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List otwarty
do w³adz

OREW zamiast
Starosta w obronie
szko³y w £abuniu? s¹du w £obzie
- mieszkañcy mog¹
podpisywaæ protest
w tej sprawie
Szanowni Mieszkañcy Powiatu £obeskiego!

Apelujemy o sk³adanie podpisów
pod protestem w sprawie likwidacji
S¹du Rejonowego w £obzie.

Wspó³praca ze
Œwiatowidem
jest potrzebna
dla dobra
spo³ecznoœci
³obeskiej
Sparta
Wêgorzyno
po rundzie
jesiennej –
utrzymanie
i budowa
zespo³u na
nastêpny sezon

Podpisy mo¿na sk³adaæ w Starostwie Powiatowym oraz Urzêdach
Gmin Powiatu £obeskiego.
Marek Kubacki Przewodnicz¹cy Rady Powiatu £obeskiego
Ryszard Brodziñski Starosta £obeski

Reklama w tygodniku
Tel. 91 39 73 730
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List otwarty do w³adz

Wraz z koñcem roku
2011 w gminie Wêgorzyno
du¿a czêœæ mieszkañców
(oko³o 30 proc.) otrzyma³a
zawiadomienie z urzêdu
miejskiego (traktujê to
jako ¿yczenia bo¿onarodzeniowe), ¿e Wydzia³ Geodezji i
Kartografii w starostwie powiatowym w £obzie dokona³ modernizacji (zmiany) klasyfikacji dzia³ek w ewidencji gruntów i budynków.
W zwi¹zku z tym bêd¹ nam dokonane zmiany w naliczeniu podatku rolnego i od nieruchomoœci
- uwaga: straszy siê nas od razu, ¿e
nie podpisanie dostarczonego
druku w terminie 7 dni mo¿e skutkowaæ poci¹gniêciem podatnika
do odpowiedzialnoœci karnej
skarbowej (art. 54 kks).
Ki diabe³ - pomyœla³em sobie.
Ale synowi, ¿onie, s¹siadom i
znajomym radzi³em, aby pos³usznie do wymogów w³adzy i paragrafów druki podpisaæ i zanieœæ.
W zwi¹zku z modernizacj¹, akcj¹
na ca³y powiat, na ca³y kraj (tylko
w powiecie ³obeskim wydano 800
tys. z³, a ile w kraju - kto to wie),
nasuwaj¹ siê pytania o cel, o sposób, o przyczynê takiej akcji. Zaskoczenie moje by³o tym wiêksze,
¿e wiem, ¿e stan prawny naszych
gruntów i innych nieruchomoœci
usadowiony w akcie nadania z
1945 r. naszej babci, akcie w³asnoœci rodziców, akcie notarialnym i wpisie do ksiêgi wieczystej
w s¹dzie, nie zmieni³ siê. Tak maj¹
moja ¿ona i syn, ale te¿ s¹siedzi i
znajomi. Zap³aciliœmy za to, kupiliœmy to. Powszechnie te dokumenty i zapisy w nich uznawane
s¹, jak œwiat d³ugi i szeroki, od
zarania cywilizacji, za œwiête.
Nawet w Korei Pó³nocnej i Bia³orusi propaganda tak twierdzi.
Wiêc jakie inne prawo i kiedy
zosta³o stworzone, aby w naszym
nabytym prawie coœ mieszaæ?
Dopiero w starostwie, po dwukrotnym spotkaniu z dyrektorem
Wydzia³u GiK uzyska³em na
czêœæ pytañ wyjaœnienia i musia³em skorygowaæ swoje mniemanie. Po pierwsze - akcja by³a poprzedzona informacjami w odpowiednim czasie, na tablicach w
starostwie i urzêdzie miejskim w
Wêgorzynie oraz w prasie. ¯e na
tablicach informacyjnych - przyj¹³em za pewnik, ale czy w prasie
lokalnej? Sprawdzi³em. Uzyska-

³em informacjê, ¿e w kwietniu
2011 r. zakoñczy³ siê program
aktualizacji ewidencji gruntów.
Czyli musztarda po obiedzie.
Pytam - po co s¹ œwietlice wiejskie, so³tysi, po co urzêdu gmin,
które potworzyliœmy, aby w³adza
by³a bli¿ej? Dlaczego wydajemy
na to pieni¹dze? Urzêdnik starostwa ma pisma, aby burmistrzowie
nag³oœnili akcjê, ale czy sprawdzi³, jak to zosta³o wykonane? 800
tysiêcy wydano, a ja nic nie wiem
o pocz¹tkach tej akcji.
Mnie osobiœcie najbardziej zabola³ wpis do druku IN-1, który
otrzymaliœmy, a w nim, ¿e zmienia
siê klasyfikacjê gruntów: z B-R
(grunty rolne zabudowane) na B
(budowlane). Pan dyrektor wyt³umaczy³ mnie, ¿e prawo nak³ada na
niego obowi¹zek takiej zmiany, bo
my zmieniliœmy charakter u¿ytkowania gospodarstwa rolnego,
przydzielonego naszej babci.
Prawd¹ jest, ¿e zredukowaliœmy
obszarowo to gospodarstwo poni¿ej 1 ha. Dokona³a matka mojej
¿ony, bo takie warunki stworzy³
rz¹d (nie kalkulowa³o siê). A wiêc
wystêpuje u nas kryterium obszarowe - brakuje trochê do 1 ha. Ale
tylko czasowo zredukowaliœmy
obszar - t³umaczê urzêdnikowi. W
dalszym ci¹gu uprawiamy 4 dzia³ki, w sumie 0,45 ha. W sprzyjaj¹cych warunkach dla rolnictwa,
kupimy maszyny i dobierzemy
ziemiê i wykorzystamy zabudowania gospodarcze w stu procentach. Teraz wykorzystywane s¹ na
sk³adowanie warzyw i owoców
itp.
Nasi rodzice byli zwi¹zani z
rolnictwem, my uprawiamy ileœ
tam arów i prawdopodobnie nasze
wnuki te¿ bêd¹ musia³y, bo zak³ady pracy zosta³y zlikwidowane.
Co powoduje zmiana klasyfikacji gruntów z B-R na B? Czy jest
o co kruszyæ kopie? Za dzia³kê budowlan¹ bêdê p³aciæ wy¿sze podatki i poniosê inne koszty (np. notarialne) - wyjaœni³ dyrektor Wydzia³u GiK.
Rozpatrzmy teraz drug¹ stronê
medalu. Dzia³ki budowlane, na
których stoj¹ nasze domy (B-R) stan jej nie zmienia siê ani na jotê;
nie zmienia siê jej powierzchnia,
od kiedy babcia j¹ otrzyma³a.
Uwa¿amy, ¿e dzia³ka budowlana
jest "pe³n¹ gêb¹" dzia³k¹, je¿eli
jest kanalizacja, burzówka, krawê¿niki, chodnik itp. Jak na razie

mamy tylko drogê, pr¹d i wodê.
Czy coœ zmieni³o siê od 1945
roku? Nic. Woda opadowa i roztopowa z drogi jak sp³ywa³a do naszych ogródków i podwórka, i
dalej do piwnicy, tak sp³ywa. Œcieki - musia³em sam wybudowaæ
osadniki, a za wywóz muszê p³aciæ prywatnej firmie. Jest to nieporównywalnie dro¿sze, ni¿ kanalizacja. Jedyny nasz ratunek, ¿e nie
ma jeziorka (bo by³o) pod naszymi dzia³kami, bo jest ruroci¹g drenarski, który sami konserwujemy
i czyœcimy, z naszych sk³adek. Jak
siê znam, jego dzia³anie jest ju¿
nieefektywne i bardzo ograniczone w czasie.
Reasumuj¹c:
1. Nie w pe³ni wype³niam warunki dzia³ki B-R, bo brak kilkudziesiêciu arów.
2. Dzia³ka B nie wype³nia kilku istotnych warunków, by byæ
budowlan¹.
Wynik: równanie nie równowa¿y siê. No urzêdnicy - saldo po
waszej stronie jest ujemne.
Smutno mi, ¿e w³adze samorz¹dowe (burmistrz, starosta i dalej w górê) traktuj¹ nas, wyborców, w sprawach dla nas istotnych, jak przedmioty. Po wyborach niezdolni do dyskusji, rozmów, edukacji. Najlepiej na nas z
góry paragrafami i terminami.
Dobrej woli tyle, co kot nap³aka³.
Tak¹ akcjê robiæ, a procedury
ograniczyæ do minimów prawnych to trochê za ma³o. Rzeczone
800 tys. z³otych wydaæ na geodetów, a zebrañ wiejskich nie zrobiæ? Na organizacjê imprez typu
"Lato z Wêgorzem", rozdanie
"Smoków" jakoœ czas jest. Nie
¿ebym by³ przeciwny tym imprezom, ale… ale… ale… Mo¿e te
800 tysiêcy mo¿na by³o lepiej
wykorzystaæ.
Dla podzielaj¹cych moje argumenty powiem tak; moja si³a argumentów jest za ma³a dla ich argumentu si³y. Musimy siê zorganizowaæ i nie pozwoliæ drenowaæ naszych kieszeni bezkarnie. Wykoñcz¹ nas. Moja babcia w takich
sytuacjach mawia³a: "Niech ktoœ
wymyœli, abym nie musia³a jeœæ".
I niech to bêd¹ ¿yczenia noworoczne 2012 dla w³adz (od do³u do
góry i z góry do do³u): zmodernizujcie nas tak jeszcze, abyœmy nie
musieli jeœæ.
Z powa¿aniem
Antoni Moroz
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Drawska
powiatówk¹?
(WÊGORZYNO). Zarz¹d
Powiatu zdecydowa³
o przekazaniu ul.
Po³udniowej w Wêgorzynie
dla Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad.
Wprawdzie drog¹ krajow¹ jest
ul. Drawska, jednak nie jest ona
u¿ywana ze wzglêdu na s³ab¹ konstrukcjê. GDDKiA z³o¿y³a propozycjê przejêcia w administrowanie
ul. Po³udniowej w zamian za przekazanie Powiatowi ul. Strzeleckiej.
Powiat jeszcze w tej sprawie nie
podj¹³ decyzji, jest ju¿ jednak projekt porozumienia i przygotowane
stanowisko dla zarz¹du.
MM

UWAGA: WYCINAMY
na gruntach rolnych
i nie tylko drzewa
i krzaki tzw. samosiejki
nieodp³atnie.
Zatrudnimy kierowcê kat. C+E
Tel. 913971951 fax. 91 397 00 82.
kom. 509288386, 509288407
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Starosta w obronie s¹du w £obzie
(£OBEZ-WARSZAWA). Przedstawiciele starostwa w £obzie udadz¹ siê do Warszawy
na konsultacje w sprawie zamierzeñ przekszta³cenia S¹du Rejonowego w £obzie w
wydzia³ zamiejscowy s¹du w Gryficach.
- Zaprosi³ nas minister sprawiedliwoœci na konsultacje, ale podejrzewam, ¿e zostanie nam przestawiona koncepcja zmian - mówi starosta Ryszard Brodziñski. - Kontaktowaliœmy siê ze starostami, których dotyczy ten problem i nasze
stanowisko jest takie, ¿e s¹dy s¹
niezawis³e, nie mamy na to wp³ywu, ale te dzia³ania albo argumentacja przedstawiona przez ministra
absolutnie nie znajduje uzasadnienia, bo jaka¿ to jest oszczêdnoœæ?
To kto tu bêdzie w jakikolwiek sposób odpowiada³ za pracê tej placówki w £obzie? WoŸny? Musi byæ
jakiœ kierownik placówki. Nie
wiem, czy bêd¹ to oszczêdnoœci na
obs³udze finansowej. W ksiêgach
wieczystych bardzo siê poprawi³o,
ju¿ nie odczuwamy problemów, ale
w s¹dach odczuwamy powa¿ne
trudnoœci, w tych rozwlek³ych procesach s¹dowych i szereg innych. To
nie jest ruch we w³aœciwym kierunku i nie przyniesie to oszczêdnoœci.
Dostêp do wymiaru sprawiedliwoœci dla przeciêtnego Polaka jest bar-

dzo mocno utrudniony. Ta decyzja
uderza w Polskê lokaln¹, w cz³owieka, to jest niedopuszczalne. Niech
minister przedstawi ca³oœciowe rozwi¹zanie, które poprawi³oby sytuacjê, a nie takie pseudo oszczêdnoœci. Nie zgadzamy siê z tymi zmianami - taka bêdzie nasza opinia. Natomiast trudno, abyœmy przejmowali inicjatywê w organizacji s¹downictwa, to jest kompetencja rz¹dowa, a nie nasza i w ogóle od nas,
powiatów, niezale¿na, poza kompetencjami powiatów, ale opiniê spo³eczn¹ mo¿emy wyraziæ. Po spotkaniu w Warszawie wystêpujemy do
szefa konwentu starostów województwa o zwo³anie konwentu w tej
sprawie, by wyraziæ wspólne stanowisko. W spotkaniu bêdzie równie¿
uczestniczy³ Micha³ Kar³owski –
powiedzia³ starosta ³obeski Ryszard
Brodziñski.
Wyjazd przedstawicieli starostwa w £obzie zwi¹zany jest z planami likwidacji 115 najmniejszych
s¹dów, w tym ³obeskiego. W ich
miejsce maj¹ powstaæ wydzia³y za-

Dlaczego wzrastaj¹
podatki na wsiach
(POWIAT). W kwietniu
bie¿¹cego roku zakoñczy³
siê program aktualizacji
ewidencji gruntów
i budynków dla
województwa
zachodniopomorskiego.
W programie
uczestniczy³o 18 powiatów
naszego województwa,
które za³o¿y³y Celowy
Zwi¹zek Powiatów. Na ten
cel pozyska³y ponad
cztery miliony z³.
Pieni¹dze przeznaczone na projekt pos³u¿y³y do zaktualizowania
ewidencji gruntów. W praktyce wygl¹da³o to tak, ¿e firma zajmuj¹ca
siê wykonaniem zadania sprawdzi³a

z jednej strony dokumentacjê na
terenach gmin, z drugiej strony weryfikowa³a dane w terenie. Tym samym, jeœli w dotychczasowej dokumentacji by³o oznaczenie, ¿e w danej wsi znajduje siê gospodarstwo
rolne, a na miejscu przedstawiciel
firmy widzia³ sklep, w miejscu np.
by³ej stodo³y, b¹dŸ brak jakiejkolwiek dzia³alnoœci rolniczej – weryfikowa³ dane. Starostwo zmienia³o
przeznaczenie terenu z rolniczego
na zgodny z obecnym stanem, np.
mieszkalny, us³ugowy, przemys³owy. O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia gminy. Gminy z kolei zgodnie z wysokoœci¹ podatków uchwalonych przez poszczególne rady
miejskie naliczaj¹ teraz mieszkañcom wsi nowe podatki. St¹d wzrost
podatków na terenach wiejskich.
Nie zmienia siê podatek tylko tam,
gdzie faktycznie nadal prowadzona
jest dzia³alnoœæ rolnicza.
MM

miejscowe wiêkszych s¹dów rejonowych. Jest to projekt rozporz¹dzenia ministra sprawiedliwoœci.
Takie rozwi¹zanie ma usun¹æ zatory i sprawiæ, ¿e sêdziowie zostan¹
równomiernie ob³o¿eni prac¹. Kryterium, zgodnie z którym wyznaczono s¹dy do likwidacji, jest dosyæ
proste – jest nim liczba etatów sêdziowskich w danej placówce. Tam,

gdzie jest poni¿ej 14 sêdziów, maj¹
powstaæ jedynie filie.
Starostwo zredagowa³o pismo
do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina przeciwko planom likwidacji S¹du Rejonowego w
£obzie. Zostanie wys³ane ³¹cznie z
podpisami mieszkañców powiatu
³obeskiego.
MM
Poni¿ej publikujemy treœæ listu.

Pan Jaros³aw Gowin
Minister Sprawiedliwoœci RP
My, mieszkañcy Ziemi £obeskiej, protestujemy przeciwko planom Ministerstwa Sprawiedliwoœci odnoœnie likwidacji S¹du Rejonowego w
£obzie.
S¹d nasz istnieje od chwili przy³¹czenia ziem zachodnich do Rzeczpospolitej Polskiej i odegra³ nieocenion¹ rolê w budowaniu wspólnoty mieszkañców przybywaj¹cych na te ziemie z ró¿nych czêœci œwiata, a g³ównie z
terenów dawnych Kresów Wschodnich.
Dla pozbawionych swoich dotychczasowych „ma³ych ojczyzn” osadników, S¹d Rejonowy w £obzie by³ jednym z namacalnych symboli pañstwa
polskiego niezbêdnych do stworzenia na nowo zerwanych wiêzi spo³ecznych i utrwalenia to¿samoœci wspólnoty.
Obawiamy siê, ¿e planowane zmiany ogranicz¹ w sposób istotny nasz
dostêp do wymiaru sprawiedliwoœci, który i tak ze wzglêdu na skomplikowane procedury i wysokie op³aty s¹dowe nie jest satysfakcjonuj¹cy. Zapewnienia, i¿ likwidacje wielu s¹dów rejonowych nie pogorsz¹ sytuacji, a wrêcz
j¹ polepsz¹, uwa¿amy za niewiarygodne i nie poparte ¿adnymi rzeczowymi
argumentami.
W trosce o przysz³oœæ naszej wspólnoty budowanej z trudem przez blisko ju¿ 70 lat, my, ni¿ej podpisani mieszkañcy Powiatu £obeskiego, prosimy o odst¹pienie od nieuzasadnionego zamiaru likwidacji S¹du Rejonowego w £obzie.
W za³¹czeniu podpisy mieszkañców. (pod takim pismem mo¿na sk³adaæ
podpisy w starostwie i urzêdach gmin w powiecie ³obeskim).
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WÊGORZYNO

W 2012 roku ¿adna ulica
w Wêgorzynie nie bêdzie
zrobiona z gminnych
œrodków

(WÊGORZYNO) Na
ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Wêgorzynie
(29 grudnia 2011 roku)
miejscowi radni
dyskutowali na temat
dróg i chodników w
gminie Wêgorzyno.
Radny £ukasz Nowacki z³o¿y³
interpelacjê dotycz¹c¹ chodnika
przy ul. 3 Maja, biegn¹cego równolegle do budynku numer 22. Radny
zauwa¿y³, i¿ jest tam bardzo w¹sko
i nie ma mo¿liwoœci aby przechodnie siê minêli.
Radna Barbara Pietrusz z kolei
poruszy³a temat chodnika na ul.
Grunwaldzkiej: - Ludzie pytaj¹
mnie, kiedy zostanie zrobiony chodnik na ulicy Grunwaldzkiej, tam
gdzie stoi pomnik ¿o³nierza. Pytaj¹
te¿, dlaczego nie by³o to zrobione w
sezonie letnim.
Druga interpelacja radnej dotyczy³a po³¹czenia ulicy Matejki z
ci¹giem chodnika: - Mieszkam tu
ju¿ wiele lat i tam nigdy nie by³o
chodnika, ani jakiegoœ po³¹czenia.
Ludzie prosz¹, aby temat rozwi¹zaæ.
Dodatkowo radna Barbara Pietrusz zauwa¿y³a, i¿ w gminie w bie¿¹cym roku nie zostan¹ zrobione
¿adne ulice: - Na komisjach zosta³y
przyjête tylko dwa wnioski do bud¿etu. Miêdzy innymi by³ to wniosek o wiêkszym dofinansowaniu dla
Sparty Wêgorzyno. Pierwotnie dotacja mia³a wynosiæ 120.000 z³, ale

Problem
z oœwietleniem
w gminie Wêgorzyno

radni na komisjach przeg³osowali
kwotê o 30.000 z³ wiêksz¹. Podsumowuj¹c, Sparta bêdzie dysponowa³a w przysz³ym roku dotacj¹ w
wysokoœci 150.000 z³. Jestem bardzo zdziwiona, proponowa³am znaleŸæ w bud¿ecie kwotê na remont ul.
Kopernika, wnioskowa³am przynajmniej o sporz¹dzenie projektu, co
by nas kosztowa³o 50.000 z³. Nie rozumiem dlaczego ten wniosek zosta³ odrzucony. Wiosn¹ zrobiliœmy
sobie rajd po naszych wêgorzyñskich ulicach. Nie by³o ¿adnych
wniosków z tego przemarszu. W
2012 roku ¿adna ulica w Wêgorzynie nie bêdzie zrobiona z gminnych
œrodków. - powiedzia³a.
Burmistrz Wêgorzyna odnosz¹c
siê do interpelacji radnego Nowackiego powiedzia³a, ¿e nie ma mo¿liwoœci poszerzenia chodnika, jednak poinformowa³a, i¿ powiat planuje poszerzenie ca³ej ulicy. Nastêpnie burmistrz odnios³a siê do
interpelacji i uwag radnej Barbary
Pietrusz.
- Nie uda³o nam siê zrobiæ chodnika na ul. Grunwaldzkiej, nie mieliœmy tak du¿o si³y roboczej. Na
dzieñ dzisiejszy jesteœmy na etapie
za³atwiania formalnoœci, jednak na
pewno zostanie zrobiony ten chodnik.
Burmistrz na zakoñczenie prosi³a o wiêcej optymizmu: - Proszê o
trochê wiêcej optymizmu i wiary w
to, ¿e zrobimy du¿o w 2012 roku.
Mam nadzieje, ¿e tak jak w poprzednim roku uda nam siê zrobiæ te¿ inwestycje spoza naszego planu. PJ
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(WÊGORZYNO) Na
ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Wêgorzynie (29 grudnia 2011
roku) miejscowi radni poruszyli temat
oœwietlenia na
ulicach miasta
i w wioskach
Temat jako pierwszy poruszy³
wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Szymko mówi¹c o oœwietleniu w Sielsku. Radny z³o¿y³ interpelacjê, aby porozmawiaæ z pracownikami energetyki o odpowiednim ustawieniu lamp.
- O godzinie 8.30 ca³e Sielsko
by³o doskonale oœwietlone przez
lampy. W dobie kryzysu, który nas

czeka, zauwa¿y³em, ¿e w innych
gminach lampy s¹ w³¹czane o okreœlonych godzinach. Na pocz¹tku pomyœla³em, ¿e mo¿e trwaj¹ jakieœ
prace zwi¹zane z oœwietleniem w
Sielsku, jednak przejecha³em przez
ca³¹ miejscowoœæ i nic takiego nie
mia³o miejsca. - stwierdzi³.
Radni jak i so³tysi zauwa¿yli, ¿e
zegary s¹ ustawione astronomicznie, st¹d bior¹ siê pal¹ce lampy, nawet gdy jest ju¿ jasno. Jedna z radnych zauwa¿y³a te¿, ¿e zbyt du¿o
lam siê œwieci przy urzêdzie miejskim.
- Naprawdê jest ten problem z
oœwietleniem. Próbujê kontaktowaæ
siê z pracownikami energetyki, padaj¹ obietnice. Musi siê to zmieniæ.
D¹¿ymy te¿ do zorganizowania
przetargu na dostawcê sprzedaj¹cego energiê gminie. Byæ mo¿e to
wp³ynie korzystnie na zaistnia³¹
sytuacjê - powiedzia³a burmistrz
Wêgorzyna Monika KuŸmiñska. PJ
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Po¿egnanie
so³tysa
(£OBEZ). W ostatniej sesji w
roku 2011 uczestniczy³ by³y ju¿
so³tys Bonina Waldemar Zakrzewski. Przyby³ na zaproszenie
burmistrza i radnych, aby wszyscy mogli go po¿egnaæ w uroczysty sposób.
Waldemar Zakrzewski w krótkich s³owach podziêkowa³ burmistrzom, pracownikom urzêdu, radnym, kolegom i kole¿ankom so³tysom za wspó³pracê. So³tysom przekaza³, aby wspierali siê wzajemnie,
bo tylko w ten sposób mog¹ coœ
uzyskaæ. Przeprosi³ po raz kolejny
za swoje niektóre wyst¹pienia, co
jednak zosta³o przyjête ze œmiechem, albowiem W. Zakrzewskiego
darzono du¿¹ doz¹ sympatii i nikt
nie mia³ mu za z³e ostre nieraz s³owa. Prócz piêknych wi¹zanek kwiatów i upominków od uczestników

sesji otrzyma³ z r¹k Zbigniewa Pude³ko koszulkê z napisem Waldek
oraz z herbem £obza. Prezent zosta³
przekazany w imieniu radnych.
By³y so³tys pozosta³ na obradach;
obecnego so³tysa Bonina na sesji nie
by³o.
MM

Budowa pawilonów do chowu i hodowli norek

Bono Furm Farm
rozbudowuje siê
(RADOWO MA£E) Bono
Furm Farm spó³ka cywilna z siedzib¹ w Wo³kowie, wyst¹pi³a w
poprzednim miesi¹cu do Gminy
Radowo Ma³e z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
Wniosek dotyczy realizacji
przedsiêwziêcia polegaj¹cego na
„Budowie pawilonów do chowu i
hodowli norek wraz z koniecznymi

obiektami towarzysz¹cymi niezbêdnymi do prowadzenia dzia³u
specjalnego produkcji rolnej na terenie dzia³ek nr 95/10, 95/11 i 95/12
obrêb Rekowo, gm. Radowo Ma³e”.
Strony mog¹ zapoznawaæ siê z
dokumentacj¹ sprawy w Urzêdzie
Gminy w Radowie Ma³ym, pok. nr
8, w godzinach pracy urzêdu - od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00
– 15.00.
PJ

3 miliony deficytu w bud¿ecie
(£OBEZ). 29 grudnia ubieg³ego roku rajcy miejscy uchwalili
bud¿et na rok bie¿¹cy. Zgodnie z
nim przewidywane dochody maj¹
wynieœæ 42.926.400,87 z³, natomiast wydatki maj¹ byæ o ponad 3
miliony wy¿sze od dochodów. Planowany deficyt ma byæ pokryty
tradycyjnie ju¿ ze sprzeda¿y papierów wartoœciowych.
Na administracjê publiczn¹
przewidziano 6,3 miliona z³ z tego
niemal 4 miliony z³ przeznaczono
na wynagrodzenia i sk³adki od nich
naliczane. Na oœwiatê i wychowanie
– 15,4 miliona z³, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 10,2 miliona z³, na pomoc spo³eczn¹ – 9,14
miliona z³. Tylko na œwiadczenia

rodzinne, œwiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz sk³adki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spo³ecznego zarezerwowano niemal 4,7 mln z³.
Na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego z kolei zarezerwowano ³¹cznie prawie 2,9 miliona z³,
z tej kwoty wydzielono 1,9 miliona
z³ na domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby, na dzia³alnoœæ biblioteki
zabezpieczono trochê ponad 830
tys. z³.
Na kulturê fizyczn¹ i sport z
kolei przeznaczono tu¿ ponad milion z³, z czego prawie 780 tys. z³ na
obiekty sportowe, natomiast na zadania w zakresie kultury fizycznej –
nieca³e 243 tys. z³.
MM

Biuro reklamy
Tygodnika £obeskiego
Tel. 504 042 532
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OREW zamiast szko³y w £abuniu Wlk.?
(RESKO) Rescy radni
od pocz¹tku roku maj¹
mnóstwo pracy. W
pierwszym kwartale
2012 roku musz¹ podj¹æ
bardzo wa¿ne decyzje
dotycz¹ce oœwiaty
w gminie.
4 stycznia w urzêdzie miejskim
odby³o siê posiedzenie wspólne
komisji rady. Tematem dyskusji
by³a reorganizacja oœwiaty w gminie. Ku zaskoczeniu niektórych radnych, pojawi³o siê wielu mieszkañców £osoœnicy i £abunia Wielkiego, w których to wioskach zapowiadana jest likwidacja szkó³.
Na pocz¹tku burmistrz Reska
Arkadiusz Czerwiñski przedstawi³
sytuacjê w gminie.
- Gmina ma problem z uchwaleniem bud¿etu na 2013 rok. Zmieni³y
siê bowiem zasady uchwalania bud¿etu. W 2013 roku musz¹ zmaleæ
wydatki bie¿¹ce i tym samym wzrosn¹æ dochody, tak, aby mo¿na by³o
bud¿et uchwaliæ zgodnie z przepisami. Ju¿ na ten rok bud¿et zosta³ bardzo ograniczony; we wszystkich
dzia³ach wydatki zosta³y okrojone
do minimum. W moim przekonaniu
przy obecnej sytuacji w przysz³ym
roku bud¿etu nie da siê uchwaliæ.
Jeœli rada nie bêdzie w stanie uchwaliæ bud¿etu, to zrobi to Regionalna
Izba Obrachunkowa. Poprosi³em
pani¹ skarbnik o porozmawianie z
pracownikiem RIO, dziêki temu
dowiedzieliœmy siê wielu rzeczy –
powiedzia³ burmistrz.
Dziura w bud¿ecie na przysz³y
rok to ponad 2 miliony z³otych. Jednak wed³ug wyliczeñ urzêdników
dochód gminy wzroœnie o oko³o
milion. •ród³em wp³ywów do kasy
gminnej maj¹ byæ podatki, które w
tym roku zosta³y uchwalone na najwy¿szym poziomie. Dodatkowo w
gminie maj¹ powstaæ wie¿e wiatrowe. W przysz³ym roku wydatki
musz¹ zmaleæ o oko³o milion z³.
Reorganizacja oœwiaty ma byæ lekarstwem na tê dziurê bud¿etow¹.
Z wyjaœnieñ skarbnik gminy
wynika³o, ¿e gmina musi samodzielnie uchwaliæ bud¿et, bo jeœli tego
nie zrobi, ju¿ na pocz¹tku lutego
uczyni to Regionalna Izba Obrachunkowa.
- Urszula G³od van de Sanden,
cz³onek Kolegium RIO radzi³a, abyœmy zrobili wszystko, ¿ebyœmy to
my uchwalili bud¿et, a nie RIO. Bud¿et uchwalony przez RIO nie obejmuje ¿adnych dochodów maj¹tko-

wych, nie obejmuje te¿ przychodów, wiêc nie dostaniemy ¿adnego
kredytu czy dofinansowania. Regionalna Izba Obrachunkowa w bud¿etowych wydatkach nie ujmuje ¿adnych wydatków maj¹tkowych, bez
wzglêdu na stopieñ zaawansowania
robót. Nie ma w tym bud¿ecie te¿ ani
jednej z³otówki na us³ugi remontowe. Zadania, które planuje siê przekazaæ stowarzyszeniom, nie maj¹
racji bytu w bud¿ecie uchwalonym
przez RIO. Oni tn¹ wydatki bie¿¹ce
od pierwszego rozdzia³u do ostatniego. Musimy ju¿ dzisiaj myœleæ co
robiæ - mówi³a skarbnik.
Burmistrz doda³, i¿ konsekwencje nieuchwalenia bud¿etu mog¹
byæ okropne w skutkach.
- Przepadn¹ umowy o dofinansowania, mo¿e nam wykreœl¹ pieni¹dze na oœwietlenie miasta, wtedy
na drugi dzieñ bêdziemy musieli
wy³¹czyæ w mieœcie lampy, bo bud¿et nie bêdzie obejmowa³ wydatków na oœwietlenie miasta - dopowiada³ burmistrz.
Zgromadzeni rozmawiali o subwencji, jak¹ dostaj¹ szko³y od pañstwa. Dziœ na jednego ucznia w
szkole przypada oko³o 8 tysiêcy z³otych rocznie.
Wed³ug wyliczeñ burmistrza
gmina w przysz³ym roku bêdzie
zmuszona dop³aciæ do ka¿dej szko³y w gminie kolejno: Szko³a Podstawowa w Resku - 259.000 z³, Starogardzie - 119.000 z³, £abuniu Wielkim - 387.000 z³, £osoœnicy 308.000 z³. Dodatkowo do Gimnazjum w Resku - 530.000 z³, a do
Zespo³u Szkó³ - 236.000 z³. £¹cznie
1.840.000 z³. Dla porównania kwota ta ³¹cznie w 2002 roku wynosi³a
360.000 z³; warto wspomnieæ, ¿e
wówczas Zespó³ Szkó³ podlega³ starostwu, a dzieci z Przemys³awia nie
uczy³y siê w Be³cznej, w gminie
£obez.
Z dalszych wyjaœnieñ przedstawicieli magistratu wynika³o, ¿e przy
za³o¿eniu likwidacji ca³ej szko³y w
£abuniu Wielkim i oddzia³ów 4-6 w

szkole w £osoœnicy, gmina zaoszczêdzi ponad milion z³otych. Tu
radni nie byli zgodni co do ostatecznej kwoty, wskazywali z³e wyliczenia np. brak etatu dla nauczyciela od
jêzyków obcych. Wyliczenia magistratu jeden z radnych okreœli³ jako
ogólniki, z których nic nie wynika.
Dyrektor szko³y w £abuniu
Wielkim zadawa³a wiele trafnych
pytañ: - Czy szko³a w Resku jest w
stanie przyj¹æ tych wszystkich
uczniów? Czy nie bêdzie problemu
ze œwietlic¹ i dojazdami dzieci? W
szkole s¹ nie tylko dzieci. S¹ te¿ pracownicy – nauczyciele, czy mamy
siê szykowaæ na zielon¹ trawkê?
Burmistrz zapewni³, ¿e wielu
nauczycieli znajdzie pracê, problem
bêd¹ mieli tylko nauczyciele klas 13, gdzie nie da siê stworzyæ nowych
oddzia³ów. Dyrektor szko³y podstawowej w Resku stwierdzi³a, ¿e szko³a jest gotowa na przyjêcie wiêkszej
iloœci uczniów. W to jednak pow¹tpiewa³ radny Adam Seredyñski.
- Nie ma mowy dzisiaj o zamykaniu szkó³, poniewa¿ w Resku nie
mamy warunków, aby przyj¹æ te
dzieci, brakuje po prostu miejsca.
Chodzi o to, aby dzieciom stworzyæ
odpowiednio dobre warunki do nauki. Pani dyrektor rozdzieli³a bibliotekê na pó³, po to, aby wygospodarowaæ jedno pomieszczenie, lekcje odbywaj¹ siê w œwietlicy. Je¿eli
mamy mówiæ o likwidacji czy ograniczeniu szkó³, to musimy siê zastanowiæ nad przysz³oœci¹ naszej ca³ej
oœwiaty w rzetelny sposób. Musimy
podj¹æ decyzjê na podstawie konkretnych danych. Trzeba rozpatrzyæ
ró¿ne warianty. Potrzebujemy danych, ile mamy pomieszczeñ w
szkole podstawowej w Resku i ilu
uczniów siê tam zmieœci, ile mamy
pomieszczeñ œwietlicowych. Trzeba podsumowaæ i przeanalizowaæ
liczbê dzieci na 10 lat do przodu.
Moim zdaniem spadek uczniów zosta³ ju¿ zahamowany. Porównajmy
ile mamy klas, izb, a jakie potrzeby
- apelowa³.

Burmistrz Reska wyjaœni³, ¿e
gdyby dosz³o do likwidacji szkó³, to
z zaoszczêdzonych pieniêdzy, byæ
mo¿e ju¿ za dwa lata, powsta³by w
Resku ³¹cznik miêdzy szko³¹ podstawow¹ a sal¹ gimnastyczn¹. Tam
znajdowa³yby siê nowe klasy, a
szko³a utrzymywa³aby siê z subwencji.
Radny Andrzej Nowak zaznaczy³, ¿e pomys³ likwidacji, to znêcanie siê nad wsi¹. Apelowa³, aby nie
robiæ kolejnej nagonki na szko³y
wiejskie, poniewa¿ jest to wielki
stres dla uczniów, rodziców, nauczycieli, wiêkszy ni¿ dla urzêdników, którzy maj¹ problem z bud¿etem.
- Zawsze jako radni staraliœmy
siê pieni¹dze rozdawaæ uczciwie.
By³a rada, która bardziej wspiera³a
miasto, by³a te¿ taka, która bardziej
wspiera³a wieœ. Dzisiaj szósty raz
walczymy z tymi szko³ami. Uwa¿am, ¿e to jest dyskryminacja wsi.
Jeœli chodzi ju¿ o jakieœ pieni¹dze
dla gminy, to zawsze szuka siê ich na
wsi. Przyk³adem s¹ strasznie okrojone fundusze so³eckie. So³tysi sami
pracuj¹ na wsiach. Fakt, nasze szko³y wiejskie s¹ malutkie, ale prezentuj¹ bardzo wysoki poziom nauczania, wychowuj¹ bezstresowo dzieci.
Zabieraj¹c szko³y, zabieramy im
ducha, rodzicom, uczniom, wszystkim. Pytam siê, je¿eli te wsie zostan¹ obdarte ze szkó³, bo w gminie
myœli siê tylko o korzyœciach ekonomicznych, to kto zostanie na tej wsi?
Nikt nie zostanie. M³odzi ludzie
zaczn¹ wyje¿d¿aæ, w Resku nie
mamy nic, nie mamy mieszkañ socjalnych. Jedna starsza pani dosta³a
mieszkanie po schodach - w pionie.
Mamy dzisiaj dzieñ Janusza Korczaka, pedagoga, który stworzy³
konwencjê praw dziecka. Proszê
pañstwa, gdyby on nas dzisiaj s³ysza³, oni tworzyli te szkó³ki, a my
siedzimy i je rozbijamy. Europa
korzysta z jego konwencji, a my
nawet o niej nie wspominamy - powiedzia³ radny.
Nastêpnie g³os zabrali tak¿e
mieszkañcy £osoœnicy. Poinformowali o mo¿liwoœci pozyskania
uczniów ze Szko³y Podstawowej w
Radowie Ma³ym.
- Mamy tak¹ mo¿liwoœæ, o której
tu nikt nie wspomnia³. Mianowicie
szko³a w Radowie Ma³ym jest przepe³niona i pracuje na dwie zmiany.
Kiedyœ dzieci z Mo³dawina i Mo³dawinka chodzi³y do nas, do szko³y w
£osoœnicy. Wiem to od wiceprzewodnicz¹cego rady, oni szukaj¹
rozwi¹zania tego problemu. Czy
ktokolwiek próbowa³ podejmowaæ
rozmowy z tamt¹ gmin¹? Podejrzewam, ¿e te dzieci bardzo chêtnie
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chodzi³yby do naszej szko³y – powiedzia³ jeden z mieszkañców
£osoœnicy.
Burmistrz odpowiedzia³, ¿e
szko³a w £osoœnicy od lat jest najlepsz¹ szko³¹ w gminie Resko, jeœli
chodzi o wyniki w nauczaniu. Jednak zaznaczy³, ¿e szko³a w Radowie
Ma³ym jest jedn¹ z najlepszych w
województwie, dlatego nie by³o
pomys³ów pozyskania dzieci z tej
szko³y.
W dyskusji widoczny by³ podzia³, ta d³uga (ponad 4 godziny)
dyskusja, to walka na argumenty. Z
jednej strony burmistrz, który musi
dbaæ o finanse ca³ej gminy i nie
mo¿e pozwoliæ sobie na ¿adne sentymenty. Jak zaznaczy³a przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Barbara Basowska „Rachunkowoœæ to twarda
gra”, tym samym jednoznacznie
opowiedzia³a siê za likwidacj¹ placówek oœwiatowych na wsiach.
Z drugiej strony byli jednak dyrektorzy szkó³, mieszkañcy, niektórzy radni, z ca³kiem odmiennymi
argumentami. Kto najwiêcej straci
na tej reorganizacji? - Dzieci. Ci¹gle patrzy siê na dobro dziecka, ale
poprzez dojazdy do szko³y straci
ono mo¿liwoœæ uczestniczenia w
zajêciach pozalekcyjnych. Jeœli
dziecko zaraz po zajêciach bêdzie
mia³o autobus do domu, to ma drogê
zamkniêt¹, nie skorzysta z zajêæ
pozalekcyjnych. W mniejszych
szko³ach nauczyciele poœwiêcaj¹
œrednio wiêcej czasu ka¿demu
uczniowi, ni¿ mia³oby to miejsce w
liczniejszych klasach. Dlatego
s³uszne wydaj¹ siê s³owa radnego
Andrzeja Nowaka – o bezstresowym nauczaniu na wsiach, o duchu
tych ma³ych szkó³, którego znaj¹
wszyscy, którzy w takiej szkole mieli okazjê siê uczyæ.
Du¿ym zmartwieniem jest dojazd dziecka do szko³y w Resku. Do
klasy zerowej chodz¹ dzieci cztero
– piêcio letnie. Jeœli przyjdzie im
doje¿d¿aæ do szkó³ autobusem, to
czêœæ rodziców mo¿e zrezygnowaæ
z wczeœniejszego nauczania. Rodzice ju¿ czuj¹ siê pokrzywdzeni i zaznaczaj¹: „Jeœli zlikwidujecie nam
szko³y, to nasze dzieci wcale nie
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musz¹ przyjœæ siê uczyæ do Reska,
bo mog¹ iœæ do szko³y np. w Nowogardzie”. To prawda, szko³ê mo¿na
sobie wybraæ niekoniecznie w gminie, w której siê mieszka, o czym ju¿
przekonali siê samorz¹dowcy z Reska.
Na komisji pojawi³y siê tak¿e
bardziej drastyczne pomys³y, bo
komisja mia³a dotyczyæ reorganizacji ca³ej oœwiaty w gminie, a nie tylko dwóch szkó³ wiejskich.
- By³am bardzo zdziwiona, jak tu
przysz³am, ile tu przyby³o goœci.
Przychodz¹c tu, chcia³am rozmawiaæ o szeroko pojêtej oœwiacie.
Ca³y czas szukamy sprawiedliwoœci. Mo¿na podejœæ do tematu bardziej drastycznie. Zamkn¹æ szko³ê
w £abuniu Wielkim, zamkn¹æ szko³ê w £osoœnicy, a ¿eby Resku nie
by³o tak dobrze, zamkn¹æ te¿ Centrum Kultury. Trzy drastyczne podejœcia, gdzie zaoszczêdzimy mnóstwo pieniêdzy. To tylko moje zdanie - powiedzia³a radna Renata Kulik – nomen omen przewodnicz¹ca
Komisji Zdrowia, Polityki Socjalnej i Oœwiatowej oraz Sportu i Wypoczynku.
Dziêki tej wypowiedzi radnej
pojawi³y siê wreszcie inne pomys³y
jak zaoszczêdziæ pieni¹dze w gminie. Likwidacja dwóch szkó³ bowiem mo¿e nie wystarczyæ, jeœli
wyliczenia zwiêkszenia siê dochodu oka¿¹ siê b³êdne. Kolejnym pomys³em by³o obni¿enie wynagrodzenia wszystkim pracownikom
urzêdu o 5 proc., co da³oby oszczêdnoœæ w wysokoœci oko³o 500.000 z³
rocznie.
Nauczycielka z £osoœnicy
wspomnia³a o z³ej atmosferze w
szko³ach wiejskich ze wzglêdu na
ci¹g³e g³osy o likwidacji tych placówek. Zaznaczy³a, ¿e Ÿle to dzia³a
tak¿e na uczniów.
Mówi¹c o atmosferze, tê zepsu³
radny Marek Wierzbowski swoj¹
wypowiedzi¹, po której dyrektorka
szko³y w £abuniu Wielkim opuœci³a
salê.
- Trzeba myœleæ o ca³ym spo³eczeñstwie. Byæ mo¿e teraz otwiera
siê furtka dla tych miejscowoœci.

Trzymamy siê szkolnictwa. Pani dyrektor mówi, ¿e 3 nauczycieli nie bêdzie mia³o pracy, a jak Swedwood
zwalania 200 osób to nikt siê tym nie
przejmuje. Mo¿e siê pani przekwalifikuje, przekszta³ci, mo¿e póŸniej
przyjdzie do pracy, jak powstanie
nowa firma. Dlaczego nie? Jesteœcie
inni? Jakaœ inna sfera? Moim zdaniem nie ma o czym dyskutowaæ.
Trzeba byæ niepowa¿nym, aby nie
zrozumieæ sytuacji gminy. Sk³adam
wniosek o likwidacjê szko³y w
£abuniu Wielkim - powiedzia³ radny Marek Wierzbowski.
Na tê wypowiedŸ szybko zareagowa³ rady Andrzej Nowak, oburzony t¹ wypowiedzi¹.
- S³uchaj¹c radnego Wierzbowskiego, a¿ mi siê wnêtrznoœci przewróci³y. To jest typowy paso¿yt
gminny. Stworzyliœmy miejsca pracy w wodoci¹gach za 200.000 z³,
gdzie pan radny siê jeszcze zatrudni³ - zripostowa³ radny Nowak.
Nerwowo reaguj¹cy radny
Wierzbowski wykrzycza³ dodaj¹c:
„Ch³opie! za 800 z³ to sam sobie
mo¿esz pracowaæ!”
- Ka¿dy mówi do nas grzecznie.
Pan Wierzbowski traktuje jednak
nas, jak nie wiem co, mo¿e najwy¿sza rado czas zwróciæ radnemu uwagê na zachowanie. Skoñczy³am niejedne studia podyplomowe i jeœli
bêdzie trzeba, to siê przekszta³cê.
Panu ¿yczê trochê wiêcej kultury
osobistej - powiedzia³a, wychodz¹c
z sali dyrektor Anetta Kulesza.
Na zakoñczenie radny Nowak
wspomnia³, ¿e w 2010 r. szko³a w
£abuniu Wielkim z³o¿y³a wniosek
na oko³o 1,5 mln z³, aby utworzyæ w
szkole warsztaty terapeutyczne, ale
siê nie uda³o, przez pomy³kê, a pieni¹dze przepad³y.
Burmistrz wspomnia³, i¿ jest
mo¿liwoœæ, aby w £abuniu Wielkim
powsta³ OREW (Oœrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy), pod warunkiem, ¿e nie bêdzie
tam ju¿ szko³y.
- Je¿eli nie bêdzie szko³y, to
wyjdziemy z ofert¹ do stowarzyszeñ, które chcia³yby rozszerzyæ
dzia³alnoœæ. OREW jest w Radowie
Wielkim tylko dlatego, ¿e jako gmina nie mogliœmy zapewniæ temu
w³aœcicielowi ¿adnego obiektu, bo
najpierw przyszed³ z tym do nas. W
takich oœrodkach s¹ ogromne pieni¹dze z subwencji – powiedzia³
burmistrz Czerwiñski.
Kolejne spotkanie w sprawie
reorganizacji oœwiaty w gminie odbêdzie siê ju¿ dzisiaj, o godzinie
16.00 w urzêdzie miejskim w Resku. Z pewnoœci¹ radni przemyœl¹
sprawê, byæ mo¿e bêd¹ mieli ju¿
przygotowane konkretne propozycje. Likwidacja szko³y w £abuniu
Wielki i £osoœnicy, a mo¿e zamkniêcie Centrum Kultury i obni¿enie pensji pracownikom UM? Ka¿-
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de z rozwi¹zañ ma swoje plusy i
minusy. Szko³a w £abuniu Wielkim
zosta³a wyremontowana w du¿ej
czêœci z dofinansowania unijnego,
ale czêœæ pieniêdzy pochodzi³o z
bud¿etu gminy. Budynku przez 5 lat
nie mo¿na wiêc sprzedaæ. Z drugiej
strony pytanie, czy aby ta gra nie
zna³a ju¿ wczeœniej zakoñczenia? OREW zamiast podstawówki? Burmistrz musi dbaæ o ca³¹ gminê i
bud¿et, ale nie mo¿e zapominaæ o
ludziach – mieszkañcach, w tym
dzieciach. Likwidacja dwóch szkó³
wiejskich to oszczêdnoœæ na wiele
lat, ale bêdzie to tym samym wskazanie wsi jako winowajcy kryzysu
finansowego w gminie.
Warto przypomnieæ, ¿e pomys³y
likwidacyjne szko³y w £abuniu
Wielkim i £osoœnicy nie s¹ nowe,
pojawiaj¹ siê od oko³o 5-6 lat. W
trakcie tych lat systematycznie placówka w £abuniu Wielkim by³a remontowana. Jak policzyli radni,
którzy walcz¹ o jej pozostawienie,
jest to kwota oko³o 800 tys. z³. W
tym roku dodatkowo planowana jest
wymiana grzejników. Zarówno
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej,
jak i przewodnicz¹ca Komisji Zdrowia jednoznacznie wypowiedzia³y
siê, ¿e o finanse gminy nale¿y dbaæ.
Jak wobec tego maj¹ siê te s³owa do
faktu, i¿ corocznie pojawia siê propozycja likwidacji placówek oœwiatowych, które nastêpnie remontuje
siê w trakcie roku bud¿etowego? Na
ten cel pozyskiwane s¹ œrodki zewnêtrzne, jednak gmina musi mieæ
wk³ad w³asny.
Odrobinê ¿artobliwe wydaje siê
równie¿ larum z powodu niebezpieczeñstwa nieuchwalenia przysz³orocznego bud¿etu, przy za³o¿eniu,
¿e zabraknie oko³o miliona z³, gdy
podczas takiej samej propozycji likwidacji szkó³ w roku ubieg³ym
podnoszono, ¿e zabraknie 1.800
tys. z³. W³aœnie m.in. po to, aby zapobiec podobnej sytuacji, radni
wiejscy sami na³o¿yli na rolników
najwy¿szy z mo¿liwych podatków.
Jak widaæ, na nic zdaj¹ siê wyrzeczenia i poœwiêcenie.
W planach inwestycyjnych, podobnie jak w roku minionym i latach
poprzednich by³a modernizacja
œwietlicy w Iglicach za niemal 400
tys. z³. Do modernizacji nie dochodzi, ale w bud¿etach widnieje, co
przek³amuje zdolnoœci finansowe
gminy. Swoj¹ drog¹ za tak¹ kwotê
mo¿na zakupiæ piêtrowy dom o powierzchni 200 m.kw., a nie wyremontowaæ dwa niewielkie pomieszczenia. Widocznie jednak remonty z
ramienia gminy s¹ o wiele dro¿sze,
ni¿ te wykonywane z kieszeni prywatnej. Takich inwestycji, jakby
poszukaæ, jeszcze kilka siê znajdzie
i nad tymi kosztami radni powinni
pochyliæ siê z wiêksz¹ uwag¹.
PJ&MM
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Zwijanie przestrzeni publicznej pañstwa
Rozmowa z Grzegorzem Szaconiem, prezesem S¹du Rejonowego w £obzie
Niedawno pojawi³ siê projekt
ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina o reformie s¹dów.
Jakie s¹ przyczyny pojawienia
takiego projektu? Jedna z przyczyn, o której siê mówi, to
oszczêdnoœci na redukcji sadów...
Czy projekt ten by³ konsultowany
ze œrodowiskiem sêdziowskim?
- Mit mo¿e zburzê, poniewa¿
motywacja dla podmiotu, z którym
konsultowana jest tego rodzaju
idea, nie jest mi znana. Rozporz¹dzeni nie zosta³o przedstawione z
uzasadnieniem. Uzasadnienia nie
skonsultowano, bo go po prostu do
projektu nie do³¹czono. Powody s¹
jedynie pewn¹ spekulacj¹ dziennikarsk¹, pewnym domys³em, ¿e ustawodawca dzia³a w sposób racjonalny i domaga siê takiej reformy, czy
prowadzi tak¹ reformê struktur wymiaru sprawiedliwoœci, która jest
uzasadniona. Oczywiœcie cisn¹ siê
tutaj od razu myœli o oszczêdnoœciach. Konsultacja odby³a siê w
formie przedstawienia swojej opinii
prezesów s¹dów rejonowych. Mogê
mówiæ o swojej opinii. Nie jestem
zwolennikiem, a wrêcz przeciwnie –
uwa¿am, ¿e nie ma ¿adnych argumentów przemawiaj¹cych za likwidacj¹ tutaj s¹du, czy przekszta³ceniem go w trzy samodzielne wydzia³y podleg³e S¹dowi Rejonowemu w
Gryficach. Wyliczam wespó³ z ksiêgow¹ s¹du z osobami, które s¹ zaanga¿owane w sferê administracyjn¹,
¿e takie oszczêdnoœci s¹ pozorne,
natomiast ta reorganizacja w pierwszym etapie spowoduje wzrost
kosztów funkcjonowania placówki,
poniewa¿ bêdzie to wymaga³o na
bie¿¹co przesy³ania korespondencji, akt, du¿ych nak³adów na bezpoœredni¹ komunikacjê z planowan¹
central¹, czyli z Gryficami, pocz¹wszy od najmniejszego dokumentu, a
skoñczywszy na zespo³ach akt, które w sprawach karnych licz¹ niejednokrotnie kilkanaœcie - kilkadziesi¹t tomów. To pierwsza kwestia,
druga to ca³e oprzyrz¹dowanie, którym siê pos³ugujemy, czyli pieczêcie, druki, zmiany w systemach informatycznych, czyli logowania do
ró¿nych systemów, z których korzystamy np. elektronicznego postêpowania upominawczego. Nie mówiê
tutaj o bezpoœrednich kosztach
typu: faktura za piecz¹tkê, bo to jest
oczywiste, ale to jest czas, aby te
elementy pozmieniaæ, ¿eby je dostosowaæ, ¿eby wskazaæ, ¿e tym
podmiotem korzystaj¹cym z konkretnych Ÿróde³ jest w³aœciwy s¹d, a
nie s¹d ju¿ nieistniej¹cy. Ka¿dy ele-

ment wyp³ywaj¹cy z s¹du na zewn¹trz musi byæ zgodny z prawem,
czyli jeœli znosimy S¹d Rejonowy w
£obzie, to ju¿ ¿adna wineta, ¿adnego rodzaju orzeczenie, dokument,
nie mo¿e byæ wykorzystywany, bo
ten dokument nie ma walorów prawnych w obrocie prawnym.
- Mówi siê, ¿e jeœli nie bêdzie
prezesa, to s¹ to oszczêdnoœci kilkudziesiêciu tysiêcy rocznie. S³ucha³em sêdziego Str¹czyñskiego
ze Stowarzyszenia Sêdziów Polskich ze Szczecina w Kronice
Szczeciñskiej, który jasno i klarownie wy³o¿y³ wszystkie aspekty
tej sprawy. I on powiedzia³, ¿e
sêdzia prezes ma dodatek. To nie
jest tak, ¿e nagle zaoszczêdza siê
ca³y etat prezesa, tylko dodatek,
tak ¿e oszczêdnoœci by³yby tu chyba niewielkie...
- Oczywiœcie, ¿e tak. Jak pan
spojrzy na biurko, le¿¹ akta z decernatu, jestem przede wszystkim
orzecznikiem. To, co jest funkcj¹,
jest tylko dodatkiem, pewnego rodzaju obowi¹zkiem nadzwyczajnym i jest to wynagradzane poprzez
dodatek. To nie jest ¿aden luksus w
stosunku do sêdziów. Pañstwo nie
funduje tutaj niczego, co w administracji nie jest znane sêdziom, poniewa¿ mo¿na byæ szeregowym
urzêdnikiem, ale za wykonanie dodatkowych zobowi¹zañ szef ka¿dej
jednostki mo¿e nagradzaæ dodatkiem specjalnym, mo¿e to te¿ byæ
dodatek sta³y, funkcyjny. Takie dodatki nie s¹ luksusem, s¹ za okreœlone, wzmo¿one obowi¹zki.
- Czyli oszczêdnoœæ by³aby
niewielka?
- Gdyby to decydowa³o, to ja nie
widzê ¿adnego zrównowa¿enia siê
tych wydatków, o których mówi³em
na wstêpie, z tym dodatkiem, który
mia³by zostaæ zlikwidowany.
- Jak pan myœli, dlaczego kwestia dotyczy s¹dów, w których
pracuje poni¿ej 14. sêdziów? Jednym z motywów dyskusji jest argument, ze sprawy bêd¹ szybciej
prowadzone.
- Chcia³bym zapytaæ, w jaki sposób ta szybkoœæ zostanie uzyskana.
To jest fa³szywe ujêcie problemu,
poniewa¿ nasz S¹d jest przyk³adem
tego, ¿e pomimo skromnego stanu
etatowego, wskaŸniki trwania postêpowania s¹ jedne z lepszych w

okrêgu. Oczywiœcie przyjmujê
ka¿d¹ krytykê i nam równie¿ zdarzaj¹ siê sprawy, które trwaj¹ d³ugo,
natomiast zdjêcie elementu administracyjnego z S¹du, pozostawienie
równorzêdnych wydzia³ów, niczego w tej materii nie zmieni, dlatego,
¿e ja oczywiœcie wrócê do orzekania, to jest prawda, mo¿e bêdê poœwiêca³ mu siê pewnie w wiêkszym
stopniu, ale to jest przypadek jednej
osoby, czêœci etatu, a nie ca³ego etatu. S¹ niebezpieczeñstwa, które
mog¹ powodowaæ odwrotny efekt.
Jeœli nie ma nadzoru hierarchicznego, administracyjnego, który reaguje na opóŸnienia, usprawnia dzia³anie jednostki, organizuje pracê, koordynuje na miejscu, to ja wcale nie
widzê tutaj bezpoœredniego efektu
w postaci przyspieszenia, a wrêcz
przeciwnie. Ten efekt nie zostanie
osi¹gniêty, poniewa¿ wówczas na
miejscu nie bêdzie szefa. Wielokrotnie zdarza³o siê, ¿e to w³aœnie
dzia³anie, interwencja, postêpowanie menad¿erskie szefa czy pionu
administracyjnego
umo¿liwi³o
sprawniejsze rozpoznanie sprawy.
Dziêki zaanga¿owaniu organizacyjnemu w S¹dzie Rejonowym w
£obzie uzyskiwaliœmy pomoc od
sêdziów ze Szczecina i ze Stargardu
Szczeciñskiego, ale to wymaga³o
zaanga¿owania tutaj, znawstwa
problemu i zbadania go na miejscu.
- Na czym wiêc ta zmiana mia³aby polegaæ? S¹d mia³by staæ siê
oddzia³em s¹du gryfickiego?
- Tak. S¹d sta³by siê oddzia³em
zamiejscowym. Zmiana polega na
tym, jak wskaza³em, ¿e nie bêdzie
pionu administracyjnego. Czêœæ
administracji posz³aby do Gryfic,
byæ mo¿e trafi³aby do innych s¹dów,
bo taka reforma wymaga równie¿
zmian na wy¿szych szczeblach. W
tym momencie mniej sadów rejonowych oznacza, ¿e trzeba wzmóc piony administracyjne w pionach nadzorczych, czy w strukturach nadzoruj¹cych. Nie jest powiedziane, ¿e te
etaty trafi¹ do Gryfic. Mog¹ trafiæ
do Szczecina, co jest dolegliwe dla
naszego zespo³u urzêdników i oczywiœcie mo¿e os³abiæ potencja³ ludzki, bo chcê powiedzieæ, ¿e urzêdnicy s¹dowi to jest wykwalifikowana
kadra, czêsto u¿ywa siê terminu –
korpus urzêdniczy i ja przede
wszystkim, patrz¹c na urzêdnika,
dopatruje siê w nim pewnego poziomu etycznego, tak¿e zobowi¹zañ
dotycz¹cych w³asnego postêpowania, wiedzy, kompetencji, tego

wszystkiego, co teraz tworzy bardzo
modny termin – kapita³ spo³eczny.
Ten kapita³ spo³eczny jest tutaj, jest
obecny. Petenci, osoby, które przychodz¹ do s¹du, maj¹ czasem negatywne odczucia, jak ka¿dy z nas, bo
d³ugo, bo na coœ trzeba poczekaæ, bo
nie za³atwi siê tego w taki sposób, w
jaki siê chce, ale musimy wiedzieæ o
tym, ¿e prace urzêdnika stymuluje
prawo, to prawo pozwala mu na coœ,
co jest w jakiœ sposób tutaj korzystne, b¹dŸ mniej korzystne dla klienta, jak równie¿ nawa³ tej pracy. My,
w £obzie, nie cierpimy na nadmiar
etatów, przeciwnie, uwa¿am, ¿e
pomoc dla spo³ecznoœci lokalnych,
zbli¿enie pañstwa do ich problemów polega³oby na doetatyzowaniu
s¹dów, a nie na tym, ¿eby go z powiatu zabieraæ, czy te¿ okroiæ jego
zakres, funkcje, bo nie ma w¹tpliwoœci, ¿e to tak siê skoñczy.
- Mówi siê o przeniesieniu jakiegoœ wydzia³u...
- Nie jest okreœlony los Wydzia³u Ksi¹g Wieczystych i to jest najwiêksza bol¹czka dla mieszkañców,
poniewa¿ ten Wydzia³ osi¹ga znakomite wyniki. Jest to Wydzia³ prowadzony tak, aby interes mieszkañców by³ zaspokajany bardzo szybko, ¿eby odpisy, dokumenty z Ksi¹g
Wieczystych by³y dostêpne na miejscu, ¿eby odpisy by³y wydawane w
sposób prawny i ten parametr postêpowania jest tutaj zachowywany,
dziêki sprawnemu dobremu zespo³owi pod przewodnictwem referendarza s¹dowego Adama Koguta.
- Jak wygl¹da³oby to ³¹czenie
s¹dów? S¹ jakieœ projekty, ¿e to
akurat bêd¹ Gryfice, a Œwinoujœcie pójdzie pod Szczecin? Czy to
jest zapisane w projekcie?
- Tak, projekt jest kompleksowy,
poniewa¿ nie pozostawia ¿adnego
s¹du poni¿ej tego poziomu. Nie jesteœmy tutaj jak¹œ ostatni¹ jednostk¹, któr¹ ustawodawca chce
zreformowaæ. Ten próg kilkunastu
etatów powoduje, ¿e znika s¹d w
Kamieniu Pomorskim – idzie do
Œwinoujœcia.
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- Ale Œwinoujœcie ma iœæ pod
Szczecin...
- To jest ten wariant, o którym
mówi³em, ale to zmienia siê dosyæ
dynamicznie, co równie¿ wskazuje
na s³aboœæ tego projektu, dlatego, ¿e
je¿eli z dnia na dzieñ mo¿na przyj¹æ,
¿e s¹d w kilkunastotysiêcznym czy
kilkudziesiêciotysiêcznym mieœcie
jest do po³¹czenia na zasadzie maria¿u palcem na mapie, to w tym
momencie widzimy brak rzeczywistego uzasadnienia, a przede
wszystkim brak uwzglêdnienia potrzeb spo³ecznych, bo to, co ja akcentujê tutaj, wystêpuj¹c w obronie
tego s¹du, to jest to, ¿e powiat oczywiœcie jest jednym z ludnoœciowo
mniejszych powiatów, natomiast
potrzeby spo³eczne s¹ bardzo pal¹ce, my jesteœmy zagro¿eni i bied¹ i
bezrobociem strukturalnym i tymi
wszystkimi zagro¿eniami, które
³¹cz¹ siê w³aœnie z tak¹ sytuacj¹
¿yciow¹ mieszkañców.
- Z tej biedy wynika chocia¿by
brak skomunikowania z Gryficami. Mieszkañcy wiosek nie s¹ w
stanie do Gryfic dojechaæ. Jeszcze
powiat jest jakoœ skomunikowany, ale „przerzuciæ” to na Gryfice, to okazuje siê, ¿e jest to problem. Inaczej wygl¹da to na po³udniu, w centralnej Polsce, a inaczej tutaj...
- Wiem to najlepiej, poniewa¿
doje¿d¿am prawie codziennie ze
Szczecina i wiem, ¿e to skomunikowanie jest te¿ problemem z sali s¹dowej, poniewa¿ prowadzê procesy, gdzie ludzie s¹ zobowi¹zani do
tego, by przyj¹æ na siebie obowi¹zki
nak³adane przez pañstwo, czyli
przyjechaæ jako œwiadek, przyjechaæ jako strona, stawiæ siê na wezwanie s¹du, przed³o¿yæ okreœlony
dokument, zadzia³aæ tak, jak prawo
nakazuje, a oni wielokrotnie nie s¹
w stanie tego zrobiæ, z dwóch powodów: po pierwsze – koszty, które w
obecnej sytuacji mieszkañców powiatu trzeba liczyæ, ¿e nie ka¿dego
staæ na to, ¿eby dojechaæ, zw³aszcza
z tych biedniejszych, dalszych miejscowoœci, po drugie nie ma czym
pojechaæ. Prowadzi³em taki proces,
w którym zastanawia³em siê, czy to
s¹d nie powinien pojechaæ do tej
miejscowoœci, z uwagi na to, ¿e on
ulega³ pewnemu przewleczeniu z
uwagi na niestawiennictwo œwiadków z jednej miejscowoœci. By³y to
t³umaczenia bardzo ¿yciowe - nie
mamy czym dojechaæ i nie mamy za
co dojechaæ. Oczywiœcie s¹d zwraca pieni¹dze za dojazd œwiadka, ale
mimo wszystko zwróci, jak siê tutaj
dojedzie. Te pieni¹dze trzeba wiêc
w jakiœ sposób wysup³aæ. Jeœli chodzi o dostêpnoœæ, to znam uwarunkowania, poniewa¿ wiemy o tym, ¿e
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komunikacja publiczna, czy komunikacja prywatna nie nasyca potrzeb
w sposób w³aœciwy, i taki, jaki móg³by byæ odniesiony do naprawdê rozwiniêtego powiatu czy rozwiniêtej
przestrzeni publicznej. Chcê tu powtórzyæ termin, który bardzo przypad³ mi do gustu, a który bardzo
plastycznie oddaje tê sytuacjê, w
jakiej znaleŸliœmy siê na progu tej
likwidacji. To jest termin u¿yty
przez pana starostê ³obeskiego:
„rozkruszanie samorz¹dnoœci”,
rozkruszanie miejsca, w którym
¿yjemy, degradowanie go do poziomu miejsca, gdzie spe³nione s¹ tylko elementarne potrzeby, a te wy¿sze pozostawione s¹ innym, bardziej predestynowanym do tego
miejscowoœciom, z czym nie mogê
siê zgodziæ, dlatego, ¿e jeœli bazujemy na tej samej p³aszczyŸnie miejskoœci, centrowoœci, to nie jest w
¿aden sposób wskazane, ¿e Gryfice
s¹ lepszym, czy bardziej predestynowanym do tego miastem, ¿eby
byæ siedzib¹ s¹du rejonowego ni¿
£obez, ni¿ Kamieñ, Œwidwin, choæ
tam te¿ jest tylko filia. Miasta pomorskie od samego pocz¹tku, nawet
historycznie na to patrz¹c, by³y zawsze takimi mozaikami, gdzie by³o
wszystko, by³y dobrze urz¹dzone,
by³a w³adza centralna – przedstawicielstwo tej w³adzy, w³adza samorz¹dowa, policja, by³y s¹dy. Nadmieniê, ¿e s¹d w £obzie istnieje,
wed³ug zapisków, które sprawdza³em, od 1460 roku! To wszystko
dawa³o poczucie pewnego uk³adu
pañstwowego, czy uk³adu rz¹dzenia
w danej przestrzeni publicznej, czy
pañstwowej, który jest dla obywatela, jeœli nie przyjazny, to znoœny.
Dawa³o mu poczucie komfortu i
bezpieczeñstwa ¿ycia w takiej przestrzeni. Tej przestrzeni czêsto nie
wybiera siê, ale musimy zrobiæ
wszystko i to jest powinnoœæ ka¿dego i ka¿dego z moich urzêdników i
moja, by taka przestrzeñ by³a.
- Ka¿dy p³aci podatki i ka¿dy
jest takim samym obywatelem,
jak w innym, bogatszym miejscu
w kraju, czy z lepsz¹ infrastruktur¹ i nie mo¿na biedniejszych
czêœci kraju traktowaæ w ten sposób, ¿e pañstwo z takich obszarów
wycofuje siê...
- Tak jest. Z punktu widzenia
obywatela, to, o czym pan mówi, jest
niezwykle trafne, dlatego, ¿e ja
chcia³bym mieæ podobny dostêp do
s¹du, jaki ma zagwarantowany
mieszkaniec np. Trzebiatowa – kilkanaœcie kilometrów, czy nawet
Szczecina, natomiast bior¹c pod
uwagê te wszystkie uwarunkowania: spo³eczne, komunikacyjne, historyczne, potrzeby mieszkañców,
pewne ambicje, ¿e ¿yje siê w tej
przestrzeni, która jest ma³¹ oj-

czyzn¹, ale ta ma³a ojczyzna musi
byæ przestrzeni¹ ³atw¹ do ¿ycia –
tak¹, która daje nam tak¿e poczucie
bezpieczeñstwa. To tak¿e pada³o w
dyskusji z samorz¹dowcami – poczucie bezpieczeñstwa. S¹d oczywiœcie jest instytucj¹ niezale¿n¹,
niezawis³¹. S¹d s¹dzi w³adze samorz¹dowa identycznie jak ka¿dego
obywatela, jak ka¿dy podmiot. S¹d
ma s¹dziæ pañstwo jak ka¿dy podmiot na równi z obywatelem, ale jest
elementem architektury ¿ycia publicznego, którego nie mo¿e nie byæ
w najbli¿szej przestrzeni. Dam
przyk³ad i chcê podaæ to jako przyk³ad typowy, to nie jest ¿aden heroizm, ¿adnego rodzaju nadzwyczajne dzia³anie s¹du, ale sêdziowie
pe³ni¹ dy¿ury aresztowe, dy¿ury
postêpowania przyspieszonego, nakierowane na reakcje np. na zastosowanie aresztu w ka¿dej chwili.
Kiedy obywatele obchodz¹ œwiêta,
jeden z sêdziów jest pod telefonem,
poniewa¿ w ka¿dej chwili mo¿e
zdarzyæ siê coœ, co wymaga decyzji
s¹du. Myœlê tutaj o postêpowaniu
opiekuñczym, karnym, o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.
Tego rodzaju dzia³anie s¹du musi
byæ w zasiêgu komunikacyjnym.
Jeœli sprawca zostaje z³apany przez
policjantów Komendy Powiatowej
w £obzie, to nie jest wieziony godzinê do Gryfic, tylko jest tutaj sêdzia,
który okreœlone œrodki stosuje, b¹dŸ
odmawia ich zastosowania. To jest
w³aœnie poczucie bezpieczeñstwa,
tego dobrze urz¹dzonego pañstwa w
zamian za podatki, w zamian za
odczucia, które s¹ najbardziej
wznios³e, najbardziej patetyczne w
stosunku do ojczyzny, do kraju, do
tej ma³ej ojczyzny i tak bym to postrzega³, tak¹ rolê sêdziów, s¹dów w
odniesieniu do takiego has³a, jakie
ostatnio rzuci³ minister sprawiedliwoœci, to znaczy poœwiêcenia. To
poœwiêcenie jest dawane, jest mo¿liwe, ale jego forma ma polegaæ na
tym, ¿e w³aœnie sêdziowie s¹ tutaj,
s¹ blisko tych spraw, które s¹ do
rozstrzygniêcia w sposób niezawis³y, kompetentny, nacechowany starannoœci¹, tak, ¿eby poczucie obywatelskie, poczucie, ¿e jesteœmy
pañstwem prawa, nie by³o tylko
has³em prasowym.
- Wspomnia³ pan o zmianach,
o jakich mówi siê w zwi¹zku z
projektem...
- Chodzi³o o Œwinoujœcie, niuanse s¹ oczywiœcie bardziej skomplikowane, bo chodzi te¿ o inne po³¹czenie s¹dów na po³udniu, to znaczy
Choszczna i Myœliborza. Wczeœniejszy wariant mówi³ o po³¹czeniu
Myœliborza i Gryfina, Choszczna i
Stargardu Szczeciñskiego. Nawi¹zujê nadal do tego, ¿e ³¹czenie pod
kreskê, pod limit, pod liczbê etatów,
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nie uwzglêdnia sytuacji spo³ecznej,
demograficznej, nie uwzglêdnia
tego, co œwiat³emu, dobrze rz¹dzonemu pañstwu powinno zale¿eæ.
Chce podkreœliæ, ¿e to nie jest tylko
strata dla sêdziów, dla urzêdników,
ale przede wszystkim jest pewnego
rodzaju pró¿nia w naszej przestrzeni dla obywateli, poniewa¿, jeœli
zostanie zredukowany s¹d choszcznieñski, s¹d drawski, ³obeski, kamieñski, to œrodkowa czêœæ Pomorza Zachodniego pozostaje, oczywiœcie ¿e z s¹downictwem, ale pozostaje bez s¹downictwa samodzielnego, bez podmiotów, które
daj¹ poczucie tego, ¿e s¹d jest przypisany do okreœlonego miejsca. To
dziwna sytuacja, nie mogê siê z ni¹
pogodziæ przede wszystkim jako
Pomorzanin, jako osoba, która jest
emocjonalnie zwi¹zana z Pomorzem Zachodnim, jako pasjonat historii tego miejsca, poniewa¿ nigdy,
¿adne pañstwo z tego rodzaju architektury, unormowañ sieci wzajemnego powi¹zania jednostek tutaj nie
rezygnowa³o. Nawet ju¿ w pocz¹tkach XX w. s¹dy wy¿szego szczebla
organizowano w mniejszych miastach. Oczywiœcie by³o to pañstwo
pruskie, niemieckie, ale chciano
udostêpniæ obywatelowi mo¿liwoœæ
przeœledzenia, dostêpnoœci ca³ego
toku postêpowania a¿ do instancji
wy¿szej. Szczecinek by³ przyk³adem takiego miasta, gdzie by³ s¹d
wy¿szego rzêdu, choæ samo miasto
nie dorasta³o rang¹ do tego, ¿eby
lokowaæ w nim taki s¹d. U nas oczywiœcie nikt tego nie wymaga, bo
mo¿liwoœci komunikacyjne s¹ lepsze, natomiast nie mo¿e byæ te¿ tak,
¿e wycofujemy siê w drug¹ stronê.
Pañstwo nie daje mo¿liwoœci bycia
przy swojej sprawie stronie postêpowania, tam, gdzie mieszka, gdzie
jest jego centrum ¿yciowe, gdzie
³atwiej jest mu dotrzeæ.
- Jak wygl¹da dzisiaj dyskusja
wokó³ projektu, jakie stanowisko
zajê³o œrodowisko sêdziowskie i
jak pan widzi przysz³oœæ tego projektu?
- Œrodowisko sêdziowskie nie
pozostawia na projekcie suchej nitki, ale tu oczywiœcie mo¿na podejrzewaæ, ¿e w imiê tego, co medialnie jest przedstawiane jako taka
korporacyjna niezale¿noœæ owiana
z³¹ s³aw¹, partykularyzm, oczywiœcie tak nie jest, bo wskazujê na te
aspekty, które wykraczaj¹ poza tak
w¹skie pojmowanie tego problemu.
Natomiast œrodowisko sêdziowskie
widzi przede wszystkim problem w
tym, ¿e nie ma tej rzeczywistej, dog³êbnej konsultacji, mo¿e nawet nie
z sêdziami, ale ze spo³eczeñstwem,
z ludŸmi. Ale du¿e zaanga¿owanie,
jeœli chodzi o Œwinoujœcie, pokazali
samorz¹dowcy.
Cd. na str. 10
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tygodnik ³obeski 10.1.2012 r.

Zwijanie przestrzeni publicznej pañstwa
Cd. ze str. 9
Nie wyobra¿aj¹ sobie w tamtym
przypadku funkcjonowania takiego
du¿ego miasta bez samodzielnego
s¹du z pewnymi tradycjami, mo¿e
m³odszymi, bo Œwinoujœcie istnieje
jako miasto znacznie krócej, ale to
jest ta wyobraŸnia, co daje infrastruktura spo³eczna i prawna mieszkañcom. W zwi¹zku z tym sêdziowie uwa¿aj¹, ¿e ten projekt tak
wprowadzony czy tak narzucony,
zaprojektowany w sposób powiedzia³bym – bezduszny, limit 14. czy
15. etatów jest wyznacznikiem potrzeb spo³ecznych, nie daje siê pogodziæ z tym, co chcielibyœmy myœleæ pozytywnego o naszym pañstwie, o sposobie rz¹dzenia. Sêdziowie daj¹ wyraz dezaprobaty dla tego
rozwi¹zania w uchwa³ach gremiów
s¹dów okrêgowych, w postaci wyst¹pieñ reprezentacji naszego œrodowiska, czyli Stowarzyszenia Sêdziów Polskich Iustitia w Szczecinie czy to medialnych, czy w postaci
uchwa³, czy w postaci okreœlonych
stanowisk prezentowanych publicznie. To jest coœ, co chcemy przekazaæ spo³eczeñstwu. Sêdziowie w
S¹dzie Okrêgowym w Szczecinie
nie podjêli jeszcze takiej uchwa³y,
natomiast 30 stycznia jest planowane Zgromadzenie Ogólne i z tego, co
wiem, z³o¿enie takiego projektu
uchwa³y jest zak³adane. Sêdziowie
chc¹ daæ tak¿e wyraz nieufnoœci co
do tego rozwi¹zania, z uwagi na to,
¿e jest to kolejne dzia³anie w³adzy
wykonawczej, która w ten sposób
podkreœla swoj¹ omnipotencjê, poniewa¿ ingeruje w ten pion, który
podlega oczywiœcie w³adzy wykonawczej, ale nie w takiej skali, nie w
taki sposób, z tak¹ intensywnoœci¹.
W³adza wykonawcza ma prawo zarz¹dzaæ tym aparatem, którym jest
wymiar sprawiedliwoœci, oczywiœcie granic¹ jest granica niezawis³oœci i granica pewnej autonomii dzia³ania, autonomii finansowej i organizacyjnej. Mo¿na pewne rzeczy
narzuciæ z góry, ale nikt nie wie lepiej, czy te rzeczy sprawdzaj¹ siê w
praktyce ni¿ ten, kto okreœlon¹ dzia³alnoœæ prowadzi. Tutaj jest ta nieufnoœæ sêdziów, ¿e w³adza nie chce
spojrzeæ na to, ¿e ingerencyjnoœæ
pañstwa przekracza fundamentalny
podzia³ konstytucyjny. W³adza wykonawcza nie mo¿e uszczuplaæ,
dezorganizowaæ, wkraczaæ w domenê sprawnego funkcjonowania
s¹downictwa, poniewa¿ ciêgi za to
zbior¹ sêdziowie, a niekoniecznie
bêdzie chcia³a siê do tego przyznaæ
w³adza wykonawcza, a mimo
wszystko takimi pomys³ami, poœrednio czy bezpoœrednio, to czyni.
Sêdziowie nie obnosz¹ siê z tym, ¿e
s¹ trzeci¹, wyodrêbnion¹ konstytucyjnie w³adz¹. Nie obnosz¹ siê w
sposób negatywny, ra¿¹cy, nie ko-

rzystaj¹ z ¿adnych apana¿y, które
byæ mo¿e spo³eczeñstwo postrzega
jako przywileje w³adzy. Sêdziowie
nie maj¹ samochodów s³u¿bowych,
takiego rodzaju zabezpieczeñ socjalnych, które s¹ nag³aœniane i które tworz¹ nieprzychylny klimat dla
œrodowiska. Natomiast sêdziowie
daj¹ - i to jest moje zdanie wynikaj¹ce z doœwiadczenia - poczucie
bezpieczeñstwa ka¿demu obywatelowi, ¿e w³adza nie bêdzie postêpowaæ niegodnie, ¿e gdzieœ s¹ granice
prawa, ¿e inny obywatel w stosunku
do tego obywatela nie bêdzie postêpowaæ niegodnie, bo zareaguje na to
prawo poprzez decyzje sêdziego.
Takich sêdziów chcia³bym mieæ,
którzy nie bêd¹ milczeæ, bêd¹ potrafili powiedzieæ; w³adzo wykonawcza, w³adzo ustawodawcza - ingerujesz, przekraczasz granice. To nie
jest nasz pomys³, ¿e mamy trójpodzia³ w³adzy, to jest pomys³, który
leg³ u podstaw nowoczesnego pañstwa prawa i jeœli tego rodzaju dzia³ania oceniaæ negatywnie, to z pewnego rodzaju nieufnoœci¹, czy ta
w³adza wykonawcza nie dzia³a w
ten sposób.
- Sêdzia Str¹czyñski zauwa¿y³, ¿e jest to próba obejœcia zapisów konstytucyjnych, ¿e sêdziego
mo¿na delegowaæ, ale nie mo¿na
przenosiæ.
- Zracjonalizowanie zasobów
etatów jest mo¿liwe innymi metodami, niekoniecznie tak ingerencyjnymi i wydaje mi siê, ¿e nad tym powinien pracowaæ aparat wykonawczy.
Nie przeczê, ¿e mog¹ byæ sytuacje,
w których jakiœ etat nie jest doci¹¿ony w³aœciwie, ale z mojego doœwiadczenia, sêdziego w £obzie, na tzw.
prowincji, mogê powiedzieæ, ¿e takie sytuacje zdarzaj¹ siê w³aœnie w
du¿ych s¹dach, a nie w ma³ych.
Alarmujê wielokrotnie, ¿e pewnego
rodzaju obowi¹zki, którym musimy
tu podo³aæ, a w pewnym okresie w
ostatnim czasie by³o nas tutaj czterech orzeczników, s¹ daleko bardziej dolegliwe, ni¿ w du¿ych s¹dach. To jest kwestia pewnej celowoœci dzia³ania, ³atwiej jest znaleŸæ
zastêpcê w sytuacjach nag³ych,
awaryjnych w dziewiêcioosobowym wydziale du¿ego s¹du, ni¿ w
sytuacji, gdy w £obzie w tym wydziale pracuje jeden sêdzia. To jest
pewna niekonsekwencja pañstwa,
albo konsekwencja odwrócona – nie
widzi potrzeb tutaj, w terenie, uznaje, ¿e one mog¹ byæ naprêdce improwizowanymi metodami zaspokajane, natomiast nie ma budowania
struktur, które by³yby trwa³e. A teraz, w tym momencie, nawi¹zuje siê
do innej idei, ¿eby by³y jakieœ tymczasowe.
Rozmawia³ KAR

Dobra, dn. 29.12.2011r.

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej og³asza pierwszy ustny przetarg
nieograniczony na sprzeda¿ udzia³ów w
nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w Bienicach

Przedmiotem sprzeda¿y jest:
- udzia³ do 1/4 czêœci w budynku mieszkalnym, budynkach gospodarczych oraz w dzia³ce gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 176 o pow. 0,08ha (800mkw.). po³o¿onej w centrum wsi Bienice 52 (obok koœcio³a). Dzia³ka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym (udzia³ do 1/4 czêœci posiada samodzielne wejœcie) oraz dwoma
budynkami gospodarczym, uzbrojona jest w instalacjê wodn¹, elektryczn¹, telekomunikacyjn¹ oraz szambo. Nieruchomoœæ przeznaczona
w SUiKZP gminy Dobra jako zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomoœæ
posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr SZ1L/00017825/7 w S¹dzie Rejonowym w £obzie. Sprzeda¿ zwolniona z podatku VAT.
Udzia³ do 1/4 czêœci nieruchomoœci nie jest obci¹¿ony ¿adnymi
prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami. Post¹pienie - nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do pe³nych
dziesi¹tek w górê. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium
w kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy
Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu nr 94 9375 1041 5502 4471 2000 0130
najpóŸniej do dnia 30. 01. 2012 roku do godziny 14.00, dat¹ uiszczenia
wp³aty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzêdu, a nie
data dokonania wp³aty.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu
03 lutego 2012 r. rozpoczêcie o godzinie 11.30 w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która
wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego wadium nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy
notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21 dni
od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci
wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie
koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej,
ul. Rynek 1, tel. (091) 39 14 535.

Resko bêdzie sprz¹taæ
firma z Gryfic
(RESKO) Nie by³o chêtnych
na sprz¹tanie ulic i chodników w
Resku, bo ofertê na tê us³ugê z³o¿y³a tylko jedna firma z Gryfic i to
ona bêdzie sprz¹taæ miasto.
Urz¹d miejski w Resku og³osi³
przetarg nieograniczony na sprz¹tanie miasta na pocz¹tku grudnia 2011
roku. Wp³ynê³a tylko jedna oferta i
nie podlega³a odrzuceniu. Z³o¿y³a

j¹ Firma Handlowo Us³ugowa
Krzysztofa Grabowieckiego z Gryfic. Co prawda cena oferty przekracza³a kwotê, któr¹ zamawiaj¹cy
przeznaczy³ na sfinansowanie zamówienia, jednak burmistrz zwiêkszy³ tê kwotê do ceny oferty. Firma
pana Grabowieckiego bêdzie sprz¹taæ Resko za 144 650,16 z³ brutto
(sprz¹tanie chodników - 76 541,52
z³, ulic - 68 108,64 z³).
(r)
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Stanowisko Burmistrza Wêgorzyna w sprawie artyku³u
prasowego pt. “TAJEMNICE W RUNOWSKIEJ SZKOLE”,
opublikowanym w nowym tygodniku ³obeskim z dn. 20.12.2011r.

List do redakcji

List do redakcji

Zaniepokojona doniesieniami rzekomego u¿ycia
przemocy fizycznej przez
nauczyciela na uczennicy
runowskiej szko³y podstawowej zdecydowa³am przeprowadziæ kontrolê w tej
placówce. O uzyskanie informacji wyjaœniaj¹cych
zwróci³am siê do dyrektora
szko³y, wychowawcy klasy,
pedagoga oraz nauczycieli i
innych maj¹cych wiedzê na ten temat. Dyrektor szko³y potwierdzi³a,
¿e uczennica sprawia problemy
wychowawcze. Znaczna wiêkszoœæ
uwag w dzienniku klasy, do której
uczêszcza ta uczennica dotyczy
w³aœnie jej negatywnego i nagannego zachowania wobec nauczycieli,
jak i innych uczniów. Wpisy pochodz¹ od ró¿nych nauczycieli, co
potwierdza fakt, ¿e problemy wychowawcze owa uczennica sprawia
prawie wszystkim nauczycielom.
Treœæ uwag wskazuje, ¿e uczennica
od dawna stanowi bardzo powa¿ny
problem i nie tylko z powodu przeszkadzania w prowadzeniu lekcji,
ale przede wszystkim dlatego, ¿e
stosuje ona wprost przemoc fizyczn¹ wobec innych uczniów.
Dyrektor szko³y poproszona
przeze mnie o wyjaœnienia, skomentowa³a, ¿e informacje w artykule w
nt³ z dn. 20.12.2011r., a dotycz¹ce
dzia³añ szko³y oraz przedstawionego sposobu traktowania uczennicy
przez nauczycieli s¹ nieprawdziwe.
Opisywanego dnia, zaraz po rozmowie uczennicy z nauczycielem w-f,
dyrektor wraz z pedagogiem dok³adnie uczennicê wspólnie obejrza³y i nie znalaz³y ¿adnego nawet
zaczerwienienia na ciele owej

uczennicy, która wówczas zg³asza³a
uderzenie w plecy, a nie jak podaje
artyku³ w g³owê. Jeœli natomiast
chodzi o dysleksjê, to w dzienniku
nie ma ¿adnego wpisu na temat jakiejkolwiek dysfunkcji tej w³aœnie
uczennicy. Do dyrektora szko³y
równie¿ nie dostarczono opisywanego w artykule prasowym orzeczenia Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej o stwierdzonej u uczennicy dysleksji. Brak orzeczenia potwierdza równie¿ pedagog szkolny.
Dla pe³niejszego obrazu sprawy,
jako organ prowadz¹cy szko³ê, za¿¹da³am zarówno od wychowawcy
jak i od pedagoga ustosunkowania
siê do ka¿dej kwestii poruszonej w
artykule, a dyrektor szko³y skierowa³a do nich na piœmie szczegó³owe
pytania. Dyrektor pyta³a o podjête
dzia³ania w celu zniwelowania negatywnych zachowañ uczennicy
oraz o podanie informacji, w tym
tak¿e czy na wywiadówkach b¹dŸ w
innych okolicznoœciach rodzice
uczniów klasy VI informowali o
problemach ich dzieci z uczennic¹.
Pedagog udzieli³a odpowiedzi. Natomiast wychowawca, czyli p. El¿bieta Ciochoñ niestety nie udzieli³a
odpowiedzi na ¿adne zadane, czy to
przez dyrektora szko³y, czy przez
organ prowadz¹cy, pytania. Próby
rozwi¹zania problemów podejmowane przez dyrektora i organ prowadz¹cy napotykaj¹ na opór wychowawczyni, która nie doœæ, ¿e nie
udziela wyjaœnieñ, nie respektuje
poleceñ prze³o¿onych, to jeszcze
oskar¿y³a dyrektora o mobbing, podobnie zreszt¹ jak burmistrza, który
przeprowadza³ kontrolê szko³y.
Z zebranych informacji oraz
analizy dokumentacji szkolnej wy-

nika, ¿e najwiêksz¹ pora¿kê pedagogiczn¹ ponios³a, moim zdaniem,
wychowawczyni klasy, która nie
wspó³pracuje z wiêkszoœci¹ nauczycieli ucz¹cych tê uczennicê. Za
takim twierdzeniem przemawiaj¹
nie tylko szkolne dokumenty; s¹ to
tak¿e skargi na tê uczennicê opiekunek z autobusów szkolnych, rodziców (równie¿ dzieci m³odszych),
kierowane do nauczycieli, radnych,
a tak¿e do dyrektora szko³y. Wielu
rodziców twierdzi, ¿e tej dziewczynce “wszystko uchodzi na sucho” lub “¿e i tak wybroni j¹ wychowawczyni lub pedagog”. Jednak
wychowawca klasy nie chce wspó³pracowaæ ani dla dobra uczennicy,
ani dla dobra innych uczniów, udaje, ¿e nie widzi problemu, nie stosuje przewidzianych statutem szko³y
procedur wobec tak licznych uwag,
nie chroni pozosta³ych uczniów
dopuszczaj¹c do coraz groŸniejszych wybryków uczennicy. Fakty
utwierdzaj¹ mnie w przekonaniu, ¿e
w tej klasie wy³¹cznie jedno dziecko korzysta z nieuzasadnionych
przywilejów i poprzez dzia³ania
wychowawcy inni uczniowie s¹ niezauwa¿ani przez wychowawcê,
anonimowi i nieistniej¹cy w ¿yciu
szkolnym. Brak jest przede wszystkim korelacji dzia³añ na p³aszczyŸnie rodzic – dziecko – nauczyciel –
wychowawca klasy, za któr¹ odpowiedzialny jest w g³ównej mierze
wychowawca, poniewa¿ jest on
³¹cznikiem w³aœnie miêdzy tymi
osobami, i to on kontaktuje siê z
rodzicami najczêœciej. Wychowawc¹ uczennicy, o której mowa
jest nauczycielka, która bezprawnie
pe³ni³a swego czasu funkcjê dyrektora szko³y. Od czasu, kiedy w kon-

G³os w sprawie budowy auli przy ZS

Od jakiegoœ czasu trwa
dyskusja nad projektem rozbudowy Zespo³u Szkó³ o
aulê. Jednoczeœnie czytam,
¿e dotychczasowa dop³ata
340-400 tys. z³ nie starcza i
nawet nowa suma 650 tys. z³
nie zbilansuje wydatków.
Nie mogê siê te¿ doczytaæ w lokalnej prasie o jakichœ wyczynach kulturalnych (koncerty happeningi,
spektakle) uczniów ZS.
W latach 1965-1967 by³em
uczniem podstawówki w tym budynku. Pomimo ogromnego t³oku
(klasy liczy³y po 40 osób) nie by³o
problemu z akademiami, a by³o ich

sporo i wszyscy musieli w nich
uczestniczyæ. Istnia³ du¿y chór,
przyje¿d¿ali równie¿ artyœci z
przedstawieniami. W tej chwili dla
kilku spotkañ z rodzicami i uczniami potrzebna jest prawdziwa aula.
Gmina planuje modernizacjê hali
sportowo-widowiskowej, jeœli chodzi o akustykê. Czy nie lepiej by
by³o, aby Starostwo dogada³o siê z
Gmin¹ i do³o¿y³o do akustyki, a zaoszczêdzone pieni¹dze przeznaczy³o na modernizacjê i remont budynku ZS wewn¹trz?
Hala Sportowo-Widowiskowa
po modernizacji mo¿e s³u¿yæ nam
wszystkim i byæ u¿yteczna dla ca³e-

go powiatu, a nie dla niektórych.
Miejsce w hali mo¿e te¿ znaleŸæ
tak¿e Orkiestra Dêta, chór, zespo³y
teatralne, wokalne i instrumentalne
oraz WOŒP. Dotychczasowa
„wspó³praca” naszych w³odarzy
skutkuje tym, ¿e w ma³ej salce
Domu Kultury w ogromnym œcisku
odbywaj¹ siê imprezy kulturalne
takie jak Koncert Pieœni Patriotycznych, WOŒP i inne imprezy. Sporo
osób pragn¹cych dostaæ siê do œrodka rezygnowa³o. Œcisk dorównuj¹cy
œciskowi w autobusie komunikacji
miejskiej w zamierzch³ych ju¿ 70.
latach.
Wies³aw Pokomeda

kursie na stanowisko dyrektora wygra³a obecna dyrektor, wychowawca nie wspó³pracuje ani z prze³o¿onymi ani ze wspó³pracownikami, co
negatywnie odbija siê na procesie
edukacyjnym dzieci uczêszczaj¹cych do tej szko³y.
Uwa¿am, ¿e znowu pewnym
doros³ym zale¿y, aby w runowskiej
szkole nie by³o spokoju, by zniszczyæ kolejne osoby oraz próbuj¹
udowodniæ, ¿e znowu kadra jest z³a
a dyrektor niew³aœciwy, i wszystko
to w imiê niezaspokojonych i wygórowanych ambicji i ¿¹dzy w³adzy.
Jako organ prowadz¹cy wyra¿am
stanowczy sprzeciw takim praktykom, stosowanym przez osoby, które mianuj¹ siê wychowawcami, ca³kowicie zapominaj¹c o zasadach
moralnoœci, etyce i poszanowaniu
godnoœci drugiego cz³owieka. Naganne i karygodne jest wci¹ganie w
rozgrywki osobiste i polityczne
dzieci, uczniów szko³y, w³asnych
wychowanków oraz ich rodziny.
Wobec powy¿szego, aby zapobiec
dalszym negatywnym skutkom niepodejmowania stosownych dzia³añ
przez wychowawcê oraz pedagoga,
zobowi¹za³am dyrektora szko³y,
aby jak najszybciej wyci¹gn¹³ konsekwencje dyscyplinuj¹ce, bior¹c
równie¿ pod uwagê mo¿liwoœæ
zmiany wychowawcy, jak równie¿
inne zmiany arkusza organizacyjnego.
Burmistrz Wêgorzyna
Monika KuŸmiñska
Do wiadomoœci:
1.KuratoriumOœwiatywSzczecinie
2. Nowy tygodnik ³obeski.
3. Tygodnik ³obeski
4. Gazeta ³obeska

Urz¹d otwarty
d³u¿ej
w poniedzia³ki
(WÊGORZYNO). Od 16 stycznia zmianie ulegaj¹ godziny pracy
Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie.
Magistrat bêdzie czynny w poniedzia³ki od godz. 7.30 do 17.00, natomiast od wtorku do czwartku od 7.30
do 15.30. W pi¹tek - od 7.30 do 14.00.
Przed³u¿one godziny pracy w
poniedzia³ek s¹ odpowiedzi¹ na
apel radnych, którzy argumentowali, ¿e pracuj¹ca czêœæ osób z terenu
gminy, nie jest w stanie dostaæ siê do
urzêdu do godz. 15.00.
MM
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Jase³ka w szkole podstawowej w Starogardzie
22 grudnia 2011 roku w Szkole
Podstawowej w Starogardzie odby³y siê klasowe wigilie i szkolne jase³ka. By³ to dzieñ, kiedy ca³a spo³ecznoœæ szkolna mog³a wspólnie
odœpiewaæ kolêdy oraz z³o¿yæ sobie
¿yczenie œwi¹teczno-noworoczne.
Po pierwszym dzwonku, wszyscy uczniowie i nauczyciele udali
siê do klas, by przygotowaæ wigilijny poczêstunek. Na sto³ach znalaz³y
siê: barszcz, pierogi, sa³atki i s³odycze. Nie zabrak³o dzielenia siê
op³atkiem, który zosta³ rozdany
przez ksiêdza proboszcza. Rozbrzmiewa³y kolêdy i by³o bardzo
weso³o. O godzinie 10.30 w sali
gimnastycznej zosta³y zaprezentowane jase³ka. Przedstawienie œwi¹-

teczne zosta³o przygotowane przez
uczniów z klasy VI oraz nauczycielkê jêzyka polskiego. Nastêpnie
odby³ siê koncert kolêd i pastora³ek
w wykonaniu wszystkich uczniów
naszej szko³y. Ka¿dy z wystêpów
nagradzany by³ gromkimi brawami.
Na zakoñczenie pani dyrektor podziêkowa³a wszystkim za wspania³e przygotowanie siê do tego uroczystego dnia oraz z³o¿y³a ¿yczenia.
By³ to bardzo przyjemny dzieñ,
który po³¹czy³ wszystkich zarówno
przy wspólnym stole, jak i przy œpiewaniu kolêd. Oby nastêpne szkolne
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia by³y
równie udane.
Paula Jankowska, klasa VI

Festiwal Piosenki Bo¿onarodzeniowej w Dobrej

W Dobrej œpiewali kolêdy i pastora³ki
Ju¿ po raz szósty mogliœmy podziwiaæ zdolnoœci wokalne dzieci i
m³odzie¿y na Festiwalu Piosenki
Bo¿onarodzeniowej "Gwiazdka",
który siê odby³ 4 stycznia 2012 r. w
Miejskiej Hali Sportowej w Dobrej.
W konkursowe szranki stanêli
uczniowie szkó³ podstawowych i
gimnazjów z £obza, Nowogardu,
Siedlic i Dobrej. Trzydziestu czterech uczestników, wystêpuj¹cych w
trzech kategoriach (I-III i IV-VI
szko³y podstawowe oraz gimnazja),
w swoich repertuarach mia³o kolêdy, pastora³ki oraz piosenki o tematyce bo¿onarodzeniowej.
Wystêpy ocenia³o jury w sk³adzie: Burmistrz Gminy Dobra, pani
Barbara Wilczek, Ks. Marek Prusiewicz, proboszcz parafii p.w. Œw.
Klary w Dobrej, pan Krzysztof Sypieñ - kierownik dêtej orkiestry
m³odzie¿owej z Goleniowa, Roman
Rzepka - muzyk, akustyk i Roman
Kanicki - basista, nauczyciel muzyki w Iñsku. Goœciem imprezy by³
Cz³onek Rady Powiatu, pan Ryszard Sarna. Wygrani otrzymali statuetki i piêkne maskotki, a dla
wszystkich by³y pami¹tkowe dyplomy. Opiekê artystyczn¹ nad imprez¹
sprawowa³a pani Magdalena Su³kowska, a prowadz¹cym by³ ks.
£ukasz Mróz.
W kategorii klas I-III pierwsze
miejsce zajê³a Zuzanna Szymanek z
£obza, drugie miejsce Aleksandra
Ginter z £obza, trzecie miejsce
Mateusz Andryszak z £obza.
W kategorii klas IV-VI pierwsze
miejsce zaj¹³ Stanis³aw Tokarski z
£obza, drugie Martyna Heinrich z
Dobrej, a trzecie Ewa Kowalska z
Dobrej.
Wœród gimnazjalistów pierwsze

miejsce jury przyzna³o Pauliny
Karaœ z £obza, drugie miejsce Patrycji Jaremko z £obza, trzecie
miejsce Aleksandrze Tarnieckiej.

Dodatkowe wyró¿nienie w postaci pami¹tkowej statuetki otrzymali:
I miejsce - Paulina Karaœ z
£obza

II miejsce - Patrycja Jaremko z
£obza
III miejsce - B³a¿ej Szestowicki
z Siedlic.
(o)

XX Fina³ WOŒP – Otwarty Halowy Turniej Pi³ki
No¿nej Dru¿yn 5-osobowych
Wyniki fazy grupowej:
1. Timek Team – Ostatni 0:2;
Parówki – Na Wypasie 5:1; Aviator
– Maniana 2:1; Blendamed – Oldboje 3:2; Felicita – Cavaliery 4:2;
Nêtno – THC Team 2:2; Timek
Team – Blendamed 0:2; Parówki –
Felicita 0:2; Aviator – Nêtno 1:1;
Ostatni – Oldboje 1:3; Na Wypasie
– Cavaliery 1:0; Maniana – THC
Team 1:5; Ostatni – Blendamed 1:3;
Na Wypasie – Felicita 1:2; Maniana
– Nêtno 0:3; Timek Team – Oldboje
0:4; Parówki – Cavaliery 2:0; Aviator – THC Team 0:0.

Pó³fina³y:
Nêtno – Blendamed 0:0 (3:2 w
karnych)
Oldboje £obez – Felicita 2:1
Mecz o III miejsce:
Blendamed – Felicita 1:1 (2:1 w
karnych)
Fina³:
Oldboje £obez – Nêtno 3:1
I miejsce: Oldboje £obez –
Mariusz Poniewiera, Grzegorz
Pawlak, Norbert Blacharski.
II miejsce: Nêtno – Tomasz Lipnicki, Mateusz Ostaszewski, Piotr

Stêpieñ, Piotr Czarnecki, Andrzej
Miksa, Robert Tokarz, Tomasz
Bloch.
III miejsce: Blendamed – Dawid
Dudek, Krzysiek Kulczewski, Tomek Rokosz, Damian Krowicki,
Artur Misztela, Karol Banacki, Denis Chodyna, Remek Borejszo.
IV miejsce: Felicita – Kamil
Iwachniuk, Rafa³ Zielonka, Marcin
Mosi¹dz, £ukasz Brona, Marcin
Grzywacz, Damian Grzywacz, Mariusz Gawryluk.
Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ Krzysztof Kulczewski
(bramkarz).
PJ
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WIELKA ORKIESTRA ŒWI¥TECZNEJ
POMOCY ZAGRA£A W WÊGORZYNIE
Ju¿ po raz dwudziesty mieszkañcy Gminy Wêgorzyno do³¹czyli do
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, która w tym roku "gra³a z
pomp¹" dla zdrowej mamy, zdrowego wczeœniaka, zdrowego dziecka,
czyli na zakup najnowoczeœniejszych urz¹dzeñ dla ratowania ¿ycia
wczeœniaków, oraz pomp insulinowych dla kobiet ciê¿arnych z cukrzyc¹.
Orkiestra zaczê³a graæ od same-

go rana, kiedy to 20 wolontariuszy uczniów Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie ruszy³o w ró¿nych miejscowoœciach ze zbiórk¹
pieniêdzy. O godzinie 1500 rozpocz¹³ siê koncert w hali widowiskowo - sportowej. Przygotowano
liczne atrakcje. Mo¿na by³o nauczyæ siê udzielania pierwszej pomocy, pomalowaæ fantazyjnie
twarz, zjeœæ pyszne ciacho, zobaczyæ stra¿ackie pokazy, wzi¹æ

udzia³ w loterii, kupiæ piêkne wyroby rêkodzie³a artystycznego, wylicytowaæ ciekawe gad¿ety, pobawiæ
siê z animatorami czasu wolnego.
Ca³oœæ dope³nia³y programy artystyczne przygotowane przez
przedszkolaków oraz uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjum.

W finale wyst¹pi³ szczeciñski zespó³ Semi Dry. Tradycyjnym zakoñczeniem by³o œwiate³ko do nieba.
Dziêki hojnoœci mieszkañców
gminy Wêgorzyno uda³o siê zebraæ
ogó³em ok. 8400z³.
Niech Orkiestra gra do koñca
œwiata i jeszcze jeden dzieñ d³u¿ej !

oraz gad¿ety ufundowane przez:
Aptekê „Centrum Zdrowia” pañstwa Pluciñskich, OSP Resko i
£osoœnica, Pogotowie Ratunkowe z
Reska, œwietlicê „Domino” w Iglicach, Starostwo Powiatowe w
£obzie, DPS i oczywiœcie przez
Fundacjê WOŒP.
Zorganizowaliœmy loteriê, ko³o
fortuny i sklepik do których zabawki i ³akocie otrzymaliœmy od prywatnych mieszkañców, ze sklepów i
firm, za których hojnoœæ serdecznie
dziêkujemy. Jak co roku wyró¿niliœmy wolontariuszy, którzy uzbierali

najwiêcej pieniêdzy: Micha³a Kondrata, Dominikê Ram, £ucjê £achmanowicz, Adama ¯urawika i Aureliê Wójcik. O 20 rozb³ys³o „Œwiate³ko do nieba”.
Przepraszamy, ¿e nie wymieniliœmy wszystkich darczyñców, dziêki
którym Orkiestra mog³a tak wspaniale zagraæ w Resku i zebraæ pieni¹dze na urz¹dzenia do ratowania
¿ycia wczeœniaków i pompy insulinowe dla kobiet ciê¿arnych. Po prostu dziêkujemy za wszelk¹ pomoc i
dar serca.

...I W RESKU
XX Fina³ WOŒP w Resku zakoñczy³ siê kolejnym rekordem! Zebraliœmy ponad 10 tysiêcy z³, o 1000 z³
wiêcej, ni¿ w poprzednim roku!
Sztab zosta³ utworzony przy
Centrum Kultury, kwestowa³o 29
wolontariuszy, a mnóstwo innych
bra³o udzia³ w przygotowaniach i
organizacji imprezy. Na scenie zaprezentowali siê uczniowie wszystkich szkó³ z Reska i gminy, przedszkola, pensjonariusze DPS i oczywiœcie dzieci i m³odzie¿ z kó³ zainteresowañ dzia³aj¹cych przy Centrum. Zagra³ dla nas zespól hip-

hopowy „Shi i Czu” ze Stargardu
Szczeciñskiego. Przeprowadziliœmy licytacje tortowych serc ufundowanych przez piekarniê "Gama"
pañstwa Barbary i Oktawiusza Je¿ów oraz piekarniê pañstwa Bujnowskich. Zlicytowano kurs na prawo jazdy zasponsorowany przez
„Speed Car” firmê pana Mariusza
Marynowskiego, 10 obiadów dla
dwóch osób ufundowanych przez
restauracjê „Mozaika” Arkadiusza
i Marka Balcerzaków, koszulki
strongmenów, którzy zawitali latem
do Reska, koszulki „Speed Car”

Sztab przy Centrum Kultury w Resku

List do redakcji
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Nie mieliœmy
ba³aganu
w dokumentach

Na ³amach naszej gazety
w minionym numerze ukaza³
siê komentarz ze strony internetowej Swiatowida, napisany przez
Filippo, w sprawie zamieszania
wokó³ Œwiatowidu £obez. W zwi¹zku z tym komentarzem do naszej redakcji przyszli przedstawiciele poprzedniego zarz¹du klubu, chc¹cy
odnieœæ siê do s³ów Filippo.
- Chcieliœmy siê odnieœæ do wypowiedzi Filippo. Uwa¿amy, ¿e ten
komentarz nie jest wiarygodny, a
czyta go ca³e spo³eczeñstwo w
£obzie. Sk¹d on wzi¹³ takie dane i
informacje? Nigdy nikt nie wystawia³ faktury za wyjazd do Szczecina
rozpisany na 350 kilometrów. Przecie¿ ka¿dy wie mniej wiêcej, ile to
kilometrów w dwie strony, wiêc takie coœ nie przesz³oby ¿adnej kontroli. Nie mieliœmy te¿ ¿adnego ba³aganu w papierach, by³ skarbnik,
wszystko sprawdza³a ksiêgowa.
Dokumenty dawaliœmy do weryfikacji radnym, sprawdza³a nas komisja rewizyjna, ksiêgowa robi³a sprawozdanie finansowe za dany okres i

dopiero wtedy dostawaliœmy kolejne transze. Inaczej byœmy nie dostali ¿adnych pieniêdzy. Cz³owiek wtedy nie patrzy³ na swój czas.
Nikt nigdy nie widzia³ nas czy zawodników pijanych, zawodnicy nie
grali tak¿e w podartych butach.
Obuwie sportowe kupowaliœmy zawsze do okreœlonej kwoty. Graliœmy
swoimi zawodnikami, nie by³o
transferów z zewn¹trz, co prawda
byliœmy klasê ni¿ej.
Nie chcemy te¿ oceniaæ obecnego zarz¹du klubu. Byæ mo¿e wszystko jest w porz¹dku, tylko powsta³y
jakieœ prywatne niesnaski. Ale nie
wszystko jest te¿ ok – dlaczego teraz nie ma sprawozdañ? Dlaczego
zmienia siê sk³ad Komisji Rewizyjnej? Zmienia statut.
Dzisiaj siê nas oczernia, mówi
siê, ¿e do³owaliœmy wszystko. Jednak tak nie by³o; robiliœmy wszystko, co w naszej mocy, wszystko dla
dobra klubu.
Przedstawiciele poprzedniego
zarz¹du Œwiatowida £obez

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach II Wydzia³ Karny wyrokiem z dnia
17.11.2011 r., sygn. akt II K 814/11 skaza³

Tomasza Sa³apatê

na karê ³¹czn¹ 6 (szeœciu) lat pozbawienia wolnoœci, orzeczono
³¹czny œrodek zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, zas¹dzono na rzecz Fundacji Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych w Mielnie-Unieœciu
œwiadczenie pieniê¿ne w kwocie 500,00 z³otych i orzeczono podanie
wyroku do publicznej wiadomoœci w „Tygodniku £obeskim” za to,
¿e:
I. w dniu 25 lipca 2011 r. na drodze Resko – Czarne, gm. P³oty,
kierowa³ samochodem osobowym marki VW Polo w stanie nietrzeŸwoœci, siêgaj¹cym 1,43 promila alkoholu etylowego we krwi, bêd¹c
wczeœniej skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeŸwoœci, prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w
£obzie, z dnia 28 listopada 2007 r., to jest o czyn z art. 178a par. 1
i 4 kk;
II. w dniu 25 lipca 2011 r. na drodze Resko – Czarne, gm. P³oty,
na drodze wojewódzkiej W-152, kieruj¹c samochodem osobowym
marki VW Polo, umyœlnie naruszy³ zasady bezpieczeñstwa w ruchu
drogowym w ten sposób, ¿e prowadz¹c auto w stanie nietrzeŸwoœci
siêgaj¹cym 1,43 promila alkoholu etylowego we krwi, nie zachowa³
nale¿ytej ostro¿noœci, poruszaj¹c siê z prêdkoœci¹ nadmiern¹ i niebezpieczn¹, nie zapewniaj¹c¹ panowania nad pojazdem, doprowadzaj¹c do niekontrolowanego przemieszczenia siê pojazdu po drodze i zjechania poza ni¹, a nastêpnie do uderzenia pojazdu w drzewo,
powoduj¹c nieumyœlnie obra¿enia cia³a u pasa¿era pojazdu H.K.,
skutkuj¹ce œmierci¹ pasa¿era, to jest o czyn z art. 177 par. 2 kk w zw.
z art. 178 par. 1 kk.
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Sarmata wygrywa halowy
turniej w Nowogardzie
W sobotê 7 stycznia 2012 r. w
hali w Nowogardzie Pomorzanin
Nowogard zorganizowa³ turniej pi³ki no¿nej. Zwyciêsko z tego turnieju
wyszed³ Sarmata Dobra, jedyny
czwartoligowiec wœród startuj¹cych dru¿yn. W turnieju wziê³o
udzia³ 10 zespo³ów podzielonych na
dwie grupy. Mecz trwa³ 10 minut.
Zwyciêzcy grup zagrali w finale o
pierwsze miejsce w ca³ym turnieju.
Wyniki turnieju:
Grupa I:
Polonia P³oty - Promieñ Mosty 1:0,
Sarmata Dobra - Sparta Gryfice 3:1,
Pomorzanin II - Promieñ 0:2,
Polonia - Sarmata 0:2,
Pomorzanin II - Sparta 1:0,
Promieñ - Sarmata 0:0,
Pomorzanin II - Sarmata 0:1,
Sparta - Polonia 3:4,
Pomorzanin II - Polonia 1:1,
Sparta - Promieñ 0:5,
koñcowa tabela grupy I:
1. Sarmata - 10 pkt, bramki 6:1,
2. Polonia P³oty - 7 pkt, bramki 5:5,
3. Promieñ - 7 pkt, bramki 7:1,
4. Pomorzanin II - 4 pkt, bramki 2:4,
5. Sparta Gryfice - 0 pkt, bramki 4:13,
Grupa II:
Jastrz¹b - Masovia Maszewo 3:0,

Ponton Nowogard - Zalew Stepnica 3:0,
Pomorzanin Nowogard - Masovia 4:0,
Jastrz¹b - Ponton 0:0,
Pomorzanin -Zalew 3:1,
Masovia - Ponton 0:1,
Pomorzanin - Ponton 0:2,
Zalew - Jastrz¹b 0:1,
Pomorzanin - Jastrz¹b 1:0,
Zalew - Masovia 0:3,
koñcowa tabela grupy II:
1. Ponton Nowogard - 10 pkt, bramki 6:0,
2. Pomorzanin Nowogard - 9 pkt, bramki 8:3,
3. Jastrz¹b £osoœnica - 7 pkt, bramki 4:1,
4. Masovia Maszewo - 3 pkt, bramki 3:8,
4. Zalew Stepnica - 0 pkt, bramki 1:10,
Mecze fina³owe
o I miejsce: Sarmata Dobra - Ponton
Nowogard 1:0,
o III miejsce: Polonia P³oty - Pomorzanin Nowogard 2:0,
o V miejsce: Promieñ Mosty - Jastrz¹b
£osoœnica 2:1,
o VII miejsce: Pomorzanin II Nowogard - Masovia Maszewo 1:0,
o IX miejsce: Sparta Gryfice - Zalew
Stepnica 2:1,
Sk³ad Sarmaty Dobra:
Rafa³ Barden, Wojciech Bonifrowski,
Wojciech Dorsz, Mateusz Dzierbicki,
Maciej Go³dyn, Emilian Kamiñski,
Damian Padziñski, Zdzis³aw Szw¹der,
Pawe³ Za³êcki.
estan

Na sport w gminie

Mewa Resko
dostanie 130 tysiêcy
(RESKO) Znany jest ju¿ wynik
konkursu otwartego na prowadzenie w roku 2012 dzia³alnoœci z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej w gminie Resko.

Konkurs og³oszony 16.12.2011 r.
wygra³ Ludowy Klub Sportowy
„MEWA” w Resku. Tylko ten jeden
klub z³o¿y³ ofertê i otrzyma dotacjê
w wysokoœci 130 tysiêcy z³otych. (r)

III Memoria³ im.
Mieczys³awa Ko³a
W niedzielê 15 stycznia 2012 r.
o godzinie 10.00, M-G LKS Sarmata Dobra organizuje na hali sportowej w Dobrej III Memoria³ im. Mieczys³awa Ko³a w halowej pi³ce no¿nej. Swój udzia³ w Turnieju zapowiedzia³o 12 zespo³ów na czele z
dwukrotnym (i dotychczas jedynym) zwyciêzc¹ tej imprezy dru¿yn¹ B³êkitnych Stargard.
Oprócz B³êkitnych swój udzia³
zapowiedzia³y równie¿ inne solidne
zespo³y naszego okrêgu i organiza-

torzy Memoria³u licz¹ na wysoki
poziom sportowy Turnieju, do obejrzenia którego chcieliby serdecznie
zaprosiæ zainteresowanych kibiców.
Dru¿yny, które zaawizowa³y
swój udzia³ w Memoriale: B³êkitni
Stargard, Hutnik Szczecin, Ina Goleniów, Misiura Team, Olimpia
Nowogard, Piast Chociwel, Pomorzanin Nowogard, Sokó³ Pyrzyce,
Œwiatowid £obez, Vineta Wolin,
Sarmata Dobra.
estan
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Wspó³praca ze Œwiatowidem jest potrzebna dla dobra
spo³ecznoœci ³obeskiej

Jestem mieszkañcem
£obza od 1945 r. Ojciec mój
by³ jednym z za³o¿ycieli K.P.
„Gwardia”, a ja przez kilka
lat by³em cz³onkiem Zarz¹du
MLKS „Œwiatowid” w
£obzie. Myœlê, ¿e to upowa¿nia mnie do zabrania
g³osu w sprawie konfliktu na linii
Œwiatowid - Burmistrz.
29 grudnia ub. roku przyszed³em
wraz z grup¹ kibiców i zawodników
Œwiatowida na sesjê Rady Miejskiej
w £obzie, by wyraziæ swe niezadowolenie z dzia³añ Burmistrza i rady
wobec Œwiatowida. Razem ze mn¹
mia³ przyjœæ jeden z za³o¿ycieli
Œwiatowida, wieloletni wiceprezes i
kierownik dru¿yny, jedna z ikon
Œwiatowida, Józef Wieczorek. To
on dba³ o zawodników, jak dobry ojciec za³atwia³ im parcê, pomaga³ w
przyjêciu na studia i innych sprawach. W ksi¹¿ce Z. Bogdanowicza
„Historia sportu ³obeskiego” Andrzej Belina - te¿ jedna z ikon tego
klubu - mówi: „J. Wieczorek w klubie by³ mym drugim ojcem”. Dziœ
takich dzia³aczy ju¿ nie ma, a szkoda. Niestety z uwagi na pogrzeb w
rodzinie nie móg³ przyjœæ na sesjê.
Bêd¹c na sesji, zniesmaczy³y mnie
s³owne przepychanki radnych atakuj¹cych w niewybredny sposób
burmistrza, zamiast merytorycznie
podj¹æ uchwa³ê zobowi¹zuj¹c¹
Burmistrza do przyjêcia rozliczenia
ostatniej transzy pieniêdzy wydatkowanych przez „Œwiatowid”.
Otó¿ w skrócie wrócê do pocz¹tków konfliktu. Do po³owy czerwca
ubieg³ego roku pan Burmistrz systematycznie, prawie co tydzieñ, spotyka³ siê z cz³onkami zarz¹du
„Œwiatowida” i ustalali, czy to pieni¹dze na ochronê, czy na czirliderki - tañcz¹ce dziewczêta. Sytuacja
diametralnie zmieni³a siê po spotkaniu czêœci radnych i burmistrzów z
wykonawc¹ prac adaptacyjnych na
stadionach z Niemiec.
Wczeœniej Burmistrz zapewnia³
zarz¹d Œwiatowida”: „nie ¿a³ujcie
na ochronê - porz¹dek musi byæ”.
Otó¿ by³y to pieni¹dze zmarnowane, gdy¿ mo¿na by³o przeznaczyæ je
chocia¿by na wyp³atê dla trenerów,
a tak od pó³ roku czekaj¹ na wyp³atê.
Zamiast op³acaæ s³ono ochronê na
trybunie, mog³a siê pojawiæ Stra¿
Miejska, a nie staæ przed bram¹ i
czekaæ na to, ¿e mo¿e ktoœ Ÿle zaparkuje, ¿eby mu wlepiæ mandat, a tak
wystarczy³aby obecnoœæ Stra¿y
Miejskiej na trybunie, a pseudokibice niemi³osiernie bluŸni¹cy byliby
potulni jak baranki.
Co siê tyczy czirliderek, mog³yby mieæ swoje zajêcia w Domu
Kultury, gdzie i miejsce i warunki

du¿o lepsze, ni¿ w Œwiatowidzie, a
prezentowaæ by siê mog³y w przerwach meczu ku zadowoleniu kibiców i ich rodzin, bo który rodzic nie
kupi³by biletu, ¿eby zobaczyæ swoj¹
pociechê tañcz¹c¹ na murawie w
przerwie meczu.
Myœlê, ¿e dzia³o siê tak dlatego,
¿e by³a dobra wspó³praca pomiêdzy
Burmistrzem a zarz¹dem Œwiatowida. Kiedy zabrak³o tej wspó³pracy
nagle prezesi „Œwiatowida” zaczêli
pokazywaæ ró¿ki - to nie mieli kiedy
zanieœæ rozliczenia, to niech Burmistrz jak chce sprawdzaæ, niech
przyjdzie do klubu i sprawdza, gdy¿
my nie mamy co ukrywaæ, nam ksiêgowoœæ prowadzi profesjonalna firma. Nie wiem, kto doradza³ zarz¹dowi, ale bardzo g³upio, bo jeœli
dostali na piœmie, ¿eby rozliczyæ
kolejn¹ transzê, powinni to zrobiæ.
Dla mnie takie t³umaczenie, ¿e
nie mamy czasu, bo pracujemy, to
¿adne t³umaczenie i dziwi mnie, ¿e
pani Bogucka im o tym nie powiedzia³a, sprawdzaj¹c ich rozliczenie.
Ktoœ z zarz¹du powinien znaleŸæ
czas i przynieœæ papiery do urzêdu,
a tak dali pretekst dla Burmistrza do
tego, co siê potem sta³o. A sta³o siê
to, ¿e mimo kilkakrotnych prób dostarczenia tych dokumentów nikt
nie chcia³ ich od nich przyj¹æ i powsta³a sytuacja patowa, a liczyæ na
radnych to mogliby wtedy, gdyby
za³atwili im wy¿sze diety – oczywiœcie kpiê sobie z nich, bo w wiêkszoœci to marionetki w rêkach burmistrzów. Jeden z radnych mówi³, ¿e
Burmistrz to ¿aden polityk, to taki
obiecajda, który nie dotrzymuje s³owa. Mo¿e to i prawda, ale w mojej
ocenie jest inteligentniejszy od Was,
gdy¿ tymi obiecankami potrafi to,
czego Wy nie potraficie, otó¿ Waszymi rêkami – g³osami za³atwia to,
co chce. Jednemu z was obiecuje, ¿e
wyremontuje drogê, któr¹ powinien
zrobiæ bez ¿adnej ³aski, bo remont
ten jest tam potrzebny jak psu buda,
drugiemu obieca za ca³okszta³t pracy nagrodê „Smoka”, innej radnej
remont ulicy i ma Wasze g³osy, kiedy tylko chce.
Burmistrz po prostu kupczy spo³ecznymi pieniêdzmi, ale to Wy mu
na to pozwalacie.
Niedawno by³em w Krakowie i
w jednej z lokalnych gazet przeczyta³em, ¿e „Smok Wawelski” dowiedzia³ siê o nagrodzie „Smoka” w
£obzie i postanowi³ zaprosiæ
wszystkich laureatów z £obza do
Krakowa do „Smoczej jamy” w dniu
1 kwietnia w celu jej uprz¹tniêcia z
odchodów, bo krakowiacy jakoœ siê
nie kwapi¹ sprz¹taæ.
W tym miejscu przepraszam
wszystkich nagrodzonych „Smo-

kiem”, bo cz³owieka chce trafiæ
szlag, gdy w³adze do nagrody wybieraj¹ „Smoka”, maj¹c w godle
piêknego „Wilka w koronie”, ale u
nas tak ju¿ jest, ¿e „cudze chwalicie,
swego nie znacie”.
Po ukazaniu siê artyku³ów w
Tygodniku £obeskim z sesji, bêd¹c
w mieœcie zaczepia³o mnie kilka
osób, przekazuj¹c mnie swoje zdanie w sprawie konfliktu Burmistrz –
Œwiatowid. Otó¿ jedni klêli na Burmistrza, inni na Skrobiñskiego, ¿e
niby jak on móg³ mówiæ, ¿e jak
Burmistrz nie przeka¿e pieniêdzy to
i tak utrzymamy Œwiatowid, graj¹c
w „B” klasie. Mamy V ligê i tak musi
zostaæ.
Biorê w obronê pana Skrobiñskiego, gdy¿ o „B” klasie mówi³
jako o geœcie rozpaczy. Burmistrz
mówi³ prawdê mówi¹c, ¿e ON nie
ma prawa zlikwidowaæ Œwiatowida,
gdy¿ nie ON go zak³ada³ i nawet nie
jest jego cz³onkiem, mo¿e to uczyniæ Walne Zgromadzenie MLKS
„Œwiatowid” i to jest prawd¹. W s³owach pana Burmistrza zauwa¿y³em
nutkê ironii, oczywiœcie osobiœcie
nie musi likwidowaæ - wstrzymuj¹c
dotacje klub wczeœniej czy póŸniej
sam upadnie, ale ludzie bêd¹ pamiêtaæ, kto jest grabarzem Œwiatowida.
Czy o to chodzi panu Burmistrzowi?
Skoro ju¿ jestem przy nazwie
klubu, ju¿ dawno nale¿a³o zmieniæ
jego nazwê z Miêdzyzak³adowy
Ludowy Klub Sportowy na Miejski
Ludowy Klub Sportowy, bo od dawna ¿aden zak³ad w mieœcie nie daje
ani grosza na klub.

W tym miejscu chcia³bym siê
zwróciæ do pana T. Sikory, który jest
kolejn¹ ikon¹ tego klubu. Tadeusz
Sikora by³ jednym z najwybitniejszych zawodników i trenerów
„Œwiatowida”, to on wraz z G. Pawlakiem wprowadzi³ Œwiatowid do
III ligi. Tadziu - atmosfera wokó³
twego ukochanego klubu na pewno
siê zmieni. Pracuj z tymi m³odymi
ludŸmi - szkoda zaprzepaœciæ twoich dotychczasowych osi¹gniêæ!!!
Wracaj¹c do Œwiatowida, jest
jeszcze jedno rozwi¹zanie, bo o likwidacji V ligi nawet nie mo¿e byæ
mowy! Zarz¹d zwo³uje Walne Zgromadzenie Cz³onków, na które zaprasza pana Burmistrza, na tym
Walnym Burmistrz powo³uje Dyrektora Klubu, który ju¿ nie spo³ecznie, a na etacie Miasta poprowadzi klub – oby ku lepszemu. Ale zanim mog³oby to nast¹piæ, maj¹ siê
spotkaæ Pan prezes Pietrzyk z panem Burmistrzem Sol¹, w poniedzia³ek 9 stycznia 2012 r. i mam
nadziejê, ¿e spotkanie to zaowocuje
zgod¹ i zakoñczy ten chocholi taniec nikomu niepotrzebny. Dobra
wspó³praca w³odarzy miasta z zarz¹dem Œwiatowida jest potrzebna
dla dobra spo³ecznoœci ³obeskiej.
Ps. W reporta¿u z sesji jest moje
zdjêcie z wyci¹gniêt¹ piêœci¹ i
wzburzon¹ min¹. Nie oddaje ono
tego, o czym mówi³em. Nikomu nie
wygra¿a³em, a wrêcz prosi³em o
zgodê i wspó³pracê, czego w Nowym Roku ¿yczê zarówno gospodarzom miasta, jak i klubu.
Kazimierz Czmielewski

Plan przygotowañ Sarmaty
Dobra do rundy wiosennej
Pod wodz¹ graj¹cego trenera
Damiana Padziñskiego i jego asystenta Jaros³awa Jaszczuka, 11
stycznia treningiem na w³asnych
obiektach sportowych pi³karze Sarmaty Dobra rozpoczn¹ przygotowania do wiosennej rundy rozgrywek o
mistrzostwo IV ligi w sezonie 2011/
2012. Ponadto w styczniu planowany jest udzia³ w turnieju halowym
rozgrywanym w Dobrej i obozie
przygotowawczym w Pobierowie,
podczas którego zespó³ rozegra tak¿e mecze kontrolne.
15.01.12 r. III MEMORIA£ im.
MIECZYS£AWA KO£A, hala
sportowa w Dobrej, godz. 10.
21-28.01.12 r. Obóz przygotowawczy w Pobierowie
Mecze kontrolne:
04.02.12 r. Sarmata Dobra -

PROMIEÑ MOSTY (R. O) - Goleniów
08.02.12 r. Sarmata Dobra B£ÊKITNI STARGARD (III) Stargard 17.30
11.02.12 r. Sarmata Dobra SOKÓ£ PYRZYCE (W.O) - Stargard
18.02.12 r. Sarmata Dobra STAL LIPIANY (W.O) - Stargard
25.02.12 r. Sarmata Dobra PIAST CHOCIWEL (W.O) - Stargard
03.03.12 r. Sarmata Dobra DRAWA DRAWSKO (III) - Drawsko Pom.
10.03.12 r. Sarmata Dobra WICHER PRZELEWICE (R.O) Dobra/Przelewice
17.03.12 r. Rozgrywki ligowe
estan
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Podsumowanie rundy jesiennej w klubach sportowych powiatu ³obeskiego – LKS Sparta Wêgorzyno

Sparta po rundzie jesiennej – utrzymanie
i budowa zespo³u na nastêpny sezon
(WÊGORZYNO) 5 wygranych
meczów, 9 przegranych i 2 remisy. 17
punktów na 48 mo¿liwych do zdobycia oraz 22 strzelone bramki i 29 straconych - te liczby podsumowuj¹ wystêpy Sparty Wêgorzyno na pó³metku
rozgrywek.
Dru¿yna Sparty Wêgorzyno pod
wodz¹ graj¹cego trenera Ryszarda Jarzyny – okres przygotowawczy w klasie
Okrêgowej rozpoczê³a od 13 lipca 2011
roku. By³ to intensywny okres przygotowawczy, bo rozpocz¹³ siê równo na
miesi¹c przed rozpoczêciem ligi. Dru¿yna rozegra³a w tym czasie osiem gier
sparingowych. Dru¿yna Sparty przed
sezonem boryka³a siê z problemem znalezienia odpowiedniego napastnika w
klubie, który wykorzystywa³by i strzela³ bramki dla dru¿yny. Wreszcie dru¿yna pozyska³a bramkostrzelnego napastnika Jaros³awa Kiernickiego z dru¿yny
Piasta Choszczno. By³ to napastnik z
przesz³oœci¹ trzecioligow¹, który w
czterech rozegranych grach kontrolnych zdoby³ piêæ bramek. Gdy wszystko wydawa³o siê ju¿, ¿e jest zapiête na
ostatni guzik to ponownie zacz¹³ przeœladowaæ dru¿ynê pech, poniewa¿ Jarek Kiernicki dozna³ kontuzji, która
wyeliminowa³a zawodnika na pó³tora
miesi¹ca z gry – operacja rêki (opuszczone 3 sparingi i 7 kolejek ligowych).Równie¿ pechem dru¿yny by³o
to, ¿e z gry wypad³ na tydzieñ przed rozpoczêciem Ligi kolejny napastnik dru¿yny Daniel Romañczyk. Wiêc problem
ponownie pozosta³ w Sparcie, poniewa¿ dru¿yna przed rozpoczêciem
pierwszego meczu ligowego pozosta³a,
tylko z jednym napastnikiem m³odym
Damianem Szubertem.
Dru¿yna przed rozpoczêciem sezonu
2011 – 2012 boryka³a siê wiêc z olbrzymimi k³opotami. Sprowadzono do dru¿yny kilku zawodników w celu wprowadzenia rywalizacji w dru¿ynie oraz
dla podniesienia poziomu sportowego
dru¿yny Sparty.
Letnie transfery:
Pomocnik – Grzegorz Bielicki z dru¿yny D¹brovii Stara D¹browa; Kamil
Kacprzak z Radovii Radowo Ma³e oraz
Marcin Borkiewicz; obroñca – Kacper
Baszak z B³êkitnych Stargard Szczeciñski; napastnik – Daniel Romañczyk
powrót do dru¿yny Sparty po rocznej
grze w dru¿ynie Iny Iñsko; £ukasz
Krawczyk z B³êkitnych Stargard Szczeciñski; Jaros³aw Kiernicki z Piasta
Choszczno
W okresie od 13 lipca 2011 roku do
ostatniej kolejki ligowej rundy jesiennej do 19 listopada odby³y siê 63 jednostki treningowe, wliczaj¹c w to treningi - 38, 8 gier sparingowych jeden
mecz pucharowy oraz 16 meczów ligowych. W okresie tym udzia³ wziê³o 23
zawodników. Seniorów – 17 i 6 m³odzie¿owców. Doje¿d¿aj¹cych zawod-

ników by³o 15, natomiast miejscowych
z Wêgorzyna oœmiu. Dru¿yna w trakcie
rundy jesiennej zdoby³a 17 punktów o
statecznie zajmuj¹c na koniec rundy 12
miejsce w tabeli.
Bilans:
Wygrane – 5 spotkañ (2 u siebie - 6
pkt, 3 na wyjeŸdzie - 9 pkt)
Remisy – 2 spotkania (2 remisy u siebie - 2 pkt, na wyjeŸdzie 0)
Pora¿ki – 9 spotkañ (4 u siebie, 5 na
wyjeŸdzie)
Punkty zdobyte (17): u siebie – 8, na
wyjeŸdzie – 9
Bramki strzelone (22): u siebie – 11,
na wyjeŸdzie – 11
Bramki stracone (29): u siebie – 12,
na wyjeŸdzie – 17
Najwy¿sza wygrana: u siebie po (4:0)
z Vielgovi¹ Wielgowo Szczecin i z Flot¹
II Œwinoujœcie, na wyjeŸdzie(3:1) z
Pomorzaninem Nowogard
Najwy¿sza przegrana: u siebie (1:4) z
Kast¹ Majowe Szczecin, na wyjeŸdzie
(3:6) z Jeziorakiem Szczecin Za³om
Strzelcy bramek:
Pomocnik – Krzysztof Œmierzchalski
(6), obroñca – Leszek Radziejewski (3),
napastnik – Jaros³aw Kiernicki (3), napastnik – Damian Szubert (2), napastnik – Daniel Romañczyk (2), pomocnik
– Grzegorz Bielicki (2), pomocnik –

Robert Dzikiewicz (1), obroñca – Ryszard Jarzyna (1), pomocnik – Jaros³aw
Konieczny (1)
Co by³o przyczyn¹ s³abej gry dru¿yny Sparty w rundzie jesiennej?
- trudnoœci z napastnikami w dru¿ynie Sparty, kontuzje przed samym rozpoczêciem I kolejki ligowej odpowiednio Jaros³awa Kiernickiego - operacja,
Daniela Romañczyka oraz Roberta Dzikiewicza.
- d³ugotrwa³e kontuzje podstawowych zawodników w trakcie rundy
Rafa³a Jeziorskiego oraz Zbigniewa
Nadkiernicznego – operacja.
- zbyt ma³a iloœæ osób bior¹ca udzia³
w samych przygotowaniach do rundy
jesiennej to jest udzia³ w treningach
oraz sparingach.
- niemoc strzelecka napastników oraz
lekcewa¿enie przeciwnika przed meczem.
- nieodpowiednia koncentracja w
czasie rozgrywanych meczów przez
poszczególnych zawodników.
- opuszczanie treningów przez wiêkszoœæ zawodników bez usprawiedliwiania siê u trenera i u kierownika dru¿yny.
- nieodpowiednie przygotowanie zawodnika do meczu typu: pijañstwo
przed meczem ligowym lub opuszczenie meczy ligowych bez usprawiedliwienia.
- wyjazd zawodników za prac¹ za

Kadra zespo³u Sparta Wêgorzyno z podzia³em na iloœæ:

granicê: Kacper Baszak oraz Damian
Szubert.
- zbyt ma³e zaanga¿owanie zawodników w czasie treningów oraz w czasie
meczy, co przek³ada³o siê na grê ca³ego
zespo³u.
- brak stabilnoœci w dru¿ynie poszczególnych zawodników.
- zbyt du¿a rotacja zawodników w
dru¿ynie, co wp³ywa³o na nie zgranie
dru¿yny zarówno w czasie sparingów
jak i przede wszystkim w czasie meczy
ligowych – bez wp³ywu trenera.
- nie wykonywanie poleceñ nakreœlonych przez trenera przed meczem ligowym przez zawodników.
- zbyt du¿e „gwiazdorzenie” zawodników w czasie meczy ligowych oraz
dyskusje z sêdziami.
- brak treningów przez Rafa³a Miko³ajczyka, £ukasza Krawczyka oraz
Marka Makowskiego jak i kilku innych
podstawowych zawodników.
- nieodpowiednie kreowanie gry
przez œrodkowych pomocników Grzegorza Bielickiego, Daniela Romañczyka i Roberta Dzikiewicza.
- raczej „nietrafione” transfery przed
sezonem, którzy zawiedli zaufanie trenera: Bielicki, Kiernicki, Krawczyk. W
myœl tego powiedzenia, ¿e nazwiska nie
graj¹, tylko ca³y zespó³ gra.

Opracowa³ trener dru¿yny Sparty Wêgorzyno Ryszard Jarzyna.
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W finale Keb¹zraj pokona³ Desperados a¿ 8:2. Trzecie miejsce wywalczy³ zespó³ Chyba Ty

Doberska Liga 2011 zakoñczona

Termin 4 - 30.12.2011 r. (pi¹tek)
Grupa 1
Desperados - D¹b Dêbice
Dominatorzy - Fc B³¹dkowo
Bród - Farmer Dobropole
Pauza: Flap Jack
Tabela gr. 1
Miejsce Dru¿yna
1. Desperados
2. Bród
3. Dominatorzy
4. D¹b Dêbice
5. Flap Jack
6. Farmer Dobropole
7. Fc B³¹dkowo

Mecze
6
6
6
6
6
6
6

Keb¹zraj
5:0
3:0
5:0

Punkty
18
13
13
9
6
3
0

Bramki +/28/4
14/4
15/6
23/12
6/15
5/28
4/26

Grupa 2
Keb¹zraj - Chyba Ty
11:0
Ogniwo Dzwonowo - Dobermani
0:5
P³omieñ Lisowo - Blokersi Dobropole 3:3
Pauza: Gwiazdy
Tabela gr. 2
Miejsce Dru¿yna
1. Keb¹zraj
2. Chyba Ty
3. Dobermani
4. Blokersi Dobropole
5. P³omieñ Lisowo
6. Ogniwo Dzwonowo
7. Gwiazdy

Mecze
6
6
6
6
6
6
6

Punkty
18
11
10
8
8
4
0

Desperados

Bramki +/57/7
10/18
18/11
15/14
19/19
17/30
5/42

PÓ£FINA£Y
I mc. z gr. 1 Desperados - II mc. z gr. 2 Chyba Ty 5:1
I mc. z gr. 2 Keb¹zraj - II mc. z gr. 1 Bród 6:1
MECZ O 3 MIEJSCE
Chyba Ty - Bród 3:1
FINA£
Desperados - Keb¹zraj 2:8
Król strzelców: 33 - Maciej Wiêcek (Keb¹zraj)
Najlepszy bramkarz: Rafa³ Barden (Bród)
I miejsce
Keb¹zraj
II miejsce
Desperados
III miejsce
Chyba Ty
IV miejsce
Bród

Chyba ty
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BEZPIECZNY POWIAT
Posterunkiem Policji w Wêgorzynie; nr tel. 91 56 61 55 76.

Kradzie¿e

Zatrzymano osoby
poszukiwane
W dniu 3 stycznia 2012 r. policjanci zatrzymali dwie osoby poszukiwane. O godz. 17.55 w D³usku
mundurowi z Posterunku Policji w
Wêgorzynie zatrzymali Roberta M.,
a w £obzie policjanci zatrzymali
Paw³a K. Obaj panowie byli poszukiwani na podstawie nakazu doprowadzenia do Zak³adu Karnego, do
którego zostali dostarczeni.

Dwie kolizje i kierowca
na zakazie
W dniu 4 stycznia 2012 r. mia³y
miejsce dwie kolizje drogowe. O
godz. 12.45 na drodze Radowo
Ma³e - Strzemiele kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym marki Man,
mieszkaniec Szczecinka, na prostym odcinku drogi z niewiadomych
przyczyn zjecha³ z drogi uderzaj¹c
w przydro¿ne drzewo.
Druga kolizja mia³a miejsce o
godz. 17.00 w £obzie na ul. H. Sawickiej, gdzie kieruj¹cy motocyklem marki Ural mieszkaniec
£obza, jad¹c bez wymaganego
oœwietlenia i tym samym bêd¹c niewidocznym uderzy³ w skrêcaj¹cy w
lewo samochód marki Alfa Romeo,
kierowany przez mieszkañca Niegrzebii.
Rano policjanci z £obza zatrzymali na drodze £obez - Prusinowo
kieruj¹cego ci¹gnikiem marki Ursus, który jecha³ wbrew s¹dowemu

zakazowi kierowania wszelkimi
pojazdami. Zakaz taki wyda³ ³obeski s¹d.

Kradzie¿ i w³amanie
Kilka dni temu nieustaleni na
chwilê obecn¹ sprawcy na drodze
Stara Dobrzyca - Potuliny, skradli 4
linie napowietrzne typu ALF po 270
metrów, o wartoœci powy¿ej 250 z³
na szkodê spó³ki Enea.
W Runowie Pomorskim przy ul.
Kolejowej nieznany sprawca w³ama³ siê na strych, wy³amuj¹c wczeœniej skobel. Sprawca skrad³ dywan
o wartoœci 500 z³.

Policja prosi o pomoc
Posterunek Policji w Wêgorzynie prowadzi postêpowanie w sprawie zdarzenia drogowego, które
mia³o miejsce 29 wrzeœnia 2011 r.
oko³o godz. 11.40 na drodze K 20,
oko³o 1 km - od miejscowoœci Wêgorzyno. Kieruj¹cy samochodem
ciê¿arowym jad¹cy w kierunku
Wêgorzyna rozpocz¹³ nieprawid³owy manewr wyprzedzania samochodu osobowego koloru srebrnego. W wyniku tego zdarzenia kieruj¹cy samochodem osobowym, aby
unikn¹æ zderzenia zmuszony by³
zjechaæ na pobocze.
Policja prosi o kontakt osoby,
które posiadaj¹ informacje na temat
kieruj¹cego srebrnym samochodem
osobowym i które by³y œwiadkami
tego zderzenia lub posiadaj¹ inne
informacje w tej sprawie o kontakt z

W nocy z 4 na 5 stycznia 2012 r.
w Starogardzie £obeskim nieznani
sprawcy skradli samochód marki
VW Passat o wartoœci 12.000 z³.
6 stycznia 2012 r. o godz. 23.00
w £obzie, na ulicy Browarnej, nieustalony na chwilê obecn¹ sprawca
wybi³ szyby przedni¹ i tyln¹ w samochodzie Nissan Primera, o wartoœci 800 z³.

NietrzeŸwi na drogach
powiatu
W czasie weekendu policjanci
zatrzymali ponownie nietrzeŸwych
kierowców. 5 stycznia 2012 r. w
Dobrej policjanci zatrzymali 35
letniego mieszkañca Dobropola,
który kierowa³ rowerem z wynikiem
1,01 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu. Dodatkowo rowerzysta
z³ama³ s¹dowy zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów, wydany przez
s¹d w £obzie.
Sadowy zakaz z³ama³ tak¿e
Piotr K. z Reska, który kierowa³
rowerem wbrew zakazowi.
W pi¹tek, 6 stycznia o godz. 2. w
nocy policjanci zatrzymali w
£obzie, na ul. Waryñskiego, Piotra
R., który kierowa³ samochodem
marki Peugeot w stanie nietrzeŸwym z wynikiem 1,13 mg/l i tak¿e
z³ama³ s¹dowy zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów.
7 stycznia 2012 r. policjanci z
Dobrej zatrzymali 17 letniego
mieszkañca Tuczy, który kierowa³
samochodem Ford w stanie nietrzeŸwym.
Na drodze Mi³ogoszcz - Resko,
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policjanci zatrzymali 29 letniego mê¿czyznê, który kierowa³ ci¹gnikiem
Ursus wbrew s¹dowemu zakazowi.
W niedzielê, o godz. 0.38, w
Wêgorzynie, policjanci zatrzymali
Paw³a N., który kierowa³ motorowerem Romet z wynikiem 0,92 mg/
l w wydychanym powietrzu.
O godz. 20.15. w Resku policjanci zatrzymali Jana K., który jecha³ samochodem VW Golf w stanie
nietrzeŸwym.

Kolizje w weekend
W czasie d³ugiego weekendu na
drogach powiatu dosz³o do kilku
kolizji drogowych. W czwartek, 5
stycznia, oko³o godz. 15.35, w
£obzie, na ul. Niepodleg³oœci, kieruj¹ca samochodem Seat Ibiza
mieszkanka Niegrzebii nie ust¹pi³a
pierwszeñstwa i najecha³a na
piesz¹, 27 letni¹ mieszkankê £obza,
która znajdowa³a siê akurat na
przejœciu. W wyniku uderzenia poszkodowana dozna³a ogólnych pot³uczeñ cia³a.
W sobotê, 7 stycznia, o godz.
15.00, na drodze Dobropole - Dobra, kieruj¹cy samochodem marki
Citroen uderzy³ w przebiegaj¹cego
drogê dzika, uszkadzaj¹c pojazd.
W niedzielê, 8 stycznia 2012 r.,
mia³y miejsce dwie kolizje. O godz.
9.35 na drodze £obez - Wêgorzyno
kieruj¹cy samochodem Honda Civic mieszkaniec Szczecina nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych
warunków drogowych, straci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³ na
pobocze i dachowa³.
Wieczorem, na drodze Winniki Chociwel, kieruj¹cy samochodem
Citroen, te¿ mieszkaniec Szczecina,
uderzy³ w przebiegaj¹cego drogê
dzika, uszkadzaj¹c pojazd.
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OG£OSZENIA DROBNE

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

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat gryficki

Do wynajêcia kawalerka w Radowie
Ma³ym 604 997 741

£obez. Sprzedam na gwarancji
nowe œwiat³a i alarm do samochodu. Tel. 880 168 304.

Spó³dzielnia mieszkaniowa WÊGORZYNIANKA sprzeda mieszkanie 3 pokojowe w Wêgorzynie 58
mkw., I piêtro. Bli¿sze informacje
Tel. 91 397 1515 lub 694 157 468
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie w bloku na II piêtrze, 53 mkw.; 2
pokoje + piwnica. Mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe. Cena 125
tys. z³. Tel. 663 248 859

Powiat gryficki
Wynajmê domek jednorodzinny
wolno stoj¹cy w Trzebiatowie umeblowany, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc. 75 mkw. Tel. 505 389 183.
Sprzedam mieszkanie w Prusinowie, kawalerka 28 mkw., piwnica,
budynek gospodarczy. Tel. 604 367
650

Sprzedam Renult Scenic 1.9 DCI
2001 rok.prod., kolor zielony metalic z kompletem opon. Cena 12.000
z³. Tel. 602 733 881
Sprzedam komplet opon zimowych
do Poloneza, tylko 1 sezon u¿ywane. Tel. 504 042 532.

Powiat gryficki
Kupiê czêœci do Fiata 125p, Fiata
126p, Poloneza. Tel. 503 789 806

INNE

US£UGI

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
TEL. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej.

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski

Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.

Sprzedam szczeniaki 9 tygodniowe
owczarki niemieckie d³ugow³ose,
odrobaczone, zaszczepione z ksi¹¿eczkami zdrowia, okolice £obza.
Tel. 661 518 318

Sprzedam piêkn¹ dzia³kê budowlan¹, Trzebiatów okolice - TANIO.
Tel. 504 692 611
W zwi¹zku z szybkim wyjazdem,
wyj¹tkowo okazyjnie sprzedam
dom mieszkalny (mo¿liwy te¿ pod
wynajem pokojów) w Œliwinie ko³o
Rewala. Tel. 694-084-240.

Powiat ³obeski
W Radowie Ma³ym do wynajecia lokal pod gabinet stomatologiczny lub
lekarza specjalisty Tel. 604 997 741
ASprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397 5894
. Cena do uzgodnienia
Sprzedam lokal u¿ytkowy w Resku
o pow. 19,85 mkw. przy ul. Wojska
Polskiego ( g³ówna ulica w Resku ).
1.500 z³ za 1 mkw. ( do negocjacji).
Tel. 510 655 177.
trakcyjne mieszkanie w okolicy Reska! Pow. 90,39 mkw. Sad z ogródkiem, przestronny, blaszany gara¿
na samochód dostawczy oraz miejsce na sk³ad drewna, brak jakichkolwiek barier - mieszkanie bez schodów. Wyposa¿enie w cenie mieszkania. Wchodzisz - mieszkasz!
Cena: 150.000 z³, tel. 509-263-313.
£obez sprzedam gara¿ murowany
ul. Boczna ko³o Nadleœnictwa. Tel.
600 898 424

Gryfice - najtañsza w mieœcie
odzie¿ u¿ywana. ul. Wojska Polskiego, za Bibliotek¹ Miejsk¹. Zaprasza pn. - pt. 9-17, sobota 9-13.
Pozb¹dŸ siê stresu, bólu, cellulitu.
Masa¿ w gabinecie 30 z³. Tel. 792
924 085.

Powiat drawski
Gruz kruszony, du¿e iloœci, sprzedam. Sk³ad Z³ocieniec. Tel 608 436
216.

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

ROLNICTWO

Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547
Dzia³ki budowlane:
- £obez
- Zajezierze
- Tucze nad j.Woœwin
Tel. 600 265 547
Wêgorzyno. Dom 200 mkw/610
mkw. Cena 430.000 z³. Tel. 600 265
547
Lokal u¿ytkowy o pow. 35 mkw. w centrum Reska, za Biedronk¹, od stycznia
wydzier¿awiê. Tel. 604 649 889

Powiat drawski
Kawalerka du¿a do sprzedania. 38
mkw. Wnêka. Balkon. Kuchnia.
Przedpokój. Ogrzewanie c.o. Osobno ³azienka i WC. Bardzo niski
czynsz. W Z³ocieñcu Budowie. Tel.
603 044 472.

Reklama w Tygodniku £obeskim
Tel. 504 042 532

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka - pomoc. Tel. 516 166 301

Daj¹c og³oszenie
drobne
do Tygodnika
£obeskiego
uka¿e siê ono w tej
samej cenie tak¿e
w trzech innych
gazetach:
Tygodniku Pojezierza
Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i
Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez,
ul. S³owackiego 6.
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Apel
Zak³ad Badañ Niemcoznawczych Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu Szczeciñskiego oraz Archiwum Pañstwowe
w Szczecinie i Stowarzyszenie Czas-Przestrzeñ-To¿samoœæ

Harmonogram zajêæ
sportowych podczas ferii
zimowych w Hali Sportowo
- Widowiskowej w £obzie
13.01.2012 r. 16:30 - Halowa Szkolna Liga Futsalu uczniów szkó³ ³obeskich
14.01.2012 r. 10:00 - Otwarte Mistrzostwa £obza w pi³ce siatkowej dziewcz¹t i
ch³opców kat. szkó³ podstawowych i gimnazjalnych
16.01.2012 r. 12:00 -Nauka oraz pokaz gry w pi³kê siatkow¹ i koszykow¹ dla
uczniów szkó³ ³obeskich - zajêcia sportowo rekreacyjne
17.01.2012 r. 10:00 - Turniej dzikich dru¿yn kat. gimnazjum
17.01.2012 r. 13:00 - Nauka oraz pokaz gry w pi³kê no¿n¹ i koszykow¹ dla uczniów
szkó³ ³obeskich - zajêcia sportowo rekreacyjne
18.01.2012 r. 09:00 - Turniej Pi³ki Koszykowej Dziewcz¹t z udzia³em zaproszonych zespo³ów z Koszalina, Radowa Ma³ego, Drawska i £obza.
18.01.2012 r. 12:00 - Nauka oraz pokaz gry w pi³kê siatkow¹ i koszykow¹ dla
uczniów szkó³ ³obeskich - zajêcia sportowo rekreacyjne
19.01.2012 r. 12:00 - Zajêcia sportowo rekreacyjne: nauka gry dla pocz¹tkuj¹cych
w pi³kê no¿n¹.
20.01.2012 r. 11:00 - Halowa Szkolna Liga Futsalu uczniów szkó³ ³obeskich
21.01.2012 r. 11:00 - Otwarty Turniej Pi³ki No¿nej o puchar Prezesa GZ LZS w
£obzie
23.01.2012 r. 11:00 - Turniej ORLIKÓW w pi³ce no¿nej - kat. szkó³ podstawowych
i gimnazjum
24.01.2012 r. 15:00 - Zajêcia sportowo rekreacyjne: nauka gry dla pocz¹tkuj¹cych
w pi³kê no¿n¹.
25.01.2012 r. 10:00 - M³odzie¿owe Mistrzostwa w tenisie sto³owym kat. szkó³
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
26.01.2012 r. 10:00 - PUCHAR ZIMY: Otwarty Halowy Turniej Pi³ki No¿nej dla
uczniów szkó³ ³obeskich
27.01.2012 r. 11:00 - Halowa Szkolna Liga Futsalu uczniów szkó³ ³obeskich
Ponadto codziennie w okresie ferii zimowych odbywaæ siê bêd¹ zajêcia sportowe,
organizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe zgodnie z harmonogramem
pracy hali sportowo - widowiskowej.

Baza dydaktyczna za 94 tys. z³
(£OBEZ). Zgodnie z wynikiem
przetargu doposa¿enie bazy dydaktycznej w ramach projektu pod
nazw¹ „Zajêcia wyrównawcze dla
uczniów klas I-III w Gminie £obez”

bêdzie nale¿a³o do firmy KLADREW z Kartuz; by³a to jedyn¹ firma przystêpuj¹c¹ do przetargu.
Baza dydaktyczn¹ bêdzie kosztowaæ 94.570,89 z³. brutto.
op

Po pieni¹dze do ministra
(£OBEZ). Do Ministerstwa
Kultury z³o¿ono trzy wnioski: o
dofinansowanie doposa¿enia £obeskiego Domu Kultury w instrumenty muzyczne, remontu koœcio³a w
Zajezierzu oraz o dofinansowanie
remontu koœcio³a w £obzie.
Zakup instrumentów muzycznych dla £DK ma kosztowaæ 67.780

z³, natomiast wnioskowana kwota
dofinansowania wynosi 39.780 z³.
Remont koœcio³a w Zajezierzu oszacowano na 467.926.01 z³, zawnioskowano o dotacjê w pe³nej kwocie
zadania, natomiast remont koœcio³a
w £obzie oszacowano na 53.744.17
z³, zawnioskowano o dofinansowanie w wysokoœci 26.872.08 z³.
MM

zwracaj¹ siê z gor¹cym apelem do mieszkañców Pomorza Zachodniego – robotników przymusowych/niewolników III Rzeszy,
zatrudnionych w przemyœle, rolnictwie, us³ugach i domach niemieckich w okresie II wojny œwiatowej na obszarze dzisiejszego
Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego (Niemcy).
Celem inicjatywy jest uratowanie przed zapomnieniem na dzisiejszym
Pomorzu Zachodnim i Pomorzu Przednim pamiêci o pracy i martyrologii
Polaków, wysy³anych ze swoich ojczystych stron do pracy dla Niemiec
hitlerowskich i zachowanie tej pamiêci dla nastêpnych pokoleñ, na czas, gdy
jedynie dokumenty i relacje pañstwa zaœwiadczaæ bêd¹ o Waszych biografiach lat 1939-1945, zarazem o tym rozdziale Niemieckiej Winy, zapewne
te¿ o przypadkach ludzkiego traktowania ze strony niemieckich w³aœcicieli
i pracodawców. Pañstwa pozytywny odzew na nasz Apel i opowiedzenie o
swoich okupacyjnych biografiach pozwoli³by tak¿e walnie wzbogaciæ
nasz¹ wiedzê o dziejach Polaków na Pomorzu Zachodnim, wa¿nej dla badañ
naukowych, ich popularyzacji i pracy edukacyjnej z m³odym pokoleniem.
Mia³by on te¿ wielkie znaczenie dla pamiêci tych przedstawicieli pokoleñ,
które urodzi³y siê d³ugo po wojnie i którym nie by³o dane poznaæ prawdy
o okupacyjnych prze¿yciach swoich przodków.
Pañstwa wspomnienia, zdjêcia i dokument walnie wzbogac¹ projekt
Zak³adu Badañ Niemcoznawczych, Archiwum Pañstwowego w Szczecinie
i Stowarzyszenia Czas-Przestrzeñ-To¿samoœæ na temat robotników przymusowych na Pomorzu Zachodnim. Do wspó³pracy w realizacji tego projektu zostaj¹ zaproszone polskie i niemieckie instytucje naukowe, muzealne i edukacyjne Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego.
Jednoczeœnie zobowi¹zujemy siê do respektowania Pañstwa woli w zakresie niepublikowania okreœlonych partii Pañstwa wspomnieñ.
W pe³ni œwiadom, i¿ wiek wielu z Pañstwa nie pozwoli na osobiste dotarcie do nas, wyra¿amy pe³n¹ gotowoœæ spotkania z Pañstwem w wyznaczonych nam miejscach, z mieszkaniem w³¹cznie.
Dr Jan Macholak, Dyrektor Archiwum Pañstwowego, prof. zw. dr hab.
W³odzimier Stêpiñski, Kierownik Zak³adu Badan Niemcoznawczych
IHiSM, Andrzej £azowski, Prezes Stowarzyszenia Czas-Przestrzeñ-To¿samoœæ.
Zg³oszenia proszê kierowaæ na adres: Dr Eryk Krasucki, ul. Krótka
24, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 516 195 527, e.mail: e.krasucki@poczta.fm lub Zak³ad Badañ Niemcoznawczych Instytutu Historii i
Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu Szczeciñskiego, tel. 91 444
30 18 (poniedzia³ek – czwartek), tel. 501 525 675, lub Archiwum Pañstwowe w Szczecinie, tel. 91 433 67 70 (poniedzia³ek – pi¹tek, 8.00 – 15.00).
Szczecin, 22 grudnia 2011 r.

