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Jeœli obiecujemy,
¿e powstanie Park
Przemys³owy i nowe
miejsca pracy, to tak
bêdzie. Jeœli biecujemy,
¿e zbudujemy nowe
baseny, to one powstan¹
Kazimierz Saæ
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(GRYFICE) Przez 11 lat swojego
panowania w powiecie gryfickim
starosta Kazimierz Saæ nie
bardzo wiedzia³ o istnieniu
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
w powiecie. U schy³ku trzeciej
kadencji dojrza³, ¿e jest taka
formacja i postanowi³, ¿e zaprosi
stra¿aków z OSP na
„zakrapiane” spotkanie do Gryf
Areny na 17 stycznia br.

koszt ok. 20 tysiêcy
Inicjatorzy z Idziemy Razem
K. Kozak - zrozumia³, nie startuje
nie zrozumieli i startuj¹ Wincenty Heilik
i Joanna Butyñska

S³ynny gest Kozaka
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Zapraszam
do krainy
Idziemy
Razem

Przyk³adowe zarobki urzêdników
ROK 2013
Starosta gryficki Kazimierz
Saæ w roku ubieg³ym zgromadzi³
na koncie 112 tys. z³. Dochód
roczny - 161.910,30 z³.
Wicestarosta Ireneusz Wojciechowicz w roku ubieg³ym
zgromadzi³ 208.500 z³. Zarobi³ w
starostwie 163.859 z³.
Stanis³aw Ha³ubczak sekretarz starostwa w roku ubieg³ym
zgromadzi³ 22.000 z³, 500 euro.
Zarobi³ w starostwie 171.059 z³,
z tytu³u diety radnego 11.916 z³.
Waldemar Dubrawski dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych w Gryficach w roku ubieg³ym zgromadzi³ 2.776 z³. W Zarz¹dzie Dróg Powiatowych w
Gryficach zarobi³ 84.988 z³,
umowa zlecenie z Urzêdem Miejskim w Wolinie 210,80 z³, dieta z
tytu³u pe³nienia funkcji so³tysa
3.600 z³.
Aldona Byczkiewicz dyrektor Placówki Opiekuñczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci w
Gryficach, w oœwiadczeniu maj¹tkowym udostêpnionym w BIP
brakuje rubryki, w której wpisywany jest dochód za rok ubieg³y.
Ewa Godycka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Gryficach zarobi³a
91.432,24 z³, umowa zlecenie –
Fundacja „Rozwój – Integracja”
w Gryficach 45.440 z³, Wy¿sza

Szko³a Humanistyczna TWP w
Szczecinie 250 z³.
Jolanta Folwarska Dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gryficach w ubieg³ym roku
zgromadzi³a 996 z³ oraz 120. 428
z uruchomionego kredytu budowlanego. Z tytu³u zatrudnienia
osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
93.968 z³, z tytu³u umowy o dzie³o i umowy zlecenia 108.133 z³.
Maria Spaczyñska Dyrektor M³odzie¿owego Oœrodka
Wychowawczego w Rewalu w
ubieg³ym roku zgomadzi³a oko³o
15.000 z³. Zarobi³a 107.138 z³, z
tytu³u zatrudnienia w M³odzie¿owym Oœrodku Socjoterapii w
Rewalu 6.114 z³.
ROK 2012
Starosta powiatu Kazimierz Saæ w 2012 roku zgromadzi³ 121.000 z³. Z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 170.904 z³.
Wicestarosta Ireneusz Wojciechowicz w 2012 r. zgromadzi³
134.500 z³. Zarobi³ 148.488 z³.
Józef Domañski dyrektor
Zarz¹du Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie w roku 2012 zgromadzi³
41.851 z³, lokata 113.183 z³, 612
dolarów, 690 euro. Z tytu³u zatrudnienia w tym nagroda jubileuszowa 139.324 z³, dieta radnego
24.324 z³.

Stanis³aw Ha³ubczak sekretarz starostwa zgromadzi³ w
2012 roku 25.000 z³, z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³ dochód w
wysokoœci 157.552 z³, umowa
zlecenie – 9913 z³, dieta radnego
– 8037 z³.
Waldemar Dubrawski dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych w Gryficach w 2012 roku
nie zgromadzi³ pieniêdzy, z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³ dochód
w wysokoœci 78.446 z³, umowa
zlecenie z Urzêdem Miejskim w
Wolinie – 77,43 zl, dieta z tytu³u
pe³nienia funkcji so³tysa 3.000 z³.
Aldona Byczkiewicz dyrektor Placówki Opiekuñczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci w
Gryficach z tytu³u zatrudnienia w
2012 r. zarobi³a 78.914 z³, umowa zlecenie 4458 z³.
Ewa Godycka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Gryficach z tytu³u
zatrudnienia osiagnê³a dochód
101.228 z³, umowa zlecenie Fundacja „Rozówj – Integracja” w
Gryficach 31.200 z³, umowa zlecenie Studium zawodowe
„TOM” w Gryficach 7.054 z³,
Wy¿sza Szko³a Humanistyczna
TWP w Szczecinie 250 z³.
Jolanta Folwarska dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gryficach w 2012 roku
zgromadzi³a 3.751,87 z³, 1000
euro, 100 akcji Banku Millen-

nium na kwotê 460 z³. Z tytu³u
zatrudnienia osi¹gnê³a dochód w
87.627 z³, z tytu³u umowy o pracê
55.064 z³.
Maria Spaczyñska dyrektor M³odzie¿owego Oœrodka
Wychowawczego w Rewalu w
2012 roku zgromadzi³a oko³o 16
tys. z³, z tytu³u zatrudnienia 113.787 z³, 1.529 z tytu³u zatrudnienia w M³odzie¿owym Oœrodku Socjoterapii w Rewalu.
ROK 2011
Starosta Kazimierz Saæ w
2011 roku zgromadzi³ 128.000
z³. Z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 160.707,80
z³.
ROK 2010
Starosta Kazimierz Saæ
zgromadzi³ 120 tys. z³, z tytu³u
umowê o prace osi¹gn¹³ dochód
w wysokoœci 206.690 z³.
P£OTY
Burmistrz Marian Maliñski
za 2013 zgromadzi³ 250 tys. z³,
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska, 2 tys.
euro i 1 tys. dolarów – wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska, z tytu³u zatrudniania zarobi³ 159.192 z³.
W 2012 r zgromadzi³ 200 tys.
z³ - wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska, z
tytu³u zatrudnienia 175.350, inne
Ÿród³a (rycza³t na delegacje)
2.621 z³.
W 2011 zgromadzi³ 200 tys. z³
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska, z tytu³u zatrudnienia dochód w wysokoœci 164.709 z³.

Foto z samorz¹dowego biuletynu Kraina Regi

W 2010 rok zgromadzi³ 180
tys. z³, 500 dolarów, 200 euro, z
tytu³u zatrudniania 157.471 z³,
Stowarzyszenie Instytut Rozwoju regionalnego 477 z³.
Wiceburmistrz
S³awomir Nowak
Za rok 2013 zgromadzi³ 90
tys. z³, z tytu³u zatrudnienia
osi¹gn¹³ dochód – 167.776 z³,
Samodzielny Publiczny Zespó³
Zak³adów Opieki Zdrowotnej w
Gryficach 84.576 z³, radca prawny.
W 2012 r. zgromadzi³ ok. 25
tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia
osi¹gn¹³ dochód – 152.574 z³,
Samodzielny Publiczny Zespó³
Zak³adów Opieki Zdrowotnej w
Gryficach 77.748 z³ - radca prawny.
W 2011 r. zgromadzi³ ok. 30
tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia
osi¹gn¹³ dochód – 154.431 z³,
Samodzielny Publiczny Zespó³
Zak³adów Opieki Zdrowotnej w
Gryficach – 71.408 z³ – radca
prawny.
W 2010 r. zgromadzi³ na koncie ok. 29 tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia zarobi³ 156.316 z³, Samodzielny Publiczny Zespó³ Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Gryficach – 72.652 z³ – radca prawny,
Starostwo Powiatowe w Gryficach 3.416 – radca prawny, Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
sp. z o. o. w Gryficach 230 z³ –
radca prawny, Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego
Sp. z o. o. 345 z³ – radca prawny.
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Zdrowie twoje w gard³o moje, czyli....

Idziemy Razem dniem i noc¹
walczy z bezrobociem
dorabiaj¹c gdzie siê da
Tak dorabia³ duet
„ekspertów” w ZGK
(GRYFICE) By³y dyrektor
Zak³adu Gospodarki
Komunalnej, p. Jacek
Zdancewicz nie tylko
wydawa³ kasê z bud¿etu
zak³adu, którym
„dowodzi³” na
ekskluzywne albumy
o tematyce religijnej (o
czym poni¿ej), ale tak¿e
zatrudnia³ „ekspertów”
na umowê zlecenie,
którzy opiniowali np.
procedury zwi¹zane z
zatrudnieniem kasjera w
ZGK. Kasjer - wa¿na
postaæ, je¿eli…!
W roli eksperta wyst¹pi³ sekretarz starostwa Stanis³aw Ho³ubczak.
1. Zlecenie z dn. 4.06.208 r.
na wykonanie pracy pn. „Praca
zwi¹zana z przygotowaniem procedury naboru na stanowisko
g³ównego ksiêgowego”, termin:
20.06.2008 r., p. Ho³ubczak pracê wykona³ 13.06. 2008 r. i zainkasowa³ z ZGK 400 z³.
Wykonanie pracy potwierdzaj¹ swoj¹ piecz¹tk¹ i nazwiskiem: Starszy Inspektor ds. admin.- gospod. J. ¯., G³ówny Ksiêgowy K. Sz. oraz dyr. Jacek Zdancewicz.
2. Zlecenie z dn. 15.09.2008
r. p. St. Ho³ubczak podejmuje siê
wykonania pracy pn. „Praca
zwi¹zana z przygotowaniem procedury naboru na stanowisko
kasjera”; termin wykonania:
30.09.2008 r., wynagrodzenie 500 z³, wykonanie potwierdzaj¹:
g³ówna ksiêgowa, radca prawny,
dyr. J. Zdancewicz.
3. Zlecenie z dn. 06.08.2009
r., praca pn. „Sporz¹dzenie dokumentacji zwi¹zanej z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko
referenta ds. ekonomicznych”;
termin wykonania: 31.08.2009 r.,
wynagrodzenie - 600 z³ brutto,

dobnie czyni z-ca kierownika
dzia³u finansowo - ksiêgowego
K. Sz. oraz dyr. J. Zdancewicz.
Czy wobec powy¿szego mo¿na siê dziwiæ, ¿e ten duet przy
pomocy radnych z Klubu razem
…, tnie wszystkie inwestycje,
które mia³ wykonaæ ZGK w 2013
r. tylko dlatego, ¿e zmieniono dyrektora ZGK, bo innego uzasadnienia nie ma. Czy mo¿na siê
dziwiæ, ¿e na wszelkie mo¿liwe
sposoby „czepiaj¹ siê” nowego
dyr. ZGK? Nie, bo równie dobrze
mo¿na s¹dziæ, ¿e liczono na na-

wykonanie pracy potwierdza z-ca
kierownika dzia³u finansowoksiêgowego, by³a g³ówna ksiêgowa K. Sz. oraz dyr. J. Zdancewicz.
Umowa zlecenie zawarta
01.12.2011 r. pomiêdzy ZGK w
Gryficach a pani¹ Jolant¹ Mazurek na wykonanie prac pn.
„Opracowanie efektywnoœci planu finansowego ZGK w Gryficach za rok 2011 w zakresie inwestycji dotowanej przez Gminê”;
termin: 30.12.2011 r., wynagrodzenie: 2.200 z³ brutto.
14.12.2011 r. Inspektor ds. p³ac
(piecz¹tka nieczytelna) H. L. potwierdza wykonanie zlecenia, po-

stêpne zlecenia i dodatkow¹ kasê,
jakby ma³o by³o tej, któr¹ maj¹.
W roku 2012 z pozycji radnej p.
Jolanta Mazurek awansowa³a na
stanowisko skarbnika Gminy
Gryfice. Kto przeprowadzi³ analizê jej wiedzy na temat ksiêgowoœci?
Pan St. Ho³ubczak w Radzie
Miejskiej jest przewodnicz¹cym
Komisji Bud¿etu i Finansów, p.
Jolanta Mazurek (wczeœniej w
PUP) skarbnikiem Gminy, dlatego napisaliœmy, ¿e tworz¹ duet,
który przy pomocy pozosta³ych
radnych z Klubu razem…, wycinaj¹ inwestycje ZGK z bud¿etu
gminy.
MJ

10 lutego 2011 r. Zarz¹d Powiatu poinformowa³, ¿e „przyj¹³
rezygnacjê” Andrzeja Olszaka ze
stanowiska dyrektora Powiatowego Biura Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomoœciami. To wszystko dzieje siê w gor¹cym dla Biura Geodezji okresie, bo... ulega ono likwidacji. Byæ mo¿e ju¿ zaraz po
wyborach by³o wiadomo, ¿e
Niemczuk straci pracê, wiêc zaczêto szukaæ dla niego posady.
Olszaka nie mo¿na by³o usun¹æ,
ale s¹ na to sposoby, czyli... reorganizacja wydzia³ów. To stary
wypróbowany sposób w samorz¹dach.
Zlikwidowano wiêc Powiatowe Biuro Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomoœciami i w jego miejsce utwo-

rzono Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Nieruchomoœciami. Radni
przyklepali tê zmianê uchwa³¹ Nr
IV/31/11 z 26 stycznia br., zmieniaj¹c Regulamin Organizacyjny
Starostwa
Wszystko to dzia³o siê tak
szybko, ¿e starosta nawet nie zd¹¿y³ przyswoiæ sobie nowej nazwy
wydzia³u, bo og³osi³ konkurs na
dyrektora Wydzia³u Geodezji i
Gospodarki Nieruchomoœciami,
a rozstrzygniêto konkurs na dyrektora Wydzia³u Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomoœciami. Takiego wydzia³u nie ma w starostwie.
Ryszard Niemczuk startowa³
w wyborach do Rady Powiatu z
listy Idziemy Razem, z 2 miejsca,
za S³awomirem Ruszkowskim.
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Idziemy Razem dniem i noc¹
Kolejne tajemnice ZGK, pod zarz¹dem dyrektora Jacka
Zdancewicza, wychodz¹ na jaw

Syn sekretarza Powiatu
i radnego Rady Miejskiej
bez problemu
znalaz³ pracê w ZGK
Kto mu j¹ da³? Kole¿anka sekretarza Ho³ubczaka
- dyrektor PUP i radna Rady Miejskiej Beata Smoleñska
(GRYFICE) Co jakiœ czas
wychodz¹ na jaw
informacje, które
bulwersuj¹ zwyk³ych
mieszkañców Gryfic,
a które s¹ zwi¹zane
z Zak³adem Gospodarki
Komunalnej i innymi
instytucjami
zarz¹dzanymi przez
ludzi wywodz¹cych siê
z komitetu wyborczego
„Idziemy Razem”
pod wodz¹ starosty
gryfickiego Kazimierza
Sacia.
Jedn¹ z kolejnych informacji
ujawni³ na ostatniej sesji Rady
Miejskej w Gryficach radny Ryszard Bidler.
Radny publicznie zada³ pytanie: - Czy prawd¹ jest, bo mam
tak¹ informacjê, ¿e na robotach
publicznych by³ zatrudniony Tomasz Krupecki i Rados³aw Ho³ubczak? Chcia³bym w tej sprawie z³o¿yæ wniosek do Komisji
Rewizyjnej.
Mia³ na myœli zatrudnienie w
ZGK, gdy dyrektorem by³ Jacek
Zdancewicz.
Po przerwie w obradach radny Ryszard Bidler nie z³o¿y³ takiego wniosku, ale g³os zabra³
radny Stanis³aw Ho³ubczak.
- Ja chcia³bym odpowiedzieæ
radnemu Bidlerowi, pomimo, ¿e
nie da³ rady sformu³owaæ wniosku i skierowaæ do Komisji Rewi-

zyjnej kontroli. Chcia³bym powiedzieæ, ¿e Rados³aw Ho³ubczak to mój syn. Jako bezrobotny
zosta³ zatrudniony w Zak³adzie
Gospodarki Komunalnej z najni¿szym wynagrodzeniem krajowym. Czy jeszcze pana coœ interesuje w tym zakresie - zapyta³
przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu i Finansów Rady Miejskiej w
Gryficach Stanis³aw Ho³ubczak,
kieruj¹c pytanie w stronê radnego Bidlera.
- Nie - odpowiedzia³ Bidler.
- Myœlê, ¿e kontrola jest niepotrzebna - stwierdzi³ radny S.
Ho³ubczak.
- Panie radny, nie by³o moj¹
intencj¹ obra¿anie kogokolwiek.
zauwa¿y³ radny Bidler. - Tak¹ odpowiedŸ (o zatrudnieniu) uzyska³em z ZGK. Klub radnych „Ziemia Gryficka” na najbli¿sz¹ sesjê
przygotuje projekt uchwa³y pod
obrady, ale ta sprawa zostanie
skierowana do Komisji Rewizyjnej. Dlatego chcia³em skierowaæ
swój wniosek o kontrolê zatrudnienia na robotach publicznych
do Komisji Rewizyjnej, bo w
otrzymanym piœmie napisano, ¿e
ten przypadek jest jednym z wielu. Ubolewam, ¿e na tej liœcie znalaz³ siê syn pana radnego, ale temat jest wiêkszy i szerszy, ni¿ siê
wydaje. Ja pytanie o zatrudnienie
zada³em nie tylko dyrektorowi
ZGK, ale tak¿e pani dyrektor
Urzêdu Pracy, ale takiej odpowiedzi nie otrzyma³em. Dlatego
wydaje mi siê, ¿e gdyby wniosek
trafi³ do przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, to sprawa ujrza³aby œwiat³o dzienne szerzej. zasygnalizowa³ problem radny
Bidler.

Co ³¹czy radnych Stanis³awa Ho³ubczaka i Beatê Smoleñsk¹
z PUP? Oboje startowali w wyborach z komitetu wyborczego
„Idziemy Razem” Kazimierza Sacia i oboje dostali pracê
w instytucjach przez starostê zarz¹dzanych.

Komentarz
Trudno stwierdziæ, o co chodzi³o radnemu Bidlerowi w momencie, gdy wyra¿a³ ubolewanie,

¿e syn radnego Stanis³awa Ho³ubczaka znalaz³ siê na liœcie
osób, które dosta³y pracê na robotach publicznych w Zak³adzie
Gospodarki Komunalnej.

Z kolei nie trudno domyœliæ
siê, co radny Ho³ubczak mia³ na
myœli mówi¹c, ¿e jego bezrobotny syn zosta³ zatrudniony w ZGK
z najni¿szym wynagrodzeniem
krajowym.
Mo¿e radny Bidler ubolewa³
nad tym, ¿e by³o to wynagrodzenie najni¿sze krajowe?
My ubolewamy, ¿e radny Bidler ma zamiar skierowaæ wniosek o kontrolê zatrudnieñ w ZGK
do Komisji Rewizyjnej. Ubolewamy nad jego bezsilnoœci¹, z
której musi zdawaæ sobie sprawê,
wiedz¹c, ¿e przewodnicz¹c¹ tej
komisji jest radna Beata Smoleñska, jednoczeœnie bêd¹ca dyrektorem Powiatowego Urzêdu Pracy, który to urz¹d przecie¿ decyduje - kto i jak¹ dostanie pracê i
gdzie zostanie skierowany. W tej¿e komisji zasiadaj¹ tak¿e koledzy radnego Ho³ubczaka i radnej
Smoleñskiej, jak choæby jej podw³adny w PUP Tomasz Malczewski, Bogus³aw Bakalarski, z którym robi³a inspekcje robotniczoch³opskie na budowach ZGK
(patrz zdjêcie powy¿ej, skan gazety ks. Marculi), a i te¿ s³ynny
ostatnio radny Krzysztof Kozak.
Smoleñska w zamian za fotki na
budowie kierowa³a do ZGK odpowiednich ludzi, a ten p³aci³ gazecie, by je publikowa³a.
Czy Komisja Rewizyjna w
takim sk³adzie jest w stanie
zbadaæ ten problem? Pytanie
retoryczne. Wspó³czujemy wiêc
radnemu Bidlerowi, który musi
przecie¿, bo g³upi nie jest, rozumieæ ten problem.
Kazimierz Rynkiewicz
GG nr 40 z dn. 4.10.2012
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walczy z bezrobociem
Zaledwie po 3 miesi¹cach od za³o¿enia firmy dosta³a zlecenia
w urzêdach w Rewalu i P³otach. Wesz³a do urzêdu i jej dali. W tych
gminach rz¹dz¹ „Razem”: Skraburski w Rewalu, Maliñski w P³otach

Córka starosty zarobi³a
prawie 100 tys. z³
Prokuratura nepotyzmu nie stwierdzi³a
(GRYFICE) Co
prawda jakiœ czas
temu starosta Kazimierz Saæ, za pomoc¹ powi¹zanych
ze sob¹ mediów
orzek³, ¿e artyku³
œp. redaktora W.W.
Schmidta „Nepotyzm po gryficku”
to by³o zwyk³e
k³amstwo, ale w
œwietle ostatnich
doniesieñ w sprawie syna premiera
Micha³a Tuska,
warto jeszcze raz
spojrzeæ na tamt¹
sprawê.
20 wrzeœnia 2011 r. Zarz¹d
Powiatu zwo³a³ konferencjê prasow¹, na której obwieœci³, ¿e w³aœnie „zakoñczy³a siê kompleksowa kontrola, przeprowadzona w
Starostwie Powiatowym w Gryficach przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w Szczecinie. Zgodnie z ustaw¹, regionalna izba obrachunkowa sprawuje kontrolê
gospodarki finansowej powiatu.
Kontrola w Starostwie dotyczy³a
informacji i zarzutów opisanych
w Panoramie Gryfickiej, w artykule: „Nepotyzm po gryficku”.
Zgodnie z podpisanym protoko³em, kontrola RIO jednoznacznie
stwierdzi³a, ¿e wszelkie informacje i zarzuty zawarte w tym artykule by³y nieprawdziwe’’.
Co bada³a RIO
Ostatnie zdanie by³o jawn¹
manipulacj¹, gdy¿ w drugim zdaniu zawarto informacjê, ¿e RIO
sprawuje kontrolê gospodarki finansowej, a wiêc nie mog³o badaæ
np. powi¹zaæ partyjnych i rodzin-

nych, tym bardziej zwi¹zków starosty z politykami innych gmin.
Komunikat by³ równie¿ przedwczesny, gdy¿ w tym czasie trwa³o postêpowanie sprawdzaj¹ce w
Prokuraturze
Rejonowej w
£obzie, która bada³a sprawê
dzia³alnoœci córki starosty Ma³gorzaty Saæ i opisanej dzia³alnoœci jej firmy Land Art. Prokuratura umorzy³o to postêpowanie 30
grudnia 2011 r. Mo¿na wiêc wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e nepotyzmu
nie by³o, ale te¿ równie uprawniony bêdzie domys³, choæby na
przyk³adzie Micha³a Tuska, ¿e
nepotyzm w Polsce, choæ istnieje, nie jest karalny lub nikt nie
chce na powa¿nie go têpiæ.
Zlecenie ju¿ po 3 miesi¹cach
RIO orzek³o, Prokuratura
umorzy³a, ale my przyjrzyjmy
siê, jak to dzia³a³o. Ma³gorzata
Saæ zarejestrowa³a firmê 1 maja
2009 r. w mieszkaniu ojca. Swoje
pierwsze samodzielne kroki
dziwnym trafem kieruje do urzêdów, którym szefuj¹ znajomi starosty, id¹cy do wyborów pod
szyldem Idziemy Razem. Zaledwie w trzy miesi¹ce od za³o¿enia firmy, 8 wrzeœnia 2009 r.
dostaje pierwsze zlecenie w
Gminie Rewal. Po nieca³ym miesi¹cu, 1 paŸdziernika 2009 r.,
dostaje pierwsze zlecenie w urzêdzie w P³otach. Tutaj ostatnie zlecenie ma datê 23.06.2010, a w
Rewalu 20.06.2011, a wiêc
koñcz¹ siê zlecenia, gdy w czerwcu 2011 r. prokuratura wszczyna
dochodzenie w tej sprawie.
Pe³nomocnik finansowa
Idziemy Razem kasuje
Jak wynika z zebranych materia³ów, córka starosty po prostu
wesz³a do urzêdu i od razu znalaz³a zlecenia. Zapewne nie by³a
osob¹ obc¹, bo z jednej strony
znany tatuœ, z drugiej – szefowie gmin z tego samego komitetu wyborczego, którego pe³nomocnikiem finansowym by³a
Ma³gorzata Saæ i dla którego
zrobi³a logo i projektowa³a
ulotki wyborcze.

Z wolnej rêki
Ktoœ zapyta – przecie¿ obowi¹zuj¹ jakieœ procedury zlecania prac, przetargi, choæby zapytanie o cenê... Okazuje siê, ¿e
niekoniecznie. Mo¿na zleciæ prace z tzw. wolnej rêki, chocia¿ i
tutaj trzeba zapytaæ kilka firm o
cenê. Gdy prokuratura za¿¹da³a
potwierdzenia takich zapytañ,
okaza³o siê, ¿e ich nie ma. Okaza³o siê, ¿e ktoœ tam zapomnia³ ustaliæ w regulaminie, ¿e pracownik
ma dokumentowaæ przebieg rozpoznania rynku. W obu urzêdach
funkcjonowa³y regulacje wewnêtrzne dotycz¹ce postêpowania przy zamówieniach, ale nie
obligowa³y ich do dokumentowania ich poczynañ z wyborem ofert
i nie nak³ada³y obowi¹zku zapytañ o cenê. Ale to jeszcze nie przestêpstwo – stwierdzi³a prokuratura. Jeszcze nie? A kiedy?
Przetargi trzeba og³aszaæ na
zamówienia powy¿ej 14 tys.
euro, czyli oko³o 60 tys. z³. Dziel¹c prace i zlecaj¹c je z wolnej
rêki Ma³gorzata Saæ zarobi³a w
gminie Rewal 72,5 tys. z³. W
gminie P³oty – 26 tys. z³. Czyli
prawie 100 tys. z³. Niejeden m³ody cz³owiek marzy³by, po za³o¿eniu firmy, o sta³ych zleceniach od
pewnego, bo samorz¹dowego
p³atnika.
Zlecenia dla Land Art
Ma³gorzaty Saæ

Jeœli obiecujemy,
¿e powstanie Park
Przemys³owy i nowe
miejsca pracy, to tak
bêdzie. Jeœli obiecujemy,
¿e zbudujemy nowe
baseny, to one
powstan¹

lat
sprzed
orcza
b
y
w
Ulotka

Jak wylicza Ma³gorzata PostDziêcio³, szefowa Prokuratury
Rejonowej w £obzie, która bada³a tê sprawê, by³y to zlecenia na
koncepcje lub kosztorysy na nastêpuj¹ce prace w Gminie Rewal.
Koncepcje zagospodarowania ulic i inne.
W Pogorzelicy
1. ul. Pla¿owej – 4 tys. z³
2. ul. Bursztynowej – 5 tys. z³
3. ul. Sztormowej – 4 tys. z³
4. ul. Sztormowej – 2 tys. z³

4. ul. Moniuszki – 5 tys. z³
5. ul. Wrzos - 2 tys. z³
6. ul. Sportowa – 3 tys. z³
7. ul. Wspólna – 5 tys. z³
8. ul. Moniuszki osiedle 4 tys.

W Pobierowie
1. ul. Poznañska – 4 tys. z³
2. ul. Orzeszkowa – 5 tys. z³
3. ul. Szczeciñska – 6 tys. z³

W Rewalu
1. ul. Ba³tycka – 3 tys. z³
2. ul. Klifowa (czêœæ tarasu
widokowego) – 6 tys. z³

W Niechorzu
1. ul. Cicha – 2,5 tys. z³
W Pustkowie
1. ul. Nadmorska – 5 tys.
2. Park Nauki i Symboli 4 tys.
3. Plac zabaw kosztorys 3 tys.

W P³otach
1. Teren rekreacyjny przy
„Rusa³ce” – 6,5 tys. z³ netto.
2. Koncepcja budowy cmentarza – 12 tys. z³
3. Boisko wielofunkcyjne 7
tys.
A przecie¿ w port folio firmy
widniej¹ tak¿e zlecenia tu nie ujête, jak choæby nawierzchnia
wokó³ budynku LO Chrobry w
Gryficach, szko³y przecie¿ powiatowej, czy projekty tablic dla
hot spotów. Wnioski pozostawiam czytelnikom.
Kazimierz Rynkiewicz
Gazeta Gryficka nr 35
z dn. 30.08.2012
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Idziemy Razem dniem i noc¹
Inni czekaj¹ miesi¹cami i odchodz¹ z kwitkiem

Asystent pos³a Oœwiêcimskiego
z PO b³yskawicznie dosta³
pieni¹dze z PUP na za³o¿enie
gazety atakuj¹cej burmistrza
Dyrektor PUP Beata Smoleñska kompromituje siê,
i starostê, który powo³a³ j¹ na stanowisko
(GRYFICE) Radna Beata
Smoleñska (na zdjêciu)
jest szefow¹ Komisji
Rewizyjnej w gryfickiej
Radzie Miejskiej i chêtnie
kontroluje urz¹d i
poczynania burmistrza,
ale jako dyrektor PUP
nie chce poddaæ swoich
decyzji kontroli
spo³ecznej.
Jak lew broni dostêpu
do informacji publicznej
o przyznanej kwocie
panu £ukaszowi
Zwierzchowskiemu
na za³o¿enie Kuriera
Gryfickiego, ale
rozstrzygniêcia s¹dowe
nie pozostawiaj¹
w¹tpliwoœci – przy swojej
ignorancji upiera siê jak
osio³, by u¿yæ symboliki
charakterów ze œwiata
zwierzêcego.
Skarga niedopuszczalna
Na dniach otrzyma³em powiadomienie z Wojewódzkiego
S¹du Administracyjnego w
Szczecinie, ¿e odrzuci³ on skargê
dyrektor Smoleñskiej, jako niedopuszczaln¹, na negatywne dla
niej rozstrzygniêcie Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego.
Jej decyzje od samego pocz¹tku
s¹ b³êdne i pokazuj¹, ¿e dyrektor
PUP nie zna siê na przepisach. To
z kolei kompromituje starostê
Kazimierza Sacia, który powo³a³
j¹ na to stanowisko. No ale có¿,
oboje s¹ z „Idziemy Razem”,
wiêc to wiele wyjaœnia.
Co ukrywa dyrektor?
Przypomnijmy, o udostêpnienie informacji publicznej wyst¹piliœmy do PUP w Gryficach dok³adnie 7 lutego 2013 r. Zapytali-

œmy dyrektor Beatê Smoleñsk¹ o
to, kiedy i w jakiej wysokoœci
przyzna³a dotacjê z pieniêdzy
publicznych dla pana £ukasza
Zwierzchowskiego. W 2012 r.
by³ on asystentem pos³a K.
Oœwiêcimskiego, który zwolni³
go z pracy, a zaraz potem pan
Zwierzchowski dosta³ dotacjê z
PUP i za³o¿y³ firmê pod nazw¹
RIPOSTA i zacz¹³ wydawaæ bezp³atny „Kurier Gryficki”. Sprawa sta³a siê doœæ g³oœna po tym,
jak Telewizja Szczeciñska pokaza³a materia³ na ten temat. Pikanterii sprawie dodawa³o to, ¿e takie dotacje przyznaje starosta
Kazimierz Saæ, a Kurier od
pierwszych numerów zacz¹³ dyskredytowaæ burmistrza Gryfic.
Mieszkañcom zapewne wiadomo, jak¹ rolê dzisiaj spe³nia owa
gazetka. Bulwersuj¹ce by³o to, ¿e
pan £ukasz Zwierzchowski pieni¹dze dosta³ bardzo szybko, a
wielu staraj¹cych siê o nie odesz³o z kwitkiem.
Gdy zapytaliœmy o tê statystykê, okaza³o siê, ¿e do PUP w Gryficach w 2012 roku wp³ynê³o 157
wniosków o przyznanie dofinansowania na podjêcie dzia³alnoœci
gospodarczej, a zosta³o zawartych tylko 89 umów. Jak siê okaza³o, wœród tej grupy szczêœliwców znalaz³ siê w³aœnie pan
Zwierzchowski. Ma³o tego,
otrzyma³ pieni¹dze w iœcie ekspresowym tempie. Pose³ Oœwiêcimski rozwi¹za³ z nim umowê o
pracê 17 wrzeœnia 2012 roku, a
pan Zwierzchowski zarejestrowa³ firmê ju¿ 5 paŸdziernika 2012
roku, czyli zaledwie 18 dni po
utracie pracy w biurze pos³a. Jak
widaæ, decyzja zapad³a szybko, a
mo¿e nawet by³a wczeœniej zaplanowana. 68 innych osób musia³o odejœæ z kwitkiem i od³o¿yæ
marzenia o za³o¿eniu firmy krawieckiej, butiku, us³ug komputerowych itp.

„Nie do przyjêcia jest bowiem stanowisko, ¿e gmina
mo¿e zajmowaæ ró¿n¹ pozycjê
(raz organu wydaj¹cego decyzjê, innym razem strony postêpowania) w zale¿noœci od etapu
za³atwiania sprawy z zakresu
administracji publicznej” - wyrazi³ to jasno Naczelny S¹d Administracyjny w wyroku z 19
czerwca 2008 r., na którego sentencji opar³ siê WSA. Warto, by
owe orzeczenie dyrektor Smoleñska sobie przeczyta³a, bo dotyczy ono kasacji na podobne do
tego orzeczenie warszawskiego
WSA, z³o¿onej do NSA. Jak widaæ z uporu, jaki dyrektor Smoleñska wykazuje w tej sprawie,
kasacja mo¿e przyjœæ jej do g³owy, wiêc uprzedzam, bo g³upstw
narobi³a ju¿ wystarczaj¹co.

Nieznajomoœæ przepisów
na wszystkich etapach
Dyrektor Smoleñska najpierw wyda³a decyzjê administracyjn¹ o odmowie udzielenia
mi informacji. Wskaza³a, ¿e
mogê odwo³aæ siê do wojewody,
co – jak siê póŸniej okaza³o – by³o
niezgodne z przepisami. Wojewoda zgodnie z w³aœciwoœci¹
przes³a³ moj¹ skargê do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego, które podda³o druzgoc¹cej
krytyce jej znajomoœæ ustawy o
dostêpie do informacji publicznej. Uchyli³o w ca³oœci decyzjê
dyrektor PUP, wskazuj¹c liczne
b³êdy, poczynaj¹c od najprostszych, ¿e decyzja o odmowie,
„oprócz obligatoryjnych elementów typowej decyzji administracyjnej wynikaj¹cych z art. 107
kpa, musi zawieraæ imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajê-

³y stanowisko w toku postêpowania o udostêpnienie informacji.
(...) Ju¿ samo powy¿sze nakazuje uchylenie decyzji, która w
aktualnym kszta³cie nie mo¿e
ostaæ siê w obrocie prawnym”.
Dyrektor od decyzji SKO odwo³a³a siê do Wojewódzkiego
S¹du Administracyjnego (WSA).
S¹d odrzuci³ jej skargê, uznaj¹c
j¹ za niedopuszczaln¹.
Mówi¹c oglêdnie, s¹d uzna³,
¿e dyrektor PUP, jako organ I
instancji, wydaj¹cy decyzje, nie
mo¿e skar¿yæ SKO, jako drugiej
instancji, bo wchodzi³by przed
WSA w rolê strony, a stron¹ jestem ja, jako obywatel. Gdyby do
tego dosz³o, przed WSA stronami
sporu okazaliby siê SKO i PUP, a
obywatel, jako prawowita strona,
z tego sporu zosta³by wykluczony.

Urzêdnik nie mo¿e
bezkarnie marnowaæ
pieni¹dze podatników
M¹droœæ ludowa mówi, ¿e nie
jest g³upi ten, kto pope³nia b³êdy,
ale ten, co w nich tkwi i siê przy
nich upiera. Dyrektor Smoleñska
pope³ni³a a¿ trzy powa¿ne b³êdy, w zupe³nie prostej sprawie;
niezgodnie z przepisami odmówi³a mi informacji publicznej
(SKO), b³êdnie skierowa³a moj¹
skargê (do wojewody) i b³êdnie
z³o¿y³a skargê na decyzjê SKO
(WSA uzna³ j¹ za niedopuszczaln¹).
Dyrektor swoj¹ ignorancj¹
wyrzuci³a pieni¹dze podatników
w b³oto, anga¿uj¹c czas i œrodki
- moje oraz Wojewody, PUP,
SKO i WSA, czyli wszystkich
podatników. A jak¹ opiniê wystawi³a Powiatowi Gryfickiemu
w tych instytucjach? Czy w tym
œwietle nadal powinna byæ dyrektorem PUP? Co pan na to, panie starosto?
Kazimierz Rynkiewicz
Gazeta Gryficka nr
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walczy z bezrobociem cd.
Zarz¹d Powiatu nie pró¿nowa³

P.o. dyrektora T. Korek - nadal p.o.
Kowalewski i Herba zarobi¹
dodatkowo po kilkadzies¹t tysiêcy
na wykluczonych
(POWIAT). Od 14
grudnia 2013 r. do
6 lutego 2014 r. odby³o
siê piêæ posiedzeñ
Zarz¹du Powiatu
Gryfickiego. Mamy
tu kilka pere³ek
decyzyjnych.

P.o. dyrektora T.
Korek nadal p.o.,
czyli PO co
konkurs?
Zarz¹d Powiatu powierzy³
pe³nienie obowi¹zków dyrektora
DPS w Jarominie p. Tadeuszowi

Korkowi, na okres od 1 stycznia
2014 r. do czasu wy³onienia w
drodze konkursu odpowiedniego
kandydata na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w
Jarominie.
Zarz¹d pozytywnie rozpatrzy³ wniosek p.o. dyrektora
DPS w Jarominie i wyrazi³ zgodê na regulacjê wynagrodzeñ
dla pracowników o wskaŸnik 3
proc. od dnia 01.12.2013 r.
Ja ju¿ siê pogubi³em, bo raz
mówi siê o Tadeuszu Korku - dyrektor, a innym razem - pe³ni¹cy
obowi¹zki. Teraz znowu powierza mu siê obowi¹zki dyrektora
bezterminowo, bo co to znaczy do
czasu wy³onienia w drodze konkursu odpowiedniego kandydata
na stanowisko dyrektora? Przez
ca³y rok 2013 nie mo¿na go by³o

og³osiæ? Ponoæ p.o. dyr. nie mia³
odpowiedniego na to stanowisko
wykszta³cenia, wiêc starosta czeka³. Czy ju¿ jest wyznaczona data
egzaminu?

Inowacyjnoœæ Powiatu
- praca dla urzêdników
starostwa, czyli
Kowalewski i Herba
wezm¹ dodatkowo po
kilkadziesi¹t tysiêcy
Na pe³nienie funkcji specjalisty do spraw rozliczeñ w ramach
projektu „Innowacyjny Powiat
Gryficki – przeciwdzia³amy wykluczeniu cyfrowemu”. Z³o¿ona
zosta³a jedna oferta – Karolina
Kondzielewska z Gryfic, za

kwotê 57.960 z³ brutto.
Na funkcjê Asystenta koordynatora w ramach projektu „Innowacyjny Powiat Gryficki – przeciwdzia³amy wykluczeniu cyfrowemu”, zosta³a z³o¿ona jedna
oferta przez Przemys³awa Kowalewskiego na kwotê 63.840 z³
brutto.
Na pe³nienie funkcji Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w
ramach projektu „Innowacyjny
Powiat Gryficki – przeciwdzia³amy wykluczeniu cyfrowemu”,
równie¿ z³o¿ona zosta³a jedna
oferta przez Izabelê Herbê na
kwotê 57.250,80 z³ brutto.
Nie od dziœ wiadomo, ¿e najlepiej zarabia siê na biednych i
wykluczonych. I nie zarabiaj¹ ci,
co nie maj¹ pracy, ale ci co j¹
maj¹ i to w nadmiarze, jak choæ-

by Przemys³aw
Kowalewski, który
jest rzecznikiem
prasowym starosty, wczeœniej by³
ju¿ zatrudniony w
jakimœ projekcie,
a chyba nawet
zajmuje siê zarz¹dzaniem Gryf
Aren¹. Podobnie pani Izabela
Herba z promocji. Pieni¹dze
zapewne przydadz¹ siê przed
wyborami.

ZDP ma adwokata
Zarz¹d upowa¿ni³ dyrektora
Zarz¹du Dróg Powiatowych w

Gryficach do zawarcia umowy
pomiêdzy Zarz¹dem Dróg Powiatowych w Gryficach a Kancelari¹ Adwokack¹ w Szczecinie,
na pe³nienie obs³ugi w zakresie
doradztwa prawnego w Zarz¹dzie Dróg Powiatowych w Gryficach. Umowa zostanie zawarta na
okres jednego roku - od dnia
02.01. 2014 do 31.12.2014 r.
Kwoty nie podano.

Wicedyrektor
w MOW Rewal
Pozytywnie zaopiniowano
kandydaturê Marka Kasprzaka
na stanowisko wicedyrektora
M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego w Rewalu.
Gazeta Gryficka nr 5
z dn. 13.02.2014 r.
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Starosta Saæ i Franciszek Gródecki wsadzili s³u¿by na minê

Balanga na 500 osób i 250 flaszek
(GRYFICE) Przez 11 lat
swojego panowania
w powiecie gryfickim
starosta Kazimierz Saæ
nie bardzo wiedzia³ o
istnieniu Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych
w powiecie. U schy³ku
trzeciej kadencji
dojrza³, ¿e jest taka
formacja i postanowi³,
¿e zaprosi stra¿aków
z OSP na „zakrapiane”
spotkanie do Gryf
Areny na 17 stycznia.
W hali sportowej zjawi³o siê
oko³o 500 osób, w tym wiêkszoœæ
stanowili stra¿acy ochotnicy. Tylko z gminy Brojce przyjecha³o
ich 131. W holu Gryf Areny rolê
gospodarzy pe³nili starosta Kazimierz Saæ w towarzystwie pos³a
Konstantego Oœwiêcimskiego,
którzy witali ka¿dego stra¿aka.
Natomiast w szatni honory pierwszego szatniarza pe³ni³ radny
Rady Miejskiej w Gryficach Bogus³aw Bakalarski.
W hali sportowej po lewej jej
stronie by³o czarno od mundurów
ochotników, po lewej jej stronie
by³o zielono od s³u¿b mundurowych, leœników, wojska, stra¿y
granicznej.
Praw¹ i lew¹ stronê spina³ ³uk
sto³ów, przy których miejsce
zaj¹³ starosta, przewodnicz¹ca
Rady Powiatu Renata Korek,
kilku radnych gminy Gryfice z
Klubu Razem, komendant KPP, z
Trzebiatowa S³womir Ruszkowski. Przy sto³ach ochotnicy, na
sto³ach zimne przek¹ski ful wypas i wódeczka ¿ubrówka 0,5 litra plus soczki. Do wypicia wychodzi³o sporo, mog³o byæ ze 250
flaszek, a mo¿e i wiêcej.
Kwadrans po 18. zniecierpliwienie uczestników biesiady staje siê widoczne. W koñcu do mikrofonu podchodzi druh Jan Lenard, wita obecnych i prosi starostê o zabranie g³osu.
- Szanowni Pañstwo, zanim
rozpoczniemy uroczystoœci bardzo proszê pañstwa wszystkich o
powstanie. Za chwilê zostanie
odegrany hymn stra¿aków. - powiedzia³ starosta. Wszyscy wstali, piersi wyprê¿yli. Z g³oœników
pop³yn¹³ hymn narodowy „Jeszcze Polska nie zginê³a”. Konsternacja wœród wojska i stra¿aków,
bo to przecie¿ nie œwiêto pañstwowe.
- Dzisiaj mam niew¹tpliwie
przyjemnoœæ goœciæ wszystkie
s³u¿by mundurowe powiatu gryfickiego – mówi³ starosta. - Dzisiaj druga czêœæ uroczystoœci
wynika z corocznej odprawy stra¿y po¿arnej, ale myœlê, ¿e ta odprawa bêdzie bardziej uroczysta,
kiedy bêd¹ bardziej znakomici
goœcie. Pozwoli³em sobie zaprosiæ wszystkie s³u¿by mundurowe:
nasze wojsko, stra¿ graniczn¹,
osoby które strzeg¹ lasów, na-

szych policjantów. Pozwólcie
pañstwo, ¿e szczególnie gor¹co
powitam naszego parlamentarzystê, pana pos³a, komendantów
stra¿y po¿arnej, policji, dowódców wojska, szefów Nadleœnictwa, naszych duszpasterzy, naszych w³odarzy i przedstawicieli
samorz¹dów i s³u¿b inspekcji powiatu gryfickiego. Po powitaniu starosta przekaza³ dalsze prowadzenie imprezy
druhowi Janowi Lenardowi. Ten
powiedzia³:
- Dzisiejsze spotkanie, to doskona³a okazja do podsumowania tego, co by³o w minionym
roku. Jest doskona³a okazja do
podziêkowañ za to, co by³o i
przedstawiæ to, co przed nami w
nowym roku. Do zabrania g³osu
proszê prezesa Zarz¹du Powiatu
OSP druha Franciszka Gródeckiego.
A druh Franciszek Gródecki
opowiada³ o tym, gdzie OSP interweniowa³o, co robi³o i jak pomaga³o, gdzie wyje¿d¿a³o, ile
razy bra³o udzia³ w ró¿nych konkursach i jakie konkursy organizowa³o. O tym, ¿e polecenie starosty Sacia zosta³o wykonane. A
polecenie dotyczy³o tworzenia
M³odzie¿owych Dru¿yn OSP i to
w³aœnie zosta³o wykonane, bo
kilka takich dru¿yn powsta³o.
Nastêpnie g³os zabra³ Komendant Stra¿y Po¿arnej bryg.
Edward Pruski i na du¿ym ekranie przedstawi³ dokonania Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w 2013
r. Mówi³ o samochodach, jakie
maj¹, o wyjazdach do po¿arów i
wypadków samochodowych, itp.
Ponownie g³os zabra³ starosta
Saæ i zacz¹³ od tego, ¿e stra¿ak zawodowy, czy te¿ ochotnik zawsze
spieszy z pomoc¹, niezale¿nie od
tego czy jest to powódŸ, tornado,
itd. I na Gryf Arenie zgas³o œwia-

t³o. Zapanowa³y ciemnoœci powitane gromkimi brawami i gwizdami. Starosta wyt³umaczy³, ¿e to
drobna awaria, ale efekty œwietlne s¹ przewidziane w nastêpnej
czêœci uroczystoœci. Po usuniêciu
awarii starosta przyst¹pi³ do dekoracji wybranych stra¿aków
tzw. najwy¿szym odznaczeniem
powiatowym - Z³otym Gryfem,
jak ogólnie wiadomo, wymyœlonym przez niego samego. Przypominamy, ¿e pierwszego Z³otego Gryfa otrzyma³ œp. wicepremier Andrzej Lepper na jednej z
gali starosty.
Z³otych Gryfów starosta rozda³ du¿o, co mo¿e sugerowaæ, ¿e
w trybie pilnym opró¿nia swój
magazynek, bo nastêpca starosty
nie bardzo wiedzia³by, co zrobiæ
z tym fantem. Wydaje siê, ¿e s¹ to
jakieœ kasandryczne wieœci. Byæ
mo¿e, ale mog¹ okazaæ siê
prawd¹.
Po odznaczeniach by³y jeszcze krótkie okolicznoœciowe wyst¹pienia. I w koñcu do akcji
przyst¹pi³y flaszeczki, nakrêtki
zosta³y odkrêcone, a po hali sportowej roznios³a siê aromatyczna
woñ prosto z bia³ostockiej puszczy. Oficjalna uroczystoœæ zakoñczy³a siê po godz. 19. z minutami. O godz. 20.00 ci najbardziej
znudzeni halê sportow¹ opuœcili.
My równie¿. Dopiero póŸniej
dotar³y do nas informacje, ¿e niektórzy z pozosta³ych pod wp³ywem cennej ¿ubróweczki dali
sobie po „buzi”. Interweniowa³a
policja. Ale nie mo¿na siê dziwiæ,
w takim t³umie zawsze znajdzie
siê ktoœ, kto ma s³abe nerwy. By³a
te¿ karetka, bo samochód potr¹ci³ stra¿aka. Czyli trochê atrakcji
by³o.
Maria Jakubowska

Na koniec pozostaje pytanie - ile to
wszystko nas, podatników, kosztowa³o;
przejazdy OSP z ca³ego powiatu, poczêstunek, wódka, pozosta³e koszty, w tym
scenografia, sprz¹tanie itd.
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Wy wszyscy myœleliœcie, ¿e on gospodarz, a on nawet flaszki nie postawi³? Durniów z was zrobi³?

K³ami¹ patrz¹c wyborcom
prosto w oczy
(GRYFICE) Takie festiwalu
k³amstw mieszkañcy jeszcze nie
widzieli. Po naszej publikacji o
imprezie z alkoholem w Gryf
Arenie, TVN pokaza³ reporta¿ na
ten temat, który wywo³a³ burzê
medialn¹ w kraju i administracyjn¹ w województwie. O spotkaniu przy ¿ubrówce informowa³y
najwiêksze gazety i portale, od
gazety wyborczej, przez G³os
szczeciñski, po wPolityce,
Wprost i dziesi¹tki pomniejszych. Po chwilowym zamroczeniu, lokalni politycy przeszli do
kontrataku. Posypa³y siê k³amstwa i wykrêty, oskar¿enia i naciski. Z wielk¹ gorliwoœci¹ uczestniczy w tym Superportal24, za
pomoc¹ którego politycy chc¹
zrobiæ mieszkañcom wódê z mózgu. Przypatrzmy siê tym k³amstwom.
KTO BY£ ORGANIZATOREM
Po nag³oœnieniu sprawy o imprezie okaza³o siê, ¿e nikt nie
chce przyznaæ siê do jej organizacji. Zanim Franciszek Gródecki, szef powiatowy OSP wzi¹³
wszystko na swoj¹ klatê, panowa³o w tej materii zamieszanie.
Gdyby nie ten blama¿, wszyscy
mieli myœleæ, ¿e tak znakomit¹
imprezê zorganizowa³ starosta
Kazimierz Saæ. Tak mo¿na by³o
wywnioskowaæ z pierwszych doniesieñ medialnych. Œp. Maria
Jakubowska relacjonowa³a: „W

holu Gryf Areny rolê gospodarzy
pe³nili starosta Kazimierz Saæ w
towarzystwie pos³a Konstantego
Oœwiêcimskiego, którzy witali
ka¿dego stra¿aka”.
Jak wita, to gospodarz. I jak
przemawia, te¿: - Dzisiaj mam
niew¹tpliwie przyjemnoœæ goœciæ wszystkie s³u¿by mundurowe powiatu gryfickiego – mówi³
starosta. - Pozwoli³em sobie zaprosiæ wszystkie s³u¿by mundurowe, nasze wojsko, stra¿ graniczn¹, osoby które strzeg¹ lasów, naszych policjantów. Pozwólcie pañstwo, ¿e szczególnie
gor¹co powitam naszego parlamentarzystê, pana pos³a, komendantów stra¿y po¿arnej, policji, dowódców wojska, szefów
Nadleœnictwa, naszych duszpasterzy, naszych w³odarzy i
przedstawicieli samorz¹dów i
s³u¿b inspekcji powiatu gryfickiego. W trakcie imprezy do kamery
powiedzia³: „W zwi¹zku z tym, ¿e
starosta jest odpowiedzialny za
bezpieczeñstwo powiatu, pozwoli³em sobie zaprosiæ wszystkie
s³u¿by mundurowe, nie tylko stra¿aków, ale i wojsko, policjê, stra¿
graniczn¹, leœników. Rozmawia³em z przedstawicielami s¹downictwa i prokuratury”.
Nawet wiceprezes powiatowy OSP Marek Go³uchowski do
tej¿e kamery mówi³: „Myœlê, ¿e
inicjatywa pana starosty bêdzie
kontynuowana przez nastêpne

lata”. Jak wiadomo OSP nie podlega pod starostwo i prawdopodobnie nie dosta³a z Powiatu ani
grosza, starosta wypar³ siê równie¿, by fundowa³ alkohol, na jedzenie sk³adali siê stra¿acy, wiêc
starosta bezkosztowo zyska³
splendor „udaj¹c” gospodarza
dobrodzieja. Nawet da³ siê nabraæ albo tak to ustawia³ sam Superportal, który we wstêpie do
relacji z imprezy napisa³: „Co
roku odbywa siê ono w innej
gminie - tym razem gospodarzem by³ Starosta Gryficki Kazimierz Saæ”. To co panowie – wy
wszyscy myœleliœcie, ¿e on gospodarz, a on nawet flaszki nie
postawi³? Durniów z was zrobi³?
IMPREZA ZAMKNIÊTA
Jeszcze do dzisiaj niektórzy
broni¹ siê, ¿e alkohol móg³ byæ,
bo to by³a impreza zamkniêta.
Mówi³ o tym starosta, powtarza³
za nim Franciszek Gródecki, na
co dzieñ pracownik urzêdu miejskiego w P³otach.
F. Gródecki dla Superportalu24: „Przecie¿ to by³a impreza
zamkniêta. A skoro zamkniêta,
czy to jest konferencja, czy wesele, czy urodziny, czy chrzciny, to
ten alkohol siê pojawi i pojawiaæ
bêdzie. Nic na to po prostu nie poradzimy. Takie jest ¿ycie”.
Te s³owa pozostawiam do
oceny mieszkañcom. Nie bêdê
wg³êbia³ siê w istotê samorz¹du i
instytucji publicznych, powiem

tylko, ¿e zarówno Saæ jak i Gródecki k³ami¹, gdy¿ na stronie internetowej Powiatu 13 stycznia
pojawi³o siê zaproszenie o treœci:
„W dniu 17.01.2014 r. o godzinie
18.00 w hali widowiskowo-sportowej Gryf Arena odbêdzie siê
Noworoczne Spotkanie Braci
Stra¿ackiej z W³adzami Samorz¹dowymi. Na spotkanie zapraszaj¹: Starosta Gryficki, Zarz¹d
Oddzia³u Powiatowego ZOSP
RP oraz Komenda Powiatowa
PSP w Gryficach” (plakat obok).
Czy mo¿na publicznie, czyli
otwarcie, zapraszaæ na imprezê zamkniêt¹?
NIE Z£AMANO PRAWA
Starosta Saæ wyst¹pi³ z
oœwiadczeniem: „Chcia³bym
oœwiadczyæ, ¿e nie zosta³o z³amane ¿adne prawo. Alkohol by³
kupowany przez braæ stra¿ack¹ z
ich prywatnych sk³adek. Jeœli
chodzi o regulamin hali, ka¿da
impreza, spotkanie na hali, gdy
jest to obiekt w tym momencie zamkniêty, nie jest objêta regulaminem hali”.
Starosta znowu k³amie. Zosta³y z³amane zapisy „Uchwa³y z
dnia 27 wrzeœnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu u¿ytkowania hali widowiskowosportowej Gryf Arena w Gryficach” oraz Ustawa o wychowaniu
w trzezwoœci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi. Je¿eli starosta
nie uznaje stanowionego przez

Powy¿szy plakat zapraszaj¹cy
wszystkich na imprezê
pojawi³ siê na stronie
internetowej starostwa.
Czy mo¿na publicznie
k³amaæ, ¿e impreza
by³a „zamkniêt¹”?

radê prawa, to radni powinni go
odwo³aæ.
Paragraf 4 pkt 4 regulaminu
uchwalonego przez Radê Powiatu: „Zabrania siê wnoszenia na
halê: ust. 3. puszek, butelek …
ust. 4 napojów alkoholowych.
paragraf 4 pkt 5, ust. 1: Na terenie hali obowi¹zuje zakaz
spo¿ywania alkoholu oraz palenia tytoniu.
Panie starosto - to nie jest regulamin imprez (otwartych czy
zamkniêtych), jakby pan teraz
chcia³, to jest regulamin u¿ytkowania hali Gryf Arena. Jak byk
sami napisaliœcie: „na terenie
hali”, a nie: „na imprezie”.
Sprawê rozpatrzy prokuratura w £obzie, gdy¿ prokuratura w
Gryficach wy³¹czy³a siê, bo w
imprezie brali udzia³ zaproszeni
policjanci, co nie znaczy, ¿e pili.
Wiele osób opuœci³o imprezê po
czêœci oficjalnej.
Kazimierz Rynkiewicz

Prokuratura odmówi³a dochodzenia w sprawie picia wódki w Gryf Arenie

Picie w Gryf Arenie to wykroczenie.
Bêd¹ mandaty
(£OBEZ-GRYFICE) Z du¿ej chmury ma³y deszcz – tak
mo¿na skomentowaæ fina³ g³oœnej na ca³¹ Polskê „zakrapianej” imprezy w Gryf Arenie w
Gryficach. Prokuratura w
£obzie odmówi³a wszczêcia dochodzenia w tej sprawie, uznaj¹c, ¿e prawo przewiduje odpowiedzialnoœæ karn¹ tylko w
przypadku sprzedawania alkoholu nieletnim. Inne naruszenia to wykroczenia.
Przypomnijmy, ¿e w po³owie
stycznia odby³o siê w Gryf Arenie
spotkanie starosty z przedstawicielami s³u¿b mundurowych powiatu gryfickiego. Do dzisiaj nie
wiadomo, kto by³ gospodarzem,
gdy¿ na plakacie umieszczonym
na stronie internetowej starostwa
zaprasza³ starosta Kazimierz Saæ
wraz z powiatowymi OSP i PSP.
Starosta robi³ wra¿enie, jakby to
on by³ gospodarzem, ale po skandalu, jaki wybuch³, to prezes powiatowej OSP Franciszek Gró-

decki (Idziemy Razem) ca³¹ winê
wzi¹³ na siebie, a raczej stra¿aków, oœwiadczaj¹c, ¿e to stra¿acy
z prywatnych pieniêdzy zakupili
alkohol.
Zapytaliœmy o to prezesa
gminnej OSP, burmistrza Andrzeja Szczyg³a, jak sk³adali siê
gryficcy ochotnicy.
- Powiadomiliœmy stra¿aków
i kto chcia³, to poszed³. Nikt nie
przewidywa³, ¿e tam bêdzie alkohol. Nie mo¿na finansowaæ alkoholu ze sk³adek Zwi¹zku (OSP).
Gdy my robiliœmy spotkanie, to w
prywatnej restauracji, w Rybokartach – powiedzia³.
Na imprezê posz³o 80 ochotników z gminy. Po imprezie Zarz¹d Powiatowy OSP przes³a³
rachunek za ich zabawê wystawiony na... Gminê Gryfice!
- Odes³aliœmy go, bo przecie¿
nie bêdzie p³aciæ gmina. - mówi³
burmistrz. PóŸniej wystawiono
ju¿ na OSP w Gryficach. Opiewa³
na 600 z³. Policzyliœmy – wysz³o
7,5 z³ na stra¿aka. ¯ubrówka

kosztuje w sklepie 23 z³. W hurtowni mo¿e kilka z³otych mniej.
Wychodzi na to, ¿e przy tej kwocie jedna flaszka by³aby na trzech
stra¿aków. Jak to siê mówi - „o
suchym pysku”, bo na zak¹skê by
nie starczy³o. A przecie¿, oprócz
stra¿aków by³o bardzo wielu goœci i inne s³u¿by. Kto im fundowa³?
Ta kalkulacja okazuje siê
ma³o istotna przy za³o¿eniu, ¿e
wódka nie mog³a byæ zakupiona
na rachunek ¿adnej z OSP, gdy¿
nie mo¿na finansowaæ alkoholu
ze sk³adek Zwi¹zku. Sk³adki id¹
tylko na cele statutowe.
Ktoœ wiêc tajemniczy sfinansowa³ alkohol dla wszystkich i
trudno uznaæ, by taki gest mia³a
braæ stra¿acka. Ktoœ wiêc musia³
go tak¿e wnieœæ nielegalnie na
salê, bo przecie¿ nie by³ oficjalnie kupiony, a tak¿e obowi¹zywa³
zakaz jego spo¿ywania na terenie
obiektu.
Niestety, prokuratura nie
ustali³a tych szczegó³ów, a chyba

s¹ istotne. Prokuratura nie ustali³a nawet, kto by³ gospodarzem
imprezy i kto w takim razie powinien dostaæ mandat za to wykroczenie. Prezes Gródecki ze starost¹ twierdz¹, ¿e zosta³a podpisana umowa na wynajem hali na
to spotkanie. Rozumiem, ¿e przez
powiatow¹ OSP. Teraz gryficka
policja mo¿e mieæ problem z
ustaleniem – komu mandat wlepiæ. ¯artuj¹c, na miejscu Franciszka Gródeckiego powiedzia³bym, ¿e nie wiem, sk¹d siê wzi¹³
alkohol na sto³ach, bo jako organizator nie p³aci³em za niego.
Jakiœ facet przywióz³ i postawi³.
Szukajcie go. No, twarz, nie pamiêtam jak wygl¹da³. Œmieszne?
Nawet bardzo, tylko z kogo tu siê
œmiejemy?
Jedno co potwierdzi³a prokuratura, to to, ¿e jednak prawo
zosta³o z³amane, w tym przypadku regulamin hali, przyjêty
uchwa³¹ Rady Powiatu. Myli³ siê
wiêc starosta Kazimierz Saæ w
swoim oœwiadczeniu ws. TVN,

stoj¹c przed kamer¹ Superportalu24 i dwa razy z naciskiem zapewniaj¹c solenie mieszkañców,
¿e ¿adne prawo nie zosta³o z³amane. No, chyba ¿e uwa¿a, ¿e stanowione przez niego i jego kolegów radnych uchwa³y nie s¹ prawem. W takim razie mo¿na siê
poœmiaæ i z prawa i z radnych.
Tak¿e z t³umaczenia starosty
K. Sacia, ¿e impreza by³a zamkniêta, wiêc mo¿na by³o. Regulamin mówi³ o zakazie wnoszenia
alkoholu na halê. Jak mo¿na piæ
alkohol na hali nie wnosz¹c go?
Mo¿e starosta potrafi.
To wykroczenie i mandat to
ma³y pryszcz, przy tym, jakiego
wstydu narobili ci panowie
mieszkañcom Gryfic i ca³ego
powiatu. Jeden po¿ytek z tego
skandalu niew¹tpliwy – nie bêdzie nalewek przedwyborczych.
To ju¿ jakiœ postêp. Chocia¿ dla
niektórych mo¿e to byæ ciê¿kie
prze¿ycie – o suchym pysku. I jak
tu teraz g³osy zdobywaæ?
KAR
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Wci¹¿ toczy siê proces cywilny w g³oœnej sprawie o pobicie miêdzy Kozakiem a Fluderskim

Jak to prokurator Mejna ze szwagrem
Zdancewiczem Kozakowi pomagali
(GRYFICE) 30 sierpnia o
godz. 17.50 otrzymujê informacjê, ¿e na parkingu, na ty³ach urzêdu miejskiego, od
godz. 16.00 stoi samochód, a w
nim zamkniêty pies. Ktoœ prosi
o interwencjê.
Fakt, na zapleczu urzêdu stoi
du¿y terenowy samochód, przednie szyby (przeŸroczyste) ma zaparowane inne zaciemnione „dymne”. Jest godz. 18.06; fotografujê samochód, podchodzê
bli¿ej, za zaciemnion¹ szyb¹ widaæ psa, ledwie dyszy. Z trudem
ale udaje siê zrobiæ zdjêcie
„uwiêzionego” psa. Nie wiem, co
dalej, bo nie znam numeru do
Gryfickich Przyjació³ Zwierz¹t.
Wydaje siê, ¿e najprostsza droga
to wizyta w Komendzie Policji.
Niech oni interweniuj¹. Idê. Spotykam Mariusza Cz. i ju¿ wiem,
¿e samochód i pies to w³asnoœæ
radnego Krzysztofa Kozaka. Na
komendzie policji zg³oszenie
przyjmuje policjantka i obiecuje
problem z psem rozwi¹zaæ. W

tym samym czasie na dy¿urkê
przychodzi wzburzony p. Bogus³aw Fluderski z synem z³o¿yæ zeznanie, bo by³a jakaœ draka przy
bramie wjazdowej do m³yna z
Kozakiem i panami Fluderskimi.
Z p. Mariuszem wracamy na
ul. M³yñsk¹, stajemy na parkingu,
oczekuj¹c na reakcjê policji.
Przyje¿d¿aj¹ o godz. 18.25.
Szybko. Podchodzê do policyjnego patrolu, policjant robi notatki. Wskazujê na samochód i
mówiê, ¿e w nim jest zamkniêty
pies. - S¹ dwa psy - odpowiada
policjant. By³em tu na interwencji. Ja mówiê o jednym psie, poniewa¿ widzia³am jednego. Podajê swoje dane osobowe. Godz.
18.30; na plac parkingowy przyje¿d¿aj¹ dyrektor Radia Plus Sylwester Marcula i Joanna Ruta.
Id¹ do urzêdu miejskiego, z okien
którego ukradkiem przewodnicz¹cy rady Krzysztof Tokarczyk
i radna Beata Smoleñska ogl¹daj¹
to, co siê dzieje na placu. Policja
odje¿d¿a o godz. 18.34.

Z p. Mariuszem czekamy na
dalszy rozwój wypadków. O
godz. 18.45 wje¿d¿a czarny samochód. Wysiada z niego Jacek
Zdancewicz i jego szwagier prokurator Krzysztof Mejna. Id¹ do
samochodu Kozaka. Zdancewicz
otwiera drzwi, siada za kierownic¹. Chwilê rozmawia ze szwagrem. Zdancewicz odje¿d¿a z

psami samochodem przyjaciela.
Mejna odje¿d¿a za nim. Z okien
urzêdu wychyla siê kobieta i
mówi do nas - trzeba by³o przyjœæ
wczeœniej. Tu by³o chyba z oœmiu
policjantów. By³ Kozak i Zdancewicz. By³a jakaœ draka. Przyjecha³ ten co tu by³ przed chwil¹,
ten w okularach. Do swojego samochodu za³adowa³ Kozaka i

Zdancewicza i odjecha³. Dziêkujemy za informacjê.
Za moj¹ interwencje na policji w sprawie psa radny Krzysztof
Kozak na sesji Rady Miejskiej 31
sierpnia pozdrowi³ mnie œrodkowym paluszkiem swojej chirurgicznej r¹czki.
Maria Jakubowska
GG nr 36 dn. 5.09.2012

Jednak ruszy postêpowanie w sprawie
dyrektora ZDP
(GRYFICE) Czy mo¿na
grabiæ maj¹tek podatników,
czyli wyci¹gaæ nam z kieszeni
pieni¹dze, i czuæ siê bezkarnie? Z³odziej, który ukradnie
rower, jest œcigany i karany z
ca³¹ surowoœci¹, ale urzêdnik,
który robi to samo i na wiêksz¹
skalê, ale zza biurka, mo¿e
czuæ siê bezkarnie. Zapewnia
mu to kole¿eñski uk³ad, który
przymyka oczy na jego dzia³alnoœæ niezgodn¹ z prawem.
Tak w wielkim skrócie mo¿na
opisaæ sytuacjê, jaka zaistnia³a w
Zarz¹dzie Dróg Powiatowych w
Gryficach, a dotyczy jego dyrektora Waldemara Dubrawskiego. Przypomnijmy, ¿e ten¿e dyrektor od listopada do lipca br.
jeŸdzi³ sobie s³u¿bowym autem
do domu, pokonuj¹c dziennie
120 km. Ile kilometrów wyjeŸdzi³
ju¿ w domu, dzisiaj jest to nie do
sprawdzenia. Korzystaj¹c w ten
sposób z samochodu, przyw³aszcza³ sobie pieni¹dze podatników
w postaci paliwa i amortyzacji
tego¿ auta. Zachowywa³ siê wiêc
jak klasyczny z³odziej.
Jego zachowanie jest o tyle
skandaliczne, ¿e ju¿ raz zosta³
z³apany na podobnym procederze, ale s¹d umorzy³ mu karê
warunkowo na rok. Ju¿ wtedy
powinien straciæ pracê w instytucji publicznej, bo jak kradnie
zwyk³y obywatel, to robi to na

swoje konto. Jak kradnie urzêdnik, to robi to tak¿e na konto instytucji i samorz¹du, pañstwa,
os³abiaj¹c do niego zaufanie.
Utrata przez obywateli zaufania
do instytucji i pañstwa rodzi
ogromne i d³ugotrwa³e negatywne konsekwencje w sferze spo³ecznej. Ludzie demoralizuj¹ siê,
uznaj¹, ¿e je¿eli ich oszukuj¹, to
oni mog¹ oszukiwaæ innych, bo
uczciwie nic siê nie osi¹gnie, w
gospodarce uciekaj¹ w szar¹ strefê, motywuj¹c to tym, ¿e na z³odziei nie bêd¹ pracowaæ, nie
mog¹c realizowaæ siê w normalnym pañstwie wyje¿d¿aj¹ zagranicê. Znane s¹ liczne przypadki
samobójstw z powodu urzêdniczych przestêpstw. Ogrom strat
spo³ecznych wywo³anych przestêpcz¹ dzia³alnoœci¹ urzêdnika
jest sto razy wiêkszy, od tej samej
dzia³alnoœci przestêpczej zwyk³ego obywatela.
Dlatego w normalnym pañstwie zwyk³y obywatel za kradzie¿ dostaje np. miesi¹c odsiadki, ale jak zrobi to samo urzêdnik, dostaje rok. A u nas jest odwrotnie, a nawet gorzej, bo
urzêdnik jest bezkarny. Dlaczego? Bo chroni¹ go inni urzêdnicy kolesie, którzy pope³niaj¹
przestêpstwa urzêdnicze, chocia¿by tylko nie wype³niaj¹c
swoich obowi¹zków.
Dziêki czemu dyrektor Dubrawski móg³ bezkarnie jeŸdziæ

autem s³u¿bowym przez 9 miesiêcy? Dziêki temu, ¿e zarówno
wszyscy w Zarz¹dzie Dróg Powiatowych nie pisnêli nikomu o
tym ani s³ówka, choæ musieli wiedzieæ, ¿e tak siê dzieje, ale tak¿e
przez brak kontroli ZDP ze strony
starosty Kazimierza Sacia, który jest przecie¿ szefem starostwa
i odpowiada za funkcjonowanie
ca³ego Powiatu.
Zarówno trzy lata temu jak i
teraz to przestêpstwo wykryli
sami mieszkañcy. A gdyby tego
nie zrobili, to jak d³ugo dyrektor
Dubrawski jeŸdzi³by sobie s³u¿bowym autkiem? Zapewne do
dzisiaj. Czy to znaczy, ¿e s³u¿by
kontrolne i wszelki nadzór w starostwie s¹ równie¿ skorumpowane? Pytanie nie jest bezpodstawne, w œwietle reakcji na wykrycie
tego procederu. Jak zareagowa³
starosta Saæ na tê informacjê? Po
przymuszeniu sekretarza starostwa otrzymaliœmy w koñcu odpowiedŸ, jak¹ kar¹ zosta³ ukarany dyr. Dubrawski. Starosta Saæ
ukara³ go nagan¹ i nakaza³ zwróciæ koszty rozjazdów w kwocie
11.617,09 z³. Jak widaæ, kara jest
bardzo surowa – nagana, bo przecie¿ kar¹ nie jest zwrot pieniêdzy,
które dyrektor wykorzysta³ na
jazdy, bo w tej transakcji wyszed³
na zero (tyle wyjeŸdzi³, tyle
odda³, bilans jest na zero). Czy to
nie œmieszna kara, zwa¿ywszy, ¿e
dyrektor zrobi³ to samo po raz
drugi? Przecie¿ z nagan¹ da siê

pracowaæ. Do zatarcia. A potem?
Mo¿na bêdzie po raz trzeci?
Pozosta³ tylko ma³y problem
– co zrobiæ z prokuratur¹. Mija³
czas, a starosta nie zawiadamia³
prokuratury o wykrytym i udowodnionym w³asnym postêpowaniem administracyjnym procederze. Pisa³em ju¿ o tym, a
min¹³ wtedy ponad miesi¹c, ¿e w
powiecie nie ma nawet komu zawiadomiæ prokuratury, choæ sprawa sta³a siê g³oœna, bo opisa³y j¹ i
Telewizja Szczeciñska, Kurier
Szczeciñski i nasza gazeta.
Sekretarz powiatu Stanis³aw
Ho³ubczak t³umaczy³ tê zw³okê
tym, ¿e starosta czeka na jak¹œ
opinie prawn¹. W koñcu j¹ otrzyma³. Zapyta³em, o jak¹ opiniê
chodzi³o. Okaza³o siê, ¿e starosta
zapyta³ jakieœ s³u¿by prawne, czy
w zaistnia³ej sytuacji ma obowi¹zek zawiadomienia prokuratury.
Jak widaæ trwa³o to doœæ d³ugo,
ale w koñcu odpowiedŸ przysz³a.
Okaza³o siê, ¿e ma taki obowi¹zek. Zapyta³em wiêc szefow¹
Prokuratory Rejonowej w Gryficach, czy takie zawiadomienie
starostwa wp³ynê³o. Okaza³o siê,
¿e nie. To znaczy przysz³o pismo
do prokuratury, ¿e starosta ukara³
dyrektora, ale te¿ z zapytaniem,
czy ktoœ inny z³o¿y³ ju¿ takie zawiadomienie. Prokurator odpowiedzia³a, ¿e nie. Tyle w kwestii
wymiany korespondencji dwóch
wa¿nych instytucji.

Po przekazaniu gazety z artyku³em o tej sprawie, prokurator
Anna Brzózka po jakimœ czasie
poinformowa³a mnie, ¿e tê sprawê zarejestrowa³a. To znaczy
bêdzie nadany jej bieg. Ale nie
przeciwko dyrektorowi, tylko w
sprawie.
Wróæmy na koniec do starosty, który pyta³, czy ma obowi¹zek. Zapewne chcia³by nie mieæ
¿adnych obowi¹zków w tej i innych sprawach, a zarabiaæ du¿o,
ale przecie¿ starostwo dysponuje
jakimœ prawnikiem, wiêc normalnie to powinno zaj¹æ kilka godzin. Mnie zajê³o kilka minut
ustalenie, ¿e zgodnie z art. 304 §
2 KPK instytucje pañstwowe i
samorz¹dowe, które w zwi¹zku
ze sw¹ dzia³alnoœci¹ dowiedzia³y
siê o pope³nieniu przestêpstwa
œciganego z urzêdu, s¹ obowi¹zane niezw³ocznie zawiadomiæ o
tym prokuratora lub policjê.
Zapewne starosta podzieli³
w³os na czworo, mno¿¹c w¹tpliwoœci interpretacyjne, bo przecie¿, jak s¹ w¹tpliwoœci, to one
przemawiaj¹ na korzyœæ ofiary. A
ofiar¹ jest przecie¿ w tym przypadku dyrektor Waldemar Dubrawski, na którego siê uwziêli, a
którego starosta chcia³by obroniæ
przed z³ymi ludŸmi, którzy chc¹
mu zrobiæ krzywdê. A przecie¿
sitwa nie da skrzywdziæ swego.
KAR (Gazeta Gryficka)

Z ¯YCIA WY¯SZYCH I NI¯SZYCH SFER IDZIEMY RAZEM

Str
Str.. 11

Prokuratura odmówi³a wszczêcia postêpowania

Prokurator Folwarski da³
sygna³: Dubrawski - nadal
mo¿esz okradaæ podatników
(GRYFICE) Dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych, który wykorzystywa³ s³u¿bowe
auto do celów prywatnych nie
poniós³ za to ¿adnych konsekwencji. Trudno uznaæ za tak¹
naganê, jakiej udzieli³ mu starosta. Prokuratura nawet nie
wszczê³a postêpowania w tej
sprawie, uznaj¹c, ¿e nie jest to
czyn zabroniony.
Przypomnijmy; Dyrektor
ZDP Waldemar Dubrawski wykorzystywa³ s³u¿bowe auto Citroen Berlingo je¿d¿¹c z pracy
do domu i z powrotem. JeŸdzi³
do Dziwnówka, gdzie mieszka,
czyli pokonywa³ oko³o 60 km w
jedn¹ stronê. Gdy sprawa ujrza³a œwiat³o dzienne, ustalono ¿e
ten proceder uprawia³ od listopada 2011 roku do lipca 2012
roku. Nikt w starostwie siê tym
nie zainteresowa³ i zapewne
dyrektor doje¿d¿a³by do domu
do dzisiaj, gdyby tego nie nag³oœnili mieszkañcy powiatu. W
po³owie lipca 2012 roku zainteresowali spraw¹ Telewizjê
Polsk¹ Szczecin, która wyemitowa³a program na ten temat.
Opisywali j¹ równie¿ Kurier
Szczeciñski i nasza gazeta. Wydawa³o siê, ¿e dni Waldemara
Dubrawskiego na stanowisku
dyrektora ZDP s¹ policzone.
Tym bardziej, ¿e 3 lata wczeœniej dyrektor zaliczy³ podobn¹
wpadkê. Wykorzystywa³ s³u¿bowe auto doje¿d¿aj¹c i remontuj¹c mieszkanie na wybrze¿u.
Jednak wtedy S¹d Rejonowy w
Gryficach warunkowo, na rok,
umorzy³ sprawê.
Dzisiaj dyrektor Dubrawski
mo¿e œmiaæ siê wszystkim w nos.
Okaza³o siê, ¿e jest nietykalny.
Chocia¿, gdy przyjecha³a telewizja, wygl¹da³o groŸnie. Dyrektor
ZDP z rozbrajaj¹c¹ min¹ wyzna³
do kamery, ¿e wszystko jest w
porz¹dku, gdy¿ doje¿d¿anie do
domu s³u¿bowym autem jest czêœci¹ jego wynagrodzenia. Nikt
wtedy nie wnika³, czy tê czêœæ
dochodów wpisa³ do swojego
oœwiadczenia maj¹tkowego, ale
tak stwierdzi³. Starosta Kazimierz Saæ wydawa³ siê byæ zdziwiony zachowaniem dyrektora
ZDP, oœwiadczaj¹c publicznie,
¿e nie ma zawartej umowy starostwa z Dubrawskim na korzystanie z samochodu s³u¿bowego do
celów prywatnych. Zapowiedzia³
wyci¹gniêcie konsekwencji dyscyplinarnych i finansowych.

Jednak póŸniej nad t¹ spraw¹
zapad³a cisza.
Starosta Saæ wyci¹ga
konsekwencje
8 sierpnia 2012 r. zapytaliœmy
starostwo o owe „wyci¹gniête
konsekwencje”, a tak¿e jak¹ kar¹
ukarano dyrektora, jak¹ kwotê
mia³ zwróciæ i czy zg³oszono tê
sprawê do prokuratury. Po trzech
tygodniach sekretarz starostwa,
Stanis³aw Ho³ubczak, odmówi³
nam udzielenia informacji na
dwa pytania, zas³aniaj¹c siê
ochron¹ danych osobowych.
Udzieli³ jej dopiero 21 wrzeœnia
2012 r., po przes³aniu mu interpretacji przepisów przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Odpowiedzia³,
¿e „Dyrektor Dubrawski zosta³
ukarany kar¹ nagany” oraz nakazano mu „zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcê w
wysokoœci 11.617,09 z³”. Poinformowa³ równie¿, ¿e „Starosta
rozwa¿a mo¿liwoœæ zg³oszenia
wymienionych nieprawid³owoœci do organów œcigania, jednak
podjêcie decyzji w tej sprawie
zale¿y od opinii prawnej wydanej
przez kancelariê obs³uguj¹c¹
Starostwo”, na któr¹ czekaj¹.
Komentuj¹c wtedy tê informacjê
zauwa¿y³em, ¿e dotarcie do obowi¹zuj¹cych przepisów zajmuje
w Internecie 10 minut.
Prokuratura wnioskuje,
by nie krzywdziæ dyrektora
zbyt mocno
O to, czy wszczêto postêpowanie w tej sprawie zapytaliœmy
równie¿ prokuraturê w Gryficach. 30 sierpnia, a wiêc pó³tora
miesi¹ca po emisji telewizyjnej i
nag³oœnieniu tematu przez inne
media, prokurator Krzysztof
Mejna w odpowiedzi wspomnia³
tylko, ¿e prokuratura prowadzi³a
postêpowanie w 2007 r., zakoñczone wnioskiem do s¹du o „wa-

par. 1 pkt. 2 kpk, wobec oceny,
¿e czyn nie zawiera znamion
czynu zabronionego”.
Dodam, ¿e sprawê zarejestrowano w sprawie, a nie przeciwko,
rozpatrywa³ j¹ prokurator Bogdan Folwarski i postanowienie o
odmowie wszczêcia postêpowania wyda³ 29 paŸdziernika 2012 r.

runkowe umorzenie postêpowania karnego” z art. 231 par. 1 kk.
Mówi on, ¿e „funkcjonariusz publiczny, który przekraczaj¹c
swoje uprawnienia lub nie dope³niaj¹c obowi¹zków, dzia³a na
szkodê interesu publicznego lub
prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnoœci do lat 3. Paragraf 2. zaœ: „Je¿eli sprawca dopuszcza siê czynu okreœlonego w
§ 1 w celu osi¹gniêcia korzyœci
maj¹tkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolnoœci
od roku do lat 10”. Jak widaæ ju¿
wtedy potraktowano dyrektora
bardzo ³agodnie. S¹d uwzglêdni³
ten wniosek.
Okaza³o siê, ¿e prokuratura
nowej sprawy nie prowadzi.
Starosta (nieœmia³o) pyta...
4 wrzeœnia 2012 r. zapyta³em
szefow¹ Prokuratury Rejonowej
w Gryficach, Annê Brzózkê, czy
wp³ynê³o jakieœ zawiadomienie
w sprawie dyrektora Dubrawskiego. Nie wp³ynê³o. Wp³ynê³o
co prawda pismo ze starostwa, ale
nie jako zawiadomienie, lecz
zapytanie. W tej
sytuacji przekaza³em gazetê z artyku³em o tej

sprawie, jako zawiadomienie
prasowe.
Fina³
Niedawno postanowi³em zapytaæ, jak ta sprawa zakoñczy³a
siê. Na zapytanie prasowe odpowiedzia³ 4 lutego 2013 r., prokurator Krzysztof Mejna.
Na pytanie - kto z³o¿y³ zawiadomienie do PR w Gryficach o
podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa przez dyrektora Zarz¹du Dróg Publicznych, prokurator
odpowiedzia³, ¿e podstaw¹ rejestracji sprawy by³o pismo starosty gryfickiego (chocia¿ nie by³o
ono zawiadomieniem).
Na pytanie - czy zawiadamiaj¹cy zosta³ powiadomiony o odmowie wszczêcia postêpowania i
czy skorzysta³ z prawa do za¿alenia, prokurator odpowiedzia³, ¿e
starostwo zosta³o powiadomione, ale nie z³o¿y³o za¿alenia.
Rozstrzygniêcie tej sprawy,
cytujê: „prokurator odmówi³
wszczêcia postêpowania przygotowawczego w powy¿szej
sprawie, na podstawie art. 17

Po zakupie auta
drugie auto
s³u¿bowe przypad³o
sekretarzowi starostwa Stanis³awowi
Ho³ubczakowi.

Komentarz
Jak w tytule - prokurator Folwarski da³ sygna³: Dubrawski nadal mo¿esz okradaæ podatników.
Przys³owie mówi: raz to wcale,
dwa to system.
Najbardziej po tym rozstrzygniêciu wyjd¹ na frajerów radni z
Klubu Razem dla przysz³oœci,
czyli Beata Smoleñska, Krzysztof Kozak, Stanis³aw Ho³ubczak
et consortes, którzy przez ostatnich kilka miesiêcy napracowali
siê straszliwie, pisz¹c elaborat o
wykorzystywaniu samochodu
s³u¿bowego do celów prywatnych przez burmistrza Gryfic Andrzeja Szczyg³a. By³ tak d³ugi, ¿e
na sesji czytano go na zmianê
przez ponad dwie godziny. Jak
widaæ po dwóch przypadkach
dyrektora ZDP, burmistrzowi nie
mo¿e w³os spaœæ z g³owy w tej
sprawie, bo to oœmieszy³oby gryfick¹ prokuraturê. Najwiêkszymi
przegranymi tych rozstrzygniêæ
jesteœcie wiêc wy. Wpadliœcie w
pu³apkê systemu, który wspó³tworzycie. Panie i panowie radni
– mo¿ecie swój protokó³ wrzuciæ
do kosza.
Kazimierz Rynkiewicz
Gazeta Gryficka nr 6
z dn. 14.02.2013 r.
GG pisa³a.
Gor¹cym tematem odbytej w
dniu 25 lutego 2009 r. sesji Rady
Powiatu by³a sprawa dyrektora Zarz¹du Dróg Powiatowych
Starosta Kazimierz Saæ: Ludzk¹ rzecz¹ jest b³¹dziæ, ale i
ludzk¹ rzecz¹ jest wybaczaæ. I faktycznie pan dyrektor Dubrawski
przekroczy³ swoje uprawnienia i od
tego s¹ organy œcigania. Sprawa
zosta³a wnikliwie zbadana i s¹d
warunkowo umorzy³ to postêpowanie. Ja w imieniu Zarz¹du rozmawia³em z dyrektorem udzielaj¹c
mu ustnej nagany. (...) Ja jestem
zwolennikiem, zgodnie zreszt¹ jak
i s¹d, ¿eby daæ jeszcze ostatni¹
szansê - mówi³ starosta
Sprawê mia³a zbadaæ Komisja
Rewizyjna Rady Powiatu Gryfickiego w sk³adzie: JANUSZ £AWRUSZKO, LESZEK STU£A I
TOMASZ BORUK. Bada³a 15
miesiêcy i nic nie stwierdzi³a!
Szansa nie okaza³a siê ostatnia.
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GAZETA TRZEBIATOWSKA PISA£A

Tajemnice „Rezydencji Nadmorskiej”
czyli, jak Gmina stwarza³a „klimat” dla inwestycji w Rogowie
Fakty.
Od 2003 roku na terenie miejscowoœci Rogowo zacz¹³ obowi¹zywaæ „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego”. Dla terenu o powierzchni
754 ha, obejmuj¹cego tereny po
zlikwidowanej jednostce wojskowej Rada Gminy uchwali³a
„Plan miejscowy”, maj¹cy rangê
przepisu prawa reguluj¹cego
sposób zagospodarowania terenów przez w³aœcicieli. Plan miejscowy ustali³ dla terenów zainwestowania kilkanaœcie rozgraniczonych obszarów o ró¿nym
przeznaczeniu, które w przysz³oœci wp³ywaj¹ tak¿e na dochody
dla w³aœcicieli oraz dochody podatkowe dla gminy. Mamy, wiêc
w planie obszary przeznaczone
na inwestycje: mieszkaniowe, turystyczne, tereny zielone (parki)
lotnisko, drogi oraz tereny pod
lokalizacjê infrastruktury technicznej.
Dla obszaru obejmuj¹cego
powierzchniê, obecnie obejmuj¹cego teren „Osiedla” - Plan
miejscowy ustala³ przeznaczenie: 20 UT - us³ugi turystycznowypoczynkowe (oœrodki wypoczynkowe, hotele, zabudowa
apartamentowa.
Zgodnie z planem miejscowym przeznaczenie terenu obejmuje:
Us³ugi turystyczno-wypoczynkowe, hotele, zabudowa
apartamentowa wzd³u¿ drogi dopuszczenie: us³ug, handlu, gastronomii.
Dopuszczenie funkcji mieszkaniowej dla w³aœciciela i personelu.

Ustalenia dotycz¹ce kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu dotycz¹ wymienionych: budynku hotelu oraz zabudowy wypoczynkowej, dla której
ustalone zosta³y zasady podzia³u
geodezyjnego. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w planie miejscowym
zosta³y ustalone w innych miejscach obrêbu Rogowa - tereny
mieszkaniowe, dla których plan
miejscowy wyznacza³ tylko zabudowê mieszkaniow¹. Tak,
wiêc „Plan Miejscowy” œciœle rozgraniczy³ sposób
zabudowy wskazuj¹c w okreœlonych
miejscach zabudowê
uprzywilejowan¹ mieszkaniow¹, a w innych bardziej atrakcyjnych pod wzglêdem lokalizacji zabudowê np. turystyczn¹.
Na podstawie i w
zgodnoœci z zapisami „Planu
Miejscowego” wybudowane zosta³o Osiedle „Rezydencja Nadmorska”, wg prospektu reklamowego obejmuj¹ce „kompleks
mieszkalno-wypoczynkowy
sk³adaj¹cy siê z ca³orocznych
domów w zabudowie szeregowej
oraz apartamentów”.
W ewidencji geodezyjnej
ca³y kompleks „Rezydencji Nadmorskiej” obejmuje ju¿ zabudowê mieszkaniow¹, i to obejmuj¹c¹ kompleks budynków wypoczynkowych w zabudowie szeregowej jak i lokale w 2 budynkach
w znajduj¹cych siê w czêœci
wschodniej Osiedla. Takie informacje mo¿na uzyskaæ przegl¹da-

j¹c
portal
geodezyjny
www.Zcpwz.pl prowadzony w
Powiatowym Oœrodku Geodezji i
Kartografii w Gryficach.
Na podstawie informacji, zawartych w ewidencji gruntów,
kartotekach budynków i lokali Urz¹d Gminy, jako organ podatkowy ustala wymiar podatku od
nieruchomoœci.
Podatek ten, stanowi¹cy dochód w³asny Gminy, zró¿nicowa-

n y
jest wed³ug ogólnej zasady,
mówi¹cej, ¿e uprzywilejowan¹
kategori¹ podatkow¹ jest wymiar
podatku od nieruchomoœci przeznaczonych na cele mieszkalne.
Stawki podatku od gruntów przeznaczonych na cele mieszkalne
jak te¿ stawka podatku od budynków i ich czêœci (np. lokali mieszkalny) s¹ najni¿sze ze wszystkich
stawek podatku od nieruchomoœci na terenie gminy.
W bie¿¹cym roku stawki podatku w gminie Trzebiatów ustali³a Rada Gminy w uchwale nr
XXVIII/217/12 z 25 paŸdziernika 2012 r. w wymiarze: grunty
przeznaczone na cele mieszkalne: 0, 34 z³/mkw., grunty pozosta³e 0,40 z³/mkw., budynki i ich czê-

œci przeznaczone na cele mieszkalne: 0,62 z³/mkw., budynki pozosta³e: 6,76 z³/mkw.
Ju¿ z tych danych wynika, ¿e
funkcja mieszkalna jest w systemie podatków lokalnych funkcj¹
uprzywilejowan¹ i dostêpna tylko dla okreœlonego celu - mieszkalnego, który to cel wyznacza
miêdzy innymi Prawo Miejscowe
w ustaleniach dotycz¹-

Pytania.
Jak to siê sta³o, ¿e zabudowa Osiedla „Rezydencja Nadmorska” sta³a siê osiedlem
mieszkalnym, skoro plan miejscowy wyznaczy³ dla terenu
rezydencji „us³ugi turystyczne”, a wiêc z przeznaczeniem
ca³kowicie innym, powoduj¹cym inn¹ kwalifikacjê podatkow¹?. Na jakiej podstawie Wydzia³ Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Gryficach (którego szefem jest dyrektor Ryszard Niemczuk, zwi¹zany
z Idziemy Razem - przyp. GG) zakwalifikowa³ zabudowê wypoczynkow¹, jako budynki mieszkalne, a pomieszczenia w budynkach hotelu, jak wskazuje plan
miejscowy, jako pomieszczenia
(lokale) mieszkalne?

cych przeznaczenia terenu. Funkcja mieszkalna w dokumentach geodezyjnych
jest zawarta w oznaczeniu funkcji budynku, jaka wynika œciœle z
przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, a w odniesieniu do lokali z ustawy o w³asnoœci lokali. Tak, wiêc na
wszystkich etapach projektowania, a nastêpnie realizacji inwestycji powinny byæ œciœle przestrzegane przepisy w³aœciwe dla
ka¿dego z etapów inwestycji.
Zasady zmiany sposobu u¿ytkowania, jakie wynikaj¹ z Prawa
Budowlanego
uwzglêdniaj¹
zgodnoœæ zmiany sposobu u¿ytkowania z przeznaczeniem wynikaj¹cym z Planu Miejscowego.
W tym konkretnym przypadku
nie ma ¿adnej zgodnoœci!

Jaki w tym miejscu jest interes Gminy Trzebiatów???
Oczywistym jest, ¿e taki sposób kwalifikacji zabudowy jest
bardzo korzystny dla mieszkañców Osiedla, chocia¿by dlatego,
¿e nikt nie lubi p³aciæ wy¿szych
podatków. A jaki jest interes
Gminy - poza stworzeniem przychylnego klimatu dla inwestorów
zewnêtrznych, inwestuj¹cych na
terenie osiedla „Rezydencja Nadmorska”? Raczej, kiepœciutki, by
nie powiedzieæ ¿aden. Ponadto czy w ogóle o jakimkolwiek interesie Gminy mo¿na mówiæ - chyba jedynie o dzia³aniu na szkodê
Gminy?
SS. „Trzebiatowska”
Gazeta Regionalna” nr 10
(56) z 15.05.2014 r.

„Trzebiatowska” nr 14 (60) z 4.07.2014 r.
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Gryficki pitaval
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TERAZ
STARTUJE Z PO

Kandydowa³ z listy Idziemy Razem do Rady Powiatu, ale jego
popularnoœæ medialna nie prze³o¿y³a sê na g³osy poparcia

Prokuratura postawi³a zarzuty
dr. Andrzejowi Krajewskiemu
Mia³ fa³szowaæ dokumentacjê i wy³udziæ od NFZ 1,7 mln z³

Grzegorz £abêdzki
Radny PO

Grzegorz £.
Oskar¿ony

Grzegorz £abêdzki
Kandydat Idziemy Razem
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