” lub „nie” na pytanie,
czy Duñczycy powinni uczestniczyæ w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW), zastêpuj¹c
duñsk¹ koronê walut¹ euro. Ponad
53 proc. g³osuj¹cych da³o odpo-

Dotacje dla CIS

Bêd¹ siê
reintegrowaæ
(£OBEZ) Urz¹d miejski w £obzie
przyzna³ dotacjê w ramach konkursu
ofert na realizacjê zadania publicznego maj¹cego na celu „reintegracjê
zawodow¹ i spo³eczn¹ osób dotkniêtych wykluczeniem spo³ecznym”, na 2009 rok. Kwotê 39.600 z³
otrzyma³o Stowarzyszenie Wspó³istnienie Centrum Integracji Spo³ecznej „Od Nowa” w £obzie.
W drugim konkursie, pod t¹ sam¹
nazw¹, przyznano CIS jeszcze 42 tys.
z³, z zaznaczenie na „utrzymanie ogólnie dostêpnych terenów zielonych na
terenie gminy £obez oraz prowadzenie szaletu publicznego w £obzie”.
£¹cznie CIS otrzyma³o 81,600 z³. (r)

wiedŸ negatywn¹, co przy 46 proc.
g³osów na „tak” przes¹dzi³o o odrzuceniu europejskiej waluty.
Politycy szwedzcy, którzy referendum w sprawie euro przeprowadzili trzy lata póŸniej, sformu³owali
kwestiê bêd¹c¹ przedmiotem g³osowania jeszcze proœciej. Zapytali mianowicie obywateli, czy uwa¿aj¹, i¿
euro powinno byæ w Szwecji obowi¹zuj¹c¹ walut¹. Wynik referendum, mimo usilnej propagandy polityków (od socjalistów po chadeków) i wiêkszoœci mediów, by³ jednak jeszcze „gorszy” ni¿ w Danii:
przeciw euro opowiedzia³o siê a¿ 56
proc. Szwedów, podczas gdy „za”
by³o jedynie 42 proc., przy 83 proc.
frekwencji!
Dlaczego w polskim referendum
nie mo¿na by³oby u³o¿yæ równie
prostych pytañ jak w krajach skandynawskich? Przeszkód prawnych
nie ma, naiwnoœci¹ te¿ by³oby s¹dziæ, ¿e Donald Tusk nie s³ysza³ o
g³osowaniach w Danii i w Szwecji.
Wszystko wskazuje wiêc na to, ¿e
premier – mówi¹c o niemo¿liwoœci
sformu³owania pytania referendalnego – sk³ama³ ze strachu przed „nierozs¹dn¹” decyzj¹ obywateli. Jak
jasno wynika bowiem z ostatnich
sonda¿y – polskie spo³eczeñstwo
jest sceptyczne wobec euro. Wed³ug badañ zleconych przez tygodnik „Polityka”, a¿ 34 proc. Polaków
w ogóle nie chce przyjêcia wspólnej
europejskiej waluty, a 37 proc. uwa¿a, i¿ z wprowadzaniem euro w Polsce nie nale¿y siê spieszyæ.

W œlady Skandynawii
Tymczasem rz¹d PO-PSL – jeœli
nie liczyæ stanowczej deklaracji narzucenia euro drog¹ parlamentarn¹ –
nie reaguje na te obawy w ¿aden
sposób i dalej prowadzi kampaniê
propagandow¹ na rzecz nowego pieni¹dza. Polega ona g³ównie na straszeniu Polaków powstaniem „Unii
dwóch prêdkoœci” oraz widmem recesji, rzekomo nieuchronnej w razie
wstrzymania prac nad przyjêciem
euro.
Warto wiêc przypomnieæ, ¿e w
identyczny sposób manipulowano
w swoim czasie w³aœnie Duñczykami
i Szwedami. Tu¿ przed referendum w
Danii w 2000 r. znana miêdzynarodowa firma konsultingowa McKinsey
zachwala³a Duñczykom „walutê ponadnarodow¹”, powo³uj¹c siê na
sukces gospodarczy... Argentyny
(trzy lata póŸniej sztywne zwi¹zanie
peso z kursem dolara doprowadzi³o
ten kraj do ca³kowitej zapaœci); po
g³osowaniu zaœ media ostrzega³y, ¿e
ten ma³y kraj zwolni tempo rozwoju,
a z g³osem Duñczyków „nikt nie bêdzie siê liczy³” („Gazeta Wyborcza”,
30 IX 2000). Oczywiœcie nic takiego
nie mia³o miejsca: Dania wcale nie
jest unijnym outsiderem i ma obecnie o wiele lepsze wskaŸniki gospodarcze ni¿ kraje strefy euro (m.in. 5krotnie mniejsze bezrobocie ni¿
Niemcy).
Szwedom grozi³ z kolei sam szef
Komisji Europejskiej – Romano Pro-

Podzielono dotacjê
na kluby
(£OBEZ) Urz¹d miejski w £obzie podzieli³ pieni¹dze dla klubów, które bêd¹ upowszechniaæ
w gminie sport i kulturê fizyczn¹ w 2009 roku.
Na upowszechnianie sportu i kultury fizycznej w tym roku przeznaczono
w bud¿ecie miejskim 178 tys. z³. Tê kwotê podzielono w nastêpuj¹cy sposób:
MKS „Olimp” w £obzie – 37 tys. z³.
Ognisko TKKF „B³yskawica” w £obzie – 7,5 tys. z³.
UKS Badmintona w Be³cznej – 5 tys. z³.
LZS w £obzie – 5,5 tys. z³.
MLKS „Œwiatowid” £obez – 120 tys. z³.
Ko³o PZW „Pstr¹g” w £obzie – 1 tys. z³.
£obeski Klub Biegacza „Trucht” w £obzie – 2 tys. z³.
Postanowiono nie udzieliæ dotacji: Ko³o PZW „Karaœ” w £obzie, UKS
„Promyk” przy Zespole Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie i Klubowi Tañca
„Iskra” w Œwidwinie.

di. Zaraz po og³oszeniu wyników
referendum stwierdzi³ on, ¿e po odrzuceniu euro Sztokholm „straci w
UE wp³ywy”. Mimo tych kasandrycznych wizji Szwecja wp³ywów
nie straci³a i radzi sobie z ogólnoeuropejsk¹ recesj¹ znacznie lepiej ni¿
W³ochy czy Francja. A ostatnie sonda¿e (z listopada 2008 r.) jasno wskazuj¹, ¿e przeciwnicy eurowaluty
wci¹¿ maj¹ wœród Szwedów przewagê nad jej zwolennikami.
Grzegorz Wierzcho³owski,
Portal: Niezalezna.pl

Uwaga reklamodawcy
Od nowego roku oferujemy now¹
formê reklamy w internecie. Na stronie
internetowej Tygodnika £obeskiego,
Gazety Gryfickiej, Tygodnika Pojezierza Drawskiego i Wieœci Œwidwiñskich
mo¿na wykupiæ banerek reklamowy i
umieœciæ na nim swoj¹ reklamê.
Adresy stron:
www.tygodniklobeski.go.pl
www.tpd.go.pl
www.wiesciswidwinskie.go.pl
www.gazetagryficka.go.pl
Informacje: tel. 091 39 73 730.
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1,2 mln z³ pozyskanych œrodków zewnêtrznych

Jak to siê robi w gminie Dobra
(DOBRA). Pisaliœmy ostatnio o
pozyskiwanych przez gminy œrodkach zewnêtrznych. Dzisiaj przedstawiamy dorobek gminy Dobra w
tym zakresie. Gmina ta pozyska³a
1,2 mln z³ œrodków zewnêtrznych.
Gmina Dobra w roku ubieg³ym
otrzyma³a refundacjê pobytu goœci z
Niemiec na Jarmarku i Do¿ynkach w
2007 r. ze Stowarzyszenia Gmin Polskich z Euroregionu Pomerania 6.760
z³. Z tego samego Ÿród³a otrzyma³a
refundacjê pobytu goœci z Niemiec
na Jarmarku w 2008 r. oraz wyjazdu
delegacji gminy Dobra do Ruhlsdorf

w wysokoœci 9.136 z³. Kolejn¹ refundacjê ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, tym
razem w wysokoœci 8.217 z³, gmina
Dobra pozyska³a na pobyt m³odzie¿y niemieckiej ze szko³y zawodowej
w Buckow w Dobrej na warsztatach
zawodowych.
Kolejnymi œrodkami finansowymi, jakie uda³o siê pozyskaæ gminie
Dobra s¹ pieni¹dze na realizacjê projektu „Pomó¿ sobie – od biernoœci
do aktywnoœci”, gdzie 85 proc. finansowania pochodzi z EFS, a 15
proc. ze skarbu Pañstwa, na ten cel
pozyskano 80.484 z³.

Skarb Pañstwa - Starosta £obeski informuje,
¿e na tablicach og³oszeñ w siedzibie: Starostwa Powiatowego w
£obzie przy ul. Konopnickiej 41, Wydzia³u Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego przy ul. G³owackiego 4 w £obzie, Urzêdu Miejskiego
w £obzie, Urzêdu Miejskiego w Resku, Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie, Urzêdu Miejskiego w Dobrej, Urzêdu Gminy w Radowie Ma³ym, oraz
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w £obzie - www.powiatlobeski.pl zosta³ podany do publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na
rzecz ENEA, stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa obejmuj¹cy
dzia³ki nr 48 w Mieszewie gm. Wêgorzyno, nr 51/1 w Lubieniu Dolnym
i nr 698/1 przy ul. Monte Cassino w Resku w gm. Resko, nr 49/1 w Prusinowie, nr 7 w Poradzu i nr 593/2 przy ul. Spokojnej w £obzie w gm.
£obez, nr 355 przy ul. Stra¿ackiej w Dobrej w gm. Dobra, nr 302/1 w Radowie Ma³ym w gm. Radowo Ma³e.

Równie¿ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
i Skarbu Pañstwa na program „Warto byæ aktywnym- rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez zajêcia
pozalekcyjne w gminie Dobra” w
szko³ach gminy Dobra pozyskano
715.203,85z³. Realizacja tego programu trwaæ bêdzie jeszcze w tym roku,
przy czym w roku minionym wykorzystano 309.545,55 z³, a na rok bie¿¹cy pozosta³o do wykorzystania
405.658,83 z³.
Kolejnym zadaniem, którym
mo¿e poszczyciæ siê gmina Dobra
jest realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
„Oœrodek przedszkolny w gminie
Dobra szans¹ na zmniejszenie nierównoœci w upowszechnianiu edukacji” przedszkole w Wojtaszycach. Œrodki finansowe na ten cel
pozyskano równie¿ z EFS w 85 proc.
oraz Skarbu Pañstwa 15 proc. w sumie - 375.638,18z³, przy czym w roku
2008 wykorzystano 136.568,40 z³, a
na ten rok pozosta³o 239.069,78z³.
Z kolei z Fundacja Wspomagania Wsi Bienice i Wojtaszyce wykorzysta³y 5.999 z³ na realizacjê zadania
„Po¿yteczne wakacje 2008”.

Na promocjê gminy pozyskano z
firm i instytucji 24.200 z³. Kolejne 7
tys. z³ (kwota projektu 14.199 z³) pozyskano z Polsko-Amerykañskiej
Fundacji Wolnoœci Równaæ Szanse
2008 na projekt w programie operacyjnym– Regionalny Konkurs Grantowy. „Jak Wendowie w Dobrej ¿yli
–promocja walorów turystycznych”.
Nastêpnym zadaniem, na które
gmina Dobra potrafi³a znaleŸæ pieni¹dze, to polsko- niemiecka szkolna
wymiana m³odzie¿y gimnazjalnej. Na
ten cel pozyskano 1,850 z³ ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Okazuje siê, ¿e refundacjê mo¿na pozyskaæ nawet na
sp³yw kajakowy dla m³odzie¿y polskiej i niemieckiej. Tak siê te¿ sta³o
podczas pobytu uczniów ze szko³y
zawodowej z Buckow w Dobrej. Pieni¹dze pozyskano ponownie ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w wysokoœci 8.084
z³. Kolejn¹ atrakcj¹ dla m³odzie¿y
polskiej i niemieckiej by³a kilkudniowa wycieczka do Poznania i Biskupina. Refundacjê w wysokoœci 6.336 z³
wyp³aci³a Pomerania. To samo Stowarzyszenie pokry³o koszty projektu dla m³odzie¿y polskiej i niemieckiej – Warsztaty informatyczne –
stworzenie wspólnej strony internetowej w wysokoœci 2.500 z³. £¹cznie
w roku minionym gmina Dobra pozyska³a 1.251.408,03 z³ œrodków zewnêtrznych.
op
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Rozmowa z wicedyrektor PCPR w £obzie
odpowiedzialn¹ za sprawy rodzin zastêpczych
Bo¿en¹ Wielgus oraz Ewelin¹ Poniewier¹
- pracownikiem socjalnym
- Przygotowywany przez ministerstwo projekt ustawy ma wprowadziæ dodatkowe formy pomocy dla
rodzin zastêpczych, np. pomoc psychologa i pedagoga dla dzieci, jak
jednak wygl¹da dostêpnoœæ do specjalisty w powiecie ³obeskim?
- Od dawna PCPR w £obzie widzia³ potrzebê zaanga¿owania do
dzia³añ w ramach pracy z rodzinami
zastêpczymi psychologa i pedagoga. W zwi¹zku z tym, dziêki konkursom ministerialnym, które umo¿liwi³y pozyskanie dodatkowych œrodków finansowych, od 2006 roku psycholog i pedagog œwiadczy pomoc
na rzecz rodzin zastêpczych, funkcjonuj¹cych na terenie naszego powiatu. Pomoc psychologiczna czy
te¿ pedagogiczna, œwiadczona jest
nie tylko w siedzibie Centrum, ale
równie¿ specjaliœci wraz z pracownikiem zajmuj¹cym siê rodzinami zastêpczymi udaj¹ siê w teren (w miejsce zamieszkania dzieci i rodzin).
Jednoczeœnie nale¿y zaznaczyæ, ¿e
pracownik zajmuj¹cy siê rodzinami
zastêpczymi posiada przygotowanie pedagogiczne, które wykorzystuje w obszarze rozwi¹zywania problemów opiekuñczo-wychowawczych.
Psycholog przyjmuje osoby w
ka¿dy pi¹tek, w siedzibie Centrum, w
godzinach od 13.00 do 15.30, pedagog natomiast przyjmuje w ka¿dy
czwartek, w siedzibie Centrum, w
godzinach od 14.00 do 17.00.
- Czy obostrzenia co do wieku
dzieci w domach dziecka (od 7 roku
¿ycia) da siê wprowadziæ ju¿ w 2010

r, czy mo¿e okazaæ siê, ¿e datê tê
trzeba bêdzie przesun¹æ?
- W zwi¹zku z tym, PCPR w
£obzie, prowadzi szerok¹ kampanie
promuj¹c¹ rodzicielstwo zastêpcze,
maj¹c¹ na celu pozyskanie kandydatów na rodziny zastêpcze jak i stara
siê wytypowaæ istniej¹ce rodziny
zastêpcze na rodziny zawodowe.
- Ile jest rodzin zastêpczych na
terenie powiatu ³obeskiego. W jaki
sposób PCPR planuje zwiêkszyæ
ich liczbê oraz jak czêsto organizowane s¹ szkolenia w £obzie?
- Na dziœ, terenie powiatu ³obeskiego funkcjonuje 69 rodzin zastêpczych, w tym 99. dzieci. Co roku,
dok³adnie od 2003 roku PCPR w
£obzie organizuje szkolenia dla rodzin zastêpczych i dla kandydatów
na rodziny zastêpcze. W naszym
powiecie rodziny s¹ na bie¿¹co przeszkalane i w tym roku równie¿ planowane jest przeprowadzenie szkolenia. Prowadzone s¹ kampanie reklamowe, które maj¹ na celu pozyskanie kandydatów na rodziny zastêpcze, jednak niewiele osób jest zainteresowanych je¿eli chodzi o chêæ
pe³nienia funkcji rodziny zastêpczej.
Staramy siê obserwowaæ istniej¹ce
ju¿ rodziny zastêpcze i wy³aniaæ z
nich potencjalnych kandydatów na
pe³nienie funkcji rodzin zastêpczych zawodowych.
- Jeszcze dwa lata temu PCPR
zapewnia³o, ¿e na terenie powiatu
³obeskiego Rodzinny Dom Dziecka
nie jest potrzebny, twierdz¹c, ¿e
obecny w zupe³noœci zabezpiecza
potrzeby. Dziœ Dom Dziecka jest
przepe³niony, a ju¿ w przysz³ym
roku planowane jest rozpoczêcie likwidacji Domów Dziecka (pierwszy
etap). Jak w zwi¹zku z tym PCPR
podchodzi obecnie do zagadnienia
stworzenia Rodzinnego Domu
Dziecka. Czy nadal uwa¿a, ¿e jest
niepotrzebny na terenie powiatu
³obeskiego?
- Dwa lata temu nasza instytucja
na bie¿¹co wykonywa³a postano-

wienia s¹du mówi¹ce o umieszczeniu dzieci w placówce opiekuñczowychowawczej, jeszcze wtedy tj. w
Domu Dziecka w Zajezierzu. Obecnie Dom Dziecka jest w £obzie i
obecny stan wychowanków jest
wiêkszy, ni¿ przewiduj¹, przepisy
dotycz¹ce osi¹gania standaryzacji
placówek. Je¿eli zajdzie potrzeba
utworzenia Rodzinnego Domu
Dziecka na naszym terenie, jesteœmy
na tak¹ ewentualnoœæ otwarci. Je¿eli
pojawiliby siê kandydaci do utworzenia nastêpnych rodzin zastêpczych zawodowych to mog³oby to
te¿ rozwi¹zaæ problem umieszczania
ma³ych dzieci w placówkach.
Rodzinne Domy Dziecka przypominaj¹ rodzinê wielodzietn¹, ale te¿
s¹ placówkami opiekuñczo-wychowawczymi i wymagaj¹ du¿ych nak³adów finansowych powiatu. Maj¹
pod opiek¹ od 6 do 12 wychowanków.
Nale¿y równie¿ zaznaczyæ, ¿e
obecnie na terenie naszego powiatu
funkcjonuj¹ 2 rodziny zastêpcze zawodowe. Jedna z nich to rodzina
wielodzietna, w której przebywa 7
dzieci. Druga jest rodzin¹ specjalistyczn¹, w której przebywa 3 dzieci
z ró¿nymi dysfunkcjami i problemami zdrowotnymi, wymagaj¹cymi
szczególnej opieki i pielêgnacji.
- Z czego wynika wci¹¿ niska
liczba rodzin zastêpczych?
- Najprawdopodobniej z ogromnej odpowiedzialnoœci, z jak¹ wi¹ze
siê stworzenie rodziny zatsêpczej.
Opiekunowie nie mog¹ miec ¿adnych w¹tpliwoœci, aby nie dosz³o do
takiej sytuacji, ¿e w pewnym momencie stwierdz¹, ¿e po prostu nie
daj¹ sobie rady.
- Czy nie jest tak, ¿e rodziny wol¹
adopcjê od innych form opieki?
- Obserwujemy tu pewn¹ zale¿noœæ. Dzieci m³odsze s¹ chêtniej adoptowane. Starsze dzieci z kolei czêœciej trafiaj¹ do rodzin zastêpczych.
- Dziêkujê za rozmowê
Magdalena Mucha
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Gdy stanie siê tragedia
(REGION). Koniec roku, to dla
jednej z rodzin z Klêpnicy czas tragedii. Ojciec, opiekuj¹cy siê trójk¹
swoich dzieci, zmar³ osierocaj¹c
swoje pociechy. Obecnie dzieci
przebywaj¹ pod opiek¹ rodziny, o
tym jaki bêdzie dalszy ich los zadecyduje s¹d.
Tragedia, jaka wydarzy³a siê w tej
rodzinie pokazuje, ¿e cz³owiek nie
musi byæ sam, a dzieci nie musz¹ po
prze¿yciu jednej tragedii zwi¹zanej
ze œmierci¹ najbli¿szej rodziny, prze¿ywaæ kolejny wstrz¹s – umieszczenie w domu dziecka.
Wiosn¹ ubieg³ego roku ojciec
rodziny us³ysza³ diagnozê: rak p³uc.
Nied³ugo potem zaginê³a matka.
Troje dzieci: dwóch ch³opców – jeden w wieku przedszkolnym, drugi
uczêszczaj¹cy do III klasy szko³y
podstawowej oraz dziewczynka
uczêszczaj¹ca do IV klasy szko³y
podstawowej pozosta³o pod opiek¹
schorowanego ojca. Rodzina pozostawa³a pod monitoringiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w £obzie. Kuratorem a jednoczeœnie
opiekunem rodziny zosta³a Bo¿ena
Wielgus. To ona dwa-trzy razy w
tygodniu odwiedza³a rodzinê z
Klêpnicy. Wiedz¹c, ¿e nieuleczalna
choroba pozbawi dzieci ojca, zajê³a
siê przygotowaniem dzieci do takiej
sytuacji oraz poszukiwaniem dla
nich opieki gdy los ojca si wype³ni.
Daleko szukaæ nie musia³a, bowiem
najbli¿sza rodzina ojca stanê³a na
wysokoœci zadania, zapewniaj¹c, ¿e
zaopiekuje siê rodzeñstwem.
Bardzo z¿y³am siê z t¹ rodzin¹.
Ostatecznie dzieci do koñca by³y
przy tacie. One trzyma³y go przy
¿yciu. Chorowa³ d³ugo, ale w³aœciwie choroba zaatakowa³a w ostatnim
tygodniu roku. Wtedy stan jego
zdrowia pogorszy³ siê radykalnie.
By³am tam jeszcze tu¿ przed zabraniem go do szpitala. Pojecha³ oko³o
20.00 i tej samej nocy zmar³ – to by³o
dzieñ przed Sylwestrem. Na drugi
dzieñ zawioz³am dzieci do cioci i babci w Zagórzycach. Pogrzeb odby³ siê
2 stycznia. Starszy ch³opiec zosta³ ze
swoim wujkiem w Klêpnicy, aby zaopiekowaæ siê domem. Obecnie rodzina z Zagórzyc stara siê o ustanowienie rodziny zastêpczej dla tych
dzieci. Czy tak siê stanie zale¿eæ
bêdzie od decyzji s¹du – powiedzia³a Bo¿ena Wielgus.
Z jednej strony mo¿e wydawaæ
siê to naturalne, ¿e bracia, siostry,
matki – przejmuj¹ obowi¹zki wobec
dzieci swoich najbli¿szych, jednak z
drugiej – gdyby tak by³o, domy
dziecka nie by³yby przepe³nione.
Dlatego postawa rodziny z Zagórzyc zas³uguje na pe³ne uznanie.

Tutaj te¿ zwyk³¹ ludzk¹ postaw¹
wykaza³a siê Bo¿ena Wielgus, która
podesz³a do rodziny z sercem i
szczer¹ trosk¹ o los najm³odszych.

Gdzie trafi¹ dzieci z domu
dziecka?
Gdyby nie postawa najbli¿szej
rodziny los dzieci móg³by stan¹æ
pod znakiem zapytania. £obeski
Dom Dziecka jest przepe³niony, rodzin zastêpczych wci¹¿ jak na lekarstwo, a przy tym wszystkim przed
nami zmiana prawa dotycz¹ca domów dziecka.
Ju¿ od przysz³ego roku ma rozpocz¹æ siê likwidacja domów dziecka.
Ich miejsce maj¹ zaj¹æ rodziny zastêpcze oraz rodzinne domy dziecka.
Zachêceniem do tworzenia rodzin
zastêpczych ma byæ ich wiêksze
wsparcie. Likwidacja domów dziecka ma przebiegaæ sukcesywnie. Od
stycznia przysz³ego roku dzieci do 7
roku ¿ycia maj¹ ju¿ nie trafiaæ do
domów dziecka. W 2015 roku w domach dziecka maj¹ byæ dzieci powy¿ej 10 roku ¿ycia, a piêæ lat póŸniej ma
nast¹piæ ca³kowita likwidacja tych
placówek.
Do tego czasu obecne domy
dziecka maj¹ byæ podzielone na
mniejsze placówki, w których ma
mieszkaæ do 13. wychowanków. Aby
zachêciæ rodziny do opieki nad
dzieæmi z domów dziecka rz¹d chce
zwiêkszyæ wsparcie dla rodzin zastêpczych.
Tradycyjne bidule istniej¹ tylko
w Europie Wschodniej. I to nie ca³ej,
bo np. S³owenia i Chorwacja ju¿ ich
nie maj¹. Czy Polacy s¹ gotowi na likwidacjê biduli? Niekoniecznie. Niebezpieczeñstwo tkwi w tym, ¿e od
przysz³ego roku dzieci, które nie
bêd¹ mia³y 7. lat bêd¹ musia³y tkwiæ
w swoich dotychczasowych, czêsto
patologicznych rodzinach. A co z
sierotami?
W ³obeskim Domu Dziecka przebywa obecnie 46. wychowanków,
gdy Dom przeznaczony jest dla 40.
Dzieci w wieku do 7 roku ¿ycia jest 5.
Czy uda siê znaleŸæ dla nich dom do
przysz³ego roku? A jeœli nie, to co siê
z nimi stanie? Wróc¹ do swoich dotychczasowych rodzin?

Nie rozdzielaæ
Ustawa, która ma obowi¹zywaæ
od 1 stycznia ma wnieœæ zakaz rozdzielania rodzeñstwa. Rozdzielenie rodzeñstwa, to rozwi¹zanie najgorsze z mo¿liwych; dla dzieci jest
kolejnym ciosem. Bêd¹c razem stanowi¹ dla siebie dodatkowe
wsparcie. Rozdzielenie czêsto
skutkuje póŸniejszymi tragediami i
poszukiwaniami, ¿yciowymi ¿alami

i dramatami doros³ych ju¿ ludzi.
Posiadanie rodzeñstwa jest dla
dzieci osieroconych czasami wa¿niejsze ni¿ posiadanie rodziców.
Doroœli ludzie najczêœciej poszukuj¹ potem kontaktu z rodzeñstwem a nie rodzicami i rodzin¹.
Obecnie nie zawsze jest to mo¿liwe. Aby zmniejszyæ ból rozstania
rodzeñstwa stosuje siê czasami
umieszczenie dzieci u rodzin mieszkaj¹cych w tym samym domu, b¹dŸ
obok siebie. Czasami dzieci trafi¹j¹
do rodzin spokrewnionych, bowiem zawsze istnieje wiêksze
prawdopodobieñstwo ¿e bêd¹ siê
widywaæ w okresie dni wolnych od
nauki w tym œwi¹t. W³aœnie z myœl¹
o licznych rodzeñstwach tworzy
siê rodzinne domy dziecka czy rodziny zastêpcze.

Lepsza byle jaka matka?
Z jednej strony s¹dy, placówki,
pomoc spo³eczna i oœrodki adopcyjne powinny zadbaæ o to, aby dzieci
jak najwczeœniej trafia³y do nowych,
kochaj¹cych rodzin. Czêsto tak siê
nie dzieje, bo za spraw¹ tak zwanej
polityki prorodzinnej pracuje siê z
rodzin¹ biologiczn¹ „na rzecz powrotu dziecka do rodziny”. Nie pozbawia siê matki w³adzy rodzicielskiej na zasadzie, ¿e najlepsza jest
byle jaka matka, byle biologiczna.
Czasami jest to strata czasu, z drugiej
strony rodzina zastêpcza zawsze
bêdzie obca, a dzieci i tak bêd¹ musia³y utrzymywaæ kontakt z rodzin¹
biologiczn¹. To z kolei sprawia, ¿e
chêtnych na za³o¿enie rodziny zastêpczych wci¹¿ brakuje.

Kiedy rodzina zastêpcza?
Rodzina zastêpcza to taka rodzina, która zapewnia opiekê i wychowanie dziecku pozbawionemu ca³kowicie lub czêœciowo opieki rodzicielskiej. Aby stworzyæ rodzinê nale¿y mieæ m.in. sta³e miejsce zamieszkania, odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz sta³e Ÿród³o utrzymania. Nale¿y równie¿ uzyskaæ pozytywn¹ opiniê oœrodka pomocy spo³ecznej, odbycia szkolenia oraz uzyskania zaœwiadczenia kwalifikacyjnego.
Przy doborze rodziny zastêpczej
dla dziecka uwzglêdnia siê: m.in. zasadê nieroz³¹czania rodzeñstwa, w
miarê mo¿liwoœci opiniê wyra¿on¹
przez dziecko.
Prócz spokrewnionych rodzin
zastêpczych istniej¹ jeszcze zawodowe, niespokrewnione z dzieckiem.
W wielodzietnych umieszcza siê w
tym samym czasie nie mniej ni¿ troje
i nie wiêcej ni¿ szeœcioro dzieci; w

razie koniecznoœci umieszczenia w
rodzinie licznego rodzeñstwa okreœlona powy¿ej liczba dzieci mo¿e siê
zwiêkszyæ. W specjalistycznych z
kolei umieszcza siê dzieci niedostosowane spo³ecznie albo dzieci z ró¿nymi dysfunkcjami lub problemami
zdrowotnymi wymagaj¹cymi szczególnej opieki i pielêgnacji; w tym samym czasie w tego typu rodzinie
mo¿e przebywaæ nie wiêcej ni¿ troje
dzieci. Istniej¹ jeszcze rodziny o
charakterze pogotowia rodzinnego tam umieszcza siê nie wiêcej ni¿ troje
dzieci na pobyt okresowy do czasu
unormowania sytuacji ¿yciowej
dziecka, nie d³u¿ej ni¿ na 12 miesiêcy; w szczególnie uzasadnionych
przypadkach pobyt dziecka mo¿e
byæ przed³u¿ony, jednak nie wiêcej
ni¿ o kolejne 3 miesi¹ce; rodzina ta
nie mo¿e odmówiæ przyjêcia dziecka
w wieku do 10 lat, je¿eli zosta³o doprowadzone przez policjê. W tej sytuacji dziecko przebywa w tej rodzinie do czasu wydania orzeczenia
przez s¹d opiekuñczy.

Ile za opiekê
Rodziny zastêpcze otrzymuj¹
wsparcie finansowe na ka¿e dziecko.
W zale¿noœci od charakteru rodziny,
wieku dziecka stanu jego zdrowia i
niedostosowania spo³ecznego ró¿ni¹ siê wysokoœci¹. Podstawa wynosi 1 647z³.
Rodziny spokrewnione z dzieckiem otrzymuj¹: 40 proc. podstawy
dla dzieci od 7 do 18 lat: 658,80 z³, 60
proc. podstawy dla dzieci do 7 lat,
dla dzieci 7 do 18 lat z zasi³kiem pielêgnacyjnym, dla dzieci 7 – 18 lat
umieszczonych na podstawie ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich: 988, 20 z³, 80 proc. podstawy
dla dzieci do 7 lat z zasi³kiem pielêgnacyjnym, dla dzieci 7 – 18 lat
umieszczonych na podstawie ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich i pobieraj¹cych zasi³ek pielêgnacyjny: 1317,60 z³.
Rodziny niespokrewnione z
dzieckiem otrzymuj¹ dodatkowo 10
proc. podstawy czyli 164,70 z³.
Niespokrewnione z dzieckiem zawodowe wielodzietne i specjalistyczne rodziny zastêpcze obok
œwiadczeñ dla dzieci otrzymuj¹ wynagrodzenie w wysokoœci do 120
proc. podstawy tj. do 1 976,40 z³.
Niespokrewnione z dzieckiem
zawodowe rodziny zastêpcze o
charakterze pogotowia rodzinnego
obok œwiadczeñ dla dzieci otrzymuj¹ wynagrodzenie: za sprawowan¹ opiekê i wychowanie w wysokoœci 120 proc. podstawy: 1.976,40
z³, za pozostawanie w gotowoœci w
wysokoœci 80 proc. podstawy:
1.317,60 z³.
mm
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Kilka milionów z kieszeni pracodawców ³obeskich za now¹ ustawê

Stra¿ak w ka¿dej firmie? Co za pomys³!
(POWIAT). Od 18 stycznia
w ka¿dej firmie, nawet tej
zatrudniaj¹cej 1 osobê,
bêdzie musia³ byæ
zatrudniony stra¿ak
albo inspektor ochrony
przeciewpo¿arowej lub
przeszkolony pracownik
w tym zakresie.
W województwie
zachodniopomorskim
jest tylko jeden oœrodek
szkolenia – w Bornem
Sulinowie.
Tylko tam mo¿na uzyskaæ jakiekolwiek informacje, dotycz¹ce mo¿liwoœci szkoleñ, b¹dŸ warunków zatrudnienia stra¿aka i tylko od jednego cz³owieka: starszego brygadiera
Jacka Jagodzkiego – pozostali nabieraj¹ wody w usta i nic nie wiedz¹
na temat szkoleñ.
W ³obeskich przedsiêbiorców,
prócz kryzysu, uderzy nowa ustawa nakazuj¹ca zatrudnienie stra¿aka b¹dŸ przeszkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej. Ma³e firmy ledwo wi¹¿¹ce
koniec z koñcem albo bêd¹ musia³y zdecydowaæ siê na spory jednorazowy wydatek, albo.... zaczn¹
poszukiwaæ rozwi¹zañ niekoniecznie zgodnych z prawem. Wymóg
przeszkolenia spadnie na w³aœcicieli firm. W powiecie ³obeskim,
bêd¹cym wci¹¿ w czo³ówce powiatów o najwy¿szej stopie bezrobocia, nie by³o w roku ubieg³ym i nie
jest planowane w roku przysz³ym
szkolenie z zakresu inspektora
przeciewpo¿arowego w ramach
Powiatowego Urzêdu Pracy, m imo

i¿ takich stanowisk ma przybyæ w
ka¿dym zak³adzie pracy.
Wprowadzenie nowych obowi¹zków bhp w Kodeksie Pracy politycy t³umacz¹ wymogiem Unii Europejskiej, która jakoby nakazuje
równo traktowaæ wszystkie zak³ady.
Ale czy interpretacja nakazu jest
w³aœciwa, to ju¿ w¹tpliwe.
Inna rzecz, ¿e szkolony pracownik musi mieæ minimum wykszta³cenie œrednie. Trudno sobie wyobraziæ, by w ma³ych zak³adach remontowo-budowlanych lub zak³adach
us³ug leœnych, gdzie niepotrzebne
jest wykszta³cenie œrednie, w³aœciciele zatrudnili na osobne stanowisko cz³owieka ze œrednim wykszta³ceniem i go szkolili. Czêsto te¿ firmy takie nie maj¹ swoich biur, a siedziby znajduj¹ siê w domach, skoro ca³a praca odbywa siê w terenie.
W³aœciciela czêsto rozlicza np. biuro rachunkowe. Trudno te¿ aby
taki inspektor chodzi³ po lesie za
pilarzem i dba³ o to, aby nie zapali³
siê pieñ œcinanego drzewa pod
wp³ywem tarcia ³añcucha. Podobnie w brygadach remontowych –
czy inspektor ma uczestniczyæ
podczas malowania œcian, b¹dŸ
stawiania œcianek dzia³owych, by
potwierdziæ budowlañcowi, ¿e ceg³a nie jest materia³em palnym?
Ciekawe jak taksówkarz zatrudni
inspektora, albo pielêgniarka na
kontrakcie prowadz¹ca dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ – czy ma chodziæ z inspektorem do pracy? A sprzedawca
warzyw albo lodów? Ale jedno jest
pewne - bezrobocie zmniejszy siê.
W ró¿nych serwisach prasowych koszt szkolenia podawany
jest w wysokoœci 1250 z³, ale to jest
zale¿ne od oœrodka szkoleniowego, za kurs mo¿na zap³aciæ nawet

Wyrok
Sygn. akt II K 587/08 Ds. 1371/08. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 17 grudnia 2008 r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: st. sekr. s¹d. Katarzyna Kwaœna
bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 17 grudnia 2008 r., sprawy

Przemys³awa Tomali

s. Tadeusza i Marianny z d. Oracz, ur. 27 marca 1990 r. w Resku; oskar¿onego
o to, ¿e: w dniu 18 paŸdziernika 2008 r. o godzinie 23.30 w Wêgorzynie na ul.
Grunwaldzkiej, kierowa³ motorowerem marki WANGYE, ne rejestracyjny ZLO
U584, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,76 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk
I. Oskar¿onego Przemys³awa Tomalê uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 1 kk i na tej podstawie wymierza mu
karê 80 (osiemdziesiêciu) stawek dziennych grzywny, ustalaj¹c wysokoœæ
jednej stawki na kwotê 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w “Tygodniku £obeskim”;
IV. Zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe, w
tym 80 (osiemdziesi¹t) z³otych tytu³em op³aty.

2000 z³. Do tego trzeba doliczyæ
koszty dojazdu, noclegu i diety, a te
nie s¹ niskie, skoro kurs ma trwaæ 80
godzin. Oznacza to, ¿e firmy, zmuszone sprostaæ nowym wymogom,
ponios¹ ogromne koszty. A za nieprzestrzeganie przepisów dotycz¹cych bhp grozi im kara do 30 tys. z³.
Zmieñcie tê ustawê
Krajowa Izba Gospodarcza ju¿
postuluje o nowelizacjê ustawy.
Zdaniem KIG inspektora powinno
zatrudniaæ siê w firmie zatrudniaj¹cej powy¿ej 100 pracowników, lub
posiadaj¹cych obiekty o kubaturze
1000 m szeœc. dla przebywania ludzi
lub 1500 m szeœc. dla obiektów magazynowych. Jeœli jednak postulaty
Krajowej Izby Gospodarczej nie
przynios¹ rezultatu, to pozostaje
pytanie, jak taka decyzja ma siê do
zapowiedzi u³atwienia prosperowania i otwierania nowych firm? Jak
maj¹ sobie poradziæ firmy, które, by
móc prosperowaæ, pisz¹ do urzêdów
gmin o umorzenie rat podatku, b¹dŸ
roz³o¿enie go na raty.
Równoczeœnie pracownik po
przeszkoleniu bêdzie wymaga³ dodatkowego wynagrodzenia, jako ¿e

bêdzie mia³ dodatkowe obowi¹zki.
Czy wiêc nowa ustawa wp³ynie pozytywnie na bezpieczeñstwo czy
mo¿e to kolejny niepotrzebny wymys³ i wydatek dla pracodawcy?
Dziêki pomys³owi Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej, kierowanego przez Jolantê Fêdak (z tego samego ugrupowania co Naczelny
Stra¿ak Polski Waldemar Pawlak) pracodawcy tylko z terenu powiatu ³obeskiego musieliby wydaæ od 2,5 do 4
milionów z³ tylko na przeszkolenie
pracowników .
W gminie Wêgorzyno jest bowiem 250 dzia³aj¹cych firm, w gminie
Dobra figuruje 153 przedsiêbiorców
(w tym: 119 mikroprzedsiêbiorstw i
34 œrednie).
Poza tym na terenie gminy Dobra dzia³alnoœæ wykonuje 11 œrednich przedsiêbiorców, którzy nie
figuruj¹ w ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej prowadzonej przez
Burmistrza Dobrej. Na terenie gminy Resko zaewidencjonowanych
jest 390 firm, w gminie £obez zarejestrowanych jest 1058 firm, w gminie Radowo Ma³e liczba firm wynosi 150. £¹cznie na terenie powiatu
jest ponad 2 tysi¹ce firm.
mm
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Jakie bud¿ety w gminach
(POWIAT). Bud¿ety gmin ju¿
zosta³y ustalone, podobnie jak plan
dochodów i wydatków. Niemal ka¿da
gmina ma ju¿ obliczony wskaŸnik
³¹cznej kwoty d³ugu publicznego na
koniec roku bud¿etowego, prócz
gminy £obez.
W gminie Dobra dochody bud¿etu zaplanowano na 10755257 z³,
wydatki w wysokoœci – 12688968 z³,
rozchody w wysokoœci 445.802 z³,
deficyt w wysokoœci 1.913.711 z³.
Deficyt bêdzie pokryty z kredytów i
wolnych œrodków.

WskaŸnik ³¹cznej kwoty d³ugu
publicznego na koniec roku bud¿etowego wyniesie 26,2 proc.
W gminie Resko dochody bud¿etu maj¹ wynieœæ 24471263 z³,
wydatki – 26761863 z³, rozchody –
494.400 z³, deficyt w wysokoœci –
2.290.600 z³.
Deficyt ma zostaæ pokryty z kredytów. Przy takim za³o¿eniu wskaŸnik ³¹cznej kwoty d³ugu publicznego
wyniesie 25,41 proc.
W gminie Wêgorzyno z kolei
dochody zaplanowano w wysokoœci 21123299 z³, wydatki - 22409830

WskaŸnik ³¹cznej kwoty d³ugu publicznego – w poszczególnych gminach

z³, rozchody – 3.184.934 z³, deficyt w
wysokoœci – 1.286.531 z³. Deficyt
zostanie pokryty z zaci¹gniêtych
kredytów. WskaŸnik ³¹cznej kwoty
d³ugu publicznego – 20.76 proc.
W gminie Radowo Ma³e dochody maj¹ wynieœæ – 9213990 z³, wydatki – 12469910 z³, rozchody – 460.288
z³, deficyt w wysokoœci – 3.255.920
z³.
Deficyt pokryty z zaci¹gniêtych
kredytów w kwocie 3.568.792 w tym
2.049.224 z³. WskaŸnik ³¹cznej kwoty

d³ugu publicznego – 29,10 proc.
W gminie £obez dochody bud¿etowe planuje siê w wysokoœci
32395528,94 z³, wydatki –
35764701,94 z³, rozchody – 1.130.827
z³, deficyt w wysokoœci – 3.369.173
z³. Deficyt pokryty przychodami
pochodz¹cymi z emisji obligacji komunalnych w wysokoœci 3.550 tys. z³
oraz zaci¹ganych po¿yczek 950 tys.
z³. WskaŸnik ³¹cznej kwoty d³ugu
publicznego – jest w trakcie opracowywania.
mm

Nowy zastêpca komendanta powiatowego
(£OBEZ). Wraz z nowym rokiem w Komendzie Powiatowej Policji w £obzie funkcjê zastêpcy komendanta pe³ni nadkomisarz Robert Gaj, który zast¹pi³ Edwarda
Olejnika. Olejnik zosta³ zastêpc¹
komendanta miejskiego w Szczecinie.
Komendant Wojewódzki Policji
w Szczecinie powo³a³ na stanowisko
I Zastêpcy Komendanta Powiatowego Policji w £obzie nadkomisarza
Roberta Gaja. Na tym stanowisku
zastêpca rozpocz¹³ pracê 1 stycznia
2009 roku. Wczeœniej by³ komendantem Komisariatu Policji w Po³czynie-Zdroju.
Robert Gaj mieszka w Bia³ogardzie, choæ urodzi³ siê we Wroc³awiu.
W Bia³ogardzie rozpocz¹³ swoj¹
s³u¿bê w czasie przemian w 1990
roku. Do s³u¿by zosta³ przyjêty 20
marca a ju¿ w kwietniu zosta³a zmie-

niona ustawa o policji. Zastêpca
komendanta uwa¿a, ¿e w tamtym
czasie trudniej pracowa³o siê ze
wzglêdu na mentalnoœæ spo³eczeñstwa, które nie widzia³o ró¿nicy pomiêdzy milicj¹ a policj¹. Obecnie
trudnoœæ polega na braku œrodków
koniecznych do pracy.
Robert Gaj zauwa¿a równie¿, ¿e
na przestrzeni lat zmieni³a siê nie
tylko mentalnoœæ spo³eczeñstwa,
ale i rodzaje przestêpstw. O ile niegdyœ by³y to przewa¿nie kradzie¿e i
kradzie¿e z w³amaniem, to obecnie
przewa¿aj¹ m.in. oszustwa z wykorzystaniem internetu, kradzie¿y
praw autorskich, przestêpczoœæ
narkotykowa i oko³onarkotykowa,
przestêpstwa przeciwko rodzinie
(np. zostawianie dzieci i wyje¿d¿anie do pracy zagranicê, molestowania itp.).
Do pocz¹tku 2007 roku Robert

Gaj zwi¹zany by³ z KPP Bia³ogard.
PóŸniej zosta³ przeniesiony do Po³czyna-Zdroju (KPP Œwidwin). Za
sukces uwa¿a odnalezienie podpalacza, który w gminie Brze¿no w latach 90. rozpoczyna³ swój proceder
od podpalania traw, a jesieni¹ ju¿
podk³ada³ ogieñ pod gospodarstwa. Drugim sukcesem dla zastêpcy komendanta jest odnalezienie w
ci¹gu oko³o miesi¹ca zabójcy 102letniej kobiety w gminie S³awoborze.
Po pracy pan Gaj lubi wypoczywaæ nad wod¹, dok¹d jeŸdzi rowerem b¹dŸ jednym ze swoich motocykli: I¿49 b¹dŸ Suzuki Bandit1200.
Motory bowiem s¹ jego pasj¹. Niestety, jak sam przyznaje, wêdkarzom
przy moczeniu kija nie pomo¿e, bowiem akurat wêdkowanie go nie
poci¹ga. Raz w roku stara siê wyruszyæ w góry, ale tylko poza sezonem
wakacyjnym. Wówczas mo¿na spo-

tkaæ go na szlakach w Tatrach albo
w Sudetach.
Mieszkañcom powiatu ³obeskiego jak i sobie zastêpca komendanta
¿yczy poczucia bezpieczeñstwa zarówno tego zewnêtrznego, jak i wewnêtrznego, spokoju i pracy.
mm
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Ksiê¿niczki i rycerze w „Dwójce”
(£OBEZ). W minion¹ sobotê
w tutejszej Szkole
Podstawowej nr 2 dzieci
mia³y wspania³¹ oczekiwan¹
zabawê karnawa³ow¹.
Ju¿ od godziny 9.00 w tutejszej
sali gimnastycznej rozbrzmiewa³a
muzyka. Najm³odszych do zabawy
nie trzeba by³o d³ugo zachêcaæ.
Wprawdzie sala jest du¿a, ale dzieci
potrzebuj¹ do harców i figli du¿o
przestrzeni. Pod okiem swoich pañ i
rodziców zabawa przebiega³a spokojnie i w bardzo mi³ej atmosferze.
Wró¿ki, ksiê¿niczki, elfy, rycerze, komandosi i wiele, wiele innych
postaci z bajek i legend bawi³o siê
na parkiecie w rytm muzyki. Zabawa
przerywana by³a konkursami chocia¿by z zakresu dobrego zachowania siê przy stole. Dzieci klêcz¹c i nie
u¿ywaj¹c r¹k mia³y zjeœæ ciastko z
talerzyka. Na parkiecie wraz ze swoimi milusiñskimi bawili siê zarówno
nauczyciele jak i rodzice. Przepiêkne i wymyœlne stroje cieszy³y oczy
zarówno ich posiadaczy jak i widzów. Dziewczynki dumnie chwali³y siê swoimi przebraniami, ch³opcy
od czasu do czasu skrywali twarze
za maskami, ale wszak wszyscy siê
tu znaj¹ doskonale i nikomu nie
uda³o siê oszukaæ swoich kolegów
i kole¿anek – tym bardziej nauczycielek. Zreszt¹ takiej potrzeby nie
by³o, bowiem dzieci mia³y zaledwie
dwie godziny na zabawê, wiêc wykorzysta³y j¹ wspaniale bawi¹c siê
na parkiecie, to tañcz¹c w parach, to
w kole czy te¿ szalej¹c pomiêdzy
parami w jak¿e popularnym wci¹¿
„wê¿u”.

Gdy czas zabawy skoñczy³ siê,
dzieci doœæ niechêtnie, jednak zdy-

scyplinowanie opuszcza³y salê wraz
ze swoimi paniami, by przebraæ siê i

udaæ do domów na zas³u¿one drugie
œniadanie.
mm

Aleja do wyciêcia?

Stare lodówki za darmo

(TROSZCZYNO). W ubieg³ym
roku na ³amach naszego tygodnika
mia³a swój wydŸwiêk gor¹ca dyskusja pomiêdzy zwolennikami i przeciwnikami wycinki drzew przy drodze do Troszczyny. Przypominamy,
¿e zwolennicy argumentowali swoje
zdanie tym, i¿ drzewa rosn¹ zbyt blisko skrajni jezdni, stwarzaj¹c przez
to niebezpieczeñstwo wypadku.
Wskazywali równie¿ na fakt, ¿e drze-

(£OBEZ-gmina). Od nowego
roku wesz³a ustawa nakazuj¹ca firmom zbieraj¹cym odpady komunalne bezp³atne odbieranie zu¿ytego
sprzêtu AGD od osób fizycznych.

wa s¹ stare i spróchnia³e, co mo¿e
powodowaæ kolejne zagro¿enie,szczególnie przy silnych wiatrach. Obroñcy drzew z kolei nie
chcieli dopuœciæ do wyciêcia szpaleru ze wzglêdu na ich zabytkowy charakter. Gor¹cy spór móg³ rozwi¹zaæ
jedynie dendrolog i do niego zwróci³a siê gmina o pomoc. Nic jeszcze nie
jest pewne, ale najprawdopodobniej
drzewa zostan¹ wyciêcie.
mm

Firmy za tak¹ us³ugê maj¹ ponosiæ
op³aty. Dotychczas sytuacja ta wygl¹da³a ro¿nie w zale¿noœci od firmy zbieraj¹cej odpady. W £obzie w³aœciwie nic
siê nie zmieni pod tym k¹tem, bowiem
PUK i tak odbiera³ zu¿yty sprzêt AGD
od mieszkañców za darmo.
W ubieg³ym roku tylko do ³obe-

skiego PUK-u trafi³o 5,74 tony zu¿ytego sprzêtu, czyli ponad dwukrotnie
wiêcej ni¿ w roku 2007. To oznacza, ¿e
ludzie coraz chêtniej przywo¿¹ go do
miejsca przeznaczenia, zamiast wywoziæ do lasu, aczkolwiek w lasach
zu¿ytych lodówek i telewizorów nadal nie brakuje.
Od tego roku obowi¹zek darmowego odbierania sprzêtu AGD maj¹ równie¿
skupy z³omu oraz sklepy sprzedaj¹ce
sprzêt AGD. Sklepy jednak najczêœciej
odbieraj¹ zu¿yty sprzêt tej samej firmy,
której produkty sprzedaj¹.
mm

Maj¹ nowego informatyka
(RESKO). Znane s¹ ju¿ wyniki
naboru na stanowisko odpowiedzialne za obs³ugê informatyczn¹
gminy i jej promocjê.
Propozycja pracy w urzêdzie nie

spotka³a siê z szerokim oddŸwiêkiem, do tej pracy zg³osi³o siê dwóch
kandydatów spe³niaj¹cych wymagania urzêdu: £ukasz Sobis z Reska
oraz Tomasz Ropelewski z Gryfic.
Wybrano reszczanina.
mm
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Ma³e Przedszkole w Karwowie
– na co dzieñ i od œwiêta…
poczêstunek przy wspólnym stole,
przy którym zasiedli: So³tys wsi – P.
Agata Kostka, przedstawiciel Rady
So³eckiej – P. Ewa Kopczyñska, rodzice i dzieci. Nikt do dzieci nie przyszed³ z pust¹ rêk¹ (goœcie przynieœli
upominki), a szczególnie Miko³aj,
który jak zwykle bardzo ucieszy³
najm³odszych paczkami i przekaza³
ufundowany przez Stowarzyszenie
nowy radiomagnetofon.
Bez wyj¹tku wszystkim rodzicom
nale¿¹ siê podziêkowania za pomoc
w organizacji spotkañ, ale najserdeczniejsze - dla Pani Danuty Nieradka i Iwony Potomskiej. Dziêki ich
codziennej pomocy i sumiennej pracy w naszym przedszkolu panuje ³ad
i porz¹dek.
(z)

(KARWOWO). W Ma³ym
Przedszkolu w Karwowie
(niepubliczny punkt przedszkolny)
Stowarzyszenie
Przyjació³ Karwowa realizuje
program „Ma³e wiejskie
Przedszkole w Karwowie”,
który finansowany jest z unijnych œrodków Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Dzia³ania placówki wspierane s¹ te¿ ze œrodków w³asnych Stowarzyszenia oraz
poprzez pomoc Gminy £obez
i £obeskiego Domu Kultury.
Dzieci w wieku od 3 do 5 lat z
miejscowoœci Karwowo i Karnice
maj¹ mo¿liwoœæ korzystania z opieki
przedszkolnej od poniedzia³ku do
pi¹tku. Na proœbê rodziców Przedszkole jest czynne w godz. od 06.45
do 13.00. Zajêcia w przedszkolu prowadzi bardzo lubiana przez dzieci i
rodziców Pani Izabela Wilczek, która
doje¿d¿a do pracy z £obza. Zajêcia
wychowania przedszkolnego prowadzone s¹ w oparciu o program
nauczania „Okienko”, zatwierdzony
przez MEN dla przedszkoli niepublicznych. Oprócz codziennych zajêæ w Przedszkolu dzia³a zespó³
wczesnego wspierania rozwoju
dziecka, w ramach którego dzieci i
rodzice korzystaj¹ z opieki logopedy
P. Moniki Smulskiej i psychologa P.
Kamili Rogaczewskiej - ¯ukowskiej.
Dziêki temu stale odbywaj¹ siê spotkania i konsultacje z tymi specjalistami i rodzice mog¹ na miejscu zasiêgn¹æ porady w sprawie swojego
dziecka. Oprócz tego dzieci codziennie otrzymuj¹ poczêstunek w postaci wyrobów mlecznych, owoców,
napojów witaminizowanych itp.
Przedszkole jest bardzo dobrze doposa¿one w nowe zabawki i pomoce
dydaktyczne, a tak¿e jest wygodnym, przytulnym i bardzo przyjaznym miejscem zabawy dla dzieci.
Przedszkole dla dzieci jest bezp³atne.
Utworzenie i funkcjonowanie

przedszkola w Karwowie jest bardzo
doceniane przez rodziców. Podczas
wizyty w Przedszkolu Redaktorów z
Polskiego Radia Szczecin w listopadzie br. – rodzice chêtnie wypowiadali siê o znaczeniu wychowania
przedszkolnego. Podkreœlali te¿ korzystny wp³yw przedszkola na ¿ycie
codzienne dzieci, które bardziej
dbaj¹ o swoje zabawki, porz¹dek w
pokoju i potrafi¹ popisaæ siê niejednym wierszykiem i piosenk¹. To bardzo dopinguje z kolei rodziców do
interesowania siê postêpami dziecka. Rodzice te¿ doceniaj¹ mo¿liwoœæ
korzystania z bezp³atnych specjalistycznych konsultacji na miejscu we
wsi, dziêki czemu nie musz¹ szukaæ
porady w odleg³ym mieœcie.
O dobre samopoczucie dzieci w
przedszkolu dbaj¹ dodatkowo sami
rodzice, którzy bardzo chêtnie w³¹czaj¹ siê w organizacjê okolicznoœciowych spotkañ. Dziêki temu w
grudniu 2008 roku do dzieci w Ma³ym Przedszkolu w Karwowie przyszed³ Œw. Miko³aj… i to a¿ 2 razy.
Rodzice wspólnie z nauczycielk¹
przygotowali spotkania: Miko³ajkowe i Wigilijne, w czasie których dzieci popisa³y siê swoimi wystêpami.
By³y wierszyki, piosenki, kolêdy i
wspólne „rodzinne” zdjêcie. Zorganizowano te¿ wspania³y œwi¹teczny
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Zagrali po raz XVII

(POWIAT). W niedzielê po raz
XVII zagra³a Wielka Orkiestra
Œwi¹tecznej Pomocy. Na ulicach
kwestowali wolontariusze, a ludzie
z dum¹ przyklejali serduszka. Tym
razem Fundacja Wielka Orkiestra
Œwi¹tecznej Pomocy ustali³a, ¿e za
zebrane pieni¹dze WOŒP kupi
sprzêt pozwalaj¹cy na wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci.
(RESKO). 11 stycznia w reskim
Centrum Kultury po raz XVII zagra³a
Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. Po ulicach naszego miasta kwestowa³o na rzecz Orkiestry 35 wolontariuszy, a w Centrum Kultury ju¿
o 10.30 zjawi³y siê przedszkolaki, by
swoimi wystêpami rozpocz¹æ
wspólne granie z Orkiestr¹. Tu¿ po
nich na scenê weszli uczniowie kl. IIII ze Szko³y Podstawowej w Resku
z piosenkami i recytacj¹ wierszy oraz
ko³o muzyczne tak¿e z SP. W jêzyku
angielskim piêknie zaœpiewali
uczniowie z kl. V ze Szko³y Podstawowej ze Starogardu. Natomiast
dziewczyny ze œwietlicy w Lubieniu
Dolnym wyst¹pi³y z przedstawieniem „O kradzieju, poddaj siê ”,a ich
kolega Damian £a¿ewski wyrecytowa³ swój w³asny wiersz pt. „WOŒP”.
Po nim na scenê wesz³a klasa VI a z
SP Resko, a tu¿ po niej Va z tej samej
szko³y, œpiewaj¹c kolêdy. Piêkne jase³ka wystawi³y dzieci z ko³a teatralnego Centrum Kultury, a zaraz po
nich zaœpiewa³ i zagra³ zespó³ SKAN
z Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku. Potem na keyboardach zagrali
Robert Zawada i Dominik Budak. A
pokaz karate by³ ciekaw¹ odmian¹ w
repertuarze programu WOŒP; wyst¹pili karatecy z CK Resko i grupa
m³odych karateków z Koszalina.
Nastêpnie zaœpiewa³y solo i w duecie Natalia Ho³owczak i Agnieszka

Wackoni. Po nich jak zwykle ¿ywio³owo zatañczy³y dziewczyny i jeden
ch³opak z zespo³u tanecznego
SPEKTRUM dzia³aj¹cego przy Centrum Kultury. Piêknie zaœpiewa³y
dziewczyny z ko³a muzycznego CK:
Ewelina Czaja, Anna Basiñska, Aleksandra Bieñkowska oraz Ma³gorzata Ceniak i Weronika KuŸmiñska,
coraz czêœciej bior¹ce udzia³ w ró¿nych przegl¹dach piosenki w ca³ym
województwie.
Na zakoñczenie imprezy swój
pierwszy pokaz gry na bêbnach
afrykañskich mieli gimnazjaliœci
Aneta Gromek, Paulina Pietrzak i
Hubert Rola, a tu¿ po nich wyst¹pi³
profesjonalny zespó³ z warsztatów
gry na bêbnach afrykañskich ze
Szczecina, prowadzonych przez
pana Leszka Wiszniewskiego. Chwilê po tym wystêpie og³oszono sumê

zebranych pieniêdzy i wrêczono
upominki dla wolontariuszy, którzy
zebrali najwiêksze kwoty. Byli to:
Karolina Pasieka z gimnazjum Resko, pan Andrzej Gradus (radny
powiatowy) i Daniel Danielczyk z SP
£abuñ Wielki. Na koniec programu
wyst¹pi³y dziewczyny z ko³a muzycznego Centrum Kultury œpiewaj¹c
„Piosenkê na Fina³”. O godzinie 20.00
przy wtórze syren Stra¿y Po¿arnej i
Pogotowia Ratunkowego, nad Reskiem rozb³ys³y fajerwerki, czyli po
raz XVII „Œwiate³ko do nieba”.
W trakcie programu odby³y siê
dwie licytacje, w ramach których zlicytowano gad¿ety z WOŒP i te podarowane przez sponsorów.
Mieszkañcy gminy i Reska t³umnie stawili siê w sali widowiskowej
Centrum Kultury, by wzi¹æ udzia³ w
licytacji i w loterii fantowej. Robiono

zakupy w sklepiku, z którego dochód
wspomóg³ Orkiestrê, a dzieci z
ochot¹ poddawa³y siê upiêkszaniu
twarzy piêknymi wzorami za symboliczn¹ z³otówkê.
W XVII Finale WOŒP w Resku
zebrano 8.483 z³ 44 gr. czyli o 450 z³
wiêcej ni¿ w ubieg³ym roku!
Sztab WOŒP przy Centrum Kultury w Resku z pani¹ Ann¹ Bogdañsk¹
jako Szefem Sztabu, serdecznie dziêkuje wszystkim sponsorom za ufundowanie gad¿etów do licytacji i na
loteriê, wolontariuszom, paniom licz¹cym zebrane pieni¹dze, uczniom i
nauczycielom ze szkó³, a pracownikom i sta¿ystom Centrum Kultury za
serce w³o¿one w zorganizowanie tegorocznego „orkiestrowego grania”.
Dziêkujemy Mieszkañcom za tak liczne przybycie i za Ich wielkie serca.
Alicja Tichanów
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III Festiwal Piosenki Bo¿onarodzeniowej „Gwiazdka”

Poœpiewali sobie
w Dobrej

(£OBEZ). W £obzie od godzin
rannych do 16.00 na ulicach miasta
kwestowali wolontariusze. Ju¿ o
11.00 w hali sportowej zaprezentowali siê przedszkolaki, uczniowie
szkól podstawowych oraz tancerze z „Iskry”. W samo po³udnie
odby³ siê turniej pi³ki no¿nej o Puchar Burmistrza £obza. Równie¿ w
po³udnie fina³ Orkiestry rozpocz¹³
siê w Be³cznej. Tutaj prócz kwesty
ulicznej odby³ siê turniej strzelecki, tenis sto³owy, koncert kolêd i
pastrora³ek w wykonaniu chóru
PZERiI „Uœmiech”. O godzinie
20.00 z ³obeskiego starego boiska
do nieba wystrzelono kolorowe
œwiate³ko do nieba. £obez zebra³
ponad 15 tys. z³.
(DOBRA).Do puszek zbiera³o w
gminie 30 wolontariuszy z doberskich szkó³. Impreza fina³owa odby³a siê na Rynku. Pogoda nie rozpieszcza³a. Wia³o i mrozi³o.
Nie by³o zbyt wielu ludzi. Jedni
przychodzili, drudzy odchodzili. Impreza jednak trwa³a. Od 15.00 na scenie wyst¹pi³y przedszkolaki z Przedszkola w Wojtaszycach, uczniowie
Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w
Dobrej, a potem kolejno HP SQUAD
- hip hopowy zespó³ z Dobrej, SI£A
TYCH WERSÓW - hip hopowy zespó³ ze Szczecina, WOOD&BRASS
BAND - zaprzyjaŸniona orkiestra z
Goleniowa oraz NO FUTURE - rockowa grupa ze Szczecina. Pomiêdzy
wystêpami odbywa³y siê aukcje, loteria, sprzedawaliœmy ciasta, bigos,
kie³baski i gor¹ce napoje. Zebraliœmy ponad 6300 z³ (jeszcze nie liczone w banku). To wiêcej, ni¿ przed
rokiem.
Podziêkowania dla Starostwa,
Rady Powiatu, sklepów i zak³adów
us³ugowych, prywatnych darczyñców, rodziców i uczniów naszych
szkó³. Jak zwykle pomogli nam stra¿acy i wielu ludzi dobrej woli, którzy
nigdy nie zawodz¹. Organizatorzy:
Urz¹d Miejski, Biblioteka Publiczna,
Gimnazjum i Szko³a Podstawowa w
Dobrej i Wojtaszycach.
Renata Siegieñ

(WÊGORZYNO) W tej gminie
zebrano ³¹cznie oko³o 6.600 z³, z czego do puszek wolontariuszy wpad³o
oko³o 3.200 z³. Na aukcji zebrano
1500 z³.
Tutaj koncerty dzieci z przedszkola, nauczania zintegrowanego,
szkól podstawowych i gimnazjum
przeplatane by³y pokazem pierwszej
pomocy w wykonaniu stra¿aków. W
trakcie trwania imprezy nie zabrak³o
aukcji na rzecz Orkiestry, podczas
których zebrano 1,5 tys. z³. Dla tych,
którzy zg³odnieli nie zabrak³o ani
s³odkich poczêstunków ani bigosu
czy grochówki przygotowanych
przez rodziców dzieci szkolnych.
Dzieci z TPD wykonywa³y makija¿ i
fryzury na tê szczególn¹ okazjê.
Chêtnych nie brakowa³o. Z kolei
uczniowie Szko³y Podtsawowej w
Runowie Pomorskim przygotowali
loteriê fantow¹.
Œwiate³ko do nieba wypuœcili
po¿arnicy z Sielska.
Podsumowaniem XVII Fina³u
niech bêdzie wiersz Damiana £a¿ewskiego z Lubienia Dolnego:
WOŒP
Wszyscy tutaj siê zbieramy
Ludziom chorym pomagamy
Cz³owiek chory to nie znaczy,
¿e jest gorszy ni¿ my tacy.
Wiêc orkiestra wielka rusza
czy to powódŸ, czy to susza
i zbieramy kwotê wszelk¹
j¹ zsumuj¹c bêdzie wielk¹.
Bo to jest najlepszy sposób
ratowania innych osób.
Apeluje ,nawet proszê
siê przydadz¹ ka¿de grosze.
Wrzuæ co mo¿esz do tej puszki
by ocaliæ jakieœ duszki.
Daj¹c grosze nic nie stracisz
tylko honor swój wzbogacisz.
Uratujesz jakieœ ¿ycie,
bêdziesz czu³ siê znakomicie.
Jak coœ wrzucisz nie zaboli
za to komuœ ¿yæ pozwoli.

(DOBRA) 50 m³odych wykonawców pojawi³o siê w minionym tygodniu w Dobrej, by œpiewaæ kolêdy
na III Festiwalu Piosenki Bo¿onarodzeniowej. Przyjechali z ró¿nych
miejscowoœci powiatu ³obeskiego,
ale i spoza niego.
Festiwal pomyœlany jest dla najm³odszych, którzy nie zawsze maj¹
okazjê poœpiewaæ i zaprezentowaæ
swoje umiejêtnoœci wokalne poza
szko³¹, w konfrontacji z innymi.
St¹d, uczniów z klas I - VI by³o w
Dobrej najwiêcej. I poœpiewali sobie.
Wykonawcy przyjechali z £obza,
Zajezierza, Reska, £osoœnicy, Runowa Pomorskiego, Wêgorzyna,
Nowogardu, Wierzbiêcina, Dêbic,
Chociwla, Iñska. Gospodarze reprezentowali wykonawcy z Dobrej i
Wojtaszyc.
Jury, tak jak w ubieg³ym roku,
ocenia³o wystêpy w sk³adzie: ks.
Piotr Leœniak, Lech Szpon i Barbara
Wilczek.
Klasy I - III
W kategorii klas I – III nagrodzi³o; I miejsce – Szymon Machocki z
Chociwla, II – Aleksandra Kruczyñska, reprezentuj¹ca Bibliotekê w
£obzie, a III miejsce przyzna³o Ewelinie Szpiewik ze Œwietlicy Terapeutycznej w £obzie. Wyró¿nienia
otrzymali: Natalia Pancewicz z
Wierzbiêcina i Natalia Dwórzyñska z
Dêbic.
W tej kategorii z naszego powiatu wyst¹pili: Patrycja Kustowska i
Aleksandra Buszyk z SP 1 w £obzie,
Dominika Kubacka i Maja Piskorz z
SP 2 £obzie, Kamila Osuchowska z
Dobrej oraz Ewa
Musielska, która
reprezentowa³a
parafiê w £obzie.
Klasy IV - VI
W kategorii
klas IV – VI jury
przyzna³o pierwsze miejsce Paulinie Kluczewskiej z
Dêbic, II – Ani
Waœ z Runowa Po-

morskiego, III – Ma³gosi Bogdanowicz z parafii œw. Rafa³a Kalinowskiego w Nowogardzie. Wyró¿nienia otrzymali: Natalia Moroz z Iñska
i Magdalena Zaj¹c z Wierzbiêcina.
Powiat reprezentowali: Karolina
Ankowska z Dobrej, Paulina Karaœ i
Magda Adamowicz z SP 1 w £obzie,
Klaudia Ko³odyñska z SP 2 w £obzie,
Marta Michalik - parafia œw. Klary w
Dobrej, Sara Nieszporek z £osoœnicy, Nikola Walkowiak z Reska, Kornelia Mierzwiak i Ola Tarnicka z parafii w Zajezierzu.
Gimnazjum
W tej kategorii pierwsze miejsce
wyœpiewa³a Katarzyna Sowul z Nowogardu, II – Monika Delik z Iñska,
a III – Paulina Stachniuk z Wêgorzyna. Wyró¿nienia otrzymali: Bartosz
Fedak z Nowogardu i Barbara Szkup
z Dobrej.
Pozostali wykonawcy: Aneta
Chrostowska z £obza, Magdalena
Rusnak, Julita Cieœlak z Dobrej,
Weronika KuŸmiñska i Ewelina Czaja z Reska, Justyna Szymalak z Wêgorzyna.
Nagrody w kategorii najm³odszej
ufundowa³a Szko³a Podstawowa w
Dobrej, starosta dla wykonawców
klas IV – VI, a burmistrz Dobrej dla
gimnazjalistów. Nagrody dla wyró¿nionych oraz upominki ufundowali
sponsorzy: firma Paramix, firma Samba, Jerzy Furmañczyk, Piekarnia
Marpis i Nadleœnictwo. Podziêkowania od organizatorów. Na koniec
wszyscy zaœpiewali kolêdê i rozjechali siê do domów. Do zobaczenia
za rok!
(r)
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OG£OSZENIA DROBNE

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

MIESZKANIA

MOTORYZACJA

£obez

£obez

Region

Inspektor ochrony przeciwpo¿arowej poszukuje pracy w dowolnym
zakresie - tel. 880 617 293.

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w Dobrej Nowogardzkiej, ul. Traugutta. Cena 80 tys. z³. Tel. 091 39 25
087.

Sprzedam Volvo 340 po kapitalnym
remoncie, by³ robiony dla siebie –
brak kierowcy wiêc sprzedajê. Tel.
692 173 708 – Wêgorzyno.

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.
Q Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Œwiêtoborcu, 3 pokoje 63 mkw.
Tel. 072 114 10 09, 0609 863 917.
Mieszkanie 3 pok. w Unimiu, 67
mkw., bezczynszowe, po remoncie
+ gara¿ 40 mkw. Cena 125 tys. do
uzgodnienia. Tel. 887 256 755.
Pilnie poszukujê ma³ego mieszkania (mo¿e byæ kawalerka) do
wynajêcia w £obzie lub okolicy.
Tel. 516 921 453.

Gryfice

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.

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w centrum Gryfic. Tel. 091 387 23
97, 507 316 052.

INNE

Wynajmê mieszkanie 2 pok., kuchnia i ³azienka, niezale¿ne wejœcie.
Tel. 509 431 779.

Region

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.

Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.

US£UGI

Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.

Region

Sprzedam pianino, stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 091
392 16 07. 0601 587 438.

£obez
Owczarki tanio sprzedam – odrobaczone, zaszczepione. Tel. 500
155 668.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. Tel.
091 397 59 24, 505 972 167.

Drawsko
Sprzedam klacz. Tel. 094 367 32 16.

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

MATRYMONIALNE

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

Wideofilmowanie – Tel. 0605 732 267.

Sprzedam opony zimowe 195/65/
R15 4 szt. Bardzo ma³o u¿ywane,
cena 670,00 z³. Tel. 605 522 340.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg
5000 km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.
Q Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.
Sprzedam Opel Vectra C kombi, rok
prod. grudzieñ 2004, bordowy metalik, przebieg 108000km, zadbany,
ksi¹¿ka serwisowa, 1 w³aœciciel 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¿liwoœæ wys³ania zdjeæ na maila.

tygodnik ³obeski13.01.2009 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI

£obez
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.
Sprzedam dzia³ki budowlane (10,
11, 12 arów) w £obzie przy ul. Strumykowej. Tel. 509 448 017.
Sprzedam gara¿ murowany w Wêgorzynie. Tel 0 608 813 947.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Gryfice
Kupiê kawalerkê w Gryficach lub
Trzebiatowie. Tel. 091 384 48 64
(wieczorem).

Drawsko
Sprzedam 3 dzia³ki budowlane – 32
a, 32 a, 21 a, w ZagoŸdzie przy trasie
£obez - Drawsko, 5 km od Drawska
przy hydroforni. Woda, œwiat³o, gaz.
Tel. 696 972 337, 692 173 708.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ, gabinet, biuro. Lokal
polo¿ony na ul. Miros³awieckiej 38,
teren by³ego POMu, obok Stacja
Kontroli Pojazdów. 45 mkw., 2,8
mkw. ubikacja, miejsce parkingowe. Kontakt: 094 - 36 71543 lub
694476882.

Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

£obez

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

Sprzedam komplet kó³ zimowych Opel Astra2. Stan idealny! Cena
500 PLN - do uzgodnienia. Tel. 664417-147.

Œwidwin

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

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

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

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

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

Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
Wykonujemy profesjonalne strony
internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

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

Reklama w Tygodniku £obeskim
Tel./fax 091 3973730

tygodnik ³obeski13.01.2009 r.

INFORMACJE

Str
Str.. 13

Gdy choinka zap³onie…
18 grudnia 2008 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w £obzie, z okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia odby³ siê uroczysty koncert kolêd i pastora³ek. Atmosfera by³a
wyj¹tkowa – olbrzymia choinka i
piêkne dekoracje zdobi³y salê gimnastyczn¹, a na scenie mali artyœci w
repertuarze œwi¹tecznym: „Jest taki
dzieñ”, „Wigilia”, „Cicha noc”,
„Œwieæ gwiazdeczko”, „Anio³ek naj³adniejszy”, „Lulaj¿e Jezuniu”, „Maleñka mi³oœæ”, „Gdy œliczna panna
syna ko³ysa³a”.
Gospodarzami koncertu byli: Ola
Gêsikiewicz i Piotr Wyczo³ek. Wœród
zaproszonych goœci byli: przed-

szkolaki z przedszkola im. Krasnala
Ha³aba³y, burmistrz Ryszard Sola,
wiceburmistrz Ireneusz Kabat,
ksi¹dz proboszcz Stanis³aw Helak,
dyrektor Poradni PsychologicznoPedagogicznej w £obzie pani Henryka Pilecka-Wiœniewska oraz rodzice uczniów.
Œwi¹teczny nastrój udzieli³ siê
wszystkim zgromadzonym. Wykonawcy zostali nagrodzeni przez pana
burmistrza ogromn¹ torb¹ cukierków. Koncert organizowa³ Piotr Kowalczyk, a uczestnicy przygotowywali siê pod kierunkiem Bo¿eny
Korniluk, S³awomiry Kiwa³y i Ma³gorzaty Zieniuk. Imprez¹ towarzysz¹c¹ by³ kiermasz œwi¹teczny przygotowany przez Beatê Zapalsk¹ i
Gra¿ynê Tymoszczuk. Na stoisku
znalaz³y siê prace z gliny wykonane
na warsztatach ceramicznych oraz
kartki œwi¹teczne, stroiki, ozdoby
autorstwa dzieci i ich rodziców. Urokliw¹ wystawê pod has³em „Anio³y,
anio³ki, anio³eczki” przygotowali
Ma³gorzata ¯aczek i Piotr Kowal-

czyk. Na zwiedzaj¹cych czeka³y ma³e
i du¿e anio³y wykonane ró¿norodn¹
technik¹. Ekspozycja bardzo siê
podoba³a. Zadania zwi¹zane z realizacj¹ wszystkich tych przedsiêwziêæ realizowano w ramach projektu „Nasza szko³a nasz¹ szans¹” finansowanego przez Program Operacyjny Kapita³ Ludzki.
Ewa Górny, Ilona Osieczko
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Kolêdowali w Trzech Króli Biblioteka zlikwidowana
(£OBEZ). Los Biblioteki Pedagogicznej w £obzie jest ju¿ przes¹dzony. Jedna z pañ otrzyma³a ju¿
wypowiedzenie i pracowaæ bêdzie do
koñca marca, druga z pañ jest obecnie na macierzyñskim, wiêc wypowiedzenie z pracy otrzyma póŸniej.

(DOBRA) M³odzie¿ gimnazjalna w Dobrej realizuje projekt, na
który szko³a otrzyma³a spore fundusze. Nie s¹ to pieni¹dze zmarnowane, bo jedn¹ z realizacji jest teatr,
który cieszy siê autentycznym zainteresowaniem uczniów.
W³aœnie grupa uczniów pod kierunkiem pani Gra¿yny Motyliñskiej
przygotowa³a i wystawi³a w koœciele, w Trzech Króli, jase³ka pt. „Zabraæ

ludziom czas”. Jase³ka opowiada³y o
tym, jak diabe³ki na kongresie naradza³y siê, jak ludziom zabraæ. By to
zrobiæ wymyœli³y... konsumpcjonizm
i jego narzêdzia – telewizjê, reklamê
itp. Ludzie dzisiaj pracuj¹ mniej, ni¿
poprzednie pokolenia, które wszystko robi³y rêcznie, a dzisiaj pracuj¹
maszyny, ale i tak ludzie nie maj¹
czasu. Przedstawienie koñcz¹ narodziny Jezusa w ¿³óbku, czyli przejœcie od materii do duchowoœci. KAR

Burmistrz £obza, mimo starañ w
województwie niewiele móg³ zdzia³aæ, bo jak siê zdaje los bibliotek
pedagogicznych w terenie by³ przes¹dzony. Burmistrzom pozostawiono jedynie wybór – braæ woluminy,
b¹dŸ zrezygnowaæ ze wszystkiego.
Ksi¹¿ki z biblioteki pedagogicznej
pozostan¹ w £obzie. Zadaniem miasta bêdzie zatrudniæ osobê w nowym
dziele pedagogicznym o ile obecne
panie nie zgodz¹ siê na dalsz¹ pracê
w bibliotece. Gdyby siê zgodzi³y
przejœæ utraci³yby pó³roczn¹ odprawê i Kartê Nauczyciela oraz dotychczasow¹ wysokoœæ pensji i mniejsz¹
liczbê godzin. Tak wiêc województwo z nowym rokiem sprezentowa³o
gminie nowe koszty zwi¹zane z
utrzymaniem dzia³u pedagogiczne-

go w ramach biblioteki publicznej. A
co na to prawo?
Samorz¹d województwa ma obowi¹zek prowadzenia sieci bibliotek
pedagogicznych na terenie województwa. Ustalenie struktury sieci,
to znaczy liczby jednostek nale¿y do
organu prowadz¹cego. Samorz¹d
województwa mo¿e samodzielnie
tworzyæ, przekszta³caæ i likwidowaæ
biblioteki pedagogiczne oraz ich filie
a tak¿e ³¹czyæ je w zespo³y ze szko³ami lub placówkami systemu oœwiaty mo¿e te¿ przekazaæ bibliotekê pedagogiczn¹ innemu samorz¹dowi
przy czym takie przekazanie nie musi
oznaczaæ jej likwidacji. Mo¿e ona
pozostaæ jako samodzielna jednostka organizacyjna gminy. Nie mo¿na
jednak przekszta³ciæ bibliotekê pedagogiczn¹ w publiczn¹. Nie mo¿na
te¿ utworzyæ biblioteki publicznej w
miejscu biblioteki pedagogiczne – to
wymaga uprzednio jej likwidacji. Z
takiego wyjœcia skorzysta³o województwo równoczeœnie zrzucaj¹c na
barki gminy ciê¿ar jej utrzymania i
prowadzenia.
mm

Dotacja dla TPD
(£OBEZ) Urz¹d miejski rozstrzygn¹³ konkurs na realizacjê zadañ z zakresu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w
zakresie pomocy rodzinie oraz organizowania zajêæ pozalekcyjnych dla
dzieci w 2009 roku.

Dotacjê z tego konkursu, w wysokoœci 20 tys. z³ przyznano Towarzystwu Przyjació³ Dzieci w Szczecinie, które prowadzi placówkê w
£obzie. Dodatkowo TPD otrzyma³o
tysi¹c z³otych na prowadzenie zajêæ
w czasie ferii zimowych.
(r)

Wyrok

Sygn. akt II K 578/08 Ds. 1066/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 10 grudnia 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a przy udziale Prokuratora
Ma³gorzaty Post – Dziêcio³, po rozpoznaniu dnia: 10.12.2008 r., sprawy:

Jerzego Ba³trukiewicza

s. Teodora i Marii z d. Kneller, ur. 29 listopada 1955 r. w Polanowie; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 19 wrzeœnia 2008 r. o godz. 15.05, na drodze wojewódzkiej nr 146, Dobra – Mieszewo, kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿onej wynikiem 0,33 mg/l w wydychanym powietrzu, tj. o
czyn z art. 178 a par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Jerzego Ba³trukiewicza uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk w zw.
z art. 34 par. 1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karê 6 (szeœciu) miesiêcy
ograniczenia wolnoœci zobowi¹zuj¹c go do wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie w wymiarze 20 (dwadzieœcia) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres roku;
III. Na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 06 listopada 2008 r.;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia
kosztów i op³aty w ca³oœci.

Wyrok

Sygn. akt II K 589/08 Ds. 1340/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18 grudnia 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 18.12.2008 r.
sprawy

Krzysztofa Jaros³awa Wo³owiec
s. Kazimierza i Czes³awy z d. Wielgosz, ur. 18 lipca 1981 r. w Bia³ogardzie;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 10 paŸdziernika 2008 r. o godzinie 18.50 na drodze
publicznej nr 0915Z w ¯elmowie, gm. Radowo Ma³e, kierowa³ rowerem,
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwym, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,30 mg/l
o godzinie 18.51 alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a
par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Krzysztofa Jaros³awa Wo³owiec uznaje za winnego
pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par.
2 kk w zw. z art. 34 par. 1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karê 6
(szeœciu) miesiêcy ograniczenia wolnoœci zobowi¹zuj¹c go do wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Gminy w Radowie Ma³ym w
wymiarze 20 (dwadzieœcia) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres roku;
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 i op³aty w ca³oœci.
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Nabór na wolne stanowisko
g³ównego ksiêgowego
w Gimnazjum w Wêgorzynie

Nabór na wolne stanowisko urzêdnicze g³ównego
ksiêgowego w Szkole Podstawowej w Wêgorzynie

Dyrektor Gimnazjum w Wêgorzynie, im. Or³a Bia³ego,
ul. Koœciuszki 29, 73-155 Wêgorzyno,

og³asza nabór na wolne stanowisko urzêdnicze:
g³ównego ksiêgowego w wymiarze pe³nego etatu

og³asza nabór na wolne stanowisko:
g³ównego ksiêgowego w wymiarze pe³nego etatu.

Dyrektor Szko³y Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa
Ga³czyñskiego, ul. Grunwaldzka 2, 73-155 Wêgorzyno,

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

Miejsce wykonywania pracy: Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie
i Szko³a Podstawowa w Runowie Pomorskim.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorz¹dowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

I. Zakres zadañ wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie ksiêgowoœci Gimnazjum w Wêgorzynie i Przedszkola Publicznego
w Wêgorzynie,
2. Wykonywanie niezbêdnych operacji ksiêgowych zwi¹zanych z
gospodark¹ finansow¹ jednostki,
3. Wykonanie dyspozycji œrodkami pieniê¿nymi,
4. Dekretacja i ksiêgowanie dokumentów ksiêgowych,
5. Rozliczenia z Urzêdem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych na umowê o pracê, na umowê zlecenie,
6. Sporz¹dzanie deklaracji podatkowej PIT-4,
7. Prowadzenie rachunkowoœci jednostki,
8. Dokonywanie wstêpnej kontroli zgodnoœci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
9.Dokonywanie wstêpnej kontroli kompletnoœci i rzetelnoœci dokumentów dotycz¹cych operacji gospodarczych i finansowych.

I. Zakres zadañ wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie ksiêgowoœci Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie
i Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim,
2. Wykonywanie niezbêdnych operacji ksiêgowych zwi¹zanych
z gospodark¹ finansow¹ jednostki,
3. Wykonanie dyspozycji œrodkami pieniê¿nymi,
4. Dekretacja i ksiêgowanie dokumentów ksiêgowych,
5. Rozliczenia z Urzêdem Skarbowym w zakresie podatku
dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych na umowê
o pracê, na umowê zlecenie,
6. Sporz¹dzanie deklaracji podatkowej PIT-4,
7. Prowadzenie rachunkowoœci jednostki,
8. Wykonywanie dyspozycji œrodkami pieniê¿nymi,
9. Dokonywanie wstêpnej kontroli zgodnoœci operacji gospodarczych
i finansowych z planem finansowym,
10.Dokonywanie wstêpnej kontroli kompletnoœci i rzetelnoœci
dokumentów dotycz¹cych operacji gospodarczych i finansowych.

II. Wymagania niezbêdne:
1.Jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wy¿sze studia zawodowe - kierunek rachunkowoœæ, uzupe³niaj¹ce studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe - kierunek rachunkowoœæ,
co najmniej 3-letnia praktyka w ksiêgowoœci,
2. Bardzo dobra znajomoœæ obs³ugi komputera w tym programów
Excel, Word i internetu,
3. Znajomoœæ ustawy: o rachunkowoœci, finansach publicznych,
4. Pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystania w pe³ni
z praw publicznych,
5. Obywatelstwo polskie,
6. Osoba nie skazana prawomocnie: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzia³alnoœci instytucji pañstwowych oraz samorz¹du terytorialnego, przeciwko wiarygodnoœci
dokumentów lub za przestêpstwa karne skarbowe,
7. Niekaralnoœæ za przestêpstwa pope³nione umyœlnie,
8. Dobry stan zdrowia,

II. Wymagania niezbêdne:
1.Jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wy¿sze studia
zawodowe - kierunek rachunkowoœæ, uzupe³niaj¹ce studia
magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe - kierunek
rachunkowoœæ, co najmniej 3-letnia praktyka w ksiêgowoœci,
2. Bardzo dobra znajomoœæ obs³ugi komputera w tym programów
Excel, Word i internetu,
3. Znajomoœæ ustawy: o rachunkowoœci, finansach publicznych,
4. Pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystania w pe³ni
z praw publicznych,
5. Obywatelstwo polskie,
6. Osoba nie skazana prawomocnie: przeciwko mieniu, przeciwko
obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzia³alnoœci instytucji
pañstwowych oraz samorz¹du terytorialnego, przeciwko
wiarygodnoœci dokumentów lub za przestêpstwa karne skarbowe,
7. Niekaralnoœæ za przestêpstwa pope³nione umyœlnie,
8. Dobry stan zdrowia.

III. Wymagania dodatkowe:
1. Obowi¹zkowoœæ,
2. Rzetelnoœæ,
3. Dyspozycyjnoœæ i solidnoœæ,
4. Umiejêtnoœæ pracy w zespole.
IV. Wymagane dokumenty i oœwiadczenia:
1. Podanie o przyjêcie na stanowisko g³.ksiêgowego zawieraj¹ce
zgodê na przetwarzanie danych osobowych,
2. Kwestionariusz osobowy z fotografi¹,
3. ¯yciorys (CV),
4. Kopie dyplomów (uwierzytelnionych) oraz innych dokumentów
potwierdzaj¹cych wykszta³cenie i kwalifikacje,
5. Kopie œwiadectw pracy dotychczasowych miejsc pracy (uwierzytelnione),
6. Oœwiadczenie kandydata o niekaralnoœci za przestêpstwo pope³nione umyœlnie,
7. Aktualne zaœwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami nale¿y sk³adaæ osobiœcie lub przes³aæ listownie w terminie do 26.01.2009 r. do godz. 1500
do sekretariatu szko³y (liczy siê termin wp³ywu dokumentów do szko³y) w zamkniêtych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko
g³ównej ksiêgowej”. Adres sk³adania dokumentów: Gimnazjum im.
Or³a Bia³ego w Wêgorzynie , ul. Koœciuszki 29, 73-155 Wêgorzyno.
Inne informacje:
Postêpowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa.
Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 28.01.2009 r. w Gimnazjum
w Wêgorzynie o godz. 1100 w sali Nr 11. Przy naborze przewiduje siê
indywidualn¹ rozmowê z kandydatem. Bli¿sze informacje mo¿na
uzyskaæ pod numerem telefonu (091) 39 71 808.

III. Wymagania dodatkowe:
1. Obowi¹zkowoœæ,
2. Rzetelnoœæ,
3. Dyspozycyjnoœæ i solidnoœæ,
4. Umiejêtnoœæ pracy w zespole,
5. Prawo jazdy kategorii B.
IV. Wymagane dokumenty i oœwiadczenia:
1. Podanie o przyjêcie na stanowisko g³. ksiêgowego zawieraj¹ce
zgodê na przetwarzanie danych osobowych,
2. Kwestionariusz osobowy z fotografi¹,
3. ¯yciorys (CV),
4. Kopie dyplomów (uwierzytelnionych) oraz innych dokumentów
potwierdzaj¹cych wykszta³cenie i kwalifikacje,
5. Kopie œwiadectw z wszystkich dotychczasowych miejsc pracy
(uwierzytelnionych),
6. Oœwiadczenie kandydata o niekaralnoœci za przestêpstwo
pope³nione umyœlnie,
7. Aktualne zaœwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami nale¿y sk³adaæ osobiœcie lub
przes³aæ listownie w terminie do 26.01.2009 r. do godz. 1500 do sekretariatu szko³y (liczy siê termin wp³ywu dokumentów do szko³y) w zamkniêtych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko g³ównego ksiêgowego”. Adres sk³adania dokumentów: Szko³a Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego, ul. Grunwaldzka 2, 73-155 Wêgorzyno.
Inne informacje: Postêpowanie konkursowe przeprowadzi komisja
konkursowa. Konkurs zostanie przeprowadzony 28.01.2009 r. w Szkole Podstawowej w Wêgorzynie o godz. 900 w sali nr 45. Przy naborze
przewiduje siê indywidualn¹ rozmowê z kandydatem. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu (091) 39 71 418.
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„Czarodzieje”
z Be³cznej
Pi³ka siatkowa nale¿y do
najpopularniejszych sportów
zespo³owych na terenie
powiatu ³obeskiego.
Dyscyplina ta znalaz³a wrêcz
idealne warunki bazowe do
dalszego jej rozwoju,
szczególnie wœród dzieci i
m³odzie¿y szkolnej.
Nasze gminne placówki oœwiatowe wyposa¿one s¹ w 10 sal gimnastycznych oraz 5 nowoczesnych hal
sportowych! Uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i œrednich maj¹ zorganizowany system
wspó³zawodnictwa sportowego.
Cykl zawodów (w pi³ce siatkowej i
innych sportach) rozpoczyna siê na
szczeblu szkolnym i powiatowym,
potem najlepsi rywalizuj¹ w regionie
oraz w finale wojewódzkim.
Tegoroczne zawody o Mistrzo-

stwo Powiatu £obeskiego Szkó³
Podstawowych w Pi³ce Siatkowej
Ch³opców przeprowadzono w hali
sportowej w Wêgorzynie. Rewelacj¹ turnieju okazali siê reprezentanci Szko³y Podstawowej z Be³cznej, którzy zajêli I miejsce i zdobyli
puchar Starosty £obeskiego.
M³odzi siatkarze ze szko³y wiejskiej – podopieczni Kazimierza Pawelca, zostali wzorowo przygotowani do zawodów powiatowych.
Wykazali w walce na boisku wysokie umiejêtnoœci techniczne i bez
problemu radzili sobie zarówno w
grze obronnej jak i w ataku. W bezpoœredniej rywalizacji pod siatk¹
„czarodzieje z Be³cznej” pokonali
kolejno: SP nr 2 z £obza 2:1, SP nr 1
z £obza 2:0 i SP z Wêgorzyna 2:1.
Teraz nasz najlepszy ch³opiêcy
team przyst¹pi do rywalizacji z mistrzowskimi zespo³ami z powiatów
Wa³cz, Stargard Szcz., Drawsko i
Choszczno.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Tabelka koñcowa rozgrywek w pi³ce siatkowej:
1.
2.
3.
4.

SP Be³czna (nauczyciel Kazimierz Pawelec)
SP Wêgorzyno (nauczyciel Dariusz Czajka)
SP nr 2 £obez (nauczyciel Waldemar Winiarski)
SP nr 1 £obez (nauczyciel Piotr B³a¿ejowski).

Na zdjêciu – nagrodzony pucharami zespó³ siatkarzy z Be³cznej w sk³adzie (u góry od lewej): Daniel Perka (kl.VI), Kacper Kreller (kl.V), Mateusz
Gunera (kl.IV), Pawe³ Kielan (kl.VI), (poni¿ej): Hubert Szpyruk (kl.V), Jaros³aw Perka (kl.V), Remigiusz Grzesik (kl.IV), Piotr Dzik (kl.VI) oraz nauczyciel
wychowania fizycznego Kazimierz Pawelec.

tygodnik ³obeski13.01.2009 r.

Nie ma to jak przyk³ad

Pojechali do Rewala
na mecz kadetów

(DOBRA) Zapewne ju¿ nied³ugo
us³yszymy o siatkarskich talentach z
Dobrej. Na razie trenuj¹ i wygrywaj¹
lokalne turnieje, ale mo¿e jak dorosn¹.... Jest tu kilka osób, które propaguj¹ siatkówkê, a jedn¹ z nich jest
dyrektor gimnazjum Krzysztof Motyliñski, który co roku organizuje nocny maraton siatkarski, zapraszaj¹c do
rywalizacji zaprzyjaŸnione ekipy.
M³odzi podgl¹daj¹ i ucz¹ siê.
W ten sposób zbudowa³ w gimnazjum dru¿ynê siatkarsk¹, a przy niej
pojawili siê i kibice, bez których prawdziwe widowisko sportowe nie istnieje. Rozmawiaj¹c z dyrektorem Moty-

liñskim by³em œwiadkiem autentycznego zainteresowania uczniów siatkówk¹. Przychodzili do gabinetu zapisywaæ siê na sobotni wyjazd na mecze
siatkówki rozgrywane w Rewalu, w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Europy Kadetów (rocznik 1991/1992), a
wiêc prawie rówieœników. Polska w
tych rozgrywkach zmierzy³a siê z Bia³orusi¹, Dani¹, Estoni¹ i w ostatnim
meczu z Ukrain¹. I w³aœnie na ten mecz
wybra³a siê doberska m³odzie¿. Polacy
zakwalifikowali siê, a uczniowie mogli
obejrzeæ siatkówkê na dobrym poziomie. Wiadomo, ¿e podró¿e i przyk³ady
kszta³c¹.
(r)

Udany debiut Marcina
Marcin Grynkiewcz, ³obezianin, od dwóch lat zawodnik klubu
lekkoatletycznego Pomorze Stargard Szczeciñski – czyni dalsze
spodziewane postêpy w biegach
sprinterskich.
W pierwszym tegorocznym starcie dnia 10.01.2009 r. w Miêdzynarodowym Halowym Mitingu w DreŸnie
zaj¹³ I miejsce w biegu na 300 m, osi¹gaj¹c swój nowy rekord ¿yciowy
35,05 s. Udany debiut w rozpoczêtym
sezonie halowym, to dobry prognostyk przed czekaj¹cym go wa¿nym
sezonem startowym latem 2009 r.
Marcin Grynkiewicz nale¿y
obecnie do juniorskiej czo³ówki 400metrowców w kraju. Jest aktualnym
mistrzem Polski w tej konkurencji
rezultatem 47,62 s. Œwietne wyniki w
ca³ym sezonie 2008 roku prze³o¿y³y
siê na otrzymaniu powo³ania przez
Polski Zwi¹zek Lekkiej Atletyki do
kadry narodowej juniorów. By³y zawodnik ³obeskiego gimnazjum (instruktor i nauczyciel wf Kazimierz
Mikul) ma szansê wystartowaæ w
tegorocznych Mistrzostwach Europy Juniorów w Nowym Sadzie (Serbia) na 400 m indywidualnie i w sztafecie. Niektórzy fachowcy lekkiej
atletyki w kraju widz¹ Marcina jako
realnego kandydata do udzia³u w
Igrzyskach Olimpijskich w Londynie

w roku 2012. Teraz m³ody kadrowicz
objêty jest szkoleniem centralnym i
klubowym – ³¹cznie do okresu startowego w maju 2009 odbêdzie 5 obozów, w tym zgrupowanie na Cyprze.
Rekordy ¿yciowe Marcina Grynkiewcza (LKS Pomorze Stargard
Szcz., trener klubowy Zbigniew
Krzysiek).
100 m – 11,00 s
200 m – 21,88 s
300 m – 35,05 s
400 m – 47,62s
800 m – 1:56,87 min.
Zdzis³aw Bogdanowicz

tygodnik ³obeski13.01.2009 r.
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II GALA SPORTU

„SPORTOWIEC ROKU 2008
POWIATU £OBESKIEGO”

Impreza pod patronatem Przewodnicz¹cego Rady Powiatu i Starosty £obeskiego.

CEL KONKURSU: promocja osi¹gniêæ kultury fizycznej w gminach i powiecie ³obeskim dalsza integracja mieszkañców powiatu ³obeskiego wyró¿nienie zas³u¿onych sportowców i dzia³aczy sportowych
TERMIN I MIEJSCE: 14 luty 2009 roku, sobota o godzinie 16.00, Hala Sportowo-Widowiskowa w £obzie, ul. Orzeszkowej 7.
REALIZATORZY: Powiatowa Rada Sportu pod przewodnictwem Marcina Æwik³y.
Kapitu³a Konkursowa (7 cz³onków) pod kierunkiem Janusza Skrobiñskiego.
KATEGORIE KONKURSOWE
Kategoria g³ówna
NAJLEPSZY SPORTOWIEC POWIATU £OBESKIEGO W ROKU 2008
- nominacje sportowców zg³aszaj¹ gminy, kluby sportowe, szko³y i inne organizacje i stowarzyszenia
- nominowani za rok 2008 musz¹ byæ mieszkañcami powiatu ³obeskiego i reprezentowaæ klub – organizacjê – placówkê oœwiatow¹ z terenu powiatu ³obeskiego
- prezentacja kandydatów bêdzie prowadzona przez lokalne czasopisma i na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego
- wyboru 3 najlepszych sportowców dokona Kapitu³a Konkursowa.
Kategoria II
NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC POWIATU £OBESKIEGO W
PLEBISCYCIE CZYTELNIKÓW
- nominacje sportowców typuje Kapitu³a Konkursowa
- czasopisma lokalne: Tygodnik £obeski i Nowy Tygodnik £obeski umieszczaj¹
kupony konkursowe na „10 najlepszych sportowców roku”. Wyboru dokonuj¹
czytelnicy. Suma punktów decyduje o kolejnoœci sportowców w konkursie.
Kategoria III
SPORTOWIEC – UCZEÑ SZKO£Y PODSTAWOWEJ
- nominacje zg³aszaj¹ wy³¹cznie szko³y podstawowe z terenu powiatu ³obeskiego (dyrektor Szko³y, prezes UKS)
- ka¿da placówka (w powiecie pracuje13 szkó³) zg³asza jednego najlepszego ucznia
- dowolnie dziewczynkê lub ch³opca
- wszyscy nominowani uczniowie otrzymuj¹ honorowe dyplomy i statuetki
Kategoria IV
SPORTOWIEC – UCZEÑ GIMNAZJUM
- nominacje zg³aszaj¹ wy³¹cznie szko³y gimnazjalne w Radowie Ma³ym, Resku,
Wêgorzynie, Dobrej i £obzie (dyrektor Szko³y lub prezesi UKS)
- ka¿da placówka zg³asza po 2 uczniów (jednego ch³opca i jedn¹ dziewczynkê)
- laureaci (³¹cznie 10 uczniów) otrzymuj¹ honorowe dyplomy i statuetki
Kategoria V
SPORTOWIEC – UCZEÑ SZKO£Y PONADGIMNAZJALNEJ
- nominacje zg³aszaj¹ dwie placówki ponadgimnazjalne: Zespó³ Szkó³ w £obzie
i Zespó³ Szkó³ w Resku
- ka¿da szko³a (dyrektor Szko³y lub prezes UKS) zg³asza po 2 uczniów (jeden
ch³opiec i jedna dziewczynka)
- laureaci zostan¹ nagrodzeni honorowymi dyplomami i statuetkami
Kategoria VI
NAJLEPSZY ANIMATOR SPORTU I REKREACJI
- nominacje zg³aszaj¹ w³adze Gminy w Radowie Ma³ym, Resku, Dobrej,
Wêgorzynie i £obzie – iloœæ zg³aszanych kandydatów wed³ug klucza (od 1 do 5
stowarzyszeñ w gminie 1 nazwisko, od 6 do10 dwa nazwiska od 11 trzy nazwiska).
- laureaci zostan¹ wyró¿nieni honorowymi dyplomami i statuetkami
Kategoria VII
SPORTOWIEC Z GIER ZESPO£OWYCH
- nominacje zg³aszaj¹ w³adze klubów sportowych i uczniowskich bior¹cych
udzia³ w regularnych ligach. Ka¿dy klub mo¿e zg³osiæ tylko jednego zawodnika bez
wzglêdu na rodzaj rozgrywek (mo¿e byæ to trampkarz, junior b¹dŸ senior).
- laureaci zostan¹ wyró¿nieni honorowymi dyplomami i statuetkami.
UWAGI ORGANIZACYJNE
II Gala Sportu „Najlepszy sportowiec roku 2008 powiatu ³obeskiego” ma
charakter uroczystej akademii. Planowany jest udzia³: w³adz samorz¹dowych
wojewódzkich, powiatowych i gminnych; olimpijczyków i wybitnych sportowców Polski; sportowców i mieszkañców powiatu ³obeskiego.
UWAGA: Zg³oszenia proszê przesy³aæ do 25 stycznia 2009 roku na adres:
Starostwo Powiatowe w £obzie, ul. Konopnickiej 41, 73-150 £obez z dopiskiem
„Gala Sportu”.
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II Gala Sportu - NOMINACJE
Lista nominowanych w kategorii: „Najpopularniejszy
sportowiec powiatu ³obeskiego 2008” w plebiscycie
czytelników „Tygodnika £obeskiego” i „Nowego Tygodnika
£obeskiego”. Wybieramy 10 sportowców.
Bednarek Sylwester
Bidny Dawid
Bodys Anna
Brona £ukasz
Brzeziñska Aleksandra
Buczma Grzegorz
Ge³omej Aleksander
Gêbka Karol
Gromadzka Magdalena
Horbacz Marcin
Kamiñska Karolina
Kamiñski Emilian
Kamiñski Marcin
Kmieæ Tomasz
Kordyl Szymon
Kwak Weronika
Lorent Izabela
Mosi¹dz Marcin
Plesiak Jakub
Romañczyk Daniel
Romej Justyna
Samal Artur
Sira Agnieszka
Szyliñski Rafa³
Wasiak Klaudiusz
Wawrzyniak Anna
Za³êcki Pawe³

Radowo Ma³e – pi³ka no¿na
Wêgorzyno – lekka atletyka
Resko – lekka atletyka
£obez – pi³ka no¿na
Radowo Ma³e – koszykówka
Resko – pi³ka no¿na
Resko – gry zespo³owe
Wêgorzyno – pi³ka no¿na
Dobra – lekka atletyka
£obez – maratony
£obez – lekka atletyka
Dobra – pi³ka no¿na
Dobra – pi³ka no¿na
Radowo Ma³e – pi³ka no¿na
£obez – siatkówka
Wêgorzyno – lekka atletyka
Radowo Ma³e – lekka atletyka
£obez – pi³ka no¿na
Wêgorzyno – lekka atletyka
Wêgorzyno – pi³ka no¿na
£obez – lekka atletyka
Wêgorzyno – pi³ka no¿na
Radowo Ma³e – koszykówka
£obez – siatkówka
Resko – pi³ka no¿na
Resko – siatkówka
Dobra – pi³ka no¿na

Z tych 27 nominowanych wybieramy 10 najlepszych sportowców w 2008
roku. Nazwiska wpisujemy w kupon. Osoba na pierwszym miejscu otrzyma
najwiêksz¹ liczbê punktów, ostatnia - 1 pkt. Kupony prosimy przesy³aæ lub
przynosiæ do starostwa, hali sportowej lub do redakcji.

Kupon na najpopularniejszego
sportowca powiatu ³obeskiego 2008
1. ......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................
4. ......................................................................
5. ......................................................................
6. ......................................................................
7. ......................................................................
8. ......................................................................
9. ......................................................................
10. ....................................................................
Adres redakcji: £obez, ul S³owackiego 6.
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ROZMAITOŒCI

Kronika powiatu ³obeskiego

Oleñka z rodzicami

Chrzest Huberta

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Chrzest Michalinki

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242. www.fotoklif.com.pl

tygodnik ³obeski13.01.2009 r.

tygodnik ³obeski13.01.2009 r.

Wypadek na drodze
Wêgorzyno - Runowo
Pomorskie
(WÊGORZYNO) 7 stycznia 2009
r., o godz. 14.25, na drodze publicznej
Wêgorzyno -Runowo Pomorskie
dosz³o do wypadku drogowego.
Kieruj¹cy samochodem marki Peugeot Grzegorz K., lat 51, na œliskiej i
oœnie¿onej nawierzchni nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych
warunków na drodze, straci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w
przydro¿ne drzewo. W wyniku zderzenia kieruj¹cy dozna³ ogólnych
pot³uczeñ g³owy i klatki piersiowej.
Zosta³ przewieziony do szpitala na
obserwacjê.

Skrad³ maskotkê
(£OBEZ) 6 stycznia 2009 r., oko³o
godz. 22.40, w £obzie, przy ul. Niepodleg³oœci, Krzysztof A. skrad³
maskotkê – œwistaka, o wartoœci 40
z³. Zabawkê odzyskano, sprawca
odpowie za pope³nione wykroczenie.

Kolejne podpalenie
(RUNOWO POM.) 8 stycznia
2009 r., oko³o godz. 20.50, w okolicy
miejscowoœci Runowo Pomorskie
(gm. Wêgorzyno) nieznany sprawca
podpali³ stóg s³omy. Jest to kolejne
podpalenie w tym miejscu. Policjanci ustalaj¹, kto jest sprawca tych
podpaleñ. Straty powsta³e w wyniku ostatniego po¿aru wynosz¹ ponad 250 z³ na szkodê spó³ki z Zielonej
Góry.

Zderzyli siê lusterkami
(PRUSIM) 8 stycznia 2009 r., oko³o godz. 15.30, na drodze Prusim –
Starogard (gm. Resko), kieruj¹cy
samochodem marki VW Transporter Andrzej R. i kieruj¹cy samochodem tej samej marki Dariusz D., na
³uku drogi podczas mijania zderzyli
siê lusterkami.

W weekend zatrzymano
4 nietrzeŸwych kierowców
(POWIAT) Podczas weekendu
zatrzymano 4 nietrzeŸwych kieruj¹cych. Ju¿ w pi¹tek, 9 stycznia br., o
godz. 20.35, w £obzie na ulicy Waryñskiego, patrol policji zatrzyma³
Andrzeja E., lat 31, który kierowa³
samochodem w stanie nietrzeŸwym.
Wynik badania na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu wyniós³ 0,61 mg/l.
W sobotê, 10 stycznia br., policjanci zatrzymali dwóch nietrzeŸwych rowerzystów. O godz. 12.15 na
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Krach na rynku
surowców wtórnych
drodze Komorowo - Sosnówko Andrzej B. kierowa³ rowerem w stanie
nietrzeŸwym. Wynik to 0,32 mg/l.
Drugi nietrzeŸwy rowerzysta zosta³ zatrzymany na drodze Wegorzynko – Wêgorzyno, o godz. 22.15.
By³ to Jan G. W tym przypadku wynik badania na zawartoœæ alkoholu w
wydychanym powietrzu wskaza³
0,78 mg/l.
W niedzielê 11 stycznia br., w
Resku, policjanci zatrzymali w nocy
Jakuba K., który kierowa³ rowerem
te¿ bêd¹c w stanie nietrzeŸwym.
Wynik badania to 0,91 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu.

Zbyt du¿a prêdkoœæ i kolizja
(£OSOŒNICA) 9 stycznia br., o
godz. 10.50, na trasie £osoœnica –
Mi³ogoszcz, kieruj¹cy samochodem
marki VW Golf Micha³ M. nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych
warunków drogowych i wpad³ w
poœlizg na oblodzonej nawierzchni,
a nastêpnie uderzy³ w prawid³owo
jad¹cy samochód Skoda Octavia,
którego kierowc¹ by³ Grzegorz S. Na
szczêœcie nikomu nic siê nie sta³o.
Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

Kradzie¿ z komórki
(DOBRA) W okresie od 2 do 7
stycznia br. w Dobrej, przy ul. 3 Maja,
nieznany sprawca dosta³ siê do nie
zamkniêtej komórki, sk¹d skrad³
kosê spalinow¹ marki Stihl FS-36
oraz elektryczne no¿yce do przycinania ¿ywop³otu. Suma strat wynosi
500 z³ na szkodê Romana K. Policja
przypomina aby dbaæ o w³asne mienie i zabezpieczaæ je przed kradzie¿¹.
Okazja czyni bowiem z³odzieja.

Skrad³ olej z Mercedesa
(KRAŒNIK) W okresie do 5 do 10
stycznia br. w Kraœniku nieustalony
sprawca zerwa³ korek wlewu paliwa
samochodu ciê¿arowego marki Mercedes i skrad³ 200 litrów oleju napêdowego o wartoœci 6.460 z³. Sprawca
tego czynu odpowie za kradzie¿ w
w³amaniem.

Wybita szyba w sklepie
(£OBEZ) W okresie od 10 do 11
stycznia br. nieznany sprawca
wybi³ szybê wystawow¹ w sklepie
przy ul. Niepodleg³oœci w £obzie.
Straty wynosz¹ 500 z³ na szkodê
Adama M.

Reklama

Tel. 091 39 73 730
e-mail wppp1@wp.pl

(REGION). Pisaliœmy ju¿, ¿e skupy przesta³y przyjmowaæ papier.
Coraz trudniej jest równie¿ ze zbytem metali kolorowych. Za³amanie
siê rynku surowców wtórnych najbardziej uderzy w ludzi, którzy ¿yli ze
sprzeda¿y makulatury i metali. Edukacja ekologiczna te¿ posz³a w las.
O ile sytuacja siê nie zmieni, efektem kryzysu gospodarczego w Europie Zachodniej, bêd¹ bankructwa
firm skupuj¹cych surowce wtórne.
Dotychczas polska makulatura trafia³a przede wszystkim do Niemiec i
Austrii, a nastêpnie do Chin. Za
spraw¹ recesji drastycznie spad³o
zapotrzebowanie na papierowe opakowania.
Do niedawna na makulaturze
mo¿na by³o zarobiæ. Obecnie aby
pozbyæ siê papieru mo¿na oddaæ go
tylko do zak³adów komunalnych jako œmieci. Za selektywn¹ zbiórkê
zap³aci siê o po³owê mniej ni¿ za
zwyk³e œmieci po 33,86 z³ za metr
szeœæ., po czym makulatura trafi na
sk³adowisko odpadów komunalnych.
Uœwiadamianie, ¿e ekologia, to
nie moda, a potrzeba, by œwiat nie
ton¹³ w œmieciach, nic nie znaczy w
obliczu kryzysu.
Prezes Przedsiêbiorstwa Us³ug
Komunalnych w ³obeskim PUK nie
ukrywa, ¿e tak¿e jego firma ma problem
ze zbytem makulatury, jednak przyjmowaæ makulaturê musi, ale jako odpady
segregowane. Tak wiêc teraz na makulaturze mo¿na dziœ jedynie straciæ.

Teoretycznie sprasowany w bele
papier, mo¿e czekaæ w magazynach,
a¿ znów ruszy skup, problem w tym,
¿e nie ma a¿ takich magazynów. Skoro siê nie op³aci sprzedawaæ-skupowaæ, to ludzie zaczn¹ papier paliæ, a
to nie jest ani ekologicznie, ani nie
powinno byæ ekonomicznie, tym
bardziej, ¿e tona makulatury oddanej
do recyklingu pozwala zaoszczêdziæ
13 drzew.
Statystyczny Polak zu¿ywa rocznie ok. 70 kg papieru; z makulatury
produkuje siê m.in.: rêczniki papierowe, papier toaletowy, tekturê na
kartony i papier gazetowy. Wed³ug
polskiego prawa, przedsiêbiorstwa,
które produkuj¹, importuj¹ lub
sprzedaj¹ opakowane towary, maj¹
obowi¹zek zapewnienia odzysku i
recyklingu odpadów z opakowañ.
Co z tego jednak, skoro w Polsce
bardziej op³aca siê wyci¹æ 13 drzew
ni¿ przerobiæ tonê makulatury –
wszak wszyscy chc¹ wykorzystywaæ tylko œnie¿nobia³y papier, a
odzyskiem niech siê zajmuj¹ Chiny.
Teraz, gdy Chiny naszego papieru
nie chc¹, my zamiast oszczêdzaæ
bêdziemy musieli do papieru dop³aciæ. Najbardziej ucierpi¹ jednak na
tym najbiedniejsi, którzy z surowców wtórnych dorabiali sobie parê
groszy.
Kraje, które przyjmowa³y od nas
papier, nie maj¹ a¿ takiego problemu
jak my. Mimo wszystko na zachodzie
zak³ady przerabiaj¹ce makulaturê
istniej¹. A co sta³o siê z naszymi? mm

Wyrok
Sygn. akt II K 570/08 Ds. 1054/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 10 grudnia 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a przy udziale Prokuratora
Ma³gorzaty Post – Dziêcio³, po rozpoznaniu dnia: 10.12.2008 r., sprawy:

Piotra Kazimierza Boratyñskiego
s. Kazimierza i Krystyny z d. Sachajdak, ur. 06 marca 1971 r. w Dobrej
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 23 lipca 2008 r. o godzinie 23.30 w Dobrej, na
ul. Armii Krajowej kierowa³ rowerem na drodze publicznej, znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,22 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Piotra Kazimierza Boratyñskiego uznaje za winnego
pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a
par. 2 kk w zw. z art. 34 par. 1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu
karê 10 (dziesiêciu) miesiêcy ograniczenia wolnoœci zobowi¹zuj¹c go do
wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze
20 (dwadzieœcia) godzin w stosunku miesiêcznym;
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 podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
23.06.1973 r. o op³atach w sprawach karnych zas¹dza od oskar¿onego na
rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 180
(sto osiemdziesi¹t) z³otych.

CMY K

Zaproszenie

FESTIWAL KOLÊD
I PASTORA£EK
14 stycznia 2009 r., o godz. 14.00, w Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w
Wêgorzynie, odbêdzie siê „II POWIATOWY FESTIWAL KOLÊD I PASTORA£EK”. Celem festiwalu jest kultywowanie polskiej tradycji œpiewania
kolêd i pastora³ek w okresie Bo¿ego Narodzenia, pobudzanie zainteresowania
œpiewem i tradycji wœród dzieci i m³odzie¿y, stworzenie okazji do skonfrontowania umiejêtnoœci wokalnych uczniów uzdolnionych muzycznie z ró¿nych
placówek powiatu ³obeskiego.
Do udzia³u zapraszamy uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych
oraz doros³ych.
Serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy: Parafia p.w. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny w
Wêgorzynie, Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie.
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Miesiêczna pr
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Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa ê o b e sskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 53 brzmia³o: „O rok starsi”.
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Bo¿ena Syjczak (£obez), Teresa Frankowska (Dobieszewo), Maciej Majchrowicz (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo).
Nagrodê wylosowa³ pan Maciej Majchrowicz z £obza. Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji tygodnika ul. S³owackiego 6,
£obez.

