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Tragedia na lodzie
Tragicznie zakoñczy³a siê wyprawa 69-letniego mieszkañca £obza Zdzis³awa D.
na leœny staw. Mê¿czyzna prawdopodobnie uton¹³ odœnie¿aj¹c przerêble.

Podziêkuj¹ Wodoci¹gom
za wspó³pracê?

(£OBEZ). Podczas obrad komisji bud¿etowej, jaka mia³a miejsce w
miniony pi¹tek, prezes PWiK wyszed³ z sali konferencyjnej
rzaskaj¹c drzwiami. Radni mieli du¿o pytañ i w¹tpliwoœci, a ma³o
konkretnych odpowiedzi. Mimo próœb nie otrzymali od spó³ki
dokumentów, zas³aniaj¹c siê tajemnic¹ handlow¹. W zwi¹zku z tym
radni nie przyjêli taryf, usprawiedliwiaj¹c siê niepe³nymi danymi.
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Samorz¹dowe
dociekania

Relacja z obrad komisji bud¿etowej rady miejskiej w £obzie, jak¹
zamieszczamy w gazecie, pokazuje
jak radni powinni dociekaæ w sprawach ciekn¹cej z kranu wody. Bo tu
„przeciekaj¹” pieni¹dze podatników, mieszkañców. Zazwyczaj ró¿ne firmy œwiadcz¹ce us³ugi w tym
zakresie dopóty wysysaj¹ bud¿etowe pieni¹dze, dopóki w radzie nie
znajdzie siê ktoœ, kto siê odrobinê na
tym zna i bêdzie mia³ determinacjê,
by „przetrzepaæ” koszty sk³adaj¹ce
siê na ceny wody i œcieków.
A ssanie bud¿etowej piersi - jak
widaæ - smakuje. Dziwiê siê, ¿e pre-

zes Misiun nie chce radnym pokazaæ
wszystkich dokumentów i zakoñczyæ
tê wojnê, ale to tylko rodzi podejrzenia o wysysanie publicznych pieniêdzy. Co zrobi, jak w koñcu Gmina
wypowie PWiK-owi umowê?
W Nowogardzie radni poszli po
rozum do g³owy i urz¹d zleci³ opracowanie bilansu kosztów wody wyspecjalizowanemu instytutowi, który wytkn¹³ wyliczeniom firmy PUWiS ró¿ne b³êdy. Okaza³o siê, ¿e z
tego powodu firma nie mog³a podnieœæ cen wody i œcieków, bo na czas
nie wykona³a bilansu kosztów. Instytut, bieg³y w przepisach, ¿¹da³
okreœlonych dokumentów i firma
musia³a je dostarczyæ. Co by siê sta³o, gdyby podobne rozwi¹zanie zastosowa³ burmistrz £obza wobec
PWiK? Czy prezes nie rozumie, ¿e

List do redakcji

Kazimierz Rynkiewicz

skoñczy³o siê Eldorado, a zaczê³y siê
rachunki?
Na pewno nie rozumie tego jeszcze burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna
Karpowicz, której chyba znudzi³o
siê wydawanie w³asnych pieniêdzy
na gazetkê, jak¹ jej ugrupowanie wydawa³o po wyborach, skoro siêgnê³a
do kasy gminnej, czyli po pieni¹dze
podatników. Postanowi³a pokazaæ
siê, wydaj¹c kolorowy informator o
swoich zas³ugach. Jak widaæ utknê³a
w epoce TKM i niczego nie zrozumia³a przez ostatnie lata. Zlecaj¹c
us³ugê nawet nie zapyta³a o ceny
ofertowe, by wybraæ najni¿sz¹. To
nic, ¿e nie ma kanalizacji, nie wszyscy maj¹ wodê, mieszkaj¹ w ruderach. Teraz bêd¹ mogli zamieszkaæ w
kolorowym œwiecie przedstawianym w biuletynie pani burmistrz.

Tygodnik £obeski ul. S³owackiego 6

„Mój pies nie bêdzie biega³ w kagañcu"
To s³owa so³tysa p. Andrzeja Janczyszyna. Du¿y
pies o imieniu „Bandzior”
atakuje mieszkañców i zwie-

rzêta. W mojej malutkiej wiosce nie
mogê czuæ siê bezpiecznie. Cytowane powy¿ej s³owa bulwersuj¹. Czy
urz¹d so³tysa upowa¿nia do pogar-
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Do m³odych
IdŸ przez ¿ycie œmia³ym krokiem
I nie lêkaj siê niczego
Zawsze naprzód, rzadko wstecz
Zaraz powiem ci dlaczego.
Jak odwa¿ny to i silny
Si³ê ducha w sobie masz
Mimo wielu trudnych przeszkód
W ¿yciu radê sobie dasz.
Nie rezygnuj wiêc z niczego
Co masz w swoim planie zrobiæ
Mimo wielu niepowodzeñ
Trzeba czasem szturmem zdobyæ.
Tak przez ¿ycie idŸ do koñca
Nawet gdy ciê ono znu¿y
Prosto, œmia³o i z humorem
Wszystko stoi ci otworem.
Nie wiem czy siê wszystko uda
Czas nam przecie¿ szybko leci
Realizuj swoje plany
Póki jesteœ na tym œwiecie.
Kazimierz Ziêba
Styczeñ 2009

dy dla s¹siadów, czy upowa¿nia
do bezkarnoœci.
Zbigniew Przedworski
Luboradz
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Uderzy³ w drzewo i zgin¹³

Tragedia na lodzie
Tragicznie zakoñczy³a siê
wyprawa 69-letniego
mieszkañca £obza na leœny
staw. Mê¿czyzna
prawdopodobnie uton¹³
odœnie¿aj¹c przerêble.

Na drodze krajowej nr 148, na trasie Drawsko Pomorskie
- £obez, w wyniku uderzenia autem w drzewo, œmieræ
poniós³ 29-letni mieszkaniec £obza.
We wtorek, 17 lutego, oko³o
godz. 20:30, dy¿urny Policji w
Drawsku Pomorskim zosta³ powiadomiony o wypadku drogowym na
drodze nr 148, miêdzy Drawskiem
Pomorskim i £obzem, na wysokoœci
miejscowoœci Zagozd. Jak ustalili
na miejscu zdarzenia policjanci, jad¹cy samochodem osobowym marki Mitsubishi Lancer 29-letni Grzegorz S., mieszkaniec £obza, na ³uku
drogi nie zapanowa³ nad pojazdem
i uderzy³ w przydro¿ne drzewo.
Mê¿czyzna poniós³ œmieræ na miej-
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W dniu 20 lutego 2009 r. oko³o
godz. 20.00 dy¿urny Komendy
Powiatowej Policji w £obzie zosta³ telefonicznie powiadomiony
przez zaniepokojon¹ d³ug¹ nieobecnoœci¹ mê¿a kobietê, gdy¿
ten wyszed³ z domu oko³o godz.
10.00 rano, udaj¹c siê nad swój
staw znajduj¹cy siê w lesie pomiêdzy miejscowoœciami £obez i Wêgorzyno i do chwili obecnej nie
powróci³. Dy¿urny na miejsce

skierowa³ patrol policjantów, którzy nad brzegiem stawu znaleŸli
samochód, a na lodzie stawu czapkê i szuflê do odœnie¿enia. Na
miejsce przybyli równie¿ stra¿acy, którzy z pod lodu przy przerêbli, gdzie le¿a³a czapka, wyci¹gnêli zw³oki Zdzis³awa D.
Bêd¹cy na miejscu zdarzenia
lekarz przeprowadzi³ z udzia³em
policjantów oglêdziny, stwierdzaj¹c zgon. Cia³o decyzj¹ prokuratora zosta³o zabezpieczone do dalszych badañ. Najbardziej prawdopodobn¹ przyczyn¹ wypadku by³o
utoniêcie. Ustalono, ¿e mê¿czyzna praktycznie codziennie jeŸdzi³ nad staw, aby odœnie¿aæ wykute przerêble, które mia³y zapobiec uduszeniu siê ryb.
(kp)

scu. Pasa¿erka auta z licznymi obra¿eniami zosta³a przewieziona do
szpitala.
(kp)

Tanie meble Ka-Mar
Nowoczesne meble u¿ywane
(IKEA, HOFFNER...)
Ceny dla ka¿dego!!!
Zapraszamy do sklepu:
pon. - pt.: godz. 10-18
soboty: godz. 10-14

£obez, ul. Bema
(by³y plac POM-u) nowy w³aœciciel
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Ciêcia w oœwiacie
(£OBEZ - gmina). Kryzys
powoli wchodzi w sferê
bud¿etow¹. Ju¿ wiadomo,
¿e ze wzglêdu na kryzys
niewiele rzeczy z
planowanej reformy oœwiaty
zostanie wdro¿onych w tym
roku, a jeœli ju¿, to nie
bêdzie ona w pe³ni
finansowania
z Ministerstwa.
Ju¿ wiadomo, ¿e bêdzie zmniejszona pula na informatyzacjê szkó³
ze œrodków ministerialnych. Brakuj¹c¹ iloœæ komputerów w salach
informatycznych (przynajmniej jeden komputer dla dwóch uczniów),
bêdzie musia³a zakupiæ gmina ze
œrodków bud¿etowych. Ale to nie
wszystkie niespodzianki.
– Ju¿ otrzymaliœmy informacjê,
¿e subwencja oœwiatowa w tym roku
bêdzie o 150 tys. mniejsza od tego,
któr¹ mamy za³o¿on¹ w bud¿ecie i
uchwalon¹. Teraz powinniœmy albo
zweryfikowaæ bud¿et o 150 tys. z³,
albo szukaæ w bud¿ecie œrodków i
zabezpieczyæ œrodki dla szkó³. Postaramy siê poszukaæ tych œrodków i nie zmniejszaæ na szko³y, ale
te¿ nie bêdziemy zwiêkszaæ – zapowiedzia³ w minionym tygodniu wiceburmistrz Ireneusz Kabat, podczas komisji bud¿etowej.
Powód do zmartwieñ maj¹ równie¿ przedszkola, które ju¿ od piêciu miesiêcy nie otrzymuj¹ subwencji z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy
z Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki.
- Od paŸdziernika Wojewódzki
Urz¹d Pracy nie da³ nam kolejnej
transzy. Od paŸdziernika prowadzi-

my przedszkole œrodkami w³asnymi naszego stowarzyszenia. To jest
naprawdê bardzo trudne. Jak mo¿na tak zrobiæ, aby taka organizacja
przez 5 miesiêcy nie zrobi³a dokumentów? To jest generalny problem województwa. WUP nie
stan¹³ na wysokoœci zadania, oni po
prostu nie udŸwignêli tego ciê¿aru.
W pierwszej transzy dostaliœmy 19
tys. z³, a teraz trzymaj¹ nas w szachu – ani siê wycofaæ, ani iœæ dalej.
To ju¿ jest katastrofa. Burmistrz
ju¿ by³ w Szczecinie i rozmawia³ z
dyrektorem Przewod¹, ¿e wszystkie jednostki maj¹ ten sam problem. Tylko ¿e gminne jednostki
mog¹ poratowaæ siê pieniêdzmi
gminnymi. My nawet nie wiedzieliœmy, ¿e WUP nie otrzyma³ pieniêdzy. Nie poinformowali nas o tym.
Gdyby powiedzieli, ¿e tak jest i ¿e

czeka nas kilka trudnych miesiêcy,
inaczej podeszlibyœmy do tego.
Dzwoniliœmy co tydzieñ, wci¹¿
nam wytykano rzekome b³êdy, a
teraz nam powiedzieli, ¿ebyœmy
nie myœleli, ¿e faktycznie nie mo¿emy sprostaæ tym zadaniom, bo to
WUP nie ma pieniêdzy. Dlaczego
nam tego nie powiedziano? Ja lubiê
otwart¹ grê. To jest zagro¿enie dla
organizacji – powiedzia³a Bo¿ena
Zarecka prezes Zarz¹du Stowarzyszenia Przyjació³ Karwowa – organu prowadz¹cego Niepubliczne
Przedszkole w Karwowie.
Ciêcia na oœwiacie nigdy niczego dobrego nie przynios³y, tym bardziej, jeœli dotycz¹ one oszczêdzania na uczniach. Ten sam kryzys jest
równie¿ przyczyn¹ opóŸnieñ w koniecznoœci posy³ania szeœciolatków
do szkó³.
mm

Zarz¹d Rejonowy PCK w £obzie informuje,
¿e organizuje akcjê Honorowego Krwiodawstwa, która odbêdzie siê
w dniu 04 marca 2009 r. od godziny 11.00 do godziny 17.00 w ³obeskim
Domu Kultury, I piêtro. Chêtnych serdecznie zapraszamy.
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Komu umorzono podatki Z drugiej strony monitora
(WÊGORZYNO) 26 lutego
bêdzie mia³a tu miejsce kolejna
sesja Rady Miejskiej, podczas
której burmistrz przedstawi informacje, dotycz¹ce umorzenia
podatków, zwolnieñ, odroczeñ i
pomocy publicznej w 2008
roku.
W roku ubieg³ym w zakresie
podatków lub op³at udzielono ulg,
odroczeñ, umorzeñ lub roz³o¿ono
sp³atê na raty osobom prawnym i
fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadaj¹cym osobowoœci prawnej w kwocie przewy¿szaj¹cej 500 z³. nastêpuj¹cym osobom:
Maria Iwanieka - roz³o¿enie na
raty zaleg³oœci podatkowe, Barbara
Bielska - roz³o¿enie na raty zaleg³oœci podatkowej, Danuta Korcz umorzenie 1.742,00 z³ odsetek za
zw³okê za wzglêdu na wa¿ny interes
podatnika, Jan Siemiñski - umorzenie 9.775,00z³ odsetek za zw³okê ze
wzglêdu na wa¿ny interes podatnika, Krzysztof i Katarzyna Burzyñscy - zwolnienie i ulga z tytu³u nabycia gruntów, Adam Terefellko - ulga
z tytu³u objêcia gruntów w trwa³e
zagospodarowanie, Agata G¹siorek
- ulga z tytu³u nabycia gruntów,
Andrzej Pasiak - ulga z tytu³u objêcia gruntów w trwa³e zagospodarowanie, Krzysztof Drozdowski - ulga
z tytu³u objêcia gruntów w trwa³e
zagospodarowanie, Roman Bia³oskórski – ulga z tytu³u objêcia gruntów w trwa³e zagospodarowanie,
Walenty Bronowicki - ulga z tytu³u
objêcia gruntów w trwa³e zagospodarowanie, Renata Ciniawska - ulga
z tytu³u objêcia gruntów w trwa³e
zagospodarowanie, Anna Kotlarz ulga z tytu³u objêcia gruntów w
trwa³e zagospodarowanie, Damian
Mantur - ulga z tytu³u objêcia gruntów w trwa³e zagospodarowanie,
Józef Pawlikowski - ulga z tytu³u
objêcia gruntów w trwa³e zagospodarowanie, Witold i Agnieszka Pestka - ulga z tytu³u objêcia gruntów w
trwa³e zagospodarowanie, Kazimierz Poprawa - ulga z tytu³u nabycia gruntów, Arkadiusz Smaga - ulga
z tytu³u objêcia gruntów w trwa³e
zagospodarowanie, Zbigniew i
Zdzis³awa Smoroñ - ulga z tytu³u

objêcia gruntów w trwa³e zagospodarowanie, Stanis³aw i Irena Poliñscy - zwolnienie i ulga z tytu³u nabycia gruntów, Ryszard Matera - zwolnienie i ulga z tytu³u objêcia gruntów w trwa³e zagospodarowanie,
Magdalena D¿ugaj - zwolnienie i
ulga z tytu³u objêcia gruntów w
trwa³e zagospodarowanie, Krzysztof Niezabitowski - zwolnienie i
ulga z tytu³u objêcia gruntów w
trwa³e zagospodarowanie, Zbigniew Adamów - zwolnienie i ulga z
tytu³u objêcia gruntów w trwa³e zagospodarowanie, Józef i Maria Kolasa - zwolnienie i ulga z tytu³u nabycia gruntów, Maciej Brzost i
Maciej Rawicki - zwolnienie i ulga
z tytu³u objêcia gruntów w trwa³e
zagospodarowanie, Konrad Chmurski - zwolnienie i ulga z tytu³u nabycia gruntów, Andrzei Wójtowicz i
Grzegorz Mazurkiewicz - zwolnienie i ulga z tytu³u nabycia grutów.
Osoby prawne i fizyczne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej, którym
w zakresie podatków lub op³at
udzielono pomocy publicznej w
2008 r. - Dariusz Hajkowicz, Jan
Parciak.
mm

(POWIAT).W poprzednim wydaniu naszej gazety zamieœciliœmy
ocenê dostêpnoœci informacji o bud¿etach poszczególnych samorz¹dów powiatu ³obeskiego. Informacje te próbowaliœmy zdobyæ drog¹
internetow¹ ze stron administrowanych przez urzêdy. Po tym niezbyt
buduj¹cym doœwiadczeniu siêgnêliœmy po kolejn¹ porcjê wiedzy o
naszej spo³ecznoœci. Jako, ¿e administracja publiczna ma ustawowy
obowi¹zek publikacji prawa lokalnego, to tym razem zagl¹damy do
uchwa³ naszych samorz¹dów. W
tym wzglêdzie jest znacznie lepiej
ni¿ w przypadku bud¿etów. Na ka¿dej g³ównej stronie BIP-u jest zak³adka prawo lokalne (lub uchwa³y
rady). W ka¿dym przypadku klikniêcie na zak³adkê otwiera przed
nami katalogi z uchwa³ami. I bywa,
¿e w tym miejscu koñczy siê przejrzystoœæ. Bardzo czytelne œcie¿ki
dostêpu do treœci uchwa³ maj¹ gminy £obez, Resko i Wêgorzyno.
Oznaczone s¹ katalogi z poszczególnych lat, a w nich z poszczególnych sesji rad gmin. Otwarcie sesji
powoduje wyœwietlenie numerów i
tytu³ów poszczególnych uchwa³,
takich jak na przyk³ad w BIP-ie

Rozwa¿¹ likwidacjê filii szkolnych w Sielsku i Mieszewie

Szko³y do likwidacji
(WÊGORZYNO). Radni
wêgorzyñscy zastanowi¹ siê
w czwartek nad likwidacj¹
filii Szko³y Podstawowej
w Runowie Pomorskim,
w miejscowoœciach Sielsko
i Mieszewo. Szko³y mia³yby
byæ zlikwidowane z dniem
31 sierpnia br.
Jako uzasadnienie projektu
uchwa³y podano, ¿e filie 0-3 w
Sielsku i Mieszewie, w których
nauka odbywa siê w oddzia³ach
³¹czonych, funkcjonuj¹ od 2001
roku. W tym czasie liczba uczniów
sukcesywnie mala³a. W konsekwencji w roku szkolnym 2008/

2009 w Sielsku oddzia³ 0-1 z braku
uczniów nie zosta³ otwarty. Spowodowa³o to koniecznoœæ przeniesienia uczniów zerówki do szko³y
w Runowie. Urzêdnicy zapewniaj¹, ¿e zgodnie z danymi demograficznymi, w najbli¿szych latach
liczba uczniów nie zwiêkszy siê w
filiach. Uczniowie z Sielska zostan¹ przeniesieni do Runowa Pomorskiego, natomiast dzieci z
Mieszewa przejê³aby szko³a w Dobrej, w której z uwagi na bliskoœæ,
ucz¹ siê dzieci i m³odzie¿ z Mieszewa i Zwierzynka.
Obiekty szkó³ mia³yby pos³u¿yæ jako punkty przedszkolne.
Kadra pedagogiczna i obs³uga
zatrudnienie ma znaleŸæ w otwieranych punktach przedszkolnych. op

Reska: Uchwa³y – Uchwa³y Rady
Miejskiej 2008 – Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008r uchwa³a nr XXVI/155/08 w sprawie
ustalenia wykazu wydatków, które
nie wygasaj¹ z up³ywem roku 2008.
Prosto i czytelnie.
Podobnie jest na stronie na stronie gminy Radowo Ma³e. Niedogodnoœci¹ (nie mo¿na tego nazwaæ
wad¹) jest umieszczenie uchwa³ z
jednego roku w jednym ogólnym
katalogu bez podzia³u na sesje, podczas których by³y one podejmowane.
O powiecie natomiast nie mo¿na
powiedzieæ, ¿e nie publikuje uchwa³
w Internecie. Publikuje. Czyni to jednak z pewnym brakiem szacunku dla
czytaj¹cego. Otwieraj¹c zak³adkê na
stronie powiatu dociera siê na przyk³ad do katalogu: Sesja 29.12.2008,
a w nim plik: Uchwa³y nr 166176.pdf. W jednym pliku 37-stronicowy skan 11-stu uchwa³. Nie wiadomo czego dotycz¹cych. Warto by w
starostwie ktoœ do³o¿y³ nieco pracy i
starannoœci w publikacji informacji o
dzia³aniach tej jednostki.
Najmniej czytelna w tym zakresie jest strona gminy Dobra. Tam
docieramy do katalogu: Uchwa³y V
kadencji, a w nim kolejno pliki z
nazwami: Uchwa³a nr XXVIII/184/
2008, Uchwa³a XXVIII/183/2008,
itd. Brak opisu powoduje, ¿e szukanie okreœlonej uchwa³y bez znajomoœci jej numeru odbywa siê na
chybi³ trafi³.
W poprzednim wydaniu napisaliœmy, ¿e bud¿et na stronie gminy
Dobra nie otwiera siê. Okazuje siê,
¿e jednak otwiera, a trudnoœæ polega na tym, ¿e uchwa³y do 2008 roku
s¹ podwójnie pakowane raz w ZIPe, drugi raz w RAR-e. Prawda jest
taka, ¿e im wiêcej trudnoœci w
otwarciu pliku, tym bardziej cz³owiek siê zniechêca, ale fakt pozostaje faktem – pliki otwieraj¹ siê, a od
tego roku – wszystko dzia³a proœciej. Jeszcze tylko krótkie opisy do
uchwa³ i bêdzie bardzo dobrze.
Pocieszaj¹ce jest, ¿e w komunikacji drog¹ internetow¹ nasze samorz¹dy robi¹ systematyczne postêpy
i w tej pracy Tygodnik £obeski
chcia³by byæ im pomocny poprzez
spojrzenie na problem z drugiej
strony monitora.
op
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Elektrownia
atomowa
niedaleko nas?
(REGION) 20 lutego br. z inicjatywy naukowców z Uniwersytetu Szczeciñskiego w Urzêdzie
Marsza³kowskim odby³o siê spotkanie poœwiêcone lokalizacji
elektrowni atomowej na terenie
województwa zachodniopomorskiego. Jako jednym z miejsc lokalizacji wymienia siê teren miêdzy Chociwlem a Stargardem
Szcz., a wiêc niedaleko £obza.
Naukowcy zapewniaj¹, ¿e gdyby tak¹ elektrowniê wybudowano w
naszym regionie, by³by to dla nas
awans cywilizacyjny. Dlatego urz¹d
powinien rozpocz¹æ starania o zlokalizowanie elektrowni atomowej
na terenie województwa zachodniopomorskiego.
O tym, ¿e rz¹d rozwa¿a budowê
dwóch elektrowni atomowych w
Polsce, mówi³ w roku ubieg³ym premier Donald Tusk. Nie ma jeszcze
lokalizacji dla przysz³ych elektrowni j¹drowych w Polsce, decyzje po-

winny zapaœæ do koñca przysz³ego
roku. Obecnie rozwa¿a siê nastêpuj¹ce lokalizacje: Klempicz i Nowe
Miasto nad Wart¹ (woj. wielkopolskie), ¯arnowiec (woj. pomorskie),
Kopañ (woj. zachodniopomorskie,
powiat s³awieñski), Ma³kinia, Wyszków i Chotcza (woj. mazowieckie).
Rada Ministrów 13 stycznia br.
podjê³a uchwa³ê w sprawie dzia³añ
podejmowanych w zakresie rozwoju energetyki j¹drowej. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego kraju ma zostaæ przygotowany i wdro¿ony program polskiej
energetyki j¹drowej. Program ten
okreœlaæ bêdzie liczbê, wielkoœæ i
mo¿liwe lokalizacje elektrowni w
Polsce. W zwi¹zku z tym, przedstawiciele Uniwersytetu Szczeciñskiego wyszli z propozycj¹ dwóch innych lokalizacji dla elektrowni w
pobli¿u Szczecina: Dolna Odra oraz
okolice pomiêdzy Stargardem
Szczeciñskim i Chociwlem.
(r)

Sesja w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO). W bie¿¹cy
czwartek rajcy miejscy otrzymaj¹
plik projektów uchwa³. m.in. bêd¹
g³osowaæ nad podjêciem uchwa³ w
sprawie: zmian w bud¿ecie gminy
Wêgorzyno na rok 2009. Radni zastanowi¹ siê, nad nieodp³atnym nabyciem od PKP S.A. gruntu po³o¿onego w obrêbie ewidencyjnym Sulice. Okreœl¹ kierunek dzia³ania burmistrza dla zamierzenia polegaj¹cego na przebudowie budynku mieszkalnego na œwietlicê wiejsk¹ i urz¹-

dzenia placu zabaw na terenie po³o¿onej w obrêbie Ginawa. ANR poinformowa³a, ¿e do nieodp³atnego
przekazania tej dzia³ki niezbêdne
jest wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz podjêcie uchwa³y Rady
Miejskiej zobowi¹zuj¹cej burmistrza do realizacji tego zamierzenia.
23. stycznia taki wniosek zosta³ z³o¿ony a uchwa³a umo¿liwi nieodp³atne nabycie nieruchomoœci i m.in.
remont budynku.
op

„Zmar³y cz³owiecze, z Tob¹ siê ¿egnamy, przyjmij dar smutny,
Który Ci sk³adamy: trochê na grób Twój porzuconej gliny
Od Twych Przyjació³, s¹siadów, Rodziny.”

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem
przyjêliœmy wiadomoœæ
o tragicznej œmierci
naszego przyjaciela

œp. Zdzis³awa D¹browskiego.
£¹czymy siê w bólu z Rodzin¹.
Antoni wraz z ¿on¹ Halin¹

Tak wydaje siê pieni¹dze w Wêgorzynie

Pocz¹tek kampanii?
(WÊGORZYNO). pojawi³ siê
tutaj Biuletyn Informacyjny
Urzêdu Miejskiego. Z ciekawoœci
poprosiliœmy Urz¹d o kilka odpowiedzi. Po trzech tygodniach i
dwóch zapytaniach – otrzymaliœmy w dwóch transzach bardzo
„ekonomiczne” w sformu³owaniach odpowiedzi.
Na pierwszej stronie folderu
widnieje zdjêcie urzêdników, na
drugiej burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz informuje czytelników, ¿e w³aœnie minê³y dwa lata
kadencji, a w tym czasie m.in.: przekona³a Radê Miejsk¹ do tego, aby
mog³a pozyskaæ inwestora z zewn¹trz, który ju¿ rozpocz¹³ budowê
bloku dla 24 rodzin. „Firma z Poznania planuje wybudowaæ market
po starej mleczarni”, a w³aœciciele
dzia³ek w Cieszynie nad jeziorem
Woœwin w koñcu bêd¹ mieli wodê i
pr¹d. Trzy kolejne strony, to „Sprawozdanie Burmistrza z dzia³alnoœci
za okres 2 lat – po³owa kadencji
2006-2010”. Ostatnia strona, to fotogaleria. Papier kredowy, kolorowy druk – a to kosztuje i jak siê

okaza³o – sporo. Inne urzêdy znalaz³y znacznie tañszy sposób.
Na druk folderu, jak nas poinformowano, nie by³o zapytania o cenê.
„UM wybra³ firmê P.H.U. „Rega
Press” Wies³aw Ma³yszek”.
Przy 1000 wydrukowanych
sztuk ogólny koszt Biuletynu wynosi 1635 z³. Biuletyn jest wy³o¿ony w
Urzêdzie Miejskim, w kiosku u Pani
Cyganko, w sklepie „TOP”, sklepie
„Bocik”, rozprowadzany przez so³tysów oraz wy³o¿ony w Bibliotece
Miejskiej w Wêgorzynie.
I pere³ka – Biuletyn finansowany jest ze œrodków UM z rozdzia³u
75023. Po naszej powtórnej proœbie
o podanie pe³nej nazwy dzia³u,
otrzymaliœmy odpowiedŸ: „finansowane z rozdzia³u 75023 œrodków
UM w Wêgorzynie”. Postanowiliœmy rozszyfrowaæ tajemniczy Rozdzia³ 75023. W zak³adce „bud¿et”,
bud¿etu na rok 2009 jeszcze nie ma,
wiêc nale¿a³o poszukaæ w uchwa³ach – uchwa³y nie s¹ ponumerowane, jednak uda³o siê. Okaza³o siê, ¿e
rozdzia³ 75023 nosi nazwê „Urzêdy
Gmin”, cokolwiek by siê pod tym
nie kry³o.
mm

Partia Marka Jurka wchodzi
do £obza
(POWIAT) Krajobraz partii
politycznych dzia³aj¹cych na terenie naszego powiatu poszerzy³
siê o partiê Marka Jurka – Prawicê dla Rzeczpospolitej. Poinformowa³ o tym jej przedstawiciel w
£obzie pan Alfred Zdzis³aw
£ubniewski.
- Co prawda Prawica dla Rzeczpospolitej istnieje ju¿ jakiœ czas, ale
nie by³o jej na naszym terenie. Zadania organizowania struktur regionalnych partii w naszym województwie podj¹³ siê pan Marek S³omski
z Nowogardu, a ja otrzyma³em pe³nomocnictwa do dzia³ania w naszym powiecie i powiatach s¹siednich. Mamy pogl¹dy chrzeœcijañskie i moralne zasady postêpowania. Chcemy dotrzeæ do ludzi, którzy jeszcze nie znaleŸli swego miej-

sca w polityce lub którym nie odpowiadaj¹
obecne partie, a którym
zale¿y na
dobru Polski. Je¿eli
mo¿na coœ
zmieniæ, to
tylko razem, chocia¿ nale¿y zaczynaæ od siebie. Najgorszym z³em jest
zwalanie winy na innych, co przynosi ³atwe rozgrzeszenie. A przecie¿
samo siê nie zrobi. – opisuje w wielkim skrócie powody podjêcia siê
pracy politycznej pan Alfred Zdzis³aw £ubniewski. Zainteresowani
mog¹ kontaktowaæ siê z nim pod nr
tel. 663-889-411.
(r)
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Uwaga na psy
(REGION). Coraz czêœciej celem
z³odziei staj¹ siê rasowe psy – sygna³y
o tym dobiegaj¹ z terenu ca³ej Polski.
Nie inaczej jest w powiecie ³obeskim.
Wielu w³aœcicieli rasowych czworonogów nie odzyska³o swoich pupili.
Nie ma znaczenia ich wyszkolenie ani
wiek – z³odzieje stosuj¹ przemyœlne
metody, jedn¹ z nich jest tzw. „na
sukê”.
Jak nas poinformowa³ jeden z
³obeskich myœliwych w grudniu za-

gin¹³ mu kilkuletni pies. Podobne
nieszczêœcie dotknê³o te¿ kilku jego
znajomych. Nie wiadomo jak syutuacja wygl¹da poza œrodowiskiem myœliwskim. Wszak coraz wiêcej osób
kupuje rasowe pieski. Po co s³u¿¹ z³odziejom? Przyczyn mo¿e byæ wiele.
Jedni kradn¹, by ponownie je sprzedaæ mi³oœnikom czworonogów, inni –
by te s³u¿y³y do walki psów, b¹dŸ jako
„materia³ treningowy” dla psów walcz¹cych i to niekoniecznie na terenie
Niemiec, jak by³o do niedawna. Ju¿ na
terenie Polski takie walki siê odbywaj¹.
Najczêœciej gin¹ owczarki niemieckie, amstaffy, pitbulle i rottweiler. Doœæ czêsto stosowan¹ metod¹
kradzie¿y zwierzêcia jest przyprowadzenie suki w czasie rui.
Jeœli wiêc posiadamy psa – lepiej
pilnujmy go i strze¿my jak oka w g³owie, by nie sta³ siê workiem treningowym, b¹dŸ samym bandogiem, czyli
psem walcz¹cym.
mm

Walka z d³u¿nikami
alimentacyjnymi rozpoczêta
(RESKO). Wprawdzie do
przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz do wyp³acania œwiadczeñ maj¹tkowych jest
organ w³aœciwy, czyli gmina, jednak ta mo¿e upowa¿niæ do tego
np. OPS. Tak te¿ siê sta³o w paŸdzierniku ub. roku.
W tej chwili OPS w Resku ma
pod sob¹ oko³o 130 d³u¿ników alimentacyjnych, wobec których prowadzone s¹ postêpowania odnoœnie
funduszu alimentacyjnego. Wœród
nich jest oko³o 100. p³atników z
gminy Resko i oko³o 30 z innych
gmin. Jak siê okazuje, osoby zobowi¹zane do p³acenia nie s¹ do tego
wcale takie skore. Wœród wielu t³umaczeñ us³yszeæ mo¿na m.in.: „to
nie jest to moje dziecko”, „ona posz³a w d³ug¹”, albo „matka dziecka
pracuje”. D³u¿nicy s¹ wzywani do
OPS-u, a tam pracownicy wyjaœniaj¹ sytuacje. Wobec opornych
wysy³ane s¹ pisma do prokuratury o
wszczêcie postêpowania, b¹dŸ do
do starosty o wstrzymanie prawa

jazdy. S¹ te¿ i przypadki, w których
to mamy nie s¹ uczciwe, np. gdy
d³u¿nik p³aci³ bezpoœrednio matce
dziecka i ma na to pokwitanie, a matka
w innej gminie pobiera³a pieni¹dze.
Takich spraw ju¿ jest kilka. W takich
wypadkach gmina w³aœciwa bêdzie
wystepowa³a o zwrot nienale¿nie pobranych œrodków finansowych. Póki
co, ka¿da osoba ma plik dokumentacji. Dokumentacjê tê wysy³a siê do
prokuratury, starosty i komornika. Jak
widaæ reski OPS solidnie rozpocz¹³
dzia³ania zmierzaj¹ce do egzekwowania nale¿noœci od rodziców za
swoje pociechy.
mm
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Z wizyt¹ w redakcji

(£OBEZ). W minionym tygodniu do naszej redakcji zawitali
niecodzienni goœcie - Joanna Marek wraz ze swoimi podopiecznymi z Ko³a Dziennikarskiego przy
³obeskim gimnazjum.
Kilkunastoosobowa grupa gimnazjalistów z klas I-III przysz³a do
naszej redakcji sprawdziæ na miejscu, jak powstaje gazeta i jak jest
drukowana. Redaktor naczelny Kazimierza Rynkiewicza opowiedzia³
m³odzie¿y o kulisach pracy dziennikarskiej, prawie prasowym i etyce

dziennikarskiej. Wprawdzie przy
tak trudnych zagadnieniach mo¿na
by³o jedynie zaznaczyæ temat, jednak, jak na pocz¹tek, wystarczy³o.
Redaktor naczelny oprowadzi³ narybek dziennikarski po redakcji,
wskazuj¹c poszczególne stanowiska pracy i t³umacz¹c kolejne etapy
powstawania gazety. Zwieñczeniem
by³o szczegó³owe omówienie i pokazanie procesu drukowania gazety
na maszynach offsetowych, drukuj¹cych nie tylko gazety, ale i ró¿nego rodzaju foldery i ulotki.
op
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Nie rozdzielajcie rodzeñstwa

(£OBEZ). Podczas komisji
bud¿etowej na sali obrad goœcili
rodzice, bêd¹cy przedstawicielami Rady Rodziców i Rady Szko³y
przy Szkole Podstawowej nr1.
Zarzucili w³adzom miasta, ¿e nikt
nie poprosi³ ich o wyra¿enie swojej opinii w kwestii zmiany granic
obwodów publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez
Gminê £obez. Kwestia dotyczy³a
dzieci mieszkaj¹cych w Prusinowie i Worowie, które mia³yby
przejœæ do Szko³y Podstawowej w
Be³cznej. Zmiana szko³y mia³aby
dotyczyæ tylko dzieci z klas 0-3.
Zamiarem w³adz samorz¹dowych by³o zmniejszenie liczby dzieci w ³obeskiej szkole i zwiêkszenie
liczby uczniów w salach, w których
obecnie uczy siê po kilka osób. O
tym, do której szko³y dzieci z klas
wy¿szych mia³yby uczêszczaæ zadecyduj¹ rodzice. W tej kwestii odby³y siê rozmowy z rodzicami
uczniów uczêszczaj¹cych do SP w
Be³cznej oraz z rodzicami dzieci z
Worowa i Prusinowa. Wiêkszoœæ
zgodzi³a siê na tak¹ zamianê, tym
bardziej, ¿e w Be³cznej najm³odsze
dzieci mog¹ korzystaæ z bezp³atnego przedszkola.
Nieoczekiwanie g³os w dyskusji
zabrali przedstawiciele rodziców
dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 1 w
£obzie, którzy na zamianê nie patrz¹
zbyt przychylnie, oczekuj¹c od gminy, ¿e w zamian za utratê dzieci z
Prusinowa i Worowa szkole zostan¹
przypisane dzieci z £obza, czyli nast¹pi zmiana rejonizacji. Na to z kolei nie wyra¿aj¹ zgody ani w³adze
gminy ani radni, aczkolwiek obiecuj¹, ¿e do sprawy mo¿na bêdzie powróciæ we wrzeœniu.
- W zesz³ym roku dyskutowaliœmy nad zamkniêciem tej szko³y,
teraz analizuj¹c demografiê potwierdza siê fakt, ¿e szko³a ta powinna zostaæ. Dzisiaj w Be³cznej uczy
siê oko³o 70. dzieci. W klasach uczy
siê od 8 do 16 dzieci. Najliczniejsz¹

klas¹ jest kl. VI, a w pozosta³ych jest
od 8 do 12 dzieci. Wszystkie statystyki wskazuj¹, ¿e aby szko³a wiejska mog³a siê utrzymaæ, to w klasach
musi byæ oko³o 18 osób w szko³ach
wiejskich, natomiast jeœli chodzi o
szko³y miejskie, to 26 w klasie. Subwencja, któr¹ otrzymuje gmina, w
¿aden sposób nie zabezpiecza
szkó³. Gdybyœmy chcieli daæ tylko i
wy³¹cznie subwencjê na pañstwa
utrzymanie – zwróci³ siê do dyrektorów wiceburmistrz Ireneusz Kabat - nie by³oby nawet na ogrzewanie. Ledwo wystarcza to na wynagrodzenia. W szkole nr 1 w klasach
jest od 20 do 31 osób. Od³¹czenie
miejscowoœci Prusinowo i Worowo
spowoduje, ¿e klasy bêd¹ liczyæ od
22 do 25 uczniów w niektórych oddzia³ach, a w szkole w Be³cznej – od
16 do20 osób. Przejœcie dzieci do
Be³cznej nie spowoduje zmniejszenia œrodków dla Szko³y nr 1, poniewa¿ gmina przekazuje szkole pieni¹dze wed³ug faktycznych potrzeb.
W zwi¹zku z tym nie ma zagro¿enia,
¿e w SP1 przestanie istnieæ jakikolwiek oddzia³. W zwi¹zku z t¹
zmian¹ nie by³o protestów, owszem,
pojawi³y siê pojedyncze g³osy
sprzeciwu, ale ucich³y, gdy rodzice
pojechali do szko³y w Be³cznej i
zobaczyli w jakich warunkach ich
dzieci bêd¹ siê uczy³y. Wiêkszoœæ
mieszkañców Be³cznej wyra¿a zgodê na to, aby dzieci z Prusinowa i
Worowa uczêszcza³y do ich szko³y
– wyjaœnia³ wiceburmistrz.
Jako pierwszy g³os w dyskusji
zabra³ Leszek Olizarczyk przedstawiciel Rady Rodziców i Rady Szko³y w SP 1.
- Projekt zmian obwodów szkó³
w naszej gminie zak³ada, ¿e zostan¹
przesuniête obwody i z SP1 zostan¹
w³¹czone do SP w Be³cznej. Pan
burmistrz powiedzia³, ¿e by³y konsultacje z rodzicami. Ale jak pañstwo zauwa¿acie, gdy z jednej strony s¹ zabierane dzieci, z drugiej
strony s¹ dodawane, to powstaj¹

dwie strony tego manewru. Konsultacje odby³y siê tylko z rodzicami
dzieci, które bêd¹ ze Szko³y Podstawowej nr 1 zabierane i z rodzicami
Szko³y Podstawowej w Be³cznej.
Nie by³o takich konsultacji z nami.
My, rodzice, nie mieliœmy nawet
mo¿liwoœci zapoznania siê z tym
pomys³em. Dowiedzieliœmy siê dopiero z publikacji prasowych. Szko³a w wyniku zmiany obwodu straci
29 dzieci. Jest tak, ¿e rodzice maj¹
czêsto starsze dzieci w SP1 i m³odsze, które bêdzie mia³o uczêszczaæ
do Be³cznej. Przypuszczam, ¿e rodzic nie bêdzie chcia³ posy³aæ jedno
dziecko do £obza, a drugie do
Be³cznej i oboje da do Be³cznej.
Dodatkowo z tych mieszkañ socjalnych w Worowie dzieci równie¿
przejd¹ do Be³cznej, co daje 40.
dzieci. To jest grubo ponad 10.proc.
stanu uczniów Szko³y Podstawowej
nr 1. Je¿eli pañstwo radni chc¹ zadowoliæ wszystkich, to czemu nie
chcecie „zadawalaæ” rodziców
SP2? Nie jest nasz¹ intencj¹ blokowanie uchwa³y. Szko³a w Be³cznej
powinna posiadaæ wiêkszy stan, aby
funkcjonowaæ. Czy nie powinno
byæ tak, ¿e w przypadku tak znacz¹cej i nag³ej utraty tylu uczniów nie
powinna ta zmiana powodowaæ solidarnej utraty uczniów wszystkich
szkó³? Czy nie da siê przy okazji
czêœæ ulic przesun¹æ do obwodu SP
nr 1? To nie wymaga takiego nak³adu pracy. Nasza wstêpna analiza
wykaza³a, ¿e dzieci mieszkaj¹ce
przy ul. Bema chodz¹ do SP2, to
samo przy ul. Szkolnej, choæ ulica
nosi nazwê od SP1. Mo¿e wiêc ten
kwadrat ulic: Bema, Koœcielna,
G³owackiego i Szkoln¹ przy³¹czyæ
do obwodu SP1? Kilkanaœcie lat
temu SP1 by³a szko³¹ gminn¹ i mia³a obowi¹zek zrzeszaæ tylko
uczniów z terenu gminy, ale od kilkunastu lat jest szko³¹ podstawow¹
i powinna na takich samych prawach
zrzeszaæ uczniów miejskich i wiejskich – powiedzia³.
Z tym nie zgodzi³ siê wicebur-

mistrz Kabat, który wyjaœni³, ¿e
przeprowadzi³ bardzo szczegó³ow¹
analizê, która wykaza³a, ¿e w obwodzie „Jedynki” jest wiêcej urodzeñ,
ni¿ w obwodzie „Dwójki”. Dodatkowo, ze wzglêdu na kubaturê
obiektu, SP1 zawsze bêdzie mia³a
mniej uczniów, ni¿ SP2. Zauwa¿y³,
¿e taki ruch móg³by spowodowaæ
koniecznoœæ nauczania na zmiany w
SP1, gdy w SP2 by³yby puste sale.
- Nie widzê zagro¿enia, iloœæ
oddzia³ów zostanie, zmniejszy siê
tylko liczba uczniów w klasie. Cieszy³bym siê bardzo, gdyby dziecko
chodzi³o do klasy, gdzie jest mniejsza liczba uczniów, ni¿ do klasy,
gdzie jest 30. Ka¿dy nauczyciel
twierdzi, ¿e lepiej jest uczyæ w klasie, gdzie jest dwudziestu kilku
uczniów. Nie mówiê, ¿e ta uchwa³a
jest definitywna. We wrzeœniu zawsze mo¿emy przeanalizowaæ sytuacjê i oko³o stycznia i lutego podj¹æ
now¹ uchwa³ê, przesuwaj¹c do obwodu SP1 jak¹œ ulicê. Dzisiaj i tak
du¿o dzieci z obwodu SP nr 2 jest w
SP1. - powiedzia³.
Anna Magdalan z kolei zaapelowa³a, aby obwodów nie traktowaæ
restrykcyjne, by nie rozdzielaæ rodzeñstwa.
W tym wypadku nie bêdzie takiej koniecznoœci, bo wyboru bêd¹
mogli dokonywaæ rodzice.
Radni nie mieli obiekcji, tym
bardziej, ¿e obwody nigdy nie by³y
restrykcyjne i dzieci uczêszcza³y z
innych obwodów do ró¿nych szkó³.
W przerwie pojawi³y siê g³osy,
¿e g³ównym powodem dyskusji ze
strony SP 1, by³a obawa nauczycieli
o utratê nadgodzin. Inna rzecz, ¿e na
szko³y wiejskie jest podwójna subwencja, wiêc op³aca siê, aby w takiej
szkole uczy³o siê wiêcej dzieci, tym
bardziej, ¿e utrzymanie niemal pustych klas kosztuje. Gdzieœ pomiêdzy tym jest dobro dziecka, które ma
wiêksze mo¿liwoœci nauki w klasie,
w której jest mniej uczniów, pod
warunkiem jednak, ¿e poziom nauczania jest wysoki.
mm

INFORMACJE
Agnieszki Weso³owskiej „Listy do nieszczêœliwych”

Refleksy? Ciekawsze s¹ refleksje
(£OBEZ) Nasza ³obzianka Agnieszka Weso³owska wyda³a trzeci tomik wierszy. Tydzieñ
temu szef ksiêgarni „Wspó³czesna” pan
Jerzy Mechliñski zorganizowa³ spotkanie z
autork¹ i promocjê jej tomiku.
Kultura w £obzie jest uboga w
twórców, dzie³a i mi³oœników Pegaza, a potwierdza³a to frekwencja – przyby³o zaledwie kilka
osób. By³ Leon Zdanowicz, który
odkry³ talent Agnieszki i wypromowa³ j¹ wydaj¹c jej pierwszy
zbiorek wierszy pod szyldem wydawanego kwartalnika £abuŸ.
Widaæ by³o, ¿e lata spêdzone na
rozmowach z Leonem wywar³y na
niej znacz¹cy wp³yw nie tylko literacki, ale i zbudowa³y jak¹œ duchow¹ zale¿noœæ miêdzy nimi.
Z £obza Agnieszka przenios³a
siê do Krakowa, gdzie obecnie
znalaz³a pracê w jednym z wydawnictw. Czy to znaczy, ¿e na
trwa³e wybra³a drogê bycia w
œwiatku literackim? Chyba zbyt
wczeœnie, by to wyrokowaæ. Dlaczego? Wydaje siê, ¿e Agnieszka
wci¹¿ szuka swojego miejsca, a
potwierdzaj¹ to jej najnowszy tomik „Ars vitae Listy do nieszczêœliwych”.
Tomik wyda³a Oficyna Wydawnicza Atut z Wroc³awia
(2008), a wstêpem opatrzy³ go
prof. Jerzy Jarzêbski. Przeczyta³a
go obecnym na spotkaniu w ksiêgarni polonistka z gimnazjum Joanna Marek. Wydanie wspar³y finansowo starostwo i urz¹d miejski
w £obzie.

Kieruj¹c siê tytu³em Ars vitae
– sztuka ¿ycia, siêgaj¹cy po tomiki „nieszczêœliwi” byæ mo¿e oczekiwaliby jakiegoœ poetyckiego
wsparcia i przybli¿enia – na czym
sztuka ¿ycia polega. Zawiod¹ siê.
Ju¿ pisz¹cy wstêp prof. Jarzêbski
mia³ trudnoœci z odczytaniem
przes³ania wierszy autorki; „Wynika to z pozornego braku logiki w
obrazowaniu i poetyckim wywodzie, z nagromadzenia s³ów i wizji, których zasada spójnoœci jest
czasami niepojmowalna”. Poszukuje usilnie jakiegoœ klucza do jej
poezji, pytaj¹c - „Czy mamy szanse doprowadziæ do jednoznacznoœci odczytania wierszy?” i odpowiada – „Ale¿ sk¹d! Te obrazy i
sensy musz¹ pozostaæ jakby w
po³owie zanurzone w mroku, niejasne (mo¿e i dla samej autorki?)”.
Podzielam te uwagi i wydaje mi
siê, ¿e te wiersze s¹ ca³y czas próbami stylistycznymi Agnieszki,
która jednak musi najpierw rozwi¹zaæ dylemat – co chce innym
powiedzieæ od siebie. Na razie skupia siê na refleksach. Mam nadziejê, ¿e dojdzie na swojej drodze
równie¿ do refleksji, przechodz¹c
od w³asnych imaginacji do dialogu
z drugim cz³owiekiem i œwiatem,
bo to s¹ najciekawsze obszary w
kulturze.
KAR

Str
Str.. 9

INFORMACJE

Str
Str.. 10

tygodnik ³obeski 24.02.2009 r.

Podziêkuj¹ wodoci¹gom
Prezes PWiK wyszed³ z sali trzaskaj¹c drzwiami
(£OBEZ). Podczas obrad
komisji bud¿etowej, jaka
mia³a miejsce w miniony
pi¹tek, prezes PWiK
wyszed³ z sali
konferencyjnej
trzaskaj¹c drzwiami.
Radni mieli du¿o pytañ
i w¹tpliwoœci, a ma³o
konkretnych
odpowiedzi. Mimo
próœb nie otrzymali
od spó³ki dokumentów,
zas³aniaj¹c siê
tajemnic¹ handlow¹.
W zwi¹zku z tym radni
nie przyjêli taryf,
usprawiedliwiaj¹c siê
niepe³nymi danymi.
Zgodnie z proponowanymi taryfami op³at za zbiorowe zaopatrzenie
w wodê i zbiorowe odprowadzanie
œcieków w tym roku gospodarstwa
domowe, odbiorcy przemys³owi,
pozostali odbiorcy, mieliby p³aciæ
2,34 z³ m/szeœc. netto, czyli 2,50
z³ m.szeœæ. brutto (w roku ubieg³ym
2,28 i 2,44 z³).
Gospodarstwa domowe, odbiorcy
przemys³owi i pozostali odbiorcy za
œcieki mieliby zap³aciæ 3,74 z³ m.szeœc.
netto, i 4 z³ m.szeœc. brutto (w roku
ubieg³ym 2,80 i 3 z³).
Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemys³owi i pozostali odbiorcy, stawka op³aty abonamentowej za
us³ugê odczytu wodomierza przy
punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (lub wodomierza „lokalowego”) ma wynosiæ 3,40
z³/miesi¹c netto, 3,64 z³/miesi¹c
brutto (w ubr. - 3,49 i 3,73 z³).

Trochê zmian w op³atach
Na terenie gminy £obez dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków prowadzi Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
£obzie.
Przedsiêbiorstwo zaproponowa³o, aby w taryfach wystêpowa³a
stawka abonamentowa za us³ugê
odczytu wodomierza przy punkcie
czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (lub wodomierza „lokalowego”) w rozliczeniu miesiêcz-

nym. Przedsiêbiorstwo zrezygnowa³o z umieszczenia w taryfach
odrêbnej op³aty za odczyt wodomierza wody bezpowrotnie zu¿ytej,
ze wzglêdu na fakt, ¿e op³aty te by³y
pobierane tylko dwa razy w roku
(³¹cznie 633 op³at), a wp³ywy z tego
tytu³u wynios³y 2.209 z³.
Plan rozwoju i modernizacji
urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy
£obez realizowany przez PWiK
zak³ada³ w roku 2009 nadk³ady inwestycyjne w wysokoœci: urz¹dzenia wodoci¹gowe – 85 tys. z³, urz¹dzenia kanalizacyjne – 28 tys. z³.
Jednak burmistrz £obza stan¹³ na
stanowisku, by rozwój i modernizacja urz¹dzeñ wodoci¹gowych na
terenie miasta i gminy realizowany
by³ bezpoœrednio z bud¿etu gminy.
Rada Miejska w £obzie 29 stycznia
2009 r. przyjê³a, ¿e nak³ady inwestycyjne ujête w taryfach 2009 bêd¹
dotyczyæ tylko urz¹dzeñ kanalizacyjnych w kwocie 28 tys. z³.
Burmistrz £obza skorygowa³
przed³o¿ony wniosek taryfowy poprzez zmniejszenie kosztów przypisanych do wody o 85 tys. z³. Na skutek tego cena brutto 1 m.szeœc. wody
z proponowanej przez przedsiêbiorstwo wysokoœci 2,70 z³, zmala³a do
2,51 z³.

Zawy¿one taryfy?
Kontrolê wniosku taryfowego
przeprowadzili pracownicy Urzêdu
Miejskiego w dniach 9-10 lutego.
Mimo tego, podczas komisji bud¿e-

towej, radni mieli wiele zastrze¿eñ
zarówno do przedsiêbiorstwa, jak i
urzêdników Urzêdu Miejskiego
oraz burmistrza.
Radni stanêli na stanowisku, ¿e
nie ma ¿adnego uzasadnienia, aby w
koszty ogólnozak³adowe w³¹czaæ
5,5 etatu. Ich zdaniem pó³ etatu nale¿y przenieœæ do kosztów, jakie spó³ka prowadzi w ramach dzia³alnoœci
w³asnej. Jak zauwa¿ono - tam zostaje jedynie pó³ etatu; zdaniem radnych
powinien byæ przynajmniej jeden.
- Powinno siê 66.508, 62 z³ wy³¹czyæ z kosztów ogólnozak³adowych, z wynagrodzeñ. Równoczeœnie z kosztów ogólnozak³adowych
sugerujemy, by wy³¹czyæ 11.810 z³,
s¹ to koszty, które wynik³y w zesz³ym roku w styczniu. Prosiliœmy
pani¹ Ciechañsk¹, ¿eby poprosi³a o
informacje od spó³ki, co by³o w
miesi¹cu styczniu. Takich informacji nie otrzymaliœmy, jako niemo¿liw¹ do rozdzielania w kosztach –
powiedzia³a przewodnicz¹ca komisji rewizyjnej Helena Szwemmer.
Skoro spó³ka nie potrafi³a rozliczyæ siê z nadwy¿ki kosztów styczniowych, radni postanowili wy³¹czyæ j¹ z kosztów ogólnozak³adowych, maj¹cych wp³yw na wysokoœæ taryf za wodê i œcieki.
Przedsiêbiorstwo zamierza³o
równie¿ zmniejszyæ produkcjê
wody, zwiêkszaj¹c jednoczeœnie
koszty, co w konsekwencji da³oby
tak¹ sam¹ kwotê za mniejsz¹ iloœæ
wody. Radni nie widzieli celowoœci
takiej zmiany i zaproponowali, aby
pozostawiæ produkcjê wody na ze-

sz³orocznym poziomie. Zauwa¿yli,
¿e taryfy s¹ nadmiernie obci¹¿one.
Kolejn¹ pozycj¹, któr¹ radni dok³adnie przeanalizowali by³y koszty za ci¹gniki.
Radna Krystyna Bogucka, zwracaj¹c siê do burmistrzów powiedzia³a:
– Przegl¹daliœmy wasz protokó³
z weryfikacji taryf. Nie zwracacie
uwagi na podstawowe rzeczy, poniesione koszty podzielone przez
iloœæ sprzeda¿y jednostek, jakoœ nie
odpowiadaj¹ w danych miesi¹cach.
Koszty transportu za rok 2007,
na bazie których planowane s¹ koszty do taryf, s¹ elegancko zrobione z
podaniem kosztów itd. I np. koszt –
1 godz. pracy ci¹gnika, z tego wynosi³a 14,73 z³, na dzisiaj mamy
28x102,6. Podczas pracy w komisjach spieraliœmy siê mocno o fakt,
¿e godzina zegarowa nie równa siê
motogodzinie. Prosi³am pana burmistrza, by przyj¹³ to. W protokole
doczyta³am ¿e ci¹gnik pracowa³
1157 godzin, motogodzin 820 –
sprawa, która budzi³a w¹tpliwoœci
przez kilka posiedzeñ. Skoro firma
proponuje nam 28 z³ za jedn¹ godzinê pracy ci¹gnika bez wynagrodzenia, a z wynagrodzeniem 32,27 z³, to
zastanawiam siê panie burmistrzu
dlaczego pan z tego nie skorzysta³.
Jest to ró¿nica tylko 2,60 z³. Kiedy
podzieli³am wartoœæ kosztów przez
jednostki analogicznie z wynagrodzeniem wychodzi mi koszt pracy
ci¹gnika 16,73 z³ bez wynagrodzenia. Jest to najbardziej prawdopodobne w stosunku do taryf roku
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za wspó³pracê?
ubieg³ego, bo by³o 14,73 z³. I to nie
budzi w¹tpliwoœci. Podstawowy
koszt stanowi paliwo. W kalkulacji,
gdzie s¹ bez wynagrodzenia mamy
zupe³nie inne jednostki, ni¿ z wynagrodzeniem. Dlaczego tu nie sprawdziliœcie tego dok³adnie? Nale¿a³oby sprawdziæ, dlaczego jest taka
ró¿nica miêdzy wykonanym w zesz³ym roku a planowanym kosztem
z tego roku itd. To jest najwa¿niejsza sprawa – powiedzia³a radna.
Odnoœnie ci¹gników w¹tpliwoœci mia³ równie¿ radny Urbañski.
– Skalkulowaliœmy koszty ci¹gników. Wymiana opon, to koszt 4
tys. z³! No ludzie, dlaczego 4 tysi¹ce, skoro gwarancja jest na dwa lata,
jeœli chodzi o opony do ci¹gników?
Koszty ci¹gnika wp³ywaj¹ równie¿
na cenê wody - powiedzia³.

Nie mam zamiaru siê
denerwowaæ i wys³uchiwaæ,
¿e Misiun sobie jak¹œ tam
firmê buduje.
Na tym delikatnoœci wobec spó³ki skoñczy³y siê. G³os zabra³ radny
Henryk Stankiewicz, który w swojej
emocjonalnej wypowiedzi zarzuci³
spó³ce, ¿e ta niezgodnie z prawem
broni radnym dostêpu do dokumentów, a z tych co przedstawia, niewiele wynika.
– Mogê pokazaæ wam wniosek
taryfowy z innej spó³ki, gdzie
wszystkie koszty s¹ wyliczone co
do z³otówki. Do wniosku powinny
byæ do³¹czone dokumenty, na co te
pieni¹dze id¹. Pisze mi siê tutaj, ¿e
koszty transportu, to ci¹gnik, koparka... Ile który sprzêt kosztuje?
62 tys. z³, to nie s¹ ¿arty, ¿eby takie
pieni¹dze wydawaæ. Pyta³em
pani¹ z NIK-u i ona powiedzia³a,
¿e radni, a szczególnie komisja rewizyjna, maj¹ prawo otrzymaæ
wszystkie dokumenty zwi¹zane z
zaopatrzeniem w wodê i odprowadzaniem œcieków, a zak³ad takie
dokumenty musi im udostêpniæ.
Jeszcze raz napiszê do NIK-u,
¿eby mi to potwierdzili na piœmie.
Nie mo¿e tak byæ, ¿e nie wiemy na
czym stoimy. Jest jedyna okazja w
tym roku, ¿eby w³aœnie te wszystkie sprawy wyprostowaæ. Panie
burmistrzu - proszê od nich to
wyegzekwowaæ. Jeœli nie bêd¹
chcieli z nami wspó³pracowaæ, ja
bym proponowa³ panie burmistrzu
podziêkowaæ za wspó³pracê i pomyœleæ o rozwi¹zaniu tego problemu w jakiœ inny sposób. Musi to
byæ zrobione uczciwie, ja nie mam

zamiaru siê denerwowaæ i wys³uchiwaæ, ¿e Misiun sobie jak¹œ tam firmê
buduje. Niech sobie buduje, tylko
niech buduje to uczciwie.

Aby zachachmêciæ
W sukurs radnemu posz³a H.
Szwemmer, która zwróci³a uwagê, ¿e przy wyborze ³obeskiej
spó³ki za³o¿ono, ¿e warto mieæ
w³asnego producenta, w³asne podatki i zatrudnionych ludzi z w³asnego terenu.
- Tym siê sugerowaliœmy, daj¹c
propozycjê zawierania umowy z t¹
sam¹ firm¹, która jest. Jednak w
sprawach rozrachunku nic nie zrobi³a. Liczyliœmy na to, ¿e od tego
roku wszystkie zawierane umowy i
kalkulacje bêd¹ bardziej szczegó³owe, jaœniejsze i bardziej przemawiaj¹ce do wszystkich. Okazuje siê, ¿e
one s¹ na tyle czytelne na ile trzeba,
by to zachachmêciæ, u¿ywam tego
s³owa z pe³n¹ œwiadomoœci¹. Dlatego ¿e informacje, które w ubieg³ym
roku by³y zdecydowanie jasne, w
tym roku s¹ pominiête zupe³nie milczeniem, ¿eby siê niczego dok³adnie nie dopatrzyæ. Gdy w kosztach
ogólnozak³adowych potrzebujemy
wiedzieæ dok³adnie dlaczego one s¹
takie wysokie w jednym tylko miesi¹cu – styczniu ub. roku, kiedy s¹
wy¿sze od œredniej przeciêtnej
kosztów, a wiadomo, ¿e koszty s¹
mniej wiêcej stabilne. Przegl¹daliœmy informacje za okres trzech lat,
nie ma zbyt wielki ró¿nic na prze³omie tego okresu. W 2007 roku wynosi³y one w granicach 32 tys. z³
miesiêcznie, w ubieg³ym roku 35
tys. z³. W jednym miesi¹cu wypad³o
48 tys. z³. Na nasze pytanie o przyczynê tak wysokich kosztów otrzymujemy informacjê z PWiK, ¿e ¿adnych danych szczegó³owych nie

dostaniemy. Pytam siê dlaczego?
Co to jest za tajemnica handlowa?
Jak¹ my tajemnicê handlow¹ chcemy sprzedaæ? S¹ to koszty, które w
70. procentach dotycz¹ wody i kanalizacji, czyli s¹ to koszty, które w
niewielkiej mierze dotycz¹ spó³ki.
S¹ to koszty, które s¹ podstaw¹,
wchodz¹ do wniosku taryfowego i
musimy mieæ do nich wgl¹d od pocz¹tku do koñca. Tajemnica handlowa nie polega na tym, ¿eby nie udostêpniaæ dokumentów. My mamy
mieæ rzetelne, czyste informacje –
powiedzia³a.
Radni zwrócili równie¿ uwagê
na fakt, i¿ w ¿aden sposób nie byli w
stanie doliczyæ siê ile osób i kto
przyporz¹dkowany jest do wodoci¹gów, do kanalizacji, a kto - do
op³aty abonamentowej.

Na której wersji pracujemy?
Radna Bogucka zauwa¿y³a, ¿e
nieelegancko jest, gdy pracownik
Urzêdu nie potrafi odpowiedzieæ
komisji na podstawowe pytania.
- Przez trzy lata robi³am analizê.
W 2007 roku by³am u pana burmistrza z wyliczeniami poprzednich
trzech lat i pokazywa³am jaki
wskaŸnik powinien byæ naliczany
do wody. Pan wie co mi pan wtedy
powiedzia³ – by³o mi bardzo przykro panie burmistrzu. Proszê siê nie
zadawalaæ tym, ¿e w protokole mam
napisane ¿e 125 z³ wychodzi cena za
roboczogodzinê koparki, a my
mamy policzone po 95 z³. To ¿adne
zadowolenie, bo je¿eli w danym
miesi¹cu jest praca koparki 37 godzin, a koszt 34 tys. z³, (918 z³/h) to
mnie przera¿a i nie chcê o tym dyskutowaæ, ale to siê znajduje w pana
protokole sporz¹dzonym przez
pana pracowników. Taka jest prawda – powiedzia³a radna.
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Radny Leszek Gajda zauwa¿y³,
¿e od poprzedniej kadencji filozofia
przedsiêbiorstwa nie bardzo siê
zmieni³a.
- Gdybym by³ przedstawicielem
spó³ki nie patrzy³bym na ustawy o
rachunkowoœci. Sporz¹dzi³bym jasne, przejrzyste zestawienie. Wiadomo, ¿e wymogi formalne s¹ okreœlone, ale trzeba mieæ coœ ponadto,
¿ebyœmy tutaj nie mieli powodów do
dyskusji. To nie jest tak, ¿e za
wszelk¹ cenê chcemy zani¿yæ
sztucznie ceny wody i œcieków i
zmniejszyæ dochody spó³ki, ale
¿eby by³o to jasne i zrozumia³e dla
ka¿dego. Powinno daæ to do myœlenia, skoro taryfy nie zostaj¹ zatwierdzone przez radê, wchodz¹. Jest to
jakiœ sygna³, ¿e coœ jest nie tak –
powiedzia³ radny.
Radna Bogucka doda³a, ¿e
wprawdzie s¹ œciœle okreœlone godziny pracy na ci¹gniku, jednak nigdzie
nie jest okreœlone ile z tych godzin
kierowca zatrudniony w taryfach
przepracowa³ na rzecz wodoci¹gów.
Po uwagach ze strony radnych
g³os zabra³ prezes Józef Misiun,
jednak jego wyjaœnienia niewiele
wnios³y. T³umaczy³, ¿e trudno polemizowaæ nie maj¹c przed sob¹ dokumentów.
- W latach ubieg³ych transport
by³ po kosztach, nie by³o awarii, nie
by³o kosztów, stawka wynosi³a wiêc
12 - 14 z³. Pamiêtajmy, to nie s¹ ci¹gniki spod ig³y. Co do opon - s¹ dwa
ci¹gniki i przyczepa, to jest 16 opon
– wyjaœnia³.
Radna Bogucka jednak dopytywa³a - w jaki sposób wszystko spó³ce pasuje, skoro ci¹gnik zu¿ywa 5 litrów paliwa co ju¿ daje 20 z³, a prezes podaje 14 z³. Radny Gajda z
kolei zauwa¿y³, ¿e w kalkulacji jest
zawarty koszt tylko jednego ci¹gnika i przyczepy, a nie dwóch.
Na pytania radnych odpowiedzi
nie udzieli³a równie¿ ksiêgowa
PWiK, która stwierdzi³a, ¿e nie wie,
na której z przedstawionych przez
ni¹ wersji pracuje rada. Radna
Szwemmer doda³a, ¿e mia³y miejsce
negocjacje, a ich wyniki nie zosta³y
zawarte w kosztach do taryf.
Podsumowaniem dyskusji by³y
s³owa radnego H. Stankiewicza,
który stwierdzi³, ¿e nie ma co dyskutowaæ ze spó³k¹, jeœli rada nie otrzymuje wszystkich dokumentów, których potrzebuje.
W konsekwencji przeciwko projektowi g³osowa³o czterech radnych, taka sama liczba rajców
wstrzyma³a siê od g³osu, za przyjêciem nie g³osowa³ nikt.
mm
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OG£OSZENIA DROBNE

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

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

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

INNE

Region
Kupie stare dokumenty, karty pocztowe, widokówki i inne. Tel. 508 262
927, 091 387 33 11.
Sprzedam przyczepê D-46, podwójne burty, stan dobry; siewnik do
zbo¿a POZNANIAK – stan dobry;
rozsiewacz nawozu – stan dobry;
œrutownik do zbo¿a bijakowy – stan
dobry. Tel. 660 010 540.
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.

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

NIERUCHOMOŒCI

£obez
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.
Wynajmê pomieszczenie ju¿ od
100 z³/mkw., Radowo Ma³e. Tel. 604
997 741.
Sprzedam 4 ha £obez - Unimie. Tel.
609 311 340.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹,
£obez, przy Szymanowskiego,
uzbrojona. Tel. 091 397 63 35, 517
401 635.
Sprzedam lokal o pow. 16 mkw. w
centrum £obza, przy ul. Niepodleg³oœci. Cena do uzgodnienia. Tel.
505 721 688, 091 397 30 56.

NIERUCHOMOŒCI

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

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.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe - £obez H. Sawickiej. Tel. 091
397 60 54.

Region
Sprzedam ziemiê w Prusinowie,
prawie 1 ha. Tel. 066 1061 815.
S³awoborze – dzia³ki budowlane z
dogodnym dojazdem, blisko media
- sprzedam. Tel. 665 250 185 lub
032 223 19 63.

£obez
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.

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

Gryfice

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

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.

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

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

£obez

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w Resku w starym budownictwie, 53
mkw. Kontakt z panem Piotrem - tel.
665 483 052.

Sprzedam Forda Mondeo r. 96, Volvo V70 r. 99. Tel. 506 272 584.

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.

MIESZKANIA

Sprzedam dzia³ki budowlane 53 a i
32a w ZagoŸdzie – przy trasie
£obez – Drawsko (przy hydroforni).
Tel. 692 173 708.

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.

Wynajmê pomieszczenia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w Radowie
Ma³ym. Tel. 604 997 741.

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

Drawsko

MOTORYZACJA

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.

(wp³ata na konto)

Sprzedam kawalerkê w Wêgorzynie, 37,9 mkw., pokój, kuchnia,
³azienka, ogrzewanie gazowe. Tel.
785 420 682.

Sprzedam gara¿ murowany. Wêgorzyno, ul. 3 Maja. 12.800 z³. Tel. 608
813 947.

Sprzedam dzia³kê budowlano –
roln¹ 3500 mkw. w Rogowie z dojœciem do rzeki. Mo¿liwoœæ zrobienia
stawów. Tel. 091 397 84 51.
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Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.
Q Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.

Sprzedam mieszkanie na ul.
Orzeszkowej o pow. 36 mkw. (2 pokoje), po kapitalnym remoncie wraz
zabudow¹ kuchni, przedpokoju i
szaf¹ w sypialni. Cena 120 tys. z³.
Tel. 501 520 406.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w
£obzie, II piêtro. Tel. 091 397 40 28.
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.
Sprzedam mieszkanie 35 mkw. w
£obzie. Tel. 661 374 570.
Sprzedam na dzia³alnoœæ handlowo
– us³ugow¹ lub temu podobne
mieszkanie w œcis³ym centrum
£obza – parter 48,3 mkw., piêtro
25,43 mkw. z pomieszczeniami gospodarczymi, udzia³em w gruncie
ok. 74% w starym budownictwie.
Tel. 509 239 374.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Resku o pow. 53 mkw., 2 pok.,
kuchnia, ³azienka z wc, gara¿, piwnica i strych. Cena do uzgodnienia.
Tel. 665 483 052.
Pilnie poszukuje mieszkania 1 lub
2-pokojowego w £obzie. Tel. 661
108 757 po godz. 17.
Mieszkanie w³asnoœciowe bezczynszowe, 3 pokojowe, 66 mkw., I
piêtro w bloku w Lesiêcinie, 8 km od
£obza sprzedam. Tel. 504 091 593.
Mieszkanie 3 pok. w Unimiu, 67
mkw., bezczynszowe, po remoncie
+ gara¿ 40 mkw. Cena 125 tys. do
uzgodnienia. Tel. 887 256 755.

INFORMACJE
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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
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MIESZKANIA

Region

Gryfice

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

Sprzedam komfortowe mieszkanie
w Gryficach 64 mkw., 3 pokoje, rozk³adowe, du¿y balkon, niski czynsz.
Cena do uzgodnienia. Tel. 091 384
41 69.

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.

Do wynajêcia mieszkanie 48 mkw.
w centrum Gryfic. Tel. 091 384 23
18, 694 613 202.
Sprzedam mieszkanie w Gryficach,
64 mkw., 3 pokoje. Tel. 091 384 41 69.
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.

W³odarze
na szczycie
(£OBEZ). W czwartek 26 lutego 2009 r. starosta ³obeski spotka siê
z burmistrzami gmin wchodz¹cych
w sk³ad powiatu, w celu omówienia
szczegó³ów organizacyjnych £obeskiej Baby Wielkanocnej oraz
udzia³u powiatu w Dniach Województwa Zachodniopomorskiego,
które w tym roku bêd¹ mia³y miejsce w Katowicach 2009.
Z kolei dzisiaj w Starostwie Powiatowym w £obzie o godz. 16.00
odbêdzie siê posiedzenie wspólne
Komisji Rady Powiatu. Komisje
zaopiniuj¹ materia³y, które bêd¹
przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu, która odbêdzie siê 3 marca
2009 r.
op

FELIETON
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Polska sonda¿owa odmiana: mê¿a, stanu i okr¹g³ego sto³u

KTO ZA DZIADKA MA J. PI£SUDSKIEGO, A KTO
KOGOŒ ZUPE£NIE INNEGO?
PO£¥CZYLI SIÊ W USA
DZIÊKI FUNDACJI
Bywa³em blisko pewnego rodzaju osobników, którym nasz kraj, bior¹c pod uwagê ostatnie dwadzieœcia
lat, sporo zawdziêcza. Co to zaœ takiego, to - zawdziêcza, to do dzisiaj
na ten temat s¹ tylko dyskusje, zgrabnie sterowane lub wyciszane, i nikt z
nich niczego siê nie dowiaduje.
Osobnicy ci, a i osobniczki, to stypendyœci pewnej fundacji amerykañskiej, która starannie wyselekcjonowanej m³odzie¿y polskiej, tylko czerwonej, organizowa³a w USA sowicie
op³acane studia, które przygotowywa³y do przejêcia tu w kraju na miejscu wszystkiego, co siê tylko da.
Pierwszy raz o tym zamierzeniu s³ysza³em od m³odego cz³owieka, którego dziewczyna akurat tego rodzaju
studia w USA koñczy³a, ale nie mia³a
absolutnie ¿adnego zamiaru powrotu
do kraju, by tu cokolwiek przejmowaæ. Tak siê jej spodoba³y USA. Jej
ch³opak, tu wytypowany do studiów
op³acanych przez fundacjê amerykañsk¹, powzi¹³ zamiar, by do³¹czyæ
do dziewczyny na terytorium USA i
siê z ni¹ wêz³em po³¹czyæ, i na sta³e
ju¿ tam pozostaæ. Od tamtych lat ju¿
o nim nie s³ysza³em. Amen.

W POSZUKIWANIU
STRACONEGO PAÑSTWA
S³yszê o innych stypendystach
fundacji. To s¹ nazwiska absolutnie
z pierwszych stron dzisiejszej polityki. Ale, tylko czerwoni. M³odzie¿
normalna, polska, na studia op³acane przez tê fundacjê siê nie ³apa³a,
bo sporz¹dzanie list si³¹ rzeczy le¿a³o w rêkach tylko czerwonych.
Pierwsze z brzegu nazwisko tych
studentów, to Aleksander Kwaœniewski, który, jak widaæ, nie tylko w Moskwie ukoñczy³ szko³ê wywiadowczo-dziennikarsk¹, ale i na nauki amerykañskie te¿ siê za³apa³. Ciekawe,
jako cz³owiek kogo? Czyj? Oto pytanie. Co prawda potem super szpieg
Zacharski na ³amach prasy polskiej
postawi³ przys³owiow¹ kropkê nad „i„
dodaj¹c do Kwacha jeszcze Millera i
Oleksego, ale tego rodzaju rewelacje
w Polsce kompletnie na nikim nie
robi¹ wra¿enia, gdy¿, gdyby robi³y, to
trzeba by siê wszystkim zaj¹æ. A na to
Polska si³ nie ma, bo - jak twierdzi tu
ju¿ bardzo wielu odpowiedzialnych
ludzi – Polska znów nie ma swego
pañstwa. Rozmontowano je.
Ostatnim bastionem tego by³ego
terytorium, w zamiarach pañstwowe-

go, jest wszelka energetyka, w tym
linie przesy³owe, które s¹ ju¿ przygotowywane pod m³otek. Zemke na
dobitkê otwarcie twierdzi, ¿e komisja sejmowa w sprawie Olewnika
niczego nie poka¿e, bo wszystko
zostanie ukryte za formu³ami pañstwowych tajemnic. Widaæ, jakieœ
pañstwo tu jednak jest. Jakie?
Szkolenie Kwacha w USA w Polsce zaowocowa³o wys³aniem polskich ¿o³nierzy do Iraku, jak siê okazuje - za frajer. ZgódŸmy siê, ¿e na
przyk³ad Roman Giertych, nawet po
studiach w USA, a¿ na tak heroiczny
czyn pomocy USA by nie poszed³.
Dlatego wyszed³ z Sejmu. I ¿aden to
teraz m¹¿ stanu, a Kwach tak.

NA STANIE TYLKO MÊ¯OWIE
STANU
Jerzy Szmajdziñski, bez studiów
w USA, nie dokona³by zakupu F 111,
a z ca³¹ pewnoœci¹ nie uczyni³by tego
Andrzej Lepper, który zryw ku Polsce teraz przyp³aca zgrabnie pomyœlanymi aferami i aferkami. O Klewkach jakoœ ju¿ siê nie wspomina, bo
szykuje siê, ¿e jakichœ tam wiêŸniów
goœciæ jednak mo¿emy. Zamiast tarczy antyrakietowej?
Napomykam o tym wszystkim,
gdy¿ akurat w dniu najfatalniejszego
kursu z³otówki (ci¹gle jeszcze waluta), tubylcze media poinformowa³y,
¿e mê¿em stanu Polski (ju¿ bez pañstwa?) jest Donald Tusk. Po piêtach
depcz¹ mu wspólnym pl¹sem Wa³êsa i Kwaœniewski z lew¹ nog¹ odbudowan¹ przez Wa³êsê w³aœnie. A
drug¹ w lêdŸwiowej pomrocznoœci
baga¿nikowej. Owa para niegdyœ,
wydawa³o siê, ideologicznie ró¿na,
wedle sonda¿u jest poprzedzana
przez mê¿a stanu - Donalda Tuska.
Ten zaœ najbardziej zas³yn¹³ udzia³em w obalaniu jedynego, jak dot¹d,
po wiadomym roku, rz¹du polskiego; teamu mecenasa Jana Olszewskiego. I tak nie tylko, ¿e tamten rz¹d
zosta³ obalony, to na dobitkê znakomicie uda³o siê póŸniej rozmontowanie pañstwa polskiego na potrzeby
zewnêtrzne, a¿ do tego stopnia, ¿e
gospodarki polskiej nie mo¿na wesprzeæ solidnym zastrzykiem gotówki, bo to nie jest polska gospodarka,
i ewentualne zyski te¿ nie bêd¹ jej.
Identycznie jest z bankami. Teraz
jeszcze plus opcje walutowe.

OPCJE WALUTOWE JAK
GWÓ•D• DO TRUMNY
Determinacja

Waldemara

Pawlaka w sprawie opcji walutowych jest chyba najbardziej podyktowana tym, ¿e wicepremier
zda³ sobie sprawê, co krajowi narobi³ te¿ bior¹c udzia³ w obalaniu
rz¹du Jana Olszewskiego. Tusk
zaœ nadal idzie w zaparte niesiony
szerokim oddechem sonda¿owym.
Dzisiaj widaæ - jest ju¿ na wszystko za póŸno, bo banki przecie¿
obce dok³adnie zawsze wiedzia³y,
po co i w jakich celach montowa³y
siê na terytorium niegdyœ jeszcze
pañstwa polskiego. Identycznie
jest z wielkimi przedsiêbiorstwami. Tego rodzaju technik na stypendium w USA naszych stypendystów uczono przede wszystkim,
ale – przypomnijmy - stypendystów starannie wyselekcjonowanych.
Obciêto dotacje bud¿etowe dla
zbrojeniówki, niechc¹cy podaj¹c,
¿e i te zak³ady nie s¹ dawno nasze.
Najwa¿niejsze nale¿¹ do spó³ek
amerykañskich. Gdyby rz¹d rzuci³
tam pieni¹dze, natychmiast by ich
tam nie by³o. Identycznie jest w
obcych tu bankach, w otwartych
funduszach emerytalnych, a najciekawsze mamy te¿ „jak w banku”, bo
jeszcze przed nami.
W tego rodzaju sytuacji zdolni
pijarowcy rzucaj¹ pozosta³oœciom
po narodzie do wyboru mê¿ów stanu. Akurat, gdy z³otówka na samym
dnie. I pozosta³oœci wybieraj¹, a
pijarowcy podaj¹ starannie skrojone wyniki, które wt³ukuj¹ pozosta³oœciom pewnego szczególnego rodzaju media. Tusk, Wa³êsa, Kwaœniewski. Pierwszego uhonorujmy
nazwiskiem mecenasa Jana Olszewskiego, drugiego Cenckiewiczem,
trzeciego raportem szpiega Zacharskiego. Pozostaj¹ nam z tego równania pozosta³oœci po narodzie, plus
trzech mê¿ów stanu, plus opcje
walutowe, plus z³otówka, ale ju¿
pod dnem.

CZY KIEDYKOLWIEK WEJDZIE
DO NAS NATO ?
Kiedy Bronis³aw Geremek sk³ada³ podpis pod wejœciem Polski do
NATO (kiedy¿ to wreszcie NATO
wejdzie do Polski, jakoœ do dziœ
doczekaæ siê nie mo¿emy), wielu
akurat nie za bardzo odpowiada³o,
¿e to akurat ten cz³owiek sk³ada taki
podpis. Kilka tajemnic zwi¹zanych
z tym panem nie zosta³o rozwi¹zanych do dzisiaj, a do tego jeszcze
zgin¹³ tragicznie, zaœ przyczyny tragedii nie uda³o siê wyjaœniæ. Szko-

da, ¿e do tej pory nie uda³o siê dopilnowaæ rzeczywistego wejœcia Polski do NATO, militarnych inwestycji, itp. Coraz g³oœniej s³ychaæ pytania, na czym polega to, ¿e my jesteœmy w NATO, skoro akurat likwiduj¹ nam przemys³ zbrojeniowy. I
nie wiadomo – mamy wreszcie jak¹œ
armiê, czy te¿ nie?

CI¥G KU JEDNEJ POETYCE
O co w tym wszystkim chodzi?
Proszê zauwa¿yæ, ¿e dzisiaj w poetyce Radia Maryja wypowiada siê
ju¿ wielu polityków, w tym wspominany Waldemar Pawlak namawiaj¹cy do kupowania polskich towarów.
Napomykana rozg³oœnia prosi o to
Polaków ju¿ od bez ma³a dziesiêciu
lat. A¿ tu do³¹czy³ nawet do niej
koalicjant Platformy.
Próby wyrzucania poza wszelkie nawiasy Antoniego Macierewicza, maj¹ te¿ wszelkie cechy dzia³ania na zamówienie zewnêtrzne. Rosji! Znamienity uczestnik wa¿nej
œledczej komisji sejmowej, likwidator WSI, minister... A do tego pr¹cy
ku Polsce niepodleg³ej, niespo¿yty,
pe³en wiary, ¿e Polska mo¿e byæ,
mo¿e siê staæ. Groszoroby budz¹ siê
zaniepokojone. Ju¿? Znów? Co na
to jego przeciwnicy? Wiadomo.
Coraz bardziej widaæ, ¿e w polskiej polityce mo¿e byæ tylko groszorobiane pêtactwo. Sprzedajne.
Byle tylko realizowa³o plan na Polskê podjêty gdzieœ w œwiecie.

PACYNKA BEZ DOWODU
OSOBISTEGO
Minister finansów, Rostowski,
to pacynka w rêkach Balcerowicza.
To wiadomoœæ z radia publicznego.
Bo Balcerowicz Polsce nie odpuœci³. Teraz g³osi, ¿e kapitalizm nie
upad³, a jeœli nawet, to on go uratuje.
Pierwsza w tym ratunku bêdzie Polska. Jest szansa, ¿e tym razem po
kontroli NIK-u w ministerstwie
Rostowskiego ta pacynka nawet bez
Trybuna³u Stanu oddali siê na powrót do Londynu. Pamiêtaj¹ Pañstwo, przyjecha³ tu na ministra finansów, a nie mia³ nawet naszego
Dowodu Osobistego. Nie mia³. Bo
kto, jak kto, ale on wie, ¿e tu ju¿
¿adnego pañstwa nie ma. Trzeba
tylko pogasiæ œwiat³a.

KOMU SIÊ JESZCZE ŒNI?
Pêtactwo polityczne p³ywa na
powierzchni tylko dlatego, ¿e godzi
siê na realizowanie polityki innych
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wobec nas wszystkich. I liczy – ile
trzeba si³y na jednego Polaka, gdy
ten znów na wysokoœci sierpnia zatêskni za Polsk¹. Czy starczy policji, wojska, ochron wszelakiego rodzaju, stra¿y miejskich, itp. A jak nie
starczy, to co? Moskwy nie ma, Unia
nie wejdzie, bo ju¿ tu ci¹gle jest,
USA za daleko, zreszt¹ - wycofuj¹
siê z tarczy, czyli s¹ domówieni z
Ruskimi? No, wiêc? Komu bêdzie
siê chcia³o jeszcze raz ruszyæ na
pêtaków – mê¿ów stanu teraz? Geremek mówi³, ¿e Polacy do demokracji nie doroœli. Mecenas Jan Olszewski zaœ mawia³, ¿e Polaków w
granicach tego terytorium jest oko³o dziesiêciu procent. To super wa¿ne rozpoznania. Trzeba przyj¹æ je
jako prawdziwe i do roboty, do têsknoty. Ale - nie do groszoróbstwa. To
ju¿ passe ...

WSTRZYMANO EMISJÊ
AUDYCJI O OKR¥G£YM
STOLE
Dzisiejsi intelektualiœci pierwszej wody, m³odziutcy naukowcy,
dziennikarze, Okr¹g³y Stó³ definiuj¹ w poetyce audycji Radia Maryja. Tak siê ³¹cz¹ pokolenia. Po
latach polska m³odzie¿ wybitna w
badaniach historycznych dochodzi
do prawd, które w Radiu Maryja s¹
obecne od dawna. Znakomita audycja telewizyjna o Okr¹g³ym Stole
zosta³a zrealizowana przez Macieja
Gdulê, socjologa - cz³onka zespo³u
Krytyki Politycznej. SYSTEM 09 to
tytu³ piêcioodcinkowego cyklu dokumentalnego zrealizowanego w
20. rocznicê Okr¹g³ego Sto³u. Scenariusz i re¿yseria: Andrzej Horuba³a i Wojciech Klata. Emisjê odcinków w programie 2 TVP rozpoczêt¹
w poprzednim tygodniu wstrzymano do marca. Dotychczasowe odcinki s¹ dostêpne na stronie www.system09.pl
Wszystkie drogi w dwadzieœcia
lat po Okr¹g³ym Stole prowadz¹ do
tego, ¿e to by³o wielkie oszustwo
zrealizowane na zlecenie wrogich
nam wszystkim si³. Naczelni oszuœci obecnie s¹ podawani jako mê¿owie stanu wybrani tymi mê¿ami
przez Polaków. Reporter telewizyjny wykonuj¹cy propagandowy prikaz zakpi³ sobie z mocodawców i z
mê¿ów stanu za t³o podawanej informacji maj¹c warszawski Pomnik
Marsza³ka Pi³sudskiego. Ka¿dy
wie, ¿e Marsza³ek nie by³ dziadkiem
ani Tuska, ani Wa³êsy, ani Kwaœniewskiego. Ale czyimœ dziadkiem
nie tylko by³, ale i jest. A to m¹¿ stanu w³aœnie. Pytanie naszego czasu –
czy przys³owiowe „cioty” mog¹ byæ
mê¿ami stanu? Wedle sonda¿y –
mog¹. W Polsce, ale w Polsce tylko
pewnego rodzaju. I do czasu oczywiœcie.
Tadeusz Nosel
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Kosmicznie w „Dwójce”

(£OBEZ). W miniony czwartek w Szkole Podstawowej nr 2
odby³y siê uroczyste obchody
œwiêta patrona szko³y. Podczas
obchodów Copernicusa po³¹czono zabawê z nauk¹ oraz...
t³ustym czwartkiem. Nie zabrak³o gier i zabaw na terenie szko³y
i poza ni¹.
Uczniowie podzieleni na grupy
mieli do wykonania marsz zadaniowy w terenie, a po powrocie do szko³y na uczestników czeka³a Kosmiczna Grochówka.
Mi³oœnicy rysunku wziêli udzia³
w konkursie plastycznym pod nazw¹
„Na Mlecznej Drodze”, a sportowcy w turnieju „Pierniczek - Koperniczek”. Na sali sportowej nie zabrak³o emocji, a zawodnicy poszczególnych dru¿yn dopingowali siê
wzajemnie. Mimo ogromnych emocji na sali panowa³a dyscyplina, jak
na sportowców przysta³o. Jako ¿e
by³ to t³usty czwartek, wychowawcy
przygotowali dla swoich podopiecznych Marsjañskie P¹czki. Na
korytarzu nie zabrak³o wystawy –
oczywiœcie zwi¹zanej z cia³ami niebieskimi. Po mocnych wra¿eniach
mo¿na by³o spocz¹æ w Kawiarence
pod Gwiazdami, gdzie panie czêsto-

wa³y uczniów s³odkoœciami. Nie zapomniano równie¿ o mi³oœnikach
rozwi¹zywania ró¿nych zagadek,
dla których przygotowano „Rozkosze £amania G³owy”, czyli gry i zabawy logiczne.
Pocz¹tkiem obchodów œwiêta
patrona by³ korowód, na czele którego sz³a orkiestra, a za ni¹ uczniowie podzieleni wed³ug znaków zodiaków. Orkiestra zagra³a jeszcze
na po¿egnanie na szkolnym korytarzu i... zostawi³a uczniów SP2 z
mnóstwem atrakcji i bardzo dobrym
humorem. Nastêpny Copernicus –
za rok.
mm

List otwarty
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Po pierwsze – rzetelnoœæ

Nie wiem z jakich Ÿróde³
czerpa³ swoj¹ wiedzê redaktor NT£, podpisuj¹cy siê
inicja³ami (sc) ale wiem, ¿e
pisz¹c tekst pt.: „So³tysi
maj¹
g³os!”
(NT£;
3.02.2009) wykaza³ siê wyj¹tkow¹ nierzetelnoœci¹,
albo te¿ niekompetencj¹ lub z³¹
wol¹. Poinformowa³ on bowiem
czytelników, ¿e radni Rady
Miejskiej w Wêgrzynie podjêli
uchwa³ê umo¿liwiaj¹c¹ so³tysom zabieranie g³osu w punkcie:
interpelacje radnych. Z przedstawionej w gazecie relacji wynika, ¿e za zmian¹ porz¹dku g³osowa³o 6. radnych, przeciw – 4.,
a 2. wstrzyma³o siê od g³osu.
Otó¿ 6 g³osów „za” to jest za
ma³o, aby podj¹æ decyzjê o
zmianie porz¹dku obrad. Dla
tego celu niezbêdna jest bezwzglêdna wiêkszoœæ, a wiêc w
tym przypadku 7. radnych. Zdziwienie budzi opisywana przez
redaktora NT£ radoœæ so³tysów
z powodu dokonanej jakoby
zmiany porz¹dku obrad, który
przecie¿ nie zosta³ zmieniony.
Coœ tu wyraŸnie nie gra. Bardzo
proste i jasne regu³y podejmowania uchwa³ prowadz¹ do
wniosku, ¿e jedynym wyt³umaczeniem tak nierzetelnej relacji z
obrad mog³a byæ wy³¹cznie z³a
wola.
Nawiasem mówi¹c to jestem
ogromnie zdumiony wrzaw¹,
jak¹ od kilku ju¿ miesiêcy, rozpêtuje siê wokó³ sprawy udziela-

nia g³osu so³tysom przez przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej w Wêgorzynie. Przeœledzi³em szereg protoko³ów z obrad rady i muszê stwierdziæ,
¿e nie spotka³em przypadku, by
przewodnicz¹ca KuŸmiñska uniemo¿liwia³a so³tysom wypowiadania
siê w interesuj¹cych ich sprawach.
Sta³o siê wrêcz coœ przeciwnego.
Przewodnicz¹ca, jak przypuszczam, z w³asnej inicjatywy, do punktu: „interpelacje radnych”, którego
treœæ i zakres reguluje §42, pkt 6 oraz
§ 44, pkt 3 Statutu Gminy, wprowadzi³a mo¿liwoœæ zabierania g³osu
przez so³tysów. Z tej niefortunnej
decyzji, wykraczaj¹cej poza zapisy
ujête w Statucie, zmuszona by³a siê
wycofaæ, co da³o przyczynek do nies³usznych ataków na jej osobê. Takie jest prawo, i taka jest koniecznoœæ. Zapewnienie radnym warunków dla niczym nie skrêpowanego
procesu podejmowania uchwa³ stanowi¹cych prawo lokalne to podstawowy obowi¹zek przewodnicz¹cego rady gminy, a w pewnym zakresie
tak¿e i burmistrza. Nale¿y przyj¹æ
do wiadomoœci, ¿e Rada Miejska
jest suwerenem na terenie gminy,
podejmuj¹cym decyzje w imieniu
lokalnej spo³ecznoœci. Prawo g³osu
w trakcie sesji maj¹ jedynie radni na
zasadach prawem okreœlonych, a o
udzieleniu g³osu lub jego odebraniu
decyduje prowadz¹cy obrady. Ta
zasada ma umo¿liwiæ radnym podejmowanie decyzji jedynie w oparciu
o stosowne dla tego celu dokumenty
oraz obiektywnie prezentowane rzeczowe argumenty. Mog¹ te¿ w okre-

œlonych tematach wys³uchaæ so³tysów. Nie mo¿e byæ tak, by obrady
gminnego parlamentu odbywa³y siê
pod presj¹ zebranych na sali goœci.
Sesja nie mo¿e byæ otwartym zebraniem mieszkañców, nawet je¿eli oni
pe³ni¹ funkcje so³tysów. To nie jest
Hyde Park. Jestem przekonany, ¿e
komu jak komu, ale uczestnikom
obrad wêgorzyñskiego parlamentu
tego t³umaczyæ nie trzeba, bowiem
wiele ju¿ w tej materii doœwiadczyli. Szkoda tylko, ¿e niektórzy próbuj¹ podwa¿aæ fundamenty gminnej demokracji, a Nowy Tygodnik
£obeski swoimi publikacjami wpisuje siê w promowanie dzia³añ niezgodnych z prawem, i niedobrych
dla rozwoju lokalnej demokracji.
So³tysi s¹ bardzo wa¿nym elementem gminnego samorz¹du i je¿eli
tylko chc¹ to mog¹ uczyniæ wiele
dobrego dla swoich spo³ecznoœci,
tak jak na przyk³ad so³tys Po³chowa
- Pan Józef Wojnarowski. Trzeba
tylko chcieæ. Nikt i nigdy nie zabrania³ so³tysom wypowiadania siê na
sesjach Rady Miejskiej, ale we w³aœciwym czasie. Przewidzianym dla
tego celu punktem w porz¹dku sesji
od zawsze s¹: wolne wnioski i
oœwiadczenia. To, ¿e tego rodzaju
prawid³owoœæ nie wzbudza zachwytu radnych nie jest nowin¹. Ju¿
8 lat temu, w 2001 roku, so³tysi z
terenu gminy Wêgorzyno, skierowali na rêce Zbigniewa Sobczyka,
ówczesnego przewodnicz¹cego
rady, petycjê o umo¿liwienie im wypowiadania siê w punkcie: interpelacje radnych. Nie wiem czy prze-

wodnicz¹cy Sobczyk tak¹ zmianê do porz¹dku obrad wprowadzi³, ale faktem jest, ¿e taki zapis
nie zosta³ ujêty ani w Statucie
Gminy, ani te¿ w porz¹dku jakiejkolwiek sesji, w której mia³em mo¿liwoœæ uczestniczyæ.
W œwietle powy¿szych faktów mo¿na powzi¹æ przekonanie, ¿e dzisiejsza „jazda” po
decyzjach przewodnicz¹cej i
niektórych radnych jest ewidentn¹ akcj¹ maj¹c¹ na celu
zdyskredytowanie ich postaci w
oczach mieszkañców gminy, pomimo tego, ¿e fakty przemawiaj¹ na ich korzyœæ. W tej sytuacji mo¿na tak¿e podejrzewaæ,
¿e NT£ próbuje prowadziæ
swoj¹ grê polityczn¹ poprzez
podawanie do publicznej wiadomoœci nieprawdziwych informacji. Tego rodzaju podejrzenie
wzmacnia fakt, i¿ radnym Rady
Miejskiej w Wêgorzynie jest
osoba zatrudniona w Nowym
Tygodniku £obeskim. Myœlê, ¿e
wobec tego faktu nie jest nazbyt
wygórowanym oczekiwaniem,
aby relacje zamieszczane w
NT£, gazecie o zasiêgu powiatowym, by³y przyk³adem rzetelnoœci, kompetencji i obiektywizmu, aby by³y Ÿród³em wiadomoœci wiarygodnych i sprawdzonych. W takich sprawach
nale¿y patrzeæ szerzej ni¿ przez
okres jednej kadencji samorz¹du, przez pryzmat osobistych
ambicji lub uprzedzeñ.
Ryszard Brodziñski

Biskup Andrzej Dziêga nowym Metropolit¹
Szczeciñsko-Kamieñskim
(REGION) W dniu 21 lutego
br., Ojciec Œwiêty Benedykt
XVI mianowa³ biskupa
Andrzeja Dziêgê,
dotychczasowego biskupa
Diecezji Sandomierskiej,
arcybiskupem Metropolit¹
Szczeciñsko-Kamieñskim.
Zast¹pi on ks. arcybiskupa Zygmunta Kamiñskiego, któremu Ojciec Œwiêty zleci³ pos³ugê w charakterze Administratora Apostolskiego
Archidiecezji Szczeciñsko-Kamieñskiej.
Biskup Andrzej Dziêga urodzi³
siê w 1952 r. w Radzyniu Podlaskim. W 1971 roku rozpocz¹³ studia w Wy¿szym Seminarium Duchownym w Siedlcach, które

ukoñczy³ przyjmuj¹c w 1977 roku
œwiêcenia kap³añskie z r¹k bp.
Jana Mazura. W roku 1982 zosta³
skierowany do odbycia studiów
stacjonarnych na Wydziale Prawa
Kanonicznego KUL. Licencjat
uzyska³ w roku 1985 na podstawie
rozprawy Proces ustny w prawie
kanonicznym Katolickich Koœcio³ów Wschodnich, pisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Edmunda
Przekopa. W roku 1988 uzyska³
stopieñ naukowy doktora nauk
prawnych w zakresie prawa kanonicznego na podstawie rozprawy
Recepcja myœli Giuseppe Chiovendy w koœcielnym procesie ustnym przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jerzego
Grzywacza. Przed otrzymaniem
sakry biskupiej pe³ni³ wiele funkcji koœcielnych.
W 1995 roku na podstawie roz-

prawy habilitacyjnej Strony sporu w
kanonicznym procesie o niewa¿noœæ ma³¿eñstwa uzyska³ stopieñ
naukowy doktora habilitowanego
nauk prawnych w zakresie prawa
kanonicznego. Od 1998 roku jest
profesorem KUL. Prowadzi zajêcia
z zakresu koœcielnego prawa procesowego oraz polskiego prawa rodzinnego. W latach 1996-2008 Kierownik Katedry Koœcielnego Prawa
Procesowego. Od roku 1996 pe³ni³
funkcjê prodziekana, a póŸniej
dziekana Wydzia³u Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji
KUL.
7 paŸdziernika 2002 r. Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II mianowa³ go
Biskupem Sandomierskim. W Konferencji Episkopatu Polski pe³ni
funkcje m.in. Przewodnicz¹cego
Rady Prawnej KEP, jest cz³onkiem
Komisji Wspólnej Przedstawicieli

Rz¹du RP i Konferencji Episkopatu
Polski, Zespo³u ds. Duszpasterskiej
Troski o Radio Maryja i Rady ds.
Rodziny.
(r)
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FLORBALOWE POTYCZKI W DOBREJ
W dniach 12 i 18 lutego br. zespo³y dziewcz¹t i ch³opców ze szko³y podstawowej w Dobrej oraz zespó³ dziewcz¹t z gimnazjum w Dobrej uczestnicz¹ce w programie zajêæ pozalekcyjnych realizowanych w roku szkolnym
2008/2009 w szko³ach na terenie gminy Dobra; zajêcia - „FLORBALOWE
POTYCZKI” - rozgrywa³y spotkania
towarzyskie w unihokeja z zespo³ami
SP Maszewo oraz Gimnazjum Resko.
W trakcie rozgrywanych meczów
m³odzie¿ doskonali³a swoje umiejêtnoœci sportowe oraz rywalizowa³a z
rówieœnikami z innych szkó³. Mecze
by³y traktowane jako sparingi przed
zawodami regionalnymi.
Wyniki spotkañ
Ch³opcy
SP Maszewo - SP Dobra 1:2, 1:1, 2:4
Dziewczêta
SP Maszewo - SP Dobra 1:2, 2:1, 2:3
Dziewczêta Gimnazjum Resko Gimnazjum Dobra 1:2 i 0:3.
Zajêcia odby³y siê w ramach programu „Warto byæ aktywnym-rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez zajêcia pozalekcyjne w gminie
Dobra”.
(org)

Przygotowania do sezonu wiosennego

Sarmata sparuje
Sarmata Dobra – Ina Goleniów 2:0
W minion¹ sobotê, o godz.
14.00 Sarmata Dobra
rozegra³ kolejny sparring,
tym razem z zajmuj¹c¹ V
miejsce w tabeli IV ligi In¹
Goleniów.
Mecz zosta³ rozegrany w Pobierowie na sztucznej trawie, bardzo
dobrze przygotowanej przez gospodarzy obiektu. Mecz zakoñczy³ siê
w sumie zas³u¿onym zwyciêstwem
Sarmaty 2:0, chocia¿ przy stanie 0:0
tak¿e Ina Goleniów mia³a sprzyjaj¹ce sytuacje do zdobycia bramek.
Jednak w tych sytuacjach doskonale
spisywali siê obroñcy Sarmaty i graj¹cy w bramce Sebastian Marciniak.
W meczu tym po raz kolejny swoj¹

gr¹ potwierdzi³ przydatnoœæ do dru¿yny nowy zawodnik Sarmaty Piotr
Grochulski. Zespó³ Sarmaty w tym
meczu zagra³ bardzo zdecydowanie
w grze obronnej, a tak¿e bardzo
konsekwentnie i zespo³owo w grze
ofensywnej. Bramki dla Sarmaty po
bardzo ³adnych akcjach kolegów z
dru¿yny zdobyli Emil Kamiñski
(25') i Dawid Dudek (40'). By³ to
kolejny dobry mecz kontrolny Sarmaty z wymagaj¹cym przeciwnikiem, bêd¹cy dobrym zwiastunem
przed zbli¿aj¹cymi siê meczami ligowymi.
Sk³ad Sarmaty: Marciniak, Jaszczuk, Dorsz, Mêdrek, Bonifrowski,
Olechnowicz (78' Olejnik), D.
Dzierbicki, Grochulski, E. Kamiñski (80' Pacelt), Dudek (75' Kieruzel), Padziñski.
estan

Ligi Koszykówki Kadetek

Zwyciêstwo po dogrywce
(RADOWO MA£E) 21 lutego
w hali sportowej w Radowie Ma³ym dru¿yna UKS Radowo Ma³e
rozegra³a mecz Zachodniopomorskiej Ligi Koszykówki Kadetek z UKS „Olimpijczyk” Drawsko Pomorskie.
Mecz by³ ciê¿ki i zaciêty do koñca spotkania. Dru¿yny prawie przez
wszystkie kwarty sz³y ³eb w ³eb.
Czwarta kwarta zakoñczy³a siê wynikiem 47: 47. Jednak po 5 minuto-

wej dogrywce, dziewczêta z UKS
Radowo Ma³e wygra³y mecz 57:51.
Najwiêcej koszy dla „Budziczek”
wrzuci³a Agnieszka Sira.
Radowianki gra³y w sk³adzie:
Agnieszka Sira (kapitan), Patrycja
Komosa, Dorota Kusyk, Dominika
Strzelczyk, Agnieszka Lewandowska, Anna Tchurz, Natalia ¯a³obowska, And¿elika Lewicka, Monika
Budzyñska, Anna K³osowiak i Ania
Wawrzyniak. Trener -Miros³aw
Budzyñski.
(Aga)

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
OGNISKA TKKF „B£YSKAWICA”
Zarz¹d Ogniska Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej
„B³yskawica” w £obzie informuje,
¿e w dniu 6 marca 2008 r. o godz.
18:00 w Cafe-Duo przy hali sportowo-widowiskowej odbêdzie siê zebranie sprawozdawczo stowarzyszenia.
Program zebrania:
1. Otwarcie zebrania i przywitanie obecnych
2. Przedstawienie porz¹dku
zebrania
3. Wybór przewodnicz¹cego
obrad, sekretarza zebrania
4. Przedstawienie sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci Ogniska
za 2008 r.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Ogniska za 2008 r.
6. Przedstawienie protoko³u
Komisji Rewizyjnej z kontroli dzia³alnoœci Zarz¹du wraz z wnioskiem o
zatwierdzenie sprawozdañ Zarz¹du
7. G³osowanie w przedmiocie
zatwierdzenia sprawozdañ
8. Przedstawienie programu
dzia³alnoœci na 2009 r.
9. Zmiana sk³adu Zarz¹du
Ogniska
10. Wyst¹pienia goœci
11. Dyskusja - ocena dzia³alnoœci i osi¹gniêæ, omówienie programu imprez na 2009 r.
12. Wolne wnioski
13. Zamkniêcie obrad
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Kronika naszych mieszkañców
Ma³gorzata i Emil

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

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

tygodnik ³obeski 24.02.2009 r.

Aktywna wieœ
(KARWOWO). Mieszkañcy tej
miejscowoœci ju¿ dawno wykazali
siê inicjatyw¹, tworz¹c Stowarzyszenie, a swoj¹ dzia³alnoœci¹ poszerzaj¹c coraz wiêksze krêgi. Dziœ
maj¹ pomys³ w jaki sposób zagospodarowaæ stoj¹cy w ich miejscowoœci pustostan. Jest tylko ma³e ale
– nale¿y on do Agencji Nieruchomoœci Rolnych, wiêc w planach musia³aby pomóc gmina.
- Gdybyœmy mogli ten obiekt przej¹æ od gminy, to jeszcze w tym miesi¹cu moglibyœmy z³o¿yæ wniosek o adaptacjê budynku. Jesteœmy w norweskim mechanizmie. Pieni¹dze s¹ w
komponencie Równe Szanse, w tym
samym, w którym jesteœmy teraz w
programie szkoleniowym. Gdybyœmy
stworzyli tam Centrum Wspierania
Inicjatyw Wiejskich, to mia³oby du¿e
szanse na projekt i równoczeœnie uratowalibyœmy budynek. Mo¿e siê to
udaæ tylko w partnerstwie z gmin¹. Z
pewnoœci¹ nie bêdziemy mieli szansy
kupna, ale gdyby by³a mo¿liwoœæ u¿yczenia nam go chocia¿by na 10 lat, to
by³oby warto anga¿owaæ siê z finansami. Wprawdzie mamy ³adne biuro
w £obzie, ale czasami aby podj¹æ
jak¹œ decyzjê tutaj musz¹ przyje¿d¿aæ
ludzie ode mnie z wioski. W wiosce
nie mamy siê bowiem gdzie spotkaæ.
Latem jest trochê inaczej, spotykamy
siê na mojej posesji, gdzie mam wiatê,
³aweczki i mo¿emy wspólnie zastanowiæ siê nad kolejnymi dzia³aniami.
Ale to te¿ nie jest najszczêœliwsze, bo
to jest prywatny teren. To nie powinno
tak byæ, ale z koniecznoœci zebrania
robimy tam, a zim¹ to jest problem, bo
albo u mnie w domu, albo tu – innej
mo¿liwoœci nie ma. Przy biurze chcielibyœmy otworzyæ centrum edukacji
na odleg³oœæ, mo¿na by³oby prowadziæ ró¿ne szkolenia, tam jest kuchnia
z zapleczem, ludzie chcieliby kawiarniê sobie na miejscu zrobiæ, piec ciasta i handlowaæ tym na miejscu. Praca
by siê dla kogoœ znalaz³a, jakieœ centrum informacji turystycznej. Przecie¿ my ca³y czas czekamy z szumnym
otwarciem Ekomuzeum, ale musimy
byæ najpierw zakwalifikowani do sieci. Z³o¿yliœmy do Fundacji Partnerstwo dla Œrodowiska, to oni wymyœlili
ten temat i ten program pilotuj¹. Czekamy na ich wizytacjê, bo oni musz¹
zobaczyæ, czy to siê kwalifikuje. ¯eby
pos³ugiwaæ siê logo, to musimy mieæ
od nich pozwolenie. Z tego powodu
wstrzymaliœmy siê z ostatecznym zatwierdzeniem wzoru tablicy informacyjnej. Mo¿e uda siê z tym znaczkiem,
jeœli nie, to tak czy inaczej na wiosnê
bêdziemy musieli j¹ ustawiaæ. Mo¿e
wtedy trochê inaczej to nazwiemy.
Dla tego Ekomuzeum potrzebne jest
centrum informacji turystycznej. Dlatego zale¿a³oby nam na tym budynku
– tam ³adnie zgra³oby siê nam tych
kilka spraw. Chodzi nam o to, ¿eby
zrobiæ centrum aktywnoœci wiejskiej.
My ju¿ sobie to nazwaliœmy w Karwowie, tylko od tego lokalu zale¿y czy

nam siê uda. Jest to nasze ¿ycie codzienne. Nie jest to du¿a grupa, bo to
praca spo³eczna, czasami przy okazji
jakieœ akcji, jednorazowo wiêcej osób
siê zaanga¿uje. To dzia³a w ten sposób,
¿e jak coœ siê udaje, to do³¹czaj¹ kolejne osoby. Podjê³am siê pracowaæ jako
koordynator przy dwóch projektach,
dlatego moim obowi¹zkiem jest pilnowaæ aby to wszystko dzia³a³o. Robiê to
z ogromn¹ przyjemnoœci¹, bo to moja
pasja – powiedzia³a prezes Bo¿ena
Zarecka.
Obecnie stowarzyszenie rozwoju
wsi pod nazw¹ Stowarzyszenie Przyjació³ Karwowa jest w trakcie realizacji projektu szkoleniowego £obeska
Wieœ Aktywna. Z tego powodu otrzyma³o od gminy biuro w £obzie, równoczeœnie mieœci siê tam biuro projektu
przedszkolnego, bowiem Stowarzyszenie prowadzi pierwsz¹ niepubliczn¹ placówkê przedszkoln¹ zarejestrowan¹ w gminie £obez a mieœci
siê ono w Karwowie.
Nieoczekiwanie projekt szkoleniowy cieszy siê du¿ym zainteresowaniem. Dodatkowo wiele osób przychodzi tu po informacje.
- Teraz, gdy zaczêliœmy robiæ wyjazdy studyjne, zaczêliœmy zapraszaæ
ludzi, to pojawi³y siê bardzo interesuj¹ce osoby. Bywa³y dni, ¿e jeden za
drugim tu wchodzi³. Wychodzimy z
za³o¿enia, ¿e jak ju¿ pojawi³o siê coœ
takiego w œwiadomoœci ludzi, to nale¿y to kontynuowaæ. Tu przyje¿d¿aj¹
ludzie zarówno z gminy £obez jak i
spoza niej, bo s³yszeli, ¿e coœ siê tu
dzieje, przychodz¹ z pytaniami, po
radê. Jak ju¿ siê raz coœ pojawi, to trzeba to pielêgnowaæ, nawet w jakieœ innej formie. Trzeba iœæ za ciosem. Poza
tym po przeszkoleniu bêdzie ponad
dwadzieœcia osób i im zapewne bêdzie
potrzebna jakaœ pomoc. Przy zak³adaniu stowarzyszenia jest du¿o pracy,
przy pisaniu projektów równie¿, to nie
jest tak, ¿e usi¹dzie siê i napisze projekt od rêki – doda³a B. Zarecka.
Karwowo jeszcze do niedawna by³o
zapomnian¹ wsi¹, gdzieœ na koñcu
œwiata. Siedziba instytucji jeszcze bardziej wzmog³aby dzia³ania lokalnej
spo³ecznoœci i przyczyni³aby siê do
wizerunku wsi, tym bardziej, ¿e cz³onkowie Stowarzyszenia i mieszkañcy
wsi maj¹ jeszcze wiele planów. mm
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Wyrok
Wpad³ w poœlizg i do rowu
W dniu 17.02.2009 r. o godz.
13.30, na drodze £ugowina - Œwiêciechowo, kieruj¹cy pojazdem marki BMW Jacek T., na prostym odcinku drogi, straci³ panowanie nad pojazdem i wpad³ w poœlizg. W wyniku tego zjecha³ na pobocze i wpad³
do rowu uderzaj¹c w drzewo. Pasa¿erka samochodu z podejrzeniem
z³amania rêki zosta³a odwieziona do
szpitala w Resku.

Naruszy³ zakaz kierowania
W dniu 17.02.2009 r. o godz.
15.25 w £obzie, przy ul. Rapackiego, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego rowerem
Przemys³awa R. Jak siê okaza³o po
sprawdzeniu w komputerowej bazie, mê¿czyzna ma zakaz kierowania pojazdami wydany przez S¹d
Rejonowy w £obzie. Za z³amanie
zakazu kieruj¹cemu grozi kolejna
kara, tym razem zapewne powa¿niejsza.

Zuchwa³a kradzie¿ pieniêdzy
W dniu 19.02.2009 r. o godz.
15.00 w £obzie, przy ul. Kraszewskiego, nieznany sprawca z otwartej
torebki dokona³ kradzie¿y pieniêdzy w kwocie 500 z³ na szkodê El¿biety D. Sprawca ukrad³ portfel z
pieniêdzmi i zbieg³ z miejsca zdarzenia. Prawdopodobnie ucieka³
ulic¹ Obroñców Stalingradu.

Ustalono, ¿e by³ to m³ody mê¿czyzna w ciemnej bluzie z kapturem, mia³ sportowe buty i jasne
spodnie. Policja apeluje do osób,
które mog¹ dopomóc w jego ustaleniu o kontakt z dy¿urnym jednostki
091 5615511 lub 112.

Uszkodzili lusterka
W dniu 22.02.2009 r. o godz.
13.00, na drodze £obez - Wêgorzyno, kieruj¹cy samochodem marki
Opel zderzy³ siê lusterkami z kieruj¹cym samochodem marki
Renault podczas mijania siê pojazdów. W tym przypadku uznano
obopóln¹ winê kieruj¹cych i zostali
oni ukarani mandatami.

Uderzy³a w drzewo
W dniu 21.02.2009 r. oko³o
godz. 8.000 w Resku, na ul. Gdañskiej, kieruj¹ca samochodem marki
Deawoo Tico nie dostosowa³a prêdkoœci do warunków panuj¹cych na
drodze i uderzy³a w przydro¿ne
drzewo. W wyniku kolizji pojazd
uleg³ uszkodzeniu. Kieruj¹ca na
szczêœcie nie dozna³a ¿adnych obra¿eñ.

Zatrzymani poszukiwani
W dniu 20.02.2009 r. na terenie
powiatu ³obeskiego policjanci zatrzymali ³¹cznie 3 osoby poszukiwane. Wszyscy zatrzymani byli poszukiwani do odbycia kary w Zak³adzie Karnym w Nowogardzie.

PUP W £OBZIE INFORMUJE
Powiatowy Urz¹d Pracy w
£obzie informuje, ¿e w zwi¹zku z
wypowiedzeniem przez Bank
PKO BP umowy o wyp³atê-obs³ugê œwiadczeñ dla osób bezrobotnych z terenu Gminy £obez, od
miesi¹ca lutego br. œwiadczenia
dla osób bezrobotnych z Gminy
£obez bêd¹ wyp³acane-dostarczane przez Pocztê Polsk¹ tak, jak
jest to czynione w Gminie Wêgorzyno i Dobra.
Ze wzglêdów technicznych
œwiadczenia bêd¹ dostarczane
przez listonoszy w dniach 18-19-20
ka¿dego miesi¹ca, w zale¿noœci od
wypadaj¹cych w danym miesi¹cu
dni
roboczych.
O terminach wyp³at œwiadczeñ w
kolejnych miesi¹cach, ka¿da osoba
bezrobotna bêdzie dok³adnie informowana. Natomiast osoby, które
posiadaj¹ konta osobiste i które
poda³y ich numery, bêd¹ sk³ada³y
podpisy w pierwszych dniach mie-

si¹ca, a œwiadczenia bêd¹ przekazywane na konta w ci¹gu jednego lub
dwóch dni po z³o¿eniu oœwiadczenia (podpisu) w Urzêdzie Pracy, np.
podpisy w miesi¹cu marcu bêd¹
sk³adane w dniach 04-10 marca, a
wyp³aty bêd¹ realizowane od 6 do
11 marca.
W zwi¹zku ze zmian¹ ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, która wesz³a w ¿ycie z
dniem 01.02.2009, informujemy, ¿e
z powodu braku stosownych rozporz¹dzeñ wykonawczych, formy
wsparcia zatrudnienia takie jak
przygotowania zawodowe i prace
interwencyjne do czasu ukazania siê
ww. aktów prawnych nie bêd¹ realizowane.
Za wszelkie niedogodnoœci
wszystkich naszych petentów przepraszamy.
Powiatowy Urz¹d Pracy
w £obzie

Sygn. akt II K 688/08 Ds. 1539/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 27 stycznia 2009 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant; Emilia Olas bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 27. 01.1009 r. sprawy

Czes³awa £ojko

s. Tadeusza i Danieli z d. Œwierszcz, ur. 26 paŸdziernika 1957 r. w
Wêgorzynie; oskar¿onego o to, ¿e; w dniu 01 grudnia 2008 r. o godz.
06.45 w Wêgorzynie na ul. Runowskiej kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê
w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿onej wynikiem 0,78 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 apar. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Czes³awa £ojka uznaje za winnego zarzucanego
mu czynu i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk wymierza mu karê
grzywny w wysokoœci 50 (piêædziesiêciu) stawek dziennych ustalaj¹c
wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 2 (dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23
czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych (Jedn. tekst: Dz.U. z
1983 r. Nr 49, poz. 223 z póŸn. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz
Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 50
(piêædziesi¹t) z³otych.

Wyrok
Sygn. akt II K 689/08 Ds. 1518/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 27 stycznia 2009 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Emilia Olas bez udzia³u Prokuratora,
po rozpoznaniu dnia 27.01.2009 r. sprawy

Mariusza Janusza Muchy

s. Witolda i Danuty z d. Parkot, ur. 06 czerwca 1974 r. w Po³czynie
Zdroju; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 15 listopada 2008 r. oko³o godz.
16.25 na drodze publicznej nr 0148Z Starogard - Stara Dobrzyca, gm.
Resko nie stosuj¹c siê do wyroku S¹du Rejonowego w £obzie sygn. akt
II K 501/08 z dnia 30 paŸdziernika 2008 r. orzekaj¹cego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych na okres 2 lat,
prowadzi³ rower bêd¹c w stanie nietrzeŸwym, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,25 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 Mariusza Janusza Muchê 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. 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. 71 par. 1 kk orzeka wobec oskar¿onego karê
grzywny w wysokoœci 30 (trzydziestu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
IV. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 5 (piêciu) lat;
V. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
VI.Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych zas¹dza
od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu
op³atê w kwocie 180 (sto osiemdziesi¹t) z³otych.

C MY K

HUMOR TYGODNIA
Z serii: Lekarze
Dentysta schyla siê w³aœnie nad pacjentem i ma zamiar rozpocz¹æ borowanie, gdy nagle zastyga w bezruchu i pyta nieufnie:
- Czy mi siê tylko wydaje, czy te¿ trzyma pan rêkê na moich
j¹drach??
Pacjent spokojnym g³osem:
- To tylko taka ma³a asekuracja. Bo przecie¿ nie chodzi o to,
¿ebyœmy sobie ból zadawali... Prawda Panie Doktorze?
Z serii: Szkoci
Szkot w trakcie naprawiania dachu spada z czwartego piêtra.
Lec¹c mija okno swojego mieszkania i widzi ¿onê przygotowuj¹c¹
obiad. Krzyczy do niej:
- Dla mnie nie obieraj ziemniaków zjem w szpitalu.

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”

Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 6 brzmia³o: „Ka¿dy pragnie
kochania”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Telesfor Waliszewski (Rogowo),
Kazimiera Witkowska (Radowo Ma³e), Lucyna Kêdzierska (£obez),
Zofia Janicka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka
(£obez), Bo¿ena Syjczak (£obez), Ewa Maækowiak (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Ewa Maækowiak z £obza. Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji tygodnika ul. S³owackiego 6 £obez

Z serii: Praca
Konferencja, temat: „kariera zawodowa a wiernoœæ ma³¿eñska”,
referent wyg³asza:
- Pierwsze miejsce jeœli chodzi o zdrady ma³¿eñskie zajmuj¹
lekarze... te nocne dy¿ury sprzyjaj¹, kilka etatów naraz itd.
- Drugie miejsce..to oczywiœcie artyœci...ci¹gle nowe role, plany,
otoczenie.
- ...no a trzecie miejsce...to w³aœnie ludzie tacy jak Pañstwo uczestnicy konferencji, szkoleñ, je¿d¿¹cy w delegacjê.
Z sali odzywa siê facet:
- Protestujê! ju¿ od 20 lat wyje¿d¿am i nigdy mi siê to nie zdarzy³o!!!
Na to g³os z koñca sali, wstaje facet i krzyczy:
- I w³aœnie przez takich jak ty mamy trzecie miejsce!!!

