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Jacek S. - ruina
pewnego systemu
W minion¹ œrodê Jacek S.
zosta³ zatrzymany przez
policjê, a w pi¹tek s¹d
wyda³ nakaz jego aresztowania na trzy miesi¹ce.
Podejrzenia s¹ natury
seksualnej, wiêc prokuratura ³obeska nie chce ujawniaæ ¿adnych informacji.
My zreszt¹ tak¿e, ze wzglêdu na dobro innych osób,
ale maj¹c rozleg³¹ wiedzê o dzia³alnoœci Jacka
S. chcemy pokazaæ pewien system, jaki stworzy³
kierownik oœrodka i jaki
pozwolono mu stworzyæ,
daj¹c na to przyzwolenie
spo³eczne i firmuj¹c ten
system nazwiskami wielu
znanych osób i instytucji.
Str. 6-7

Hurtownia

Zatrudniê

odzie¿y u¿ywanej

kucharza i pizzera

Bardzo dobra jakoœæ
odzie¿ sortowana i niesortowana

Przy zakupie wiêkszej iloœci
dostawa gratis

tel. 506 986 969

do restauracji
Tel. 509 039 725
email: phpakosc@interia.pl

Reklama
Tel./fax 091
3973730
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Kryzys podwa¿y
wiele dogmatów
Kazimierz Rynkiewicz

Wdzieraj¹cy siê do Polski kryzys
œwiatowy mo¿e podwa¿yæ, a wrêcz
wywróciæ do góry nogami wiele neoliberalnych dogmatów, tak ³atwo
„³ykniêtych” przez naszych polityków w procesie transformacji i integracji lub – jak kto uwa¿a – wciœniêtych nam na si³ê. Gdy gospodarki poszczególnych krajów s¹ zró¿nicowane, to kryzys w jednym pañstwie, nie
koniecznie musi dotkn¹æ innego
pañstwa, a je¿eli dotyka, to tylko te
sfery i bran¿e, które z pañstwem
dotkniêtym kryzysem kooperowa³y.
Ta pozosta³a czêœæ w jakiœ sposób
amortyzuje skutki kryzysu i nie rozlewa siê on na ca³y organizm. Globalizacja i integracja, w której ujednolica siê gospodarki wszystkich krajów, czyni je monokultur¹. Co prawda jest pojêcie za zakresu rolnictwa i
leœnictwa, ale to powinno u³atwiæ
zrozumienie tych procesów np. wicepremierowi do spraw gospodarczych Waldemarowi Pawlakowi, który ma gospodarstwo rolne. Otó¿
monokultury s¹ bardzo wra¿liwe na
choroby i szkodniki, gdy¿ brak zró¿nicowania upraw eliminuje mechanizmy obronne, jakie posiadaj¹ uprawy wielokulturowe. Podobnie jest z
gospodark¹, czego obecnie doœwiadczamy, na – przecie¿ – wstêpnym tylko etapie unifikacji (ujednolicenia). Kryzys jednego fragmentu
w ujednoliconym organizmie gospodarczym powoduje efekt domina –
wali siê wszytko po kolei w ka¿dym
kraju. Chory fragment bardzo szybko obezw³adnia ca³y organizm.
Gdy nasi rodzimi politycy zachwycali siê umacniaj¹cym siê z³otym, patrzy³em na nich jak na stado
baranów, bo w tym czasie jeden z
najbogatszych krajów - Stany Zjednoczone, os³abia³y swoj¹ walutê.
Sprawa jest prosta i w koñcu kilka dni
temu dojrza³ to nawet wicepremier
Pawlak. Stwierdzi³, cytujê: - Paradoksalnie, os³abienie z³otego mo¿e byæ
pomocne w przezwyciê¿eniu tych
obecnych zjawisk kryzysowych, bo
poprawi konkurencyjnoœæ na rynkach zagranicznych naszych krajowych produktów – powiedzia³.
Je¿eli to by³o oczywiste dla takiego laika gospodarczego jak ja, to
dlaczego tego nie robiono wcze-

œniej? OdpowiedŸ te¿ jest prosta –
powy¿sze stwierdzenie by³oby przyznaniem siê do tego, ¿e Polska nie
prowadzi³a do tej pory ¿adnej polityki
proeksportowej. A eksport to tworzenie miejsc pracy we w³asnym kraju
oraz towarzysz¹cej im koniunktury.
Nam zaœ zafundowano wspó³czesny kolonializm gospodarczy,
zach³ystuj¹c siê zagranicznymi inwestycjami i zwi¹zanym z tym importem. Produkowa³ ktoœ inny, mia³ pracê i p³acê i rynek zbytu w Polsce. W
ten sposób doprowadzono do krachu przemys³ krajowy. Polska praktycznie ju¿ nic nie produkuje w³asnego, co najwy¿ej proste technologicznie elementy i podzespo³y, dostarcza surowca i – jak to kiedyœ
nazywano – tani¹ si³ê robocz¹.
Gdy przyjrzymy siê, kogo dotyka w Polsce kryzys, to dotyka on
przede wszystkim przedsiêbiorstw
zagranicznych lub takowych oddzia³ów w naszym kraju. One ju¿ od
dawna s¹ w systemie globalnym i tu
efekt domina jest najszybszy. Niestety, Pawlak mówi¹c o wzmocnieniu eksportu robi dobr¹ minê do z³ej
gry, bo praktycznie polski eksport
zosta³ zar¿niêty. Nie mówiê tu o eksporcie z Polski niemieckich aut tu
produkowanych, japoñskich telewizorów lub chiñskich rowerów, bo oni
siê teraz zwijaj¹ i wracaj¹ do siebie.
A my z tak ju¿ zniszczon¹ gospodark¹ zostaniemy. Bez pracy. Z obstalowanym tu importem, który przy
s³abej z³otówce sprawia, ¿e zaczê³y
siê podwy¿ki praktycznie wszystkiego. Zagraniczni inwestorzy zamykaj¹ swoje filie w Polsce i wracaj¹
do firm-matek, by przetrwaæ kryzys.
My zostajemy bez pracy, skazani na
import, czyli z rosn¹cymi cenami. Nie
bêdziemy mogli zarabiaæ, a wydawaæ
bêdziemy musieli coraz wiêcej. Oto
efekt gospodarczej kolonizacji „dzikiego” wschodu przez cywilizowany zachód. A co na to nasi polityczni
Irokezi?
Pozostaje waliæ w bêbny i zaklinaæ cuda. Pierwszy ju¿ siê zdarzy³ –
Pawlak dostrzeg³ eksport. A kryzys
dopiero nadchodzi. Czy¿by zanosi³o siê na skalpowanie?
***
Wiceminister finansów El¿bieta
Suchocka-Roguska mówi³a o stanie
kasy naszego pañstwa z trybuny
sejmowej w po³owie stycznia br.:

„Zgodnie z szacunkowymi danymi o
wykonaniu bud¿etu pañstwa za rok
2008 zrealizowane dochody wynios³y 254 083 mln z³ i by³y ni¿sze od planowanych o 27 800 mln z³. Ró¿nica w
poziomie wykonania dochodów wynika³a z nastêpuj¹cych tytu³ów. Po
pierwsze, je¿eli chodzi o œrodki pochodz¹ce z bud¿etu Unii Europejskiej, by³y one o 20 mld ni¿sze, planowano 35 282 mln z³, realizacja szacowana jest na 15 225 mln z³, z tego
10 040 mln z³ to wp³yw z tytu³u
wspólnej polityki rolnej i rybackiej,
5184 mln z³ to wp³ywy z funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójnoœci i innych funduszy, które pochodz¹ z bud¿etu Unii Europejskiej.
Dochody podatkowe i niepodatkowe pochodz¹ce ze Ÿróde³ krajowych
by³y ni¿sze o 7,8 mld z³ i wynios³y
prawie 238 859 mln z³, przy planowanych 246 610 mln z³. (...)
„Problemy z realizacj¹ dochodów praktycznie pojawi³y siê w IV
kwartale 2008 r., w sytuacji kiedy
nast¹pi³o pewne przyhamowanie
wzrostu gospodarczego. W efekcie
realizacja podatków poœrednich w
paŸdzierniku–listopadzie wskazywa³a ju¿, ¿e na koniec roku mog¹
byæ trudnoœci z realizacj¹ wszystkich zaplanowanych zadañ. St¹d
minister finansów poinformowa³
niektóre jednostki ju¿ mniej wiêcej
w ostatniej dekadzie listopada, niektóre 1 grudnia, o wysokoœci limitu
wydatków, jaki mo¿e zrealizowany
tylko w grudniu, jakie wydatki wedle aktualnej sytuacji finansowej
mog¹ byæ w grudniu poniesione. O
ile mi wiadomo, Rada Ministrów
nie zajmowa³a siê tym problemem,
przynajmniej nie by³o ¿adnego oficjalnego posiedzenia, tym bardziej
¿e sytuacja jest taka, ¿e na dzieñ dzisiejszy nie dysponujemy danymi
sprawozdawczymi.”
***
Zastanówmy siê co to oznacza –
otó¿ to nie utrata podatków jest
przede wszystkim odpowiedzialna
za „dziurê bud¿etow¹” tylko niezrealizowanie wp³ywów z UE. Za ca³y
rok 2008 z mitycznych funduszy
strukturalnych, które mia³y na nas
sp³yn¹æ z³otym deszczem euro
otrzymaliœmy tylko nieco ponad 5
miliardów z³otych!!! A tak w ogóle to
nawet nie zrealizowaliœmy po³owy z
planowanych wp³ywów z UE.
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Zlecaj¹c og³oszenie
drobne

do naszej gazety uka¿e siê
ono w tej samej cenie w 4

gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim,
Tygodniku Pojezierza
Drawskiego i Wieœciach
Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez
ul. S³owackiego 6

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
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tel. 091 39 73 730.

Gazeta Powiatowa
Redakcja:
Kazimierz Rynkiewicz - redaktor
naczelny (tel. 0504 042 532),
Magdalena Mucha (tel. 512 138 741)
Reklama: tel. 512 138 349
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (091) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
www.tygodniklobeski.go.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 £obez,
ul. S³owackiego 6, tel./fax (091)
3973730; e-mail: wppp1@wp.pl;
NIP 859-001-19-30;Konto:PKO
Bank Polski Oddzia³ 1 w £obzie 72
1020 2847 0000 1502 0067 0927
Nak³ad: 1300 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materia³ów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treœæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik ³obeski”, „tygodnik
pojezierza drawskiego”, tygodnik „gazeta gryficka”, „wieœci
œwidwiñskie”.
Sk³ad i druk: WPPP - £obez;
tel./fax (091) 39 73 730.

tygodnik ³obeski10.02.2009 r.

INFORMACJE - REKLAMA

Str
Str.. 3

Kto siegnie po euro?
(WÊGORZYNO).
Urz¹d Miejski poszukuje kandydata na
podinspektora ds.
funduszy unijnych.
Zgodnie z og³oszeniem kandydaci powinni spe³niaæ szereg warunków, w tym: wykszta³cenie
œrednie lub wy¿sze, preferowany
kierunek administracyjny b¹dŸ
wykszta³cenie ekonomiczne, cieszyæ siê nieposzlakowan¹ opini¹,
powinien posiadaæ znajomoœæ

przepisów prawnych reguluj¹cych ustrój i kompetencje samorz¹du gminnego oraz procedur
przygotowania i wdra¿ania projektów UE, znajomoœæ programów
operacyjnych obecnie istniej¹cych, z których Gmina mo¿e ubiegaæ siê o dofinansowanie na realizacjê zadañ w³asnych. Dodatkowo powinien posiadaæ doœwiadczenie w pisaniu i rozliczaniu
wniosków z funduszy unijnych,
znaæ jêzyki obce, obs³ugiwaæ
komputer oraz posiadaæ prawo
jazdy kategorii B.
Na stanowisku kandydat bêdzie
mia³ za zadanie prowadziæ sta³y mo-

nitoring funduszy Unii Europejskiej
oraz innych œrodków zewnêtrznych
a tak¿e wyszukiwaæ mo¿liwoœci pozyskania œrodków na realizacje projektów, maj¹cych na celu rozwój
spo³eczno-gospodarczy gminy.
Bêdzie te¿ zbiera³ informacje na
temat mo¿liwoœci pozyskania œrodków z funduszy na rzecz organizacji
pozarz¹dowych, przygotowywa³
propozycje dotycz¹ce zadañ gminy
kwalifikuj¹cych siê do wsparcia w
ramach krajowych i europejskich
funduszy pomocowych oraz sk³adanie Biuletynu Informacyjnego Urzêdu . Czas na sk³adanie dokumentów
mija 16 lutego.
mm

Apel
Wszyscy, którzy chc¹ pomóc ciê¿ko chorej Magdusi Such, mog¹
przekazaæ 1% podatku nale¿nego na rzecz Polskiego Towarzystwa Walki
z Kalectwem o/Szczecin, Numer KRS 0000120774 z dopiskiem Ko³o Terenowe TWK w £obzie – dla Magdy Such.
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Ma byæ osiedle, ale za dwa lata
(WÊGORZYNO). Goœciem
obrad Rady Miejskiej by³
przedstawiciel firmy Fogel,
która w Wêgorzynku
zamierza postawiæ kompleks
rekreacyjny. Jest wola i
zamierzenia, by kompleks
budynków w gminie
realizowaæ.
Radni nie kryli radoœci, ¿e tego
typu inwestor zawita³ do ich gminy
i tu zamierza realizowaæ swoje przedsiêwziêcie.
– Wol¹ inwestora jest zrealizowaæ tu kilkadziesi¹t domów rekreacyjnych o charakterze ca³orocznym, wiêc bêdzie mo¿na z nich korzystaæ o dowolnej porze roku. Jest
nastawiony na odbiorcê nie ubogiego, zarówno z terenu Polski jak i
z innych krajów Unii Europejskiej.
Jest bardzo dobre rokowanie na realizacjê tego przedsiêwziêcia. Akurat wszyscy zainteresowani maj¹
odpowiednie œrodki finansowe nie
z kredytów, ale w postaci twardej
waluty, która znajduje siê w ich bezpoœrednim posiadaniu i - co jest
wa¿nym elementem - to w dobie narastaj¹cego kryzysu, który w inwestycjach bardzo mocno siê odbije
ju¿ nied³ugo.
To osiedle, a mamy œwiadomoœæ, ¿e gmina objêta jest ró¿nymi
formami ochrony przyrody, musi
spe³niaæ ró¿ne warunki, aby uzyskaæ akces – naturalne materia³y
budowlane i wysokie technologie,
jeœli chodzi o pozyskiwanie energii,
mamy zamiar za zgod¹ gminy pod³¹czyæ osiedle do wszystkich sieci
instalacji. Jednoczeœnie osada bêdzie wyposa¿ona w pewne elementy rekreacyjne, bêdzie siê tam mieœciæ stacja paliw oraz hotel w formie

polskiej karczmy. Myœlê, ¿e osiedle
znakomicie wpisze siê w krajobraz,
a op³aty znacznie poprawi¹ dochody bud¿etu gminy – powiedzia³
przedstawiciel firmy.
Inwestor wyst¹pi³ za poœrednictwem burmistrz do Rady Miasta o
podjêcie dwóch uchwa³. By uzyskaæ
pozwolenie na budowê tak du¿ego
kompleksu wyposa¿onego w infrastrukturê techniczn¹ z kompleksem
cieków, kana³ów jeziorek itd. Wymaga to opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Ten z kolei musi byæ
zgodny ze studium uwarunkowañ i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy. To studium
by³o aktualizowane niedawno, ale
w tym momencie inwestycja jeszcze
siê nie pojawi³a. W zwi¹zku z tym w
studium obszar ten jest przeznaczony na funkcje rolnicze, st¹d niezbêdne jest najpierw uchwalenie
zmian w studium, a w nastêpnej
kolejnoœci uchwalenie i lokalnego
planu zagospodarowania przestrzennego. Wprawdzie osiedle w
pewnym sensie bêdzie hermetyczne, jednak czêœæ obiektów sportowo-rekreacyjnych mia³aby byæ
udostêpniona spo³ecznoœci gminy,

a nawet inwestor w projekcie porozumienia posuwa siê do tego, ¿e byæ
mo¿e gmina bêdzie mia³a ochotê na
wsparcie finansowe i na terenie
gminnym zostanie postawiony jakiœ
park rozrywki lub zespó³ boisk. Inwestor uwa¿a, ¿e mieszkañcy osiedla nie musz¹ siê kisiæ we w³asnym
sosie tylko na terenie osiedla, ale
mog¹ korzystaæ i z innych terenów w
mieœcie – zapowiada³ przedstawiciel
Fogela.
Radni po uzyskaniu wyjaœnieñ
przyjêli uchwa³ê dotycz¹c¹ przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dzia³ki po³o¿onej w obrêbie Stare Wêgorzynko
w gminie Wêgorzyno oraz jej otoczenia oraz drug¹ – w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Wêgorzyno.
Jak powiedzia³ przedstawiciel firmy, wszystkie formalnoœci trwaæ bêd¹
oko³o 2 lata, dopiero po tym czasie
inwestor bêdzie móg³ przyst¹piæ do
budowy osiedla rekreacyjnego. O
chêtnych do wykupienia domków nie
obawia siê, bowiem ju¿ ludzie wyra¿aj¹
chêæ skorzystania z tej okazji. mm
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List do redakcji

G³os w sprawie CIS
W ostatnich tygodniach na ³amach
dwóch lokalnych gazet przeczyta³em
kilka tekstów nt. Centrum Integracji
Spo³ecznej w £obzie.
Chcia³bym dorzuciæ do tematu swoje trzy grosze, poniewa¿ ideê CIS przerobi³em w praktyce, jako osoba zlecaj¹ca uczestnikom projektu reintegracji
spo³ecznej pracê przy modernizacji
obiektu szko³y. Nasza wspó³praca
trwa³a wystarczaj¹co d³ugo, aby zaobserwowaæ zmiany, jakie zachodzi³y w
poszczególnych osobach (uczestnikach projektu) w trakcie codziennego
wykonywania prostych czynnoœci.
Wielu z nich, kiedy rozpoczynali pracê,
nie potrafi³o nawet porz¹dnie machaæ
³opat¹, có¿ mówiæ o pracach, gdzie nie
tylko trzeba umieæ pos³u¿yæ siê bardziej skomplikowanym narzêdziem
typu wiertarka, ale te¿ przemyœleæ i zaplanowaæ swoje dzia³anie.
Osoby, które koñczy³y u mnie pracê umia³y samodzielnie trzymaæ kielniê,
po³o¿yæ regipsy, pomalowaæ pomieszczenie, choæ jeszcze nie tak dawno
umia³y pewnie tylko przyjechaæ do
£obza po zasi³ek z OPS. To pozwala mi
myœleæ, ¿e wielu z nich naby³o umiejêtnoœci, które na pewno pozwol¹ im skuteczniej poszukiwaæ dla siebie pracy.
Czy projekt reintegracji spo³ecznej
jest nietrafionym pomys³em? W jakimœ
zakresie pewnie tak. Jednak jak mawia³
Winston Churchill – demokracja jest
kiepskim systemem, ale jak do tej pory
nikt nic lepszego nie wymyœli³.
Ja³owa jest, moim zdaniem, dyskusja, czy braæ z UE pieni¹dze, czy ich nie
braæ. Ja biorê i innych namawiam, aby
jak najwiêcej wziêli, choæby mieli je
przejeœæ. Bo przejedz¹ je w £obzie, a nie
w Madrycie, czy Bremen. I jeœli burmistrz Sola, dziêki pieni¹dzom z UE,
wyda na utrzymanie zieleñców 40 tys.
z³, a nie jak w Nowogardzie 600 tys., to
oszczêdza pieni¹dze podatników. W to
miejsce mo¿e wyremontowaæ kilka
chodników albo szko³ê.
Zgadzam siê z Kaziem Rynkiewiczem co do projektantów przeró¿nych
idei systemów pomocowych. W wielu
przypadkach s¹ to wydatki nietrafione,
czy wrêcz szkodliwe. Na to jednak,
prócz negatywnej pisemnej opinii, nie
mamy wp³ywu. Mo¿emy siê oczywiœcie obraziæ na fundusze unijne. Ale
kogo to obchodzi w Brukseli, czy Strasburgu? Bardzo chêtnie przeznacz¹ je na
nowe etaty w swoim molochu biurokratycznym.

S¹dzê, ¿e sama idea reintegracji spo³ecznej jest dobrym pomys³em. Mogê
tak stwierdziæ, poniewa¿ mam tego
¿ywe dowody – rozmowy z wieloma
uczestnikami projektu. Na starcie i po
jego zakoñczeniu. Wiem, ¿e ci ludzie s¹
silniejsi w wiedzê i umiejêtnoœci, a
przede wszystkim silniejsi w wiarê w
to, ¿e bez pomocy innych te¿ mo¿na
sobie w wielu sprawach radziæ.
Pewnie i w jakiejœ czêœci jest tak, ¿e
CIS wchodzi na rynek z tanimi us³ugami, przez co staje siê dotowan¹ konkurencj¹ dla firm, które robi¹ podobne
rzeczy. Choæ takiego przypadku nie
znam. ¯yjemy jednak w doœæ okreœlonych (socjalnych) warunkach gospodarczo-politycznych i daleko nam do
liberalnych idei kapitalizmu. W wielu
miejscach spotykamy siê z interwencjonizmem pañstwa w zasady wolnego
rynku. I nie jesteœmy w tym, jako pañstwo, odosobnieni.
Wracaj¹c do w³asnego doœwiadczenia przy okazji wspó³pracy z uczestnikami CIS. Wolê sytuacjê, w której cz³owiek pracuje na swoje 500 z³, ni¿ cz³owieka, który te pieni¹dze dostaje za
darmo. Jako ³obeski podatnik wolê, ¿e
zieleñce utrzymuje siê z pieniêdzy UE,
ni¿ z kasy gminy. Wolê, jak osoba pozostaj¹ca bez pracy nie korzysta za darmo
z moich podatków, lecz robi coœ po¿ytecznego. A jeœli jeszcze znajdzie przez
to sta³e zatrudnienie, to chyba wypada
siê tylko cieszyæ.
Mo¿na sobie zadaæ pytanie, co by
by³o, gdyby nie by³o w £obzie CIS?
Pewnie nic, bo jeœli czegoœ nie ma, to
trudno przewidzieæ tego teoretyczne
skutki. Mo¿na jednak zaryzykowaæ
tezê, ¿e byæ mo¿e przez to jakaœ firma
dosta³aby zlecenie za 40 tys. i przez to
zatrudni³aby jedn¹ osobê na pó³ etatu,
bo na wiêcej nie starczy. W zestawieniu
jednak z tym, ¿e kilkaset osób do tej
pory siedzia³oby w domu i pobiera³o
ró¿nego rodzaju zasi³ki pozwala pozytywnie odnieœæ siê do tej idei. Warto te¿
zauwa¿yæ, ¿e w ramach CIS zosta³o na
rynku ³obeskim ponad 2 mln z³ w postaci zakupionych narzêdzi, materia³ów,
zap³aconych ró¿nych us³ug, zatrudnienia ludzi itd.
Co do idei wolnego rynku, to w
ka¿dym pañstwie i systemie istnieje on
jedynie w idei. Przyk³ad - 700 miliardów dolarów wpakowanych przez rz¹d
USA w pomoc dla banków.

Zygmunt Heland - w³aœciciel
prywatnych szkó³ w £obzie.

Tydzieñ Pomocy
Ofiarom Przestêpstw
Prokurator Rejonowy w £obzie
informuje, ¿e w dniach od 23 lutego
2009 r. do dnia 27 lutego 2009 r. po raz
kolejny zostanie zorganizowany
„Tydzieñ Pomocy Ofiarom Przestêpstw”. W zwi¹zku z tym w siedzibie Prokuratury Rejonowej w £obzie

przy ul. Sienkiewicza 4 (pokój nr 2) w
godzinach od 7.30 do godz. 17.00
prokuratorzy bêd¹ prowadzili dy¿ury poœwiêcone udzielaniu osobom
pokrzywdzonym przestêpstwem informacji o przys³uguj¹cych im
uprawnieniach.
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Dwóch gospodarzy
na jednym obiekcie

(WÊGORZYNO). Podczas
styczniowej sesji radni wêgorzyñscy postanowili uregulowaæ kwestiê zarz¹du hali sportowo-widowiskowej oraz przyleg³ego do niej
³¹cznika. Dotychczas bowiem zarówno hala jak i ³¹cznik by³ pod zarz¹dem obu szkó³.
– Na hali by³o dwóch gospodarzy: Gimnazjum i Szko³a Podstawowa. Korzysta³y z niej obie szko³y i
jakoœ siê dogaduj¹, ale musi byæ jeden gospodarz, który bêdzie tym
zarz¹dza³. Chodzi o to, by ³¹cznik
przy Szkole Podstawowej te¿ nale¿a³
do Gimnazjum – mówi³ Jan Mazuro.
G³os w dyskusji zabra³a z kolei
burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
- Hala widowiskowo-sportowa
wszêdzie figuruje w dokumentach
jako hala widowiskowo-sportowa.
£¹cznik nie jest wymieniany jako
coœ odrêbnego i faktycznie ³¹czy on
dwa obiekty - halê i Szko³ê Podstawow¹, ale nie mo¿emy go przypisaæ
tylko do Gimnazjum, poniewa¿ jest
on wejœciem dla dzieci ze Szko³y
Podstawowej do szatni. Nie mo¿emy
przypisaæ jednego zarz¹dcy do Gimnazjum, bo de facto obie dyrektorki
s¹ zarz¹dzaj¹cymi. Jest to sprawa
kompromisowa. Uwa¿am, ¿e zapisywanie precyzyjnie co do kogo nale-

¿y nie ma wiêkszego znaczenia, bo
³¹cznik ³¹czy dwa obiekty – korzysta
z niego Gimnazjum, bo wejœcie jest
na halê i Szko³a Podstawowa – wejœcie do Szko³y Podstawowej. Naprawdê nie mo¿na przypisywaæ
funkcji ³¹cznika do jednego obiektu.
– powiedzia³a.
Podjêcie tematu wyjaœni³a radna
Jadwiga Kamiñska.
- Intencj¹ komisji by³o to, ¿e skoro ³¹cznik jest czêœci¹ hali, to ¿eby
hal¹ zarz¹dza³o Gimnazjum, a kwestiê dogadania siê czy mo¿na tamtêdy przejœæ pozostawiæ dyrektorkom.
Nie mo¿e byæ dwóch gospodarzy na
jednym budynku – powiedzia³a.
W konsekwencji Gimnazjum zosta³a u¿yczona na czas nieokreœlony
nieruchomoœæ zabudowana budynkiem Gimnazjum wraz z ³¹cznikiem
oraz hala sportowa, a Szko³a Podstawowa otrzyma³a w u¿yczenie na czas
nieokreœlony czêœæ nieruchomoœci
zabudowanej szeœcioma budynkami, na cel zwi¹zany z dzia³alnoœci¹
Szko³y Podstawowej.
U¿yczeniu podlegaæ ma czêœæ
gruntu oraz czêœæ budynku g³ównego szko³y (bez kuchni, sto³ówki i
czêœci mieszkalnej tzw. Domu Nauczyciela) oraz cztery pozosta³e budynki znajduj¹ce siê na przedmiotowej nieruchomoœci (bez budynku
hali sportowej i ³¹cznika).
mm
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Staro¿ytny Diogenes z Synopy by³ g³osicielem cynicznego bezwstydu, w myœl którego to co wszyscy robi¹, mo¿na
robiæ publicznie. St¹d dzisiejsze znaczenie wyrazu cyniczny. Chcia³oby siê powiedzieæ – jak¿e trafnie Jacek S. nazwa³ „swoje” stowarzyszenie. Tylko czemu ju¿ wtedy nikt nie protestowa³?

Jacek S. - ruina pewnego systemu
Mo¿e ma³o kto wie, ¿e w pod³obeskim Rynowie istnieje Stowarzyszenie Diogenes, które prowadzi
tam oœrodek dla bezdomnych. Ale
ju¿ du¿o wiêcej osób zna kierownika
oœrodka Jacka S., który przez lata
brylowa³ w ró¿nych ³obeskich instytucjach i firmach, pozyskuj¹c dla
oœrodka dary i za³atwiaj¹c ró¿ne inne
sprawy. W minion¹ œrodê Jacek S.
zosta³ zatrzymany przez policjê, a w
pi¹tek s¹d wyda³ nakaz jego aresztowania na trzy miesi¹ce. Podejrzenia
s¹ natury seksualnej, wiêc prokuratura ³obeska nie chce ujawniaæ ¿adnych informacji. My zreszt¹ tak¿e, ze
wzglêdu na dobro innych osób, ale
maj¹c rozleg³¹ wiedzê o dzia³alnoœci
Jacka S. chcemy pokazaæ pewien
system, jaki stworzy³ kierownik
oœrodka i jaki pozwolono mu stworzyæ, daj¹c na to przyzwolenie spo³eczne i firmuj¹c ten system nazwiskami wielu znanych osób i instytucji.
Jak siê nie podoba, to za bramê
Oœrodek w Rynowie by³ przez
kilka lat prowadzony przez Jacka S.
pod szyldem Regionalnego Centrum Pomocy BliŸniemu „Monar –
Markot”, z siedzib¹ w Warszawie.
Ju¿ wtedy p³ynê³y do Warszawy
skargi na zachowanie siê Jacka S. i
jego nieudolne rz¹dzenie. Podczas
gdy podobne placówki w Grabowie
i £agiewnikach rozwija³y siê i nabiera³y wygl¹du, w Rynowie wci¹¿ straszy³y dziury w murach, a jeszcze
dzisiaj po wejœciu do œrodka od progu odrzuca brud i ba³agan. O ile tamte oœrodki têtni¹ ¿yciem i realizuj¹
szczytn¹ idee pomocy bliŸniemu,
tutaj wegetuje zaledwie kilka osób.
Odchodzili sami lub byli wyrzucani.
Jak dzisiaj mo¿na oceniæ, g³ówn¹
przeszkod¹ w stworzeniu w oœrodku
namiastki domu dla bezdomnych,
by³ sam kierownik Jacek S.
Wed³ug s³ów kilku osób z tych,
którzy opuœcili oœrodek, Jacek S. by³
despot¹, nieudacznikiem i malwersantem. Rz¹dzi³ podopiecznymi
strachem. Manipulowa³ nimi, graj¹c
na najwra¿liwszej strunie strachu
przed bezdomnoœci¹. Temu, co mia³
inne zdanie lub nie godzi³ siê na jego
rz¹dy, grozi³, ¿e wyrzuci go za bramê.
Ludzie nie maj¹c dok¹d iœæ, w pokorze znosili swój los. Ci co siê nie
godzili, odchodzili lub byli wyrzucani. Z dnia na dzieñ znajdowali siê z
powrotem na ulicy i musieli radziæ
sobie sami. Ale to nie by³ koniec, bo
kierownik by³ mœciwy i kara³ niepo-

kornych, by inni wiedzieli, ¿e nie
nale¿y z nim zadzieraæ. Potrafi³ dopaœæ cz³owieka, który ju¿ siê usamodzielni³, znalaz³ mieszkanie i pracê i
jak nie zniszczyæ, to przynajmniej
zaszkodziæ.

D³ugie macki kierownika
- Odszed³em z oœrodka pó³tora
roku temu. Wynaj¹³em mieszkanie w
£obzie, ko³o ronda. Kilkanaœcie dni
temu zmar³ ojciec kobiety, u której
wynajmowa³em pokój i zosta³o po
nim trochê ubrañ i pampersów. Pomyœla³em, ¿e przydadz¹ siê w oœrodku. Poda³em jej numer telefonu do
Jacka S., by odebra³ te rzeczy. Ten
przyjecha³ i nagada³ kobiecie tyle
z³ego o mnie, ¿e gdy wróci³em wieczorem, mia³em rzeczy spakowane i
natychmiast musia³em opuœciæ
mieszkanie. Poszed³em spaæ do kolegi. Chcia³em im jakoœ pomóc, a on siê
zemœci³. - mówi Andrzej. To nie by³
pierwszy taki przypadek. Jacek S.
niszczy³ tych, co usamodzielniali siê,
by nie wywo³ywaæ wra¿enia u podopiecznych, ¿e poza oœrodkiem jest
dobrze i mo¿na sobie poradziæ. Tworzy³ strach przed wyjœciem na zewn¹trz.
Podobn¹ próbê zemsty chcia³
zastosowaæ wobec dwojga pracow-

ników redakcji, którzy po wyrzuceniu z oœrodka (z dzieæmi) znaleŸli tutaj pracê. Na pocz¹tku, gdy dowiedzia³ siê o tym, zadzwoni³ i próbowa³
mnie przekonaæ, ¿e s¹ Ÿli i w ogóle
takie tam. PóŸniej podj¹³ próbê ich
zdyskredytowania za pomoc¹ drugiej gazety, której redaktor zadzwoni³ mówi¹c, ¿e chce napisaæ artyku³.
Odst¹pi³, gdy zagrozi³em, ¿e zg³oszê
sprawê do prokuratury, bo Jacek S.
jako kierownik nie mo¿e ujawniaæ
informacji o podopiecznych, powziêtych w stosunku s³u¿bowym.
Niestety, Jacek S. nagminnie opowiada³ wszystkim wszystko o swoich mieszkañcach. A ludzie mu wierzyli. Dlaczego?

Markot kontroluje i zamyka
W koñcu z powodu licznych
skarg dyrekcja Markotu w 2006 roku
przeprowadzi³a kontrolê. O jej wynikach pisaliœmy w Tygodniku £obeskim z dnia 13.06.06. Zapad³a decyzja o likwidacji oœrodka. Likwidator
Zbigniew Wisner mówi³ wtedy: „wykry³em pewne nieprawid³owoœci finansowe, dotycz¹ce sposobu zaksiêgowania przychodów. Je¿eli
chodzi o dalsze losy pana Sabatowicza, to postawiony jest wniosek o
jego przeniesienie. Najlepiej bêdzie,

gdy opuœci powiat ³obeski. Jest niestety odpowiedzialny za z³¹ opiniê,
jak¹ ma oœrodek. Myœlê, ¿e prowadzenie oœrodka po prostu go przeros³o”. Artyku³ ukaza³ siê pod wymownym tytu³em „Sabatowicz musi
odejœæ”. I odszed³. Z Markotu do...
Diogenesa, zmieniaj¹c szyld i przejmuj¹c budynki na wymyœlone przez
siebie stowarzyszenie.

Naiwnych nie siej¹...
Ten artyku³ nie da³ do myœlenia
ludziom w £obzie. Jacek S. mia³ umiejêtnoœæ przekonywania i namówi³
kilka osób, by firmowa³y nowe stowarzyszenie. Dlaczego Diogenes –
symbol cyników? A czy ktoœ dzisiaj
wie o co znacz¹ s³owa i po co nazywa
siê to, co siê robi? Jego postawê
mo¿na odczytywaæ na dwa sposoby
– dobry i z³y. Jacek S. chyba odczyta³
na ten drugi. Przynajmniej tak¹
drog¹ poszed³.
Uprawiaj¹c grê wizerunkow¹
wci¹ga³ w swoj¹ orbitê ludzi z nazwiskami, urzêdników. To gwarantowa³o mu bezkarnoœæ i mo¿liwoœæ za³atwiania prawie wszystkiego. Nie bez
kozery niektórzy podopieczni s³yszeli czasem, ¿e nikt mu w £obzie nie
podskoczy. Stowarzyszenie zosta³o
zarejestrowane w starostwie. By je
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powo³aæ, musia³ zebraæ minimum 15
osób. Zebra³ 16. Na walne za³o¿ycielskie, które odby³o siê trzy miesi¹ce po naszym artykule, stawili siê:
El¿bieta Graliñska (dyr. OPS), Zygmunt Draczyñski, Teresa Zienkiewicz, Waldemar Kot, Bo¿ena Pacholska, Ryszard Sola (ówczesny wiceburmistrz), Halina Szymañska (ówczesny starosta), Grzegorz Kotwicki,
Miros³aw Sola, Tadeusz JóŸwiak
(by³y starosta) oraz cz³onkowie przysz³ego zarz¹du: Jacek S. zosta³ przewodnicz¹cym zarz¹du, wiceprzewodnicz¹cym wybrano Macieja Walkowiaka – so³tysa Rynowa, sekretarzem – Joannê Zbróg, a na cz³onków
Mariannê Subdê i Andrzeja Krajewskiego. Komisjê rewizyjn¹ stanowili:
Andrzej Banachowicz (przedsiêbiorca z Zakrzyc, pomaga³ oœrodkowi),
El¿bieta Graliñska i Anna Kamaszko
(inspektor w starostwie).
Gdy zapyta³em pani¹ Graliñsk¹,
czy komisja rewizyjna spotyka³a siê,
powiedzia³a krótko – nie.
Wkrótce Andrzej Krajewski opuœci³ oœrodek, a Maciej Walkowiak
z³o¿y³ rezygnacjê z braku czasu, bo
prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Na ich miejsce weszli Tadeusz JóŸwiak i Bo¿ena Pacholska. Jednak
teraz, po zatrzymaniu Jacka S., okaza³o siê, ¿e nikt nie z³o¿y³ zmian do
Krajowego Rejestru S¹dowego i te
dwie osoby dzisiaj nie mog¹ legalnie
dzia³aæ w zarz¹dzie. Potwierdziliœmy
to wczoraj w KRS w Szczecinie.

Jacek S. zrozumia³ wartoœæ
wizerunku
Mówi by³y mieszkaniec oœrodka
(kilka miesiêcy temu); - Kilka lat temu
Jacek S. chcia³, bym jad¹c do Warszawy za³atwi³ mu dyplom na stadionie dziesiêciolecia. Mia³em wtedy
ró¿ne znajomoœci. Ale tamte czasy
minê³y, stadionowców rozgonili i
sprawa siê rozmy³a. Ale zachowa³em
kartkê, jak¹ mi da³, z wpisem, jaki mia³
byæ na dyplomie. Pokazuje karteczkê, na której Jacek S. w³asnorêcznie
wypisa³ dane: Politechnika Wroc³awska, uk. 1974, in¿ynier, Wydzia³
Elektronika. Jak by³o tak by³o, ale
obecnie na piecz¹tce dumnie widnieje: Dyrektor Centrum in¿. Jacek S.
Nasz rozmówca ju¿ z³o¿y³ w tej sprawie zeznania i policja ma podj¹æ
czynnoœci sprawdzaj¹ce.
Gdy w pi¹tek odwiedzamy oœrodek w Rynowie, jedna z mieszkanek
prowadzi nas do biura i wskazuje na
le¿¹c¹ na biurku... perukê. - Proszê
jak siê stroi³ - mówi. In¿ynier w peruce to jak bycie w elicie.

Gdy pêka tama...
W oœrodku w Rynowie mieszka
obecnie 13 osób. Gdy zaje¿d¿amy,
akurat wyci¹gaj¹ ciuchy z magazynu. - Palimy nimi, bo nie ma drzewa.
- mówi¹.
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Rozmawiamy w czterema kobietami o ró¿nym okresie zamieszkiwania.
- Do czwartej rano siedzia³ nagminnie przy komputerze, a potem
wstawa³ o 11 czy 12. Gdy posz³am go
budziæ to jeszcze ja dosta³am opier...
Ja do biura wchodzi³am tylko wtedy,
gdy musia³am, bo tak to nie mia³am
prawa. Kiedy siê do niego nie wesz³o, to siedzia³ i rozmawia³ przez
komórkê. Pieni¹dze oddajemy mu do
rêki, ja mam renty 444 z³, a oddajê 222
z³, ale po³owê oddajê tylko ja, dlatego, ¿e jestem tu najd³u¿ej i ca³y czas
tak by³o. Inni to ró¿nie. Od niedawna
zacz¹³ braæ 400 z³ od ludzi. Ci którzy
maj¹ przez opiekê spo³eczn¹, to maj¹
wp³acane na konto Diogenesa.
Teresa Lemiszewska z Gryfic Kierowniczka OPS-u powiedzia³a mi,
¿e moje pieni¹dze s¹ przelewane na
konto stowarzyszenia, a kierownik
ma mi wyp³acaæ nale¿n¹ mi czêœæ.
Jestem tu czwarty miesi¹c i nie dosta³am ani z³otówki. Kierownik powiedzia³, ¿e z moich pieniêdzy bierze
tylko nale¿n¹ czêœæ na oœrodek, a
resztê odsy³a do opieki. W opiece
powiedzieli, ¿e nie by³o ¿adnych
zwrotów. Nic nie dosta³am z tych
pieniêdzy, kompletnie nic. My tu jesteœmy wszyscy dla niego ho³ota.
Pracowa³am 16 lat w przedszkolu.
- Jak by³ Markot, to by³o ca³kiem
inaczej, a jak ju¿ wzi¹³ to pod swoj¹
opiekê, to ju¿ robi³ co chcia³.
- Sponsorzy pomagaj¹, ale jak, to
my nie wiemy. Kaza³ mi podpisaæ
czek na chleb w Wêgorzynie. Jaki
chleb, przecie¿ my tam dostajemy za
darmo, ale kaza³, to podpisa³am. Na
drugi dzieñ to samo. Ale co mia³am
zrobiæ, jak nie podpiszê to mnie wyrzuci, a gdzie ja w tym wieku pójdê?
Maria Œwiderska - jestem tu cztery miesi¹ce. Mam rentê i prawie ca³¹
rentê mi kierownik wzi¹³. Ponad 1300
z³ – to by³o wyrównanie za dwa miesi¹ce, a na pokój przyniós³ 220 z³. To
jaki procent pobiera?
Teresa - Tutaj o tabletkê od bólu
g³owy trzeba by³o siê prosiæ. Cz³owiek jak tu chorowa³, a nie mia³ gotówki, bo sk¹d, to umiera³ dos³ownie. Le¿a³ w gor¹czce, nie dosta³o siê
ani tabletki, ani nic. Lekarza tu nigdy
nie widzia³am, jestem tu cztery miesi¹ce.
- By³am na zebraniu w £obzie. Jak
us³ysza³am jego piêkn¹ gadkê, to mi
siê s³abo zrobi³o. Pytano go czy
przyje¿d¿a psycholog. Odpowiedzia³, ¿e tak, bo ma na to fundusze.
Naprawdê mnie zatka³o. Straszy
wyrzuceniem za bramê, ka¿dy musi
milczeæ. Jak mnie wyrzuci, gdzie ja
pójdê? On potrafi zrobiæ tak, ¿e jak ja
st¹d posz³abym np. na w³asne ¿¹danie, pójdzie do Opieki nagada g³upoty i mnie zabior¹ rentê.
- Jest to dom dla nas, a dlaczego
my mamy byæ dla niego ho³ot¹? Ja
mogê byæ bezdomna, ale nie pomia-

taczem dla niego. Ja to chocia¿ jeszcze mam te parê z³otych, ale dlaczego tymi moimi paroma z³otymi ma siê
dorabiaæ on? On nie ma ¿adnych
dochodów.
Teresa – Jak tu jestem nie widzia³am normalnej wêdliny. Nawet nie
wiecie ile siê tu narobiliœmy, by co
zrobiæ z niczego na Wigiliê. Jedynie
karpie co kupi³, ani kawa³eczka wêdliny, niczego.
- S³yszy siê, ¿e wyrzuca za pijañstwo... - mówimy.
- Nieprawda. On od podopiecznych wymaga, a sam mo¿e? - pokazuje puszki po piwie.
- Jeden samochód kupiony, drugi samochód kupiony, pytam siê za
czyje pieni¹dze? Niedawno kupi³ je
prywatnie, a nie na oœrodek. Mnie to
ju¿ w ogóle nerwy jedz¹. Na co codziennie jeŸdziæ do £obza i nic nie
przywoziæ, czasami kilka razy. Raz
mu piêæ czeków podpisa³am, jeden
by³ za œwiat³o, ale jeden to ja nie
wiem, a odezwaæ siê nie mo¿na. Jestem tu tyle czasu, nikogo tu nie
by³o, ¿adnych rewizji. To by³ pan i
w³adca.
- Nie mog¹ ch³opaki do lasu iœæ i
naszykowaæ drzewa? - pytamy.
- A który leœniczy mu da, skoro
ba³aganu narobi³? Jak tu przysz³am,
to mieliœmy drzewa na 3-4 lata. Ch³opaki jeŸdzili do lasu, robi³o siê. A
teraz? Bêdê musia³a iœæ do tartaku i
prosiæ. Bo przyjdzie tak, ¿e nie bêdê
mia³a jak ludziom ugotowaæ. ¯eby
tak gospodarowaæ, ¿eby k... krowa
nie mia³a siana na zimê? To jest gospodarz? To jest ch... nie gospodarz.
Œwinie nie maj¹ co jeœæ, krowa nie ma
co jeœæ.
Teresa – tutaj nie mo¿na tak zdecydowaæ, ¿e my siadamy wszyscy
mieszkañcy i decydujemy, tutaj o
tym mowy nie by³o, lepiej siê nie
odzywaæ, nic nie mówiæ. Gdy ja siê
upomnia³am o swoje pieni¹dze, to
powiedzia³ do mnie – nie podoba siê,
to do widzenia, o i tak ludzi utrzymywa³. Ca³y czas na strachu, ¿e wyrzuci
za bramê, to by³o tylko to. Droga
wolna. Tu nie by³o dobrego s³owa.
Jak chcia³am jechaæ i tu cz³owiek te¿
by³ chory, chcia³ jechaæ do lekarza, to
nie zawióz³. Córka mi pieni¹dze przes³a³a to mi szefowa kupi³a w £obzie
tabletki i przywioz³a. A do lekarza siê
nie dosta³am. To s¹ nasze pieni¹dze.
To siê w g³owie nie mieœci. Mieszkam
z t¹ pani¹ w pokoju (Mari¹), gdy zobaczy³am ile dosta³a pieniêdzy, a za
dwa dni samochód przyprowadzi³.
- Czy dostajemy owoce? Nie. S¹
przywo¿one, ale le¿¹ a¿ zgnij¹, a
potem siê je wyrzuca.
- Tu jest byd³o, ja to s³ysza³am na
w³asne uszy. To jest strach, lêk. ¯e
mo¿e przyjœæ w ka¿dej chwili, bo
powiedzia³am coœ i wyrzuci mnie za
bramê w ka¿dym momencie. By³a tu
taka pani co j¹ wyrzuci³, martwiliœmy
siê o ni¹, bo by³ mróz.

- Stowarzyszenie zarejestrowane jest w starostwie. Jakby nie by³o
prawie dwa lata, nikt nie by³ na kontroli i to mnie boli. Dlatego czu³ siê tu
jak pan i w³adca, nikt nie przyje¿d¿a³,
jakby poczu³ bat nad sob¹ by³oby
inaczej, gdy Warszawê mia³ nad
sob¹, by³o inaczej.
Teresa – To jest znêcanie psychiczne.

Dlaczego???
To tylko wierzcho³ek góry, jak¹
zrodzi³a mysz, bo kim¿e w koñcu jest
Jacek S.?. Doskona³ym uwodzicielem? In¿ynierem ludzkich dusz i
ludzkiej psychiki? Czy raczej drobnym oszustem i naci¹gaczem? Podobnych relacji jest du¿o wiêcej i to
z wielu minionych lat. Najgorsze jest
to, ¿e Jacek S. zamiast pomagaæ ludziom, krzywdzi³ ich pod wznios³ym
szyldem Regionalnego Centrum
Pomocy BliŸniemu. Zamiast pomagaæ im usamodzielniaæ siê, obezw³adnia³ strachem i manipulowa³
nimi. Dlaczego? Z prostej przyczyny
– jak mówi¹ œwiadkowie – nie posiada³ ¿adnych w³asnych dochodów,
wiêc musia³ ¿yæ z pieniêdzy innych
ludzi. Ka¿dy mieszkaniec oœrodka
nie by³ pacjentem, którego trzeba
wyleczyæ i przywróciæ do normalnego ¿ycia, lecz zwyk³ym dostarczycielem kasy. Móg³by znaleŸæ pracê i
jednoczeœnie prowadziæ oœrodek,
ale po co, skoro wystarczy³o zabieraæ ludziom z rent, zasi³ków opiekuñczych i z czego siê tylko da³o.
***

Trzeba uratowaæ co siê da
Ten tekst jest o pewnym cz³owieku i systemie, który stworzy³ i który
pozwolono mu stworzyæ. Nie jest
przeciwko oœrodkowi i jego istnieniu. Wielu mo¿e siê zbulwersowaæ i
zarzuciæ wszelk¹ pomoc, jak¹ do tej
pory nieœli przebywaj¹cym tam ludziom. Chcia³bym, aby zrozumieli, ¿e
oœrodek stoi obecnie przed rzadk¹
szans¹ naprawy i aby pomogli mu w
tej naprawie wspieraj¹c go darami;
chlebem, napojami, ¿ywnoœci¹,
drewnem. Warunkiem jest oczywiœcie zaufanie, ¿e taka naprawa zostanie rzetelnie przeprowadzona.
Musz¹ to zrobiæ cz³onkowie stowarzyszenia, którzy zak³adali je chyba
w dobrej wierze. Przez dzia³alnoœæ
jednej osoby nie powinno siê odrzucaæ idei niesienia pomocy bliŸniemu,
tylko wyci¹gn¹æ wnioski, by zrozumieæ, czego zabrak³o, by taka idea
mog³a zostaæ urzeczywistniona. A
oœrodki w Grabowie i £agiewnikach
pokazuj¹, ¿e mo¿e byæ. Ludzie, którzy trafiaj¹ do nich z ca³ej Polski,
£obez na zawsze bêd¹ kojarzyæ ze
swoj¹ przemian¹, z czymœ dobrym.
Warto to kontynuowaæ.
Kazimierz Rynkiewicz
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Bezpieczne drogi województwa
zachodniopomorskiego

Bêdzie cieplej w przysz³ym roku
(WÊGORZYNO). 29 stycznia
zosta³a podjêta uchwa³a
w sprawie zmiany bud¿etu
Gminy Wêgorzyno na rok
2009.
Jak zaznaczy³ przewodnicz¹cy
komisji, zmiany dotyczy³y termomodernizacji, która jest tematem pilnym, to te¿ komisje zaopiniowa³y
projekt pozytywnie. Pytania odnoœnie samej termomoedernizacji mia³a
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
Monika KuŸmiñska, która spyta³a czy nie zasadniej by³oby skorzystaæ
z projektu dotycz¹cego wy³¹cznie
bibliotek, aby z niego zaczerpn¹æ
œrodki finansowe m.in. na termomoedrnizacjê. Po wyjaœnieniach burmistrz Wêgorzyna, ¿e obecny projekt zwi¹zany z termomoedernizacj¹
i powi¹zany z innymi gminami jest

Komendant Wojewódzki Policji
w Szczecinie podpisa³ porozumienie z Marsza³kiem Zachodniopomorskim w sprawie realizacji projektu „Bezpieczne drogi województwa zachodniopomorskiego”.
To kampania prewencyjna maj¹ca na celu poprawê bezpieczeñstwa
niechronionych uczestników ruchu
drogowego, w szczególnoœci pieszych i rowerzystów. Przypomnijmy
tylko, ¿e w 2008 r. na naszych drogach by³o 651 ofiar pieszych, w tym
60 osób zginê³o. £¹cznie na akcjê
przeznaczono do wydania oko³o 100

tys. z³. Za pieni¹dze te zakupiono
miêdzy innymi kamizelki odblaskowe, elementy odblaskowe, maskotki
„Gryfuœ”. Wszystkie te przedmioty
bêd¹ rozdawane w ramach powy¿szej akcji w celu poprawy bezpieczeñstwa na drodze oraz psychologicznego wsparcia ofiar wypadków,
szczególnie tych najm³odszych.
Na zdjêciu: sier¿. Renata Gorna z
Zespo³u Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w £obzie
przekazuje jednej z mieszkanek naszego powiatu kamizelkê odblaskow¹, aby mog³a bezpiecznie poruszaæ siê rowerem.
r

Podziêkowanie dla personelu
przychodni PRAXIS w Dobrej
i lekarza rodzinnego Piotra Grybowskiego
za opiekê medyczn¹ i serce okazane
w chorobie œp. Kazimierza Pisarka
sk³ada rodzina.

tygodnik ³obeski10.02.2009 r.

ju¿ zbyt zaawansowany, aby siê z
niego wycofywaæ, projekt zosta³
przyjêty przy dwóch g³osach
wstrzymuj¹cych siê.
- Biblioteka wpisana jest w projekt termomedernizacji, w jego ramach mamy ocieplenie budynku,
wymianê dachu, ocieplenie stropu,
stolarkê okienno-drzwiow¹ i modernizacjê systemu grzewczego. Termomodernizacja biblioteki planowana jest w 2010 roku – powiedzia³a
burmistrz Wêgorzyna.
m
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NASZE BEZPIECZEÑSTWO
(£OBEZ). W minionym tygodniu
mia³a miejsce odprawa roczna policji. Mundurowi spotkali siê w sali
starostwa. Jedn¹ z czêœci spotkania
by³o podsumowanie roku ubieg³ego.
Zgodnie z nim w niektórych aspektach policjanci mog¹ byæ dumni. Na
spotkaniu obecny by³ równie¿ Zastêpca Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Szczecinie podinsp. Norbert Nowak oraz w³odarze powiatu
³obeskiego.
Na pocz¹tku spotkania podziêkowano lokalnym samorz¹dowcom za
wsparcie finansowe dla ³obeskiej policji
prosz¹c o kolejne w roku bie¿¹cym. O to
samo poprosi³ zastêpca komendanta
wojewódzkiego, nie pozostawiaj¹c z³udzeñ co do wiêkszych inwestycji w komendzie ³obeskiej.
Spor¹ czêœæ spotkania zajê³o pokazanie dokonañ ³obeskiej policji. Mundurowi zauwa¿yli, ¿e na przestrzeni
ostatniego roku stopa bezrobocia spad³a do 14,4 proc. Wzrasta zjawisko
migracji, zw³aszcza ludzi m³odych z
terenu powiatu b¹dŸ to do wiêkszych
aglomeracji, czy te¿ zagranice, w szczególnoœci do Wielkiej Brytanii i krajów
skandynawskich.
Nie bez znaczenia ma te¿ nap³yw do
kraju œrodków unijnych co umo¿liwia
rozwój zw³aszcza ma³ych przedsiêbiorstw i gospodarstw rolnych.
Ta sytuacja ma, zdaniem policji,
g³ówny wp³yw na spadek przestêpczoœci na obszarze naszego kraju, województwa, a przede wszystkim na terenie naszego powiatu.
W roku ubieg³ym zauwa¿ono spadek liczby przestêpstw stwierdzonych
o 5,7 proc., z kolei wskaŸnik wykrywalnoœci przestêpstw plasuje komendê
³obesk¹ na 5 miejscu w województwie.
Przy czym najwiêcej postêpowañ
przygotowawczych wszczêto w KPP
w £obzie, bo 581, w wyniku których
stwierdzono pope³nienie 756 przestêpstw (56,67 proc. ogólnej liczby
przestêpstw w powiecie ³obeskim). W
Posterunku Policji w Resku wszczêto
195 postêpowañ przygotowawczych,
stwierdzono pope³nienie 227 przestêpstw (17,01 proc. ogólnej liczby
przestêpstw). W Posterunku Policji w
Wêgorzynie wszczêto 233 postêpowania przygotowawcze, w wyniku których stwierdzono pope³nienie 231 przestêpstw (17,31 proc. ogólnej liczby
przestêpstw). Natomiast w Posterunku
Policji w Dobrej wszczêto 107 postêpowañ przygotowawczych, w wyniku
których stwierdzono pope³nienie 120
przestêpstw (8,99 proc. ogólnej liczby
przestêpstw w powiecie ³obeskim). Na
terenie gminy Radowo Ma³e odnotowano 27 przestêpstw, co stanowi 2,02
proc. ogólnej liczby przestêpstw.
Odnosz¹c siê do liczby przestêpstw stwierdzonych o charakterze
kryminalnym, odnotowano spadek tej
kategorii przestêpstw o 11,7 proc. w
stosunku do roku ubieg³ego, uzyskuj¹c
wskaŸnik wykrywalnoœci 63,5 proc.
Plasuje on ³obesk¹ komendê równie¿ na

5 miejscu w województwie.
Zwiêkszy³a siê natomiast liczba
przestêpstw o charakterze gospodarczym. Wszczêto 62 postêpowania, o 5
wiêcej ni¿ 2007 roku. Ujawnionych zosta³o 140 przestêpstw o charakterze gospodarczym, o 31 przestêpstw wiêcej
ni¿ w 2007 r., nast¹pi³ wzrost ujawnialnoœci tej kategorii przestêpstw o 28,4
proc. Uzyskano wskaŸnik wykrywalnoœci sprawców tej kategorii przestêpstw – 92,9 proc.
W roku 2008 odnotowano z kolei
spadek liczby przestêpstw stwierdzonych przeciwko ¿yciu i zdrowiu. W
roku 2008 by³o ich 48, czyli o 13 mniej,
ni¿ w roku poprzednim.
Mniej te¿ by³o przestêpstw przeciwko mieniu, a wykrywalnoœæ ³obeskiej policji plasuje j¹ na 3 miejscu w województwie.
O ponad 30 proc. mniej by³o przestêpstw kradzie¿y. Dla porównania w
2007 roku stwierdzono 299, natomiast
w 2008 roku ta liczba zmala³a do 207. w
tej kategorii nast¹pi³ spadek wykrywalnoœci przestêpstw i plasuje komendê
³obesk¹ na 6. miejscu w województwie.
Odnoœnie kradzie¿y z w³amaniem
równie¿ nast¹pi³a tendencja spadkowa.
W 2007 roku odnotowano 157 a w
2008 - 177 przestêpstwa. Pod wzglêdem wykrywalnoœci tego typu przestêpstw ³obescy policjanci s¹ na czwartym miejscu.
Omawiaj¹c kategoriê przestêpstw
rozbójniczych odnotowano wzrost tej
kategorii przestêpstw z 6 w 2007 roku
do 14 w 2008 roku, w tym 3 rozboje
pope³nili nieletni.
Spadek przestêpstw nast¹pi³ jednak
w kategorii uszczerbku na zdrowiu z 22
do 20. W porównaniu do roku ubieg³ego
by³o mniej kradzie¿y pojazdów.
Jednak uzyskany wskaŸnik wykrywalnoœci sprawców tych przestêpstw wyniós³ 20 proc. i nie nale¿y
do lepszych wyników w województwie.
Znacznie wzros³y przestêpstwa
narkotykowe, bo z 35 przestêpstw w
2007 roku do 72 w minionym.
Odnosnie bójek i pobiæ, wprawdzie
mniej stwierdzono tego typu ptrzestêpstw, ale te¿ wykrywalnoœæ ich
sprawców nie jest najlepsza.
Skutecznoœæ policji spad³a równie¿
w zakresie ustalania sprawców mienia
(bo a¿ o 20 proc.), mimo spadku liczby
stwierdzonych zdarzeñ.
Wiêcej natomiast ujawniono
sprawców przestêpstw zwi¹zanych z
prowadzeniem pojazdów przez kierowców w stanie nietrzeŸwoœci.
Przestêpczoœæ nieletnich
Co prawda spad³a iloœæ stwierdzonych czynów karalnych z 124 do 89, ale
podyktowane jest to tym, i¿ nieletni
dopuœcili siê mniejszej iloœci czynów
karalnych dotycz¹cych kradzie¿y i
uszczerbku na zdrowiu. To, jak
twierdz¹ policjanci, wykazuje w³aœciwy kierunek pracy realizowanej przez
policjantów s³u¿by kryminalnej i prewencyjnej. Policjanci zauwa¿yli rów-

nie¿ wzrost zjawiska alkoholizmu na
terenie dzia³ania KPP. Niestety dotyka
to nie tylko osób doros³ych, ale jest zauwa¿alne w œrodowisku szkó³ gimnazjalnych i œrednich. W analizowanym
okresie zatrzymano 52 nieletnich znajduj¹cych siê w stanie nietrzeŸwym, z
tego dwie osoby zatrzymano w izbie
wytrzeŸwieñ. Podczas przeprowadzonych prelekcji i spotkañ w szko³ach,
nieletni jednoznacznie wypowiadali
siê, i¿ mieli przynajmniej kilkakrotnie
kontakt z wyrobami alkoholowymi.
Policjanci na przestrzeni ubieg³ego roku
kilkakrotnie przeprowadzali dzia³ania
ukierunkowane na ujawnienie nieletnich znajduj¹cych siê pod wp³ywem
alkoholu lub w stanie nietrzeŸwoœci,
kontroli miejsc sprzeda¿y alkoholu w
celu ujawnienia przypadków ³amania
zakazu sprzeda¿y napojów alkoholowych lub jego podawania.
Profilaktyka
KPP w £obzie prowadzi³a równie¿
szereg innych dzia³añ tj. pogadanek,
szkoleñ wœród rodziców jak i m³odzie¿y ukierunkowanych na inne zjawiska
patologiczne tj. narkomania, przemoc
w rodzinie czy te¿ prostytucja i wykorzystywanie seksualne ma³oletnich.
Z zakresu prewencji kryminalnej w
minionym roku w ramach programu
„Widoczni – bezpieczni”, funkcjonariusze ZRD wrêczali kamizelki odblaskowe dla rowerzystów, policjanci w³¹czyli siê do akcji WOŒP, funkcjonariusze z Posterunku w Dobrej zorganizowali konkurs plastyczny dla uczniów
szkó³ podstawowych, w marcu z kolei
policjanci zorganizowali VI Halowy
Turniej Pi³ki No¿nej Szkó³ Gimnazjalnych o Puchar KPP w £obzie, w czerwcu - VIII festyn rodzinny „Niebieska
Niedziela”, a tak¿e uczestniczyli w
obchodach „Dni Dziecka” na terenach
wiejskich. W lipcu zorganizowano dwie
akcje „nieletni” podczas trwaj¹cych festynów w £obzie i w Dobrej oraz
uczestniczyli w festynie w Karwowie
(konkurs wiedzy prewencyjnej, pokaz
tresury psa s³u¿bowego, pokaz sprzêtu, itp.). We wrzeœniu dzieci zapoznawa³y siê z prac¹ policjanta w KPP
£obez, a w listopadzie policjanci z Posterunku w Dobrej zaprosili do siebie
dzieci z klasy zerowej Szko³y Podstawowej. Mali uczniowie mieli okazjê
poznaæ pracê policjantów z ich miasta,

zapytaæ siê o wa¿ne dla nich rzeczy. To
tylko czêœæ ze zorganizowanych akcji.
Na drogach
Iloœæ wypadków drogowych w
roku ubieg³ym by³a taka sama jak w roku
2007 i wynosi³a 34. Mniej jednak by³o
kolizji drogowych, bo 306, czyli o 20
mniej, ni¿ w 2007. W wypadkach drogowych zginê³o w roku ubieg³ym 8
osób, a rannych by³o 42 osoby.
Na zakoñczenie komendant powiatowy policji w £obzie podziêkowa³ samorz¹dowcom za wsparcie:
- Staroœcie, przewodnicz¹cemu
Rady Powiatu za przychylnoœæ, dziêki
czemu Rada Powiatu przekaza³a
12.875 z³otych, które zostan¹ wykorzystane na zakup samochodu s³u¿bowego oraz sprzêtu komputerowego.
Burmistrzowi Miasta £obez za przekazanie œrodków finansowych w wysokoœci 9.107,66 z³ na zakup pojazdu
s³u¿bowego oraz narkotesterów i
sprzêtu biurowego. Burmistrzowi Reska za przekazanie œrodków finansowych w wysokoœci 7.500 z³ na zakup
samochodu s³u¿bowego. Wójtowi gminy Radowo Ma³e za przekazanie œrodków w wysokoœci 6.154 z³ na zakup
pojazdu s³u¿bowego oraz drukarki do
komputera. Pani burmistrz Wêgorzyna
za przekazane œrodki finansowe w
wysokoœci 5.353,01 z³ na zakup samochodu s³u¿bowego oraz aparatu cyfrowego. Pani burmistrz Dobrej za przekazanie œrodków w wysokoœci 3.449 z³ na
zakup kojca dla psa oraz drukarki do
komputera.
Reasumuj¹c, chcia³bym serdecznie
podziêkowaæ za wspó³pracê Panu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w
Szczecinie, Prokuratorowi Rejonowemu w £obzie oraz Prezesowi S¹du Rejonowego w £obzie, Panu Staroœcie
oraz wszystkim samorz¹dowcom z
powiatu ³obeskiego. Bez wspó³pracy i
pomocy samorz¹du lokalnego trudno
by³oby realizowaæ ustawowe zadania
Policji. Ale szczególne s³owa podziêkowania chcia³bym skierowaæ do policjantów oraz pracowników cywilnych
KPP w £obzie za profesjonalizm, zaanga¿owanie w wykonywaniu codziennych obowi¹zków s³u¿bowych, dziêki
czemu osi¹gnêliœmy w roku minionym
tak dobre rezultaty – powiedzia³ komendant policji w £obzie m³. insp.
Zbigniew Podgórski.
mm

Str
Str.. 10
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Bezmyœlnoœæ niektórych z kierowników, brak perspektywicznego myœlenia i niefrasobliwoœæ w podejmo-

Ukaraæ winnych urzêdników
(£OBEZ) Jest ju¿ protokó³
z kontroli przeprowadzonej
w dniach 2, 4 i 5 grudnia
2008 roku przez Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej
w £obzie. Komisja domaga
siê ukarania winnych, jej
zdaniem, niew³aœciwego
wydatkowania 40 tys. z³
z bud¿etu miasta
i uporz¹dkowania
zaleg³ych spraw.
W grudniu ubieg³ego roku przez
trzy dni Komisja Rewizyjna w sk³adzie: przewodnicz¹ca komisji Helena
Szwemmer, cz³onkowie: Krystyna
Bogucka, Piotr Æwik³a, Grzegorz Tokarski i Lech Urbañski prowadzili kontrolê w urzêdzie. Kontrol¹ objêto okres
od 1 marca 2005 r. do grudnia ub. roku.
Przedmiotem kontroli by³y zagadnienia
wnioskowane podczas sesji 29.10.2008
r., tj.: kontrola zasadnoœci wydatkowania z bud¿etu kwoty 40 tys. na op³aty
za kot³ownie w budynkach wspólnot
mieszkaniowych oraz rozliczenie kwoty 35 tys. dla PWiK wynikaj¹cej z
uzgodnienia sald za okres, kiedy mieszkaniami komunalnymi zarz¹dza³a firma
„Administrator”.
Odnoœnie kontroli zasadnoœci wydatkowania z bud¿etu kwoty 40 tys. z³
na op³aty za kot³ownie w budynkach
wspólnot mieszkaniowych komisja
ustali³a, ¿e na podstawie wniosku z dnia
9 czerwca 2008 r. sporz¹dzonego przez
Wydzia³ Infrastruktury Komunalnej,
podpisanego przez Kierownika Wydzia³u – p. Ewê Ciechañsk¹ (za³¹cznik
nr 1 do protoko³u), wprowadzono na
sesjê w dniu 1 lipca 2008 r. poprawkê w
sprawie zmian bud¿etu Gminy na rok
2008, zwiêkszaj¹c¹ plan wydatków
Gminy w rozdziale – gospodarka gruntami i nieruchomoœciami o treœci cyt.: „Stosownie do wniosku Kierownika
Wydzia³u Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomoœciami o zwiêkszenie planu
wydatków bie¿¹cych w tym za media –
35.000 z³ i op³aty za wpisy do ksi¹g
wieczystych – 50.000 z³”.
Wszystkie rachunki dotycz¹ okresu od 1.06.2005 r. do 31.05.2008 roku,
kot³owni gminnych (nieu¿ytkowanych): zarz¹dzania czêœci¹ wspóln¹
(0,45 z³ od 1 mkw. powierzchni), funduszu remontowego oraz ogrzewania
kot³owni.
Z zestawienia kosztów wynika, ¿e
wspólnocie przy ul. Koœcielnej 5,7,9
gmina zap³aci³a za ogrzewanie
11.488,29 z³, na fundusz remontowy
651,03 z³ i za zarz¹dzanie pustostanami 1.935,40, wspólnocie przy ul. Murarskiej 5,6,7 wp³acono odpowiednio:

19.476,82 z³, 2.875,92 z³ i 2.595,34 z³,
przy ul. Koœciuszki z kolei gmina za
ogrzewanie kot³owni nie zap³aci³a,
wp³aci³a natomiast na fundusz remontowy 896,83 z³ i za zarz¹dzanie 200 z³.
W sumie za ogrzewanie kot³owni wydatkowano z bud¿etu gminy 30.965,11
z³, na fundusz remontowy – 4.423,78 z³
a na zarz¹dzanie kot³owniami, do których klucze ma tylko gmina – 4731,14
z³. £¹cznie zap³acono kwotê 40.120 z³.
Op³ata dla wspólnot by³a zsumowana z trzech lat, bowiem mimo wczeœniejszych pism do Urzêdu, nikt z
urzêdników nie reagowa³, reakcja nast¹pi³a dopiero, gdy gmina zosta³a zobligowana do zap³acenia za pustostany 40
tys. z³ za trzy lata wstecz.
Do urzêdu pisma wp³ywa³y ju¿ od
1 wrzeœnia 2006 r. Wtedy to „Administrator” Hanna Janiec zwróci³a siê do
Urzêdu Miejskiego w £obzie o udzielenie informacji (w sprawie statusu prawnego) pomieszczeñ po by³ych kot³owniach, aby ustaliæ zasady odp³atnoœci
nale¿¹cych siê zarz¹dcy.
Wymiana lakonicznej korespondencji, jak okreœli³a to komisja, trwa³a do
2008 r. 30 maja do urzêdu wp³ynê³a
faktura na kwotê 35.541,64 z³. Dopiero
po tym fakcie - 9 czerwca burmistrz
zwróci³ siê do „Administratora” o wyznaczenie terminów zebrañ wspólnot
mieszkaniowych celem uzgodnienia
stanowiska w sprawie poniesienia
kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem
powierzchni powsta³ych po zlikwidowanych kot³owniach.
W tej sprawie wyjaœnienia sk³adali:
podinspektor w Wydziale IK Gra¿yna
Wawrzo³a, podinspektor w Wydziale
IK Mariola Kawczak, skarbnik Gminy
Piotr Szymczak, kierownik Wydzia³u
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomoœciami Mieczys³aw Fojna, kierownik
Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i
Ochrony Œrodowiska Ewa Ciechañska
oraz wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
Z kolei odnoœnie rozliczenia kwoty
35 tys. z³ dla PWiK wynikaj¹cej z
uzgodnienia sald za okres kiedy mieszkaniami komunalnymi zarz¹dza³a firma
„Administrator” komisja ustali³a, ¿e na
dzieñ rozwi¹zania umowy tj. 31 paŸdziernika 2007 r. z firm¹ Administrator
– firma ta sporz¹dzi³a bilans i rozliczenie za media. „Administrator” wykaza³
w sporz¹dzonym bilansie nale¿noœci od
lokatorów za media w wysokoœci
110.048,28 z³. Zobowi¹zania te dotyczy³y: PUK £obez – 18.293,22 z³,
PWiK £obez – 36.815,96 z³, Sp. Nadzieja Dalno – 8.935,24 z³, zobowi¹zania wobec wspólnot mieszkaniowych –
1.617,55z³, Zarz¹dca „Administrator”
– 44.386,31z³.

6 tysiêcy z³ dla bieg³ego
W protokole czytamy m.in.:
„Urz¹d Miejski w £obzie zobowi¹zania wobec czterech pierwszych pod-

miotów jako bezsporne, uregulowa³ do
koñca 2007 roku. Wed³ug potwierdzonego salda PWiK Sp. z o.o. w £obzie z
firm¹ „Administrator” na dzieñ 31 paŸdziernika 2007 r. zobowi¹zanie „Administratora” wynosi³o 71.927,51 z³, z
czego Gmina £obez w dn. 31 grudnia
2007 r. dokona³a zap³aty kwoty w
wysokoœci 36.815,96 z³ przypadaj¹cej
na lokale komunalne.
Natomiast pozosta³a kwota
35.111,55 z³ wynikaj¹ca z potwierdzonego salda miêdzy dwiema w/w firmami
by³a weryfikowana w trakcie 2008 roku.
Zawarto umowê o dzie³o ze Stanis³awem Bednarkiem w dn. 25.06.2008 r.
w sprawie weryfikacji rozliczeñ z firm¹
„Administrator” Hanna Janiec”.
Wynikiem analizy dokumentów by³
wniosek komisji, ¿e „umowa nie by³a
nale¿ycie wykonana, poniewa¿ opiera
siê na domys³ach, a nie na konkretnym
materiale dowodowym. Na str.3 protoko³u bieg³y przyznaje, ¿e nie posiada³
dostatecznej wiedzy na okolicznoœæ
zajmowanych lokali mieszkalnych komunalnych w budynkach, co do których
wystawione zosta³y rachunki za dostarczone media zbiorczo na budynek.
Mimo uzgodnieñ przedstawicielka zarz¹dcy „Administrator” nie wziê³a
udzia³u w rozliczeniu z przyczyn nie
wiadomych dla bieg³ego. Ustalenia dokonane przez pracownicê Urzêdu Miejskiego p. Gra¿ynê Wawrzo³a (rozliczenia szczegó³owe) bieg³y przyj¹³ do dalszych wyliczeñ jako wiarygodne”.
Rachunek, za pracê nie wnosz¹c¹
niczego nowego, dla pana Stanis³awa
Bednarka wyniós³ 6 tys. z³.
Ostatecznie po szczegó³owej weryfikacji faktur i przyporz¹dkowaniu
obci¹¿eñ do odbiorców mediów, które
wykona³y pani Gra¿yna Wawrzo³a i
radna Krystyna Bogucka ustalono, ¿e
wobec PWiK Sp. z o.o. zap³acono o
2.682,79 z³ za du¿o. Pozosta³¹ kwotê w
wysokoœci 35.111,55 z³ nale¿y egzekwowaæ od firmy „Administrator” w
£obzie. Z kolei wobec PUK Sp. z o.o.
gmina nadp³aci³a 2.944,53 z³. Kwota ta
obci¹¿a firmê „Administrator”, a jej
zwrot jest nale¿ny Gminie.

Zaplanowana manipulacja?
Podczas rozmów z urzêdnikami
pada³y ostre s³owa. Radna Krystyna
Bogucka w rozmowie ze skarbnikiem
gminy Piotrem Szymczakiem spyta³a:
„Przegl¹daj¹c dokumentacjê, gdzie
wspólnoty zwraca³y siê w ka¿dym
roku o uregulowanie sprawy ponoszenia kosztów dogrzewania tych kot³owni, jako pustostanów. Gmina nie reagowa³a na te pisma. Jak wprowadzaliœmy
zmiany do bud¿etu Zastêpca Burmistrza informowa³ radnych, ¿e s¹ to pieni¹dze za ogrzewanie. W fakturach natomiast wyszczególnione jest: fundusz
remontowy, zarz¹dzanie. Jakie mo¿e
byæ zarz¹dzanie pustostanem? Kiedy

na posiedzenie Komisji Bud¿etowej w
kwietniu 2008 roku prosi³am o wykaz
wszystkich lokali u¿ytkowych, tych
kot³owni nie by³o na wykazie. Jednoznacznie mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e jest
to niedbalstwo ze strony Urzêdu i
sprzeniewierzenie pieniêdzy gminnych. Bo jak mo¿na wyliczyæ ogrzewanie dla pustostanu na takim samym
poziomie jak dla mieszkania? Dlaczego
nikt nie reagowa³? Dlaczego mamy p³aciæ trzy lata wstecz? Ju¿ od 2006 roku
zg³asza³am i sygnalizowa³am nieprawid³owoœci w rozliczaniu kosztów zarz¹dzania. Wtedy wysz³a sprawa p³acenia
na zarz¹dzanie komórkami i pustostanami. Dzisiaj znowu siê to powtarza.
Jest to skandal”.
Zgodnie z protoko³em skarbnik odpowiedzia³, ¿e „u¿ycie okreœlenia
„sprzeniewierzenie” jest chyba za daleko id¹ce. Natomiast zgodzi³ siê z tym,
¿e na pewno jest to niedbalstwo okreœlonych urzêdników. Przyzna³, ¿e nawet on pewne rzeczy puœci³ zbyt pochopnie”.
Przewodnicz¹ca komisji rewizyjnej
sytuacjê tê nazwa³a bardziej radykalnie
- zaplanowan¹ manipulacj¹. Równoczeœnie Lech Urbañski zauwa¿y³, ¿e
gmina zap³aci³a rachunki, choæ kwestia
kot³owni nie zosta³a jeszcze do koñca
uregulowana.

Nic nie wiem o takim
wniosku
Podczas rozmowy z Mieczys³awem Fojn¹ Helena Szwemmer, nawi¹zuj¹c do uchwa³y w sprawie zmian
bud¿etu gminy z 1 lipca br., zwróci³a siê
o przed³o¿enie wniosku Kierownika
Wydzia³u Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomoœciami o zwiêkszenie planu
wydatków bie¿¹cych, w tym za media
o 35 tysiêcy z³. Kierownik odpar³ jednak, ¿e nie przypomina sobie aby sk³ada³ taki wniosek. Sk³ada³ ale „o zwiêkszenie œrodków na op³aty za wypisy i
wyrysy do ksi¹g wieczystych. Po okazaniu przez p. Helenê Szwemmer wniosku Kierownika Wydzia³u IK o zwiêkszenie œrodków na media p. Mieczys³aw Fojna oœwiadczy³, ¿e on nic nie wie
na temat tego wniosku”. Po pokazaniu
przez Krystynê Boguck¹, ¿e w teczce
z korespondencj¹, dotycz¹cej lokali
u¿ytkowych znajduje siê korespondencja na temat kot³owni, m.in. pismo „Administratora”, który w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zwraca siê o rozstrzygniêcie tematu pustostanów po
kot³owniach i informuje, ¿e musi wyst¹piæ o zap³atê za dogrzewanie tych
pomieszczeñ (pismo z 20 sierpnia
2007) kierownik zacz¹³ „sobie coœ kojarzyæ”, ale nie potrafi jednoznacznie
powiedzieæ o co chodzi³o.
Wówczas radna Szwemmer zapyta³a - co kierownik Wydzia³u RG wie w
sprawie tych kot³owni?
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waniu decyzji rodz¹cych dotkliwe dla Urzêdu skutki finansowe Komisja ocenia nagannie

za wydanie 40 tys. z³
Mieczys³aw Fojna wyjaœni³, ¿e „temat ten chyba podnosili radni. Nie pamiêta ju¿ dok³adnie kto. W zwi¹zku z
tym w czerwcu br. wyst¹pi³ do bieg³ego. Bieg³y dokona³ inwentaryzacji tych
pomieszczeñ. Otrzyma³ zaœwiadczenie, ¿e jedna kot³owania przy ul. Koœcielnej spe³nia warunki lokalu i lokal
ten zosta³ wyznaczony do sprzeda¿y.
Zleci³ te¿ inwentaryzacjê i wycenê pomieszczenia na Koœciuszki 15. Jest tam
12 m.kw. Bieg³y powiedzia³, i¿ uwa¿a,
¿e to pomieszczenie powinno siê przekazaæ dla Wspólnoty Mieszkaniowej.
Je¿eli byœmy chcieli zbyæ je w formie
przetargu jako odrêbny lokal to musielibyœmy pod³¹czyæ tam media. Zleci³
równie¿ inwentaryzacjê i wycenê kot³owni przy ul. Niepodleg³oœci i bieg³y
te¿ odmówi³ wyznaczenia odrêbnego
lokalu. Uda³o siê wiêc uzyskaæ tylko
jedno zaœwiadczenie, ¿e pomieszczenie spe³nia warunki lokalu u¿ytkowego”. W 2006 roku kierownik napisa³
pismo do „Administratora”, aby wy³¹czyæ te pomieszczenia i nie p³aciæ za
nie, chcia³ aby nie podlega³y one
Wspólnotom Mieszkaniowym.
Sprawê jednak, jak wyjaœni³, prowadzi³a wówczas Gra¿yna Blachura i to
ona przygotowa³a odpowiedŸ do „Administratora” i przekona³a go, aby te
lokale wy³¹czyæ, by gmina nie musia³a
p³aciæ za czêœci wspólne.
Rok póŸniej sprawa by³a ju¿ prowadzona przez wydzia³ IK, którego
kierownikiem jest Ewa Ciechañska.
W czerwcu 2008 r. do Urzêdu przysz³y faktury na kwotê 40 tysiêcy z³otych do zap³acenia za media i za zarz¹dzanie dla Wspólnot z tytu³u tych kot³owni. Jednak wówczas nikt ju¿ nie
konsultowa³ z Mieczys³awem Fojn¹
kwestii zwi¹zanych z kot³owniami.
Nikt te¿ nie pokaza³ mu faktur. Jednak
ten zleci³ inwentaryzacjê i wycenê pomieszczeñ po kot³owniach.
Mieczys³aw Fojna zaj¹³ siê tym tematem, poniewa¿, jak wyjaœnia³: „na
którymœ ze spotkañ radny powiedzia³,
¿eby zaj¹æ siê tymi kot³owniami. Jak on
to us³ysza³ to poleci³ pracownikom
przygotowanie dokumentów i zleci³
bieg³emu inwentaryzacjê, aby przygotowaæ te pomieszczenia do sprzeda¿y”. Dalej wyjaœni³, ¿e poruszy³ tê
sprawê na naradzie kierowników. Poinformowa³, ¿e aby te lokale mog³y zostaæ
sprzedane trzeba w nich zrobiæ media –
umywalkê, wodê i ubikacjê. Powiedziano mu, ¿e to s¹ zbyt wysokie œrodki i na
razie gminy na to nie staæ. Zdecydowano aby podj¹æ starania w celu oddania
tych lokali Wspólnotom.
Zdaniem Ewy Ciechañskiej sprawê
tê ca³y czas prowadzi³ Wydzia³ Mieczys³awa Fojny, poniewa¿ lokale u¿ytkowe w ca³oœci jej Wydzia³ przej¹³ dopiero od 1 grudnia ubieg³ego roku. Jej
zdaniem jednak wszystko zosta³o za³atwione i zap³acone zgodnie z prawem,

bowiem w tej kwestii konsultowa³a siê
z prawnikami.

Wy³¹czyæ wspólnotom
instalacjê

Z kolei zdaniem zastêpcy burmistrza Ireneusza Kabata nie do koñca
by³o tak jak powiedzia³ p. Fojna, dlatego i¿ Wydzia³ RG jest wydzia³em prowadz¹cym sprzeda¿e i to on wczeœniej
mia³ w swojej kompetencji lokale u¿ytkowe (pomieszczenia o których mowa
traktowane by³y jako lokale u¿ytkowe). Równoczeœnie poinformowa³ komisjê, ¿e pisma widzi dziœ po raz pierwszy. Wyjaœni³ jednak, ¿e sprawê zna od
maj¹ albo czerwca, to znaczy od czasu
gdy gmina dosta³a faktury do zap³acenia. Powiedzia³ te¿, ¿e „rozwi¹zanie
sprawy trwa tyle czasu jest w pewnym
sensie korzystne dla gminy, bo je¿eli
wczeœniej wykryta by³aby taka sytuacja gmina musia³aby p³aciæ nale¿noœæ
ju¿ od paru lat. Doda³, i¿ zgodnie z
prawem wspólnoty mog¹ ¿¹daæ op³aty
od gminy trzy lata wstecz (powinny
¿¹daæ jej od momentu powstania wspólnot). Oznajmi³, i¿ sprawa „wyp³ynê³a”
w momencie kiedy przyst¹piono do
prywatyzacji ZEC”.
Na sugestiê H. Szwemmer, ¿e pomieszczenia kot³owni mo¿na oddaæ
wspólnotom wiceburmistrz doda³, ¿e to
wszytko zale¿eæ bêdzie od woli wspólnot.
Oznajmi³, te¿ ¿e na pewno nale¿y
przyst¹piæ do oizolowania instalacji
oraz ewentualnie do jej opomiarowania.
W przypadku opomiarowania nie wiadomo, czy wspólnota zgodzi siê, aby
rozliczaæ siê z pomiernika ciep³a, poniewa¿ wspólnota ma wiêkszoœæ i zgodnie
z ustaw¹ o prawie w³asnoœci lokali
wiêkszoœæ udzia³owców wspólnoty
podejmuje decyzje.
Krystyna Bogucka stwierdzi³a, ¿e
nale¿y wiêc wy³¹czyæ instalacjê z pomieszczeñ kot³owni. Na to z kolei nie
zgodzi³ siê I. Kabat, twierdz¹c, ¿e trzeba j¹ przerobiæ, ale nie mo¿e ona zostaæ
wy³¹czona, bowiem przez pomieszczenia nale¿¹ce do Gminy przechodzi
pion. Nie mo¿e bloku pozbawiæ ogrzewania. Radna H. Szwemmer oznajmi³a,
¿e minê³o ju¿ pó³ roku i nale¿y podj¹æ
ostatecznie decyzjê - w jaki sposób rozwi¹zaæ problem.

Problem ze Spó³dzielni¹
Przy okazji wiceburmistrz poinformowa³ komisjê, ¿e istnieje jeszcze problem zwi¹zany z pomieszczeniami
przy ul. Murarskiej oraz ze spó³dzielni¹ mieszkaniow¹. Wêz³y prowadz¹
ciep³o nie tylko do bloku wspólnotowego przy ul. Murarskiej, ale równie¿
szeœciu bloków spó³dzielczych. „Na
dzisiaj zap³aciliœmy za pomieszczenia
poniewa¿ s¹ one w³asnoœci¹ Gminy”.
Doda³, ¿e podejmowane s¹ próby rozmów ze spó³dzielni¹, ale nie ma z jej
strony odzewu.

Odnoœnie „Administratora” doda³,
¿e Gmina mo¿e ¿¹daæ odszkodowania
od „Administratora” za przekroczenie
uprawnieñ i ewentualnie za kwoty, które uleg³y przedawnieniu. Poinformowa³, ¿e podczas zarz¹dzania „Administrator” powinien ¿¹daæ od Gminy co
roku uzupe³nienia kwoty za media, które lokatorzy nie wp³acili a zosta³y
przez niego pokryte. Nie by³o pisma ze
strony zarz¹dcy o pokrycie nale¿noœci.
Zosta³y one przez niego skumulowane
pod koniec trwania umowy i nie zap³aci³ on za wspólnoty. Stwierdzi³, ¿e nale¿noœci powinny zostaæ uregulowane
przez Gminê, poniewa¿ i tak umowa
by³a zawarta z „Administratorem” w
imieniu Gminy. Jak sprawa nale¿noœci
trafi do s¹du to trzeba bêdzie „wy³uskaæ” nale¿noœci za trzy lata, na pewno
jednak ca³e 3 tys.z³ nie dotyczy trzech
lat. Oznajmi³, i¿ pozostaje pytanie kogo
pozw¹ „Wodoci¹gi”, czy Gminê, czy te¿
Administratora. Odnoœnie ogrzewania
kot³owni Kabat oznajmi³, ¿e w obecnej
chwili Administrator proponuje wspólnotom za zarz¹dzanie 0,50 z³ za metr
kwadratowy. Odnoœnie d³ugu wspólnoty i tak czuj¹ siê pokrzywdzone, bowiem
Gmina i tak zap³aci³a im tylko za trzy lata
(a za trzy - nie), to te¿ uznaj¹ za zasadne,
by Gminê obci¹¿yæ jak najwy¿szymi
kosztami.
Krystyna Bogucka uzna³a zatem,
¿e w takim razie natychmiast powinna
zostaæ tam wys³ana ekipa budowlañców, aby rozpoznaæ „co tam mo¿liwe
jest do zrobienia z ogrzewaniem”;
ogrzewanie to trzy czwarte wszystkich
kosztów. Póki co w ci¹gu pó³ roku nie
zrobiono niczego w tej kwestii.
I. Kabat zauwa¿y³, ¿e pomieszczenia przy ul. Murarskiej, gdzie znajduj¹
siê liczniki, wspólnota mo¿e p³aciæ za
czêœæ - wspó³udzia³em, poniewa¿ pozosta³e nale¿¹ do spó³dzielni mieszkaniowej. Spó³dzielnia nie chce p³aciæ,
uwa¿a bowiem, ¿e nie jest to jej w³asnoœæ i nie bêdzie partycypowa³a w
kosztach.
Doda³, ¿e mo¿na przerobiæ instalacjê, ale bêd¹ to olbrzymie koszty. Z
tych pomieszczeñ przede wszystkim
korzysta spó³dzielnia, ale w kosztach
partycypowaæ nie chce, bo to nie jest jej
budynek. W tej sprawie, jak zapewnia³,
prowadzi³ osobiste rozmowy z prezesem spó³dzielni. W rozmowach brali
jeszcze udzia³ p. Ciechañska oraz p.
Pude³ko.
Lech Urbañski stwierdzi³, i¿ to jest
w³asnoœæ Gminy, nale¿y odci¹æ rury i to
„jest œwiête”, bo wspólnota powinna
mieæ œwiadomoœæ, ¿e jest to pomieszczenie gminy. Nale¿y z ni¹ negocjowaæ.

Niepotrzebnie wydano
40 tys. z³
W konsekwencji Komisja Rewizyjna uzna³a, ¿e niezasadnie wydatkowa-

no z bud¿etu kwotê 40.120 z³ tytu³em
op³at za kot³ownie w budynkach
wspólnot mieszkaniowych. Równoczeœnie stwierdzi³a, ¿e mimo, ¿e temat
zaistnia³ ju¿ w 2006 roku, urzêdnicy nie
poczynili ¿adnych kroków, a¿eby nie
dopuœciæ do nieuzasadnionej zap³aty.
W tej sprawie równie¿ by³y zalecenia
wynikaj¹ce z treœci protoko³u z 16 i 23
marca 2006 roku sporz¹dzonego przez
Komisjê Rewizyjn¹ ubieg³ej kadencji
(dotyczy zarz¹dzania pustostanami).
Tym problemem zajmowa³y siê
wspólnie Komisja Rewizyjna z cz³onkami Komisji Bud¿etowej w dniach 3 i
4 grudnia 2007 roku. „Bezmyœlnoœæ niektórych z kierowników, brak perspektywicznego myœlenia i niefrasobliwoœæ
w podejmowaniu decyzji rodz¹cych
dotkliwe dla Urzêdu skutki finansowe
Komisja ocenia nagannie. Tym bardzie,
¿e osoby te sk³adaj¹c wyjaœnienia do
protoko³u zachowuj¹ nadal postawê
tolerancyjn¹ wobec zaistnia³ych faktów niedopatrzenia szeregu obowi¹zków na przestrzeni 3 lat, a czasem
wrêcz odnosi siê wra¿enie, ¿e nie reprezentuj¹ na zewn¹trz interesu Urzêdu.
Pod obrady sesji w dniu 1.07.2008 r.
wprowadzono zmianê bud¿etu w taki
sposób, a¿eby zdezorientowaæ radnych.
Kwotê podano bez sprawdzenia merytorycznego nawet w zakresie powierzchni przedmiotowych kot³owni.
Nie uzyskano na piœmie opinii radcy
prawnego, mimo faktu, ¿e szereg osób
sk³adaj¹cych wyjaœnienia do protoko³u
mia³a zdecydowane w¹tpliwoœci co do
zasadnoœci tej wyp³aty. Do chwili obecnej nie podjêto ¿adnych dzia³añ w przedmiocie za³atwienia tego problemu, a chocia¿by minimalizacji kosztów. (...)
Komisja Rewizyjna uwa¿a, ¿e firma
„Administrator” w ¿aden sposób nie
jest w stanie udowodniæ swojego ¿¹dania w wysokoœci 44.386 z³ (patrz bilans
nale¿noœci lokatorów za media), poniewa¿ nie wynika to ¿¹danie z dokumentów.
Ponadto Komisja zwraca uwagê na
fakt, ¿e firma „Administrator” na dzieñ
28 maja 2007 r. by³a zad³u¿ona w £EC
na kwotê 82.984 z³ (patrz protokó³ nr
4/07 Komisji Rewizyjnej) i zobowi¹zanie to by³a zmuszona uregulowaæ niezw³ocznie, po pierwsze z powodu zaleceñ pokontrolnych (naliczenie odsetek karnych), po wtóre z powodu prywatyzacji ZEC” - czytamy we wniosku
komisji. Poza tym Komisja Rewizyjna
uzna³a, ¿e „zatrudnianie bieg³ego ksiêgowego do spraw, które wynikaj¹ z
kompetencji pracowników jest nieuprawnione, asekuracyjne i zbyt kosztowne. Ponadto w przypadku wy¿ej
omówionym nie da³o ¿adnego efektu”.
Po tak druzgocz¹cych wnioskach
Komisja zaleci³a m.in., by ustaliæ winnych nieuzasadnionego wydatkowania
z bud¿etu kwoty 40.120 z³ i ukaraæ te
osoby dyscyplinarnie.
mm
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OG£OSZENIA DROBNE

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

£obez
Salon fryzjerski „SHOCK” £obez ul.
Kraszewskiego 30/2 zatrudni fryzjera/fryzjerkê. Tel. 600 494 903.
Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne drobne naprawy wykona „z³ota r¹czka”, tel. 91 39 22
783, 784 79 22 70.
Firma Trójka z Wêgorzyna zatrudni
przedstawiciela handlowego Tel.
601 930 220.
Zaopiekujê siê od zaraz dwojgiem
dzieci. Tel. 607 478 332.
Inspektor ochrony przeciwpo¿arowej poszukuje pracy w dowolnym
zakresie - tel. 880 617 293.

Gryfice
Q Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.
Q Firma Profil w Gryficach przy ul.
Broniszewskiej 34 poszukuje pilnie pracownika do produkcji i monta¿u okien PCV i aluminium, preferowane doœwiadczenie zawodowe. Tel. 091 387 71 20.

INNE

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

£obez
Sprzedam drzwi gara¿owe, dwuskrzyd³owe ocieplone. wymiary
210 x 210, cena 400 z³. Tel. 604 99
77 41.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. Tel.
091 397 59 24, 505 972 167.

MATRYMONIALNE

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

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

Budowa³eœ dom? Remontowa³eœ po 1 maja 2004 r mieszkanie? Odzyskaj VAT od zakupionych materia³ów budowlanych. Potrzebujesz
pomocy? Dzwoñ 609 221 664.

MIESZKANIA

MOTORYZACJA

£obez

£obez

Sprzedam mieszkanie 46 mkw., 2
pokoje z kuchni¹ po kapitalnym
remoncie w centrum £obza. Tel.
602 200 002, 604 080 908.

Sprzedam samochód osobowy
LAND ROVER FREE LANDER 2006
R., poj. 1,8, benzyna, przebieg i rej.
Do kwietnia 2009 r. + dodatkowa
skrzynia biegów. Tel. 091 397 48 86.

Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza (I piêtro, 33 mkw., 2 pokoje),
113 tys. z³. Tel. 606 613 249.
Sprzedam mieszkanie w £obzie,
80 mkw., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, pom. gospodarcze, parter z
du¿ym tarasem, ca³oœæ ogrodzona,
w³asne ogrzewanie gazowe. Tel.
886 631 138.
Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, pow. 64 mkw. w £obzie na ul.
Orzeszkowej. Tel. 792 965 997.
Sprzedam mieszkanie 112 mkw.,
cena za 1 mkw. 1.600,00 z³. Tel. 517
456 107.
Sprzedam mieszkanie do czêœciowego remontu, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka – Dobra ul. Armii Krajowej
3/2. Tel. 091 391 48 39, 667 567
631.
Sprzedam mieszkanie 35 mkw. w
£obzie. Tel. 661 374 570.
Sprzedam na dzia³alnoœæ handlowo – us³ugow¹ lub temu podobne
mieszkanie w œcis³ym centrum
£obza – parter 48,3 mkw., piêtro
25,43 mkw. z pomieszczeniami gospodarczymi, udzia³em w gruncie
ok. 74% w starym budownictwie.
Tel. 509 239 374.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Resku o pow. 53 mkw., 2
pok., kuchnia, ³azienka z wc, gara¿,
piwnica i strych. Cena do uzgodnienia. Tel. 665 483 052.
Pilnie poszukuje mieszkania 1 lub
2-pokojowego w £obzie. Tel. 661
108 757 po godz. 17.
Mieszkanie w³asnoœciowe bezczynszowe, 3 pokojowe, 66 mkw., I
piêtro w bloku w Lesiêcinie, 8 km
od £obza sprzedam. Tel. 504 091
593.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w
Dobrej Nowogardzkiej, ul. Traugutta. Cena 80 tys. z³. Tel. 091 39 25 087.
Mieszkanie 3 pok. w Unimiu, 67
mkw., bezczynszowe, po remoncie
+ gara¿ 40 mkw. Cena 125 tys. do
uzgodnienia. Tel. 887 256 755.

Drawsko

Sprzedam VOLWO 340 po kapitalnym remoncie – z braku kierowcy.
Tel. 696 972 337.

Region

Sprzedam Opel Vectra C Kombi,
Rok prod. 12.2004, 1,9 CDTI, przeb.
118000 km, po du¿ym przegl¹dzie,
zadbany, tel. 605 522 340.
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.

US£UGI

Region
Serwis - RTV - naprawa TV, wie¿e,
sat, piloty itp. Us³ugi w zak³adzie i
domowe. £obez ul. Cicha 3. Tel. 091
39774127, 604845753.
Wideofilmowanie – Tel. 0605 732 267.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.
Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972.
T³umacz przysiêg³y - francuski, Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel. 094
352 10 58.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
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.
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(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.
Wynajmê pomieszczenia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w Radowie
Ma³ym. Tel. 604 997 741.
Sprzedam dom z dzia³k¹ 1001
mkw. w £obzie przy ul. Pomorskiej
7. Tel. 091 563 70 18, 697 423 434,
00 491 762 416 87 78.
Sprzedam gara¿ murowany. Wêgorzyno, ul. 3 Maja. 12.800 z³. Tel. 608
813 947.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Gryfice
Wydzier¿awiê lokal handlowy o
pow. 63 mkw. w Gryficach przy ul. 11
Listopada 1A. Tel. 501 779 085.

Drawsko
Sprzedam dzia³ki budowlane 53 a
i 32 a w ZagoŸdzie – przy trasie
£obez – Drawsko (przy hydroforni).
Tel. 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.

Region
S³awoborze – dzia³ki budowlane z
dogodnym dojazdem, blisko media sprzedam. Tel. 665 250 185 lub
032 223 19 63.

MIESZKANIA

Gryfice
Sprzedam mieszkanie; Gryfice ul.
Akacjowa, parter, 4 pokoje, pow.
54 mkw. Cena 160 tys. Tel. 091 384
86 79, 608 221 702.
Sprzedam mieszkanie w Gryficach
- centrum, 52 mkw., po remoncie,
s³oneczne, niski czynsz, w³asne
ogrzewanie gazowe, 2 piêtro. Tel.
607 717 402.
Sprzedam komfortowe mieszkanie
w Gryficach ul. Ks. Ruta, 74 mkw. z
wyposa¿eniem. Cena do negocjacji. Tel. 607 464 286 lub 601 861 623.
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.
Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.
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INFORMACJE

Prezes S¹du Rejonowego w £obzie
og³asza konkurs na stanowisko:
sta¿ysta w S¹dzie Rejonowym w £obzie
1. Osoba zatrudniona na tym stanowisku wykonywaæ bêdzie miêdzy
innymi nastêpuj¹ce prace:
- protoko³owanie na rozprawach s¹dowych,
- prowadzenie terminarzy posiedzeñ,
- przygotowywanie spraw s¹dowych do wokandy,
- czynnoœci biurowe i administracyjne w decernacie sêdziego.
2. Do udzia³u w konkursie mog¹ zg³osiæ siê osoby spe³niaj¹ce
nastêpuj¹ce warunki:
- posiadaj¹ wykszta³cenie wy¿sze pierwszego stopnia,
- posiadaj¹ doœwiadczenie w zakresie obs³ugi systemów informatycznych
(program Word),
- posiadaj¹ umiejêtnoœæ szybkiego pisania na komputerze;
- posiadaj¹ pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych,
- maj¹ nieposzlakowan¹ opiniê,
- nie byli karani za przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe,
- przeciwko którym nie jest prowadzone postêpowanie o przestêpstwo
œcigane z oskar¿enia publicznego lub przestêpstwo skarbowe,
- posiadaj¹ stan zdrowia pozwalaj¹cy na zatrudnienie na wskazanym
stanowisku,
- zamieszkuj¹ na terenie powiatu ³obeskiego.
3. Osoby decyduj¹ce siê na udzia³ w konkursie powinny z³o¿yæ oferty
zawieraj¹ce:
- ¿yciorys zawodowy (CV),
- list motywacyjny,
- oœwiadczenie o niekaralnoœci,
- odpis dyplomu potwierdzaj¹cego wykszta³cenie wy¿sze co najmniej
pierwszego stopnia,
- dokumenty potwierdzaj¹ce sta¿ pracy.
- Zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do pracy na
stanowisku sta¿ysta z zakresu wskazanych wy¿ej obowi¹zków.
ZATRUDNIENIE OD 01 kwietna 2009 roku w pe³nym wymiarze czasu
pracy.
OFERTY NALE¯Y SK£ADAÆ DO DNIA 25 lutego 2009 r. w S¹dzie Rejonowym w £obzie w Oddziale Administracyjnym tut. S¹du I piêtro, pok. Nr 11
Prezes S¹du Rejonowego SSR Grzegorz Szacoñ
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W wypadku zginê³a
m³oda ³obzianka
Gdy w £obzie pojawi³y siê nekroligi obwieszczaj¹ce œmieræ 28letniej kobiety, czytaj¹cy je zastanawiali siê, co mog³o siê tak m³odej
kobiecie przydarzyæ.
Okaza³o siê, ¿e kobieta zginê³a
tragicznie w wypadku samochodwym. Dosz³o do niego 5 lutego o
godz. 12.35, na drodze w okolicy
Wierzbiêcina w gminie Nowogard.
Kieruj¹ca samochodem marki Peugeot Ewelina S. w niewyjaœnionych

jak dot¹d okolicznoœciach zjecha³a
na pobocze i uderzy³a w drzewo. W
wyniku odniesionych obra¿eñ cia³a
ponios³a œmieræ na miejscu.
Jad¹ca z ni¹ w aucie 2-letnia córeczka dozna³a obra¿eñ cia³a i przewieziono j¹ helikopterem do szpitala
w Szczecinie. Ze wstêpnych ustaleñ
policji wynika³o, ¿e nie dozna³a ona
powa¿nych obra¿eñ. W chwili wypadku siedzia³a w foteliku i mia³a
zapiête pasy bezpieczeñstwa. (r)

Sztandar z herbem
(WÊGORZYNO). Podczas styczniowej sesji radni jednog³oœnie wyrazili zgodê na u¿ycie herbu Gminy
Wêgorzyno przez Wojewódzki

Komendant
Policji
odwo³any
(£OBEZ) Komendant powiatowy Policji w £obzie m³. insp. Zbigniew Podgórski zosta³ odwo³any ze
stanowiska.
(r)

Zwi¹zek Pszczelarzy Gminne Ko³o
Pszczelarzy w Wêgorzynie na sztandarze Ko³a z okazji 50 - lecia istnienia
Ko³a w Wêgorzynie.
mm
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OG£OSZENIA - INFORMACJE

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 Wêgorzynie, oraz
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w £obzie
– www.powiatlobeski.pl zosta³ podany do publicznej
wiadomoœci wykaz nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y do sprzeda¿y stanowi¹cej wspó³w³asnoœæ
Skarbu Pañstwa obejmuj¹cy zabudowan¹ dzia³kê nr
340 w obrêbie ewidencyjnym Chwarstno, w miejscowoœci Chwarstno 44 w gm. Wêgorzyno w udziale 1/2.
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Cheerleading w reskim
Gimnazjum

Dobra, dnia 04.02.2009r.

BURMISTRZ DOBREJ
Sprzeda w drodze rokowañ lokal u¿ytkowy
z przynale¿nym udzia³em do 502/1000 czêœci w nieruchomoœci
zabudowanej oznaczonej numerem dzia³ki 95/14 o pow. 760 m2
po³o¿onej w mieœcie Dobra ul. Armii Krajowej 19/3.

Przedmiotem sprzeda¿y w drodze rokowañ jest lokal u¿ytkowy sk³adaj¹cy siê z oœmiu pomieszczeñ usytuowanych na parterze /I kondygnacja/ o pow. u¿ytkowej 144,53m2, poddasza u¿ytkowego o pow. 28,60m2,
oraz budynku gospodarczego-gara¿u o pow. 58,80m2 wraz z udzia³em we
w³asnoœci do 502/1000 czêœci wspólnych w budynku oraz w dzia³ce
gruntowej nr 95/14 o pow. 760 m2 zabudowanej /budynkiem dawnej
mleczarni/ .
Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ Nr 19636 w S¹dzie Rejonowym w £obzie i nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Ustalona cena do rokowañ wynosi: - 37.950,00 z³ zw. z podatku VAT.
Rokowania odbêd¹ siê w dniu 09 marca 2009r o godzinie 1100 w pok.
nr 2 w Urzêdzie Miejskim w Dobrej ul.Rynek1
Zaliczkê w wysokoœci 3.800,00 z³ nale¿y wp³aciæ w kasie Urzêdu
Miejskiego lub na konto: Bank Spó³dzielczy Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu nr 36937510415502447120000010 najpóŸniej do dnia 03 marca 2009r.
do godz. 1400 .Dat¹ uiszczenia wp³aty zaliczki jest data uznania rachunku
bankowego Urzêdu, a nie data dokonania wp³aty
Kopiê dowodu wp³aty zaliczki nale¿y do³¹czyæ do zg³oszenia.
Na powy¿sz¹ nieruchomoœæ przeprowadzono dwa przetargi w terminach: I przetarg 24.10.2008r.- cena wyw.93.970z³, II przetarg -30.12.2008r.48.000z³. Pismem DZ-421/167/0/2008r z dnia 17 grudnia 2008r.Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków dzia³ka 95/14 zosta³a wykreœlona z rejestru zabytków –Starego Miasta nr 81.
Zg³oszenie udzia³u w rokowaniach sk³adane jest w formie pisemnej
w zamkniêtej kopercie z dopiskiem „ROKOWANIA – dz.95/14 w DobrejNie otwieraæ” w Urzêdzie Miejskim w Dobrej, ul. Rynek 1, sekretariat do
dnia 06.03.20089. do godz. 1500.
Zg³oszenie powinno zawieraæ:
1. imiê, nazwisko i adres albo nazwê lub firmê oraz siedzibê, je¿eli
zg³aszaj¹cym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2. datê sporz¹dzenia zg³oszenia;
3. oœwiadczenie , ¿e zg³aszaj¹cy zapozna³ siê z warunkami rokowañ
i przyjmuje te warunki bez zastrze¿eñ;
4. proponowan¹ cenê i sposób jej zap³aty.
Nabywca nieruchomoœci ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej
i wpisu do ksiêgi wieczystej.
W przypadku przegrania rokowañ zaliczka zostanie w ca³oœci zwrócona najpóŸniej w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia rokowañ.
Na poczet nabycia nieruchomoœci zaliczona zostanie wp³acona zaliczka.
Osobie, która wygra rokowania a uchyli siê od zawarcia umowy
notarialnej, wp³aconej zaliczki nie zwraca siê.
Burmistrz Dobrej mo¿e zamkn¹æ rokowania bez wybrania nabywcy
nieruchomoœci.
Burmistrz Dobrej mo¿e odwo³aæ rokowania podaj¹c do publicznej
wiadomoœci uzasadnione przyczyny.
Szczegó³owych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomoœciami Urzêdu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, tel. 39-14-535.
Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek

(RESKO) Tutejszy szkolny
zespó³ chearleaderek dzia³a
ju¿ drugi rok.
W bie¿¹cym roku sk³ad zespo³u
stanowi¹: Marysia Dziuba – kapitan
zespo³u, Kasia Baran, Kinga B³aszczyk, Paulina Czerniak, ¯aneta Grzesiak, Ola Kondrat, Agata Kowal,
Ewelina Manel, Sonia S³awiñska,
Patrycja Sztokman oraz Norbert Ha-

rasimowicz i Daniel Kwietniewski.
Trenerem zespo³u jest pani Alicja
Paw³owska, przy znacznym wsparciu pana Jacka Sêkowskiego i dyrekcji szko³y. Zespó³ daje pokazy taneczno - akrobatyczne w hali Gimnazjum w Resku, w czasie organizowanych ró¿nych imprez i turniejów
sportowych. Chêtnie wystêpuje
równie¿ na imprezach na terenie naszego województwa.
(s)

SPORT
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Sarmata przygotowuje siê do sezonu wiosennego
Pi³karze Sarmaty Dobra lidera
rozgrywek o mistrzostwo V ligi po
rundzie jesiennej, obozem w Miêdzywodziu rozpoczêli przygotowania do zbli¿aj¹cego siê sezonu wiosennego. Dru¿yna seniorów Sarmaty uzupe³niona utalentowanymi zawodnikami z dru¿yny juniorów (razem 22 pi³karzy) spêdzi³a 8 dni w
oœrodku „Relaks”, gdzie oprócz zajêæ typowo sportowych, czêœæ czasu poœwiêci³a na typow¹ rekreacjê,
korzystaj¹c z basenu, jacuzzi czy
zabiegów rehabilitacyjnych. Celem
obozu oprócz budowania formy
sportowej, by³o podziêkowanie zawodnikom ze strony w³adz Klubu za
ich ubieg³oroczne sukcesy. W czasie obozu Sarmata rozegra³ 5 meczów
sparringowych: z In¹ Iñsko (Kl.O.)

3:1 i 2:4, z Salosem Szczecin (jun.
starsi)3:3 i 5:4, i Reg¹ Trzebiatów (III
liga) 1:6. I chocia¿ ten mecz zakoñ-

Grochulski w Sarmacie
W niedzielê 8 lutego pi³karze Sarmaty na sztucznej trawie w Pobierowie
rozegrali kolejny mecz sparringowy
tym razem z IV ligowym Gryfem Kamieñ Pomorski. Mecz zakoñczy³ siê
zgodnie z tradycj¹ miêdzy tymi dru¿ynami wysokim wynikiem tym razem
5:5. W ostatnich meczach sparringowych miêdzy tymi dru¿ynami pada³y
wyniki:4:4, 4:6, 3:3.
Mecz rozpocz¹³ siê bardzo niefortunnie dla pi³karzy Sarmaty, gdy¿ ju¿ na
pocz¹tku meczu przegrywali 0:3. Jedn¹
z przyczyn takiego rezultatu by³ debiut
w bramce (pod nieobecnoœæ Marcina
Kamiñskiego) 18 letniego juniora
Grzegorza Skrzypy. To chyba jego
b³êdy, spowodowane debiutanck¹
trem¹, sprawi³y, ¿e doœwiadczony
przeciwnik ju¿ na pocz¹tku pierwszej
po³owy prowadzi³ 3:0. Ale wœród pi³karzy Sarmaty nie widaæ by³o za³amania i jeszcze w I po³owie uda³o siê im
strzeliæ dwie bramki.

W drugiej po³owie w bramce Sarmaty
zagra³ wracaj¹cy po kontuzji doœwiadczony Sebastian Marciniak. Jego dobra
postawa w bramce sprawi³a, ¿e zawodnikom Sarmaty mimo niekorzystnego
wyniku z pocz¹tku meczu, uda³o siê ten
mecz zremisowaæ 5:5. W dru¿ynie Sarmaty w II po³owie zadebiutowa³, wyra¿aj¹cy chêæ gry w Sarmacie, doœwiadczony zawodnik, jeden z lepszych pi³karzy
naszego powiatu, Piotr Grochulski.
Sk³ad Sarmaty: Grzegorz Skrzypa
(od 46' Sebastian Marciniak), Dawid
Dudek (od 46' Jakub Durkowski), Jaros³aw Jaszczuk, Wojciech Dorsz, Grzegorz Mêdrek, Krzysztof Kieruzel (od
46' Marek Gude³ajski), Wojciech Bonifrowski, Damian Dzierbicki (od 46'
Piotr Grochulski), £ukasz Olechnowicz (od 46' Emilian Kamiñski), Damian
Padziñski, Wojciech Kliœ.
Bramki dla Sarmaty: £ukasz Olechnowicz i Damian Padziñski po 2,
Krzysztof Kieruzel 1.
estan

II GALA SPORTU

14 lutego (sobota) w hali w £obzie
15:30 otwarcie Gali
15:35 przedstawienie sylwetek olimpijczyków i honorowych goœci
15:45 musztra zespo³u muzycznego Sprint Band

15:50 wrêczenie nagród dla wyró¿nionych w kategoriach:
16:10
16:15
16:35
16:40

17:00
17:05
17:30

sportowiec - uczeñ szko³y podstawowej
sportowiec - uczeñ szko³y gimnazjalnej
wystêp Micha³a Paw³owskiego - finalisty programu ,,You Can Dance’’
wrêczenie nagród dla wyró¿nionych w kategoriach:
sportowiec - uczeñ szko³y ponadgimnazjalnej
sportowiec z gier zespo³owych
pokaz tañca nowoczesnego – £obeska Pi¹tka
wrêczenie nagród dla wyró¿nionych w kategoriach:
najpopularniejszy sportowiec powiatu ³obeskiego w 2008 r.
w plebiscycie czytelników lokalnych gazet
najlepszy animator sportu i rekreacji
pokaz tañca nowoczesnego – £obeska Pi¹tka
wrêczenie nagrody w kategorii g³ównej – NAJLEPSZY SPORTOWIEC
POWIATU £OBESKIEGO W 2008 ROKU
pocz¹tek turnieju halowego pi³ki no¿nej z udzia³em:
Pogoñ ‘04 Szczecin – I liga
Flota Œwinoujœcie – I liga
Reprezentacja Powiatu £obeskiego

czy³ siê wysok¹ pora¿k¹ Sarmaty,
to szczególnie w pierwszej po³owie, przegranej 1:2, Sarmata zagra³
bardzo dobrze na tle ligowych zawodników Regi. W II po³owie
uwidoczni³o siê zmêczenie zawodników Sarmaty trudami obozu, co
skwapliwie wykorzystali doœwiadczeni pi³karze Regi.
Pobyt na obozie szczególnie
mocno utkwi³ w pamiêci m³odym
zawodnikom, którzy aby staæ siê
„prawdziwymi Sarmatami” musieli
przejœæ „chrzest”. Ojcami chrzestnymi tej ceremonii byli m.in. prezes „Sarmaty” Antoni Kontowicz,
trener Tomasz Surma i starsi koledzy: Wojtek Bonifrowski i Damian

Padziñski. Ceremonia przeprowadzona na weso³o wzbudzi³a salwy
œmiechu wœród wszystkich
uczestników.
„Obozowy” sk³ad Sarmaty: Sebastian Marciniak, Marcin Kamiñski, Grzegorz Skrzypa, Jaros³aw
Jaszczuk, Grzegorz Mêdrek, Maciej
Garliñski, Pawe³ Za³êcki, Damian
Dzierbicki, Mateusz Dzierbicki, Patryk Dzierbicki, Mateusz Florecki,
Wojciech Bonifrowski, Wojciech
Kliœ, Emilian Kamiñski, Damian Padziñski, Dawid Dudek, Mariusz
Olejnik, Wojciech GuŸniczak, Jakub
Durkowski, Krzysztof Kieruzel,
£ukasz Olechnowicz, Zdzis³aw
Szw¹der, Marek Gude³ajski. estan
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tygodnik ³obeski10.02.2009 r.

Wybierz 10 sportowców - wygraj telewizor!!!
Uwaga - kupony trzeba dostarczyæ do starostwa, hali sportowej lub redakcji NAJPÓ•NIEJ
do pi¹tku. W sobotê - Gala Sportu, której program przedstawiamy na str. 15. Zapraszamy.
Bednarek Sylwester (Radowo Ma³e) - pi³karz, podstawowy zawodnik I dru¿yny „Radovii” Radowo Ma³e (liga okrêgowa), bardzo dobrze wyszkolony technicznie pomocnik, preferuje ofensywny styl gry.

Bardzo uzdolniony sprinter z rekordem ¿yciowym 11,38 s na 100 m, dwukrotny z³oty medalista Wojewódzkiej Gimnazjady w biegu na 100 m i 300 m.
Aktualnie zawodnik klubu „Pomorze” Stargard Szczeciñski.

Bidny Dawid (Wêgorzyno) - lekkoatleta, uczeñ klasy III Gimnazjum.
Utalentowany sportowiec, br¹zowy medalista Mistrzostw Województwa w
biegach prze³ajowych, mistrz powiatu w skoku wzwy¿. Aktualnie zawodnik
I-ligowego klubu „Pomorze” Stargard Szczeciñski.

Romañczyk Daniel (Wêgorzyno) - pi³ka no¿na, podstawowy zawodnik
I dru¿yny Sparty Wêgorzyno, wspó³twórca zdobycia tytu³u mistrza ligi
okrêgowej i awansu do V ligi.

Bodys Anna (Resko) - wszechstronna zawodniczka, uczennica Gimnazjum, br¹zowa medalistka Wojewódzkiej Gimnazjady w pi³ce no¿nej oraz
czo³owa sprinterka i mistrzyni powiatu w skoku wzwy¿.

Romej Justyna (£obez) - lekkoatletka, uczennica klasy II Zespo³u Szkó³
Gimnazjalnych. Utalentowana zawodniczka w biegach œrednich i d³ugich.
Mistrzyni powiatu w biegach prze³ajowych, z³ota medalistka w Mistrzostwach Województwa M³odzików w biegu na 1000 m (3:11,34 min).

Brona £ukasz (£obez) - pi³karz, d³ugoletni zawodnik I dru¿yny „Œwiatowida” (obecnie liga okrêgowa), œrodkowy obroñca, podstawowy gracz
formacji defensywy.

Samal Artur (Wêgorzyno) - pi³karz, pomocnik, doœwiadczony zawodnik
I dru¿yny „Sparty” Wêgorzyno, wspó³twórca zdobycia mistrza ligi okrêgowej i awansu do V ligi.

Brzeziñska Aleksandra (Radowo Ma³e) - koszykarka, zawodniczka dru¿yny UKS „Mini Gier”, utalentowana, bardzo dobry „technik”, br¹zowa medalistka Mistrzostw Województwa Szkó³ Podstawowych w pi³ce koszykowej.

Sira Agnieszka (Radowo Ma³e) - koszykarka, podstawowa zawodniczka pierwszej „pi¹tki” zespo³u UKS „Mini Gier”, kapitan dru¿yny uczestnicz¹cej w Lidze Wojewódzkiej Kadetek.

Buczma Grzegorz (Resko) - pi³karz, bramkarz I dru¿yny „Mewy”, podpora defensywy dru¿yny z Reska na boiskach ligi okrêgowej.

Szyliñski Rafa³ (£obez) - siatkarz, rozgrywaj¹cy w zespole „Duo Cafe”,
uczestnicz¹cy w Szczeciñskiej Amatorskie Lidze Pi³ki Siatkowej (II liga),
instruktor i popularyzator siatkówki w MKS Olimp.

Ge³omej Aleksander (Resko) - uczeñ klasy II Gimnazjum, wielokrotny
reprezentant szko³y w grach zespo³owych, bardzo dobry tenisista sto³owy.
Gêbka Karol (Radowo Ma³e) – pi³karz, utalentowany, wyró¿niaj¹cy siê
technik¹ gry zawodnik dru¿yny trampkarzy „Radovii” Radowo Ma³e.
Gromadzka Magdalena (Dobra) - lekkoatletka, uczennica klasy I Gimnazjum. Mistrzyni powiatu w biegach prze³ajowych i unihokeju. Bardzo utalentowana zawodniczka w biegach, laureatka biegów ulicznych wielu miast,
uczestniczka fina³ów ogólnopolskich w „Czwartkach lekkoatletycznych” w
Warszawie.
Horbacz Marcin (£obez) - lekkoatleta, 5-krotnie ukoñczy³ najwiêksze biegi
maratoñskie w Polsce, uczestnik a tak¿e g³ówny organizator cyklicznych
zawodów o Grand Prix £obza, prezes £obeskiego Klubu Biegaczy „Trucht”.
Kamiñska Karolina
(£obez) - uczennica klasy II Gimnazjum i zawodniczka MKS „Olimp” sekcji lekkiej atletyki i siatkówki. Zdobywczyni srebrnego medalu Wojewódzkiej Gimnazjady w biegu na 600 m, 3-krotna mistrzyni
powiatu w biegach œrednich.
Kamiñski Emilian (Dobra) - pi³karz, 20-letni uzdolniony zawodnik I dru¿yny „Sarmaty”, od 4 sezonów podstawowy rozgrywaj¹cy i napastnik w
doberskim zespole V ligi - lidera rundy jesiennej 2008.
Kamiñski Marcin (Dobra) - pi³karz, m³ody bramkarz I dru¿yny „Sarmaty” - lidera rundy jesiennej 2008, bardzo dobrze wywi¹zuje siê z funkcji
golkipera w meczach rozgrywanych na boiskach zespo³ów V-ligowych.
Kmieæ Tomasz (Radowo Ma³e) - pi³karz, wieloletni podstawowy zawodnik I dru¿yny „Radovii” Radowo Ma³e, kapitan dru¿yny, kieruje gr¹ zespo³u.

Wasiak Klaudiusz (Resko) - pi³karz, zawodnik I dru¿yny „Mewy” Resko,
bardzo dobrze wywi¹zuj¹cy siê z funkcji œrodkowego rozgrywaj¹cego w lidze
okrêgowej.
Wawrzyniak Anna (Resko) - siatkarka, podstawowa zawodniczka zespo³u „Siatkarki” Resko. Wraz z kole¿ankami zdoby³a I miejsce w Mistrzostwach Województwa LZS oraz I miejsce w Amatorskiej Pomorskiej Lidze
Pi³ki Siatkowej.
Za³êcki Pawe³ (Dobra) - pi³karz, 20-letni zawodnik I dru¿yny „Sarmaty”,
obroñca preferuj¹cy ofensywny styl gry, wspó³twórca sukcesów na boiskach i awansu zespo³u do V ligi.

Kupony prosimy dostarczaæ do starostwa lub redakcji.

Kupon na najpopularniejszego
sportowca powiatu ³obeskiego 2008
1. ......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................
4. ......................................................................
5. ......................................................................
6. ......................................................................

Kordyl Szymon (£obez) - siatkarz, reprezentant MKS Olimp, podstawowy zawodnik zespo³u w Wojewódzkiej Lidze Juniorów, pe³ni funkcjê kapitana dru¿yny.

7. ......................................................................

Kwak Weronika (Wêgorzyno) - lekkoatletka, uczennica klasy II Gimnazjum, br¹zowa medalistka Wojewódzkich Mistrzostw M³odzików w rzucie
oszczepem. Uczestniczka fina³ów Ogólnopolskich „Czwartków Lekkoatletycznych” w Warszawie.

9. ......................................................................

Lorent Izabela (Radowo Ma³e) - lekkoatletka, uczennica Zespo³u Szkó³
Publicznych, utalentowana, czo³owa zawodniczka mistrzostw powiatu w
konkurencjach biegowych.
Mosi¹dz Marcin (£obez) - pi³karz, m³ody zawodnik I dru¿yny „Œwiatowida” (klasa okrêgowa), obroñca, podstawowy gracz w zespole trenera
Mariusza Poniewiery.
Plesiak Jakub (Wêgorzyno) - lekkoatleta, uczeñ klasy III Gimnazjum.

8. ......................................................................
10. ....................................................................
Zg³aszaj¹cy:
Imiê i Nazwisko ..................................................
Adres ................................................................
Spoœród osób które wezm¹ udzia³ w losowaniu i podadz¹
swoje dane rozlosowany bêdzie telewizor LCD 32
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Mistrzostwa Powiatu w pi³ce rêcznej szkó³ podstawowych

TYTU£Y DLA SP WÊGORZYNO I SP 2 £OBEZ
(WÊGORZYNO) W dniu
05.02. 2009r. w hali sportowej w Wêgorzynie odby³y siê
mistrzostwa powiatu w pi³ce
rêcznej dziewcz¹t i ch³opców szkó³ podstawowych. W
obu kategoriach do rywalizacji przyst¹pi³y cztery szko³y:
SP Radowo Ma³e, SP 1
£obez, SP 2 £obez i gospodarz SP Wêgorzyno.

Tabela wyników:
Dziewczêta:
1. SP 2 £obez
op. E. Romej
2. SP Wêgorzyno
op. M. Nadkierniczna
3. SP Radowo Ma³e
op. A. Ma³y
4. SP 1 £obez

Ch³opcy:
1. SP Wêgorzyno
op. D. Czajka
2. SP 2 £obez
op. E. Romej
3. SP 1 £obez
op. P. B³a¿ejowski
4. SP Radowo Ma³e

Wszystkie mecze by³y bardzo
zaciête, ale prowadzone w sportowej
atmosferze. Sukcesy naszych pi³karzy rêcznych i narastaj¹ca popularnoœæ pi³ki rêcznej, znalaz³y swoje
odbicie w poziomie umiejêtnoœci
prezentowanym przez m³odych

sportowców. Zwyciêskie zespo³y w
kategorii dziewcz¹t i ch³opców reprezentowaæ bêd¹ powiat ³obeski w
zawodach regionalnych.
Sk³ad zespo³u ch³opców z Wêgorzyna: M. Patryarcha, D.Tatarski M.Banaszak, P.¯urawik, A.Noryca,

M.Trytek, K.Makarski, A.Witkowski, M.Pietkiewicz, P.Lewczuk, O.
Rapkiewicz, O.Waszczyk, M.Ciniawski, P.Genderka.
Nad przebiegiem zawodów czuwali M. Nadkierniczna i D.Czajka. W
sêdziowaniu pomaga³ A. Ma³y. dacz

Jak oni tak mog¹…?

Morsowanie w jeziorze Che³m
MroŸny pocz¹tek lutego to tak¿e
dobry czas na spacery i obcowanie
z natur¹. Wychodz¹c z tego za³o¿enia, my mi³oœnicy pieszych wycieczek i lodowatych k¹pieli umówiliœmy siê na zimowy spacer nad j.
Che³m.
W niedzielny poranek 1 lutego,
zwyczajowo przy ³obeskiej fontannie, spotkali siê turyœci i morsy z
£obza, Drawska, Iñska. Okaza³o siê,
¿e zebra³a siê nas spora grupa - 35
osób; w bardzo ró¿nym wieku.
Dzieñ by³ wprost wymarzony na
tego rodzaju eskapadê - lekki mróz (3), pogodne niebo, choæ bez s³oñca… i mo¿e trochê bardziej ni¿ lekkie
podmuchy wiatru. Przejrzyste powietrze, suche drogi pod nogami.
Mieliœmy oczywiœcie plan marszruty, jej celem by³o j. Che³m.
Od skweru przy fontannie przez
miasto, powêdrowaliœmy na Wzgórze Rolanda, stamt¹d dro¿yn¹ wzd³u¿
pól do szosy i dalej na prze³aj przez
pola w kierunku przystani kajakowej.

W drodze podziwialiœmy piêkne , niepowtarzalne w ¿adnej innej porze
roku krajobrazy. Sz³o siê dobrze, powietrze by³o orzeŸwiaj¹ce.
Na przystani kajakowej zrobiliœmy sobie krótk¹ przerwê, odsapnêliœmy nieco, napiliœmy siê gor¹cej
herbaty z termosów, dokoñczyliœmy
prowadzone w drodze dyskusje. I
ruszyliœmy dalej przez mosty na Redze , drog¹ przez tajemniczy i urokliwy las - nad jezioro Che³m.
Tam ju¿ czeka³a na œmia³ków
wykuta w lodzie przerêbel.
Zima to sezon sportów zimowych, czy k¹piele te¿ do nich nale¿¹?
To moim zdaniem nie sport… to akt
odwagi i niesamowitej determinacji.
¯eby tak w œrodku zimy, w mroŸ i
wiatr, bez ma³a nago rzucaæ siê w
przerêbel do lodowatej wody…
Brrrrrrrrr i jeszcze byæ z tego uradowanym. Dla mnie nieogarniête. To
trzeba po prostu zobaczyæ.
Po k¹pieli morsów zebraliœmy
siê wszyscy wokó³ ogniska. Piekli-

œmy kie³baski, rozmawialiœmy i
…by³o nam milo i sympatycznie.
Polecamy. Pokrzepieni i ogrzani
skierowaliœmy siê œcie¿k¹ ekolo-

giczn¹ w drogê powrotn¹ do £obza.
Oby do wspólnej wêdrówki.
El¿bieta Jankowska

ROZMAITOŒCI
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Kronika powiatu ³obeskiego

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

Wyrok
Sygn. akt II K 650/08 Ds. 1411/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 grudnia 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Protokolant: Emilia Olas bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 30.12.2008 r. sprawy

Edwarda Ulana

s. Jaros³awa i Inge z d. Lubawskiej, ur. 21 marca 19858 r. w £obzie; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 01 listopada 2008 r. o godz. 7.53 na drodze gminnej
Sielsko - Wêgorzyno, kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci,
wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,54 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
jednoczeœnie naruszaj¹c orzeczony wobec niego prawomocnym wyrokiem
S¹du Rejonowego w £obzie z 29 wrzeœnia 2008 r. sygn. akt II K 372.08 zakaz
prowadzenia rowerów na okres roku, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk w zb. z
art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Edwarda Ulana uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego
mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 3 kk
wymierza mu karê 4 (czterech) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk i art. 72
par. 1 pkt 5 wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia
wolnoœci warunkowo zawiesza na okres próby 2 (dwóch) lat zobowi¹zuj¹c go
do powstrzymania siê od nadu¿ywania alkoholu;
III. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2 (dwóch) lat;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez umieszczenie w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia
kosztów s¹dowych w ca³oœci.

tygodnik ³obeski10.02.2009 r.

Krysia z lasu

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Wyrok
Sygn. akt II K 658/08 Ds. 1459/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 grudnia 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Emilia Olas bez udzia³u Prokuratora,
po rozpoznaniu dnia 30.12.2008 r. sprawy

Jana Gendy

s. Romana i Marianny z d. Dzia³oszewskiej, ur. 19 czerwca 1980 r. w Stargardzie Szczeciñskim; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 13 listopada 2008 r. o godz.
21.30 na drodze publicznej Wêgorzyno – Stare Wêgorzynko kierowa³ skuterem o numerze rejestracyjnym ZLO U018, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,44 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par.1 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Jana Gendê uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego
mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 1 kk wymierza mu karê
6 (szeœciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie
orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza na okres próby 5 (piêciu) lat;
III. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez umieszczenie w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych zas¹dza od oskar¿onego
na rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 120
(sto dwadzieœcia) z³otych.

tygodnik ³obeski10.02.2009 r.

Po¿ar komina
W dniu 2.02.2009 r. oko³o godz.
22.10 w miejscowoœci Grzêzno jad¹cy w patrolu policjanci zauwa¿yli, ¿e
z jednego z kominów wydobywaj¹
siê snopy iskier i dosz³o prawdopodobnie do jego zapalenia. Na miejsce zosta³a natychmiast wezwana
miejscowa Stra¿ Po¿arna, która
ugasi³a po¿ar. Prawdopodobnie
przyczyn¹ po¿aru, wed³ug stra¿aków, by³ nieczyszczony przewód
kominowy. Pamiêtajmy o regularnym przegl¹dzie kominów i ich
czyszczeniu.
Kradzie¿ w przedszkolu
W dniu 2.02.2009 r. w ³obeskim
przedszkolu dosz³o do kradzie¿y
portfela z pieniêdzmi w kwocie 450 z³
oraz dokumentów. Jedna z mam
odbieraj¹ca dziecko przez roztargnienie pozostawi³a portfel w toalecie. W tym czasie do przedszkola
przysz³y dwie nieletnie dziewczyny,
aby równie¿ odebraæ jednej z nich
braciszka. Wykorzysta³y wówczas
okazjê i dokona³y kradzie¿y powy¿szego portfela. W wyniku podjêtych
dzia³añ policji uda³o siê odzyskaæ
utracone pieni¹dze i zwróciæ w³aœcicielce.
Kradzie¿ samochodu
W okresie od 28 grudnia do dnia
2 lutego 2009 r. w miejscowoœci D³usko nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y 22 letniego samochodu marki
Opel Corsa. Sprawca wy³ama³ k³ódkê w drzwiach w gara¿u przy domku
letniskowym. W³aœciciel straty wyceni³ na kwotê 2000 z³.
Picie alkoholu w sklepie
jest karalne
W dniu 3 lutego 2009 r. policjanci
z Posterunku Policji w Dobrej udali
siê do sklepu spo¿ywczego, gdzie
zastali jednego z klientów pij¹cego
piwo w obecnoœci w³aœciciela sklepu. Klient za pope³nione wykroczenie zosta³ ukarany mandatem karnym w wysokoœci 50 z³. W³aœciciel
sklepu odmówi³ poddania siê badaniu na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu.
Policjant poinformowa³ kierownika sklepu, ¿e w zwi¹zku z zastan¹
sytuacj¹ zostanie skierowany wniosek do Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
celem cofniêcia koncesji na sprzeda¿ alkoholu.
Nielegalny kogut
W dniu 3 lutego 2009 r. policjanci
z Posterunku Policji w Dobrej podczas kontrolowania ulic miasta zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego pojazdem marki Honda Civic.

POLICJA

Podczas wykonywanych czynnoœci
policjanci ujawnili w aucie urz¹dzenie emituj¹ce niebieskie œwiat³o, tzw.
kogut. Urz¹dzenie to posiada³o pod
spodem magnez i mo¿na je by³o postawiæ na dachu samochodu i po
pod³¹czeniu do wtyczki œwieci³o na
niebiesko, emituj¹c œwiat³o b³yskowe. Nielegalny kogut zosta³ zabezpieczony przez policjantów.
Dziwny sposób na trening
W dniu 4 lutego 2009 r. policjanci
z Posterunku w Wêgorzynie patroluj¹c trasê Winniki – Runowo zauwa¿yli jad¹cy ca³¹ szerokoœci¹
jezdni samochód, obok którego
bieg³ mê¿czyzna. Jak siê póŸniej
okaza³o, w³aœciciel pojazdu chcia³
siê przewietrzyæ, potrenowaæ i dlatego bieg³ ko³o auta, którym kierowa³a jego kole¿anka. Kieruj¹ca by³a
jednak pod znacznym wp³ywem alkoholu. Wynik badania wskaza³ bowiem 1,06 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Teraz kieruj¹ca odpowie za prowadzenie auta pod
wp³ywem alkoholu, a w³aœciciel pojazdu za udostêpnienie samochodu
osobie nietrzeŸwej.
NietrzeŸwa kieruj¹ca
W dniu 4.02.2009 r. o godz. 0.30,
na drodze Winniki - Runowo, policjanci z Posterunku Policji w Wêgorzynie zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹c¹ samochodem marki
Honada Iwonê P. Okaza³o siê, ¿e
pani jest pod dzia³aniem alkoholu.
Przeprowadzone badanie wykaza³o,
i¿ posiada 1.06 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Kieruj¹ca
utraci³a prawo jazdy i bêdzie odpowiadaæ przed s¹dem za pope³nione
przestêpstwo.
Kolizja na drodze
£obez - Wêgorzyno
W dniu 4.02.2009 r. o godz. 11.15
na drodze £obez - Wegorzyno
mieszkaniec Œwidwina kieruj¹c samochodem Fiat Tipo, na ³uku drogi
straci³ panowanie nad pojazdem i
uderzy³ w barierkê ochronn¹.
Uszkodzeniu uleg³ pojazd, kierowca
nie odniós³ obra¿eñ.
Kradzie¿ komórki
W dniu 4.02.2009 r. do Komendy
Powiatowej Policji w £obzie zg³osi³
siê mieszkaniec £obza, który poinformowa³, i¿ w maju ubieg³ego roku
goszcz¹c u siebie w domu znan¹
sobie kobietê i mê¿czyzn¹ zosta³
przez nich okradziony z telefonu
komórkowego wartoœci 300 z³. Poszkodowany próbowa³ osobiœcie
odzyskaæ telefon, lecz do chwili
obecnej mu siê to nie uda³o. W zwi¹zku z tym zwróci³ siê obecnie do Policji o pomoc.

Kolizja na Niepodleg³oœci
W dniu 5 lutego 2009 r. ok. godz.
14.00 w £obzie, na ulicy Niepodleg³oœci, kieruj¹cy samochodem marki Ford Eskort Andrzej T., na œliskiej
nawierzchni, nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków i
wpad³ w poœlizg uderzaj¹c w ogrodzenie budynku szko³y. W wyniku
uderzenia uszkodzeniu uleg³ pojazd
oraz ogrodzenie.
W³amanie do domków
letniskowych w Klêpnicy
i Wêgorzynie
W okresie od 1 do 23 stycznia
2009 r. w Klêpnicy nieustalony
sprawca w³ama³ siê do domu letniskowego, po uprzednim wy³amaniu
okna. Ze œrodka skrad³ sztuæce,
garnki, miski oraz elementy toaletowe o ³¹cznej wartoœci 500 z³, na szkodê Gra¿yny Z.
Drugie w³amanie do domu letniskowego w Wêgorzynie przy jeziorze mia³o miejsce w okresie od 1 do
5 lutego 2009 r. Nieznany sprawca
po uprzednim wywa¿eniu drzwi wejœciowych wszed³ do œrodka, przeszuka³ znajduj¹ce siê tam pomieszczenia, nic jednak nie skrad³.
Usi³owanie w³amania
w Wo³kowie i Resku
W dniu 7 lutego 2009 r. ok. godz.
19.00 w Wo³kowie nieznany sprawca usi³owa³ w³amaæ siê do pojemnika
z olejem napêdowym, nawiercaj¹c
otwór. Nie zdo³a³ jednak dokonaæ
tego czynu, gdy¿ zosta³ sp³oszony
przez dozorcê.
W Resku natomiast na stacji
paliw, w nocy z 7 na 8 lutego 2009 r.,
nieznany sprawca usi³owa³ w³amaæ
siê do biura poprzez przeciêcie siatki
ogrodzeniowej. Wszed³ na teren
stacji, a nastêpnie przeci¹³ dwie
k³ódki zabezpieczaj¹ce zewnêtrzne
drzwi wejœciowe do biura. Nie dosta³
siê jednak do biura, gdy¿ by³y zamkniête drugie wewnêtrzne drzwi, a
poza tym w³¹czy³ siê alarm.
Kolejny k³usownik
W dniu 6 lutego 2009 r. oko³o
godz. 11.30 na jeziorze Ma³y Przytoñ
– Jerzy P. dokonywa³ nielegalnego
po³owu ryb, pos³uguj¹c siê tzw.
szczupakówk¹ oraz sznurami hakowymi. Sprawca zosta³ zatrzymany
przez Spo³eczn¹ Stra¿ Ryback¹.
Sprawcy na rowerach skradli
torebki
W dniu 6 lutego 2009 r. oko³o
godz. 17.05 w £obzie, przy ul. Obr.
Stalingradu, dwóch nieznanych na
chwilê obecn¹ sprawców jad¹cych
na rowerach skradli torebkê pani
Teresie Œ. W torebce by³y pieni¹dze
w kwocie 60 z³, karta bankomatowa,
lekarstwa i okulary. £¹czna suma
strat wynosi 300 z³.
Sprawcy uciekaj¹c po dokonanej
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kradzie¿y wyrwali kolejnej pani torebkê z zawartoœci¹ pieniêdzy w
kwocie 2350 z³.
Policjanci ustalaj¹ teraz dane
sprawców, którzy odpowiedz¹ za te
bestialskie czyny.
Areszt dla podejrzanego
o molestowanie ma³oletniej
W dniu 6 lutego 2009 r. S¹d Rejonowy w £obzie zastosowa³ œrodek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3
miesiêcy wobec Jacka S., który jest
podejrzany o obcowanie p³ciowe z
ma³oletni¹.
Prokuratura Rejonowa w £obzie
prowadzi w tej sprawie w³asne œledztwo, które zmierza do wyjaœnienia
wszystkich okolicznoœci tego powa¿nego przestêpstwa.
Kolizja w Radowie Wielkim
W dniu 6 lutego 2009 r. oko³o
godz. 12.15 w Radowie Wielkim kieruj¹ca samochodem marki VW Passat Alina T. nie zachowa³a nale¿ytej
ostro¿noœci i bez sygnalizowania
manewru skrêci³a pojazdem w lewo,
wskutek czego doprowadzi³a do
zderzenia z wyprzedzaj¹cym j¹ autobusem Autosan, którego kierowc¹
by³ Lucjan F. Uszkodzeniu uleg³y
oba pojazdy.
NietrzeŸwi kieruj¹cy i kierowca
jad¹cy wbrew zakazowi
Podczas weekendu na terenie
powiatu policjanci zatrzymali
dwóch nietrzeŸwych kierowców
oraz kierowcê jad¹cego na rowerze
wbrew zakazowi prowadzenia
wszelkich pojazdów.
W dniu 6 lutego 2009 r. o godz.
2.45 w Zajezierzu dwóch m³odych
mê¿czyzn jad¹cych samochodem
marki BMW spowodowa³o kolizjê,
uderzaj¹c w przydro¿ny s³up oœwietleniowy. Uszkodzeniu uleg³ samochód. ¯aden z mê¿czyzn nie przyznaje siê do kierowania samochodem. Obaj byli nietrzeŸwi. Daniel R.,
lat 26, mieszkaniec Drawska Pomorskiego, mia³ 0,79 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Jego m³odszy
kolega Miros³aw £., te¿ mieszkaniec
Drawska wydmucha³ 0,63 mg/l. Prowadzone postêpowanie wyjaœni kto
kierowa³ samochodem i kto spowodowa³ kolizjê.
Tego samego dnia, oko³o godz.
9.45 w £obzie, na ulicy H. Sawickiej,
policjanci zatrzymali Waleriana K.,
który kierowa³ rowerem wbrew zakazowi orzeczonemu przez S¹d Rejonowy w £obzie.
Dzieñ póŸniej tj. 7 lutego 2009 r.
ok. godz. 20.55, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie zatrzymali Piotra W., lat 21, który kierowa³ motorowerem marki YIYMG bêd¹c w stanie nietrzeŸwym. Wynik
badania na zawartoœæ alkoholu w
wydychanym powietrzu wskaza³
0,27 mg/l.
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HUMOR TYGODNIA
Przychodzi facet ze z³ot¹ rybk¹ do onkologa. Wchodzi. Milczy.
Onkolog równie¿ milczy. Patrz¹ na siebie pytaj¹co.
- Kicha. - wydusza z siebie wreszcie facet.
- S³ucham?
- Kicha.
- Jaka znowu kicha?
- Rybka kicha. Chora jest znaczy siê.
- Panie, coœ pan! Jak rybka mo¿e panu kichaæ? A w ogóle ja jestem
onkologiem, czemu przynosi pan do mnie chor¹ rybkê?
- Kolega pana zareklamowa³. Podobno raka pan wyleczy³.

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa ê o b e sskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 5 brzmia³o:
„Kto ma miêso ten szuka ognia”.
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Kazimiera Witkowska (Radowo
Ma³e), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Kazimiera Witkowska z Radowa Ma³ego.
Gratulujemy.

