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Co robi burmistrz w tej gminie?

Awantura
o wiceburmistrza
(£OBEZ). Podczas
lutowej sesji Rady
Miejskiej trzech radnych
z³o¿y³o projekt uchwa³y
w sprawie likwidacji
stanowiska
wiceburmistrza w
gminie £obez. Za
pozostawieniem
burmistrza murem
stanêli wszyscy so³tysi i
grupa radnych
wypowiadaj¹c siê w
imieniu mieszkañców
ca³ej gminy.

Sarmata
wygrywa
Puchar Starosty
£obeskiego

Rafa³ Peter
mistrzem
Powiatu
Œwidwiñskiego!

Konkurs
„Taunusa”
wzbudzi³ spore
zainteresowanie

Dobra po kontroli RIO
(DOBRA) Przeprowadzona
jesieni¹ ubieg³ego roku
kontrola Regionalnej Izby
Obrachunkowej ze Szczecina
wskaza³a uchybienia i
nieprawid³owoœci w
funkcjonowaniu doberskiego
urzêdu. W zwi¹zku z wieloma
informacjami, mówi¹cymi o
ba³aganie w Gminie Dobra,
poprosiliœmy o wyjaœnienia
pani¹ burmistrz Barbarê
Wilczek.
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Sk¹d te nerwy urzêdników?

Magdalena Mucha

P

odczas sesji Rady Miej
skiej zarówno sekretarz
gminy, jak i wiceburmistrz Ireneusz Kabat, powiedzieli, ¿e nasza „gazeta pisze co chce”,
bo „gazeta musi siê sprzedaæ”.
Powtórzono to wielokrotnie w ró¿nych stanach emocjonalnych. W
rozmowach poza forum s³yszymy,
¿e nie lubimy urzêdu i go atakujemy. Gazeta nie jest od tego, by j¹
lubiæ, tak jak urz¹d te¿ nie jest od
tego, by go lubiæ czy nie lubiæ.
Urzêdnicy maj¹ wykonaæ swoje
zadania. Pozostajê w nadziei, ¿e
nie wykonuj¹ ich pod k¹tem lubienia czy nielubienia petentów, chocia¿ co do tego mo¿na mieæ nieraz
wiele w¹tpliwoœci.
Chcia³abym uœwiadomiæ kierownictwo urzêdu miejskiego w
£obzie, ¿e gazeta nie pisze „co
chce”, bo w przeciwieñstwie do
urzêdników ponosi odpowiedzialnoœæ karn¹ za s³owa. Urzêdnicy nie
ponosz¹, to mo¿e sobie mówi¹, co
chc¹, i pisz¹, co chc¹ np. pisma do
nieboszczyków, ale tak jest od lat i
mieszkañcy ju¿ siê do tego przyzwyczaili. Gdyby wiceburmistrz
albo sekretarz mieli minimalne pojêcie o redakcjach, to nie mówiliby, ¿e gazeta musi siê sprzedaæ. To
tak, jakbyœmy stwierdzili, ¿e urz¹d
musi siê sprzedawaæ, bo zleca
og³oszenia tylko jednej gazecie.
By³oby równie¿ mi³o, gdyby na
forum publicznym wiceburmistrz
nie myli³ mnie z mê¿czyzn¹ i nie
informowa³ zebranych, ¿e to moje
s³owa (¿e gazeta musi siê sprzedaæ).
Brody nie noszê (mam nadziejê, ¿e
kolega redaktor nie obrazi siê).
A wszystko przez artyku³, który
umieœciliœmy w poprzednim wydaniu, dotycz¹cy szkoleñ urzêdników. Dzisiaj przedstawiamy dokumenty ze strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, na których
bazowaliœmy, redaguj¹c informacje. Czy te informacje s¹ b³êdne
czy nie – nie nam weryfikowaæ, nie
mamy w³adzy kontrolowania ministra i tego, co pod piecz¹tk¹
MAiC znajduje siê. Dokumenty s¹
udostêpnione na Biuletynie Informacji Publicznej, a tam nie
umieszcza siê prywatnych korespondencji, lecz dokumenty.

14 kwietnia 2011 roku Sekretarz Stanu Tomasz Siemoniak skierowa³ pismo do Przewodnicz¹cej
Krajowej Reprezentacji Samorz¹dowych Kolegiów Odwo³awczych
Krystyny Sieniawskiej. W piœmie
czytamy: „W trakcie spotkania (w
dniu 22 lutego 2011 r.), przedstawicieli Departamentu Administracji
Publicznej MSWiA z przedstawicielami Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Samorz¹dowych Kolegiów Odwo³awczych
(…) ustalono, ¿e Krajowa Reprezentacja Samorz¹dowych Kolegiów Odwo³awczych zwróci siê do
Prezesów Samorz¹dowych Kolegiów Odwo³awczych z proœb¹ o
wskazanie co najmniej piêciu JST
z w³aœciwoœci ka¿dego Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego, które w jego opinii posiada
najs³absze wskaŸniki (iloœæ decyzji uznanych za wadliwe/sprzeczne z prawem) w wydawaniu indywidualnych aktów administracyjnych. (…)
Pierwotna idea projektu zak³ada³a min. stworzenie na potrzeby
projektu SKO systemu monitoringu jakoœci indywidualnych decyzji
administracyjnych organów JST,
którego celem by³oby ³atwe identyfikowanie tych jednostek, które
maj¹ najwiêksze problemy z wydawaniem indywidualnych aktów
administracyjnych tj. tych, które
powinny zostaæ objête wsparciem
szkoleniowo-doradczym w ramach projektu.
Obecni na sali przedstawiciele
SKO zgodnie stwierdzili, ¿e projektowanie i budowa takiego systemu s¹ niecelowe ze wzglêdu na
dysponowanie przez kolegia danymi dotycz¹cymi JST, które wymagaj¹ wsparcia doradczego (…).
Dane te mia³y byæ dostêpne w
sposób ³atwy i przejrzysty min.
dziêki systemom elektronicznego
obiegu dokumentów w SKO. W
trakcie spotkania ustalono równie¿, ze zostan¹ one przekazane
DAP MSWiA. Przekazane dane
umo¿liwi³yby w ramach projektu
dok³adne okreœlenie beneficjentów ostatecznych (JST) w zakresie
szkoleñ i wsparcia doradczego pod
warunkiem okreœlenia indywidualnie przez ka¿de Kolegium przy
koordynacji krajowej reprezentacji tych JST, które takiego wsparcia
wymagaj¹.
Proponowane przez Pani¹ Prezes zebranie zg³oszeñ od tych JST,
które s¹ chêtne uczestniczyæ w projekcie, stoi w sprzecznoœci z za³o¿eniami projektu. Doœwiadczenia

Instytucji Poœrednicz¹cej II Stopnia w zakresie realizowania projektów systemowych anga¿uj¹cych
udzia³ JST wskazuj¹ jednoznacznie, i¿ jednostki aktywnie uczestnicz¹ce w projektach (zg³aszaj¹ce siê
samodzielnie) to takie, które
uczestniczy³y w podobnych projektach w okresach wczeœniejszych
lub dysponuj¹ce odpowiednim potencja³em kadrowym. Nie s¹ to
adresaci wsparcia w ramach przyjêtych za³o¿eñ dla projektu Dobre
prawo – sprawne rz¹dzenie.
W zwi¹zku z powy¿szym oraz
ustaleniami dokonanymi na spotkaniu 22 lutego 2011 r. chcia³em
zachêciæ Pani¹ Prezes do przekazania proœby MSWiA Prezesom Samorz¹dowych Kolegiów Odwo³awczych do wytypowania co najmniej piêciu JST z w³aœciwoœci
ka¿dego z Kolegium, które w ich
ocenie, maj¹ najs³absze wskaŸniki
(iloœæ decyzji uznanych za wadliwe/sprzeczne z prawem indywidualnych aktów prawnych). (…)
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Prezes o spowodowanie przekazania przez Prezesów
Samorz¹dowych Kolegów Odwo³awczych, informacji dotycz¹ce
tych JST, które mog¹ uczestniczyæ
w projekcie MSWiA realizowanym
w partnerstwie z Uniwersytetem
Warszawskim i Uniwersytetem
£ódzkim. (…)”
Na stronie Ministerstwa znajduje siê lista Jednostek Samorz¹du
Terytorialnego zg³oszonych do
udzia³u w projekcie. Czytamy:
„Znajduj¹ce siê w za³¹cznikach listy zosta³y przekazane Ministerstwu przez Samorz¹dowe Kolegia
Odwo³awcze oraz Regionalne Izby
Obrachunkowe. Jednostki te ze
wzglêdu na s³abe wskaŸniki dotycz¹ce jakoœci stanowionego prawa
kwalifikuj¹ siê do wsparcia w ramach projektu. Poni¿sza lista bêdzie sukcesywnie aktualizowana”.
Na ministerialnej liœcie Jednostek Samorz¹du Terytorialnego
wytypowanych przez Samorz¹dowe Kolegia Odwo³awcze do projektu Dobre prawo – sprawne rz¹dzenie znajduje siê £obez, na drugim miejscu za Dêbnem.
W dokumentach ministerialnych
jest równie¿ mowa o tym, ¿e pierwszym za³o¿eniem by³o, aby wprowadziæ system monitoruj¹cy kondycjê
gmin pod wzglêdem stanowienia
prawa lokalnego. Jednak uzgodniono, ¿e nie jest konieczne wdra¿anie
nowego, albowiem instytucje ju¿ takie systemy posiadaj¹.

Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
zapowiedzia³, ¿e wyœle pismo do
SKO z zapytaniem, czy skierowa³o
ono urz¹d miejski w £obzie na
szkolenia. My ze swojej strony zrobiliœmy to samo. Bez wzglêdu na
odpowiedŸ ani wiceburmistrz ani
pani sekretarz nie maj¹ prawa mówiæ, ¿e gazeta pisze co chce, jeœli
redakcja korzysta z dokumentów
ministerialnych. Jeœli nast¹pi³
b³¹d, to nie z winy gazety i o ewentualne sprostowanie nale¿y ubiegaæ siê w Ministerstwie, ¿e podaje
nieprawdziwe informacje.
Korzystaj¹c z BIP w £obzie, na
którym umieszczane s¹ informacje
urzêdowe, pozostajemy w zaufaniu, ¿e s¹ prawdziwe, czy mo¿e
jednak nie ufaæ burmistrzowi i ka¿dy zamieszczony tam dokument
sprawdzaæ, czy jest prawdziwy?
Atak zosta³ skierowany nie w tê
stronê. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji znajduje siê w Warszawie i tam nale¿y kierowaæ swoje ¿ale.
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Nieletni k³usownik Utrudnia³ dzia³ania
s³u¿b ratunkowych

(WÊGORZYNO) W
miniony czwartek, przed
po³udniem, policjanci
z £obza zatrzymali
16 letniego k³usownika.
Policjanci w czasie wykonywania czynnoœci s³u¿bowych zwracaj¹
szczególn¹ uwagê na okolice zamarzniêtych jezior i innych zbiorników wodnych, gdzie mo¿na miêdzy
innymi zauwa¿yæ osoby nielegalnie
³owi¹ce ryby.
Tak te¿ by³o tym razem. Na

jeziorze Kociantowo, w rejonie
drogi Rogówko - Bonin, policjanci zatrzymali 16 letniego mieszkañca gminy Wêgorzyno, który
usi³owa³ wy³owiæ nielegalnie
ryby. Nieletni siekier¹ wybi³
otwór w lodzie i przy pomocy
piêciu szczupakówek chcia³ wy³owiæ ryby.
Zosta³ zatrzymany. W czasie
przes³uchania odmówi³ sk³adania
wyjaœnieñ w tej sprawie. Materia³y zostan¹ przes³ane do S¹du Rodzinnego i Nieletnich, który podejmie decyzje w sprawie ch³opca.
(kp)

(WÊGORZYNO) Policjanci z
Wêgorzyna zatrzymali 31 letniego mieszkañca gminy, który
utrudnia³ przeprowadzanie czynnoœci s³u¿bom ratunkowym, które gasi³y po¿ar.
Do zdarzenia dosz³o 8 lutego po
godzinie 18.00, w gminie Wêgorzyno. Dy¿urny ³obeskiej policji otrzyma³ od stra¿aków zg³oszenie, ¿e
nietrzeŸwi mê¿czyŸni utrudniaj¹
akcjê gaœnicz¹. Przybyli na miejsce
policjanci potwierdzili ten fakt.
Stra¿acy gasili pal¹c¹ siê sadzê w
kominie na jednej z posesji, a dwóch

m³odych mê¿czyzn utrudnia³o te
czynnoœci. Byli agresywni, wyzywali nie tylko stra¿aków, ale tak¿e
przyby³ych na miejsce policjantów.
31 letni mieszkaniec gminy
Wêgorzyno po doprowadzeniu do
radiowozu kopi¹c nogami wybi³
boczna szybê w aucie. Zosta³ zatrzymany do wyjaœnienia w policyjnym
areszcie. Policjanci wszelkie dokumenty w tej sprawie przekazali do
³obeskiej Prokuratury z wnioskiem
o postawienie zatrzymanemu zarzutów dotycz¹cych zniewa¿enia funkcjonariuszy Policji i zniszczenie
mienia.
(kp)

„BO-DE” Spó³ka z o.o. w £obzie
zatrudni pracownika na stanowisku
koordynatora transportu ze znajomoœci¹
jêzyka angielskiego lub niemieckiego.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ
w dziale kadr. Tel. 91 39-745-18.
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Jak jest o co powalczyæ, to i pomys³y siê sypi¹

Konkurs „Taunusa” wzbudzi³ spore
zainteresowanie
(£OBEZ) Nowo powsta³a w £obzie firma „Taunus”,
prowadz¹ca naukê jazdy i szkolenia kierowców
przez cztery tygodnie promowa³a siê w naszej
gazecie, za pomoc¹ konkursu na has³o reklamowe.
Mieli je wymyœliæ czytelnicy. I wymyœlili.

Zainteresowanie konkursem
by³o spore, bo czytelnicy obu gazet
lokalnych nades³ali 26 kuponów z
najbardziej wymyœlnymi has³ami.
Wiêkszoœæ z nich, tak¿e z rodzinami,
pojawi³a siê w minion¹ sobotê w siedzibie firmy, przy ul. Drawskiej, aby
dowiedzieæ siê, czyje has³o wygra³o.
Nagrod¹ by³ darmowy kurs nauki

jazdy, a wiêc wartoœciowy prezent
dla przysz³ego kierowcy.
Has³o, które spodoba³o siê w³aœcicielom firmy – Kacprowi i Andrzejowi Skrobiñskim - wymyœli³a
pani Kamila Gliszczyñska-Staciwa ze Starogardu £obeskiego.
Brzmi ono: Umiesz ju¿ chodziæ,
czas nauczyæ siê jeŸdziæ.

Pani Kamila Gliszczyñska-Staciwa, zwyciê¿czyni konkursu wraz z najbli¿sz¹ rodzin¹.

Tym samym wygra³a ten konkurs, ale wszyscy pozostali otrzy-

mali rabat na jazdy, wiêc chyba nie
wyszli zawiedzeni.
(r)

Warsztaty Ko³a Rêkodzie³a Artystycznego
(RESKO) Centrum
Kultury w Resku w
ramach dzia³alnoœci Ko³a
Rêkodzie³a
Artystycznego dla
doros³ych zorganizowa³o
warsztaty wykonywania
ikon metod¹ decoupage.
Frekwencja jak zwykle dopisa³a. Sponsorem warsztatów i poczêstunku by³o LGD-CIW w £obzie.
Oczywiœcie przed przyst¹pieniem
do warsztatów pani Bo¿ena Zarecka, dyrektor LGD, zapozna³a
uczestniczki z dzia³alnoœci¹ LGD
oraz korzyœciami p³yn¹cymi z podejmowania ró¿norodnych inicjatyw, przy daleko id¹cym wsparciu
ze strony LGD.
Na zakoñczenie warsztatów
wszystkie uczestniczki zajêæ dumne
z efektów swojej pracy zabra³y swoje dzie³a do domu. CK
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Nabywcy dzia³ek maj¹ pretensje, radni uznaj¹
skargê za zasadn¹, a urzêdnicy twierdz¹,
¿e wszystko gra

Skoro jest tak
dobrze, to dlaczego
jest tak Ÿle?
(£OBEZ). Na pocz¹tku
stycznia opisywaliœmy
sprawê w³aœcicieli firmy
Ramzes, którzy w £obzie
kupili trzy dzia³ki
budowlane. Ka¿da z nich
opatrzona by³a
niespodziank¹.
Przypominamy - na dzia³ce przy
ul. Piastów znajduje siê stanowisko
archeologiczne, przy ul. Niepodleg³oœci nie by³o sieci wodoci¹gowej,
choæ zap³acono za dzia³kê uzbrojon¹, natomiast przy ul. Szkolnej nie
napisano, ¿e na dzia³ce s¹ s³upy
energetyczne.
W tej sprawie wys³aliœmy zapytania do Urzêdu Miejskiego w
£obzie. Z odpowiedzi wynika, ¿e za
sprawy zwi¹zanye ze sprzeda¿¹
mienia komunalnego, lokali mieszkalnych, lokali u¿ytkowych, dzia³ek
pod budownictwo i nieruchomoœci
zabudowanych odpowiada Wydzia³
Rolnictwa i Gospodarki Nierucho-

moœciami. Prac¹ tego wydzia³u kieruje pan Mieczys³aw Fojna, natomiast bezpoœredni nadzór nad tym
wydzia³em sprawuje Burmistrz
£obza.
Rzeczoznawc¹ maj¹tkowym,
który sporz¹dza³ operat szacunkowy dla dzia³ki przy ul. Niepodleg³oœci by³ Zdzis³aw Bas. Pozosta³a dokumentacja zosta³a sporz¹dzona
przez pracowników Urzêdu Miejskiego w £obzie.
W odpowiedzi na pytanie, kto
zostanie poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci za sprzeda¿ dzia³ek budowlanych, których stan faktyczny
nie zgadza³ siê z dokumentacj¹,
otrzymaliœmy odpowiedŸ, ¿e „W
ocenie Gminy £obez sprzeda¿ ww.
nieruchomoœci odby³a siê zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa,
wobec czego nie ma podstaw do
wyci¹gania konsekwencji s³u¿bowych”.
Radni byli innego zdania, uznaj¹c skargê w³aœcicieli dzia³ek za
zasadn¹. Nie ma to jak dobre samopoczucie urzêdników.
MM

Dali na remont dachu
(ZAJEZIERZE). Radni miejscy nie udzielili dotacji na remont
koœcio³a w £obzie, uznaj¹c, ¿e
bardziej konieczny jest remont
dachu koœcio³a w Zajezierzu. Tym
samym na ratowanie zabytkowego obiektu w tej miejscowoœci
gmina przeznaczy³a dotacjê w
wysokoœci 15 tys. z³.
Zgodnie z opini¹ radnych, wa¿niejszym i pilniejszym zadaniem
jest wykonanie prac zabezpieczaj¹cych na koœciele zabytkowym w
Zajezierzu i dlatego ca³oœæ œrodków

przewidzianych w bud¿ecie na dotacje i konserwacje zabytków radni
postanowili przyznaæ dla parafii w
Zajezierzu.
W ³obeskim koœciele dotacja
mia³a byæ przyznana na remont i
konserwacjê elewacji prezbiterium, w Zajezierzu natomiast – na
remont dachu. Oba koœcio³y wpisane s¹ do rejestru zabytków.
Uchwa³a w sprawie udzielenia
dotacji dla parafii w Zajezierzu na
wykonanie prac zabezpieczaj¹cych
zosta³a przyjêta jednog³oœnie, przy
jednym g³osie wstrzymuj¹cym. MM

Na sta¿u absolwenckim
w starostwie
(£OBEZ) Starosta og³osi³ konkurs na sta¿ absolwencki na stanowisko m³odszego referenta ds. Zarz¹dzania Kryzysowego w staro-

stwie powiatowym w £obzie. W
wyniku zakoñczenia naboru na to
stanowisko zosta³a wybrana pani
Agata Goszczycka z £obza.
(r)

P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760

DRUKARNIA w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 913973730
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Uczniowie Zespo³u Szkó³
w Resku wziêli udzia³
w akcji: Transplantacja.
Jestem na tak!

tygodnik ³obeski 14.2.2012 r.

Nowa inicjatywa Powiatu £obeskiego

Stypendium
sportowe
Powiat £obeski podejmuje coraz to nowe zadania
w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej
i sportu. Rada Powiatu, na swojej grudniowej
Sesji, podjê³a uchwa³ê w sprawie wprowadzenia
stypendium sportowego. Taka forma pomocy
materialnej ma na celu wspieranie rozwoju
m³odzie¿y gmin na terenie powiatu ³obeskiego
szczególnie uzdolnionej sportowo,
a osi¹gaj¹cych ju¿ wysokie wyniki sportowe
na szczeblu ogólnokrajowym.

2 lutego br. uczniowie Zespo³u
Szkó³ w Resku po raz pierwszy
mieli okazjê uczestniczyæ w akcji,
która poœwiêcona by³a transplantacji.
Wszystkie klasy odpowiednio
wczeœniej zosta³y poinformowane o
konkursie dotycz¹cym transplantacji. Ka¿dy zespó³ klasowy mia³ za
zadanie przygotowaæ pracê konkursow¹ - plakat, opowiadanie, wiersz
lub ulotkê - zachêcaj¹c¹ do transplantacji. Dla klasy, która wykona³a
najlepsz¹ pracê, ufundowana zosta³a przez pani¹ dyrektor nagroda w
postaci kosza s³odyczy.
W dniu 2 lutego uda³o nam siê
zaprosiæ do szko³y ordynatora Chirurgii Szpitala w Resku pana
Krzysztofa Kozaka, który spotka³
siê z uczniami, przekazuj¹c im elementarn¹ wiedzê dotycz¹c¹ trans-

plantacji. M³odzie¿ by³a zafascynowana osobowoœci¹ pana doktora i
treœci¹ profesjonalnego wyk³adu.
Jesteœmy wdziêczni p. Krzysztofowi Kozakowi za przekazan¹ wiedzê.
Dziêkujemy!
Na zakoñczenie spotkania z
przedstawicielem s³u¿by zdrowia
pani dyrektor wrêczy³a zwyciêskiej
klasie nagrodê za najlepsz¹ pracê,
któr¹ okaza³ siê wiersz autorstwa
Piotra Kobielaka z klasy IIB LO.
Spotkanie z lekarzem oraz przygotowanie prac na konkurs sprawi³o, ¿e uczniowie naszej szko³y uzyskali mo¿liwoœæ poszerzenia wiedzy na niezwykle wa¿ny oraz trudny
temat, jakim jest transplantacja.
Malwina Wiêckowska
Pedagog szkolny
Zespó³ Szkó³ w Resku

Nowa ustawa o sporcie z dnia 25
czerwca 2010 roku wprowadza zasady uprawiania i organizowania
sportu w Polsce. Art. 31 ustawy
mówi: „jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹ ustanawiaæ i finansowaæ okresowe stypendia sportowe
oraz nagrody i wyró¿nienia dla osób
fizycznych za osi¹gniête wyniki
sportowe”.
Zarz¹d Powiatu oraz radni powiatowi ustanowili i przyjêli zasady,
¿e:
stypendium mo¿e byæ przyznane zawodnikowi, który jednoczeœnie:
1) jest cz³onkiem klubu sportowego lub organizacji sportowej
maj¹cych swoj¹ siedzibê na terenie
Powiatu £obeskiego i w chwili
przyznania stypendium nie ukoñczy³ 23 roku ¿ycia,
2) osi¹gn¹³ wysoki wynik we
wspó³zawodnictwie sportowym indywidualnym lub zespo³owym w
imprezach rangi krajowej, makroregionalnej lub wojewódzkiej,
3) jest zawodnikiem objêtym
programem szkolenia.

Uprawnionymi do zg³aszania
wniosków o stypendia sportowe s¹:
kluby sportowe, uczniowskie kluby
sportowe, organizacje sportowe
których dzia³alnoœci¹ statutow¹ jest
kultura fizyczna i sport: (Szkolny
Zwi¹zek Sportowy, Ludowe Zespo³y Sportowe, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, i inne).
Wnioski o przyznanie stypendium nale¿y sk³adaæ do sekretariatu
Starostwa Powiatowego w £obzie
w terminach:
1) do 20 lutego na realizacjê
programu szkoleniowego i przygotowañ do zawodów w miesi¹cach
styczeñ - czerwiec 2012 roku,
2) do 1 czerwca na realizacjê
programu szkoleniowego i przygotowañ do zawodów w miesi¹cach
lipiec - grudzieñ 2012 roku.
Treœæ uchwa³y Rady Powiatu a
tak¿e szczegó³owy regulamin przyznawania stypendium sportowego
oraz wzór wniosku znajduje siê na
stronie internetowej Powiatu £obeskiego.
Zdz. B.

tygodnik ³obeski 14.2.2012 r.

Str
Str.. 7

Z ¯YCIA POWIATU

Uczcili rocznicê pierwszej deportacji
(£OBEZ). W pi¹tek Sybiracy obchodzili 72 rocznicê
pierwszej deportacji na Sybir.
Pod Krzy¿ Sybiraków oprócz
uczestników tamtych wydarzeñ przybyli pod opiek¹ Czes³awa Szawiela czwartoklasiœci ze Szko³y Podstawowej w
Starogródku.
Pierwsza deportacja Kresowiaków na Syberiê mia³a miejsce 10
lutego 1940 roku. Prezes Ko³a Sybiraków w £obzie Zofia Majchrzak w
krótkich s³owach przypomnia³a
wydarzenia tamtego tragicznego
dnia. Dzieciom objaœni³a, ¿e tabliczki przymocowane na krzy¿u
maj¹ za cel wspominaæ tych, którym
nie dane by³o powróciæ z nieludzkiej ziemi, ale te¿ tych, którzy zginêli w Katyniu.
Dzieci ze Szko³y Podstawowej
w Starogródku okaza³y siê byæ doskonale wyedukowane, choæ jeden z
uczniów - Dominik zaprzecza³ pocz¹tkowo, i¿ nauczyciel Czes³aw
Szawiel cokolwiek mówi³ na temat
tamtych tragicznych wydarzeñ. Po
chwili jednak okaza³o siê, ¿e ch³opiec zna doskonale zarówno panuj¹c¹ wówczas temperaturê, daty,
wydarzenia oraz ca³y szereg informacji na ten temat. Dzieci wyrecy-

towa³y krótkie urywki twórczoœci
poety Mariana Jonkajtysa. Zosta³y
skomponowane w taki sposób, ¿e w
krótkich s³owach opowiedziana zosta³a tragedia, ból, gorycz zes³ania,
ale te¿ wiara i nadzieja na powrót do
Ojczyzny.

Za tych, którzy nie powrócili z
zes³ania, tradycyjnie ju¿ odmówiono modlitwê. Sybiracy dla najm³odszych goœci przygotowali s³odki poczêstunek oraz gor¹c¹ herbatê na
rozgrzanie, albowiem pi¹tkowe po³udnie by³o dosyæ mroŸne.
MM

Projekt szko³y w Siedlicach
(RADOWO MA£E)
Na styczniowej sesji
Rady Gminy w Radowie Ma³ym radni
podjêli uchwa³ê
w sprawie zmiany
bud¿etu gminy
na 2012 rok.
Nast¹pi³o zwiêkszenie dochodów o kwotê 71.415,57 z³ oraz wydatków o kwotê 78.049,80 z³ –
Umowa
Nr
UDA-POKA
L.09.01.02-32-172/11-00 o dofinansowanie Projektu Systemowego
Indywidualizacji Nauczania w Ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Projekt realizuje Szko³a Podstawowa w Siedlicach.
Dochody w kwocie 6.634,23 z³
na w/w projekt wp³ynê³y do bud¿etu

Modlitwa Sybiraka
MMXI.XI.XXX.
Tam gdzie Jezioro Zajsan
Tam te¿ nad nami jest Pan
Gdzie p³ynie srebrzysty Irtysz
Tam Panie nas Us³ysz
Gdzie g³ód nie do wytrzymania
Tam wys³uchaj nas Panie
Daleko w stepowej ciszy
Pan nas us³yszy
Gdzie syberyjski buran wieje
Daj nam Panie nadziejê
Od zag³ady w Kazachstanie
Wybaw nas Panie
Tam gdzie zawsze brakuje chleba
Modlitwa doleci do nieba
Nawet w bezkresnej dali
Pan nas ocali
Modlitwa siê wznosi do Boga !
Przemija - straszna trwoga
I nas - ju¿ - tam - nie ma
Zamkniêty temat.
Tekst : Zbigniew Kêdra
Wêgorzyno , 30.11.2011.
zbike@onet.eu

Gminy 30.12.2011 r. i zwiêkszy³y
wykonanie dochodów roku 2011,
wydatki na w/w projekt zostan¹ zrealizowane w roku bie¿¹cym i zosta³y wprowadzone do bud¿etu zwiêkszeniem dochodów o kwotê
6.634,23 z³ z podatku od nieruchomoœci od osób prawnych.
PJ

Reklama w Tygodniku £obeskim
tel. 512 138 349

Nowy kierownik
Wydzia³u Inwestycji
(£OBEZ) Jest ju¿ nowy kierownik Wydzia³u Inwestycji i Rozwoju
Lokaqlnego w £obzie. Po tym, jak z
tego stanowiska zrezygnowa³a pani
Ma³gorzata Ciemnoczo³owska-

Busz, burmistrz og³osi³ konkurs na
to stanowisko i w³aœnie zosta³ on
rozstrzygniêty. Nowym kierownikiem tego wydzia³u bêdzie pan Witold Mazur z £obza.
(r)
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Co robi burmistrz w tej gminie?

Awantura o wiceburmistrza
(£OBEZ). Podczas lutowej sesji
Rady Miejskiej trzech radnych z³o¿y³o projekt uchwa³y w sprawie likwidacji stanowiska wiceburmistrza w gminie £obez. Za pozostawieniem burmistrza murem stanêli
wszyscy so³tysi i grupa radnych wypowiadaj¹c siê w imieniu mieszkañców ca³ej gminy.
Pojawi³y siê w¹tpliwoœci, czy
uchwa³a ta ma przynieœæ oszczêdnoœci gminie, czy jest to atak personalny. Jako pierwszy g³os w tej sprawie
zabra³ radny Janusz Skrobiñski.
- Od razu chcia³bym zaznaczyæ, ¿e
rozmawiamy o stanowisku, a nie o
osobie pana Ireneusza Kabata. W dobie kryzysu, jaki mamy w tej chwili i
biedy dooko³a, gminy nie staæ na tak¹
rozrzutnoœæ. Tak jak wczeœniej wspomina³em, zarobki porównywalne s¹
do prezydenta miasta Szczecina i miasta Krakowa, jest to zdecydowanie
niemoralne. Pozwolenie od spo³eczeñstwa na wysokie zarobki, odpowiedzialnoœæ za gminê ponosi burmistrz, ale opinia spo³eczna jest zbulwersowana tym, jakie zarobki posiada jego zastêpca. Mówimy tu o zarobkach. Wiceburmistrz mo¿e wykonywaæ swoje obowi¹zki na innym stanowisku za nie a¿ tak cenn¹ kwotê pieniêdzy. Nie spotka³em siê z osob¹ w
tym mieœcie, która popiera³aby tak
wysokie zarobki pobierane przez zastêpcê burmistrza, dlatego te¿ z³o¿yliœmy tak¹ uchwa³ê. Jak wspomina³em na komisjach, nasza uchwa³a nie
skutkuje prawie niczym. Tak naprawdê decyzjê o tym podejmuje burmistrz, który na podstawie ustawy o
samorz¹dzie gminnym ma prawo
mieæ zastêpcê. Uwa¿am, ¿e kwestia,
któr¹ siê zajmujemy, poka¿e tylko to,
jak¹ maj¹ opiniê poszczególni radni,
jeœli chodzi o kwestiê zwi¹zan¹ z tak
wysokimi zarobkami i bêdzie to sygna³ niejako dla spo³eczeñstwa, ¿e
chcielibyœmy w tej kwestii cokolwiek
zrobiæ, ¿e chcielibyœmy znaleŸæ
oszczêdnoœci. Zamiast wydaæ tyle
pieniêdzy na jedn¹ osobê, mo¿na w
tym momencie zrobiæ oœwietlenie
promenady czy za³o¿yæ kamery w
mieœcie, zwiêkszyæ bezpieczeñstwo.
Z tej kwoty mo¿e korzystaæ wiêksza
iloœæ osób w naszym mieœcie, a nie
tylko jedna. Zarobki w porównaniu
do naszej miejscowoœci, do jej zamo¿noœci, do tego, co siê dzieje na naszym rynku, na którym nie powstaj¹
¿adne firmy, na którym firmy zamykaj¹ siê, na którym jest jedno z najwiêkszego bezrobocia w Polsce, to
jest to zdecydowanie niemoralne. W
gminach na terenie naszego powiatu
takiego stanowiska ju¿ od dawna nie
ma, gminy w ten sposób oszczêdzaj¹
– powiedzia³ radny.
Pod projektem uchwa³y podpisa³a siê równie¿ radna Maria Pokome-

da, która wyjaœni³a, ¿e nie jest przeciwna wiceburmistrzowi w sensie
osoby – panu Ireneuszowi Kabatowi.
- Ceniê jego pracê. W tej chwili
jest wakat w gminie, który móg³by
obj¹æ i poprowadziæ dzia³ inwestycji.
Jest to cz³owiek bardzo dobrze zorganizowany, bardzo dobry administrator. Proszê, aby nikt nie pos¹dza³, ¿e
to jest jakakolwiek krucjata przeciwko panu I. Kabatowi, bo tak nie jest.
Moje s³owa s¹ bardziej skierowane do
pana burmistrza. Uwa¿am, ¿e w tej
gminie wiêcej pracy powinien wzi¹æ
na siebie burmistrz – powiedzia³a, po
czym odczyta³a oœwiadczenie.
„W ¿yciu gospodarczym gminy s¹
dwie drogi: albo rozwijamy siê i inwestujemy, tworz¹c nowe miejsca pracy,
albo oszczêdzamy. Po piêciu latach
wspólnego gospodarowania tandemu
Ryszard Sola - Ireneusz Kabat mo¿emy tylko realizowaæ wariant oszczêdzania. W ostatnich latach zlikwidowano firmê Provimi, w Drutpolu ograniczono zatrudnienie ze 100 do 30
osób, krochmalnia ju¿ coraz mniej
osób zatrudnia na sezon. Mówi siê o
ograniczeniu zatrudnienia w S¹dzie i
Sanepidzie, PUP nie refunduje prac interwencyjnych, sam musi ograniczyæ
zatrudnienie. Firmy, które powsta³y na
bazie po¿yczek z biura pracy najczêœciej po roku koñcz¹ swoj¹ dzia³alnoœæ. W £obzie nie powstaj¹ nowe
miejsca pracy. Mamy najwiêksze bezrobocie w województwie. M³odzi ludzie odchodz¹ st¹d, miasto starzeje
siê. Kuleje kultura, sport, opieka zdrowotna, najm³odszy lekarz w mieœcie
ma 48 lat, a 50. letnie pielêgniarki doje¿d¿aj¹ do pracy do Szczecina.
Szanowni Pañstwo! Gmina £obez
prze¿ywa recesjê. Coraz mniej znaczymy na forum gospodarczym i administracyjnym. Konstruuj¹c tegoroczny
bud¿et, pan burmistrz Sola przyj¹³
zasadê oszczêdzania i przycina³ we
wszystkich dzia³ach. Tak siê rozsmakowa³ w tym, ¿e przyci¹³ nawet fundusze na plac zabaw dla dzieci. Jest jednak jeden dzia³, w którym pan burmistrz oszczêdnoœci nie szuka, to dzia³
- wynagrodzenia. Pomó¿my pañstwo
radni panu burmistrzowi zaoszczêdziæ
na wynagrodzeniach i zlikwidujmy w
gminie stanowisko wiceburmistrza.
Najlepiej rozwijaj¹cym siê miastem w naszym województwie, przyk³adem do naœladowania dla w³adz
gminnych i obiektem westchnieñ
zwyk³ych mieszkañców, miastem, w
którym bezrobocie jest znikome, miastem, które ma podobno ponad 50
knajpek i restauracji, w którym co i
rusz powstaje nowy zak³ad pracy jest
Goleniów i wiecie pañstwo ile w tym
raju zarabia wiceburmistrz? 11.416 z³
miesiêcznie. Podczas gdy nasz wiceburmistrz ma na miesi¹c 11.094 z³,
gdzie gmina £obez ma 14,5 tys. osób,
a gmina Goleniów liczy sobie bagate-

la 34 tysi¹ce. Powiedz¹ pañstwo, bo
oni s¹ ju¿ w podstrefie ekonomicznej,
to ja powiem, ¿e mo¿e najpierw trzeba £obez wprowadziæ do tej strefy,
otworzyæ kilka zak³adów pracy i kiedy z zarobionych w tych zak³adach
pieniêdzy spo³eczeñstwo miasta odprowadzi podatki, to wtedy wyp³acajcie sobie panowie burmistrzowie
pensje godne burmistrzów menad¿erów, ale najpierw praca, a potem p³aca. Bêdê g³osowa³a za likwidacj¹ stanowiska wiceburmistrza, bo uwa¿am, ¿e jest nieetyczne, niemoralne
¿erowaæ na podatkach emerytów, którym ju¿ brakuje na lekarstwa, bezrobotnych, którym daje siê och³ap w
postaci prac spo³eczno-u¿ytecznych,
czyli tzw. œmieciowy, kobiet, które
nagminnie wyje¿d¿aj¹ z miasta, zostawiaj¹c tu swoje dzieci i zarabiaj¹,
opiekuj¹c siê starymi ludŸmi w ca³ej
Europie, ich roz³¹ka trwa nieraz po
kilka miesiêcy. Na wasze zarobki
sk³adaj¹ siê mê¿czyŸni, którzy za
marne zarobki tyraj¹ w niemieckich i
w³oskich ogrodnictwach. Proszê siê
panie burmistrzu zastanowiæ, czy tak
wiele zrobi³ pan dla tego spo³eczeñstwa, by tak lekk¹ rêka rozporz¹dzaæ
jego podatkami. Mam nadziejê, ¿e
podniesiecie pañstwo radni rêkê za
uchwa³¹ likwiduj¹c¹ stanowisko wiceburmistrza i tym samym dacie wyraz temu, co myœli o was spo³eczeñstwo, które was wybra³o. Nie ma dnia,
abym nie by³a pytana przechodz¹c
ulic¹ - co z nas za radni, ¿e daliœmy
zastêpcy burmistrza takie zarobki i
jakie jest zdziwienie, ¿e to nie my,
tylko pan burmistrz, a ludzie mówi¹ –
to co z was za rada, ¿e nie mo¿ecie
tego zmieniæ. Wiêc poka¿my spo³eczeñstwu co z nas za rada i zmieñmy
to i wreszcie dajmy panu burmistrzowie szansê, aby móg³ jednoosobowo
zarz¹dzaæ gmin¹ i wykazaæ siê przed
mieszkañcami i byæ mo¿e zas³u¿yæ na
nastêpn¹ kadencjê.”
Radny Janusz Skrobiñski doda³,
¿e rada powinna w ogóle zastanowiæ

siê nad bud¿etem gminy, albowiem
stanowiska decyduj¹ce w gminie
ogólnie s¹ bardzo drogie. Zwróci³
uwagê, ¿e 5-6 osób zarabia 600 tys. z³
w ci¹gu roku i przy tak horrendalnych
zarobkach efekty s¹ bardzo mizerne.
Musimy mówiæ sobie prawdê w
oczy – nie mo¿emy mówiæ, ¿e jest
piêknie, jak jest Ÿle. Jeœli weŸmiemy
pod uwagê, jakie to s¹ potê¿ne kwoty
w ci¹gu roku, to mo¿emy zrobiæ wiele
rzeczy, na które nie mamy pieniêdzy
np. oœwietlenie promenady, zamontowanie kamer...
Innego zdania by³ radny Lech
Urbañski, który oœwiadczy³, ¿e wstêpnie kolegów popiera, ale I. Kabat jest
naprawdê potrzebny, argumentuj¹c, ¿e
wiadomym jest, jak wiceburmistrz
pracuje, rz¹dzi i jak pomaga. Przypomnia³ równie¿, ¿e stanowisko by³o od
pocz¹tku powstania gminy.
So³tysi za wiceburmistrzem
W dyskusjê w³¹czy³ siê so³tys
Ro¿nowa Waldemar Lisik, który
uzna³, ¿e radni nie mog¹ „przeskoczyæ” wiceburmistrza, który wie doskonale, co nale¿y wykonaæ nie tylko
w mieœcie, ale i ca³ej gminie. Doda³,
¿e od konstruowania bud¿etu jest
rada. Z kolei so³tys Rynowa Maciej
Walkowiak argumentowa³, ¿e
oszczêdnoœci maj¹ wynieœæ w granicach 100 tys. z³, gdy na Œwiatowid
przeznacza siê ponad 200 tys. z³.
- Jest potrzeba na sport, ale jest te¿
potrzeba dla cz³owieka, który pomaga. Wyobra¿acie sobie teraz – nie ma
burmistrza, bo idzie na urlop, to zostaje pani sekretarka, by coœ za³atwiæ?
Ostatnio moje dzieci marz³y i mia³em
nie wpuœciæ ich do autobusu i wiecie
kto zadzia³a³? Nagle zmieni³ siê autobus. Kiedy potrzebowa³em œwiat³o,
bo nie mam œwietlicy na wsi, sam
napisa³ mi pismo – kto zadzia³a³? Wiceburmistrz. My jesteœmy odpowiedzialni za nasze ma³e spo³eczeñstwa
wiejskie po 200, 300 czy 100 osób,
wiêc nie wiem, czy macie prawo jako
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rada tylko bez wyborów wiêkszych
g³osowaæ za tym, by zlikwidowaæ takie stanowisko – powiedzia³, dodaj¹c, ¿e so³tysi s¹ za pozostawieniem
stanowiska.
Zaczynamy doprowadzaæ
do linczów politycznych
Radny Marek Rokosz uzna³, ¿e
skoro prawie w po³owie kadencji jest
rozmowa o stanowisku, a nie o osobie, to odbiera to jako naiwnoœæ.
- Jak mo¿na rozdzieliæ w tym momencie osobê pana Kabata od stanowiska wiceburmistrza, to jest dla
mnie nielogiczne i tr¹ci jak dla mnie
bez pokrycia demagogi¹. Drugi argument jest taki, ¿e to g³os mieszkañców, g³os ludu, natomiast s³ysza³em
nie tylko na komisji, tak¿e od wielu
mieszkañców wiele uzasadnieñ za
pozostawieniem stanowiska.
Trzeba doceniæ pracê, jak¹ tutaj
pan Kabat wk³ada, wielokrotnie zosta³a tutaj doceniana i dowartoœciowana. Œrodowisko wiejskie stanowi
znacz¹c¹ czêœæ naszego spo³eczeñstwa i to te¿ trzeba us³yszeæ. Wiêkszoœæ g³osów jest za tym, ¿e likwidacja tego stanowiska jest wielk¹ nieodpowiedzialnoœci¹. Co bêdzie jutro po
likwidacji? Zacznie siê totalna reorganizacja. Na tym etapie rozwoju
gminy nie mo¿emy pozwoliæ sobie na
to. Przed nami zadanie w postaci inwestycji w postaci ruroci¹gowych
rzeczy. Musimy teraz to organizowaæ,
w trakcie takie rzeczy s¹ niedopuszczalne. Powinniœmy decydowaæ
przed wyborami, ¿eby spo³eczeñstwo
wiedzia³o przed wyborami, ¿e wybiera burmistrza, który bêdzie musia³
obejœæ siê bez swojego zastêpcy. W
tym momencie jest to nieodpowiedzialne. Ma³o tego, zostawiamy taki
zapis w statucie, który obci¹¿y nasze
kompetencje, a przecie¿ nie mo¿emy
patrzeæ na swoje sprawy w tym momencie, nas ju¿ byæ mo¿e za dwa lata
nie bêdzie, a nie mo¿emy zostawiaæ
po sobie rzeczy nie do koñca przemyœlanych nastêpnym kadencjom, nastêpnej radzie, nastêpnemu burmistrzowi. Jesteœmy odpowiedzialni za
pewne decyzje, a czy oszczêdnoœci w
tym momencie s¹ naprawdê a¿ takie
wielkie? Nie wiem czy pozbawienie
w tym momencie przez nas stanowiska pana Kabata da³oby siê prawnie i
formalnie zastosowaæ. Bêdê g³osowa³ przeciw tej uchwale, bo uwa¿am,
¿e jest ona rozgrywk¹ personaln¹, a
nie tak naprawdê, jeœli chodzi o szczeroœæ intencji. Nie do koñca jestem
przekonany argumentacj¹ – powiedzia³ radny.
Równie¿ radny Marcin Æwik³a
by³ przeciwny likwidacji.
- Nasza polityka lokalna zmierza
w takim kierunku, ¿e zaczynamy doprowadzaæ do linczów politycznych.
Nie wyobra¿am sobie sytuacji, w której oskar¿amy jedn¹ osobê za to, ¿e
tyle zarabia, nie pozostawiaj¹c g³ównego zainteresowania. Moim zdaniem za pracê i pensjê pracowników
w Urzêdzie Miasta i Gminy odpowiada burmistrz i on bierze pe³n¹ odpo-
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wiedzialnoœæ za to, ile zarabiaj¹. W
zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e tego typu
uchwa³y, które naznacza siê nazwiskiem, personalne – s¹ b³êdne. Nie
powinny mieæ miejsca i je¿eli mówimy o oszczêdnoœci, to podniosê dwie
rêce za oszczêdnoœci¹ nad ca³¹ administracj¹, a nie nad pojedyncz¹ osob¹.
Z drugiej strony zbieramy bardzo
du¿o pozytywnych opinii nad rzetelnoœci¹ i profesjonalizmem osoby wiceburmistrza. Uwa¿am, ¿e uchwa³a
powinna mieæ ca³kiem inny obraz,
inn¹ treœæ, dlatego, ¿e je¿eli chcemy
oszczêdnoœci, to powinniœmy zmusiæ
pana burmistrza, czy zmobilizowaæ
pana burmistrza do tego, ¿eby szuka³
ich w ca³ej administracji, a nie strzelanie z kapiszonów do osoby, która
jest zatrudniona przez pana burmistrza i to burmistrz odpowiada za to,
ile zarabia i ile ma apana¿u. Za tak¹
uchwa³¹, w takiej treœci nie bêdê g³osowa³ pozytywnie – powiedzia³ radny
Æwik³a
G³os zabrali tak¿e so³tysi Tarnowa
i Zagórzyc, którzy uznali, ¿e menad¿er
w prywatnej firmie zarabia du¿o wiêcej, a oni jako so³tysi zawsze mog¹
liczyæ na pomoc wiceburmistrza.
Co robi burmistrz w tej gminie?
Radna Maria Pokomeda wyjaœnia³a, ¿e nie jest przeciwko cz³owiekowi, ale za tym, aby trochê wiêcej
pracy wzi¹³ na siebie burmistrz Ryszard Sola i da³ radê zarz¹dzaæ tak
ma³¹ gmin¹.
- S³yszê, ¿e pañstwo macie tak –
drogê - to do wiceburmistrza, problem z pr¹dem - to do wiceburmistrza,
ka¿dy idzie do wiceburmistrza. Proszê pañstwa - co robi burmistrz w tej
gminie?! Na komisji wiejskiej, przytoczê s³owa, nie wiem ju¿ którego
pana so³tysa, który powiedzia³ – niech
pan burmistrz Kabat za³atwia nam
wszystko, a pan burmistrz Sola nas reprezentuje. Proszê pañstwa to jest trochê droga fasada. Ca³e moje wyst¹pienie, ca³e moje zabiegi, zmierzaj¹
ku temu, ¿eby wykazaæ, ¿e po prostu
jest nierówny podzia³. Ju¿ kiedyœ powiedzia³am panu wiceburmistrzowi,
z ca³ym szacunkiem, ¿e jest jak pierwszy sekretarz za socjalizmu, jak bieda, to siê sz³o do pierwszego sekretarza, a teraz idziemy do pana Kabata,
ale proszê pañstwa na burmistrza
wybraliœmy pana burmistrza Solê –
powiedzia³a radna.
Zaczynamy siebie do³owaæ
Radny Zbigniew Pude³ko wyjaœni³, ¿e upadaj¹ce zak³ady pracy to nie
wina burmistrza ani rady. Uzna³ równie¿, ¿e wcale £obez nie jest biedn¹
gmin¹.
- Nasza kochana w³adzo, chcia³bym, abyœmy us³yszeli, dlaczego
mamy najgorsze statystyki jako gmina, najgorsze statystyki odnoœnie
prawników, jesteœmy najbiedniejsz¹
gmin¹, tylko jakoœ dziwnie odwrócê
to stwierdzenie, ¿e jeœli chodzi o dochodowoœæ w województwie zachodniopomorskim, to jesteœmy w œrodku

dochodowoœci naszych mieszkañców, mimo tej biedy, która wszêdzie
panuje, wiemy jaka ona jest. A co jest
na to dowodem? Ano w³aœnie te PITy, które sk³adamy co roku. Zaczynamy siebie do³owaæ, mówiæ, ¿e jesteœmy najgorsi, wpadamy w marazm
itd. Niech przedstawiciele naszej kochanej w³adzy powiedz¹ wreszcie,
czy my jesteœmy rzeczywiœcie najgorsi, czy my mamy ci¹gle mówiæ, ¿e najgorsze statystyki s¹ tylko u nas – powiedzia³.
Radny wskaza³ równie¿, ¿e £obez
powinno porównywaæ siê nie do gmin
na terenie powiatu ³obeskiego, ale do
miast powiatowych i wszêdzie tam
gdzie jest oko³o 15 tysiêcy mieszkañców w gminie – jest stanowisko wiceburmistrza.
W kwestii projektu uchwa³y wypowiedzia³ siê równie¿ burmistrz Ryszard
Sola, który przypomnia³, ¿e stanowisko
wiceburmistrza by³o ca³y czas.
- O wynagrodzeniach mojego zastêpcy wiedzieli praktycznie wszyscy, odk¹d tutaj jestem. Czy spowodowa³o to jakieœ niezadowolenie spo³eczne? Sprzeciw? Nie. Powiem wiêcej, spowodowa³o to akceptacjê spo³eczn¹, poniewa¿ jestem tu wybrany
na drug¹ kadencjê. Spo³eczeñstwu
nie przeszkadza³o absolutnie to, ¿e
jest zastêpca, to po pierwsze i ¿e ma
wynagrodzenie. Problem wzi¹³ siê z
fa³szywych informacji, które puszcza
siê w œrodowisko dotycz¹ce zarobków. Bo co powoduje dyskusje i wewnêtrzny ferment? Pieni¹dze. Je¿eli
ktoœ puszcza w œrodowisko informacjê, ¿e zastêpca zarabia 13 tys. z³, to
ja siê nie dziwiê, ¿e wywo³uje to o¿ywion¹ dyskusjê, tylko trzeba to dok³adnie sprawdziæ, kto ile zarabia.
Ostatnia podwy¿ka w 2010 r. wynagrodzenie w tamtym roku, które dosta³ ode mnie zastêpca 9.820 z³ brutto,
s¹ do tego jeszcze pochodne. Od tamtego czasu nie by³o ¿adnej podwy¿ki,
nie tylko dla zastêpcy. Nie by³o te¿
podwy¿ek dla urzêdu, wstrzyma³em
podwy¿ki dla pracowników, choæby z
tego wzglêdu, ¿e trzeba oszczêdzaæ.

O tym, jakie inwestycje realizujemy
to pañstwo decydujecie. Œmiem twierdziæ, ¿e niektórzy z przedmówców w
swoich wypowiedziach staraj¹ siê
zdo³owaæ wszystkich nas tu obecnych
i mieszkañców naszej gminy mówi¹c,
¿e jesteœmy biedn¹ gmin¹. Jak¹ my jesteœmy biedn¹ gmin¹? Jesteœmy œredniozamo¿n¹ gmin¹ w województwie i
w kraju. Wcale nie mamy najni¿szego
dochodu na jednego mieszkañca. Jak¹
my jesteœmy biedn¹? Dlaczego ja mam
wys³uchiwaæ takich stwierdzeñ? Staæ
nas by³o w ci¹gu ostatnich lat zrobiæ
wiele rzeczy dobrych i staæ nas bêdzie
kolejnych przez nastêpne lata. Nie do³ujmy siê wiêc takimi stwierdzeniami.
Za dobr¹ pracê wyznajê jedn¹ podstawow¹ zasadê – powinno byæ dobre wynagrodzenie. To jest moja dewiza. Niektórzy nie mog¹ przyj¹æ pewnych faktów do wiadomoœci. Ten projekt przed³o¿ony przez trójkê radnych, nie odbieram jako poszukiwanie oszczêdnoœci
w gminie, to jest pozorna oszczêdnoœæ,
to jest pozorne t³umaczenie nam, ja to
odbieram jako bezpoœredni atak na
zastêpcê, na co nie dam zgody, nie dam
przyzwolenia i bêdê zdecydowanie
przeciwny. Gdyby spo³eczeñstwo nie
akceptowa³o tego zastêpcy, dosta³bym
czerwon¹ kartkê i wyraz niezadowolenia spo³eczeñstwa z tego faktu w ubieg³ym roku. Fakty jednak wskazuj¹ na
co innego - powiedzia³ burmistrz
Sola.
Radny Bogdan Górecki przypomnia³, ¿e w komisjach nie pad³ wniosek na temat oszczêdnoœci w administracji ogólnie, choæ dyskusje by³y
d³ugie i o¿ywione, natomiast radna
Krystyna Bogucka uœwiadomi³a zebranym, ¿e takich oszczêdnoœci mo¿na szukaæ jeszcze przed uchwaleniem
bud¿etu. PóŸniej ju¿ nie.
W konsekwencji za przyjêciem
uchwa³y w sprawie zmian w statucie
gminy by³o trzech radnych: Janusz
Skrobiñski, Maria Pokomeda oraz
Henryk Stankiewicz, 11 radnych by³o
przeciw. Uchwa³a nie zosta³a przyjêta, stanowisko wiceburmistrza zatem
pozosta³o.
MM
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Dobra po kontroli Regionalnej
(DOBRA)
Przeprowadzona
jesieni¹ ubieg³ego roku
kontrola Regionalnej
Izby Obrachunkowej
ze Szczecina wskaza³a
uchybienia i
nieprawid³owoœci
w funkcjonowaniu
doberskiego urzêdu.
W zwi¹zku z wieloma
informacjami,
mówi¹cymi o ba³aganie
w Urzêdzie Miejskim
poprosiliœmy o
wyjaœnienia burmistrz
Barbarê Wilczek.
- Wiele kwestii, poruszonych
przez kontrolerów z RIO, by³o wyjaœnianych „od rêki”, w wielu sprawach polemizowaliœmy, bowiem
nie zgadzaliœmy siê z interpretacj¹
przepisów, przedstawion¹ przez
kontroluj¹cych, z uwagi na brak
szczegó³owych unormowañ prawnych. Niestety, musimy te¿ z pokor¹
przyznaæ, ¿e nie uda³o nam siê „wyprostowaæ” w ca³oœci wszystkich
spraw, jakie zosta³y nam wytkniête
przy poprzedniej kontroli. Jednak
z³o¿yliœmy zobowi¹zanie, ¿e te
kwestie, w pierwszej kolejnoœci,
zostan¹ uregulowane. Pracownicy
urzêdu, odpowiedzialni za wskazane nieprawid³owoœci, ponieœli odpowiedzialnoœæ karn¹, otrzymuj¹c
upomnienia – powiedzia³a burmistrz Dobrej, komentuj¹c zapytanie o kontrolê RIO w urzêdzie.
W dokumencie sporz¹dzonym
przez kontrolerów RIO jeden z
punktów mówi o niew³aœciwym
przyznawaniu nagród dla pracowników urzêdu przez burmistrz Barbarê Wilczek. Wed³ug RIO w Szczecinie - nagrody te zosta³y przyznane
bez jakiegokolwiek umotywowania.
- Emocje budz¹ zawsze wynagrodzenia urzêdników. Uposa¿enia
pracowników w naszym urzêdzie s¹
jednymi z najni¿szych w powiecie.
Przyznawane przez burmistrza nagrody (raz lub dwa razy w roku –
œrednio 400 lub 500 z³ brutto, to jest
„na rêkê” 250 – 300 z³), to docenienie zaanga¿owania pracowników.
Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e w urzêdzie
pracuj¹ ludzie – nie roboty. Maj¹
prawo pomyliæ siê, coœ zrobiæ nie

tak, jak nale¿y, jednak nie ma w tym
celowego dzia³ania. Przyznawanie
nagród nie jest tylko praktyk¹ doberskiego urzêdu. Tak czyni¹ burmistrzowie czy szefowie firm, by
doceniæ wysi³ek i zaanga¿owanie
pracowników.
W naszym przypadku przyznawanie nagród uzale¿nione jest od
œrodków finansowych, jakie posiadamy. Zdarza siê, ¿e ktoœ z pracowników przebywa na d³ugotrwa³ym
zwolnieniu lekarskim lub uda nam
siê zatrudniæ np. sprz¹taczkê w
urzêdzie, poprzez urz¹d pracy,
wówczas mo¿emy zaoszczêdziæ
œrodki na wynagrodzenia, jakie
mamy przeznaczone w bud¿ecie. To
daje mo¿liwoœæ przyznania gratyfikacji finansowej pracownikom.
Dodam, ¿e ja, jako burmistrz, nie
otrzymujê ¿adnych premii, nagród
pieniê¿nych, bowiem zabrania tego
prawo. Zreszt¹ moje uposa¿enie nie
jest ma³e, pozwala mi normalnie ¿yæ
i daje mo¿liwoœæ pomocy innym, co
te¿ niejednokrotnie czyniê.
Jak to jest, ¿e urzêdnik, który
otrzyma³ upomnienie, dostaje nagrodê roczn¹? Upomnienie udzielone pracownikowi, to swego rodzaju
ostrze¿enie, maj¹ce na celu uœwiadomienie mu b³êdu, jaki pope³ni³.
Uwa¿am, ¿e takie potkniêcie w pracy, zrekompensowane póŸniejszymi, wrêcz wzorowymi dzia³aniami,
nie powinno w ca³oœci dyskredyto-

waæ pracownika. Dodam, i¿ ów
urzêdnik nie otrzyma³ nagrody w
takiej samej wysokoœci, jak inni pracownicy, lecz ni¿sz¹ - mówi burmistrz Dobrej Barbara Wilczek.
Rok rocznie na pocz¹tku roku w
gminach og³aszane s¹ konkursy na
prowadzenie dzia³alnoœci np. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie. Warunkiem przyst¹pienia do takiego konkursu i otrzymania dotacji jest
przed³o¿enie rozliczenia finansowego z poprzedniego roku. Kontrolerzy RIO ze Szczecina tak¿e w tej
kwestii dopatrzyli siê nieprawid³owoœci. W pokontrolnym protokole
mo¿emy przeczytaæ min.:
„w latach 2009-2010 stwierdzono nieprawid³œw zakresie przeprowadzania otwartych konkursów na
realizacjê zadañ publicznych:
a) w dniu 30 grudnia 2008 r.
Burmistrz Gminy og³osi³ konkurs
ofert na realizacjê zadania publicznego w zakresie zadañ maj¹cych na
celu reintegracjê zawodow¹ i spo³eczn¹ osób dotkniêtych wykluczeniem spo³ecznym w formie utworzenia i prowadzenia Klubu Integracji spo³ecznej w 2009 r. Pomimo i¿
oferta z³o¿ona w dniu 29 stycznia
2009 r. przez Stowarzyszenie
Wspó³istnienie Centrum Integracji
Spo³ecznej „Od Nowa” z siedzib¹ w
£obzie nie spe³nia³a wymogów

okreœlonych w og³oszeniu, tj. nie
zawiera³a sprawozdania finansowego (cyt. „zgodnego z ustaw¹ o rachunkowoœci”) nie zosta³a odrzucona, a ze wskazanym podmiotem zawarto w dniu 3 lutego 2009 r. umowê dotycz¹c¹ realizacji przedmiotowego zadania i w trakcie 2009 r.
przekazano z bud¿etu Gminy œrodki
finansowe w ³¹cznej wysokoœci
39.600,00 z³ (…).
b) w dniu 22 grudnia 2009 r.
Burmistrz Gminy og³osi³ konkurs
ofert na realizacjê zadania publicznego w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w 2010 r.
na terenie Gminy Dobra. Pomimo i¿
z³¿w dniu 19 stycznia 2010 r. przez
Uczniowski Klub Sportowy „ARBOD” i w dniu 22 stycznia 2010 r.
Miejsko-Gminny Ludowy Klub
Sportowy „SARMATA” nie spe³nia³y wymogów okreœlonych w
og³oszeniu, tj. nie zawiera³y sprawozdania finansowego (cyt. „zgodnego z ustaw¹ o rachunkowoœci”) i
spisu za³¹czników, a poszczególne
strony ofert i za³¹czników nie zosta³ponumerowane i zaparafowane,
oferty nie zosta³odrzucone, a ze
wskazanymi podmiotami zawarto w
dniu 26 stycznia 2010 r. umowy
dotycz¹ce realizacji przedmiotowego zadania i w trakcie 2010 r. przekazano z bud¿etu Gminy œrodki finansowe odpowiednio w wysokoœci
12.600,00 z³ i 200.000,00 z³(...)”.
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Izby Obrachunkowej
W Gminie Dobra konkursami z
zakresu po¿ytku publicznego zajmuje siê sekretarz gminy Dorota
Kisiel.
- Zasady przeprowadzania konkursów okreœla ustawa o po¿ytku
publicznym i wolontariacie. Z³o¿one oferty, w pierwszej kolejnoœci
weryfikuje komisja konkursowa.
Sprawdza ona zgodnoœæ oferty z
wymogami konkursu, ocenia merytoryczn¹ treœæ zg³oszonych ofert, a
nastêpnie opiniuje wysokoœæ dotacji do przekazania Burmistrzowi
Dobrej. Sk³adow¹ czêœci¹ ka¿dej
oferty jest sprawozdanie finansowe
z realizacji otrzymanej od gminy
dotacji w roku ubieg³ym. Sprawozdanie to wykonane jest w formie
okreœlonej ustaw¹. Rzetelnoœæ jego
wykonania jest równie¿ podstaw¹
do przyznania kolejnej dotacji. Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wykazali,
i¿ zgodnie z treœci¹ og³oszonego
konkursu sprawozdanie to winno
byæ sporz¹dzone zgodnie z ustaw¹ o
rachunkowoœci tzn. w formie bilansu, a nie jak przyjêto w formie sprawozdania koñcowego zgodnie z
wzorcem okreœlonym w ustawie o
po¿ytku publicznym i wolontariacie.
Nadmieniæ chcê, ¿e ka¿dy z oferentów ubiegaj¹cych siê o dotacjê
z³o¿y³ ³¹cznie z ofert¹ takie sprawozdanie koñcowe, które szczegó³owo okreœla wydatkowanie dotacji
w roku poprzednim. Uznaliœmy je,
jako komisja, za wystarczaj¹ce do
oceny prawid³owoœci rozliczenia
otrzymanych œrodków w roku ubieg³ym.
Po konsultacjach z inspektorami
RIO uszczegó³owiono zapis w treœci
og³aszanych konkursów, wskazuj¹c
za w³aœciwe przed³o¿enie sprawozdania koñcowego zgodnie ze wzorcem okreœlonym w ustawie o po¿ytku publicznym i wolontariacie, z
otrzymanej dotacji w roku ubieg³ym
– wyjaœnia sekretarz gminy Dorota
Kisiel.
Kolejn¹ nieprawid³owoœci¹
wskazywan¹ przez RIO by³o nie
odprowadzenie przez gminê nale¿nych wp³at na Pañstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Oto fragment protoko³u mówi¹cy o pope³nionych b³êdach w zakresie spraw bud¿etowych, finansowych i sprawozdawczoœci:
„Pomimo ¿e w okresie objêtym
kontrol¹ pracowników Urzêdu
Miejskiego w przeliczeniu na pe³ne
etaty wynosi³a nie mniej ni¿ 25 pracowników, a w poszczególnych latach (œrednio) odpowiednio:

- w 2007 r. – 36 pracowników (w
tym 14 pracowników zatrudnionych
w ramach prac interwencyjnych),
- w 2008 r. – 47 pracowników (24),
- w 2009 r. – 47 pracowników (23),
- w 2010 r. – 43 pracowników (21),
nie odprowadzono nale¿nych
wp³at na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
w ³¹cznej wysokoœci 150.970,40 z³,
uznaj¹c, ¿e pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych nie nale¿y uwzglêdniaæ w wyliczaniu stanu zatrudnienia, czym
naruszono art. 21 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych
(…)”.
Problem ten wynika g³ównie z
odmiennego postrzegania i interpretowania przepisów przez kontrolerów RIO oraz urzêdników gminy.
- Ka¿da firma, a my jesteœmy te¿
w cudzys³owie firm¹, musi przestrzegaæ przepisów. W urzêdzie jest
zatrudnionych 22-23 pracowników.
W zwi¹zku z tym nie podlegamy
ustawie o zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych, która mówi, ¿e jeœli
pracodawca zatrudnia co najmniej
25 pracowników, to musi odprowadzaæ sk³adki, w zale¿noœci od tego,
ilu ma pracowników i ile osób niepe³nosprawnych. Zawsze staliœmy
na stanowisku, ¿e urz¹d, jako jednostka, maj¹c zatrudnionych mniej
ni¿ 25 pracowników na sta³e, nie
podlega tej ustawie. Natomiast w
miêdzyczasie by³y sta¿e, prace interwencyjne i roboty publiczne, które s¹ finansowane przez urz¹d pracy
w ca³oœci lub czêœci. W zwi¹zku z
tym, rozumieliœmy, ¿e s¹ to pracownicy de facto zatrudniani przez
urz¹d pracy, a my wystêpowaliœmy
tylko jako powiedzmy poœrednik,
który musi ich zatrudniæ, poniewa¿
nie mo¿e tego zrobiæ biuro pracy.
My zatrudnialiœmy ich nie jako jednostka czyli Urz¹d Miejski, ale jako
gmina. Wychodz¹c z tego za³o¿enia
braliœmy tylko pod uwagê pracowników urzêdu. Trudno braæ tu pod
uwagê pracowników interwencyjnych zatrudnianych do sprz¹tania
na ulicach na miesi¹c, czy jakiœ inny
okres. Panowie z RIO zwrócili na to
uwagê ju¿ w 2007 roku, wtedy odpowiedzieliœmy w³aœnie, ¿e traktujemy te osoby jako zatrudnione
przez gminê, nie przez jednostkê,
urz¹d. Bo urz¹d jest jednostk¹ bud¿etow¹, która zatrudnia okreœlon¹
liczbê pracowników. My jako urz¹d
widniejemy na umowie pracy, nie
mo¿e byæ przecie¿ napisane, ¿e za-

trudnia pracowników gmina, ale w
rzeczywistoœci tak jest. Trzymaliœmy siê tego, ¿e nie s¹ to pracownicy
urzêdu. Wtedy nasze wyjaœnienia
zosta³y przyjête, nie kazano nam
sk³adaæ ¿adnych dodatkowych wyjaœnieñ, nasza odpowiedŸ nie by³a
te¿ w ¿aden sposób kwestionowana.
Teraz panowie stwierdzili, ¿e skoro
wtedy tak napisali, to tak powinniœmy zrobiæ, ale nikt na nasze wyjaœnienie nie odpowiedzia³ i myœleliœmy, ¿e to wystarczy³o, ¿e mo¿emy
dalej dzia³aæ wed³ug naszej interpretacji przepisów. Teraz z³o¿yliœmy tak¹ sam¹ odpowiedŸ jak w
roku 2007, jednak to nie wystarczy³o. Podjêliœmy ju¿ z pani¹ burmistrz
rozmowy, ¿e bêdziemy dzia³aæ
zgodnie z zaleceniami RIO i je¿eli
przekroczymy pu³ap zatrudnienia,
wliczaj¹c te¿ pracowników interwencyjnych, to bêdziemy odprowadzaæ sk³adki na Pañstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych – wyjaœnia skarbnik gminy
S³awomir Brodniak.
Zalecenie RIO w sprawie wp³at
na PFRON mo¿e mieæ swoje negatywne skutki. Mo¿e siê bowiem okazaæ, ¿e biednej gminy nie staæ na
wp³acanie dodatkowych sk³adek po
przekroczeniu liczby zatrudnionych pracowników. Tym samym
gmina po prostu mo¿e unikaæ zatrudniania sta¿ystów czy osób w

ramach prac interwencyjnych.
Mo¿na zak³adaæ, ¿e nie ma gminy, w której RIO po kontroli nie
wykaza³oby b³êdów i uchybieñ.
Kontrole te s¹ bardzo szczegó³owe
i obejmuj¹ 4 lata z dzia³alnoœci danej jednostki organizacyjnej. Z
pewnoœci¹ jeœli w Gminie Dobra
zosta³yby pope³nione jakieœ malwersacje finansowe, to kontrolerzy
RIO natychmiast by zareagowali i
powiadomili prokuraturê. Regionalna Izba Obrachunkowa dzia³a po
to, by wskazywaæ pope³niane b³êdy
i prawid³ow¹ drogê postêpowania
poprzez zalecenia pokontrolne. Nie
s¹ katami, ale do swojej pracy podchodz¹ bardzo literalnie, przepisowo.
Przeprowadzona jesieni¹ ubieg³ego roku kontrola Regionalnej
Izby Obrachunkowej ze Szczecina
wskaza³a uchybienia i nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu doberskiego urzêdu w latach 2007-2010.
Protokó³ pokontrolny wykazuje
wiêc nawet b³êdy i uchybienia np. z
2008 roku, które zosta³y naprawione i wyprostowane przez gminê w
latach kolejnych, bez ingerencji
RIO. Wykazane nieprawid³owoœci
wynikaj¹ tak¿e z innego spostrzegania i interpretacji przepisów przez
kontrolerów RIO jak i doberskich
urzêdników.
Piotr Jachym

Radni z kodeksem etyki
(£OBEZ). Podczas sesji Rady
Miejskiej rajcy wybrali spoœród
siebie komisje doraŸn¹, która
opracuje Kodeks Etyki Radnego.
Na sesji 29 grudnia radny H.
Stankiewicz wyst¹pi³ z wnioskiem o
ustalenie Kodeksu Etyki Radnego
gminy £obez. Wczeœniej takie pro-

pozycje zg³aszali inni radni min.
Bogdan Górecki. Z tego te¿ powodu
podczas ostatniej sesji wszyscy radni przeg³osowali koniecznoœæ opracowania kodeksu. Zajmie siê nim
powo³ana komisja doraŸna w sk³adzie: przew. komisji: Bogdan Górecki, cz³onkowie: Marek Rokosz i
Wies³awa Romejko.
MM

Konkurs na reintegracjê
zawodow¹
(RADOWO MA£E) Wójt
Gminy Radowo Ma³e na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej zamieœci³ informacjê o
og³aszeniu konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie zadañ maj¹cych na
celu reintegracjê zawodow¹ i spo³eczn¹ osób dotkniêtych wykluczeniem spo³ecznym na 2012 rok na
terenie Gminy Radowo Ma³e.
Wysokoœæ planowanych œrod-

ków publicznych przeznaczonych
na realizacjê zadania to 20.000 z³.
Konkurs zostanie rozstrzygniêty 30
dni po jego og³oszeniu (06.02.2012
r.).
W 2011 roku na to zadanie przeznaczone by³y takie same œrodki, jak
w roku bie¿¹cym (20.000 z³) i zosta³o powierzone Stowarzyszeniu
Wspó³istnienie w Resku Centrum
Integracji Spo³ecznej „Od Nowa” z
siedzib¹ w £obzie.
PJ
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Przejmuj¹ lokal od PKP
w Runowie Pomorskim

Wkrótce mieszkañcy
dostan¹ umowy za wodê
(WÊGORZYNO) Na sesji
Rady Miejskiej w
Wêgorzynie, odbytej 26
stycznia, jak bumerang
powraca³y sprawy
zwi¹zane z wodoci¹gami
i us³ugami z nimi
zwi¹zanymi.
Wanda Wierzchowska, so³tys
Kraœnika, wykorzystuj¹c obecnoœæ
na sesji przedstawicieli Wodoci¹gów Zachodniopomorskich Sp. z
o.o. z Goleniowa poruszy³a temat
umów za wodê. So³tysi ju¿ kilkukrotnie zg³aszali problem, i¿ wielu
mieszkañców gminy nie otrzyma³o
nowych umów za wodê i s¹ z tego
powodu zaniepokojeni.

(WÊGORZYNO) Radni z Wêgorzyna podczas
ostatniej sesji Rady Miejskiej podjêli uchwa³ê w
sprawie wyra¿enia zgody na nabycie od Polskich
Kolei Pañstwowych S.A. w Warszawie prawa
w³asnoœci 1 lokalu mieszkalnego po³o¿onego w
miejscowoœci Runowo Pomorskie, wraz z udzia³em
w gruncie stanowi¹cym prawo u¿ytkowania
wieczystego.
Proces komunalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego Polskie
Koleje Pañstwowe skutkuje czêœciowym wyzbywaniem siê maj¹tku na rzecz jednostek samorz¹du
terytorialnego.
Nabycie przedmiotowego lokalu mieszkalnego nast¹pi z przeznaczeniem na cele mieszkalne oraz
infrastruktury komunalnej i jest
zasadne ze wzglêdu na fakt, i¿
gmina posiada niewiele mieszkañ

komunalnych, a pozyskanie dodatkowych lokali znacznie ten zasób
zwiêkszy. Lokal zostanie nabyty
nieodp³atnie. PKP S.A. po przekazaniu gminie ww. nieruchomoœci
lokalowej aktem notarialnym,
przeka¿e równie¿ dokumentacjê
dotycz¹c¹ przekazywanej nieruchomoœci (m.in. ksi¹¿ki obiektów,
inwentaryzacje budynków i urz¹dzeñ, informacje o przeprowadzonych remontach i modernizacjach z
okresu ostatnich 10 lat).
PJ

Przetarg na pe³nienie funkcji
In¿yniera Kontraktu
(WÊGORZYNO) Na stornie
biuletynu informacji publicznej
pojawi³a siê informacja o przetargu na pe³nienie funkcji In¿yniera
Kontraktu dla projektu pn. Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Wêgorzyno, wspó³finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Przedmiotem zamówienia jest

wykonywanie kompleksowej obs³ugi inwestycyjnej tj. kierowania i
nadzorowania inwestycji polegaj¹cej na budowie infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy
Wêgorzyno.
Kryteria oceny ofert: cena (80
%) oraz doœwiadczenie (20 %). Termin sk³adania wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu
lub ofert: 20.02.2012.
(op)
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- Po raz kolejny chcia³abym poruszyæ temat umów za wodê, a
szczegó³owo mówi¹c ich braku.
Czêœæ mieszkañców otrzyma³a podpisane umowy, ale czêœæ nie. Czym
jest to spowodowane? Mieszkañcy
nie wiedz¹, co maj¹ robiæ, s¹ zanie-

pokojeni t¹ sytuacj¹. Co z tymi umowami za wodê? Kiedy je dostaniemy? Zg³asza³am ju¿ ten problem
wczeœniej, ale jak na razie wykazujecie w tej sprawie s³aby postêp –
mówi³a so³tys Kraœnika.
Przedstawiciel Wodoci¹gów
Zachodniopomorskich z Goleniowa
w odpowiedzi na zapytanie powiedzia³ o zawirowaniach w firmie oraz
zapewni³, i¿ umowy w przeci¹gu
kilku tygodni zostan¹ dostarczone
wszystkim mieszkañcom.
- By³o troszkê zawirowañ w naszej firmie natomiast zapowiedzieliœmy ju¿, ¿e w przeci¹gu 2-3 tygodni umowy powinny znaleŸæ siê u
pañstwa w domach. Natomiast fakturowanie jest prowadzone normalnie, na bie¿¹co, wiêc mieszkañcy
nie musz¹ siê niczego obawiaæ.
Umowy s¹ podpisane przez odbiorców i przez nasz zarz¹d, musimy je
tylko odes³aæ naszym klientom, co
powinno siê staæ lada dzieñ – mówi³
przedstawiciel Wodoci¹gów Zachodniopomorskich.
Piotr Jachym

Woda w studni w Kraœniku
niezdatna do picia
(WÊGORZYNO) Podczas
ostatniej sesji Rady Miejskiej w
Wêgorzynie so³tys Kraœnika
Wanda Wierzchowska poruszy³a
temat studni w miejscowoœci Kraœnik. Dotychczas na studni widnia³a tabliczka z napisem: „woda
niezdatna do picia”.
So³tys Kraœnika swoje pytanie
kierowa³a do Wodoci¹gów Zachodniopomorskich w Goleniowie, których przedstawiciel by³ obecny na
styczniowej sesji w Wêgorzynie.
- Chcia³abym siê dowiedzieæ,
czy studnia w Kraœniku bêdzie uruchomiona i czy bêdzie tam badana
woda przez spó³kê z Goleniowa?
Poprzednio by³a tam tylko wywieszona tabliczka informuj¹ca, ¿e
woda w studni jest niezdatna do picia – mówi³a p. Wanda Wierzchowska.
Przedstawiciel spó³ki z Goleniowa p. Pietruszewski odpowiedzia³,
¿e uruchomienie takich studni wymaga du¿ego wk³adu finansowego.
- Tak jak sama pani mówi, wisia³a tam tabliczka z napisem „woda

niezdatna do picia”. Uruchomienie
takich studni zgodnie z przepisami
to koszt w granicach od kilkunastu
do dwudziestu tysiêcy z³otych. Jest
to skomplikowana procedura, trzeba wodê przebadaæ, przepompowaæ, odmuliæ studniê, zabezpieczyæ
j¹ i uszczelniæ. Nastêpnie znów zbadaæ. Nie mamy jednak gwarancji, ¿e
po wykonaniu tych prac woda ze
studni bêdzie zdatna do picia. Jeœli
siê na koniec oka¿e, ¿e s¹ tam zwi¹zki azotowe, przez z³¹ gospodarkê
nawozami sztucznymi i naturalnymi
w otoczeniu tej studni, to trzeba
bêdzie j¹ zlikwidowaæ i zasypaæ.
Wystarczy, ¿e bêdzie w pobli¿u
studni gnojowisko, czy jakieœ szambo lub przydomowa oczyszczalnia i
w³aœnie wtedy mo¿e siê okazaæ, ¿e
bêd¹ tam zwi¹zki azotowe. Woda
wtedy nie nadaje siê do picia, wiêc
studniê bêdzie trzeba zlikwidowaæ i
zasypaæ. Nie wiemy czy inwestowaæ w to. Jesteœmy po wstêpnych
rozmowach z pani¹ burmistrz,
mamy wszystkie studnie opisane,
ale wykonawstwo jest bardzo drogie
– stwierdzi³ przedstawiciel Wodoci¹gów Zachodniopomorskich.
Piotr Jachym
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Dla kogo boiska na wsiach
(£OBEZ). Podczas sesji
Rady Miejskiej so³tysów
zbulwersowa³a
wypowiedŸ radnego
Janusz Skrobiñskiego,
który pokaza³ zebranym
na zdjêciach boiska
na wsiach, pytaj¹c
czy wszystko u nich
wygl¹da tak, jak owe
boiska.
Takie pytanie rozz³oœci³o so³tysów, którzy w swoich wyst¹pieniach
nie ukrywali ¿alu do radnego, argumentuj¹c, ¿e wiele pracy na wsiach
wykonuj¹ sami, wielokrotnie dok³adaj¹c pieni¹dze na ró¿ne inicjatywy
z w³asnych kieszeni. Inna rzecz, ¿e
boiska stoj¹ puste i zaniedbane czasami, albowiem – nikt z nich nie
korzysta.
So³tys Klêpnicy Stanis³awa
Bobko nie ukrywa³a swojego oburzenia, mówi¹c: - Panie radny Skrobiñski, pan zamiast ludziom pomagaæ, to szkodzisz. Je¿eli pan ma ludzi do pracy, to niech panu place
zabaw i boiska kosz¹. Jeœli so³tys na
wiosce ma plac zabaw i sam nie zrobi, to nikt tego nie zrobi i dziwiê siê
panie radny. Szkodzisz nam pan,
wystawiasz pan nam wszystkim bardzo brzydkie œwiadectwo i spo³eczeñstwu. Wstydzê siê za pana.
Swojego oburzenia nie ukrywa³
równie¿ so³tys Rynowa Maciej Walkowiak.
- Ile czasu pan jest radnym? Spyta³ pan czy wszystko wygl¹da tak jak
u nas. Ile wyda³ pan z w³asnej kieszeni na to, ¿eby w pana obrêbie
by³o cokolwiek robione? Ja œrednio
w ci¹gu roku wydajê 2 tysi¹ce z³ z
w³asnego portfela na to, ¿eby dzieci
mia³y zabawê. Czy by³ pan chocia¿

raz na jakieœ imprezie, któr¹ organizowa³em? Dla mnie to jest strza³ w
policzek, bo ludzie siedzieli do
22.00 po to, by budowaæ coœ z w³asnej inicjatywy. Dzieci pytaj¹ siê
mojej córki, czy mog¹ mówiæ do
mnie wujku. Dlaczego? Bo gdy wychodzê, mam ca³¹ chmarê dzieci
wokó³ siebie i ca³y czas robiê. Wracam z pracy i tyram, za w³asne pieni¹dze. Jeœli zepsuje mi siê kosiarka, to ja muszê wydaæ pieni¹dze z
w³asnej kieszeni. Jak zabraknie mi
paliwa, to te¿ muszê wydaæ z w³asnej kieszeni. Je¿eli mam do utrzymania wielki plac zabaw, który ludzie sami zbudowali i mam do wyboru boisko, które w mniejszym
stopniu u¿ywaj¹ dzieci, to kosimy
tylko po³owê boiska. Teraz jest
mniej m³odzie¿y. Zrobi³ pan zdjêcie, bo jest przejazd drog¹ – tak
oczywiœcie, bo ktoœ nie zwróci³
uwagi na to, ¿e kierowca jad¹cy po
jakieœ snopki tak zniszczy³ drogê, ¿e
zrobi³a siê ogromna ka³u¿a i trzeba
by³o j¹ omin¹æ. Ludzie wybrali wiêc
alternatywê, aby dostaæ siê do sklepu przeje¿d¿ali przez boisko – powiedzia³ so³tys.
So³ys Be³cznej Barbara Kordyl
wyt³umaczy³a radnemu, ¿e to, i¿
boiska wiejskie wygl¹daj¹ tak, a nie
inaczej, to nie jest wina so³tysów,
albowiem o boiska dba m³odzie¿.
- Du¿o pieniêdzy na sport sz³o na
Œwiatowid, a my nie dostawaliœmy
nic. M³odzie¿ odsunê³a siê od sportu, co jeszcze kilka lat temu w Be³cznej by³o nie do pomyœlenia. Wszyscy szli na boisko, my nic tam nie
robiliœmy, dawaliœmy sprzêt ch³opcom maj¹cym po 18 -20 lat i oni
dbali o to. Ta m³odzie¿ nie ma teraz
motywacji do tego, aby graæ tam w
pi³kê i to boisko niszczeje, dlatego,
¿e nie jest „deptane” przez m³odzie¿, a krety robi¹ tam kretowiska.
Mojego boiska nie ma na zdjêciu,

ale przyznam siê, ¿e te¿ nie jest zadbane, bo te panie, które pracuj¹
przez 2 godziny, nie s¹ w stanie dbaæ
o to boisko tak, jak powinny – powiedzia³a.
W obronie so³tysów stan¹³ radny Marek Rokosz, który uzna³, ¿e
nale¿y znaleŸæ sposób na zachêcenie do sportu. Natomiast odnosz¹c
siê do boisk, zauwa¿y³, ¿e ich zabezpieczenie jest jak najbardziej obowi¹zkiem radnych.
- To jak wygl¹daj¹ boiska, wynika z tego, ¿e nie korzystaj¹ z nich, a
nie jest to niegospodarnoœæ so³tysów. Przytaczanie argumentów teraz, ¿e so³tysi nic nie robi¹ i mówienie, to jest obra¿anie tych ludzi. Jak
mo¿na powiedzieæ, ¿e so³tys nic nie
robi na wsi? - pyta³ radny.
Radny Janusz Skrobiñski, zabieraj¹c ponownie g³os wyt³umaczy³,
¿e nie mówi³, i¿ so³tysi nic nie robi¹.
- Zapyta³em, czy wszystko wygl¹da u was tak jak te boiska? Bardzo du¿o robiê spo³ecznie, nie bêdê
mówi³, ile wydajê na telefony i za
w³asne pieni¹dze kupujê paliwo.
Chcia³am pokazaæ g³ównie to, ¿e tu
siê krzyczy, ¿e rozwijamy sport,
budujemy place, ³adujemy pieni¹dze i nie chcia³bym, by by³o tak, ¿e
ca³¹ odpowiedzialnoœæ, jak to by³o
na ostatniej komisji, ponosi³ tylko
burmistrz. Oczywiœcie nie oceniam
wszystkich jedn¹ miark¹, bo z jakiej
racji? Nie przyjmujê do wiadomoœci, ¿e wszystkiemu winny jest
Œwiatowid i miasto, bo takie argumenty najczêœciej padaj¹ – winny
jest Œwiatowid, winne jest miasto,
dlatego u was s¹ problemy. Nie, po
prostu to jest te¿ wasza wizytówka,
nie nasza. Ja nie mówiê, ¿e so³tys ma
wzi¹æ kosiarkê i skosiæ, ale so³tys
mo¿e przyjœæ do wspania³ego zastêpcy pana Kabata i on skosi. Nie
zarzucam, ¿e ktoœ czegoœ na wioskach nie robi, po prostu pokaza³em,
jak wygl¹daj¹ wasze boiska, a to s¹
wsadzone pieni¹dze gminne – wyjaœni³ radny.

G³osem rozs¹dku w dyskusji
by³a wypowiedŸ radnej Wies³awy
Romejko, która przypomnia³a zebranym, ¿e wiejskie boiska s¹ du¿e
i nale¿a³oby kompleksowo rozwi¹zaæ ten problem.
- To my zapisaliœmy œrodki w bud¿ecie na fundusze so³eckie, z których pañstwo korzystaj¹ i mówi¹ o
œrodkach finansowych na paliwo.
So³tysi wszystko robi¹ sami. Mówimy o wielkich boiskach. Niedawno
by³am na zebraniu w Dalnie, gdzie
m³odzie¿ mówi³a, ¿e boisko powinno byæ utrzymane tylko dlatego, ¿e
tam ma graæ drugi zespó³ Œwiatowida. Musimy zaj¹æ siê bardziej kompleksowo tymi obszarami, aby odci¹¿yæ so³tysów. Oni w swojej pracy
nie s¹ w stanie nad wszystkim zapanowaæ. Maj¹ swoj¹ codzienn¹ pracê, codzienne k³opoty, zbieranie
podatków, rozwi¹zywanie problemów na wsi, tego jest mnóstwo.
Pracuj¹ 24 godziny na dobê za swoje pieni¹¿ki. Teraz mówimy o boiskach, wiêc my musimy raczej
przej¹æ na siebie ten obowi¹zek
jako gmina i zapewniæ œrodki finansowe. Kto utrzymuje boiska i place
w mieœcie? Tym wszystkim zajmuje
siê miasto, mamy na to œrodki finansowe w bud¿ecie, stadion utrzymuje
gmina, wiêc b¹dŸmy w porz¹dku i
nie bruŸdŸmy so³tysom – powiedzia³a radna.
Byæ mo¿e kwestia boisk zostanie za³atwiona w tym roku. Burmistrz wyjaœni³, ¿e gdy so³tysi zwracali siê do gminy, ta raz w miesi¹cu
wykasza³a boiska. Swoj¹ drog¹ racja jest po obu stronach. Zdjêcia
przedstawia³y, jak wygl¹daj¹ boiska, w które w³o¿ono du¿o gminnych pieniêdzy. Rol¹ gminy jest
wiêc tak rozwi¹zaæ problem ich
utrzymania, by so³tys nie musia³
zastanawiaæ siê, kiedy, za co i dla
kogo wykosiæ te powierzchnie. A to
ju¿ jest problem, nad którym powinni pochyliæ siê radni.
MM
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Przestêpczoœæ w powiecie ³obeskim
w 2011 roku
(POWIAT £OBESKI) 4
stycznia br. odby³a siê ca³oroczna odprawa policjantów z Komendy Powiatowej Policji w
£obzie. Na odprawie oceniono
pracê ³obeskich funkcjonariuszy
w 2011 roku oraz przedstawiono
wiele statystyk zwi¹zanych z
przestêpczoœci¹ na terenie naszego powiatu.
W 2011 roku wszczêto 1216
postêpowañ przygotowawczych (o
32 postêpowania mniej w porównaniu do 2010 roku). Nast¹pi³ spadek
wszczêæ postêpowañ o 2,4%. W
2011 roku zanotowano 1454 przestêpstw stwierdzonych, a w 2010
roku 1452 przestêpstw stwierdzonych. Nast¹pi³ wiêc wzrost ogólnej
liczby przestêpstw o 0,1%. Uzyskany wskaŸnik wykrywalnoœci przestêpstw wynosz¹cy 72,2% spad³ o
3,6%. Wynik ten jest dobry i ³obesk¹
komendê plasuje na 12 miejscu,
powy¿ej œredniej wykrywalnoœci w
województwie, która wynosi
71,1%.
Najwiêcej postêpowañ przygotowawczych wszczêto w KPP w
£obzie - 593, w wyniku których
stwierdzono pope³nienie 763 przestêpstw (52,57% ogólnej liczby
przestêpstw w powiecie ³obeskim).
W Posterunku Policji w Resku wszczêto 289 postêpowañ przygotowawczych, stwierdzono pope³nienie 282 przestêpstw (19,42% ogólnej liczby przestêpstw). W Posterunku Policji w Wêgorzynie wszczêto 247 postêpowañ przygotowawczych w wyniku których stwierdzono pope³nienie 240 przestêpstw
(16,52% ogólnej liczby przestêpstw). Natomiast w Posterunku
Policji w Dobrej wszczêto 119 postêpowañ przygotowawczych w
wyniku których stwierdzono pope³nienie 138 przestêpstw (9,5% ogól-

nej liczby przestêpstw w powiecie
³obeskim).
Odnosz¹c siê do liczby przestêpstw stwierdzonych o charakterze kryminalnym zauwa¿yæ nale¿y,
¿e nast¹pi³ znaczny wzrost tej kategorii przestêpstw z 948 przestêpstw
(2010 r.) do 972 (2011 r.) tj. o 2,5%.
W 2011 roku nast¹pi³ wzrost
liczby przestêpstw o charakterze
gospodarczym. Wszczêto 73 postêpowania, o 19 wiêcej, ni¿ w 2010
roku. Ujawnionych zosta³o 83 przestêpstw o charakterze gospodarczym, co daje o 23 przestêpstwa
wiêcej, ni¿ w 2010 roku.
W poprzednim roku zosta³ odnotowany wzrost liczby przestêpstw stwierdzonych przeciwko
¿yciu i zdrowiu. W roku 2011 ³obeska policja odnotowa³a 47 tego typu
przestêpstw (nast¹pi³ wzrost w stosunku do roku 2010 o 3 przestêpstwa). WskaŸnik wykrywalnoœci
sprawców wyniós³ 97,9%, co plasuje ³obesk¹ jednostkê na czwartej
pozycji w województwie.
W najbardziej dokuczliwej spo³ecznie kategorii tj. przestêpstwach
przeciwko mieniu zosta³ odnotowany wzrost z 679 w 2010 roku do 718
przestêpstw w roku 2011 tj. o 5,7%.
Niezadowalaj¹cy jest tak¿e fakt
skutecznoœci w zakresie wykrywania sprawców przestêpstw.
Spad³a iloœæ przestêpstw doznanego uszczerbku na zdrowiu z 32
(2010 r.) do 28 (2011 r.). A¿ w 27
przypadkach sprawców spowodowania uszczerbku na zdrowiu w
2011 roku ustalono sprawców tych
przestêpstw.
W kategorii przestêpstw kradzie¿y pojazdu osi¹gniêty w roku

Czy przy szkole krêci
siê zboczeniec?
(£OBEZ). Podczas sesji Rady
Miejskiej radny Marcin Æwik³a
poprosi³ o wyjaœnienie sytuacji,
jaka mia³a miejsce przed Szko³¹
Podstawow¹ nr 2 w £obzie.
Radny zapyta³, czy to prawda, ¿e
pojawi³a siê tam osoba ze sk³onnoœciami pedofilskimi.

Odpowiedzi udzieli³a dyrektor
placówki Jolanta Babyszko.
- By³o minus 20 st. Ktoœ zatrzyma³ siê samochodem przed dzieæmi,
zapraszaj¹c je do œrodka. Mo¿e ktoœ
zlitowa³ siê, aby je podwieŸæ. Dzieci maj¹ jednak zakaz wsiadania do
samochodów, jeœli nie znaj¹ osób w
œrodku – wyjaœni³a dyrektor. MM

2011 wynik mo¿na przyj¹æ jako
pora¿kê ³obeskich funkcjonariuszy.
W roku 2010 i w roku 2009 w powiecie ³obeskim skradziono po 2 samochody, natomiast w 2011 roku
wszczêto a¿ 14 postêpowañ w tej
kategorii przestêpstw. Uzyskany
wskaŸnik wykrywalnoœci sprawców
tych przestêpstw wyniós³ 23,8% i
nie nale¿y do satysfakcjonuj¹cych.
Omawiaj¹c przestêpstwa narkotykowe zauwa¿yæ nale¿y dosyæ
znaczny spadek liczby przestêpstw
stwierdzonych. W 2011 roku stwierdzono 29 przestêpstw narkotykowych, natomiast w 2010 roku 95
przestêpstw. Na uwagê zas³uguje
jednak fakt, i¿ w tej kategorii przestêpstw wszczêto 20 postêpowañ
przygotowawczych (o 4 wiêcej w
stosunku do 2010 r).
W kategorii bójek i pobiæ w roku
ubieg³ym nast¹pi³ wzrost wszczêæ
tej kategorii przestêpstw z 14 w roku
2010 do 15 w roku 2011 tj. o 7,1%.
W wyniku przeprowadzonych postêpowañ stwierdzono 16 przestêpstw, nast¹pi³ wzrost tej kategorii przestêpstw z 10 do 16. A¿ 4 czyny w tej kategorii przestêpstw pope³nili nieletni. Powiat ³obeski lokuje siê powy¿ej œredniej woje-

wództwa w zakresie wykrywalnoœci
tej kategorii przestêpstw, który w
ubieg³ym roku wyniós³ 100%.
Omawiaj¹c przestêpstwa kierowania pojazdem w stanie nietrzeŸwoœci bezsprzecznie stwierdziæ nale¿y, i¿ osi¹gniêty wynik tj. 282 jest
w pe³ni zadowalaj¹cy, nie nale¿y tej
problematyki rozpatrywaæ jako
wzrost zagro¿enia, lecz raczej jako
zwiêkszenie efektywnoœci pracy w
tym zakresie i ujawnienie wiêkszej
iloœci sprawców przestêpstw o tym
charakterze a co siê bezpoœrednio z
tym wi¹¿e zmniejszenie zagro¿eñ
wynikaj¹cych z kierowania pojazdami przez osoby nietrzeŸwe.
W 2010 roku zatrzymano 299
nietrzeŸwych kieruj¹cych, jednak
czêœæ postêpowañ bêdzie zakoñczona w bie¿¹cym roku. Uzyskany
wskaŸnik zagro¿enia na 10 tys.
mieszkañców wynosz¹cy 71,09
przy œredniej w województwie
52,52 na tle pozosta³ych jednostek
uplasowa³ £obez na czwartym
miejscu w województwie.
(op)

TYDZIEÑ POMOCY
OFIAROM PRZESTÊPSTW
Oœrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestêpstwem (Oddzia³
£obez) organizuje TYDZIEÑ POMOCY OFIAROM PRZESTÊPSTW w
dniach 20 - 25 luty 2012 roku, w ramach którego prowadzone bêd¹ bezp³atne dy¿ury nastêpuj¹cych specjalistów:
20.02.2012 r. (Poniedzia³ek godz. 10 00 - 18 00) - KOMORNICY
21.02.2012 r. (Wtorek godz. 10 00 - 18 00) - APLIKANCI ADWOKACCY
I PRACOWN. SOCJALNI
22.02.2012 r. (Œroda godz. 10 00 - 18 00) - RADCY PRAWNI I FUNKCJONARIUSZE POLICJI
23.02.2012 r. (Czwartek godz. 10 00 - 18 00) - KURATORZY I STRA¯
GRANICZNA
24.02.2012 r. (Pi¹tek godz. 10 00 - 18 00) - PROKURATORZY
(13 00 - 15 00) - PSYCHOLOG
25.02.2012 r. (Sobota godz. 10 00 - 13 00 ) - PRACOWNIK PCPR
Spotkania ze specjalistami odbywaæ siê bêd¹ w siedzibie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w £obzie przy ulicy Bema 27. Zainteresowane
osoby proszone s¹ o kontakt z pod numerem tel. 91 397 68 41.

Dy¿ury prokuratorów
Prokurator Rejonowy w £obzie informuje, ¿e w dniach od 20 do 24
lutego 2012r. w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestêpstw w Prokuraturze Rejonowej w £obzie przy ul. Sienkiewicza 4, pe³nione bêd¹ dy¿ury
prokuratorów. W dniu 20.02.2012 r. od godz. 7.30 do godz. 18.00, a w
kolejne dni od godz. 7.30 do 15.30. Wszystkie osoby pokrzywdzone przestêpstwem zapraszamy do skorzystania z pomocy prokuratorów.
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£apówka zamiast
mandatu
£obescy mundurowi zatrzymali 50 letniego mê¿czyznê, który
wrêczy³ policjantowi ³apówkê.
Do tego zdarzenia dosz³o 6
stycznia br. oko³o po³udnia na drodze £obez - Be³czna. Policjant
Wydzia³u Ruchu Drogowego patroluj¹cy centrum miasta na ulicy
Bema zauwa¿y³ jad¹cego samochodem marki Mercedes mê¿czyznê,
który w trakcie jazdy rozmawia³
przez telefon komórkowy.
Funkcjonariusz po chwili zatrzyma³ tego kieruj¹cego, informuj¹c o przyczynie zatrzymania i pope³nionym przez niego wykrocze-

niu, proponuj¹c jednoczeœnie mandat karny w wysokoœci 200 z³. Kierowca Mercedesa 50 letni mieszkaniec województwa wielkopolskiego, podaj¹c policjantowi dokumenty wyj¹³ z kieszeni plik banknotów i
w³o¿y³ w dowód rejestracyjny 100
z³, sugeruj¹c aby policjant nie wypisywa³ mandatu.
Kierowca zosta³ zatrzymany i
doprowadzony do ³obeskiej Prokuratury. Podczas przes³uchania us³ysza³ zarzut z art. 229 § 1 KK. Wobec
podejrzanego zastosowano tymczasowe zajêcie mienia ruchomego na
poczet przysz³ych kar w kwocie
1500 z³.
(kp)

Bezpieczeñstwo
na drogach
wiejskich

Policjanci odzyskali
skradziony telefon
Policjanci z £obza odzyskali telefon, który utraci³a uczennica ³obeskiej
podstawówki.
Policjanci z £obza w toku prowadzonych czynnoœci uzyskali informacjê, ¿e 14 letni ch³opiec ukrad³ w
szkolnej szatni, z kurtki telefon komórkowy o wartoœci 800 z³. Telefon
ten nale¿a³ do jego kole¿anki. Dziewczynka otrzyma³a go w prezencie
œwi¹tecznym.
Nieletni przyzna³ siê do zabrania
telefonu. Podczas przes³uchania w
charakterze nieletniego sprawcy czynu karalnego wyjaœni³, ¿e komórkê
zabra³ do domu i sprzeda³ za 40 z³.
ch³opakowi swojej siostry.
Policjanci prowadz¹c dalsze ustalenia w tej sprawie dotarli do konkubenta siostry, który potwierdzi³ ten
fakt, zezna³ tak¿e, ¿e sprzeda³ dalej
ten telefon za kwotê 250 z³ mieszkañcowi Œwidwina. Funkcjonariusze odzyskali skradziony telefon.
Teraz bêdzie prowadzone postêpowanie w sprawie nieletniego, które
zostanie skierowane do S¹du Rodzinnego i Nieletnich, natomiast doroœli
odpowiedz¹ za passerstwo.

GroŸna kolizja
na serpentynie

(£OBEZ) Policjantka z £obza
razem z kierownictwem Zachodniopomorskiego Oddzia³u Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
przeprowadzi³a 9 stycznia pogadankê z dzieæmi, na temat bezpiecznego zachowania na drodze.
Takie spotkanie odby³o siê w
Szkole Podstawowej nr 1 w £obzie,
do której uczêszczaj¹ tak¿e dzieci
ze wsi. Na pocz¹tku spotkania wicedyrektor Agencji omówi³a zadania,
jakie realizuje instytucja, w której
pracuje, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na bezpieczeñstwo wszystkich
mieszkañców terenów wiejskich.
Policjantka przypomnia³a nato-

miast zasady bezpiecznego poruszania siê po drodze. Dzieci dobrze
pamiêta³y te zasady, demonstrowa³y jak nale¿y prawid³owo przechodziæ przez jezdnie, mówi³y czego
nie wolno robiæ blisko ulicy i jak
nale¿y siê ubraæ by byæ widocznym.
Goœcie ze Szczecina byli mile zaskoczeni tak wysokim poziomem
wiedzy prewencyjnej dzieci z gminy £obez.
Po pogadance ka¿dy pierwszoklasista otrzyma³ kamizelkê odblaskow¹ oraz s³odycze od radnego
Powiatu p. Paw³a Marka. Dzieci
obieca³y, ¿e bêd¹ nosiæ kamizelki w
drodze do i ze szko³y oraz chodz¹c
w pobli¿u swoich miejscowoœci.
(kp)

Wczoraj po godz. 14.15 na drodze
£obez - Wêgorzyno, na tzw. serpentynie, dosz³o do groŸnie wygl¹daj¹cej
kolizji drogowej. Kieruj¹cego samochodem marki Ford holowa³ inny pojazd marki Opel. Podczas tego manewru kieruj¹cy Fordem wpad³ w poœlizg, zjecha³ na lewy pas jezdni, dosz³o tak¿e do zerwania linki holowniczej. Pojazd ten uderzy³ w jad¹cy z
naprzeciwka samochód marki Mercedes. Natomiast kieruj¹cy Oplem tak¿e
wpad³ w poœlizg, zjecha³ na drugi pas
ruchu i uderzy³ w VW Transporter.
Wszystkie cztery pojazdy uleg³y
uszkodzeniu. Na szczêcie nikt nie
odniós³ powa¿niejszych obra¿eñ cia³a.

NietrzeŸwy kierowca
Wczoraj oko³o godz. 11.50 policjanci z Reska w Sosnówku zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego
samochodem marki Opel kadet 47 letniego Miros³awa S. Podczas kontroli
okaza³o siê, ¿e kieruj¹cy by³ pod wp³ywem alkoholu. Badanie na zawartoœæ
alkoholu w wydychanym powietrzu
wykaza³o 1,02 mg/l . Dodatkowo kierowca posiada³ s¹dowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów wydany
przez ³obeski S¹d.

Po¿ar w Boninie
Wczoraj póŸnym wieczorem dy¿urny z £obza otrzyma³ zg³oszenie o

po¿arze w miejscowoœci Bonin. Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci
potwierdzili ten fakt. Na posesji
mieszcz¹cej siê obok koœcio³a dwa
zastêpy Stra¿y Po¿arnej gasi³y po¿ar
stajni. Wed³ug pierwszych ustaleñ
prawdopodobn¹ przyczyn¹ po¿aru mog³o byæ zwarcie w instalacji elektrycznej. Niestety w wyniku tego zdarzenia
cztery konie zatru³y siê dymem. Lekarz
weterynarii bêd¹cy na miejscu stwierdzi³ zgon zwierz¹t. Trwaj¹ czynnoœci
zmierzaj¹ce do wyjaœnienia wszelkich
okolicznoœci tego zdarzenia.

Wydarzenia z weekendu
W czasie minionego weekendu
policjanci odnotowali: trzy kradzie¿e,
dwie kolizje drogowe, zatrzymano
tak¿e dwie osoby poszukiwane.
Pierwsza z kradzie¿y mia³a miejsce w Borkowie Wielkim, gdzie nieustalony na chwilê obecn¹ sprawca z
niezabezpieczonego pomieszczenia
skrad³ wiertarkê Boscha, pi³ê spalinow¹ i wykaszarkê marki Husqvarna
oraz spawarkê elektryczn¹. Suma strat
wynosi 3.000 z³.
W sobotê policjanci zatrzymali
Paw³a T. oraz Krzysztofa A., którzy w
£obzie z terenu posesji skradli metalowe przedmioty o ³¹cznej wartoœci
1500 z³. Mundurowi odzyskali skradzione mienie. Sprawcy zostali przes³uchani w tej sprawie. Us³yszeli zarzuty z art. 278 par. 1 kk.
W Siennie nieznany sprawca dosta³ siê do pomieszczenia gospodarczego przez otwarte okno. Ze œrodka
zabra³ maszynê do ciêcia p³ytek marki
Dedra oraz 3 szt. rolek siatki ogrodzeniowej. Straty w tym przypadku wynosz¹ 1.400 z³.

Kolizje
W pi¹tek, 10 lutego 2012 r., przed
godz. 16.00, w £obzie, na ul. A. Krajowej, kieruj¹cy samochodem Audi
A6 mieszkaniec Œwidwina nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków na drodze, wpad³ w poœlizg,
zjecha³ na pobocze i uderzy³ w znak
drogowy.
Druga z kolizji mia³a na miejsce w
sobotê na drodze Resko - Radowo
Wielkie, gdzie na wysokoœci parkingu
leœnego kieruj¹cy samochodem marki
Fiat Uno i kieruj¹cy Nissanem Primera podczas manewru mijania zbli¿yli
siê do osi jezdni i uderzyli lusterkami.

Poszukiwani zatrzymani
W czasie weekendu policjanci
zatrzymali dwie osoby poszukiwane.
W Klêpnicy mundurowi zatrzymali
Ma³gorzatê W., która by³a poszukiwana na podstawie listu goñczego, który
wyda³ bydgoski s¹d. W Worowie natomiast policjanci zatrzymali Krzysztofa W., którego poszukiwa³ ³obeski s¹d,
zgodnie z nakazem doprowadzenia do
Zak³adu Karnego.
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Sarmata wygrywa Puchar Starosty
£obeskiego
Liczna rzesza kibiców w
pi¹tkowy wieczór 9 lutego 2012
r. przyby³a do hali sportowej w
£obzie aby obejrzeæ Halowy
Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar
Starosty £obeskiego z okazji X lecia Powiatu £obeskiego. W
Turnieju wziê³y udzia³ dru¿yny:
Mewy Resko, Radowii Radowo
Ma³e, Sarmaty Dobra, Sparty
Wêgorzyno i Œwiatowida £obez
a wiêc wszystkich klubów pi³karskich Powiatu £obeskiego
oraz goœcinnie dru¿yna Piasta
Chociwel.
W ³obeskiej hali wyst¹pi³a te¿
goœcinnie dru¿yna Pogoni Women
Szczecin, która rozegra³a mecz 2 x
12 minut z reprezentacj¹ Samorz¹dowców Powiatu £obeskiego i wygra³a go 3:2 (3:0). Uczestników
Turnieju w imieniu organizatorów
Starostwa Powiatowego w £obzie
powita³ starosta Ryszard Brodziñski. Mecz trwa³ 12 minut a zespo³y
zosta³y wylosowane do dwóch grup.
Turniej zas³u¿enie wygra³ Sarmata
Dobra, chocia¿ jako ciekawostkê
mo¿na podaæ fakt, ¿e w meczach ze
Spart¹ Wêgorzyno i Mew¹ Resko,
które Sarmata wygra³ po 3:1 to jego
przeciwnicy na pocz¹tku meczów
obejmowali prowadzenie 1:0.

Sk³ady grup:
Grupa A: Mewa Resko, Piast
Chociwel i Sarmata Dobra,
Wyniki: Sarmata - Piast 3:0,
Mewa - Piast 2:1, Sarmata - Mewa
3:1,
Kolejnoœæ w grupie A:
1. Sarmata 6 pkt, bramki 6:1,
2. Mewa 3 pkt, bramki 3:4,
3. Piast 0 pkt, bramki 1:5,
Grupa B: Radowia Radowo
Ma³e, Sparta Wêgorzyno i Œwiatowid £obez.
Wyniki:Radowia - Sparta 1:3,
Œwiatowid - Sparta 0:0, Radowia Œwiatowid 0:3,
Kolejnoœæ w grupie B:

1. Œwiatowid 4 pkt, bramki 3:0,
2. Sparta 4 pkt, bramki 3:1,
3. Radowia 0 pkt, bramki 1:6,
W meczu o V miejsce Radowia
- Piast 2:1.
Mecze pó³fina³owe: Sarmata Sparta 3:1, Œwiatowid - Mewa 3:1,
W meczu o III miejsce Mewa Sparta 3:2,
Mecz fina³owy: Sarmata - Œwiatowid 0:0, rzuty karne 2:1 dla Sarmaty.
Kolejnoœæ koñcowa
1. Sarmata Dobra,
2. Œwiatowid £obez,
3. Mewa Resko,
4. Sparta Wêgorzyno,

5. Radowia Radowo Ma³e,
6. Piast Chociwel.
Najlepszy zawodnik: Piotr Grochulski (Sarmata), najlepszy bramkarz: Adam Gromek (Mewa), król
strzelców: Zdzis³aw Szw¹der (Sarmata).
Sk³ad Sarmaty: Rafa³ Barden,
Piotr Grochulski, Zdzis³aw Szw¹der, Krzysztof Szkup, Emilian Kamiñski, Seweryn Wrzesieñ, Mateusz Dzierbicki, Patryk Dzierbicki.
Trener Damian Padziñski.
Zawodnikom zwyciêskich dru¿yn wicestarosta Jan Zdanowicz
wrêczy³ puchary i pami¹tkowe medale.
estan

Œwietny start radowianek pod koszem
w Ko³obrzegu
„Kotwica” Ko³obrzeg - UKS Radowo Ma³e 72:81
Dziewczêta z UKS
Radowo Ma³e, rocznik
1999/2000, rozegra³y 11
lutego 2012 r. mecz
wyjazdowy z „Kotwic¹”
w Ko³obrzegu.
Zawodniczki z Radowa przyst¹pi³y do zawodów bardzo zmotywowane i spragnione gry, po ciê¿kiej
pracy, wykonanej na obozie zimowym. Pierwsza kwarta toczy³a siê
pod dyktando dziewczynek z Radowa; bardzo dobra obrona i szybkie
kontrataki doprowadzi³y do zwyciêstwa w tej kwarcie 17:9. Druga
kwarta nale¿a³a do gospodyñ, które
wykorzysta³y swój wzrost oraz stra-

ty dziewczynek z Radowa i wprowadzi³y „Kotwicê” na prowadzenie po
pierwszej po³owie 27:24.
Trzecia i czwarta kwarta to popis pierwszej pi¹tki dru¿yny z Radowa, w której na szczególne wyró¿nienie zas³u¿y³y: Karolina Gajewska, Pamela Jemilianowicz i Natalia
Szczepañska. Mecz zakoñczy³ siê
zwyciêstwem UKS Radowo Ma³e
81:72.
UKS Radowo Ma³e: Karolina
Gajewska, Klaudia Taborska, Pamela Jemilianowicz, Adrianna Bujnowska, Karolina Kamiñska, Kamila
Przygocka, Aneta Lewandowska,
¯aneta Niczman, Natalia Szczepañska, Kinga Dobrzañska, Jagoda Lorent. Trener: Miros³aw Budzyñski.
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V Gala Sportu Powiatu £obeskiego

Otwarte Szachowe Mistrzostwa w Po³czynie-Zdroju

Rafa³ Peter mistrzem
Zasady konkursu na
„Najpopularniejszego sportowca Powiatu Œwidwiñskiego!
Powiatu £obeskiego
w plebiscycie Czytelników”
1. Do konkursu mo¿na zg³aszaæ sportowców WY£¥CZNIE NA KUPONACH zamieszczonych w kolejnych numerach czasopism lokalnych „Tygodnika £obeskiego” i „Nowego Tygodnika £obeskiego”.
2. Na kuponie nale¿y wpisaæ nazwisko jednego sportowca z poni¿szej
listy nominowanych osób.
3. Wszystkie kupony wezm¹ udzia³ w losowaniu atrakcyjnych nagród
rzeczowych.
4. Wyciête i wype³nione kupony mo¿na sk³adaæ osobiœcie lub przes³aæ
na adres w redakcji „Tygodnika £obeskiego” lub „Nowego Tygodnika
£obeskiego”, a tak¿e w sekretariatach: Urzêdu Gminy w Radowie Ma³ym,
Urzêdu Miasta w Wêgorzynie, Urzêdu Miejskiego w Resku, Urzêdu Miejskiego w £obzie, Urzêdu Miejskiego w Dobrej, Starostwa Powiatowego w
£obzie oraz w biurze Hali Sportowo-Widowiskowej w £obzie.
5. Termin sk³adania kuponów - do 1 marca 2012 r. (czwartek) do
godziny 12.00.
Lista nominowanych osób w kategorii:
Najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego w roku 2011 w plebiscycie Czytelników „Tygodnika £obeskiego” i „Nowego Tygodnika
£obeskiego”.
- Jakub Bodys
- Kinga Borysiak
- Aleksandra Brzeziñska
- Kacper Chodyna
- Marek Ciechañski

Szko³a Podstawowa £osoœnica
Szko³a Podstawowa Dobra
Zespó³ Szkó³ Publicznych Radowo Ma³e
Szko³a Podstawowa nr 1 £obez
kolarstwo maratony szosowe
TKKF B³yskawica £obez
- Dominik Ernst
Szko³a Podstawowa Runowo Pomorskie
- Karolina Gajewska
Szko³a Podstawowa Radowo Ma³e
- Piotr Grochulski
pi³ka no¿na Sarmata Dobra
- Aneta Gromek
Zespó³ Szkó³ Resko
- Mateusz Gunera
lekka atletyka, pi³ka siatkowa,
badminton, UKS Be³czna
- Patrycja Florczak
Gimnazjum Dobra
- Ernestyna JóŸwiakowska Gimnazjum Wêgorzyno
- Rafa³ Kasicki
Szko³a Podstawowa Wojtaszyce
- Jacek Ko³dyj
pi³ka no¿na Sparta Wêgorzyno
- Maria Kusiewicz
Gimnazjum Resko
- Marcin Leszczyñski
pi³ka no¿na Jastrz¹b £osoœnica
- Grzegorz Latocha
Szko³a Podstawowa Be³czna
- And¿elika Lewicka
Zespó³ Szkó³ £obez
- £ukasz £achañski
Gimnazjum Wêgorzyno
- Henryk £uczak
pi³ka no¿na oldboje Sarmata Dobra
- Pawe³ Molenda
Zespól Szkó³ Gimnazjalnych £obez
- Kamil Oleszkiewicz
Zespó³ Szkó³ Resko
- Patryk Pañka
Zespó³ Szkó³ £obez
- Micha³ Pniewski
Gimnazjum Resko
- Mariusz Poniewiera
pi³ka no¿na oldboje Œwiatowid £obez
- Aleksandra Przygodzka koszykówka UKS Mini Gier Radowo Ma³e
- Karolina Puch
Szko³a Podstawowa £abuñ Wielki
- Aleksandra Romej
Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych £obez
- Justyna Romej
lekka atletyka, Olimp £obez
- Dawid Ryba
pi³ka no¿na Mewa Resko
- Milena Sadowska
lekka atletyka UKS Arbod Dobra
- Marcin Stosio
pi³ka no¿na Radowia Radowo Ma³e
- Patrycja Szutkowska
Szko³a Podstawowa Starogard
- Marian Œliwiñski
pi³ka no¿na oldboje Radowia Radowo Ma³e
- Micha³ Tchurz
pi³ka no¿na Œwiatowid £obez
- Anna Turzyñska
Szko³a Podstawowa Siedlice
- Rafa³ Tyrañski
Szko³a Podstawowa nr 2 £obez
- Patryk Wiœniowski
Zespó³ Szkó³ Publicznych Radowo Ma³e
- Roksana Wróbel
Szko³a Podstawowa Resko

(PO£CZYN-ZDRÓJ) Dotar³y
do nas dobre informacje z powiatu œwidwiñskiego. Okaza³o siê, ¿e
³obzianin Rafa³ Peter wygra³ mistrzostwa powiatowe w szachach
i przywióz³ puchar do £obza. A
obsada by³a nie byle jaka - grali
szachiœci z ca³ego regionu.
Zawody odby³y siê 29 stycznia
2012 r., w sali sanatorium „Gryf” w
Po³czynie-Zdroju. Wziê³o w nich
udzia³ 52 zawodników, m.in. ze Z³o-

cieñca, Bia³ogardu, Choszczna, Ko³obrzegu, Szczecinka, gospodarze,
no i ³obzianie: w seniorach Rafa³
Peter i Mariusz Œliwiñski, a w juniorach Amelia Peter.
Rafa³ zrobi³ niespodziankê, zosta³ mistrzem Powiatu Œwidwiñskiego i odebra³ puchar z r¹k wicestarosty Romana Kozubka. Mariusz
Œliwiñski zaj¹³ 15 miejsce, na 29
graj¹cych seniorów. Amelka zajê³a
16 miejsce, na 23 startuj¹cych juniorów. Gratulujemy!
KAR

Stargardzkie sparingi Sarmaty
W sobotê, 11 lutego, Sarmata Dobra rozegra³ kolejny (po raz drugi w
Stargardzie) mecz sparingowy.
Po œrodowej wysokiej pora¿ce z
III ligowymi B³êkitnymi Stargard 8:2
(5:0), tym razem pokona³ 3:2 (0:2)
graj¹cego w Wojewódzkiej Okrêgówce Soko³a Pyrzyce. W obu sparingach w pierwszej po³owie zespó³
Sarmaty zagra³ s³abo i przede wszystkim nieskutecznie. Lepsza gra w drugiej po³owie nie wystarczy³a na tak
dobr¹ dru¿ynê, jak¹ s¹ B³êkitni, natomiast wystarczy³a do minimalnego
zwyciêstwa nad dru¿yn¹ Soko³a.
B³êkitni Stargard - Sarmata
Dobra 8:2 (5:0)

bramki dla Sarmaty: Rados³aw
Cytowicz i Zdzis³aw Szw¹der (k),
Sokó³ Pyrzyce - Sarmata Dobra
2:3 (2:0)
bramki dla Sarmaty: Rados³aw
Cytowicz, Damian Padziñski i Wojciech GuŸniczak.
Sk³ad Sarmaty w meczu z Soko³em: Tomasz D¿egan, Arkadiusz
Paw³owski, Piotr Grochulski, Wojciech Dorsz, Kamil Pacelt, Emilian
Kamiñski, Wojciech Bonifrowski,
Piotr Klêczar, Wojciech GuŸniczak,
Damian Padziñski, Rados³aw Cytowicz, grali tak¿e: Rafa³ Barden, Maciej Garliñski, Seweryn Wrzesieñ
oraz trzej bracia Dzierbiccy: Damian,
Mateusz i Patryk.
estan

KOPON KONKURSOWY
Najpopularniejszy sportowiec powiatu wed³ug kibiców
………………………………………………………….....……………….
(moja kandydatura - nazwisko imiê sportowca)
Nazwisko i adres Czytelnika:
……………………………………………………..........…………………
…………………………………………………..........……………………
Kupony mo¿na przynosiæ lub przesy³aæ do redakcji:
Tygodnik £obeski, ul. S³owackiego 6, 73-150 £obez
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Zebranie £KB „Trucht”

Nowe pomys³y na nowy rok
Dnia 11 lutego w Pizzerii
„Cafe Duo”, mieszcz¹cej siê w
hali sportowo-widowiskowej, odby³o siê zebranie sprawozdawcze
£obeskiego Klubu Biegacza
„Trucht”.
W spotkaniu udzia³ wziê³o 14
osób. Byli zawodnicy czynnie biegaj¹cy, ale tak¿e osoby wspieraj¹ce
swoj¹ pomoc¹ dzia³ania klubu. Na
pocz¹tku zebrania sprawozdanie z
dzia³alnoœci klubu przedstawi³ Marcin Horbacz. Obecni dowiedzieli
siê, ¿e w 2011 roku zarz¹d klubu
próbowa³ zorganizowaæ, wzorem
poprzednich lat, zawody biegowe,
jednak z powodu problemów organizacyjnych z tego pomys³u zrezygnowano. W efekcie w ubieg³ym
roku skupiono siê na funkcji reprezentacyjnej.
Zawodnicy klubu startuj¹c w
zawodach na terenie ca³ego kraju
odnosili liczne sukcesy. Oto kilka
najwa¿niejszych: (kwiecieñ 2011)
Koszaliñski Bieg Górski 15,9 km Marcin Horbacz - II miejsce open;
(czerwiec 2011) Trzebiatowska
Dziesi¹tka - El¿bieta Romej - I miejsce kat. wiekowa, Robert Ga³an - II
miejsce kat. wiekowa, Marcin Horbacz - III miejsce kat. wiekowa;
(czerwiec 2011) V Miêdzynarodowy Bieg Uliczny w Stargardzie
Szczeciñskim dystans 10 km - Robert Ga³an - I miejsce kat. wiekowa,

El¿bieta Romej - II miejsce kat.
wiekowa; (sierpieñ 2011) IV Cross
Góry Che³mskiej w Koszalinie 20
km - Marcin Horbacz - I miejsce
open; (wrzesieñ 2011) XXV Miêdzynarodowy Bieg Uliczny „O
Sztachetkê” P³oty - El¿bieta Romej
- II miejsce kat. wiekowa; (listopad
2011) XXIII Goleniowska Mila
Niepodleg³oœci - dystans 1 mili El¿bieta Romej - I miejsce kat. wiekowa. W ubieg³ym roku postanowiono promowaæ aktywny tryb
¿ycia. W tym celu organizowana
by³a cyklicznie od marca do lipca
akcja „Truchtanie dla zdrowia”, w
okresie tym odby³o 10 spotkañ podczas których pozyskaliœmy kilku
nowych cz³onków klubu.
Po czêœci sprawozdawczej przyjêto do klubu nowego cz³onka - Piotra Kiedrowicza, znanego trenera i
menad¿era. Zadeklarowa³ on pomoc przy statutowych dzia³aniach
klubu. Œwietnym pomys³em Pana
Piotra jest utworzenie w klubie sekcji dla m³odzików. Tym sposobem w
jednym klubie biegaæ bêd¹ i rodzice
i ich dzieci. A nie ma lepszej promocji zdrowego stylu ¿ycia jak przyk³ad wspólnego rodzinnego dzielenia biegowej pasji.
Wa¿nym punktem zebrania by³a
dyskusja, podczas której ustalono,
¿e klub zorganizuje w bie¿¹cym
roku zawody biegowe. Planowanej

imprezie nadano robocz¹ nazwê
„£obeska Dwunastka - Mistrzostwa
Powiatu w Biegach Prze³ajowych”.
Wspó³organizatorem zawodów ma
byæ Starostwo Powiatowe w £obzie.
Obecny na zebraniu Zdzis³aw Bogdanowicz zapewni³, ¿e postara siê,
aby powiat przej¹³ czêœæ zadañ, które do tej pory sprawia³y du¿e trudnoœci organizatorom. Obiecana pomoc ze strony Starostwa jest bardzo
potrzebna, gdy¿ przygotowywanie
ka¿dej ogólnopolskiej imprezy wymaga ogromnego wk³adu pracy organizacyjnej. Przypomnieæ nale¿y,
¿e wszyscy cz³onkowie klubu zaanga¿owani w przygotowania do zawodów pracuj¹ spo³ecznie. Jedyn¹ i

XI Memoria³ im. Jerzego
Machoñskiego
(£OBEZ) 11 lutego w hali
Widowiskowo Sportowej
w £obzie odby³ siê XI
memoria³ im. Jerzego
Machoñskiego w halowej
pi³ce no¿nej „5” Oldbojów.
W turnieju udzia³ wziê³y
nastêpuj¹ce dru¿yny:
Bizon Cerkwica,
Pomorzanin S³awoborze,
Dream-Team Szczecin, Ina
Iñsko, Radowia Radowo
Ma³e, Krzêcin i Œwiatowid
£obez.
Wyniki:
Œwiatowid £obez – Pomorzanin S³awoborze 1:1, Ina Iñsko –
Krzêcin 1:0, Radowia Radowo
Ma³e – Bizon Cerkwica 2:2, Œwia-

towid £obez – Dream-Team Szczecin 1:0, Pomorzanin S³awoborze –
Ina Iñsko 0:0, Krzêcin – Radowia
Radowo Ma³e 1:1, Œwiatowid
£obez – Bizon Cerkwica 2:1, Pomorzanin S³awoborze – DreamTeam Szczecin 0:1, Ina Iñsko –
Radowia Radowo Ma³e 2:3, Bizon
Cerkwica – Krzêcin 1:2, Radowia
Radowo Ma³e – Œwiatowid £obez
2:2, Pomorzanin S³awoborze – Bizon Cerkwica 0:0, Ina Iñsko – Dream-Team Szczecin 4:1, Krzêcin –
Œwiatowid £obez 2:2, Radowia
Radowo Ma³e – Pomorzanin S³awoborze 1:5, Bizon Cerkwica –
Dream-Team Szczecin 1:2, Ina Iñsko – Œwiatowid £obez 1:1, Krzêcin – Pomorzanin S³awoborze 2:4,
Dream-Team Szczecin – Radowia
Radowo Ma³e 0:2, Ina Iñsko – Bizon Cerkwica 1:0, Krzêcin – Dream-Team Szczecin 1:2.

I miejsce: Ina Iñsko
II miejsce: Œwiatowid £obez
III miejsce: Pomorzanin S³awoborze
IV miejsce: Dream-Team Szczecin
V miejsce: Radowia Radowo
Ma³e
VI miejsce: Krzêcin
VII miejsce: Bizon Cerkwica
Najlepszym strzelcem turnieju
zosta³ Piotr Blasius (Dream-Team
Szczecin), najlepszym bramkarzem
Grzegorz Cio³ek (Ina Iñsko), a nagrodê dla najstarszego zawodnika –
Super Oldboj dosta³ Andrzej Mrozowicz (Œwiatowid £obez).
Sêdziowie zawodów: Dawid
Dudek i Andrzej Mrozowicz (s.
techniczny).
Piotr Jachym

najcenniejsz¹ zap³at¹ dla organizatorów wolontariuszy jest zadowolenie z dobrze zorganizowanych zawodów i podziêkowania od biegaczy z ca³ego kraju.
W najbli¿szych dniach ma siê
odbyæ jeszcze jedno robocze spotkanie, na którym bêd¹ ustalone
dok³adne szczegó³y i harmonogram
prac zwi¹zanych z organizacj¹ zawodów. Po przeanalizowaniu ogólnopolskiego kalendarza imprez biegowych ustalony bêdzie dok³adny
termin zawodów.
Zarz¹d £obeskiego Klubu Biegacza „Trucht” dziêkuje Panu Dariuszowi Rutkowskiemu za u¿yczenie
lokalu na potrzeby zebrania. M.H.

K¥PIEL
MORSÓW
ZAPRASZAMY DO £OBZA
- £obez, niedziela, 19 luty 2012r.
- k¹piel morsów w Redze, na wyspie ko³o
nadleœnictwa (pry tzw. wodospadzie)
- wejœcie do rzeki, punkt 13:00
- bêdzie ognisko turystyczne
- zapewniamy ciep³y posi³ek
- zrzuta na posi³ek - 5 z³; zapisy w dniu
imprezy
- dla zmotoryzowanych: najlepiej skorzystaæ z parkingu przy ul. Bocznej
- informacje: Tadeusz Weso³owski,
tel.608469239
- organizator: Klub Morsa przy TKKF
B³yskawica w £obzie; www.tkkf-lobez.pl; adamku@vp.pl
Impreza przygotowywana jest
przez Klub Morsa dzia³aj¹cy przy ³obeskim TKKF K¹piel morsów w Redze
otwarta jest dla ka¿dego, kto odwa¿y siê
zmierzyæ z zimow¹ rzek¹. Do £obza
przyje¿d¿aj¹ doœwiadczeni bywalcy z
Drawska Pom., Iñska i Goleniowa.
W roku 2011 w k¹pieli bra³o udzia³
oko³o 20 morsów i foczek. Dla uczestników przygotowano ciep³y posi³ek i grzaniec. Impreza przyci¹gnê³a wielu mieszkañców £obza, którzy licznie zgromadzili siê po obu stronach rzeki. Dla wszystkich przygotowano kie³baski z grila.

OG£OSZENIA DROBNE
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Wynajmê kawalerkê 30 mkw. w bloku w centrum Wêgorzyna. Tel. 667
989 760
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie. Powierzchnia 53 mkw. w bloku
na II piêtrze, 2 pokoje, plus piwnica.
Mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena 125 tys. z³. Tel. 663
248 859
Wynajmê kawalerkê w centrum
£obza, I piêtro, po remoncie. OD
ZARAZ. Tel. 883 950 105

Sprzedam komplet opon zimowych
do Poloneza, stan bardzo dobry.
Tel. 504 042 532
£obez. Sprzedam na gwarancji
nowe œwiat³a i alarm do samochodu. Tel. 880 168 304.

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

Mam do wynajêcia mieszkanie w
£obzie. Tel: 880085176
Wynajmê kawalerkê 30 mkw. w bloku w centrum Wêgorzyna. Tel. 667
989 760

US£UGI

Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie. Powierzchnia 53 mkw. w bloku
na II piêtrze, 2 pokoje, plus piwnica.
Mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena 125 tys. z³. Tel. 663
248 859

Powiat ³obeski

Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
49 mkw. w Dalnie, parter. Tel. 669
947 364

Powiat gryficki
Sprzedam pilnie mieszkanie 2 pokojowe w Gryficach. Tel. 608 168
430
Sprzedam pilnie mieszkanie 2 pokojowe w Gryficach. Tel. 608 168 430
Wynajmê domek jednorodzinny
wolno stoj¹cy w Trzebiatowie umeblowany, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc. 75 mkw. Tel. 505 389 183.

DRUKARNIA
w £obzie

Us³ugi elektryczne. Posiadam
uprawnienia na eksploatacjê i dozór
oraz uprawnienia pomiarowe. Tel.
691 014 733

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

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

ROLNICTWO

poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie

Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 39 73 730

Biuro og³oszeñ Tygodnika £obeskiego

tel. 512 138 349

Oddam w dzier¿awê lokal, przeznaczony na dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
w £obzie, pow. 100 mkw. Tel. 882
283 333
Oddam w dzier¿awê lokal, przeznaczony na dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
w £obzie, pow. 100 mkw. Tel. 882
283 333
Wynajmê lokal u¿ytkowy w £obzie.
Tel. 505 184 497
Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397 5894
. Cena do uzgodnienia
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
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PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

INNE
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 gryficki
Pozb¹dŸ siê stresu, bólu, cellulitu.
Masa¿ w gabinecie 30 z³. Tel. 792
924 085.

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

Region

PRACA

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

Mê¿czyzna lat 27 poszukuje pracy
jako kierowca lub przyuczenia do
zawodu; prawo jazdy kat. B, C (E w
trakcie); aktualne badania, karta
kierowcy itp., jêzyk angielski w
stopniu komunikatywnym; tel. 512766-603.

Sprzedam przyczepê niskopodwoziow¹, POM-ŒREM, ³ad. 8 ton, hydraulicznie podnoszona i opuszczane najazdy, nowe ogumienie,
stan bdb., tel. 609124162,
602347305.

Powiat ³obeski
Opiekunki Niemcy. Tel. 666 096 761

Sprzedam silos na zbo¿e i pasze,
Zremb, stan bdb., tel. 609124162,
602347305.
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unikn¹æ tego schodzenia.
Po drugie, je¿eli ju¿ nas to spotka³o, to mam skuteczny lek, który
wypróbowa³am na sobie. Jest to sad³o z kaczki lub s³onina z kaczki;
jest to dostêpne. T³uszcze te musz¹
byæ bardzo œwie¿e.

Cecylia Pokomeda
Moi kochani Czytelnicy
Pisz¹c do was chcê siê podzieliæ
moimi spostrze¿eniami z dwóch
okresów mego ¿ycia. Pierwszy to
wówczas, gdy mia³am 50 lat i zachorowa³am na staw biodrowy i obecnie maj¹c 78 lat.
Obecnie widaæ na ulicy osoby
kulej¹ce, czyli chore na staw biodrowy. Gdy ja zaczê³am odczuwaæ
ból w stawie biodrowym, a to boli w
dzieñ i w nocy, szuka³am w pamiêci
przyczyny choroby.
Przypomnia³am sobie, ¿e gdy
mia³am 50 lat wysiadaj¹c z samochodu, naderwa³am sobie staw biodrowy. Ale 30 lat temu by³o ma³o
samochodów,a tym samym ma³o
kto odczuwa³ ten ból. Obecnie jest
du¿o samochodów i prawie ka¿dy
starszy cz³owiek kuleje.
Piszê starszy teraz. My starsi
czêsto wsiadamy do samochodu i
chcemy to zrobiæ tak szybko, jak
robi¹ to m³odzi. Chodzi mi o to jak

Daj¹c og³oszenie
do TTygodnika
ygodnika £obeskiego

uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gr
yfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich
Gryfickiej
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez, ul. S³owackiego 6;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl

Sposób leczenia:
Któryœ z t³uszczy umieszczamy
w pachwinie nasze go cia³a na noc.
Rano ten t³uszcz wyjmujemy. Na
druga noc dajemy nowy. Po dwóch
nocach czyli po dwóch kompresach
dolegliwoœæ by³a bardzo ma³a i po
paru dniach ból ust¹pi³.
Rêczê, ze ten sposób nie mo¿e
zaszkodziæ nawet, gdyby od razu nie
pomog³o , kompresy od razu nale¿y
przerwaæ, gdy¿ organizmowi trzeba
pomagaæ, by byæ zdrowym, a nie
wyrêczac go do koñca. Otó¿ nastêpny kompres nale¿y zrobiæ za jakis
czas.
To samo jest z jedzeniem, nie
nale¿y jeœæ tego samego ca³y czas,
tylko dlatego, ¿e siê lubi, lecz urozmaicaæ jedzenie. Jeœli je siê ci¹gle to
samo, to moim zdaniem zapada siê
na chorobê nazywan¹ dzisiaj „geny
rodzinne”. A prawda jest taka, ¿e jak
mówi przys³owie to „z pustego i
Salomon nie naleje” lub mo¿na
przedstawiæ to za pomoc¹ s³ów
Gierka: „Pomo¿ecie to bêdzie”.
Organizmowi nale¿y dostarczaæ
wszystkich sk³adników potrzebnych do ¿ycia.

