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Po¿egnaliœmy œp. Andrzeja
Rozmiarka z Lesiêcina
(WÊGORZYNO) Gdy nadesz³y wieœci o œmierci
¿o³nierza polskiego w wypadku samochodowym,
ma³o kto kojarzy³, ¿e tragedia dotknê³a mieszkañca
naszego powiatu. Dopiero po kilku dniach okaza³o
siê, ¿e œp. Andrzej Rozmiarek by³ mieszkañcem
ma³ego Lesiêcina w gminie Wêgorzyno. W niedzielê
rodzina, mieszkañcy gminy i Wojsko Polskie
odprowadzili Go na cmentarz w Wêgorzynie, gdzie
zosta³ pochowany z wszelkimi honorami.

PIERWSZA POMOC
Certyfikowane kursy pierwszej
pomocy dla firm
i osób indywidualnych.
Program kursu zgodny z
wymogami nowelizacji Kodeksu Pracy.
Prowadzimy kursy stacjonarne,
doje¿d¿amy do firm.
Najbli¿szy kurs stacjonarny:
26 lutego 2009 roku godz. 16:00
w Brojcach k/Gryfic
Zapisy: tel. 604 394 216
Szczegó³y:
www.szkolenia.ratownik-med.pl

Hurtownia
odzie¿y u¿ywanej
Bardzo dobra jakoœæ
odzie¿ sortowana i niesortowana

Przy zakupie wiêkszej iloœci
dostawa gratis

tel. 506 989 969

Reklama
Tel./fax 091
3973730

List do redakcji

Str
Str.. 2

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

NIC SIÊ NIE ROBI

W jednym z felietonów
redakcyjnych NT£, redaktor Wies³aw Ma³yszek napisa³ o adresowanych na jego
rêce sugestiach, by pisa³, ¿e
w Starostwie nic siê nie dzieje, ¿e w powiecie nic siê nie
robi.
Faktem jest, ¿e w obecnej kadencji bardzo szybko zrezygnowaliœmy
z autopromocji. Zlikwidowaliœmy
etat rzecznika prasowego, a nastêpnie zrezygnowaliœmy z wydawania
Goñca Powiatowego. Tym sposobem zaoszczêdzone prawie 20 tys.
z³ w skali roku przeznaczyliœmy na
rozwój sportu. Ponadto odmówiliœmy z³o¿onej ofercie p³atnego pokazywania w mediach tego czym siê
zajmuje zarz¹d powiatu. Uwa¿amy,
¿e mówienie o w³adzy publicznej, o
dokonaniach powiatu czy gminy jest
domen¹ niezale¿nego i obiektywnego dziennikarstwa. Wszak to niezale¿ni, nie op³acani z publicznych
pieniêdzy dziennikarze s¹ wyrazicielem pogl¹dów i ocen swoich czytelników, a naszych wyborców.
Niech zatem dziennikarze oceniaj¹
nasz¹ pracê, a nie my sami. Teren
powiatu ³obeskiego jest przecie¿
doœæ intensywnie penetrowany
przez lokalnych (i nie tylko) redaktorów. Mo¿e tego rodzaju za³o¿enie
jest b³êdem. Byæ mo¿e w ten sposób
tworzymy sprzyjaj¹ce okolicznoœci
do ferowania opinii, ¿e siê nic nie
robi, a w konsekwencji prowadz¹cych do konkluzji: po co i komu powiat potrzebny? Do likwidacji, a
jego zadania przekazaæ gminom.
Tymczasem rzeczywistoœæ wygl¹da ca³kowicie odmienne. Dzisiejszy œwiat to nie tylko produkcja,
to przede wszystkim us³ugi dla ludnoœci. I to us³ugi w wielorakich wymiarach. I tak¹ w³aœnie funkcjê spe³nia w³aœnie powiat. Oczywiœcie,
bardziej widowiskowe jest sprawowanie funkcji wójta czy burmistrza,
poniewa¿ wiêkszoœæ spraw, z którymi stykamy siê na co dzieñ, nale¿y
do kompetencji gminy. To w gminie
podejmuje siê decyzje wp³ywaj¹ce
na cenê i jakoœæ wody dostarczanej
mieszkañcom, to samorz¹d gminy
decyduje o mieszkaniach, to burmistrz odpowiada za szko³y podstawowe, za bazê sportow¹ na jego terenie. Tak ma byæ, ale nie za wszystko mo¿e odpowiadaæ gmina. Niektóre zadania zdecydowanie wykraczaj¹ poza jej granice. W powiecie
prowadzi siê na przyk³ad zasób geodezyjny (baza map i ewidencji nieruchomoœci) czy rejestr ksi¹g wieczystych. Dziœ nie sposób funkcjonowaæ bez normalnego, cywilizo-

wanego dostêpu do tego rodzaju
us³ug i zasobów. W powiecie ³obeskim w tym zakresie osi¹gamy ju¿
standardy europejskie. By doceniæ
wagê i pozytywny efekt tych zmian
najlepiej siêgn¹æ pamiêci¹ 10 lat
wstecz. Do czasów przedpowiatowych, a tak¿e do czasu naszej przynale¿noœci do oœciennych powiatów. Wówczas dostêpnoœæ do tych
us³ug by³a doœæ skomplikowana, a
czas oczekiwania na wpisy do ksi¹g
wieczystych liczony by³ w latach.
Dziœ s¹ to fakty niepojête pomimo
tego, ¿e w ci¹gu ostatnich 6-ciu lat
dwu-, a nawet trzykrotnie wzros³y
liczby wydanych wypisów, robót
geodezyjnych, uzgodnieñ dokumentacji projektowych. Tak bardzo wzrastaj¹ca intensywnoœæ serwowanych
us³ug pilnie wymaga³a stworzenia
odpowiednich warunków lokalowych, tym bardziej, ¿e wyj¹tkowo
niefunkcjonalna siedziba powiatowego oœrodka geodezyjnego by³a
wynajmowana od powiatu stargardzkiego. Rok 2008 zakoñczyliœmy
przeprowadzk¹ geodezji do nowego
obiektu. Dziêki tej inwestycji, wykonanej w ci¹gu roku za prawie 1,9 mln
z³, utworzyliœmy profesjonalne warunki tworzenia, przechowywania i
udostêpniania zasobu. Przy okazji
uratowany zosta³ unikalny w swej architekturze obiekt w centrum £obza,
podnosz¹cy atrakcyjnoœæ zabudowy
miasta.
Decyzja o budowie spowodowa³a, ¿e w £obzie zainwestowane zosta³y œrodki, które w przypadku braku powiatu do tego miasta nigdy by
nie trafi³y. A jest to kwota ponad 1,5
mln z³ z funduszy geodezyjnych
(œrodki w³asne wynios³y niespe³na
360 tys. z³). Do osi¹gniêcia planowanego standardu us³ug oferowanych w oœrodku geodezyjnym pozosta³o nam wdro¿enie internetowego
dostêpu do zasobu. Obecnie trwaj¹
intensywne prace przygotowawcze
do wprowadzenia tej us³ugi.
Inne przyk³ady to dom dziecka
czy dom pomocy spo³ecznej? Mo¿na z du¿ym stopniem prawdopodobieñstwa powiedzieæ, ¿e gdyby nie
powstanie powiatu ³obeskiego to te
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Walentynki
instytucje przesta³yby u nas istnieæ.
Ich standard oraz stan techniczny
wymaga³y wielomilionowych nak³adów finansowych. Z ca³¹ pewnoœci¹ tego wysi³ku nie podj¹³by ani
powiat gryficki w przypadku DPSu (ma dwa inne na swoim terenie),
ani te¿ powiat stargardzki odnoœnie
domu dziecka (likwidowa³ podobny
w Stargardzie). Dziœ mamy je w bardzo dobrym stanie. Podjête przez
nas inwestycje i pozyskiwane miliony z³otych uchroni³y je przed likwidacj¹. Oczywiœcie mo¿na by³oby
gdzieœ w Polsce znaleŸæ miejsca dla
naszych podopiecznych, ale te¿ do
nas ka¿dego roku nie wp³ywa³yby
miliony z³otych, a ponad 100 osób
straci³oby pracê.
Podobnie rzecz ma siê z drogami. Bez powstania powiatu ³obeskiego nasze drogi lokalne by³yby
peryferyjnymi, a przez to i bardziej
zaniedbanymi. W ubieg³ym roku za
ok. 1mln z³ (w tym 527 tys. z³ pozyskane z FOGR) zmodernizowaliœmy drogê z Reska do £abunia
Ma³ego oraz rozpoczêliœmy remont
mostu w Resku, którego koszt przekroczy 2 mln z³.
Poza tymi materialnymi faktami
niemniej wa¿ne s¹ pozamaterialne
aspekty funkcjonowania powiatu.
Przede wszystkim istnienie powiatu
wp³ywa stymuluj¹co na tworzenie
siê ró¿nych œrodowisk. Powiat systematycznie rozwija swoje dzia³ania jako animatora sportu. Powo³aliœmy do ¿ycia Powiatow¹ Radê
Sportu, która nie tylko koordynuje
dzia³alnoœæ sportow¹ na terenie ca³ego powiatu, ale te¿ jest twórc¹ i organizatorem corocznej Gali Sportowej, imprezy s³u¿¹cej prezentacji
osi¹gniêæ sportowych naszej m³odzie¿y, trenerów i dzia³aczy.
Mo¿na by jeszcze przytaczaæ
kolejne przyk³ady ilustruj¹ce rolê i
dzia³ania samorz¹du powiatu ³obeskiego, ale s¹dzê, ¿e o wiele wa¿niejsze na dziœ jest sformu³owanie
celów stoj¹cych przed nami oraz
dyskusja o mo¿liwoœciach ich osi¹gania.
Ryszard Brodziñski
Wicestarosta £obeski
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Walentynki, Walentynki
Jakie piêkne s¹ dziewczynki
I te m³ode, i te starsze
Wszystkie – obce i kuzynki.
Najpiêkniejsz¹ jednak w œwiecie
Tylko jedna jest dziewczyna
Któr¹ kocham ca³ym sercem
Dla mnie Ona jest jedyna.
Czas mi³owaæ siê wzajemnie
Wszyscy s¹ jak moje braty
Czy to krewny czy znajomy
Czy jest biedny czy bogaty.
W przyjaŸni ¿yæ jest lepiej
Jeden drugiemu pomaga
Rozmow¹ czy mi³ym uœmiechem
A wówczas przyjaŸñ siê wzmaga.
Dzieñ Walentynki nam przypomina
¯e mi³owaæ trzeba zawsze
Jesteœ m³ody, czy ju¿ starszy
Czy ci ogieñ ¿ycia gaœnie.
Kazimierz Ziêba
Luty 2009
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200 krzewów ros³o sobie w piwnicy

Zlikwidowali uprawê konopi w Dargos³awiu
£obescy policjanci
zlikwidowali plantacjê
marihuany, na której ros³o
prawie 200 sztuk tych
krzewów. Ponadto
zabezpieczyli ponad
kilogram amfetaminy oraz
inne przedmioty pochodz¹ce
z przestêpstw.
Na Policyjny Telefon Zaufania
w Szczecinie zadzwoni³ anonimowy rozmówca przekazuj¹c informacjê o mieszcz¹cej siê w Dargos³awiu, w gminie Radowo Ma³e, plantacji konopi. Od razu o sprawie powiadomiono kryminalnych, którzy
przyst¹pili do realizacji sprawy. Na
pocz¹tku ustalili dok³adny adres,
gdzie ma znajdowaæ siê plantacja.
Okaza³o siê, ¿e pod tym adresem nie
jest zameldowany mê¿czyzna, o
którym informowa³ anonimowy
rozmówca. Policjanci dok³adnie
potwierdzili wskazany adres. Do
pomocy przy realizacji sprawy zaanga¿owano równie¿ policjantów z
oddzia³u antyterrorystycznego.
PóŸnym wieczorem antyterroryœci weszli na teren posesji i w
domu zatrzymali trzech mê¿czyzn.
Kiedy zeszli do piwnicy budynku,
odkryli tam plantacjê konopi. Mieœci³a siê na oko³o 50 metrach kwadratowych. Znajduj¹ce siê tam

krzewy mia³y od 50 do 70 cm wysokoœci. W dwóch pomieszczeniach znajdowa³y siê urz¹dzenia
nagrzewaj¹ce, oœwietlaj¹ce oraz
nawadniaj¹ce roœliny i prawie 200
sztuk krzewów marihuany. Do prowadzenia takiej plantacji wykorzystywano wiele urz¹dzeñ, które wspomaga³y proces wzrostu roœlin m.in.
specjalistyczne lampy oœwietleniowe z regulacj¹ wysokoœci, system
wentylacji pomieszczeñ, dziêki któremu w domu nie by³o czuæ charakterystycznego zapachu narkotyków.
Do tego by³ tam odpowiednio przygotowany system nawadniaj¹cy roœliny, urz¹dzenia do pomiaru temperatury i wilgotnoœci powietrza jak te¿
specjalne nawozy roœlinne.
Ponadto w gara¿u kryminalni
odnaleŸli nowe urz¹dzenia, które
najprawdopodobniej mia³y byæ wykorzystane do kolejnych upraw. Na
potwierdzenie tego policjanci znaleŸli dokumenty, w których “plantatorzy” zwracali siê o zwiêkszanie
mocy poboru pr¹du, w³aœnie po to,
aby powiêkszyæ plantacjê. Ca³a zatrzymana trójka trafi³a do policyjnego aresztu w £obzie. Ponadto kryminalni ustalili, ¿e przy powy¿szej
plantacji pomaga³ jeszcze jeden
mieszkaniec Szczecina, którego
równie¿ zatrzymano. W jego mieszkaniu w wyniku przeszukania policjanci odnaleŸli doniczki, w których
w przesz³oœci ros³y krzewy konopi.
W tej sprawie policja zatrzyma³a

dwóch mieszkañców gminy Radowo
Ma³e i dwóch szczecinian; s¹ to 31letni Patryk K., 28- letni £ukasz K.
38-letni Piotr C. i 18-letni Kamil D.
Wczoraj dowiedzieliœmy siê, ¿e
S¹d w £obzie zastosowa³ areszt wobec mieszkañca Szczecina, który
przyzna³, ¿e sprzêt i roœliny s¹ jego
w³asnoœci¹. Wcelu uprawy szczecinianin wynaj¹³ dom w Dargos³awiu. (r)

ANNA MEDIA SERVICE
Studio filmowe
Videofilmowanie i monta¿ wesel
i wszelkich imprez i uroczystoœci
rodzinnych, clipów muzycznych i
konferencji oraz spotów reklamowych. Profesjonalny sprzêt
i dynamiczny monta¿,
atrakcyjne ceny i bonusy.

Tel. 518 678 036
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Informacje, których nie ma
Najpotê¿niejsz¹ bibliotek¹, najwiêkszym Ÿród³em informacji obecnych czasów jest Internet. Spe³nia
on rolê nie tylko olbrzymiej skarbnicy informacji wszelkiego rodzaju,
ale te¿ rolê komunikatora. Jest nim
wideotelefon, jak na przyk³ad Skype. Jest nim te¿ strona WWW s³u¿¹ca jej w³aœcicielom do przekazywania informacji mniej lub bardziej zainteresowanym u¿ytkownikom Internetu. Medium to jest te¿ powszechnie wykorzystywane przez
samorz¹dy lokalne. Ka¿da gmina,
ka¿dy powiat posiadaj¹ swoj¹ stronê internetow¹ oraz prawny obowi¹zek prowadzenia biuletynu informacji publicznej. Na tak zwanym
BIP-ie ka¿dy urz¹d administracji
publicznej ma obowi¹zek zamieszczania precyzyjnie okreœlonego zakresu informacji na temat podejmowanych dzia³añ i decyzji.
Sprawdziliœmy jak z tego zadania wywi¹zuj¹ siê samorz¹dy powiatu ³obeskiego. Pierwsza rzecz to
wygl¹d strony WWW. Strony: powiatu ³obeskiego oraz gmin £obez,
Resko, Dobra i Radowo Ma³e
tworz¹ jakby jedn¹ rodzinê. Podobna forma: sympatyczna, przejrzysta
i czytelna. Odmienn¹ szatê przybra³a strona gminy Wêgorzyno.
Wszystkie prezentuj¹ najcenniejsze
walory poszczególnych samorz¹dów oraz doœæ aktualne informacje
lokalne. Wyj¹tkiem jest gmina
£obez, która na swojej stronie zamieszcza serwis aktualnoœci z ogólnokrajowego portalu internetowego. Ciekawostk¹ wart¹ zauwa¿enia
jest cotygodniowy serwis prasowy
Starostwa Powiatowego w £obzie,
zawieraj¹cy aktualne informacje o
pracy samorz¹du powiatowego.
Jednym z najwa¿niejszych dokumentów ka¿dej jednostki samorz¹dowej jest uchwa³a bud¿etowa.

Koniec ka¿dego roku to okres
szczególny w roku bud¿etowym, to
czas uchwalania bud¿etu gminy/powiatu na nowy rok bud¿etowy. Natomiast pocz¹tek roku jest czasem
podsumowañ i rozliczeñ bud¿etu za
roku miniony. Uchwa³y w tych sprawach, przyjmowane przez rady, powinny byæ zamieszczane na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej ka¿dego z urzêdów. Siêgnêliœmy wiêc do tego
skarbca informacji o losie publicznego grosza.
Min¹³ pó³metek obecnej kadencji samorz¹du terytorialnego, wiêc
dla pewnego zobrazowania gospodarnoœci poszczególnych w³odarzy
samorz¹dowych próbowaliœmy
przeœledziæ bud¿ety od pocz¹tku
kadencji, to jest od 2007 roku. I có¿
siê okaza³o? Pe³n¹, bardzo czyteln¹,
profesjonalnie sporz¹dzon¹ informacjê mo¿emy uzyskaæ jedynie na
stronie gminy £obez. Nieco gorzej
w tej mierze wypada powiat ³obeski.
W obu przypadkach mo¿emy zapoznaæ siê nie tylko z bud¿etami na dowolny rok, ale te¿ i ze sprawozdaniami z wykonania poszczególnych
bud¿etów. W przypadku gminy
£obez wszystkie dokumenty sporz¹dzone s¹ w Excelu, a wêdrówka
po poszczególnych dokumentach
jest prosta i ³atwa. Podobnie jak
³obeski urz¹d miejski tak samo i starostwo powiatowe serwuje nam pe³ny zakres informacji bud¿etowych.
Dokumenty s¹ czytelnie opisane i
³atwo dostêpne. Jednak powiatowi
nale¿y zarzuciæ niekonsekwencje w
publikowaniu bud¿etu na swojej
stronie internetowej. Bud¿et na rok
2007 zamieszczony by³ w Excelu,
ale ju¿ na 2008 w Wordzie. Projekt
na 2009 ponownie w Excelu, a
uchwalonego bud¿etu do dziœ powiat jeszcze nie zamieœci³.

Gorzej przedstawia siê sprawa
na stronach pozosta³ych samorz¹dów. Gmina Resko publikuje w
Wordzie lakoniczne sprawozdania z
wykonania bud¿etu. Natomiast bardzo szeroko i czytelnie prezentowany jest w Excelu bud¿et uchwalany
przez radê miejsk¹, z wyj¹tkiem
bud¿etu na rok 2009. Tego ci¹gle nie
ma. Mo¿na to zrzuciæ na karb problemów z jakimi boryka³ siê Urz¹d
w pozyskaniu pracownika odpowiedzialnego m.in. za BIP. Pozostaje
nadzieja, ¿e osoba, która zosta³a
obecnie przyjêta na to stanowisko
poradzi sobie z obs³ug¹ BIP-u i informacje bêd¹ zamieszczane na bie¿¹co.
Na stronie Wêgorzyna w zak³adce bud¿et króluje Word i ca³kowity
brak przejrzystoœci zamieszczanych informacji, brak jest sprawozdañ bud¿etowych i brak bud¿etu na
rok 2009 w zak³adce „Bud¿et”,
mo¿na go znaleŸæ, ale w innym miejscu – w zak³adce „Uchwa³y” jako
Uchwa³a XXVI/264/2008, wrzucona na stronê 8 stycznia br. Na dodanie do zak³adki „Bud¿et” widocznie
zabrak³o czasu...
Gmina Dobra bardzo piêknie
prezentuje w Excelu swój bud¿et na
rok bie¿¹cy i jest nadzieja, ¿e tak
bêdzie nadal, bo informacje za lata
ubieg³e nie otwieraj¹ siê, brakuje
te¿ sprawozdañ z wykonania bud¿etów.
W gminie Radowo Ma³e bud¿et
na rok 2009 zamieszczony zosta³
skan, jednak za³¹czniki do niego ju¿
w Excelu i Wordzie. Bud¿etów za
lata poprzednie nie ma, podobnie
jak i ich wykonania.
Pozostaje nadzieja, ¿e gminy
wezm¹ przyk³ad z £obza i BIP-y
stan¹ siê prawdziwym Ÿród³em informacji, a nie Ÿród³em tylko z teoretycznego za³o¿enia.
op
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Co roku ich mniej, i cisza coraz wiêksza...

O trzydzieœci z³otych wiêcej

Sybiracy spotkali siê
pod Krzy¿em

Radni podnieœli diety
sobie i so³tysom

(RADOWO MA£E). Podczas
sesji 11 lutego radni podnieœli sobie i so³tysom diety. Jedynie przewodnicz¹cy Rady Gminy zrezygnowa³ z podwy¿ki.
Projekt uchwa³y zak³ada³, ¿e ka¿dy radny otrzyma podwy¿kê o 30 z³.
Przewodnicz¹cy Rady Zygmunt
B³awzdziewicz zawnioskowa³, aby
jemu diety nie podnosiæ. Uzna³, ¿e

(£OBEZ) 10 lutego, w rocznicê pierwszej wywózki Polaków z
kresów na Sybir, jakiej dokonali
Sowieci w 1940 roku, pod Krzy¿em Sybiraków na ³obeskim
cmentarzu spotkali siê ci, którzy
wrócili z tej „ziemi nieludzkiej”.
Uczestnicy tamtych wydarzeñ
z³o¿yli ho³d zes³añcom, którzy nie
powrócili oraz swoim bliskim, którzy wrócili i spoczêli na tutejszym
cmentarzu. Sybiracy pomodlili siê
za dusze zmar³ych, z³o¿yli kwiaty i
zapalili znicze. Pod Krzy¿em spotkali siê: Józefa Bober, Janina Rachwa³, Zofia Chojnacka, Józef Makarski, Janina Leszczyñska, El¿bieta Bryczkowska, Teresa Kowalewska, Jadwiga Mechliñska i Zofia
Majchrowicz.
Szkoda tylko, ¿e nikt inny nie
pamiêta o tej rocznicy. Co roku odchodz¹ jakby w milczeniu coraz
mniej liczni œwiadkowie tamtych
czasów; matki, ojcowie, babcie i

dziadkowie, krewni bardzo wielu
³obzian, jakby w kompletnym zapomnieniu o tym wielkim dramacie
Polaków, jaki siê wtedy rozegra³.
Nie by³o harcerzy, uczniów, jakiegokolwiek przedstawiciela instytucji.
Wci¹¿ czekamy, by jakaœ ³obeska szko³a objê³a patronatem tutejszy Zwi¹zek
Sybiraków i podjê³a siê pielêgnowania
pamiêci o nich.
KAR

PUP zaspa³, bezrobotni
zostali bez pieniêdzy
Powiatowy Urz¹d Pracy ju¿ od
grudnia ubieg³ego roku prowadzi³ rozmowy z obs³uguj¹cym go bankiem PKO
BP w sprawie zmiany wyp³acania zasi³ków. Bank chcia³ odci¹¿yæ „okienka” i
zlikwidowaæ kolejki, wiêc zapropono-

Wyremontuj¹ drogê
(GINAWA). Ju¿ kilkakrotnie w
planach by³ remont drogi
krajowej nr 20. Za ka¿dym
razem zostawa³ on przek³adany
na lepsze czasy.
Czy tak te¿ stanie siê i tym razem, czas poka¿e. Póki co Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad ma pieni¹dze i chce je
wy daæ na remont drogi od Gina-

900 z³, jakie dotychczas pobiera³, w
zupe³noœci mu wystarczy.
Pozostali radni z podwy¿ek nie
zrezygnowali i tak ich diety wynosiæ
bêd¹ po 150 z³ (by³o 120 z³). Przewodnicz¹cy komisji bêd¹ pobieraæ
po 180 z³ (by³o 150 z³). So³tysi za
udzia³ w sesjach bêd¹ pobieraæ po
100 z³ (dotychczas odbierali z kasy
gminy po 70 z³).
r

wy w gminie Wêgorzyno do
Drawska.
O beznadziejnym stanie tej drogi radni miejscy z Wêgorzyuna monitowali niejednokrotnie podczas
sesji, zwracaj¹c uwagê na fakt, i¿
jest ona bardzo niebezpieczna. Nie
brakuje tam ani œmiertelnych wypadków, spowodowanych fatalnym
stanem drogi, ani dzikiej zwierzyny,
wybiegaj¹cej wprost pod ko³a samochodów.
op

wa³, by bezrobotni za³o¿yli konta i
wyp³acali pieni¹dze z bankomatów. To
niestety kosztowa³o by PUP jak¹œ dodatkow¹ kwotê.
Negocjacje nie powiod³y siê izakoñczy³y siê wypowiedzeniem przez
bank umowy. PUP zawar³ tak¹ z Poczt¹
Polsk¹. Jednak pomimo okresu wypowiedzenia, nie zd¹¿ono za³atwiæ
wszystkiego na czas i bezrobotni o tydzieñ maj¹ opóŸnion¹ wyp³atê.
Co niektórzy siê wœciekli i udali siê
do urzêdu miejskiego z pretensjami.
Ponoæ tam ktoœ poradzi³ komuœ, by
po¿yczy³ pieni¹dze, co wœciek³o tego
kogoœ jeszcze bardziej.
Na proœbê dyrektora PUP Jaros³awa
Namaczyñskiego zgodziliœmy siê umieœciæ informacjê w gazecie o dokonanej
zmianie, by dotar³a do jak najwiêkszej
liczby zainteresowanych. Mia³a dotrzeæ
do redakcji wczoraj. Nie dotar³a. Wydaje siê, ¿e czasami zamiana miejsc dobrze by niektórym zrobi³a.
(r)
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Urzêdnik ¿yje nie tylko z pensji
(POWIAT). Trzynasta pensja,
wyp³acana jest w marcu osobom zatrudnionym w sektorze finansów
publicznych, czyli w tzw. bud¿etówce. Do tego sektora nale¿¹ m.in.
urzêdnicy, lekarze, nauczyciele.
Trzynastkê mo¿e wypracowaæ sobie
ka¿dy w tym sektorze wystarczy tylko: przepracowaæ minimum pó³
roku, przychodziæ do pracy i byæ w
niej trzeŸwym. Wysokoœæ trzynastki, to równowartoœæ 8,5 proc. rocznego wynagrodzenia, co w sumie stanowi oko³o jednej miesiêcznej pensji.
Walka z wiatrakami
Do walki z przywilejami sektora
finansów publicznych podchodzono wielokrotnie – zawsze bezskutecznie. W ubieg³ym roku przymierza³ siê do tego pose³ PiS Tomasz
Górski. Jednak jego celem nie by³o
odbieranie trzynastki wszystkim,
ale tylko urzêdnikom pochodz¹cych z publicznego wyboru, czyli
burmistrzom, wójtom marsza³kom
i cz³onkom zarz¹dów. Trzy lata
wczeœniej wprowadzono nowelizacjê odbieraj¹c¹ dodatkowe wynagrodzenia osobom wymienionym przez pos³a PiS. W 2006 r.
uchyli³ j¹ Trybuna³ Konstytucyjny
jako naruszaj¹c¹ zasadê równoœci.
Jednak dodatki do wynagrodzeñ to
nie tylko tzw. trzynastki, s¹ jeszcze
nagrody – np. z okazji Dnia Samorz¹dowca.
Polska, to jeden z najbardziej zbiurokratyzowanych krajów Europy, tote¿
w sferze bud¿etowej zatrudnionych
jest zdecydowanie wiêcej pracowników, ni¿ w innych krajach UE. Nie jest
tajemnic¹, ¿e strefa bud¿etowa konsumuje PKB a nie wytwarza go. Polska to
równie¿ wiod¹cy kraj pod wzglêdem
nierentownych przedsiêbiorstw pañstwowych, w których zarobki pracowników niejednokrotnie znacznie przekraczaj¹ p³ace w rentownych przedsiêbiorstwach prywatnych.
Jeœli wci¹¿ roœnie liczba osób, które
dziêki swoim przywilejom konsumuj¹
wiêcej PKB rocznie, ni¿ wytwarzaj¹ a
liczba osób wytwarzaj¹cych PKB i pracuj¹cych na ich utrzymanie wci¹¿ maleje – to musi byæ coraz gorzej. Politycy
szukaj¹cy oszczêdnoœci zdaj¹ siê jednak
tego nie wiedzieæ i nadal utrzymuj¹ ten
dziwny przywilej, jakim jest dodatkowe
wynagrodzenie roczne, czyli nie mniej
nie wiêcej - jak wyp³ata za miesi¹c którego nie ma, za pracê, której nie by³o i z
zysków, których siê nie wypracowa³o,
bo najzwyczajniej w œwiecie nie mo¿na
by³o. Trzynastek jednak nikt nie rusza i
nie ruszy, bo akurat zaczyna siê kampania wyborcza. A kampania wyborcza w
naszym kraju albo siê zaczyna, albo
trwa.
Zarobki statystycznie
Zgodnie z danymi GUS przeciêtne
miesiêczne wynagrodzenie brutto w
gospodarce narodowej w okresie
trzech kwarta³ów 2008 roku ukszta³-

towa³o siê na poziomie 2965,32 z³, tj.
o 10,4 proc. wy¿szym, ni¿ w analogicznym okresie 2007 roku. W sektorze publicznym wynios³o 3322,51 z³
(wzrost do anologicznego okresu
2007 r. o 12,1 proc.). Sfera bud¿etowa, to te¿ premie, deputaty i dodatki i
inne przywileje, o których najczêœciej
siê nie wspomina, bo nie traktuje siê
ich jako sta³ych elementów uposa¿enia. W sektorze prywatnym wynagrodzenie wynosi³o œrednio 2775,89 z³
(wzrost odpowiednio o 9,8 proc.).
Pogoñ za œredni¹ krajow¹ wystêpuje najczêœciej w sferze bud¿etowej,
w sektorze prywatnym o podwy¿kach
najzwyczajniej w œwiecie decyduje
sytuacja finansowa firmy.
Œrednie krajowe nie uwzglêdniaj¹
firm zatrudniaj¹cych do 9 pracowników. W nich zarobki s¹ czêsto o wiele
ni¿sze, niejednokrotnie na poziomie
najni¿szej krajowej.
Przeciêtne œrednie wynagrodzenie w gospodarce narodowej w III
kwartale 2008 roku w województwie
zachodniopomorskim
wynosi³o
2950.52 z³. Najwiêcej zarabia³o siê w
mazowieckim 4062,18 z³ i œl¹skim
3298,19 z³, najmniej w województwie
warmiñsko-mazurskim – 2637,33 z³.
W porównaniu do analogicznego
okresu 2007 roku najwy¿szy wzrost
p³ac wyst¹pi³ w sekcjach: ochrona
zdrowia i pomoc spo³eczna (o 17,3
proc.), budownictwo (o 14,8 proc.),
obs³uga nieruchomoœci i firm (o 13
proc.), górnictwo (o 12,8 proc.), administracja publiczna i obrona narodowa;obowi¹zkowe ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne (o 12,1 proc.), rolnictwo, ³owiectwo i leœnictwo (o 11,9
proc.), transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoœæ (o 11,5 proc.), a najni¿szy – w poœrednictwie finansowym
(o 6,8 proc.), edukacji (o 8,8 proc.),
hotelach i restauracjach (o 9,6 proc.).
Liczba pracuj¹cych wed³ug stanu
na 30 wrzeœnia 2008 r. wynios³a
8346,8 tys. osób i by³a wy¿sza ni¿
przed rokiem o 2,8 proc. Udzia³ pracuj¹cych w sektorze prywatnym wyniós³
60,5 proc. (w 2007 r. 59,3 proc.).
Ile na „trzynastki” w powiecie
³obeskim?
Wprawdzie w proœbach skierowanych do Urzêdów prosiliœmy o podanie wysokoœci „trzynastek” wyp³aconych za rok ubieg³y i wysokoœci zaplanowanych œrodków na rok obecny,
urzêdy odpowiedzia³y ró¿nie. Mimo
wszystko odpowiedzi w jakiœ sposób
obrazuj¹ wydatki urzêdów na „trzynastki” i nagrody dla urzêdników.
W Urzêdzie Miejskim w Resku na
trzynastki zostanie wyp³aconych za
rok ubieg³y 79.710,03 z³, w ubieg³ym
roku na nagrody wyp³acono 26.900 z³,
œrednio daje to 1170 z³, tutaj nagrody
by³y uznaniowe. Dodatkowo w OPS
na trzynastki wyp¹lcono 31.660,39 z³,
w SP Resko – 108.701,64 z³, SP Starogard – 39.976,02 z³, SP £abuñ Wielki - 34.385 z³, SP £osoœnica –

34.027,18 z³, Przedszkole Miejskie
Resko – 27.436 z³, Gimnazjum –
105.158,23 z³. £¹cznie daje to
461.063,49 z³.
W urzêdzie w Dobrej, w roku, ubieg³ym tytu³em dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 24 pracowników,
wyp³acono 41.560,09 z³, co œrednio
daje 1731,67 z³. W roku tym nie by³o
szczególnych nagród dla pracowników. Wyp³acono jedynie coroczn¹ nagrodê okolicznoœciow¹ z okazji Dnia
Samorz¹dowca w wysokoœci po 600 z³
brutto dla 23. pracowników (bez burmistrza). Wysokoœæ tej nagrody uzale¿niona by³a od mo¿liwoœci finansowych
urzêdu (oszczêdnoœci w planie bud¿etu na wynagrodzeniach).
W Radowie Ma³ym z kolei dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r
w Urzêdzie Gminy wynios³o 56.060
z³. Nagrody z funduszu p³ac za osi¹gniêcia zawodowe w tamtym roku wynios³y 10 tys. z³. Œrednia wysokoœæ
nagród wynios³a 588 z³ brutto.
W bud¿ecie gminy £obez na 2009
rok na „trzynastkê” zaplanowano
199.053,20 z³. W roku 2008 wyp³acono nagrody jubileuszowe w kwocie
32.250,75 z³, poza tym w Urzêdzie
Miejskim tworzy siê fundusz nagród
dla pracowników w wysokoœci 3 proc.
planowanego funduszu p³ac.
W Urzêdzie Miejskim w Wêgo-

rzynie na „trzynastki” za rok 2008 wyp³acono brutto – 104.052,01 z³, natomiast na nagrody dla pracowników
wyp³acono kwotê 11.078 z³ w czerwcu oraz 27.100 z³ w grudniu, œrednia
wysokoœæ nagrody w czerwcu wynios³a 426 z³, natomiast w grudniu 934,48 z³.
W Starostwie Powiatowym dodatkowe nagrody roczne wyp³acone w
roku ubieg³ym bez nagrody rocznej
dla starosty (zostanie wyp³acona w
marcu) wynosi – 146.943,56 zl. W
sumie wysokoœæ wyp³aconych nagród
dla pracowników za rok ubieg³y wynios³a – 60.500 z³, w tym dyrektorzy
otrzymali po 2125 z³, zastêpcy dyrektorów – 1500 z³, inspektorzy – 1115 z³,
pracownicy gospodarczy – 625 z³,
starszy specjalista – 1500 z³, g³ówny
specjalista – 1500 z³, mlodszy referent
– 500 z³, natomiast skarbnik i sekretarz otrzymali po 3 tys. z³.
„Trzynastki” dodatkowo otrzymali pracownicy oœwiaty, kultury, s³u¿by
zdrowia, policji i stra¿y po¿arnej.
£¹cznie tylko w urzêdach na dodatkowe wynagrodzenie roczne wyp³acono,
bez trzynastek w³odarzy - 627.378, 89
z³, natomiast na nagrody – 154 528,75
z³. £¹cznie na trzynastki i nagrody z
bud¿etów gmin i tylko dla urzêdników
zosta³o wyp³aconych w powiecie
³obeskim oko³o 800 tys. z³.
mm

Gminne placówki oœwiatowe bêd¹ liczyæ same

Justyna Jaz³owiec i Monika
KuŸmiñska ksiêgowymi
(WÊGORZYNO) Znamy ju¿
nazwiska ksiêgowych, których
wybrano w konkursach og³oszonych przez wêgorzyñskie szko³y.
Ksiêgowymi zosta³y panie Justyna
Jaz³owiec i Monika KuŸmiñska.
Po likwidacji Biura Obs³ugi
Szkó³, dwie placówki og³osi³y konkursy na stanowisko ksiêgowych. W
pierwszym, og³oszonym przez
Szko³ê Podstawow¹ w Wêgorzynie,
wygra³a Justyna Jaz³owiec. Przedtem pracowa³a w Wydziale Finansowym w tutejszym urzêdzie miejskim. Bêdzie ona tak¿e obs³ugiwaæ
ksiêgowoœæ szko³y podstawowej w
Runowie Pomorskim.

Drugi konkurs, og³oszony przez
gimnazjum (z obs³ug¹ równie¿
przedszkola), nie zosta³ rozstrzygniêty. Dyrekcja zdecydowa³a, ¿e
rozstrzygnie go w drodze konkursu
ofert. Swoj¹ ofertê z³o¿y³a w nim
Monika KuŸmiñska, a druga wp³ynê³a ze Œwidwina. Dyrektorki gimnazjum El¿bieta Gêbka i przedszkola Barbara Franczuk zdecydowa³y,
¿e ksiêgow¹ bêdzie Monika KuŸmiñska. Jak nam powiedzia³a pani
KuŸmiñska, decyzjê o wyborze
otrzyma³a na piœmie 9 lutego, a pracê ma podj¹æ 23 lutego. Obecnie
pracuje w urzêdzie miejskim w Nowogardzie.
KAR

Klub sprzedany,
melina zosta³a

(RADOWO MA£E). Jak dotychczas obiekt, w którym mieœci³
siê klub i organizowano dyskoteki,
nie przynosi³ szczêœcia dotychczasowym dzier¿awcom. Gmina,
jako w³aœciciel czêœci budynku,
postanowi³a sprzedaæ lokal. Przetarg odby³ siê 23 stycznia. Chêtnych do nabycia lokalu w centrum
Radowa Ma³ego nie brakowa³o.
Do przetargu stanê³y trzy osoby.
Cena wywo³awcza wynosi³a
54.600 z³. Najwy¿sz¹ ofertê za
lokal zadeklarowa³ w³aœciciel hurtowni budowlanej z Polic Woj-
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ciech Hawryszków, który lokal o
powierzchni 300 m.kw. naby³ za
kwotê 61 tys. z³.
Do obiektu przylega dobudówka, która jest w³asnoœci¹ Agencji
Nieruchomoœci Rolnych. Co niektórzy miejsce to obrali sobie za melinê. Teraz pozostaje Gminie przej¹æ
j¹ od ANR, b¹dŸ zmobilizowaæ
Agencjê do sprzeda¿y. Pozostawienie jej w takim stanie, jaki jest, mo¿e
po prostu nie wró¿yæ niczego dobrego ani przedsiêbiorcy ani gminie.
Melina w centrum miejscowoœci nie
jest t¹ promocj¹, która przyci¹ga. (r)

Ceny wody w górê
(RADOWO MA£E). Od 1
marca w tej gminie bêd¹
obowi¹zywaæ nowe
taryfy op³at za wodê.
Dla gospodarstw domowych,
odbiorców przemys³owych i odbiorców us³ug cena za 1 m.szeœc.
wody wynosiæ bêdzie 2,25 z³ netto
(w tej chwili 2,12 z³) – brutto 2,41 z³,
przy czym stawka op³aty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego
wed³ug wodomierza g³ównego wynosiæ bêdzie 4,72 z³ (dotychczas –
4,41 z³), brutto – 5,05 z³/za odbiorcê
(punkt) miesi¹c. Dyskusjê radnych,
podczas lutowej sesji, wywo³a³
znaczny wzrost stawki op³aty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wed³ug wodomierza przy
punkcie czerpalnym (gdy wodomierz g³ówny rozliczany jest z zarz¹dc¹ lub w³aœcicielem budynku).
Nowa taryfa wynosiæ bêdzie 2,36 z³

(w tej chwili wynosi
jeszcze 1,50 z³), brutto
– 2,53 z³/za odbiorcê
(punkt) miesi¹c. Z kolei stawka op³aty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego
wed³ug przepisów dotycz¹cych przeciêtnych norm zu¿ycia wody,
czyli rycza³t
bez licznika wynosiæ bêdzie – 4,44
z³/ za odbiorcê (punkt) miesi¹c netto
(4,75 z³ brutto).
Gmina za wodê pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych
(fontann) i na cele przeciwpo¿arowe
oraz do zraszania publicznych ulic i
publicznych terenów zielonych p³aciæ
bêdzie 2,25 z³ (2,41 z³ brutto).
Gminê Radowo Ma³e obs³uguj¹
Wodoci¹gu Zachodniopomorskie
Goleniów.
(r)

Sesja w sprawie ronda
(£OBEZ). 24 lutego w Urzêdzie
Miejskim odbêdzie siê Sesja Rady
Miasta i Gminy. Radni bêd¹ m.in.
zatwierdzaæ now¹ taryfê op³at za
zbiorowe zaopatrzenie w wodê i
zbiorowe odprowadzanie œcieków.
Podczas sesji zostanie równie¿
przed³o¿ony projekt uchwa³y w
sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
fragmentu obrêbu nr 2 miasta
£obez pod lokalizacjê ronda
„Przemys³owa-Bema-Rolna”.
W uzasadnieniu do projektu
uchwa³y czytamy m.in.: „Zachodniopomorski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Koszalinie opracowa³
analizê uk³adu komunikacyjnego w
miejscowoœci £obez. W celu odci¹¿enia ulic Bema, Koœcielnej i Obroñców Stalingradu oraz w celu wyprowadzenia ruchu tranzytowego ze œcis³ego historycznego centrum miasta,
zaprojektowano koncepcjê dostoso-

wania ulic Przemys³owej i Bocznej
do przejêcia ruchu w ci¹gu dróg wojewódzkich z ww. ulic. W rejonie
obecnych skrzy¿owañ ulic Przemys³owa – Bema – Rolna zaproponowano lokalizacjê ronda. W celu umo¿liwienia realizacji inwestycji drogowej jest zasadne uchwalenie powy¿szego planu, gdy¿ zabezpiecza on
teren pod jej realizacjê.” Czy radni
uznaj¹ uchwalenie planu i budowê
ronda za zasadne oka¿e siê ju¿ podczas kolejnej sesji.
Kolejnym projektem uchwa³y,
jaki zostanie przed³o¿ony radnym do
akceptacji jest zatwierdzenie „Planu
odnowy miejscowoœci Worowo, gm.
£obez, wraz z opisem zadañ planowanych do realizacji”. Plan zosta³
zatwierdzony przez zebranie wiejskie w Worowie.
Kolejn¹ kwesti¹, jak¹ radni bêd¹
poruszaæ podczas sesji, jest ustalenie
planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez gminê £obez. op

Logika PKP
(WÊGORZYNO-CIESZYNO).
Po tragicznym wypadku, jaki mia³
miejsce na niestrze¿onym przejeŸdzie
w Cieszynie, radni wêgorzyñscy poruszyli podczas sesji kwestiê bezpieczeñstwa.
Sprawê niestrze¿onego przejazdu
w Cieszynie radni wêgorzyñscy poruszali niejednokrotnie podczas obrad
sesji, tym bardziej, ¿e przejazd pomiêdzy wiosk¹ a Winnikami jest oznakowany sygnalizacj¹ œwietln¹, nastêpny
przejazd w Cieszynie na kolonii te¿ jest
oznakowany, natomiast na drodze, na

której jest najwiêksze natê¿enie ruchu,
a ukszta³towanie terenu znacznie utrudniaj¹ce widocznoœæ – nie ma. Burmistrz
Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz poinformowa³a radnych, ¿e równie¿ wielokrotnie zg³asza³a tê kwestiê do PKP, to
jednak nie widzia³o ono koniecznoœci
postawienia tam sygnalizacji œwietlnej,
uwa¿aj¹c, ¿e dotychczasowe oznakowania w zupe³noœci wystarcz¹.
Czy po tragicznym wypadku, jaki
mia³ tam miejsce niedawno, PKP zmieni zdanie – czas poka¿e. Inne pytanie –
czy do zmiany zdania urzêdników konieczne s¹ tragedie, a jeœli tak – to ile?

INFORMACJE
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W Afganistanie zgin¹³ nasz mieszkaniec

Po¿egnaliœmy œp. Andrzeja Rozmiarka z Lesiêcina
(WÊGORZYNO) Gdy nadesz³y
wieœci o œmierci ¿o³nierza polskiego
w wypadku samochodowym, ma³o
kto kojarzy³, ¿e tragedia dotknê³a
mieszkañca naszego powiatu. Dopiero po kilku dniach okaza³o siê, ¿e œp.
Andrzej Rozmiarek by³ mieszkañcem ma³ego Lesiêcina w gminie Wêgorzyno. W niedzielê rodzina, mieszkañcy gminy i Wojsko Polskie odprowadzili Go na cmentarz w Wêgorzynie, gdzie zosta³ pochowany z wszelkimi honorami.
Chor. sztab. Andrzej Rozmiarek
mia³ 35 lat. S³u¿y³ w wojsku od 1996
roku. By³ ¿o³nierzem s³u¿by zasadniczej, póŸniej nadterminowej w VI Brygadzie Kawalerii Pancernej w Stargardzie Szczeciñskim, a nastêpnie zosta³
¿o³nierzem zawodowym. Od 2007 roku
by³ szefem kompanii w 12. Brygadzie
Zmechanizowanej w Szczecinie. By³a
to jego pierwsza misja w Afganistanie,
na czwartej polskiej zmianie.
Zgin¹³ w wypadku, do jakiego dosz³o 10 lutego w okolicach miasta Ghazni, gdzie mieœci siê baza wojsk miêdzynarodowych. Przed hammera, którym
jechali ¿o³nierze, wyjecha³ nagle bus
wype³niony ludŸmi. Kierowca nie
chc¹c doprowadziæ do zderzenia skrêci³ gwa³townie i pojazd stoczy³ siê ze
skarpy. Siedz¹cy na wie¿yczce Andrzej
Rozmiarek zgin¹³ na miejscu. Rannych
zosta³o czterech ¿o³nierzy jad¹cych w
œrodku.
Pogrzeb ¿o³nierza odby³ siê w minion¹ niedzielê w Wêgorzynie. W koœciele zosta³a odprawiona msza œwiêta, w której licznie wziêli udzia³
mieszkañcy miasta, rodzinnego Lesiêcina i powiatu. Prezydenta reprezentowa³ szef Biura Bezpieczeñstwa
Narodowego Aleksander Szczyg³o,
rz¹d - wiceszef MON Stanis³aw Komorowski, a Wojsko Polskie szef
Sztabu Generalnego gen. Franciszek
Gongor, dowódca Wojsk L¹dowych
gen. broni Waldemar Skrzypczak,
szef 12 Dywizji Wojsk Zmechanizowanych gen. Andrzej Malinowski,
dowódca Dowództwa Operacyjnego
Si³ Zbrojnych gen. broni Bronis³aw
Kwiatkowski, dowódca 12. Brygady
Zmechanizowanej w Szczecinie p³k
Krzysztof Stachowiak i wielu ¿o³nierzy - kolegów zmar³ego. W mszy
uczestniczy³a orkiestra wojskowa.
Po modlitwach trumnê z³o¿ono na armatniej lawecie i kondukt ¿a³obny
ruszy³ w kierunku cmentarza. Prowadzi³a go kompania honorowa, szli
kapelani, ¿o³nierz niós³ zdjêcie An-

drzeja Rozmiarka a dwaj inni przyznane mu poœmiertnie przez Prezydenta RP odznaczenia - Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i
Gwiazdê Afganistanu. Minister
Obrony Narodowej awansowa³ go
poœmiertnie nadaj¹c mu stopieñ starszego chor¹¿ego sztabowego.
Podczas ceremonii pogrzebowej
min. Aleksander Szczyg³o i dowódca 12
Brygady
Zmechanizowanej
p³k
Krzysztof Stachowiak odczytali listy
kondolencyjne. Taki te¿ list z³o¿y³ na
rêce ¿ony zmar³ego przedstawiciel
Ambasady USA major Corey Shea.
W imieniu kolegów z jednostki œp.
Andrzeja Rozmiarka po¿egna³ st. chor.
sztab. Jaros³aw Krysiñski, przedstawiaj¹c jego drogê zawodow¹ i zalety osobiste, które doprowadzi³y go na stanowisko dowódcy kompanii.
- Andrzeju! Twoja tragiczna œmieræ,
dla nas ¿o³nierzy, którzy stoj¹ na stra¿y
granic Rzeczypospolitej Polskiej, wykonuj¹ zadania tysi¹ce kilometrów od
kraju, to wielka strata. Twoja s³u¿ba na
ziemi zosta³a wype³niona. Odpoczywaj
w spokoju. Pamiêæ o Tobie zostanie w
naszych sercach na zawsze! - mówi³
chor. Krysiñski.
Nastêpnie kompania honorowa odda³a salwê. ¯o³nierze z³o¿yli w trójk¹t
polsk¹ flagê, która okrywa³a trumnê i
przekazali j¹ ¿onie zmar³ego pani Annie Rozmiarek.
Najbli¿sza rodzina z³o¿y³a do grobu kwiaty, po nich wieñce z³o¿yli przedstawiciele Wojska i koledzy z jednostki.
Mieszkañcy, którzy bardzo licznie
przyszli po¿egnaæ swojego kolegê, znajomego i po prostu naszego mieszkañca, u³o¿yli z kwiatów i wieñców nagrobny pomnik pamiêci.
Jak nam powiedzia³ kpt. Janusz
B³aszczak z 12. Brygady Zmechanizowanej, wojsko zapewni³o rodzinie
wszelk¹ mo¿liw¹ pomoc; zorganizowa³o i pokry³o koszty pogrzebu, zapewni³o pomoc psychologiczn¹. Rodzina ma
otrzymaæ oko³o 200 tys. z³ odszkodowania, bo na tak¹ kwotê ubezpieczony
jest ka¿dy ¿o³nierz na misji.
- Wyst¹pimy z wnioskami o renty
dla dzieci, ale to mo¿e potrwaæ, bo trzeba zgromadziæ odpowiednie dokumenty. Rodzinê objêli opiek¹ ¿o³nierze koledzy i przyjaciele œp. Andrzeja Rozmiarka. - powiedzia³ kpt. B³aszczak.
Taka ju¿ wytworzy³a siê w wojsku tradycja. W Brygadzie szczeciñskiej to 4
ofiara na misjach (trzech ¿o³nierzy zginê³o w Iraku), a 9 polska w Afganistanie. Chor¹¿y Rozmiarek pozostawi³
¿onê i trójkê ma³ych dzieci.
KAR
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Centrum nie tylko dla m³odzie¿y
(RADOWO MA£E). W miniony
czwartek mia³o tu miejsce
oficjalne Otwarcie Centrum
Internetowego, choæ ju¿
niemal od miesi¹ca s³u¿y
ono mieszkañcom nie tylko
Radowa Ma³ego ale i
okolic. O trafnej decyzji
co do lokalizacji Centrum
œwiadczy fakt, i¿ tylko w
ci¹gu miesi¹ca skorzysta³o
z niego oko³o 200. osób.
Przyje¿d¿aj¹ tu ca³e rodziny
z terenu gminy.
W uroczystoœci oficjalnego
otwarcia Centrum uczestniczyli:
wiceprezes Zarz¹du Wojewódzkiego OSP burmistrz Gryfic Andrzej
Szczygie³ komendant PSP £obez
m³. bryg. Andrzej Kuzon, komendant gminny K. Paluch, cz³onek
zarz¹du powiatowego Jan Zdanowicz, przewodnicz¹cy Rady Gminy
W Radowie Ma³ym Zygmunt
B³awzdziewicz, ks. kapelan gminny
OSP Grzegorz Kalamarz oraz Micha³ Karwowski prezes PSL z ramienia zarz¹du g³ównego PSL, prezes
Ko³a Wêdkarskiego Sumik, wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Radowo Ma³e Stefan Remiœko, przewodnicz¹cy Komisji Gospodarczej Jan
Wojciechowski, prezes jednostki
OSP w Radowie Ma³ym Mieczys³aw
KuŸmiñski. Pierwszym opiekunem
pomagaj¹cym uruchomiæ Centrum
by³ Jarek Struzikowski.
Wstêgê przecinali kolejno: Andrzej Szczygie³, z ramienia zarz¹du
powiatowego Jan Zdanowicz, Józef
Wypijewski, Krzysztof Paluch oraz
Mieczys³aw KuŸmiñski.
- Szczêœliwie siê z³o¿y³o, ¿e dostaliœmy ten sprzêt. Mamy ³¹cznoœæ

satelitarn¹ i piêæ stanowisk operacyjnych, gdzie mo¿emy po³¹czyæ
siê z ca³ym œwiatem. Mamy te¿
³¹cznoœæ telefoniczn¹ przez satelitê,
z której na razie nie korzystamy, bo
s¹ to spore op³aty. Jest to g³ównie
program dokszta³cenia online, by
ka¿dy na wsi, mia³ dostêp do szerokiego pasma w internecie. Mimo ¿e
sporo ludzi ma internet, to my mamy
na twardych dyskach sporo programów edukacyjnych, w tym: s³owniki w 12. jêzykach, mapy i atlasy a
wszystko po to, by poprawiæ edukacjê na wsiach. Dla naszej wioski i
gminy jest to du¿y sukces. Mamy
prócz tego supernowoczesny
sprzêt: skanery, faksy, drukarkê, kopiarkê, tablet i rzutnik multimedialny. Jest on do wykorzystania g³ównie dla dzieci ucz¹cych siê. Dziecko
mo¿e przyjœæ i wszystko co potrzebne znajdzie na dany temat. Mamy
pozak³adane blokady na wszystkie
zakazane tematy w sieci, tam gdzie
m³odzie¿ nie powinna wchodziæ nie wejdzie, doroœli te¿ nie. Jest to
centrum ca³kowicie bezpieczne dla
m³odzie¿y. Po listach obecnoœci
widaæ, ¿e tu uczêszcza oko³o 50
osób dziennie. Oficjalnie otwieramy dzisiaj, ale to ju¿ dzia³a trzycztery tygodnie. – powiedzia³ wójt
gminy Józef Wypijewski.
Kilka s³ów, dotycz¹cych centrów powiedzia³ równie¿ Krzysztof
Paluch.
– Na bazie tych centrów ju¿
nied³ugo bêd¹ odbywa³y siê, organizowane przez komendê powiatow¹,
szkolenia stra¿aków. W ca³ym województwie jest 27 centrów na 20
powiatów, a my jesteœmy jedynym
powiatem w województwie, w którym mamy a¿ szeœæ centrów. S¹ powiaty, które nie maj¹ nawet jednego.
Tak siê z³o¿y³o, ¿e zainteresowanie
by³o bardzo du¿e, miedzy innymi
wójta i burmistrzów. Na bazie tego
centrum bêd¹ prowadzone szkole-

nia dla stra¿aków.
Ju¿ jest podpisze
porozumienie pomiêdzy druhem
Pawlakiem a Komendantem
G³ównym. Jako
ciekawostkê podam, ¿e przyje¿d¿aj¹ tu ca³e
rodziny z s¹siednich wiosek. Jest
to ewenement,
osobiœcie nie spotka³em siê jeszcze
z czymœ takim. Co
prawda kiedy w
Zwierzynku powsta³o takie Centrum, prezes OSP i
so³tys równoczeœnie, dziêkowa³
mi za to. Dlaczego? Powiedzia³,
¿e do momentu
powstania Centrum codziennie
interweniowa³a
policja w Zwierzynku. W momencie kiedy powsta³o centrum, policja przesta³a przyje¿d¿aæ. Warto by³o do³o¿yæ wszelkich starañ, aby te Centra mia³y racjê bytu. Jesteœmy z tego bardzo zadowoleni, a szczególnie m³odzie¿.
Jest tu dyscyplina, porz¹dek i pe³na
kultura - stra¿acy pilnuj¹ tego. Mam
nadziejê, ¿e bêdzie to wykorzystane
tak, jak sobie ¿yczyli ci, którzy dali
pieni¹¿ki na ten cel – powiedzia³ komendant powiatowy OSP Krzysztof
Paluch.
Centrum poœwiêci³ ks. proboszcz Grzegorz Kalamarz prosz¹c
o wstawiennictwo œw. Izydora - patrona internautów.
Wiceprezes Andrzej Szczygie³
zaznaczy³, ¿e powiat Gryfic ma tylko jedno centrum. Powiedzia³, ¿e
przyjecha³ do Radowa Ma³ego aby

podpatrzyæ, w jaki sposób u nas powstaj¹ centra, bo jak sam przyzna³ w
powiecie gryfickim jest tylko jedno.
Przyzna³ równie¿, ¿e w powiecie
gryfickim s¹ ca³y czas problemy z
zagospodarowaniem czasu wolnego dla m³odzie¿y, która nie wiedz¹c
co ze sob¹ robiæ – niszczy kioski,
kosze i przesiaduje na przystankach. Zauwa¿y³, ¿e takie centra, to
doskona³y sposób, aby m³odzie¿ do
siebie przyci¹gn¹æ. Poprosi³ równie¿, aby tak zaplanowaæ kolejne
bud¿ety, aby nie by³o koniecznoœci
zamykania centrum w kolejnych latach.
Obecnie opiekunem centrum
jest Mateusz Czerwiñski.
W pi¹tek oficjalne otwarcie
Centrum mia³o miejsce w Sielsku w
gminie Wêgorzyno.
r
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II GALA SPORTU
14 lutego 2009 r. w hali sportowowidowiskowej w £obzie odby³a
siê II GALA SPORTU POWIATU
£OBSKIEGO „Najlepszy sportowiec 2008”.
Organizatorem imprezy by³o Starostwo Powiatowe w £obzie wraz z samorz¹dami gmin Dobra, Wêgorzyno, Radowo Ma³e, Resko i £obez oraz Powiatowa
Rada Sportu.
Uroczyst¹ akademiê uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹
honorowi goœcie:
- olimpijczycy: Tomasz Kucharski (dwukrotny
z³oty medalista w wioœlarstwie), Petr Nemec (z³oty
medalista w pi³ce no¿nej w reprezentacji Czechos³owacji), Stanis³aw Jasiñski (jeŸdziectwo),
- wybitni sportowcy: £ukasz ¯ebrowski (reprezentant Polski w futsalu),
- twórcy najwiêkszych sukcesów pi³karskich w
województwie: Maciej Karczyñski (kierownik Pogoni
04), Leszek Zakrzewski (kierownik I-ligowej Floty
Œwinoujœcie), Pawe³ Sikora (trener Floty Œwinoujœcie).
Szczególnymi goœæmi byli £obzianie – znani i
lubiani z radia i telewizji: Cezary Gurjew (redaktor
sportowy), Klaudia Ungerman (miss Polski), Iwona
Jaruzel (laureatka telewizyjnego programu „Szansa na
sukces”).
Oprawê artystyczn¹ tworzyli: Micha³ Paw³owski
(laureat telewizyjnego konkursu „You can dance”),
zespó³ muzyczny Sprint Band z £obza, zespó³ taneczny „£obeska Pi¹tka”.
Laureatami – zdobywcami statuetek
w 7 kategoriach zostali:
I. Kategoria g³ówna - najlepszy sportowiec 2008 r.
1. Jakub Plesiak (Gimnazjum Wêgorzyno)
Uczeñ Gimnazjum w Wêgorzynie. Bardzo utalentowany sportowiec, swoimi wynikami na bie¿ni wprawi³ w zdumienie najlepszych fachowców lekkiej atletyki. W najwa¿niejszej imprezie roku - WOJEWÓDZKIEJ GIMNAZJADZIE w lekkiej atletyce zdoby³ a¿
2 z³ote medale: w biegu na 100 m (11,38 s) i w biegu
na 300 m (26,45 s). Okaza³ siê najlepszym sprinterem
województwa zachodniopomorskiego! Jego nauczycielem i trenerem w szkole jest pan Andrzej Stasiak.
Obecnie uczêszcza do szko³y œredniej w Stargardzie i jako zawodnik w wieku juniora zosta³ objêty
szkoleniem w Klubie Pomorze Stargard Szczeciñski.
2. Aneta Gromek (Gimnazjum Resko)
Uczennica klasy III Gimnazjum w Resku. Wyró¿nia siê wielkim talentem i wszechstronnoœci¹ oraz bardzo dobrymi warunkami fizycznymi.
W roku 2008 zdoby³a dla barw swojej szko³y i

Najlepsi sportowcy 2008 roku
powiatu ³obeskiego 2 br¹zowe medale mistrzostw województwa: III miejsce w konkurencji skoku w dal
wynikiem 4,94 m oraz III miejsce wraz z kole¿ankami
z reskowskiego Gimnazjum w pi³ce no¿nej dziewcz¹t.
W tej dru¿ynie Aneta by³a g³ównym filarem. Nauczycielem i opiekunem sportowym w szkole jest pani
Renata Czerwiñska.
3. Justyna Romej (Gimnazjum £obez)
Uczennica II klasy Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych
w £obzie (uwaga! wzorowa uczennica w nauce).
Zdradza ogromny talent w konkurencjach biegowych.
Byæ mo¿e zdolnoœci odziedziczy³a po swojej mamie
El¿biecie Lisik-Romej, by³ej medalistce mistrzostw
Polski w biegu na 800 m i cz³onkini kadry narodowej
juniorów.
W roku 2008 Justyna zdoby³a tytu³ mistrza województwa zachodniopomorskiego m³odzików w biegu
na 1000 m wynikiem 3:11,77 minuty. Zosta³a wielokrotnie laureatk¹ biegów prze³ajowych, ulicznych i na
bie¿ni w wielu miastach, m.in. IV miejsce w mistrzostwach makroregionu m³odzików w Poznaniu, I miejsce w wojewódzkiej lidze l.a. w Bia³ogardzie, VI
miejsce w Goleniowskiej Mili. Utalentowana, pilna w
nauce, sumienna na treningu. Jaki mo¿e byæ fina³ sportowy takiej postawy m³odej gimnazjalistki – odpowiedŸ brzmi: awans do kadry Polski i udzia³ w Igrzyskach Olimpijskich. Mo¿e ju¿ w Londynie? Jej trenerem w Klubie „Olimp” £obez jest pan Kazimierz
Mikul.
3. Karolina Kamiñska (Gimnazjum £obez)
Uczennica klasy II Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych
w £obzie. Sukcesy bliŸniaczo podobne do jej kole¿anki z ³awy szkolnej Justyny. Potrafi wspaniale graæ w

Ambasadorowie sportu ³obeskiego

pi³kê siatkow¹, ale najlepsze wyniki uzyskuje w konkurencjach biegowych. W roku 2008 nasza lekkoatletka zosta³a wicemistrzyni¹ WOJEWÓDZKIEJ GIMNZJADY, zdobywaj¹c srebrny medal w biegu na 600 m
wspania³ym wynikiem 1:43,26 minuty. Do swojej kolekcji osi¹gniêæ sportowych dopisa³a jeszcze szereg
innych zwyciêstw w biegach œrednich. I by³oby tych
sukcesów jeszcze wiêcej, gdyby nie ta niechciana
kontuzja w stawie biodrowym. Trenerem Karoliny w
Miêdzyszkolnym Klubie Sportowym „Olimp” jest pan
Kazimerz Mikul.
II. Sportowiec – uczeñ szko³y podstawowej
Grzegorz Bryk (SP Resko)
Kacper Chodyna (SP nr 1 £obez)
Magdalena Gromadzka (SP Dobra)
Joanna Kielan (SP Be³czna)
Arkadiusz Krupka (SP £abuñ Wielki)
Izabela Lorent (SP Radowo Ma³e)
£ukasz £achañski (SP Wêgorzyno)
Tomasz Okrój (SP Starogard)
Aleksandra Romej (SP nr 2 £obez)
Konrad WoŸniak (SP £osoœnica)
III. Sportowiec – uczeñ gimnazjum
Julita Cieœlak (Dobra)
Krystian Awgul (Dobra)
Patrycja Komosa (Radowo Ma³e)
Agnieszka Sira (Radowo Ma³e)
Aneta Gromek (Resko)
Aleksander Ge³omej (Resko)
Weronika Kwak (Wêgorzyno)
Jakub Plesiak (Wêgorzyno)
Karolina Kamiñska (£obez)
Krzysztof Kraus (£obez)

Zas³u¿eni dzia³acze sportowi
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IV. Sportowiec – uczeñ szko³y ponadgimnazjalnej
Sandra Bogdañska (Zespó³ Szkó³ Resko)
Szymon Deuter (Zespó³ Szkó³ Resko)
Martyna Zieniuk (Zespó³ Szkó³ £obez)
Szymon Kordyl (Zespó³ Szkó³ £obez)
V. Sportowiec gier zespo³owych
Sylwester Bednarek (Radowia Radowo Ma³e – pi³ka
no¿na)
Jakub Belina (Olimp £obez – pi³ka siatkowa)
Remigiusz Borejszo (Œwiatowid £obez – pi³ka no¿na)
Maciej Buryj (Iskra £obez – taniec sportowy)
Czerwiñska Renata (Siatkarki Resko – pi³ka siatkowa)
Dariusz Kêsy (Mewa Resko – pi³ka no¿na)
Dorota Kusyk (UKS Mini Gier Radowo Ma³e
– koszykówka)
Miros³aw Mucha (Mewa Resko oldboje – pi³ka no¿na)
£ukasz Olechnowicz (Sarmata Dobra – pi³ka no¿na)
Grzegorz Pawlak (Œwiatowid £obez oldboje – pi³ka
no¿na)
Daniel Romañczyk (Sparta Wêgorzyno – pi³ka no¿na)
Aron Stasiak (UKS Trójka Wêgorzyno – pi³ka no¿na)
Zdzis³aw Szkup (Sarmata Dobra oldboje – pi³ka
no¿na)
Rafa³ Szyliñski (Duo Cafe £obez – pi³ka siatkowa)

Najlepsi ze szkó³ podstawowych

VI. Dzia³acz i animator sportu i rekreacji
Andrzej Belina (£obez)
Miros³aw Budzyñski (Radowo Ma³e)
Dariusz Czajka (Wêgorzyno)
Marcin Æwik³a (£obez)
Roman Gojlik (Resko)
Janusz £ukomski (Dobra)
Jarzy Rakocy (£obez)
VII. Najpopularniejszy sportowiec w plebiscycie
czytelników prasy lokalnej „Tygodnika £obeskiego”
i „Nowego Tygodnika £obeskiego”.
1. £ukasz Brona (£obez) – 2554 pkt.
2. Marcin Mosi¹dz (£obez) – 2228 pkt.
3. Justyna Romej (£obez) – 2097 pkt.
4. Anna Bodys (Resko) – 1980 pkt.
5. Szymon Kordyl (£obez) – 1819 pkt.
6. Marcin Horbacz (£obez) – 1818 pkt.
7. Izabela Lorent (Radowo Ma³e) – 1805 pkt.
8. Karolina Kamiñska (£obez) – 1657 pkt.
9. Anna Wawrzyniak (Resko) – 1625 pkt.
10. Artur Samal (Wêgorzyno) – 1572 pkt.
Kategoria specjalna – ambasadorowie sportu
Powiatu £obeskiego (byli i obecni mieszkañcy powiatu promuj¹cy sport w kraju i na œwiecie)
Aleksandra Lusina (jeŸdziectwo, zamieszka³a w
Boninie, obecnie startuje w Klubie JeŸdzieckim
Agros-Handel Œrem),
Marcin Grynkiewicz (lekka atletyka, zamieszka³y
w £obzie, obecnie startuje w LKS Pomorze Stargard
Szczeciñski) – nagrodê odebra³ ojciec Andrzej,
Cezary Gurjew (sprawozdawca sportowy, kierownik Redakcji Sportowej Programu I Polskiego Radia),
Pawe³ Sikora (trener pi³ki no¿nej w I-ligowej Flocie Œwinoujœcie).

Najlepsi z gimnazjów

Nagroda specjalna dla Zdzis³awa Bogdanowicza

Najlepsi ze szkó³ œrednich

Najlepsi w grach zespo³owych

Nagroda specjalna Starosty Powiatu £obeskiego - Zdzis³aw Bogdanowicz - autor publikacji ksi¹¿kowej „Historia sportu ³obeskiego 1945-2007”.
***
W czêœci sportowej II Gali Sportu rozegrano turniej pi³ki no¿nej halowej z udzia³em Pogoni 04 Szczecin (I liga futsal) – trener Maciej Karczyñski, Floty
Œwinoujœcie (I liga pi³ki no¿nej) – trener Pawe³ Sikora, reprezentacja Powiatu £obeskiego (po 2 zawodników z ka¿dej gminy) – trener Tadeusz Sikora.
Wyniki spotkañ: Pogoñ 04 – Flota 1:1; Pogoñ 04
– Powiat £obeski 6:2; Flota – Powiat £obeski 6:2. Sêdziowie spotkañ: Mariusz W³odarz i Grzegorz Pawlak
(obaj z £obza).

Najpopularniejsi wœród czytelników
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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
Sprzedam laptopa HP Compaq
nx7400, bogate oprogramowanie
oryginalne, cena 2300 z³, tel. 605
522 340.
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. (kierunek na Dalno) Tel. 091 397 59 24,
505 972 167.

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
tel. 091 39 73 730

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 2 pokojowe w
£obzie, II piêtro. Tel. 091 397 40 28.

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

Drawsko

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

Region

Sprzedam tanio Fiata 126 p, r. pr.
1997, stan dobry. Tel. 091 384 20 05.
Sprzedam Opel Vectra c kombi
12.2004, 120800km, nowe: kompl.
rozrz¹d, klocki i tarcze hamulcowe
przód i ty³, olej i filtry, cena 42100 z³,
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.

Sprzedam mieszkanie 35 mkw. w
£obzie. Tel. 661 374 570.

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

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.

MIESZKANIA

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.
Mieszkanie 3 pok. w Unimiu, 67
mkw., bezczynszowe, po remoncie
+ gara¿ 40 mkw. Cena 125 tys. do
uzgodnienia. Tel. 887 256 755.

tygodnik ³obeski 17.02.2009 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI

£obez
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.
Sprzedam gara¿ murowany. Wêgorzyno, ul. 3 Maja. 12.800 z³. Tel. 608
813 947.
Sprzedam górê domku dwurodzinnego, pow. 100 mkw. z gara¿em
oraz dzia³k¹ rekreacyjn¹ (ul. M. Konopnickiej). Cena 290 tys. (do negocjacji). Tel. 600 248 907.
Sprzedam dzia³kê budowlano –
roln¹ 3500 mkw. w Rogowie z dojœciem do rzeki. Mo¿liwoœæ zrobienia
stawów. Tel. 091 397 84 51.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹, 602 mkw. w £obzie ul.
Czcibora 2. Cena 56 tys. z³. Tel. 0
600 295 316 lub 0 666 839 356.
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.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Gryfice

Gryfice

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o
powierzchni 1425 mkw. z pe³nym
uzbrojeniem w dzia³ce, z pozwoleniem na budowê lub bez - Trzebiatów 10 km od morza. Cena 165 z³ za
mkw. - do uzgodnienia. Tel. 511 713
435.

Do wynajêcia mieszkanie 48 mkw.
w centrum Gryfic. Tel. 091 384 23
18, 694 613 202.

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

Sprzedam mieszkanie w Gryficach,
64 mkw., 3 pokoje. Tel. 091 384 41 69.

Drawsko

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.

Sprzedam dzia³ki budowlane 53 a i
32a 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.

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.

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.

Uwaga
reklamodawcy

Od nowego roku oferujemy
now¹ formê reklamy w internecie.
Na stronie internetowej Tygodnika
£obeskiego, Gazety Gryfickiej, Tygodnika Pojezierza Drawskiego i
Wieœci Œwidwiñskich mo¿na wykupiæ banerek reklamowy i umieœciæ na
nim swoj¹ reklamê.
Adresy stron:
www.tygodniklobeski.go.pl
www.tpd.go.pl
www.wiesciswidwinskie.go.pl
www.gazetagryficka.go.pl

Informacje:
tel. 091 39 73 730.

Z redakcyjnej poczty

INFORMACJE
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Co dalej ze stoczni¹?

Zarz¹d Województwa Zachodniopomorskiego upowa¿ni³ Pana Marsza³ka, W³adys³awa Husejkê do wyst¹pienia w
sprawie Stoczni Szczeciñskiej
Nowa Sp. z o.o. w Szczecinie,
które skierowane zostanie na
rêce Prezesa Rady Ministrów
Donalda Tuska, Wiceprezesa
Rady Ministrów Waldemara
Pawlaka i Ministra Skarbu
Pañstwa Aleksandra Grada.
Oto treœæ wyst¹pienia.
W imieniu Zarz¹du Województwa
Zachodniopomorskiego zwracam siê z
proœb¹ o w³¹czenie Stoczni Szczeciñskiej Nowa Sp. z o.o. do strategii antykryzysowej Rz¹du Rzeczypospolitej
Polskiej.
Proszê o podjêcie wszelkich mo¿liwych dzia³añ w zakresie utrzymania
produkcji statków a szczególnie kontynuowanie produkcji w toku, zabezpieczenie odpowiedniego finansowa-

nia dla tego procesu i zweryfikowanie
obecnego podejœcia do przemys³u
stoczniowego w Województwie Zachodniopomorskim w kontekœcie
œwiatowego kryzysu gospodarczego.
Decyzje Komisji Europejskiej dotycz¹ce polskich stoczni zapada³y w
jakoœciowo innej sytuacji gospodarczej ni¿ obecna. By³y to decyzje podejmowane przed za³amaniem globalnego systemu finansowego.
Z tego wzglêdu zwracam siê o podjêcie dzia³añ w kierunku ujednolicenia
podstaw funkcjonowania przemys³u
stoczniowego w Regionie Ba³tyckim z
uwzglêdnieniem ró¿norodnych form
dopuszczalnej pomocy publicznej i
stworzenie dla przemys³u stoczniowego równorzêdnych warunków pozwalaj¹cych na przystosowanie do wolnego rynku oraz osi¹gniêcia trwa³ej rentownoœci i zdolnoœci do konkurowania
na nim, z uwzglêdnieniem warunków
obecnego œwiatowego kryzysu gospodarczego.
Podkreœlam, ¿e likwidacja Stoczni
Szczeciñskiej Nowa Sp. z o.o. bêdzie
oznaczaæ depresjê gospodarcz¹ Województwa Zachodniopomorskiego na
skutek upadku kilkudziesiêciu firm
kooperuj¹cych ze stoczni¹ i braku instrumentów poprawnego funkcjonowania w systemie gospodarczym dotkniêtym kryzysem. Spowoduje to
równie¿ utratê kilku tysiêcy miejsc
pracy i wzrost bezrobocia w województwie.
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LIDERZY £OBESKIEJ WSI Internet w Zagórzycach
WYSTARTOWLI…
(ZAGÓRZYCE). 6 lutego
po po³udniu nast¹pi³o tu
oficjalne otwarcie Centrum
Kszta³cenia.

W zwi¹zku z realizacj¹
partnerskiego projektu
Stowarzyszenia Przyjació³
Karwowa i Gminy £obez
pod nazw¹ £obeska Wieœ
Aktywna”, w dniu 6 lutego
br. (pi¹tek) w Urzêdzie
Miejskim w £obzie odby³a
siê I Sesja szkoleniowa dla
liderów wsi gminy £obez.
W otwarciu Szkolenia Gminê
£obez reprezentowali: sekretarz
Urzêdu Miejskiego w £obzie – p.
Monika Jarzêbska, inspektor ds. pozyskiwania funduszy – Andrzej Ziêba, inspektor ds. organizacji pozarz¹dowych – Piotr Blumensztajn,
wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej w £obzie –Bogdan Górecki i
radny Zbigniew Pude³ko.
Wœród zaproszonych goœci byli
m. in. Anna Kamaszko – inspektor
ds. organizacji pozarz¹dowych w
Starostwie Powiatowym w £obzie,
prezes TKKF B³yskawica - Jerzy
Rakocy i przewodnicz¹ca Zarz¹du
Stowarzyszenia Diabetyków w
£obzie Czes³awa Lasota.
Lidera projektu - Stowarzyszenie Przyjació³ Karwowa – reprezentowali T. i L. Cwynarowie, C. Belina, B. Zarecka, J. Malinkiewicz, A.
Kokot, L. Zarzyka, M. Kopczyñska.
W I sesji szkoleniowej wziê³o
udzia³ 24 mieszkañców wsi gminy
£obez, którzy reprezentowali nastê-

puj¹ce miejscowoœci: £ob¿any, Dalno, Be³czna, Karwowo, Unimie,
Wysiedle, Poradz, Prusinowo, Zache³mie i Meszne, Worowo, £obez.
Program spotkania obejmowa³
nastêpuj¹ce bloki tematyczne:
- prezentacjê za³o¿eñ projektu
„£obeska Wieœ Aktywna”,
- przedstawienie dobrych praktyk dzia³alnoœci spo³ecznej na terenie naszej gminy,
- omówienie Ÿróde³ pozyskiwania funduszy na dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne.
Ca³y cykl szkoleniowy ( 10 ca³odziennych sesji) obejmowaæ bêdzie
zagadnienia z zakresu budowania
sektora pozarz¹dowego oraz opracowywania projektów i pisania wniosków.
Szkolenia odbywaæ siê bêd¹ w
lutym i marcu br. Dodatkowo dla
uczestników szkolenia zorganizowany bêdzie wyjazd studyjny do
wioski tematycznej w woj. zachodniopomorskim.
Na zakoñczenie, w dniu 27 marca br., odbêdzie siê uroczysta Konferencja , do udzia³u w której zaproszeni zostan¹ uczestnicy szkolenia, so³tysi wsi, lokalne w³adze, media.
Wsparcie zosta³o udzielone poprzez dofinansowanie ze œrodków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz bud¿etu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu
dla Organizacji Pozarz¹dowych oraz
ze œrodków w³asnych Stowarzyszenia Przyjació³ Karwowa.
(z)

Wstêgê przeci¹³ burmistrz
£obza Ryszard Sola wraz z gospodarzem - prezesem OSP Zagórzyce
Jerzym Ryczko i g³ównym organizatorem centrów w powiecie prezesem Zarz¹du Powiatowego ZOSP w
£obzie Krzysztofem Paluchem.
Centrum Kszta³cenia w Zagórzycach powsta³o w ramach projektu
„Wioska internetowa – kszta³cenie
na odleg³oœæ na terenach wiejskich”
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Uroczystoœæ prowadzi³ zastêpca
prezesa Zarz¹du Miejsko-Gminnego ZOSP w £obzie Ryszard Sola. W
spotkaniu uczestniczyli: ochotnicy
z OSP Resko, Brze¿no, Zagórzyce,
kapelan ZP ZOSP w £obzie oraz
proboszcz parafii Zajezierze,
przedstawiciele Rady Miejskiej w
£obzie i s¹siaduj¹cych so³ectw,
przedstawiciele KP PSP w £obzie
oraz zaproszeni sponsorzy i mieszkañcy so³ectwa Zagórzyce.
G³ównym celem centrum jest
zapewnienie mieszkañcom terenów wiejskich mo¿liwoœci kszta³cenia w formie on-line. Tym samym

projekt umo¿liwia uzupe³nianie
wykszta³cenia, poszerzanie wiedzy i kwalifikacji. Placówka edukacyjna wyposa¿ona jest w nowoczesny sprzêt komputerowy z oprogramowaniem 5 stanowisk roboczych plus 1 stanowisko serwerowe
oraz szerokopasmowy dostêp do
Internetu finansowany przez Urz¹d
Miejski w £obzie.
Poza zakupem sprzêtu komputerowego w ramach projektu wykonano instalacjê sieci i system alarmowy, a ponadto wyposa¿ono Centrum
Kszta³cenia w meble biurowe, telefony VoIP, urz¹dzenia wielofunkcyjne i inny niezbêdny sprzêt.
Œredni koszt utworzenia Centrum Kszta³cenia wyposa¿onego w
sumie w szeœæ stanowisk komputerowych to ok. 80 tys. z³otych (bez
kosztów obs³ugi, abonamentów,
kosztów eksploatacyjnych itp.).
Centrum Kszta³cenia w Zagórzycach posiada bezpoœrednie, bezp³atne ³¹cze telefoniczne do systemu HELP DESK, odpowiedzialnego za wsparcie funkcjonalne obs³ugi aplikacji informatycznych oraz
usuwanie problemów informatycznych, innych technicznych – zarówno sprzêtowych jak i aplikacyjnych,
a tak¿e wsparcie w ewentualnych
sytuacjach kryzysowych.
op

RESKO
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Przedszkolaki w leœnej „sto³ówce”
(RESKO) W dniu 9 lutego
dzieci z Przedszkola
Miejskiego w Resku
postanowi³y sprawiæ
leœnym zwierzêtom
niespodziankê,
wykorzystuj¹c zimow¹
aurê.
Wszystkie grupy przedszkolne,
w ramach akcji „Dokarmiamy zwierzêta zim¹”, bardzo starannie przygotowa³y siê do tej wyprawy. Zgromadzi³y zapasy ¿ywnoœci dla leœnych przyjació³. Po przyjeŸdzie do
paœnika na terenie Nadleœnictwa
Resko, dzieci rozsypa³y „smako³yki” dla zwierz¹t. W czasie trwania
spotkania z przedstawicielami Nadleœnictwa p. Zdzis³awem Mi³kiem i
Wiktorem Pizoniem dowiedzia³y
siê w jaki sposób przebiega dokarmianie zwierz¹t leœnych w tym trudnym dla nich czasie.

Przedszkolaki zadawa³y wiele pytañ, na które odpowiadali leœnicy. Po
powrocie do placówki uczestnicy wy-

cieczki odzwierciedlili swoje niesamowite wra¿enia w pracach plastycznych. Te piêkne prace znalaz³y siê na

wystawie, gdzie rodzice mogli je podziwiaæ. To by³ niezapomniany dzieñ
dla dzieci i doros³ych. K. Kaczor

mo¿e, je¿eli osoba sobie sama w
g³owie nie pouk³ada i nie bêdzie
chcia³a wyjœæ z tego, to niewiele pomaga. To oczyszczenie na jakiœ
czas. S¹ przypadki tzw. przepijania
zastrzyku. Osoba, która weŸmie zastrzyk za dwa, trzy miesi¹ce pije nadal – nie ma ¿adnych skutków
ubocznych. Rzadko siê zdarza, ¿eby
osoby chcia³y uczestniczyæ w terapii. S¹ te¿ osoby, które nie chc¹ ani
zastrzyku, ani terapii, bo mówi¹, ¿e
same sobie jakoœ poradz¹ w ramach
wsparcia rodziny. Nie ma czegoœ takiego, ¿e wziêcie zastrzyku wi¹¿e
siê z obowi¹zkow¹ terapi¹. Do niej
nie mo¿emy zmusiæ nikogo. My namawiamy, gdy widzimy, ¿e jest problem alkoholowy, proponujemy terapiê, zastrzyk, wskazujemy furtki
wyjœcia z danej sytuacji, ale osoby
takie twierdz¹, ¿e nie maj¹ problemów. Nacisk mo¿e byæ wtedy, gdy
s¹ ma³e dzieci, je¿eli tam jest alkohol. Wówczas wystêpujemy do ko-

misji, komisja zbiera dokumenty,
notatki z policji, dokumenty kierowane s¹ do s¹du, s¹d postanawia o
poddaniu przymusowemu leczeniu.
Tam jednak, gdzie s¹ osoby doros³e,
czy s¹ doros³e dzieci, b¹dŸ osoby
samotne, to nie ma mo¿liwoœci przymusu – mówi kierownik OPS w Resku Agnieszka Mañkowska.
Nie ma zbyt wielu chetnych na
terapiê, choæ jej koszty pokrywane
s¹ z bud¿etu komisji. Jedn¹ z furtek,
jak¹ staraj¹ siê wykorzystywaæ pracownicy OPS, to kierowanie osób
uzale¿nionych do CIS. Tam bowiem
s¹ spotkania z psychologami i z doradcami zawodowymi, którzy takie
osoby potrafi¹ wesprzeæ.
Byæ mo¿e, gdyby prawo by³o
bardziej radykalne i pozwala³o na
przymusow¹ terapiê osób uzale¿nionych, wokó³ by³oby mniej nieszczêœliwych rodzin i wypadków na
drogach spowodowanych nadu¿ywaniem alkoholu.
mm

Nie chc¹ terapii
(RESKO). Problem alkoholowy staje siê coraz powa¿niejszy. Z
jednej strony istniej¹ komisje ds.
rozwi¹zywania problemów alkoholowych, Oœrodki Pomocy Spo³ecznej, kluby AA itp., jednak nadal na leczenie i terapiê musi zgodziæ siê osoba zainteresowana, a
jak powszechnie wiadomo, wiêkszoœæ alkoholików uwa¿a, ¿e nie
ma problemu. Kto wiêc mo¿e liczyæ na pomoc i w jakim zakresie?
LudŸmi odwiedzaj¹cymi domy
s¹ czêsto pracownicy OPS i to oni,
gdy zauwa¿¹ problem alkoholowy
w danym domu, zg³aszaj¹ go komi-

sji ds. rozwi¹zywania problemów
alkoholowych. Tych zg³oszeñ jednak nie jest du¿o i to wcale nie dlatego, ¿e problemu alkoholowego w
gminie Resko nie ma. Jest jak w
ka¿dej innej. Problem le¿y gdzie
indziej.
- Czêsto jest tak, ¿e osoby zg³aszaj¹ siê same do nas i prosz¹ o pomoc, aby pokryæ koszty zakupu zastrzyku. S¹ to osoby pij¹ce, które
widz¹, ¿e sobie ju¿ same rady nie
daj¹. Zastrzyk kosztuje 200 z³ w Nowogardzie, 280 z³ w Gryficach. My
ze swojej strony proponujemy, aby
chodzili na terapiê do klubu. Lekarz
sam mówi, ¿e zastrzyk sam nie po-

ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z § 34 rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 454)

Starosta £obeski zawiadamia
o wszczêciu postêpowania w sprawie kompleksowej modernizacji
ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomoœci gruntowych,
budynkowych i lokalowych po³o¿onych w gminie Dobra w obrêbach
ewidencyjnych Anielino i Krzemienna.
Postêpowanie prowadzone bêdzie na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1-3
ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.Nr
240, poz. 2027 z 2005r. z póŸn. zmianami) oraz przepisów ww. rozporz¹dzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.
Do wykonania czynnoœci technicznych zwi¹zanych z opracowaniem operatu
ewidencyjnego, w tym dotycz¹cych ustalenia przebiegu granic dzia³ek
ewidencyjnych upowa¿niony zosta³ geodeta Roman B¹k posiadaj¹cy
uprawnienia zawodowe nr 11801 pracownik Okrêgowego Przedsiêbiorstwa
Geodezyjno-Kartograficznego „GEOMAP" Sp. z o.o w Zielonej Górze.
Z upowa¿nienia Starosty £obeskiego Wicestarosta Ryszard Brodziñski
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Urz¹d nie sprawdzi³, a teraz chce zwrotu pieniêdzy

SKO podwa¿a decyzjê burmistrz ws. Sparty
(WÊGORZYNO) Pod koniec
roku ubieg³ego urz¹d miejski w
Wêgorzynie nakaza³ tutejszemu
klubowi pi³karskiemu „Sparcie”
zwróciæ ponad 5 tys. z³ dotacji.
Decyzjê opar³ na podstawie ustaleñ kontroli NIK, która bada³a finanse gminy. NIK stwierdzi³a, ¿e
klub tak¹ kwotê wykorzysta³ niezgodnie z przeznaczeniem. Prezes
klubu odwo³a³ siê od decyzji urzêdu do Samorz¹dowego Kolegium
Odwo³awczego. SKO uchyli³o
decyzjê urzêdu i nakaza³o ponownie rozpatrzyæ sprawê.
Sprawa jest stara, bo dotyczy
2007 roku, ale – jak widaæ – wci¹¿
nie zakoñczona. Sparta otrzyma³a z
bud¿etu gminy dotacjê, na podstawie zawartej umowy. Rozliczy³a siê
z niej, sk³adaj¹c sprawozdanie, w
styczniu 2008 roku. Zosta³o przyjête przez burmistrza, jako dotuj¹cego, bez uwag. Pó³ roku póŸniej kontrolê w gminie przeprowadzi³a Najwy¿sza Izba Kontroli, badaj¹c wykorzystanie dotacji. Izba stwierdzi³a, ¿e Sparta z dotacji w wysokoœci
78 tys. z³ niezgodnie z przeznaczeniem wykorzysta³a 5.265 z³, wydatkowanych na sfinansowanie umów
o dzie³o na prowadzenie i organizacjê klubu przez prezesa (4862 z³)

oraz na kompleksowe prowadzenie
dokumentacji rozgrywkowej (403
z³). NIK stwierdzi³a, ¿e klub wyda³ te
pieni¹dze, a nie zaplanowa³ takich
wydatków w umowie. Chodzi³o o to,
¿e – owszem - ujêto ró¿ne wydatki
osobowe (kierownik, trenerzy), ale
zabrak³o wœród nich s³owa „prezes”.
Prezesem klubu do niedawna by³
Marcin Szostakiewicz, który za³atwia³ wszelkie sprawy organizacyjne, jeŸdzi³ do ZZPN, telefonowa³,
prowadzi³ stronê internetow¹ klubu
i w zwi¹zku z tym ponosi³ okreœlone
wydatki. Zarz¹d przyzna³ mu wiêc
kwotê 400 z³ miesiêcznie na pokrywanie kosztów zwi¹zanych z prowadzeniem klubu. Jednak zapomnia³ formalnie dopisaæ go w umowie do osób, z którymi mo¿na podpisywaæ umowê o dzie³o. Prezes
rozlicza³ dotacje z urzêdem, wykazuj¹c swoj¹ umowê o dzie³o, a urz¹d
je akceptowa³ i nikomu nie przysz³o
do g³owy, ¿e brak jednego s³owa
mo¿e tak skomplikowaæ sytuacjê.
Ten brak ujawni³a w³aœnie kontrola
NIK. Skoro w umowie nie ma s³owa
„prezes”, nie mo¿e on dostawaæ
¿adnych pieniêdzy. NIK uzna³a te
wydatki za wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem (zapisem
umowy). Ale, jak siê okaza³o, nie
jest to rozstrzygniêcie do koñca pre-

cyzyjne, bo budzi w¹tpliwoœci, je¿eli przeczyta siê umowê.
Na podstawie tego stwierdzenia
urz¹d miejski w Wêgorzynie wyst¹pi³ w grudniu 2008 r. do klubu z nakazem zwrotu ponad 5 tys. z³ z odsetkami. Prezes Szostakiewicz odwo³a³
siê do Samorz¹dowego Kolegium
Odwo³awczego w Szczecinie. Jego
koronnym argumentem by³o to, ¿e
gdy w styczniu 2008 roku z³o¿y³ rozliczenie dotacji za 2007 rok, urz¹d go
przyj¹³ i zatwierdzi³, nie znajduj¹c
uchybieñ. Dlaczego wiêc teraz podwa¿a swoj¹ w³asn¹ decyzjê?
SKO stwierdzi³o: „W niniejszej
sprawie nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê
na fakt, ¿e postêpowanie w sprawie
zwrotu dotacji poprzedzi³o przyjêcie
bez uwag przez Burmistrza Wêgorzyno sprawozdania i rozliczenia dotacji
w którym niew¹tpliwie wœród wydatków wykazano umowy z M. Szostakiewiczem (poz. 1 i poz. 7) zestawienia faktur. Jak przy tym podnosi³a
strona w korespondencji z organem
wydatek taki zosta³ przewidziany w
pozycja nr 1 tabeli Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji jako:
„Umowy o dzie³o, zlecenia (trenerzy,
gospodarza itp.)”. Nie sposób nie zauwa¿yæ jak wskazuje sam organ w
decyzji wyjaœnienia przedstawiane
przez stronê s¹ przekonuj¹ce”.

SKO uchyli³o decyzjê Burmistrza Wêgorzyno i zwróci³o do ponownego rozpatrzenia. Uargumentowa³o ¿e: „organ wydaj¹c kwestionowan¹ decyzjê opar³ siê wy³¹cznie
na ustaleniach dokonanych w toku
kontroli przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli i w zasadzie nie dokona³ ¿adnych samodzielnych ustaleñ w zakresie prawid³owoœci wydatkowania dotacji”. Tymczasem wyst¹pienie pokontrolne nale¿y traktowaæ
jedynie jako „ocenê”. Kolegium zauwa¿y³o, ¿e „bezkrytyczne” oparcie
siê „wy³¹cznie” na takiej ocenie bez
przeprowadzenia w³asnego postêpowania „nale¿y uznaæ za nieprawid³owe”; „Gdyby przyj¹æ, ¿e ju¿
samo dokonanie oceny wykorzystania dotacji przez NIK jest wystarczaj¹c¹ przes³ank¹ ¿¹dania zwrotu
dotacji, oznacza³oby to zbêdnoœæ
prowadzenia postêpowania administracyjnego w sprawie, a ustawodawca przewidzia³by w tym zakresie odpowiedni automatyzm dzia³ania organów administracji”.
Co ciekawe – samo Kolegium
zauwa¿y³o, ¿e raport NIK nie zawiera wniosku o wyst¹pienie o zwrot
dotacji od Sparty. W œwietle decyzji
SKO mo¿na domniemywaæ, ¿e
sprawê zwrotu burmistrz mo¿e rozwi¹zaæ pozytywnie dla klubu. KAR

£obeski Klub Biegcza Trucht obradowa³

Zebranie ³obeskich biegaczy
W minion¹ niedzielê 15
lutego odby³o siê zebranie
sprawozdawczo-wyborcze
£obeskiego Klubu Biegacza
„Trucht”.
Podczas obrad z³o¿ono sprawozdanie z dotychczasowej dwuletniej dzia³alnoœci klubu, które przez
zgromadzonych zosta³o przyjête
jednog³oœnie. Kolejn¹ czêœci¹ zebrania by³y wybory w³adz stowarzyszenia. Obecny zarz¹d w
sk³adzie: Marcin Horbacz – prezes, Zygmunt Draczyñski – wiceprezes oraz El¿bieta Wiœniewska-Deberny – sekretarz,
zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów zosta³ wybrany na kolejn¹ kadencjê. Zmiany nast¹pi³y jedynie w obsadzie
komisji rewizyjnej. Z pracy w
niej zrezygnowa³y Wies³awa
Halecka i Barba-

ra Lewandowska. W nowym sk³adzie komisji znaleŸli siê: Roman
Wawrzyniak, który bêdzie pe³ni³
funkcjê przewodnicz¹cego komisji,
jego zastêpc¹ zosta³ wybrany Ryszard Stulig³owa, a funkcjê sekretarza powierzono Kamilowi Lisowskiemu.
Nastêpnym punktem zebrania
by³a dyskusja, podczas której poruszono wiele istotnych kwestii dotycz¹cych £obeskiego Klubu Biegacza „Trucht”.
Pierwsz¹ i najistotniejsz¹ spraw¹, nad
któr¹ dyskutowano by³a
organizacja imprez biegowych w 2009 roku. W
czasie dyskusji ustalono i
poprawiono wiele istotnych szczegó³ów w zaproponowanym przez
prezesa klubu harmonogramie.
Jedn¹ z zaproponowanych i

przyjêtych zmian jest plan zorganizowania biegów na krótszych dystansach na pocz¹tku sezonu biegowego, a d³u¿szych w pe³ni i pod koniec sezonu. Dyskutowano te¿ nad
trasami, którymi maj¹ odbywaæ siê
biegi. Ostatecznie postanowiono
zorganizowaæ nastêpuj¹ce zawody
biegowe:
- Bieg o Puchar Burmistrza
£obza w dniu 5 kwietnia 2009, dystans 10 km,
- Bieg o Puchar Prezesa TKKF w
dniu 23 sierpnia 2009, dystans 12 km,
- Bieg o Puchar Starosty Powiatu £obeskiego w dniu 25 paŸdziernika 2009, zawody te by³yby
jednoczeœnie Mistrzostwami Powiatu w Biegach Prze³ajowych,
dystans 15 km.

Kolejnym poruszonym w
dyskusji tematem przez Zdzis³awa Bogdanowicza by³o wykonanie bluz dresowych dla cz³onków
Klubu, na których widnia³oby
logo i nazwa Klubu. Argumentowa³ swój pomys³ tym, ¿e zawodnicy klubowi dziêki takim strojom byliby bardziej widoczni i
rozpoznawalni, promuj¹c tym samym Klub i miasto £obez na zawodach rangi krajowej i miêdzynarodowej.
Ostatnim tematem poruszonym w dyskusji by³a sprawa
promocji imprez biegowych organizowanych przez Klub, z
szczególnym uwzglêdnieniem
pozyskiwania nowych zawodników.
(m)
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W Szkole Podstawowej nr 2 w £obzie

Ferie na sportowo

(£OBEZ) W dniu 21 stycznia
br., w Szkole Podstawowej nr 2 w
£obzie, odby³ siê Turniej Halowej
Mini Pi³ki No¿nej dla chêtnych
ch³opców klas IV i V.
W turnieju wziê³y udzia³ 3 dru¿yny. Pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna „FC BOYS” w sk³adzie: Bartosz Dobrowolski, Cezary Jab³oñski, Pawe³ Molenda, Micha³ Sto³owski i £ukasz Szczerba.
Na II miejscu uplasowa³ siê zespó³ „CZARNE DIAB£Y” w sk³adzie: Przemys³aw Jung, Yanis Sulima, Mateusz W¹troba i Micha³
£akomy.
III miejsce przypad³o dru¿ynie
„SNOWKIDS”: Szymon Fojna,
Szczepan Adamów, Adrian Lubczyñski, Krystian Cichosz i Pawe³

Osiak. Sêdzi¹ g³ównym spotkania
by³a pani Katarzyna Niestoruk.
Celem imprezy by³o zachêcenie
dzieci do aktywnego spêdzania
wolnego czasu podczas ferii zimowych. Chcieliœmy pokazaæ uczniom,
¿e w naszej szkole nauka, sport i zabawa id¹ w parze oraz ¿e mo¿na podczas
osi¹gania znacz¹cych sukcesów w
nauce czy w sporcie, doskonale siê
bawiæ wraz ze swoimi nauczycielami.
Na zakoñczenie wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz s³odycze, a nastêpnie udali
siê wraz z opiekunami na skromny
poczêstunek – grilowane kie³baski.
Organizatorami turnieju byli
Katarzyna Niestoruk i Jolanta Gatner. Szczególne podziêkowania dla
rodziców uczniów za pomoc w
przygotowaniach.
(szk)
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I Potyczki Sportowe
So³ectw Gminy Resko

W dniu 7 lutego w sali gimnazjum w Resku odby³y siê I gminne
potyczki sportowe so³ectw. Rywalizacja przebiega³a w trójkach siatkarskich, pi³ce rêcznikowej, tenisie
sto³owym, sprawnoœciowych torach
przeszkód i konkursach so³tysów.
Spoœród 11 so³ectw udzia³ wziê³o osiem: Przemys³aw, Starogard,
Gardzin, £abuñ Wielki, Lubieñ Dolny, £ugowina, £osoœnica i Siwkowice. Niektóre so³ectwa potraktowa³y
rywalizacje jako spotkanie integracyjne, przywo¿¹c du¿¹ iloœæ swoich
kibiców z transparentami, ubrani w
jednakowe stroje sportowe.
Imprezê otworzy³a przewodnicz¹ca Rady Miejskiej p. Barbara
Basowska, a wszystkie zespo³y na
zakoñczenie imprezy otrzyma³y z
r¹k burmistrza Arkadiusza Czerwiñskiego pami¹tkowe puchary.

Fundatorem nagród i posi³ków dla
uczestników potyczek sportowych
by³o Centrum Kultury i Urz¹d Miejski w Resku. Imprezê zorganizowa³a i przeprowadzi³a komisja sêdziowska w sk³adzie: Renata Czerwiñska, Justyna Grankowska, Roman Gojlik, Jacek Sêkowski pod
kierunkiem Jana Michalczyszyna.
Punktacja ogólna so³ectw:
1. £osoœnica 130 pkt.
2. Lubieñ Dony 89 pkt.
3. Siwkowice 89 pkt.
4. £abuñ Wielki 87 pkt.
5. Przemys³aw 69 pkt.
6. £ugowina 59 pkt.
7. Starogard 57 pkt.
8. Gardzin 33,5 pkt.
Serdeczne gratulacje i podziêkowania uczestnikom i so³tysom bior¹cym udzia³ w I Potyczkach Sportowych So³ectw. Jan Michalczyszyn

Siatkówka szkó³ gimnazjalnych

ZSG z £obza
Marcin Grynkiewicz najlepszym
mistrzem powiatu
sportowcem Stargardu
13 szczêœliwa dla ³obzianina

Podobna gala sportu, jak ta,
która odby³a siê u nas w sobotê,
mia³a miejsce tydzieñ wczeœniej w
Stargardzie Szczeciñskim. Przeprowadzony tam po raz trzynasty
plebiscyt na najlepszego sportowca
miasta okaza³ siê szczêœliwy dla
³obzianina Marcina Grynkiewicza.
Wygra³ pozostawiaj¹c w tyle wielu
renomowanych zawodników.
Jednak to zwyciêstwo nie by³o
przypadkowe; Marcin, startuj¹cy w
barwach klubu Pomorze, ma za sob¹
bardzo udane ostatnie sezony. W
roku ubieg³ym zdoby³ mistrzostwo
kraju juniorów w biegu na 400 metrów, trafi³ do kadry Polski, a w tym
roku, w styczniu, potwierdzi³ swoj¹
wysok¹ formê, zdobywaj¹c tytu³

mistrza kraju
juniorów w
hali.
Marcin
otrzyma³ w
nagrodê od
prezydenta
miasta S³awomira Pajora 3
tysi¹ce z³otych. Drugie miejsce w plebiscycie
przypad³o koszykarzowi Spójni, Andrzejowi Molendzie, a trzecie Robertowi Gajdzie, 31-letniemu graj¹cemu trenerowi B³êkitnych Stargard.
W plebiscycie na sportowca Stargardu 2008 nominowanych by³o 20 zawodników, reprezentuj¹cych 17 klubów stargardzkich.
(r)

(RESKO) W dniu 4 lutego br.
w Resku odby³y siê Mistrzostwa
Powiatu £obeskiego w Pi³ce Siatkowej Dziewcz¹t Szkó³ Gimnazjalnych. Uczestniczy³o w nich 40
sportowców.
Klasyfikacja koñcowa przedstawia siê nastêpuj¹co:
I. Zespó³ Szkó³ Gimnazjal-

nych £obez
II. Gimnazjum Resko
III. Gimnazjum Radowo Ma³e
IV. Gimnazjum Dobra
V. Gimnazjum Wêgorzyno
Zwyciêska dru¿yna Zespo³u
Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie bêdzie reprezentowaæ powiat ³obeski w
zawodach na szczeblu regionu. (o)

Dziêkujê piêknie wszystkim czytelnikom
„Tygodnika £obeskiego”,
którzy oddali na mnie g³os w plebiscycie
na najpopularniejszego sportowca
powiatu ³obeskiego 2008.
Karolina Kamiñska
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Nie zamiataj¹ problemów pod dywan…
W paŸdzierniku 2008 r. grupa 20
polskich nauczycieli odby³a
wizytê studyjn¹ w Walii UK jako
uczestnicy programu „Uczenie siê
przez ca³e ¿ycie” - Leonardo da
Vinci – projekt „Nowe idee w
edukacji wiejskiej – Ma³a Szko³a
Ma³e Przedszkole”. Program
realizowany jest przez Federacjê
Inicjatyw Oœwiatowych i
Towarzystwo Rozwijania Inicjatyw
Oœwiatowych.
Tematem poznawczym by³a
SZKO£A PO WALIJSKU, czyli o
tym, jak nie zamiataj¹ problemów
pod dywan i o tym, jak wykorzystano upadek kopalñ w Walii dla edukacji dzieci.

Szko³a w Edwardsville
Szko³a w malutkim miasteczku
EDWARDSVILLE , w okolicy nieczynnej kopalni wêgla , zamkniêtej w
latach 80 – tych. Do szko³y uczêszcza ok. 300 uczniów z okolicznych
wiosek, zamieszka³ych przez rodziny by³ych górników. W tej placówce
realizowany jest projekt dotycz¹cy
przesz³oœci tej okolicy.
W Edwardsville i okolicznych
miasteczkach by³y kopalnie i wiêkszoœæ ludzi pracowa³a w górnictwie.
W wyniku ekonomiczno – politycznych decyzji ówczesnej Premier M.
Thatcher nast¹pi³ upadek tych kopalñ ( tak jak u nas w Polsce sta³o siê
to z PGR –ami). Dlatego lata osiemdziesi¹te i dziewiêædziesi¹te na tych
terenach to bardzo wysokie bezrobocie, totalna bieda, dezintegracja
spo³eczna.
W szkole zaobserwowano, ¿e
dzieci nie maj¹ dziœ pojêcia, czym
jest praca w kopalni, co robili górnicy (tak jak nasze polskie dzieci w
popegeerowskich wsiach nie maj¹
pojêcia o dawnych PGR-ach).
Dziêki projektowi o przesz³oœci

tej okolicy dzieci same i z pomoc¹
swoich rodzin siêgaj¹ do Ÿróde³,
robi¹ wywiady ze swoimi dziadkami, wujkami, gromadz¹ historyczne
ju¿ dziœ informacje: jak wygl¹da³a
praca górnika, jak dzia³a³a kopalnia,
jak ¿y³y górnicze rodziny w tzw. dobrych czasach. Dowiaduj¹ siê te¿,
jak wygl¹da³ œwiat, gdy nagle kopalnie zlikwidowano, pozamykano.
Teraz dzieci wiedz¹, jak bardzo
wtedy zmieni³o siê ¿ycie ich rodzin
i zapanowa³a niewyobra¿alna dziœ
bieda. Ludzie nie mieli pieniêdzy,
stracili pracê, potracili swoje domy.
Dzieci zgromadzi³y mnóstwo
materia³u pami¹tkarskiego o tych
dawnych dla nich czasach i w ten
sposób powsta³y m. in. „Pamiêtniki
górnika”. Wiedza o górnictwie i jego
historii na tym terenie zgromadzona
przez dzieci eksponuje siê w szkole.
S¹ tu wystawy zdjêæ o pracy i ¿yciu
codziennym górnika, narzêdzia górniczej pracy, rodzinne wspomnienia
i wywiady z by³ymi górnikami, odœwiêtne mundury i codzienny strój
górnika. Wszystkie zgromadzone
pami¹tki podarowane przez rodziny
uczniów oraz prace dzieci na ten
temat wyeksponowano na szkolnych
korytarzach. W ten sposób dzieci
dok³adnie pozna³y historiê swojej
rodziny, swojej wioski, swoich znajomych i wiedz¹, jakie trudne momenty w ¿yciu przechodzi³y ich rodziny. Ekspozycja o górniczej przesz³oœci zajmuje prawie ca³¹ parterow¹ kondygnacjê szko³y.
Jak rodziny wychodzi³y
z kryzysu
Po dok³adnym „przerobieniu”
historycznego aspektu upadku górnictwa kolejnym wa¿nym miejscem
„górniczej” ekspozycji jest temat o
tym, jak ich rodziny wychodzi³y z
kryzysu i jak ludzie poradzili sobie
w trudnej sytuacji. Na œciennych ga-

zetkach widaæ dobre przyk³ady: jak
likwidowano slumsy i budowano
domy, jak oszczêdzano i walczono z
marnotrawstwem, jak ludzie zdobywali nowe zawody, jak m¹drze rozwi¹zywali swoje ¿yciowe problemy
i gdzie zwracali siê o pomoc. Widaæ
te¿ du¿o materia³u edukacyjnego o
tym , jak teraz ¿yj¹ dawne górnicze
rodziny, jak ludzie potrafili obronn¹
rêk¹ wyjœæ z kryzysu. Dzieci z dum¹
prezentuj¹ fotografie swoich nowych domów, samochodów, a nawet
umiejêtnoœci. Dzieci wiedz¹ dziœ, ¿e
ich rodziny wysz³y z trudnej ¿yciowej sytuacji obronn¹ rêk¹. Taka
œwiadomoœæ uczy patrzeæ na problemy jak na wyzwania , które mo¿na
podejmowaæ i skutecznie sobie z
nimi poradziæ.
Na zakoñczenie projektu dzieci
uczy³y siê o tym, jak zbudowaæ dom
i dlatego poznawa³y technologiê
wykorzystania dostêpnych w okolicy materia³ów budowlanych .
Wspólnie z nauczycielami i rodzicami … wybudowa³y prawdziwy
ekologiczny domek. Teraz w tym
domku odbywaj¹ siê zajêcia szkolne promuj¹ce ekologiczne rozwi¹zania w budownictwie.
Projekt o przesz³oœci, ale i buduj¹cej teraŸniejszoœci okolicy , z dum¹
prezentowany przez dyrektora szko³y
w Edwardsville, pokaza³, jak tragiczn¹
historiê upad³ych kopalñ wykorzystano dla edukacji m³odego pokolenia.
Dzieci w tej szkole wiedz¹ dziœ bardzo
du¿o o historii swojej rodziny i okolicy,
a tak¿e ¿e nawet z najbardziej bezna-

dziejnej sytuacji ¿yciowej mo¿na znaleŸæ dobre wyjœcie.
Wspólne odkrywanie kart historii zbli¿y³o rodziny i w specjalny
sposób zwi¹za³o je ze szko³¹, do
której chodz¹ ich dzieci. Rodzice
teraz s¹ pomocni szkole, maj¹ bardzo dobre relacje z nauczycielami.
Szko³a w Edwardsville osi¹gnê³a
najwy¿sze noty za wyniki nauczania
i uzyska³a walijski tytu³ Eko Szko³y
Roku 2007.
Wnioski dla nas
Obserwacje projektu dotycz¹cego przesz³oœci tej górniczej okolicy nasuwaj¹ bliskie skojarzenia z
polskim problemem upadku PGRów. O ile jednak w Edwardsville temat upadku kopalni do dziœ niesie
korzyœci dla edukacji m³odego pokolenia i s³u¿y zacieœnieniu wspó³pracy starszego pokolenia ze
szko³¹, o tyle u nas w Polsce problem upad³ych PGR… zamieciono
pod dywan.
Je¿eli w Walii potrafiono zmierzyæ siê z tak trudnym problemem
spo³ecznym i odnieœæ dydaktyczny
sukces, to dlaczego u nas w Polsce
wysz³o inaczej ? Tak ¿ywa do dziœ
frustracja spo³eczna wœród mieszkañców polskiej popegeerowskiej
wsi jest podstawowym „hamulcem”
rozwoju. Bo jeœli nie rozprawimy
siê z przesz³oœci¹ (czytaj: jeœli nie
„przekujemy” jej dla edukacji naszych dzieci), to jak mo¿emy myœleæ
o rozwoju naszej polskiej wsi?
Bo¿ena Zarecka
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Agnieszka i Piotr
Dwie kolizje w £obzie

4.500 z³ na szkodê Danuty B.

(£OBEZ) W dniu 9 lutego br. na
terenie £obza mia³y miejsce dwie
kolizje drogowe.
O godz. 10.30 przy ul. Armii
Krajowej kieruj¹cy samochodem
ciê¿arowym marki Scania Grzegorz
K. zahaczy³ naczep¹ z ³adunkiem o
ga³¹Ÿ, która spad³a na samochód
osobowy marki Polonez, którego
kierowc¹ by³ Adrian S. Ga³¹Ÿ uszkodzi³a samochód osobowy.
Dwie godziny póŸniej, na ulicy
Niepodleg³oœci, kieruj¹cy samochodem marki Chevrolet Krzysztof
U. w³¹czaj¹c siê do ruchu nie ust¹pi³
pierwszeñstwa przejazdu kieruj¹cemu samochodem marki VW Golf,
którego kierowc¹ by³ Romuald T.

W³amania w £obzie i Resku
(POWIAT) W okresie od 8 do 9
lutego br. w £obzie, przy ul. Kolejowej, nieustalony sprawca w³ama³ siê
do lokalu gastronomicznego przy
pomocy dopasowanych kluczy. Ze
œrodka skrad³ pieni¹dze, papierosy
na ³¹czna sumê 3200 z³ na szkodê
Danuty Z.
W okresie od 7 do 9 lutego br. w
Resku przy ul. Gdañskiej nieustalony sprawca w³ama³ siê do budynku
zak³adu produkcyjnego wybijaj¹c
szybê. Ze œrodka zabra³ elektronarzêdzia tj. szlifierk¹ k¹tow¹ marki
Bosch, wiertarkê, kosê spalinow¹ i
pi³ê motorow¹. Suma strat wynosi

Kolizje na œliskich drogach
(POWIAT) W dniu 11 lutego br.,
na terenie powiatu ³obeskiego, dosz³o a¿ do 5 kolizji drogowych.
W pierwszej z nich mijaj¹cy siê
kierowcy nie wziêli pod uwagê swoich lusterek w pojazdach i obaj je
utracili.
Do drugiego zdarzenia dosz³o
na drodze £obez - Suliszewie. W
tym przypadku kieruj¹cy pojazdem
Ford Eskort nie zapanowa³ nad pojazdem i uderzy³ w przydro¿ne drzewo.
Do podobnego zdarzenia dosz³o
na drodze Mi³ogoszcz - ¯erzyno.
Tutaj równie¿ kieruj¹cy samochodem Ford Mondeo zjecha³ na pobocze i znalaz³ siê w rowie.
Takie samo zdarzenie mia³o
miejsce na drodze Resko - Starorgard. Tym razem kierowca prowadzi³ samochód maki Mercedes
Sprinter.
Ostatnia kolizja mia³a miejsce
na drodze Be³czna - Przemys³aw.
Tym razem ofiar¹ kolizji by³a sarna,
które niespodziewanie wbieg³a pod
pojazd marki Toyota.
W ¿adnych z tych zdarzeñ nie
ucierpieli uczestnicy ruchu drogowego, zniszczono jedynie pojazdy.
Z uwagi na pogarszaj¹ce siê warunki drogowe Policja prosi o rozwa¿n¹
i ostro¿n¹ jazdê.

Wyrok
Sygn. akt II K 557/08 Ds. 1179/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 08 stycznia 2009 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a przy udziale Prokuratora Lucyny Kreczko – Wilk, po rozpoznaniu dnia 08.01.2009 r. sprawy:

Bronis³awa Szarafina

s. Stanis³awa i Janiny z d. Œwiêcicka, ur. 28 grudnia 1950 r. w Resku,
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 5 wrzeœnia 2008 r. o godz. 17.15 na drodze
publicznej nr W-152, w miejscowoœci Prusim, gm. Resko, nie stosuj¹c siê do
wyroku S¹du Rejonowego w £obzie sygn. akt II K 296/08 z dnia 30 lipca 2008
r. orzekaj¹cego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i
rowerów na okres dwóch lat, kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzeŸwym,
wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,99 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
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 Bronis³awa Szarafina 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 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 3 (trzech) lat;
III. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3
(trzech) lat;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 624 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych w ca³oœci.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Promocja w workach
(WÊGORZYNO-PRZYTOÑ).
Pobocza drogi pomiêdzy tymi miejscowoœciami zdobi¹ worki, w których znajdowa³y siê posprz¹tane
œmieci, w niektórych nadal s¹ odpadki. Czêœæ zosta³a porozrywana
przez dzik¹ zwierzynê. Œmieci zdobi¹ drogê ju¿ od kilku miesiêcy, naj-

widoczniej nie ma ich komu zabraæ,
a mo¿e zabrak³o bud¿etu w roku
ubieg³ym, mamy nowy, nowe bud¿ety i nowe mo¿liwoœci. Wprawdzie folia mo¿e le¿eæ jakieœ 400 lat,
o ile nie jest ona biodegradowalna,
jednak widok worków przy drodze nie
s³u¿y promocji gminy.
Mm
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W Afganistanie zgin¹³ nasz mieszkaniec

Po¿egnaliœmy œp. Andrzeja
Rozmiarka z Lesiêcina

Œp. Andrzeja Rozmiarka ¿egna w imieniu kolegów chor. Jaros³aw Krysiñski.

List kondolencyjny w imienu ambasady USA na rêce Anny Rozmiarek sk³ada
major Corey Shea

Wyprawa na kulig
przez OSP Resko
(RESKO). 15 lutego br roku
OSP Resko zorganizowa³o kulig,
w którym udzia³ wziêli liczni druhowie. Pomys³odawc¹ kuligu by³
prezes Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Resku Ryszard Szymañski.
Kulig rozpocz¹³ siê o godzinie 12
ruszaj¹c spod remizy OSP, kieruj¹c siê przez £abuñ Ma³y, Gardzin
w stronê Starej Dobrzycy. Po
przybyciu na miejsce stra¿acy
rozpalili ognisko, przy którym siê
ogrzali oraz usma¿yli smakowite
kie³baski. Do kie³basek by³a

oczywiœcie gor¹ca kawa i herbata. Kiedy nadszed³ czas powrotu
druhowie dzielnie wskoczyli na
sanki, które pojecha³y prosto do
reskiej remizy. PO drodze nie zabrak³o kilku wywrotek.
OSP Resko sk³ada serdeczne
podziêkowania dla Zdzis³awa C.
Marcina H. Oraz dla Darka za pomoc w przygotowaniu kuligu.
Druhowie maj¹ nadziejê, ¿e bêdzie mo¿na zorganizowaæ jeszcze
raz taki œwietny kulig w tym roku.
Druh: Krzysztof Chudyk
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Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 5 brzmia³o: “Pomys³ to rzecz
rzadka”
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Telesfor Waliszewski (Rogowo),
Barbara Kapcio (Rynowo), Zofia Janicka (£obez), Barbara Ludwikowska (£obez), Bogdan Charowski (£obez), Karolina P³ocka (£obez),
Maria Szylinowicz (£obez), Kazimiera Witkowska (Radowo Ma³e).
Nagrodê wylosowa³a pani Barbara Ludwikowska z £obza. Gratulujemy. Prenumerata do odbioru w redakcji ul. S³owackiego 6 £obez.

