C MY K

Szpital w rêkach gmin?
0 z³
9
,
1

GAZETA POWIATOWA Nr 07 (320) Rok VI 12.02.2008 r. Cena 1,90 z³ (w tym 0% VAT) ISSN 1643-5761

Po przedwojennej willi zosta³ gruz
(£OBEZ). Po przedwojennej
willi przy ul. H. Sawickiej, zosta³a
tylko kupa gruzu. Kiedyœ, gdy s³u¿y³ jako biuro dla kombinatu Suliszewice, zachwyca³ ka¿dego. Po
upadku PGR przejê³a go Agencja
Nieruchomoœci Rolnych. Przez
oko³o 10 lat Agencja nie zrobi³a
w³aœciwie nic, by zabezpieczyæ
obiekt przed dewastacj¹ i oddzia³ywaniem atmosferycznym. PóŸniejsze, fatalne losy willi doprowadzi³y
do jego wyburzenia. A¿ dziw bierze,
¿e obiekt nie znalaz³ siê w rejestrze
zabytków.
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Mazowsze oczarowa³o
Koncert Still Blue
£obez, Zajazd Stodo³a 23.02.08 godzina 20:00
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Z DRUGIEJ STRONY

Ojcowie dyrektorzy
Magdalena Mucha

W³aœciwie nie wiem, czy moja
wizyta w Powiatowym Urzêdzie Pracy bardziej mnie zdziwi³a czy rozœmieszy³a. Gdy zaproponowa³am, by
Urz¹d ze swej strony przesy³a³ informacje o ofertach pracy, dowiedzia³am
siê, ¿e dyrektor zabroni³ wysy³ania ich
do „tygodnika”. Jest to o tyle zabawne, i¿ te informacje s¹ ogólnie dostêpne na stronie internetowej i mogê je
swobodnie, bez zezwolenia dyrektora
PUP-u wykorzystywaæ w druku.
Z naszej strony chodzi³o tylko o to,
by logo PUP pojawi³o siê w og³oszeniach. Zdziwi³am siê te¿, bowiem
zgodnie z now¹ „Ustaw¹ o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” dyrektor jest zobowi¹zany do szerszego informowania spo³eczeñstwa o
ofertach pracy, nie ograniczaj¹c siê do
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie. Dobrze
by by³o, gdyby pan dyrektor wiedzia³,
¿e spore grono mieszkañców powiatu
nie ma dostêpu do Internetu, a do
Urzêdu - znacznie utrudniony, ze
wzglêdu na czêstotliwoœæ autobusów,
jak i koszty przejazdu. Mo¿e dla Pana
dyrektora 10 z³ to nie maj¹tek, strata
po³owy dnia, by przeczytaæ informacje na tablicy, to przecie¿ ¿aden

uszczerbek dla ludzi, którzy nie pracuj¹. W³aœciwie dzia³ania dyrektora
zgodne s¹ z prawem, ale tym, które jest
przedstawione na stronie Urzêdu.
Mimo nowelizacji w roku 2005 ustawy o promocji zatrudnienia, nadal
widniej¹ tam zapisy z roku 2004.W
„Regulaminie organizacyjnym”, który jest ogólnodostêpny na stronie internetowej w Rozdziale I § 4 czytamy
„Do zakresu dzia³ania PUP nale¿y wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z:
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001).
Byæ mo¿e dyrektor ³obeskiego
PUP-u nie wie, ale nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowi¹zuje od 28
lipca 2005 r. Ponad dwa lata obowi¹zywania nowej ustawy, to chyba wystarczaj¹co d³ugo, by zamieœciæ j¹ na
stronie Internetowej w zamian za tê z
20 kwietnia 2004 roku. Tym bardziej,
¿e regulamin jest z wrzeœnia, powsta³
wiêc ju¿ po wprowadzeniu ustawy w
¿ycie. Warto te¿ zapoznaæ siê z nowelizacj¹, bowiem ta ma na celu usprawnienie dzia³ania publicznych s³u¿b
zatrudnienia oraz zwiêkszenie dostêpu do us³ug rynku pracy œwiadczonych
na rzecz bezrobotnych, poszukuj¹cych
pracy oraz pracodawców poszukuj¹cych pracowników. Urzêdy Pracy maj¹
aktywniej pomagaæ w poszukiwaniu
pracy bezrobotnym osobom. O tym tez
mówi Regulamin - w § 13 w p. 2. czytamy: „Do kompetencji Dyrektora PUP
nale¿y w szczególnoœci: a). promocja
us³ug Urzêdu.” Nic tylko pogratulowaæ
pojêcia «promocja».

Na tej samej stronie jest te¿ treœæ
Kodeksu Postêpowania Administracyjnego, w którym w Art.225. § 2.
czytamy, ¿e „Organy pañstwowe, organy jednostek samorz¹du terytorialnego i inne organy samorz¹dowe oraz
organy organizacji spo³ecznych s¹
obowi¹zane przeciwdzia³aæ hamowaniu krytyki i innym dzia³aniom ograniczaj¹cym prawo do sk³adania skarg
i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku.” Warto zapoznaæ siê
zarówno z nim jak i kilkoma jeszcze
innymi ustawami: z dnia. 6 wrzeœnia
2001r. o dostêpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.
1198), w której w Art. 2. czytamy w
punkcie 2. „Od osoby wykonuj¹cej
prawo do informacji publicznej nie
wolno ¿¹daæ wykazania interesu
prawnego lub faktycznego. W Art. 4.
- „Obowi¹zane do udostêpniania informacji publicznej s¹ w³adze publiczne oraz inne podmioty wykonuj¹ce zadania publiczne (...)”. Art. 23.
mówi natomiast: „Kto, wbrew ci¹¿¹cemu na nim obowi¹zkowi, nie udostêpnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do
roku.” Odmowa ma byæ na piœmie i z
uzasadnieniem, aby mo¿na j¹ by³o
wys³aæ do Naczelnego S¹du Administracyjnego. Ten rozstrzyga, czy
urzêdnik ma racjê. Jeœli nie ma – ponosi odpowiedzialnoœæ, za mylenie instytucji publicznej z mieszkaniem
prywatnym, a krytykê pracy z krytyk¹
osoby prywatnej.
Aby sprawowaæ funkcjê pu-

Krótki kurs liberalizmu - znikaj¹ wszelkie
idee polityczne, gdy w grê wchodzi kasa
najni¿sze wynagrodzenie. Radny powiatu, który pojawi siê dwa – trzy
razy na komisji i sesji dostaje wiêcej,
ni¿ cz³owiek pracuj¹cy osiem godzin
dziennie przez ca³y miesi¹c. Tak¿e w
porównaniu do radnego gminy, który
ma dietê dwa – trzy razy mniejsz¹, a
tyle samo wiêcej obowi¹zków. To by³
skandal, który przeszed³ bez echa.
Teraz znowu wygl¹da na to, ¿e te¿
bêdzie cicho. Kto bêdzie k³óci³ siê i
podosi³ krzyk, jak w grê wchodzi
kasa i to bardzo ³atwo dostêpna.
Wystarczy podnieœæ rêce.
Je¿eli ktoœ bêdzie chcia³ t³umaczyæ, ¿e na „trzynastki” s¹ jakieœ
przepisy i radni musieli, to tylko siê
zb³aŸni. Radny g³osuj¹c, podnosz¹c
rêkê, ma woln¹ wolê i nikt nie mo¿e
zmusiæ go, by rêkê podniós³.
Przepisy o „trzynastkach” pracowników bud¿etówki nie dotycz¹
burmistrzów, bo s¹ oni wybierani w
wyborach. O wysokoœci ich pensji
decyduje rada, a nie kategoria zaszeregowania. S¹ ju¿ raz dodatkowo wy-

bliczn¹ nie wystarczy ukoñczyæ 21 lat.
Osoba dojrza³a emocjonalnie, na krytykê nie obra¿a siê, stara siê natomiast
wyci¹gn¹æ wnioski. Obra¿anie moim
skromnym zdaniem, powinno zakoñczyæ siê w wieku przedszkolnym.
A ¿e to nie jest sytuacja jednostkowa proponujê urzêdnikom, by zanim
„wyskocz¹” z groŸb¹, szanta¿em,
¿¹daniem autoryzacji, odmow¹ udzielenia informacji, czy niezgod¹ na
obecnoœæ dziennikarzy na spotkaniach zapoznali siê z prawami, na które siê tak czêsto powo³uj¹. Obiekty
urzêdów nie s¹ mieszkaniami prywatnym, a urzêdnicy jego w³aœcicielami.
Niech urzêdnicy ró¿nego szczebla
przyjm¹ do wiadomoœci, ¿e prasa jest
nie od chwalenia, a od obserwowania
i przedstawiania faktów. A to czy fakty
te mówi¹ dobrze, czy Ÿle o wype³nianiu funkcji przez dane osoby, to nie
wina dziennikarzy. Zadaniem dziennikarzy jest baczne przygl¹danie siê,
czy te funkcje wype³niane s¹ prawid³owo i informowanie o tym spo³eczeñstwa. Mylenie krytyki pracy na
stanowisku publicznym z krytyk¹ osoby, jest iœcie dziecinne i nie na miejscu. Kard. Stefan Wyszyñski powiedzia³ kiedyœ: „Cz³owiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia,
które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.” Za to nie mo¿na
mieæ ¿alu do nikogo, prócz siebie.
Tylko, ¿e jak to ju¿ zauwa¿y³ Thomas Merton „Cz³owiek jest gotów
zostaæ bogiem, a zamiast tego czêsto okazuje siê ba³wanem.”
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Co to za liberalizm, który uznaje socjalistyczne rozdawnictwo

Przyznanie burmistrzom „trzynastek” (dla m³odszych, którzy mog¹
nie zrozumieæ o czym mowa, to taki
pozosta³y po komunie przywilej
otrzymywania trzynastej pensji za to,
¿e siê przychodzi do pracy, jest siê w
tej pracy trzeŸwym i takie tam duPeerele) uwa¿am za skandal.
Nie przepracowuje siê przecie¿
13 miesi¹ca, bo go nie ma w kalendarzu, ale otrzymuje siê trzynast¹ pensjê, jakby ten 13 miesi¹c by³.
Radni, którzy podnosz¹c rêce i
uchwalaj¹c burmistrzom „trzynastki” powinni siê wstydziæ albo i z³o¿yæ mandaty. Z jednej strony za marnotrawienie pieniêdzy podatników,
z drugiej i wa¿niejszej - za psucie
idei samorz¹du, o który z czêsto wielkim poœwiêceniem walczy³o wielu
ludzi w naszym kraju. Dzisiaj tamto
poœwiêcenie oœmieszyli i cofnêli ideê
samorz¹dnoœci o kilka kroków
wstecz. Pierwszym takim cofniêciem
by³o ustalenie wysokoœci diet radnych powiatów przekraczaj¹cych
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nagradzani, gdy rada ustala im wysokoœæ dodatku specjalnego, przypomnê od 20 do 40 procent i jego wysokoœæ jest traktowana jako nagroda za
dobr¹ pracê. Jest uznaniowa. Rada
mo¿e go podwy¿szaæ lub obni¿aæ.
Trzecim powodem do wstydu za
„trzynastki” jest fa³szowanie pojêæ,
co by³o charaktesrystyczne dla komuny. Coœ nazywa³o siê czymœ innym.
Wymyœlenie pojêcia 13 pensji to tak
jakby wymyœliæ ósmy dzieñ tygodnia.
Psucie samorz¹du to powrót do
tej nowomowy. Niech ona sobie bêdzie w jakichœ reliktowych zapisach,
ale po co j¹ wprowadzaæ do samorz¹du? No có¿, rz¹dz¹ libera³owie etatyœci (to taka polska specjalnoœæ), a to
oznacza, ¿e jak zobacz¹ kasê, to znikaj¹ wszelkie idee polityczne.
U przedsiêbiorców „trzynastki”
to abstrakcja. Oni musz¹ dodatkowo
przepracowaæ 13 godzinê w ka¿dym
dniu, by móc zap³aciæ dodatkowy podatek na „trzynastkê” urzêdnikom.
Kazimierz Rynkiewicz
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Sesja nadzwyczajna

Ceny wody, spó³ka „szpitalna”
i „trzynastka”
(WÊGORZYNO) W czwartek,
14 lutego, w Wêgorzynie odbêdzie
siê sesja nadzwyczajna rady miejskiej wed³ug – jak widnieje w og³oszeniu - porz¹dku zaproponowanego
przez burmistrza. Rozpocznie siê o
godz. 15.00.
W pierwszym punkcie starosta
Antoni Gutkowski ma przekonywaæ radny do przyst¹pienia do

spó³ki prawa handlowego zawi¹zywanej przez gminy powiatu w
celu wykupienia maj¹tku szpitala.
Drugim wa¿nym punktem ma byæ
zatwierdzenie op³at za wodê i œcieki. Trzeci wa¿ny punkt zaproponowany przez pani¹ burmistrz to
przyznanie jej tzw. trzynastki, czyli dodatkowego wynagrodzenia
rocznego za 2007 rok.
(r)

Tydzieñ Pomocy Ofiarom Przestêpstw
Prokurator Rejonowy w £obzie informuje, ¿e w dniach od 22 lutego
2008r. do dnia 29 lutego 2008r. po raz kolejny zostanie zorganizowany
„Tydzieñ Pomocy Ofiarom Przestêpstw”. W zwi¹zku z tym w siedzibie
Prokuratury Rejonowej w £obzie przy ul. Sienkiewicza 4 (pokój nr 2)
w godzinach od 07.30 do godz. 17.00 prokuratorzy bêd¹ prowadzili
dy¿ury poœwiêcone udzielaniu osobom pokrzywdzonym przestêpstwem informacji o przys³uguj¹cych im uprawnieniach.

Cmentarz do wgl¹du
(£OBEZ). W zwi¹zku ze
zmian¹ przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
£obez „Cmentarz” ³obzianie maj¹
prawo wgl¹du do projektu wraz z
prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko. Mo¿liwoœæ zapoznania siê z
planem bêdzie od 18 lutego do 17
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marca. Dyskusja publiczna nad
przyjêtymi w projekcie planu rozwi¹zaniami odbêdzie siê 28 lutego
w Urzêdzie Miejskim w £obzie o
godz. 13.00.
Równoczeœnie ka¿dy kto ma uwagi do projektu mo¿e wnieœæ uwagi na
piœmie i sk³adaæ je do burmistrza z
podaniem danych osobowych. (m)

Komunikat Dowództwa Si³ Powietrznych

Ceremonia po¿egnania Lotników
poleg³ych w katastrofie samolotu
CASA C-295.
W dniu 18 lutego 2008 roku, na terenie lotniska 21. Bazy Lotniczej w Œwidwinie odbêdzie siê ceremonia po¿egnania tragicznie
zmar³ych Lotników. Rozpocznie siê ona o godzinie 10.00 Msz¹
¯a³obn¹ celebrowan¹ przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego
gen. dyw. Tadeusza P£OSKIEGO.
W uroczystoœci przygotowanej zgodnie z Ceremonia³em
Wojskowym, wezm¹ udzia³ Rodziny poleg³ych ¯o³nierzy, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej, Szef Sztabu Generalnego WP, Dowódca Si³ Powietrznych, kierownicza kadra MON i Si³ Zbrojnych RP, delegacje samorz¹dowe, delegacje jednostek wojskowych, zaproszeni goœcie.
Po zakoñczeniu Mszy ¯a³obnej odczytane zostan¹ postanowienia i decyzje o nadaniu odznaczeñ poleg³ym. Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP odczyta postanowienie o poœmiertnym awansowaniu oficerów na stopnie generalskie.
Akty mianowania zostan¹ wrêczone Rodzinom ofiar.
Po zakoñczeniu Mszy ¯a³obnej planowane s¹ okolicznoœciowe
przemówienia min.: Prezydenta RP Lecha KACZYÑSKIEGO, Ministra Obrony Narodowej Bogdana KLICHA.
Ceremonia po¿egnania poleg³ych Lotników zakoñczy siê odprowadzeniem trumien. Odegrany zostanie „Marsz Lotników”, po
nim nast¹pi salwa honorowa, na zakoñczenie us³yszymy pieœñ „Œpij
Kolego”. Symbolicznym po¿egnaniem bêdzie przelot nad miejscem uroczystoœci klucza samolotów Su-22.
Uroczystoœæ zakoñczy siê oko³o godziny12.25.
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Szpital w Resku - kalendarium
D³ug w pierwszej fazie wynosi³ 200 tys. z³, gdy
chcia³y przej¹æ gminy - 6 mln, kiedy powsta³
powiat przekroczy³ 8 mln.
Zatrudnienie w szpitalu:
- styczeñ 1992 zatrudnionych 507
osób
- styczeñ 2000r zatrudnionych
257 osób
- styczeñ 2001 184 osoby
- styczeñ 2002 137 osób
- styczeñ 2008 - 107
1 lipca 1993 rozpoczêty remont
szpitala;
Marzec 1995 propozycja Dyrektora Wydzia³u Zdrowia Urzêdu Wojewódzkiego zorganizowania w Szpitalu
Resko Oœrodka Oparzeñ na Polskê Pó³nocn¹. Prace przy remoncie wstrzymane. W trakcie dwóch lat rozwa¿añ nad
tak¹ ewentualnoœci¹ za³o¿ono klimatyzacjê na bloku operacyjnym wraz z
dobudow¹ kondygnacji.
23 grudnia 1996 Dyrektor Wydzia³u Zdrowia postanawia, ¿e Szpital w
Resku bêdzie szpitalem opieki d³ugoterminowej.
W marcu 1997 podpisane porozumienie z Wojewod¹. Wynika z niego, ¿e
szpital w Resku bêdzie szpitalem czterooddzia³owym (wewnêtrzny, chirurgiczny, ginekologiczny i pielêgnacyjno
- opiekuñczy); rozpoczêcie dzia³alnoœci szpitala wyznaczono na prze³om
1997 i 1998 roku
Wydzia³ Zdrowia nie przekaza³ nale¿nych pieniêdzy na dokoñczenie remontu szpitala. Na pocz¹tku marca
1998 r. remont ukoñczono.
PaŸdziernik 1998 Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w £obzie uzyska³ samodzielnoœæ.
Do koñca 1998 trwa³y negocjacje z
nowymi w³adzami UW na temat dotacji
na wyposa¿enie.
Czêœæ kwoty wp³ynê³o na prze³omie
roku 1998 i 1999. To pozwoli³o na wyposa¿enie kuchni, pralni i sterylizacji.
8 marca 1999 dyrektor szpitala SP
ZZOZ £obez W³odzimierz Ciuka zosta³
zaproszony do Starosty Gryfickiego na
spotkanie, w którym uczestniczyli: starosta gryficki, starosta stargardzki, burmistrz Reska, radni powiatowi z Reska.
Panowie starostowie zwrócili siê do dyrektora, by wyrazi³ zgodê na przekazanie szpitala do Gryfic. Wszyscy byli za,
prócz dyrektora.
W po³owie roku 1999 przygotowana procedura przekszta³cenia ca³ego
szpitala w Resku na szpital opieki d³ugoterminowej.

9 grudnia 1999 r. wp³ynê³a kolejna
transza, za któr¹ zosta³ wyposa¿ony
oddzia³ wewnêtrzny, co pozwoli³o na
jego uruchomienie.
Pod koniec 2000 starostwo w Stargardzie jako nowy podmiot za³o¿ycielski wydziela podstawow¹ opiekê zdrowotn¹.
Dramatyczna sytuacja finansowa,
trwaj¹ca od 1 stycznia 1999 r., spowodowa³a, ¿e w 2000 r. ówczesny dyrektor
SP ZZOZ £obez W³odzimierz Ciuka
zg³osi³ do starosty stargardzkiego formalny wniosek zatwierdzony przez
Radê Spo³eczn¹ o likwidacjê SP ZZOZ
£obez, polegaj¹cy na wydzieleniu pozosta³ych zak³adów wchodz¹cych w
sk³ad Zespo³u, czyli szpitala i przychodni specjalistycznej. Wniosek pozosta³ bez odzewu.
Pod koniec 2000 po uzgodnieniu z
dyr. Kasy Chorych, zgodnie z przyjêt¹
procedur¹ dyrektor z³o¿y³ ofertê na
szpital na 2001 rok poszerzon¹ o oddzia³ rehabilitacji neurologicznej.
Oferta prawie w ca³oœci odrzucona.
2001 Zarz¹d starostwa stargardzkiego poleci³ podpisaæ umowê z Kas¹
tylko na poszerzony oddzia³ pielêgnacyjno - opiekuñczy. Polecenie nie zosta³o wykonane. Dyrektor zosta³ skierowany na urlop.
Za³oga, NSZZ „Solidarnoœæ”
mieszkañcy gmin Reska, £obza i Radowa udali siê na demonstracjê pod siedzibê Kasy. Demonstracja sprzeciwu przynios³a w miarê pozytywne rozstrzygniêcia. Nie zakontraktowano oddzia³u rehabilitacji neurologicznej.
2001próby zakontraktowania chirurgii i oddzia³u okulistycznego. Wnioski odrzucone.
Marzec 2002 otwarcie w szpitalu
trzeciego oddzia³u, którego profil zosta³ zmieniony przez Kasê Chorych z
rehabilitacji neurologicznej na oddzia³
d³ugoterminowy o profilu neurologicznym.
W maju 2001 roku Rada Powiatu
w Stargardzie podjê³a uchwa³ê upowa¿niaj¹c¹ Zarz¹d do podjêcia dzia³añ
zmierzaj¹cych do likwidacji Samodzielnego Publicznego ZOZ-u w
£obzie.
Dzia³ania zosta³y wstrzymane z
chwil¹ uzyskania informacji o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2002 roku powiatu ³obeskiego. Znowu liczono, ¿e „problem” szpitala w Resku rozwi¹¿e siê w
sposób urzêdowy i nie bêdzie siê z tym
wi¹za³o obci¹¿enie finansowe dla powiatu stargardzkiego
14 maja 2002 - pose³ Czes³aw Marzec spotka³ siê z burmistrzem Reska i
przewodnicz¹cym ko³a SLD. Omawiano problem przekazania szpitala w Resku przez starostwo w Stargardzie
Szczeciñskim.
22 sierpnia 2002 pose³ Czes³aw
Marzec w £obzie spotka³ siê ze starost¹
i sekretarzem powiatu, a w Resku - z
burmistrzem gminy. Tematem spotkañ
by³o utworzenie Zespo³u Opieki Zdrowotnej w nowo powsta³ym powiecie
oraz funkcjonowanie szpitala w Resku.
2003 szpital popad³ w d³ug szacowany na blisko 12 mln z³otych, konta
zaj¹³ komornik.

30.09.2003 Rada Powiatu upowa¿ni³a Zarz¹d do zaci¹gniêcia kredytu w wysokoœci 500 tys. z³, po to,
gdy komornik og³osi licytacjê sprzêtu, wykupiæ go.
Wrzesieñ 2003 powsta³ Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej INTERMED, z siedzib¹ w Nowogardzie.
Powstanie Szpitala sta³o siê mo¿liwe w
2004 r. Równolegle, oprócz szpitala w
Resku, otwarto wielospecjalistyczne
przychodnie w Resku i £obzie
Marzec 2004
Kontrakt otrzyma³ podmiot, który
bra³ udzia³ w konkursie. Nie dosz³o do
podpisania umowy pomiêdzy podmiotem a dyrektorem ZZOZ. Stanowisko
Ministra Zdrowia - nie jest mo¿liwe
ponowne przejêcie szpitala. Powiat
³obeski za wydzier¿awieniem szpitala.
Propozycja dzier¿awy nie zosta³a przyjêta przez Starostwo Stargard. Stargard
za sprzeda¿¹ nieruchomoœci dla Starostwa £obez.
25 paŸdziernika 2006
Zarz¹d powiatu w Stargardzie
Szczeciñskim wyrazi³ zgodê na bezprzetargowe wynajêcie nieruchomoœci
Szpitala w Resku, bêd¹cej w u¿ytkowaniu SP ZZOZ w £obzie w likwidacji i
wyposa¿enia Szpitala w Resku oraz
ca³ego wyposa¿enia od 1 stycznia 2007
r. do 31 grudnia 2009 r. podmiotowi,
który ma zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na œwiadczenie us³ug medycznych w zakresie lecznictwa zamkniêtego.
Grudzieñ 2006
Na wniosek powiatu ³obeskiego
premier Kaczyñski podj¹³ decyzjê o
przekazaniu na w³asnoœæ nieruchomoœci szpitala w Resku i przychodni w
£obzie dla powiatu ³obeskiego. T¹ decyzjê powiat stargardzki zaskar¿y³.
Punktem spornym by³o to, ¿e w 2003
roku premier odmówi³ powiatowi ³obeskiemu przekazania nieruchomoœci
SPZZOZ, poniewa¿ na nieruchomoœci
funkcjonowa³ SPZZOZ. Gdy powiat
stargardzki podj¹³ decyzjê o likwidacji
SPZZOZ, starosta £obeski uzna³ za
zasadne wyst¹piæ o przekazanie tych
nieruchomoœci na w³asnoœæ dla powiatu ³obeskiego. W tej sytuacji prawnej
Prezes Rady Ministrów podzieli³ ten
pogl¹d.
Poprzedni Zarz¹d Powiatu wyst¹pi³
do wojewody o wykreœlenie z urzêdu
SPZZOZ w £obzie z rejestru zak³adów
opieki zdrowotnej.
28 wrzeœnia 2007 Wojewódzki
S¹d Administracyjny stwierdzi³, ¿e
zaskar¿ona decyzja nie podlega wykonaniu.
7 lutego 2008 w Starostwie Powiatowym w £obzie Zarz¹d Powiatu spotka³ siê z burmistrzami i wójtem. Obecni byli wszyscy szefowie gmin. Ustalono, ¿e nale¿y podj¹æ dzia³ania w celu
utworzenia spó³ki prawa handlowego,
która wykupiæ ma nieruchomoœci i ruchomoœci, niezbêdne do prowadzenia
szpitala. Jednoczeœnie od biez¹cego
tygodnia wznowione zostan¹ negocjacje z komornikiem w Gryficach, w celu
zakupu ruchomoœci oraz z Zarz¹dem
Powiatu Stargardzkiego w celu zakupu
nieruchomoœci.
(m)
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Byli chêtni, by kupiæ wyposa¿enie sal operacyjnych, bez których szpital istnieæ nie mo¿e

Szpital w rêkach gmin?
(RESKO). Dopiero realne zagro¿enie, jakim sta³a siê chêæ i mo¿liwoœæ wykupienia sprzêtu z sal operacyjnych i kot³owni reskiego szpitala
przez zarz¹d okolicznych szpitali, obudzi³o w samorz¹dowcach ca³ego
powiatu wzmo¿one dzia³ania. Wprawdzie dotychczas czynione by³y ro¿ne kroki w tym zakresie, jednak nie przynosi³y one skutku. Wizja pustych
sal operacyjnych o ma³o nie sta³a siê faktem.

Og³oszona na 8 lutego sesja rady
miejskiej zgromadzi³a w sali biblioteki gro mieszkañców miasta. Przysz³oœæ szpitala, to dla nich te¿ miejsca
pracy. Pe³ni niepokoju oczekiwali na
to, co samorz¹dowcy maj¹ im do przekazania. S³yszeli ju¿ o wyczynie dr.
Jacka Kargula, dyrektora Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej
„Intermed”, który nie dopuœci³ do
oglêdzin sprzêtu wystawionego na licytacjê. Jednak wyprzeda¿ sprzêtu
medycznego zosta³a tylko przesuniêta. Wœród reszczan panowa³o pe³ne
oczekiwania napiêcie. Z tego te¿ powodu, nim rozpoczêto obrady sesji,
g³os zabra³ Grzegorz Wasilewicz, sekretarz Starostwa Powiatowego w
£obzie. Ju¿ w pierwszych s³owach
zapewni³ reszczan, ¿e nigdy nie by³o
takiej opcji, by szpital w Resku mia³
byæ zamkniêty.
- Kwestia dotyczy nie dalszego
funkcjonowania, ale pieniêdzy – wyjaœnia³. Z tego te¿ powodu w ubieg³y
czwartek Zarz¹d powiatu spotka³ siê
z burmistrzami i wójtem, by ustaliæ
udzia³ gmin we wspólnych przedsiêwziêciach maj¹cych na celu trwa³e
rozwi¹zanie problemów s³u¿by zdrowia. Na spotkaniu 7 lutego obecni
byli wszyscy szefowie gmin. Wówczas te¿ ustalono, ¿e jedynym rozwi¹zaniem jest utworzenie spó³ki prawa
handlowego, która wykupi nieruchomoœci i ruchomoœci, niezbêdne do prowadzenia szpitala. Równoczeœnie, w
bie¿¹cym tygodniu maj¹ byæ prowadzone rozmowy z komornikiem w
Gryficach, na temat mo¿liwoœci zakupu ruchomoœci przed kolejn¹ licytacj¹
oraz z Zarz¹dem Powiatu Stargardzkiego w celu zakupu nieruchomoœci.
Sekretarz powiatu pocieszy³ zebranych, ¿e z regu³y komornik w ta-

kiej sytuacji podchodzi ¿yczliwie. Oddanie szpitala nigdy nie by³o rozpatrywane. Dyrektor Wydzia³u Polityki
Spo³ecznej Wies³aw Ma³y doda³: – jestem pe³en uznania dla dzia³añ pana
Kargula. Jednak samo dzia³anie pana
doktora niewiele wnios³o, bowiem
wszystkie podmioty, które mia³y
uczestniczyæ w licytacji, nie posiada³y
20 proc. gotówki za licytowan¹ rzecz.
S³owa sekretarza nieco uspokoi³y
mieszkañców, jednak wszyscy doskonale pamiêtali obietnice, deklaracje i zaprzepaszczone szanse, jakie
mia³y miejsce od czasu powstania
powiatu. Ta kuriozalna sytuacja, w
której powiat nie jest w³aœcicielem
szpitala, choæ jeszcze nie tak dawno
has³em przewodnim w walce o placówkê by³y s³owa - „Powiat to szpital”, doprowadzi³a do zmêczenia zarówno mieszkañców jak i pracowników placówki. W samym szpitalu i
przychodniach specjalistycznych
pracuje 107 osób. To oni, ich rodziny
i mieszkañcy, którzy nie wyobra¿aj¹
sobie, ¿e szpitala mog³oby nie byæ,
byli pomiêdzy dwoma graczami, rozgrywaj¹cymi z góry przegran¹ grê o
szpital: starostwo w Stargardzie
Szczeciñskim oraz starostwo w
£obzie. Gdy 7 lat temu by³a mo¿liwoœæ przejêcia szpitala za d³ugi wynosz¹ce 8 milionów z³, wówczas
kwota ta wydawa³a siê dla starostwa
zbyt wysoka. Nowo powsta³y powiat
chcia³, by przekazanie szpitala nie
wi¹za³o siê ze sp³at¹ d³ugów. Tê koniecznoœæ wci¹¿ zrzuca³ na powiat
stargardzki. Starostwo w Stargardzie
jednak wci¹¿ utrzymywa³o tward¹
politykê – szpital odda tylko z d³ugami. W konsekwencji siedmioletnich
nieporozumieñ Stargard wygra³. Stargardowi nie potrzebny jest szpital w

Resku, który generuje jedynie d³ugi,
jest placówk¹ lecznictwa zamkniêtego dla mieszkañców s¹siedniego powiatu, a wszelkie roszczenia dostawców skupi¹ siê na bud¿ecie powiatu
za³o¿ycielskiego. Dlatego te¿ szpital
w Resku jest w stanie likwidacji. To
posuniêcie spowodowa³o, ¿e powiat
³obeski postanowi³ przej¹æ od powiatu stargardzkiego szpital. Na to nie
wyda³ zgody wojewoda. Drugie ju¿ w
historii szpitala og³oszenie komornika o licytacji nie spowodowa³y ¿adnych konkretnych ruchów. Dopiero
wówczas, gdy na licytacji zjawi³y siê
osoby ze œcis³ych zarz¹dów szpitali w
Bia³ogardzie i Gryficach, z myœl¹, by
wykupiæ sprzêt z sal operacyjnych i
kot³owni, szybko zorganizowano
spotkanie i ustalono konkretne dzia³ania. Nie by³oby takiej mo¿liwoœci,
gdyby dr J. Kargul nie dopuœci³ do
oglêdzin i gdyby przedstawiciele obu
ZOZ-ów mieli przy sobie konieczn¹
gotówkê. Tylko z tych powodów przetarg zosta³ od³o¿ony.
- Niewiele brakowa³o, by komornik sprzeda³ sprzêt. Byli chêtni, by ten
maj¹tek kupiæ, chodzi³o m.in. o wyposa¿enie kot³owni i sal operacyjnych, bez których szpital istnieæ nie
mo¿e. Starostwo i gminy widz¹ swój
udzia³ w tym, by wykupiæ mienie ruchome, a potem nieruchome. Jaki
udzia³ bêdzie potrzebny, gmina da.
Starostwo równie¿ zapewni³o, ¿e ze
swej strony do³o¿y konieczn¹ kwotê
– powiedzia³ Arkadiusz Czerwiñski,
burmistrz Reska.
Teraz od poszczególnych rad
miast i gmin zale¿eæ bêdzie, czy do³¹cz¹ do spó³ki prawa handlowego
(samorz¹dów i Intermedu), która mia³aby przej¹æ maj¹tek ruchomy i nieruchomy.

W dyskusji g³os zabra³ równie¿ dr
J. Kargul. – Chcia³em podziêkowaæ
w³adzom gminy, która udzieli³a wparcia naszej firmie. Wczorajsze spotkanie, to przyk³ad tego, jak nie mo¿na
robiæ nic, a gasiæ po¿ar, gdy siê pali.
Poprzednie w³adze na ten cel zabezpieczy³y 500 tys. z³, by uchroniæ ruchomoœci szpitalne. Ka¿da rata dzier¿awy wp³ywa na konto komornika.
Dla mnie jest jasne, ¿e zakup mia³ na
celu unieruchomiæ nas. Nie chcieli
kupiæ dlatego, ¿e nie maj¹, ale po to,
byœmy nie mogli ju¿ œwiadczyæ us³ug
i by przej¹æ kontrakt. Dlatego odmówi³em oglêdzin. Inna rzecz, ¿e sprzêt
nie by³ dla nich atrakcyjny, bo nie posiada gwarancji. Wczoraj rozmawialiœmy ze starostwem, nic nie jest takie
pewne. Dla nas lepiej zakoñczyæ dzia³alnoœæ, ni¿ brn¹æ dalej. Cieszê siê, ¿e
gminy wziê³y na siebie odpowiedzialnoœæ w³aœcicielsk¹. Mo¿emy œwiadczyæ us³ugi, jest personel medyczny.
Przy utworzeniu spó³ki mo¿na siêgaæ
po œrodki unijne. Jeœli powiat jest w
stanie wy³o¿yæ 3 miliony na DPS, w
którym mieszka czterech pensjonariuszy z powiatu ³obeskiego, to niech
do³o¿y te¿ do szpitala. Ruchomoœci
komornik wyceni³ na nieca³e 800 tys.
z³. Sprzêt jest wyeksploatowany, ale
musi dzia³aæ, a szpital musi mieæ partnera. I musimy wiedzieæ na jak d³ugo
mamy dzier¿awê. W banku pokazuje
siê umowê dzier¿awy na rok, nie
mo¿e byæ poni¿ej, a sprzêt jest drogi.
Po tych s³owach poczu³ siê wywo³any do tablicy sekretarz powiatu.
- Nie mo¿na mówiæ, ¿e nic siê nie
robi³o. Chcieliœmy, by wojewoda wykreœli³ ZOZ, moglibyœmy wtedy przej¹æ ZOZ i utworzyæ nowy. Wojewoda
nie zgodzi³ siê – powiedzia³.
W dyskusji ponownie g³os zabra³
dr J. Kargul.
- To nie jest tak, ¿e szpitalami nie
bêd¹ zarz¹dzaæ samorz¹dy, a województwa. Powiaty bêd¹ musia³y siê
zajmowaæ placówkami lecznictwa
zamkniêtego, ale bêd¹ w spó³kach
prawa handlowego, a nie jako podmioty za³o¿ycielskie. Ju¿ obecnie
ponad 80 szpitali w Polsce prowadzonych jest przez spó³ki prawa handlowego. Dziêki temu maj¹ mo¿liwoœæ
czerpania œrodków unijnych. Zdrowie jest rzecz¹ najcenniejsz¹ i nie
mo¿emy kluczyæ. Gdybyœmy siedem
lat temu zdecydowali siê na to, dziœ
nie musielibyœmy siê ponownie spotykaæ, a szpital mia³by siê dobrze – powiedzia³.
Od przysz³ego tygodnia wznowione zostan¹ negocjacje z komornikiem w Gryficach, w celu zakupu
sprzêtu oraz z Zarz¹dem Powiatu
Stargardzkiego w sprawie zakupu
nieruchomoœci. Radnych miejskich i
gminnych w £obzie, Dobrej, Wêgorzynie i Radowie Ma³ym czeka decyzja o przyst¹pieniu do spó³ki i zobligowania na ten cel kwoty. W Resku
radni uchwa³ê o przyst¹pieniu do
spó³ki prawa handlowego przyjêli
jednog³oœnie.
(mm)

Str
Str.. 6

RESKO

tygodnik ³obeski 12.02.2008 r.

Dlaczego inwestor nie zawiadomi³ jakie jest za a jakie przeciw?

B³¹d czy krecia robota???
(RESKO). Planowana w tej
gminie budowa fermy norek
spêdza sen z powiek
mieszkañcom. Podczas
sesji Rady Miejskiej radni
oczekiwali od burmistrza
Reska deklaracji, ¿e
do jej budowy nie dopuœci.
Podczas obrad Rady Miasta kwesti¹ sporn¹ sta³ siê wniosek o warunkach zabudowy, jaki burmistrz Reska
Arkadiusz Czerwiñski wyda³ inwestorowi. Przedsiêwziêcie dotyczy
budowy i prowadzenia fermy norek.
Zarówno mieszkañcy jak i radni domagali siê wyjaœnieñ, dlaczego burmistrz nie pokwapi³ siê poinformowaæ mieszkañców o celu inwestycji.
Wprawdzie burmistrz A. Czerwiñski
wielokrotnie wyjaœnia³, i¿ procedura
by³a zgodna z prawem, bowiem dopiero przy decyzji œrodowiskowej,
poprzedzaj¹cej wydanie zezwoleñ
niezbêdnych przed rozpoczêciem
inwestycji, informuje siê mieszkañców, którzy wówczas s¹ stron¹, to i
tak wci¹¿ powracano do kwestii decyzji o warunkach zabudowy.
Pierwsz¹ decyzjê o warunkach
zabudowy burmistrz Reska wyda³
jeszcze w 2006 r. Wniosek o wydanie decyzji œrodowiskowej wp³yn¹³
do Urzêdu Miejskiego w Resku w
paŸdzierniku ub.r. Przy tej okazji
mieszkañcy zostali poinformowani
o inwestycji. To spowodowa³o
wzburzenie wœród mieszkañców i
domniemania, ¿e Urz¹d planuje
dzia³ania za ich plecami. Uznali, ¿e
zostali poinformowani ju¿ po podjêciu decyzji. Pod koniec listopada
mieszkañcy napisali wniosek do
Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego o stwierdzeniu niewa¿noœci decyzji. SKO zwróci³o siê do
nich, by siê okreœlili, czy chc¹ uniewa¿nienia decyzji, czy wznowienia
postêpowania. Wol¹ mieszkañców
by³o wznowienie postêpowania. To
oznacza, ¿e osoby, które dotychczas
nie by³y stron¹, teraz mog¹ wyraziæ
swoj¹ opiniê. Postanowienie SKO
przysz³o do Urzêdu w Resku 7 lutego br. Równoczeœnie w magistracie
pope³niono formalny b³¹d. Wysy³aj¹c raport o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko nie trzymano siê œciœle procedur. Przed
wys³aniem raportu Urz¹d powinien
wyst¹piæ z zapytaniem, czy jest on
konieczny, a jeœli tak, to w jakim zakresie. Starostwo w £obzie wymaga³o pe³nego zakresu, w zwi¹zku z
tym magistrat musia³ uzupe³niaæ dokument. Sanepid jednak zaopinio-

wa³ raport niepe³ny. W tych okolicznoœciach Urz¹d musia³ wys³aæ poprawione wersje zarówno do starostwa jak i sanepidu. Raporty jeszcze
nie wróci³y do Reska.
W tym tygodniu zostan¹ wydane
decyzje o wznowienie postêpowania o wydaniu warunkach zabudowy. Po wpisaniu nowych wniosków
mo¿na wydaæ opiniê negatywn¹,
jednak, jak t³umaczy³ burmistrz, aby
j¹ obroniæ nale¿y mieæ mocne atuty.
Dlatego te¿ burmistrz Reska proponowa³, by z tak¹ decyzj¹ poczekaæ do
momentu wydania decyzji œrodowiskowej. Jak uwa¿a – w tym wypadku
³atwiej jest obroniæ swoje stanowisko, tym bardziej, ¿e g³os mo¿e zabraæ wiêksza liczba mieszkañców.
- W tym raporcie by³o wiele b³êdów, nie zgadzaj¹ siê odleg³oœci i
nazwiska. Nie wiem, ten raport przekopiowany jest z jakiegoœ innego.
Inna sprawa dlaczego przed wydaniem warunków zabudowy w 2006
roku nie ustalono tych stron, je¿eli
architekt wskaza³, ¿e ta inwestycja
mo¿e byæ uci¹¿liwa dla œrodowiska,
a nie tylko dla najbli¿szych s¹siadów.
Ju¿ wtedy powinno siê nie powiadamiaæ tylko bezpoœrednich s¹siadów,
ale podaæ do wiadomoœci publicznej - chocia¿by w sposób zwyczajowo przyjêty na tablicy og³oszeñ.
Dopiero przy wszczêciu postêpowania œrodowiskowego mieszkañcy siê
o tym dowiedzieli. Dlaczego te osoby w pierwszym postêpowaniu zosta³y ca³kowicie pominiête? By³o
ono robione ca³kowicie po cichu. –
mówi³ radny Andrzej Nowak.
Burmistrz po raz kolejny t³umaczy³, ¿e aby otrzymaæ pozwolenie
na budowê nale¿y otrzymaæ w tym
wypadku dwie decyzje – zabudowy
i œrodowiskow¹. Przy decyzji œrodowiskowej analizuje siê wp³yw tej
decyzji na œrodowisko. I dopiero
przy œrodowiskowej analizuje siê,
czy taka inwestycja mo¿e teoretycznie powstaæ.
- •le siê sta³o, ¿e pracownik
urzêdu nie powiadomi³ mieszkañców, ale taka by³a jego interpretacja,
¿e nale¿y poinformowaæ tylko najbli¿szych. Zosta³ pope³niony b³¹d
nie tyle prawny, co spo³eczny. Wyci¹gnêliœmy wniosek na przysz³oœæ,
¿e nie zawsze nale¿y iœæ sztywno
drog¹ prawn¹. Nale¿y wszystkich
jak najwiêcej informowaæ, ¿eby nie
dosz³o do takich sytuacji. Czy to jest
naruszenie prawa czy nie, to siê oka¿e przez SKO, natomiast w tym proteœcie, który mieszkañcy wystosowali do SKO, Kolegium stwierdzi³o, ¿e nie ma przes³anek do zmieniania decyzji. Gdyby decyzja nie by³a
wydana zgodnie z prawem, to by³a-

by uniewa¿niona. Natomiast œrodowiskowa mówi o wp³ywie, jaki ma
inwestycja nie tylko na najbli¿sze
otoczenie, ale i nawet ca³¹ gminê i
wtedy s¹ obwieszczenia dla wszystkich mieszkañców. Pracownik
twierdzi³, ¿e przeprowadzi³ to postêpowanie tak, jak zawsze we
wszystkich innych. Gdyby nie zale¿a³o mi na tym, by tej inwestycji nie
by³o, tego postêpowania bym nie
wznowi³ – t³umaczy³ burmistrz.
Radny A. Nowak nie dawa³ za
wygran¹.
– Czy nie mo¿na tego by³o na

pocz¹tku zrobiæ i nie dawaæ warunków zabudowy inwestorowi? pyta³. A. Czerwiñski oœwiadczy³, ¿e
gdy podpisywa³ stosowne dokumenty, na za³¹czonej mapce pobranej ze
starostwa nie by³o naniesionego budynku. Wówczas nie widzia³ ¿adnych przeciwwskazañ do wydania
decyzji o warunkach zabudowy.
- To by³ mój b³¹d. To skupia siê
teraz na mnie i na mieszkañcach. Nie
jest jednak powiedziane, ¿e gdybym
odmówi³, to nie p³acilibyœmy inwestorowi odszkodowania. Decyzja o
warunkach zabudowy jest stwierdzeniem, jakie warunki trzeba spe³niæ, ¿eby taka budowa powsta³a. Nie
mo¿na wydaæ decyzji na zasadzie
nie, bo nie. To nie jest zale¿ne od
woli wydaj¹cego opiniê, my jesteœmy zale¿ni od przepisów prawa. Ja
mogê siê przyznawaæ do tego b³êdu
ile pan chce, jeœli ktoœ nic nie robi,
nie pope³nia b³êdu.
W dyskusjê w³¹czy³a siê mieszkanka Reska.
- To tylko 2 km od Reska, wszyscy bêdziemy czuæ ten smród. To
smród nielitoœciwy i ci¹g³y, bo od-

pady lec¹ pod spód. Dlaczego inwestor nie zawiadomi³, jakie jest za, a
jakie przeciw? W Resku wszyscy
bêdziemy w¹chaæ. - mówi³a.
Andrzej Janczyszyn, so³tys Policka postanowi³ doprowadziæ przeci¹gaj¹c¹ siê ju¿ wymianê zdañ do
koñca.
- Tu jakieœ dwa fronty siê tworz¹,
burmistrz i radni. Zamiast tego powinniœmy usi¹œæ i szukaæ najlepszego rozwi¹zania. Nie ma co rozpatrywaæ co kto wykona³ kilka lat temu,
tylko zastanowiæ siê co teraz zrobiæ
- apelowa³.
Mimo tego apelu
mia³o siê wra¿enie, ¿e
radni nie s³uchaj¹c
burmistrza mieli wczeœniej przygotowane
pytania i postanowili
je przedstawiæ na forum.
Do wymiany zdañ
w³¹czy³ siê radny
Adam Seredyñski.
- Dziœ uczymy siê
na b³êdzie burmistrza.
Burmistrz bêdzie robi³
wszytko, aby nie by³o
fermy, ale konsekwencje bêd¹. Czy burmistrz
rozmawia³ z inwestorem i czy bêd¹ odszkodowania dla niego?
Koszty zwi¹zane z b³êdem poniesie gmina i
ponieœli ju¿ mieszkañcy – powiedzia³ radny.
Burmistrz po raz
kolejny t³umaczy³, ¿e zgodnie z liter¹ prawa wszyscy mieszkañcy
byliby poinformowani przed wydaniem decyzji œrodowiskowej, a
koszty by³yby wówczas, gdyby nie
wyda³ pozytywnej decyzji, choæ
tak¹ wydaæ powinien.
Radny A. Nowak zasugerowa³,
¿e w tej sytuacji mo¿e lepszym rozwi¹zaniem by³oby zawieszenie decyzji na rok i w tym czasie opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania, wykluczaj¹c tym samym mo¿liwoœæ ulokowania w gminie inwestycji.
Kwestia fermy norek wzbudza
wœród mieszkañców gminy i rady
wiele pytañ i kontrowersji. Podobnie by³o w gminie Radowo Ma³e. I
jak przy ka¿dej inwestycji zawsze
znajd¹ siê przeciwnicy, obawiaj¹cy
siê smrodu i degradacji œrodowiska,
jak i zwolennicy, widz¹cy w inwestycji szanse na miejsca pracy. Jaki
fina³ bêdzie mia³a zamierzana inwestycja, czas poka¿e. Póki co, wszyscy s¹ przeciw, ale czy nikt nie zmieni jeszcze decyzji, oka¿e siê w przysz³oœci.
(mm)
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Po przedwojennej willi zosta³ gruz
(£OBEZ). Po przedwojennej
willi przy ul. H. Sawickiej,
zosta³a tylko kupa gruzu.
Kiedyœ, gdy s³u¿y³ jako
biuro dla kombinatu
Suliszewice, zachwyca³
ka¿dego. Po upadku PGR
przejê³a go Agencja
Nieruchomoœci Rolnych.
Przez oko³o 10 lat Agencja
nie zrobi³a w³aœciwie nic,
by zabezpieczyæ obiekt
przed dewastacj¹
i oddzia³ywaniem
atmosferycznym.
PóŸniejsze, fatalne losy
willi doprowadzi³y do jego
wyburzenia. A¿ dziw bierze,
¿e obiekt nie znalaz³ siê
w rejestrze zabytków.
Park wokó³ willi przy ul. Hanki
Sawickiej by³ miejscem spacerów
wielu mieszkañców £obza. Ten urokliwy obiekt, po³o¿ony na peryferiach miasta, przyci¹ga³ swoj¹ magi¹
i klasycystycznym kszta³tem. Wielu
zastanawia³o siê, dlaczego niegdyœ
tak piêkny budynek poddany zosta³
niszcz¹cym dzia³aniom przyrody.
Dopiero po 10 latach od opuszczenia obiektu przez kierownic-

two PGR Agencja Nieruchomoœci
Rolnych zdecydowa³a siê na jego
sprzeda¿. Wówczas nadawa³ siê
jedynie do generalnego remontu.
Przed now¹ w³aœcicielk¹ sta³o nie
lada wyzwanie. Wyzwanie, któremu w konsekwencji nie podo³a³a.
Wprawdzie wymieni³a okna, wstawi³a szyby w œwietliku, po³o¿y³a
regipsy w œrodku, po³o¿y³a jedn¹
warstwê papy na dachu, jednak

k³opoty finansowe i zdrowotne
doprowadzi³y do tego, ¿e obiekt
przez kolejne lata znowu sta³ bez
opieki. Jedna warstwa papy po³o¿ona bez spojenia nie zapobieg³a
przeciekaniu, a wilgoæ i mróz zrobi³y resztê. Spory udzia³ w dewastacji obiektu mieli te¿ lokalni
wandale, którzy wybili szyby i
zaczêli dewastowaæ obiekt od
œrodka.
W zwi¹zku z tym, i¿ w³aœcicielka nie wykonywa³a ¿adnych prac,
ani nie op³aca³a podatków narós³
d³ug, wiêc gmina za³o¿y³a hipotekê.
Dziêki temu za czasów rz¹dów burmistrz Haliny Szymañskiej gmina w
zamian za zad³u¿enie przejê³a
obiekt. Mia³a tak¹ mo¿liwoœæ, jako
jeden z wielu podmiotów, którym
w³aœcicielka zalega³a z p³atnoœciami. D³ug opiewa³ na 140 tys. z³ i na
tyle oszacowano budynek z dzia³k¹.
Od tamtej pory w obiekcie wykonywane by³y tylko drobne prace zabezpieczaj¹ce, m. in. zasmo³owano
dach i zabezpieczono okna przed
w³amaniami.
- Gdy weszliœmy do budynku
zastaliœmy tam straszny widok.
Regipsy napuch³y od wilgoci.
Czêœæ z nich wisia³o, czêœæ spad³o
ju¿ na pod³ogê. Szyby by³y powybijane i widaæ by³o, ¿e miejsce to
s³u¿y³o za melinê. Co jakiœ czas
pracownicy chodzili tam i sprawdzali w jakim stanie jest obiekt,
gdy konieczne by³y naprawy, robili
to. Jednak d³ugotrwa³e dzia³anie
wody zrobi³o
swoje. Legary
by³y przegnite –
mówi Mieczys³aw Fojna, kierownik Wydzia³u
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami urzêdu miejskiego w £obzie.
Jak zapewnia M. Fojna, od
przejêcia obiektu gmina kilkukrotnie og³asza³a przetarg na
ten obiekt, jednak nie by³o
chêtnych.
- Dopiero teraz uda³o siê nam
sprzedaæ budynek za kwotê 140 tys.
z³. Dzia³ka zosta³a rozparcelowana
na cztery czêœci. Kupi³y je cztery
m³ode ma³¿eñstwa z myœl¹ o wyburzeniu stoj¹cego tam budynku i budowie czterech mieszkañ. Mogli tak
zrobiæ na podstawie ekspertyzy budowlanej, z której wynika³o, ¿e
obiekt nie nadaje siê ju¿ do remontu
– powiedzia³ kierownik.

A¿ dziw bierze, ¿e do obiektów zabytkowych wpisywane s¹
budynki szachulcowe, które ju¿
ze wzglêdu na wykorzystane materia³y s¹ nietrwa³e i ma³oatrakcyjne, a pomija siê ciekawy architektonicznie obiekt. Dziw te¿ bierze, ¿e maj¹c w swoich zasobach
taki budynek, gmina ogranicza³a
siê tylko do lokalnie og³aszanych
przetargów, a nie szuka³a kupca,
który by wyremonotwa³ willê. Zastanawia równie¿ dlaczego obiekt
ten nie zosta³ wytypowany na siedzibê Centrum Integracji Spo³ecznej na zasadzie porozumieñ,

skoro otrzyma³o œrodki na remont
z zewn¹trz i mog³oby podo³aæ zadaniu. Inna rzecz, ¿e notorycznie
brakuje mieszkañ, czy zamiast
³ataæ dziury, nie warto by³o wykonaæ remontu na tyle solidnego, by
wprowadziæ tam ludzi? Te pytania pozostaj¹ bez odpowiedzi.
Niebawem po pa³acyku znikn¹
nawet gruzy. Pozostan¹ zdjêcia i
nadzieja, ¿e kolejne atrakcyjne
obiekty wybudowane przed 1945
rokiem zostan¹ wpisane do rejestru zabytków, tym bardziej, ¿e
£obez takich pami¹tek przesz³oœci posiada niewiele.
(mm)
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W policji
zamiast do wojska
(REGION). Panowie, którzy
chcieliby uregulowaæ s³u¿bê
wojskow¹, a niekoniecznie
marz¹ o mundurach
wojskowych, mog¹ to zrobiæ
w szeregach policji.
Pierwszy termin sk³adania
wniosków do s³u¿by kandydackiej min¹³ 11 lutego. W tym terminie zaplanowano przyjêcie 20
osób. Pozosta³y jeszcze dwa: 14
kwietnia (20 osób) oraz 14 lipca
(35 osób). Chêtni mog¹ sk³adaæ
dokumenty w komendzie powiatowej.
S³u¿ba kandydacka trwa rok i
odbywa siê w systemie skoszaro-

wanym. Policjanci po 6 tygodniach przygotowania teoretycznego i praktycznego rozpoczynaj¹ s³u¿bê patrolow¹, wykonuj¹c czynnoœci administracyjno-porz¹dkowe.
- Kiedyœ nie praktykowano
delegowania oddzia³ów prewencji w teren. Teraz ma siê to zmieniæ. Na wniosek komendantów
policji funkcjonariusze ze s³u¿by kandydackiej bêd¹ oddelegowywani do jednostek, w których
bêdzie istnia³o takie zapotrzebowanie, ale nie na jeden dzieñ –
poinformowa³ zastêpca komendanta wojewódzkiego m³. insp.
Jacek Fabisiak.
(mm)

Skromnie
na czystoœæ
(WÊGORZYNO) Urz¹d Miejski
na utrzymanie porz¹dku,
administrowanych przez
Zarz¹d Dróg Powiatowych
w £obzie ulic i chodników
oraz zieleni przekaza³
Gminie dotacjê celow¹
w wysokoœci 19.109 z³.
W zwi¹zku z tym, i¿ w ubieg³ym roku kwota przeznaczona
na ten cel by³a zbyt niska, Gmina
REKLAMA

zwróci³a siê do starostwa, by to
okreœli³o szczegó³owo zakres
zadañ do wykonania na ulicach
oraz czêstotliwoœci ich wykonywania. Ulice, chodniki wraz z
pasami zieleni oraz parkingi,
które Gmina zobowi¹za³a siê
utrzymaæ w czystoœci to: ul.
Koœciuszki, ul. 3 Maja, ul. Podgórna, ul. Po³udniowa, ul. Przemys³owa, ul. Runowska, ul.
Szkolna oraz ul. Ks. F. Sosnkowskiego.
(mm)
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Pod czujnym okiem
(£OBEZ). Kwestia zbycia
udzia³ów £obeskiej Energetyki
Cieplej szczególnie interesuje
³obeskich radnych. Zobligowali
burmistrza, by radni mieli prawo
wgl¹du do wyników postêpowañ
przetargowych.
Zgodnie z informacj¹ podan¹
przez burmistrza £obza kupnem
udzia³ów Spó³ki zainteresowane s¹
trzy podmioty. Z³o¿y³y ju¿ swoje
oferty. Radnych ³obeskich interesuj¹ w szczególnoœci kryteria jakie
zostan¹ przyjête podczas wyboru
oferenta oraz fakt, czy rada bêdzie
mia³a mo¿liwoœæ wgl¹du w dokumentacjê przed rozstrzygniêciem
przetargu. – Jeœli tak, to Rada ma
mo¿liwoœæ podpowiedzi, jeœli jednak bêdzie mog³a zapoznaæ siê dopiero z wynikiem rozstrzygniêcia,
wówczas ca³a odpowiedzialnoœæ
spadnie tylko na burmistrzów – powiedzia³a podczas sesji Rady Mia-

sta El¿bieta Kobia³ka. Radny Leszek Gajda nie zgodzi³ siê jednak z
tym stwierdzeniem. Jego zdaniem
wszyscy zarówno burmistrzowie
jak i radni odpowiedzialni s¹ za ten
maj¹tek, bowiem jeœli siê oka¿e, ¿e
wybór nie by³ trafny, to wyborcy i
tak zrzuc¹ odpowiedzialnoœæ na
Radê. Dlatego wszyscy wspólnie
powinni wybraæ najw³aœciwsz¹
ofertê. Tak te¿ siê stanie, jak zapowiedzieli burmistrzowie.
(mm)

Praktyka w parku
(WÊGORZYNO-REGION).
Zachodniopomorski Urz¹d Wojewódzki w Szczecinie poszukuje
osoby na praktyki do Parku Krajobrazowego przy Zalewie Szczeciñskim, w ramach projektu wymiany
m³odzie¿y pod nazw¹ „Dobrowolny rok ekologiczny”, który trwa od
1 marca, do 31 sierpnia br. Podczas
pobytu w Niemczech uczestnik
„Dobrowolnego roku ekologicznego” ma zagwarantowane takie
œwiadczenia jak: ubezpieczenie,
REKLAMA

zakwaterowanie, miesiêczny ekwiwalent na wy¿ywienie i kieszonkowe oraz 26 dni urlopu. Zg³oszenia
z dopiskiem „Dobrowolny rok ekologiczny” mo¿na nadsy³aæ w terminie do 20 lutego w Wydziale Œrodowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Urz¹d Wojewódzki w
Szczecinie. Szczegó³owe informacji wêgorzynianie otrzymaj¹ równie¿ w Wydziale Oœwiaty Kultury i
Promocji w wêgorzyñskim Magistracie.
(m)
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Oczarowali s³uchaczy
(£OBEZ). W miniony wtorek
wnêtrze koœcio³a pw.
Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa w £obzie wype³nia³y
pieœni w wykonaniu
Pañstwowego Zespo³u
Ludowego Pieœni
i Tañca Mazowsze
im. T. Sygietyñskiego.
Zespó³ odœpiewa³ kolêdy
i pastora³ki ale nie tylko.
W miniony wtorek £obez odwiedzi³ Pañstwowy Zespó³ Ludowy
Pieœni i Tañca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyñskiego. 50. osobowa grupa najwiêkszych z polskich
zespo³ów artystycznych, odwo³uj¹cych siê do tradycji polskiej muzyki i tañca ludowego da³a koncert
kolêd i pastora³ek w koœciele parafialnym w £obzie. Obiekt nie móg³
pomieœciæ wszystkich chêtnych do
wys³uchania najpiêkniejszych polskich kolêd w tym: „Bóg siê rodzi”,
„Dzisiaj w Betlejem”, „Lulaj¿e Jezuniu”... i wiele innych. Przewiduj¹c taki fakt wywieszono telebim
od strony supermarketu. Tam licznie zgromadzona publicznoœæ mog³a bezpiecznie obejrzeæ i pos³uchaæ wykonawców. Ka¿de wykonanie kolêd i pastora³ek poprzedzone by³o krótkim wprowadzeniem. Kolêdy, regionalne stroje,
ciekawe wtrêty oraz wnêtrze koœcio³a sprawi³o, ¿e wieczór ten by³
pe³en magii, która w sercach
³obzian pozostawi trwa³e wspomnienia.
Artyœci zaskoczyli s³uchaczy
niespodziank¹. Otó¿ po odœpiewa-

niu kolêd i pastora³ek artyœci siêgnêli do bogatej bazy swoich utworów.
Na zakoñczenie wieczoru odœpiewali kilka znanych ludowych pieœni
m.in. „Cyt, cyt”. Zaskoczenie s³uchaczy wywo³ane tak nag³¹ zmian¹
nastroju u niejednego wywo³a³o
uœmiech na twarzy, bo wszak piosenka ta znana jest niemal ka¿demu.
Nie jeden, choæ przebywa³ w murach œwi¹tyni, po cichu zacz¹³ nuciæ
tê weso³¹ piosnkê.
W tym roku „Mazowsze” obchodzi 60.lecie powstania. Ma na swoim koncie ponad 6 tysiêcy koncer-

tów na ca³ym œwiecie. Zespó³ przemierzy³ ponad 1,5 mln km, œpiewa³
i tañczy³ dla 15.milionowej publicznoœci. Za ka¿dym razem zbiera³
entuzjastyczne recenzje. M. in.
„The New York Times” napisa³, ¿e
„nie ma nic wspanialszego nad
Mazowsze”, a hiszpañska „La Prenca”, ¿e „tworz¹ prawdê piêkna, œpiewaj¹c i tañcz¹c ze szczególn¹ gracj¹
i zrêcznoœci¹”.
Có¿ dziwnego skoro Zespó³
wykonuje pieœni i tañce z 39 regionów etnograficznych naszego kraju.
Zapewne Tadeusz Sygietyñski,
który w ruinach Warszawy przysiê-

ga³ sobie i znanej przedwojennej
aktorce Mirze Zimiñskiej-Sygietyñskiej, ¿e jeœli prze¿yj¹ stworz¹
zespó³ ludowy, nie spodziewa³ siê,
¿e ten bêdzie podbija³ serca s³uchaczy na ca³ym globie. Oficjalnie
„Mazowsze” powo³a³ do ¿ycia dekret ministra kultury i sztuki z 8. listopada 1948r. Zadaniem Sygietyñskiego mia³a byæ troska o tradycyjny repertuar ludowy, oparty na pieœniach, przyœpiewkach i tañcach wsi
mazowieckiej i regionalnej tradycji
artystycznej.
Ma³¿onkowie ca³kowicie poœwiêcili siê zespo³owi. Na jego siedzibê wyznaczono Pa³acowo Parkowy Zespó³ Zabytkowy „Karolin”
z siedzib¹ w podwarszawskich
Otrêbusach. Tam te¿ mia³ miejsce
pierwszy nabór. Warto przypomnieæ, ¿e pierwsi artyœci pochodzili
ze wsi wnosz¹c ze sob¹ talent, m³odoœæ, ale i oryginalne stroje i zas³yszane pieœni. Ci uzdolnieni nastolatkowie, wkraczaj¹cy w œwiat stylizowanego folkloru nie mieli wówczas
wiêcej ni¿ 16 lat.
Pierwszy koncert dano 6 listopada 1950r. na deskach warszawskiego Teatru Polskiego.
W tej chwili przy pa³acyku powstaje Europejskie Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej „MATECZNIK-MAZOWSZE” w Karolinie. Zadaniem centrum bêdzie wzmocnienie wiêzi
spo³ecznych i podtrzymywanie to¿samoœci narodowej i co najwa¿niejsze - przyczyni siê do zachowania
dziedzictwa kulturowego. (mm)
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Sybiracy dziêkuj¹
(RESKO-£OBEZ) Dnia 6 lutego
br. na zaproszenie Pana Adama Szatkowksiego, Dyr. Gimnazjum w Resku,
spotkaliœmy siê z m³odzie¿¹. Byliœmy
w sk³adzie: Ludwika Guriew – Prezes
Ko³a Sybiraków, Tadeusz Barañski,
Maria Olejnik, Zofia Chojnacka, W³adys³awa Ró¿añska, Janina Leszczyñska, Genowefa Ma³yszek, Stefania
Zamojska i Zofia Majchrowicz. Zostaliœmy bardzo serdecznie przywitani
przez Dyrektora i pedagogów. Ugoszczono nas kaw¹, herbat¹ i ciastem.
Pan Dyrektor przedstawi³ nam
plan spotkania z m³odzie¿¹ w œwietlicy. Pani Prezes dokona³a wpisu do
Kroniki Szko³y, który wszyscy podpisaliœmy. Jakie¿ by³o nasze mi³e zaskoczenie, gdy udaliœmy siê do œwietlicy. M³odzie¿ ubrana odœwiêtnie na
stoj¹co przywita³a nas brawami. Prowadz¹cy w togach i biretach to Mateusz Zakrzewski i Paulina Jagodziñska, którzy przywitali nas oficjalnie
przedstawiaj¹c ka¿dego z osobna.
Nastêpnie kó³ko teatralne przy Gimnazjum przedstawi³o spektakl w re¿yserii Pani Modesty Dêbickiej pod
tytu³em „Wspomnienia syberyjskiego zes³añca”. Sceneria i ubrania
przypominaj¹ce czasy zsy³ek. Rozporz¹dzeniem „wszechmog¹cego Józefa Stalina”, który zarz¹dzi³ cztery
daty du¿ych deportacji Polaków: I
deportacja 10 lutego 1940 r., II - 13
kwietnia 1940 r., III - 20 czerwca
1940 r. i IV - 21 czerwca 1941 r.
NKWD skrupulatnie wype³ni³o jego
rozkazy, wpadaj¹c o ka¿dej porze
dnia i nocy do domów, ka¿¹c siê szyb-

ko pakowaæ, wyznaczaj¹c limit w kilogramach. Kazano szybko siê ³adowaæ na furmanki, ok³amuj¹c nas, ¿e
wioz¹ nas w ramach ³¹czenia rodzin,
czyli do naszych ojców i mê¿ów,
wczeœniej aresztowanych. Zabierano
kobiety w ci¹¿y, dzieci i starców. Przywiezieni na stacjê kolejow¹ byli upychani do bydlêcych wagonów towarowych, od 60 do 120 osób. Ciasnota,
zaduch, brak wody do picia, toaleta to
dziura w pod³odze wagonu. Maleñkie
okienko zakratowane. Nad ka¿dym
wagonem czuwa³ stra¿nik. Raz na trzy
dni dawano wiadro wrz¹tku - „kipiatok”. Wyrzucano z wagonów zmar³e
dzieci i doros³ych. Transport trwa³ od
miesi¹ca do szeœciu tygodni. Zawiezieni na miejsce przeznaczenia, musieli radziæ sobie w nowych nieludzkich warunkach: ziemianki, praca w
lesie, praca przy budowie, przy pomocy pi³y, siekiery i ³opaty. Mróz do minus 50 stopni i upa³ do plus 45 stopni,
g³ód, wszy, pluskwy, choroby, brak
opieki medycznej. Tracili zdrowie,
nabywali inwalidztwa. Najwiêkszym
problemem by³o, jak ¿yæ, jak przetrwaæ
kolejny dzieñ. Byli skazani na zag³adê.
„Kto nie by³ ten nie zrozumie, a kto by³
ten nie zapomni”. Trzyma³a ich wiara
w Boga, do którego tak bardzo siê
modlili i do Matki Najœwiêtszej, prosz¹c o powrót do Ojczyzny.
To wszystko zobaczyliœmy w tej
przedstawionej inscenizacji, gdzie
by³y te¿ pokazane makiety grobów,
drewnianych krzy¿y, pal¹ce siê lampki. Przecie¿ co trzeci wywieziony
Polak tam zmar³. Z wielkim prze¿y-

ciem m³odzie¿ tej grupy odtworzy³a
nam te bolesne dla nas wspomnienia.
Sercem dziêkujemy im za to i Pani
Modeœcie – to jej wielki wk³ad w przygotowanie. Warsztaty prowadzi³ Pan
Józef Andrzejewski – historyk.
Pani Prezes L. Guriew podziêkowa³a m³odzie¿y, Panu Dyrektorowi,
Pedagogom za zaproszenie na t¹ uroczystoœæ – obchody Dnia Sybiraka w
szkole. Wrêczy³a wi¹zankê kwiatów,
my równie¿ otrzymaliœmy od prowadz¹cych spotkanie po piêknej ró¿y, które póŸniej ofiarowaliœmy w Sanktuarium Matce Bo¿ej Reskiej, dziêkuj¹c
za ³askê prze¿ycia. Otrzymaliœmy z r¹k
Pana Dyrektora listy podziêkowañ za
lekcjê historii, którego motto brzmia³o
„Przesz³oœæ jest histori¹, przysz³oœæ tajemnic¹ a teraŸniejszoœæ darem”.
Zofia, mówi¹c ¿e jest szczêœliwym dzieckiem Sybiru (na 10 urodzonych tam dzieci jedno prze¿y³o),
która dost¹pi³a ³aski Opatrznoœci
Bo¿ej, ¿e nie urodzi³a siê w wagonie,
ale po przyjeŸdzie na zes³anie. Dziêki determinacji swojej mamy Anny,
brata Kazimierza, ¿yczliwej Rosjanki Niny i dobrym ludziom, mogê tu
byæ z wami i rozmawiaæ. Na pami¹tkê tego spotkania ofiarowa³a ksi¹¿kê
pt. „Najpiêkniejsze Miasta Œwiata” z
dedykacj¹ – „Nauka to gorzkie korzenie, ale owoce s³odkie”.
Delegacje poszczególnych klas
zaprosi³y nas do siebie. Zadawali nam
pytania: kto mo¿e nale¿eæ do Zwi¹zku
Sybiraków? Czy s¹ przywileje? W jakich okolicznoœciach byliœmy wywo¿eni? Jak radziliœmy sobie w tych trudnych warunkach - zmiana klimatu,
obyczajów, mentalnoœci, g³ód, choroby? Czy byliœmy œwiadkami mordów

na Polakach? Na pytania odpowiadaliœmy. Zofia pokaza³a swoj¹ metrykê
urodzenia, kartê repatriacyjn¹, legitymacje rodziny wojskowego, zdjêcia z
nowo wybudowanego domu rodziców. Tadeusz by³ wtedy nastoletnim
ch³opcem, to dobrze pamiêta jak trzeba by³o zdobywaæ ¿ywnoœæ – zw³aszcza, gdy zaczê³a siê wojna niemiecko
– rosyjska w 1941 roku. By³ wtedy
wielki g³ód. Trzeba by³o wypracowaæ
wysokie normy (nie pracowali – ma³e
dzieci, starcy i chorzy) „kto nie rabotajet ten nie kuszajet”. Jak wypracowaæ, gdy siê jest g³odnym i s³abym.
Dzieci swoimi sposobami ³owi³y ryby,
je¿eli mieszkali nad rzek¹. Gorzej
by³o w stepie: ³apa³y sus³y, wybiera³y
m³ode ptaki, jajka ptakom, jad³o siê
stepowy czosnek, pory, cebulê i kradli
by prze¿yæ. Panowa³ szkorbut, kurza
œlepota, tyfus i malaria, gruŸlica, zapalenie p³uc. Brak leków. Polacy skazani byli na wyniszczenie. Zmuszali
matki i doros³e osoby by przyjêli obywatelstwo rosyjskie. W przypadku
odmowy lub drobnej kradzie¿y by³y
ciê¿kie restrykcje, w³¹cznie z wiêzieniem i ³agrami. To by³o zabijanie fizyczne i psychiczne.
W klasie by³ podnios³y nastrój. M³odzie¿ z uwag¹ s³ucha³a. PóŸniej zostaliœmy poczêstowani obiadem. Nadszed³
czas po¿egnania. Byliœmy zachwyceni
organizacj¹, serdecznym przyjêciem
przez m³odzie¿ i grono pedagogiczne.
Nie potrafimy wyraziæ s³ów podziêkowania za ich wielkie serce okazane Sybirakom. Szczególne podziêkowania
nale¿¹ siê Panu Dyrektorowi i jego
¿onie Halinie i Pani Modeœcie.
Z powa¿aniem
Zofia Majchrowicz, Tadeusz Barañski.

POLICJA

tygodnik ³obeski 12.02.2008 r.

Okiem policjanta
(POWIAT). Radykalnie zwiêkszy³a
siê liczba bójek z udzia³em
m³odzie¿y, policjanci z Wêgorzyna
osi¹gnêli imponuj¹ce wyniki,
natomiast efektywnoœæ dzia³añ
funkcjonariouszy z Reska
znacznie spad³a – wynika z
podsumowania roku w policji.

zmala³a w porównaniu do roku poprzedniego.
W roku 2007 ³akomym k¹skiem
by³y telefony komórkowe oraz...
z³om metalowy. Najwiêcej telefonów i z³omu „znika³o” w £obzie i
Radowie Ma³ym. W gminie Dobra
kradzie¿y by³o najmniej.

A¿ o 206 proc. zwiêkszy³a siê
liczba bójek i pobiæ na terenie powiatu ³obeskiego w 2007 roku. W zdarzeniach tych brali udzia³ w wiêkszoœci m³odzi ludzie, znaj¹cy siê mê¿czyŸni, bêd¹cy pod wp³ywem alkoholu. Œwiadczy to o postêpuj¹cej
brutalizacji zachowañ m³odzie¿y.
Najwiêksze zagro¿enie przestêpczoœci¹ wyst¹pi³o w gminie £obez
oraz w gminie Radowo Ma³e. Odnotowano tutaj 51 proc. przestêpstw.
Najmniej chuligañskich zachowañ
by³o na terenie gminy Dobrej.
W kategorii przestêpstwa
ogólne prym wiod³o Wêgorzyno.
W tej gminie liczba przestêpstw
wzros³a a¿ o 155 proc. W pozosta³ych miejscowoœciach liczba ta

Napromilowani za kó³kiem
Kierowcy w gminie Dobra doœæ
chêtnie siadaj¹ za kó³kiem po spo¿yciu. A¿ 52 proc. zatrzymanych
sprawców przestêpstw na gor¹cym
uczynku, to pijani kierowcy. Niewiele lepiej (45 proc.) by³o w gminie
Wêgorzyno. Jednak w porównaniu
do roku 2006 spad³ udzia³ pijanych
kierowców w ogólnej liczbie zatrzymanych sprawców przestêpstw na
gor¹cym uczynku (51,4 proc.).
Mimo tego stan bezpieczeñstwa
na drogach w powiecie ³obeskim w
2007 roku pogorszy³ siê w porównaniu do roku 2006r. W roku 2007 by³o
o dziesiêæ wypadków drogowych
wiêcej, ni¿ w roku 2006, wzros³a te¿
liczba rannych a¿ o 71 proc. Œmiertelnych ofiar by³o tyle samo, co w
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roku poprzednim. Najwiêcej osób
zginê³o na drogach w gminie Resko,
tutaj te¿ by³o najwiêcej rannych w
wypadkach drogowych. W gminie
Dobra z kolei nie by³o ¿adnej ofiary
œmiertelnej, ani rannych.
Wykrywalnoœæ
Policjanci z powiatu ³obeskiego
osi¹gnêli trzeci co do wysokoœci
wskaŸnik wykrywalnoœci w województwie. Najwy¿sz¹ wykrywalnoœæ odnotowano w postêpowaniach
prowadzonych przez policjantów z
Dobrej i z Wêgorzyna. W 2007 r
najni¿sza wykrywalnoœæ zosta³a
osi¹gniêta w Resku - by³a nawet ni¿sza od wykrywalnoœæ w 2006 r. (mm)

Raport o stanie bezpieczeñstwa
na terenie powiatu ³obeskiego w
2007 roku przedstawi³a po raz ostatni zastêpca komendanta powiatowego nadkom. Irena Lenkiewicz.

Tydzieñ bezpiecznego Internetu
(DOBRA) Uczniowie gimnazjum w Dobrej uczestniczyli w
ostatnim tygodniu przed feriami
w programie - Tydzieñ bezpiecznego Internetu. Program ten zosta³ napisany przez p. M. Mijalsk¹ i p. U. Ko³odziejczyk jako
program profilaktyczny, który
bêdzie co roku realizowany na
pocz¹tku lutego. Gimnazjum w
Dobrej posiada dwie pracownie
komputerowe oraz Centrum Informacji Multimedialnej z dostêpem do Internetu.
Zadaniem szko³y jest przygotowaæ uczniów do ¿ycia w globalnym
spo³eczeñstwie informacji i komunikacji poprzez zapewnienie im
mo¿liwoœci korzystania z Internetu
w uczeniu siê i rozwi¹zywaniu pro-

blemów. Nale¿y jednak uœwiadomiæ m³odemu cz³owiekowi, i¿ czyha na niego wiele zagro¿eñ tj. kontakt z treœciami pornograficznymi,
przemoc, uzale¿nienie od Internetu
oraz wiele innych.
Istot¹ tego programu jest stworzenie szko³y wolnej od zagro¿eñ
zwi¹zanych z nieumiejêtnym korzystaniem z zasobów Internetu. Program adresowany by³ do m³odzie¿y,
nauczycieli, wychowawców a tak¿e
rodziców.
M³odzie¿ naszej szko³y bra³a
udzia³ w konkursie poetycznym pt.
„Wirtualny œwiat”, a m³odzie¿
uzdolniona plastycznie mia³a mo¿liwoœæ popracowaæ nad plakatem o
tematyce bezpiecznego Internetu.
Plakaty te zosta³y zaprezentowane

ca³ej spo³ecznoœci gimnazjalnej na
sztalugach na korytarzu szko³y. Informacje zwi¹zane z niebezpieczeñstwem p³yn¹cym z Internetu
oraz z „sieciuchami” m³odzie¿ mog³a przeczytaæ w prasie szkolnej
wydawanej przez uczniów raz w
miesi¹cu a tak¿e na korytarzowej
gazetce œciennej. Uczniowie mieli
te¿ mo¿liwoœæ obejrzeæ prezentacje
multimedialne o tej tematyce.
W pi¹tek, 8 lutego, wszystkie
klasy uczestniczy³y w spotkaniu z
policjantem st. asp. Robertem Kazieñko z Komendy Powiatowej w
£obzie. Uczniowie mieli mo¿liwoœæ
wys³uchania praktycznych porad

oraz zadania pytañ na nurtuj¹ce ich
tematy zwi¹zane z Internetem.
Podczas tego tygodnia uczniowie wype³niali równie¿ ankietê, badaj¹c¹ ich aktywnoœæ Internetow¹ .
Wyniki pozwol¹ na dostosowanie
naszych dzia³añ do faktycznych
potrzeb uczniów szko³y i zniwelowanie ewentualnych zagro¿eñ.
Ca³a akcja og³oszona jest równie¿
na stronie Internetowej Gimnazjum. Mamy nadziejê, i¿ nasze
dzia³ania zmusz¹ m³odzie¿ do
przemyœleñ o Internecie i nie pozwol¹ na bezmyœlne zawieranie
znajomoœci i podawanie swoich
danych w sieci.
(rk)

Str
Str.. 12

Z ¯YCIA POWIATU

Wpadli wykrêcaj¹c szyny

tygodnik ³obeski 12.02.2008 r.

Skradziony dowód
w skarpecie
(£OBEZ). W ostatnich dniach
policjanci z Sekcji
Kryminalnej zatrzymali
dwóch sprawców napadów
w £obzie. Jeden z nich to
Arkadiusz O. lat 21, drugi
jego kompan to Dawid C.
lat 18, obaj mieszkañcy
£obza.

(RESKO). W minion¹ sobotê
policjanci z Reska i stra¿nicy leœni
szukali k³usowników w okolicznych lasach. Zamiast nich na gor¹cym uczynku z³apali dwóch
mê¿czyzn kradn¹cych kolejowe
tory.
W sobotê policjanci i stra¿nicy z
Reska pe³nili wspóln¹ s³u¿bê w ramach akcji „K³usownik”. Oko³o
godziny 15.40, gdy przeje¿d¿ali
przez przejazd kolejowy ko³o Komorowa zauwa¿yli samochód dostawczy m-ki VW Bus, z którego
zwisa³y przewody s³u¿¹ce do ciêcia
palnikiem. Gdy kierowca zobaczy³
patrol, natychmiast ruszy³. To nie
uchroni³o go przed zatrzymaniem.
Policjanci i stra¿nicy zatrzymali
Bogumi³a W. lat 41 mieszkañca
gminy P³oty oraz jego kompana S³a-

womira K. lat 26 mieszkañca gminy
Nowogard. Okaza³o siê, ¿e mê¿czyŸni zostali zaskoczeni podczas
wycinania elementów torowiska.
£¹cznie zdo³ali ju¿ przygotowaæ do
wywiezienia szyny i inne elementy
w iloœci oko³o 1 tony, wartej w przybli¿eniu 2 tys. z³. Jak siê okaza³o
obaj pracuj¹ na jednym z punktów
skupu z³omu sk¹d „wypo¿yczyli”
narzêdzia i samochód, który pos³u¿y³ im do kradzie¿y. Jak wynika ze
wstêpnych ustaleñ , mê¿czyŸni
mog¹ byæ równie¿ sprawcami wczeœniejszej kradzie¿y elementów torowiska, która nie by³a jeszcze zg³oszona policji. Sprawcy zatrzymani
s¹ do wyjaœnienia.
Za pope³nione przestêpstwo
grozi im do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
(m)

Mê¿czyŸni s¹ podejrzani o dokonanie usi³owania rozboju w dniu
17.11.2007 r. w £obzie przy ul.
Orzeszkowej na osobie Janusza Œ.
Ponadto jak ustalili policjanci, Dawid C. 4. lutego 2008 r. uczestniczy³

w jeszcze jednym napadzie. Wówczas to sprawcy wykrêcili rêce Miros³awowi T. i zabrali mu saszetkê
z zawartoœci¹ dokumentów, kart
bankomatowych oraz kluczy. Po
napadzie klucze i saszetkê wyrzucili do rzeki, natomiast dowód policjanci znaleŸli przy jednym ze
sprawców. Dokumenty ukry³ w...
skarpecie. Na wniosek Komendanta
Powiatowego Policji w £obzie wobec dwóch mê¿czyzn S¹d Rejonowy w £obzie zastosowa³ œrodek zapobiegawczy w postaci 3 m-cy
aresztu. Przed s¹dem bêdzie odpowiada³ równie¿ nieletni.
Policja informuje: sprawc¹ grozi kara nie mniej ni¿ 2 lata wiêzienia
a¿ do lat 12.
(m)

Najpiêkniej
udekorowali
(WÊGORZYNO). Og³oszony
przez Burmistrza Wêgorzyna
i Radê Osiedlow¹
w Wêgorzynie konkurs
na „Naj³adniejsz¹
dekoracjê œwi¹teczn¹”
zosta³ rozstrzygniêty.
Cz³onkowie Komisji Konkursowej przejrzeli wszystkie ulice
w mieœcie i postanowili przyznaæ
8 nagród pieniê¿nych w wysokoœci po 125 z³otych. Komisja zgodnie stwierdzi³a, ¿e w spo³eczeñstwie wêgorzyñskim przyj¹³ siê
zwyczaj dekorowania iluminacji

œwietlnych posesji i balkonów.
Naj³adniejszymi dekoracjami
œwi¹tecznymi mogli siê poszczyciæ: Brygida Michalak, ul. Kopernika, Jan Lisiecki ul. Osiedle 40 –
lecia, Danuta Kolasifiska ul. Grunwaldzka, Katarzyna Ziêba, ul. Runowska, Agnieszka Chmielewska
ul. Jagiellonska, Jadwiga Pokrywka, ul. Slowackiego, Wioletta Patryarcha, ul. Slowackiego, Krystyna Karkowska ul. Drawska. Oceny
dekoracji œwi¹tecznych dokonywa³a Komisja Konkursowa w
sk³adzie: Joanna Stasiak – przewodnicz¹ca, Henryk Demkocz³onek Zarz¹du, Robert Lekki cz³onek Zarz¹du.
(m)

Prokuratura Rejonowa w £obzie nadzorowa³a œledztwo Ds.
1338/07 prowadzone w sprawie pos³ugiwania siê w okresie od 6 do 8
listopada 2006 r. w £obzie przez Bogdana Kaplukiewicza bez wymaganego zezwolenia aparatem rentgenowskim typu SERIOMETA 5 o nr
82031, mog¹cym sprowadziæ niebezpieczeñstwo dla ¿ycia lub zdrowia
wielu osób, tj. o przestêpstwo z art. 171 par. 1 kk. Przedmiotowe postêpowanie przygotowawcze zosta³o umorzone, albowiem osoba podejrzana o pope³nienie przestêpstwa z art. 171 par. 1 kk zmar³a (na
zasadzie art. 17 par. 1 pkt 5 kpk).

Osoby, które czuj¹ siê pokrzywdzone dzia³aniem
Bogdana Kaplukiewicza, które w okresie od 6 do 8
listopada 2006 r. w £obzie zosta³y poddane
przeœwietleniom rtg p³uc,
wykonanym w³aœnie przez Bogdana Kaplukiewicza, proszone s¹ o
zg³aszanie siê do Prokuratury Rejonowej w £obzie przy ul. H. Sienkiewicza 4, pokój nr 1, w godzinach od 7.30 do 15.30 w terminie miesi¹ca
od ukazania siê niniejszego og³oszenia, celem uzyskania informacji o
przys³uguj¹cych im uprawnieniach.

DIABETYCY

tygodnik ³obeski 12.02.2008 r.

Spotkanie diabetyków w £obzie

Kameralnie i zdrowo
(£OBEZ) W pierwszy
czwartek lutego na
uroczystym spotkaniu
w kawiarence Hali Sportowo
– Widowiskowej zebrali siê
cz³onkowie Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
Ko³o nr 5 w £obzie. Podczas
niego wrêczono z³ote
i srebrne legitymacje.
Na spotkaniu obecny byli m.in.:
Zbigniew Kêdzierski – prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
- Zachodnio-Pomorski Oddzia³
Wojewódzki, Ryszard Sola, burmistrz £obza.
Na spotkanie przygotowano Medal Walki nad Cukrzyc¹ dla Adolfa
Skrzypeckiego, z³ote legitymacje
dla: Józefa Felicha, Aleksandra
Daszkiewicza, Ireny Borejszo, Zofii
Mielczarek oraz srebrne, które otrzymali: Marian Zawada, Krystyna
Wielgus, W³odzimierz Zionkowski,
Helena Chmura, Marianna Dêbicka.
Spotkanie by³o okazj¹ do wrêczenia szeœciu glukometrów dla najbardziej potrzebuj¹cych diabetyków, ufundowanych przez Radê
Osiedla. Urz¹dzenia do pomiaru i
bie¿¹cego odczytu poziomu cukru
(glukozy) we krwi wrêczy³ Zdzis³aw
Szklarski, przewodnicz¹cy Rady.
Czes³awa Lasota, przewodnicz¹ca
Stowarzyszenia wrêczy³a zaproszonemu na spotkanie burmistrzowi
£obza Ryszardowi Soli dyplom za
wsparcia finansowe oraz inne udzielane Stowarzyszeniu. Burmistrz nie
kry³ zaskoczenia tym sympatycznym gestem uznania. Dyplom otrzyma³ równie¿ Przewodnicz¹cy Rady
Osiedla Zdzis³aw Szklarski.
Na sto³ach pojawi³ siê poczêstunek m.in. ciasto ale… bez cukru

oczywiœcie. Apetycznie przygotowane przysmaki cieszy³y oczy, ale
nie tylko, skoro doœæ szybko znika³y z talerzyków. W mi³ej i przyjaznej atmosferze diabetycy na chwilê zapomnieli o swoich problemach
zdrowotnych. Przysmaki mia³y im
przypomnieæ, ¿e przecie¿ mog¹
jeœæ wszystko, ale… ³y¿eczkami –
co z uœmiechem podkreœla³a prezes
³obeskiego Ko³a Cz. Lasota.
- Cukrzyk mo¿e wszystko jeœæ,
tylko musi siê ruszaæ. W tej chwili
mamy oko³o 30 diabetyków, ale kartotek oko³o – 600. Ludzie nie chc¹
chodziæ, bo mówi¹ co ja z tego mam?
A co maj¹? Mamy szkolenia, spotkania, wyjazdy. Spotkania organizujê
w pierwsze œrody ka¿dego miesi¹ca
w £obeskim Domu Kultury na zasadzie edukacji. Osoby bêd¹ce w Stowarzyszeniu maj¹ mo¿liwoœæ tañszego zakupu insuliny nawet o oko³o
po³owê taniej, ni¿ w aptekach – powiedzia³a p.Czes³awa.
Za pe³n¹ zaanga¿owania pracê
non profit na rzecz Stowarzyszenia
podziêkowa³ p. prezes Tadeusz
Barañski.
- Dziêkujê pani Czes³awie Lasocie, która potrafi wspaniale prowadziæ Stowarzyszenie, wyegzekwowaæ od sponsorów konieczne œrodki na prowadzenie dzia³alnoœci.
Bardzo czêsto prowadzi spotkania
z mieszkañcami i lekarzami, którzy
informuj¹ jak ¿yæ z cukrzyc¹. Sprowadza specjalistów z zakresu diabetologii. Jest prê¿nym dzia³aczem
spo³ecznym. Dziêkujê równie¿ za
opiekê i burmistrzowi Ryszardowi
Soli, który wspiera dzia³alnoœæ finansowo i innymi formami – powiedzia³ w swoim wyst¹pieniu.
Po spotkaniu ka¿dy zainteresowany móg³ pobraæ foldery informuj¹ce o tym jak ¿yæ z cukrzyc¹, a tak¿e gotowe jad³ospisy u³o¿one przez
specjalistów.
(mm)
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INFORMACJE

Œmieci pe³ne pytañ
(£OBEZ). Podwy¿ka op³at za œmieci
dotknê³a i mieszkañców Spó³dzielni
Mieszkaniowej. Wprawdzie wydzielono
op³atê za odpady z funduszu
eksploatacyjnego, lecz ten pozosta³
na tym samym poziomie.
W Spó³dzielni Mieszkaniowej na prze³omie
ub. roku liczeni byli
mieszkañcy, którzy faktycznie zajmuj¹ lokale
mieszkalne. Okaza³o siê,
¿e zgodnie z danymi powinno byæ ich 3100 osób,
a jest 2600 osób. 500 osób
gdzieœ „zniknê³o”. M.in.
to spowodowa³o, ¿e zmieniono zasady naliczania
op³at za œmieci. Mieszkañcy Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” op³aty
za œmieci mieli wyliczane
od metra¿a mieszkañ. Nie
istotne by³o ile osób zajmuje dany lokal. W takim
wypadku dochodzi³o do
sytuacji, w których jedna

osoba, zajmuj¹ca wiêkszy
lokal p³aci³a za œmieci wiêcej, ni¿ rodzina kilkuosobowa, mieszkaj¹ca na
mniejszej powierzchni.
Wprawdzie zmieniono sposób naliczania
op³at za œmieci i wprowadzono racjonalne kalkulacje – od osoby, jednak wydzielaj¹c je z op³aty eksploatacyjnej pozostawiono j¹ na dotychczasowym
poziomie. Zdawa³oby siê,
¿e powinna ona ulec
zmniejszeniu, skoro od
jednej osoby nale¿y zap³aciæ za œmieci 6,93 z³.
Podczas styczniowego
zebrania Stowarzyszenia
Obrony Praw Spó³dzielni

Mieszkaniowej „Jutrzenka” mieszkañcy mieli zastrze¿enia do Zbigniewa
Pude³ko, przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej
SM, ¿e wprowadzaj¹c
podwy¿ki i zmiany nie poinformowano o tym fakcie
mieszkañców z dwutygodniowym
wyprzedzeniem, jak nakazuje prawo.
Mieszkañcy nie rozumiej¹ równie¿ sk¹d wziê³a siê kwota 6,93 z³ i dlaczego nie zmniejszono
op³aty eksploatacyjnej,
skoro wydzielono z niej
op³atê za œmieci.
W zwi¹zku z tym Z.
Pude³ko zobowi¹za³ siê,
¿e Spó³dzielnia Mieszkaniowa przygotuje kalkulacjê, dotycz¹c¹ zap³aty
za wywóz œmieci w miesi¹cu grudniu (przed podwy¿k¹) oraz rozliczenie
wg nowych stawek. Kalkulacja ta bêdzie dostêpna dla cz³onków Spó³dzielni.
(mm)
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
INNE

£obez
n Skupuje butelki szklane - ró¿ne.
Kontakt 507 082 913.
n Sprzedam ro¿no elektryczno-gazowe, dwurzêdowe, czteropalnikowe na 42 sztuki kurczaków typ
RGK48. Tel. 603 720 223
n Posiadam do wynajêcia na terenie £obza bia³e go³¹bki na wesela.
Tel. 0 509 772 063
n Kupiê WILKA do mielenia miêsa.
Tel. 0 509 772 063
n Sprzedam oœmiotygodniowe pieski ratlerki. Tel. 091 391 41 09.
n Kupiê ró¿ne starocie, antyki, tak¿e monety. Tel. 091 397 65 31 lub
887 837 920
n Nareszcie perfumy dla ka¿dego!
“FEDERICO MAHORA” Kupuj¹c
produkty Federico Mahora nie p³acisz ani za reklamê, ani za opakowanie. FM GROUP WORLD wspó³pracuje z koncernem DROM – LIDEREM zaopatruj¹cym w olejki zapachowe wiêkszoœæ kreatorów perfum
na ca³ym œwiecie. Teraz! Mo¿esz
mieæ swoje ulubione perfumy, nie za
250, tylko za 32 z³ote, a nawet taniej.
Mo¿esz sobie pozwoliæ na kupno o
wiele czêœciej, nie tylko symbolicznie raz do roku!. Zadzoñ, dowiesz siê
wiêcej: 601 088 446

PRACA

£obez
n Zatrudniê kosmetyczkê do gabinetu w Resku lub wynajmê gabinet
kosmetyczny. Tel. 0 692 413 918

Gryfice
n Firma transportowa ARKA zatrudni kierowców kategorii C, C+E na
Europê zachodni¹ Tel. 091 38 51
336 do godziny 15.
n Poszukujemy operatora koparki. Osoba ta bêdzie odpowiedzialna za ró¿nego rodzaju prace zwi¹zane z kopark¹/traktorem. Wymagania znajomoœæ pracy na roli doœwiadczenie w jeŸdzie traktorem, obs³uga koparki uprawnienia do obs³ugi koparki.
Tel. 667 612 010.
n Apteka „Rodzinna” w Gryficach
zatrudni magistra i technika farmacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel.
0 601 517 733 lub 091 384 05 40.

Region
n Zatrudniê pracowników na umowê o pracê do treningu koni. Darmowe zakwaterowanie, pr¹d i gaz. Wynagrodzenie netto 1500 z³. Tel. kontaktowy 502 666 778.

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

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

£obez

£obez

n Szukam mieszkania do wynajêcia
w £obzie. Tel. 505 972 167

n Pomieszczenia do wynajêcia na
biura w £obzie ul. Niepodleg³oœci
44. Tel. 606 976 162

n Dobra - mieszkanie w³asnoœciowe komfortowe, CO ogólne, balkon,
o pow. 47 mkw sprzedam lub zamieniê na mniejsze. Tel. 0885 974 471
n Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 56 mkw w Radowie Ma³ym. Tel.
691 505 526.

INNE

Region
n Sprzedam zestaw simmplus z
kart¹ i teefonem nokia 6020, nowy
w pude³ku, nieu¿ywany , na gwarancji, cena 340 z³, tel: 0605 522 340,
0666 076 370.
n Sprzedam wannê, kuchenkê gazow¹, lodówkê, szafkê pod zlewozmywak, pralkê automatyczn¹
(uszkodzony modu³), cena do
uzgodnienia, tel: 0784 792 270, 091
39 22 783
n Sprzedam 2 wózki dzieciêce - 1
g³êboki, 2- spacerówka firmy POLLAK - tanio, cena do uzgodnienia.
Tel. 697 551 127
n Sprzedam aparat cyfrowy fujifilm
fine pix s6500, na gwarancji , cena
do uzgodnienia. Tel 0605 522 340,
666 076 370
n Sprzedam urz¹dzenie wielofunkcyjne (fax, drukarka, skaner) lexmark x5470, cena do uzgodnienia,
na gwarancji. Tel 0605 522 340, 666
076 370
n Sprzedam tv lg 21", na gwarancji,
cena do uzgodnienia. Tel 0 605 522
340, 666 076 370
n Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.
n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

n Sprzedam nieruchomoœæ pod
handel, us³ugi lub inn¹ dzia³alnoœæ,
zlokalizowana przy ul. Bema w s¹siedztwie Orlenu (od strony Reska).
Tel. 600 265 547, 091 397 39 40.
n Zamieniê dom 180 mkw. na mniejszy
o po³owê w £obzie. Tel. 091 397 45 06.

Gryfice
n Kupiê gara¿ w centrum Gryfic lub
wynajmê. Tel. 509 261 348.

Drawsko Pom.
n Sprzedam dom jednorodzinny w
Drawsku Pom. przy ul. Fa³ata z 16
arow¹ dzia³k¹. Tel. 507 022 866.

INNE

Drawsko Pom.
n Kupiê grunty rolne.
Tel. 692 883 670.

US£UGI

£obez
n T³umacz przysiêg³y - niemiecki £obez. Tel. 505 972 167
n Us³ugi elektroinstalacyjne - szeroki zakres. Realizacja prac podwykonawczych (prowizja). Tel. 784
542 371
n PLAST MOT - Spawanie tworzyw
sztucznych, naprawa: zderzaków,
lamp, atrap, lusterek. £obez ul.
Siewna 4/1. Tel. 661 689 992
n Naprawa i konserwacja podwozi.
Tel. 0 788 667 958
n Profesjonalne t³umaczenia techniczne w zakresie jêzyka angielskiego. Sk³ad publikacji (DTP). Tel.
091 397 37 97.

Gryfice
n Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.
n Dywanopranie - 0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

Drawsko Pom.
n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.
n Videofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

Gryfice

Region

n Sprzedam drzewo na opa³. tel 667
612 010

n T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58.

n Gara¿e blaszaki - najtaniej, transport monta¿ gratis. Tel. 0 598 334
536, 605 286 058.

n Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.

MOTORYZACJA
n Skup - Sprzeda¿ u¿ywanych czêœci
samochodowych do marek VW, Audi,
Seat, Skoda i inne. W ofercie silniki,
skrzynie biegów, maski, lampy, zderzaki, opony itp. „TOMEX” Prusinowo
- 7 km od £obza. Tel. 609 202 412.

n Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.
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SPORT

I GALA SPORTU

Najlepszy sportowiec Powiatu
£obeskiego roku 2007
W dniu 1 marca 2008 roku prze¿yjemy wielkie sportowe œwiêto. W ³obeskiej hali
sportowo-widowiskowej po raz pierwszy w historii powiatu ³obeskiego odbêdzie siê
Gala Sportu pod nazw¹ „Najlepszy sportowiec roku 2007” pod patronatem Przewodnicz¹cego Rady Powiatu i Starosty £obeskiego. Pocz¹tek imprezy o godzinie 14.00.
W programie Gali: uroczysta akademia z prezentacj¹ olimpijczyków i gwiazd
sportu; og³oszenie wyników w 7 kategoriach konkursu „Najlepszy sportowiec roku
2007”; wystêpy artystyczne (Sprint Band); mecz pokazowy pi³ki no¿nej halowej:
Pogoñ 04 Szczecin (I liga futsal) – Reprezentacja Powiatu £obeskiego; mecz koszykówki kadetek: UKS Radowo Ma³e – Olimpijczyk Drawsko Pomorskie.
Powiatowa Rada Sportu – organizator imprezy zaprasza m³odzie¿ szkoln¹, sportowców dawnych i obecnych, dzia³aczy kultury fizycznej, sympatyków sportowych emocji.

tygodnik ³obeski 12.02.2008 r.

ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
TKKF „B£YSKAWICA”

Powiatowa Rada Sportu og³asza plebiscyt kibiców na
NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA POWIATU
Warunki konkursowe:
1/ Nominacjê sportowców zg³aszaj¹ gminy, kluby sportowe, szko³y i inne organizacje i stowarzyszenia.
2/ Nominowani musz¹ byæ mieszkañcami powiatu ³obeskiego.
3/ Prezentacja kandydatów bêdzie prowadzona przez lokalne czasopisma i na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
4/ G³osowaæ mo¿na tylko na kuponach zamieszczonych w gazetach lokalnych:
„Nowy Tygodnik £obeski” i „Tygodnik £obeski”.
5/ Nad prawid³owoœci¹ wyboru i podsumowaniem czuwa Kapitu³a Konkursowa.
6/ Zasady g³osowania: I miejsce - 10 pkt, II miejsce - 9 pkt, III miejsce - 8 pkt…10 m.
- 1 pkt. Kupon musi zawieraæ 10 kandydatów.
7/ Kupony do dnia 28 lutego 2008 r. mo¿na wysy³aæ lub sk³adaæ w redakcjach
„Nowy Tygodnik £obeski” (73-150 £obez ul. Koœciuszki 10 skr. poczt. 50) i „Tygodnik £obeski” (73-150 £obez, ul S³owackiego 3) oraz na adres Starostwa Powiatowego z dopiskiem „Gala Sportu” i w biurze hali sportowo-widowiskowej.

Lista nominowanych do konkursu kibiców
Gmina DOBRA (kolejność alfabetyczna)
Dzierbicki Mateusz (reprezentant Gimnazjum)
Guźniczak Wojciech (reprezentant Gimnazjum)
Jaszczuk Jarosław (piłka nożna Sarmata)
Mioduszewski Andrzej (piłka nożna Sarmata)
Padziński Damian (piłka nożna Sarmata)
Skorupski Grzegorz (lekka atletyka UKS Arbod)
Gmina ŁOBEZ
Głuchowska Katarzyna (piłka siatkowa Olimp)
Grynkiewicz Marcin (lekka atletyka Pomorze
Stargard)
Horbacz Marcin (lekka atletyka, maratony Łobeski Klub Biegacza)
Kacprzak Kamil (piłka nożna Światowid)
Koralewska Magda (lekka atletyka, koszykówka
Spływ)
Lusina Aleksandra (jeździectwo Agro-Handel
Śrem)
Serweta Michał (lekka atletyka Promyk)
Sikora Tadeusz (piłka nożna Oldboje Światowid)
Stawska Elwira (kolarstwo Łobeski Klub Rowerowy
Ulan Piotr (piłka siatkowa Spływ)
Wadas Tomasz (piłka siatkowa Spływ

Gmina RADOWO MAŁE
Budzyńska Monika (koszykówka UKS Radowo
Małe)
Drożdżewski Marek (piłka nożna Radovia)
Komosa Patrycja (koszykówka UKS Radowo
Małe)
Piotrowic Emilia (koszykówka, lekka atletyka
UKS Radowo Małe)
Podhajna Ewa (jeździectwo LKJ Hubal Mołdawin)
Wojnarowski Paweł (piłka nożna Radovia)
Gmina RESKO
GromekAneta (piłka nożna, lekka atletyka Gimnazjum)
Grygiel Łukasz (piłka nożna Mewa)
Kęsy Dariusz (piłka nożna Mewa)
Kowal Magdalena (piłka siatkowa UKS Resko)
Minko Lesław (piłka nożna Oldboje Mewa)
Pińska Magdalena (piłka siatkowa UKS Resko)
Tichanów Justyna (piłka siatkowa UKS Resko)
Wierzbicki Marcin (lekka atletyka UKS Resko)
Gmina WĘGORZYNO
Bidny Dawid (lekka atletyka UKS Gimnazjum)
Plesiak Jakub (lekka atletyka UKS Gimnazjum)

Plebicyt na najpopularniejszego
sportowca powiatu ³obeskiego 2007
1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. ..................................................................
4. ..................................................................
5. ..................................................................
6. ..................................................................
7. ..................................................................
8. ..................................................................
9. ..................................................................
10. ................................................................

Kupon nr 1

W pi¹tek 8 lutego 2008 r. w £obeskim Domu Kultury odby³o siê walne
zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Ogniska Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej „B³yskawica” w
£obzie. Kadencja Zarz¹du i Komisji
Rewizyjnej dzia³aj¹cych od 2004 r.
dobieg³a koñca.
Sk³ad ustêpuj¹cego Zarz¹du: Jerzy Rakocy – Prezes, Zbigniew Pude³ko – Zastêpca Prezesa, Józefa
Spa³ka – Skarbnik, Adam Kogut Sekretarz, Andrzej Mrozowicz –
cz³onek. Sk³ad ustêpuj¹cej Komisji
Rewizyjnej: Marian Szyjka – Przewodnicz¹cy, Zbigniew Harbuz – wiceprzewodnicz¹cy, Zdzis³aw Urabañski – sekretarz.
Zebranie prowadzi³ Arkadiusz
Spa³ka. Wœród przyby³ych goœci byli
Burmistrz £obza Ryszard Sola i Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu
£obeskiego Ryszard Sola.
Medalami Zachodniopomorskiego Zwi¹zku TKKF w Szczecinie „Za
Zas³ugi” z okazji 50-lecia Towarzystwa uhonorowani zostali Adam Ilewicz, Zbigniew Pude³ko i Leon Zdanowicz. Natomiast w dniu 2.02.2008
r. Medal Zarz¹du G³ównego TKKF w
Warszawie „Za Zas³ugi” otrzyma³
Jerzy Rakocy. Ponadto podczas obchodów 50-lecia Towarzystwa w
dniu 30.09.2007 r. odznaczenia Zarz¹du Ogniska otrzymali: Ryszard
Olchowik, Marian Szyjka i Arkadiusz Spa³ka.
Jednoczeœnie Jerzy Rakocy wyró¿ni³ nastêpuj¹cych dzia³aczy
wspieraj¹cych dzia³alnoœæ Towarzystwa: Zdzis³aw Urbañski, Andrzej
Belina, Stanis³aw Przybylak, Andrzej Mrozowicz, Arkadiusz Siwiñski, El¿bieta Wiœniewska, Zdzis³aw
Bogdanowicz, Adam Kogut, Józefa
Spa³ka, Marian Szyjka, Roman Wawrzyniak, Stanis³aw Michalski i Jan
Wolanicki.
W trakcie zebranie przedstawiono sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Ogniska za 2007 r., sprawozdanie finansowe Ogniska za 2007 r. i
protokó³ Komisji Rewizyjnej z kontroli dzia³alnoœci Zarz¹du. Wszystkie
sprawozdania zosta³y przyjête i zatwierdzone przez zebranych i jedno-

czeœnie udzielono absolutorium ustêpuj¹cemu zarz¹dowi.
Najwa¿niejszym punktem zebrania by³ wybór nowych w³adz. W sk³ad
nowowybranego Zarz¹du weszli: Jerzy Rakocy – Prezes, Marian Szyjka
– Zastêpca Prezesa, Józefa Spa³ka –
Skarbnik, Adam Kogut – Sekretarz i
Zenon Nowicki - cz³onek. Do Komisji Rewizyjnej wybrano Zbigniewa
Martyniaka - Przewodnicz¹cy, Zbigniewa Pude³ko - wiceprzewodnicz¹cy i Jakuba Zieniuk – sekretarz.
Podczas minionej kadencji Zarz¹du w latach 2004 – 2007 zorganizowano ponad 70 imprez sportowoturystyczno-rekreacyjnych. By³y to
ligi pi³karskie, turnieje pi³ki no¿nej,
turnieje pi³ki siatkowej, turnieje koszykówki, biegi prze³ajowe, rajdy
turystyki pieszej, rajdy turystyki rowerowej, zawody wêdkarskie, turniej szachowe i turniej bryd¿a sportowego. Ponadto B³yskawica prowadzi³a w £obzie i Zajezierze oœrodki
joggingu w ramach akcji Bieg Po
Zdrowie. Organizowano tak¿e dzieñ
dziecka, zabawê andrzejkow¹ i quiz
harcersko-zuchowy.
Dotychczasowa
dzia³alnoœæ
Ogniska zaowocowa³a wypracowaniem kilka cyklicznych imprez, które
wesz³y do ³obeskiego kalendarza rekreacyjno-sportowego. S¹ to:
- Wiosenny Rajd Pieszy po Ziemi
£obeskiej
- Rajd rowerowy „Powitanie
Lata”
- Turniej Pi³ki No¿nej „7” o Puchar Prezesa TKKF B³yskawica
- Mistrzostwa Powiatu £obeskiego w Wêdkarstwie Sp³awikowym i
Zawody Wêdkarskie o Puchar Starosty £obeskiego
- £obeski Bieg Prze³ajowy im.
red. Tomasza Hopfera
- Otwarty Wojewódzki Turniej
Pi³ki Siatkowej Ognisk TKKF
Program imprez na 2008 r. otwieraj¹ Halowy Turniej Pi³ki No¿nej i
Pi³ki Siatkowej oraz IV Wiosenny
Rajd Pieszy po Ziemi £obeskiej
(6.04.2008 r.).
Adam Kogut
Zdjêcia: Adam Horbacz

SPORT
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Reprezentantki unihokeja
ze Szko³y Podstawowej w Dobrej
na trzecim miejscu w regionie

Tuczno by³o w tym roku szkolnym gospodarzem Mistrzostw Regionu Stargardzkiego w unihokeju
dziewcz¹t szkó³ podstawowych,
które odby³y siê w czwartek, 7.02.
2008 r. W zawodach startowa³o 5
zespo³ów - mistrzowie swoich powiatów. Bardzo udanie zaprezentowa³ siê zespó³ dziewcz¹t ze szko³y
podstawowej w Dobrej zajmuj¹c
trzecie miejsce (9-12 miejsce w
województwie). Nasz zespó³ poniós³ jedn¹ pora¿kê w turnieju (z SP

nr 3 Z³ocieniec); zremisowa³ jeden
mecz (z SP P³ociczno) oraz wygra³
dwa mecze - z SP Pêzino i SP Bêdargowo).Zespo³y ze Z³ocieñca i P³ociczna to medaliœci z ubieg³orocznych rozgrywek, dlatego osi¹gniête
wyniki to sukces zespo³u.
Sk³ad zespo³u: Magdalena Gromadzka, Nicola Radzikowska,
Magda Matera, Martyna Kubacka,
Joanna Komorowska, Nicola Christensen, Katarzyna Kubacka, Dagmara Szymanek.
(szk)

Mistrzostwa w tenisie sto³owym

(DOBRA)
Reprezentacje
ch³opców i dziewcz¹t ze Szko³y
Podstawowej w Dobrej odnios³y
sukcesy na zawodach regionalnych tenisa sto³owego.
Mistrzostwa Regionu Stargardzkiego w tenisie sto³owym
ch³opców i dziewcz¹t szkó³ podstawowych, odby³y siê w tym roku w
Dobrej w dniu 5.02.2008 r. W zawodach startowa³o 10 zespo³ów - mistrzowie w kategorii
ch³opców i dziewcz¹t w
swoich powiatach: SP
Z³ocieniec (ch³.+ dz.), SP
Cz³opa, SP P³ociczno, SP
£asko, SP Zieleniewo, SP
nr 4 Stargard, SP Chlebówko, SP Dobra (ch³.+
dz.). Bardzo udanie wystartowa³y w zawodach
zespo³y ch³opców oraz
dziewcz¹t
ze szko³y
podstawowej w Dobrej
reprezentuj¹ce powiat

³obeski. Zespó³ ch³opców w sk³adzie: Grzegorz Skorupski, Dawid
Zapa³owski i Adam Podemski zaj¹³
II miejsce i awansowa³ do Fina³ów
Wojewódzkich (wystartuje najlepszych 8 szkó³ w województwie).
Zespó³ dziewcz¹t w sk³adzie:
Magda Matera, Patrycja Stêpieñ i
Justyna Szubert zaj¹³ w turnieju
miejsce trzecie (9-12 miejsce w województwie).
(szk)
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O krok od awansu

(DOBRA) W poniedzia³ek,
4.02.br., w hali sportowej w Dobrej odby³y siê Regionalne Zawody w Tenisie Sto³owym w ramach
wojewódzkiej gimnazjady.
Zespó³ dziewcz¹t w sk³adzie:
Julita Cieœlak i Malwina Rusiecka
oraz ch³opców w sk³adzie Krystian
Awgul i Bartek Florecki oraz rezerwowy Pawe³ Drapikowski reprezentowali Gimnazjum w Dobrej
oraz powiat ³obeski.
W turnieju wziê³o udzia³ 5
szkó³, zwyciêzcy swoich powiatów.
Niepokonany okaza³ siê zespó³ z
Gimnazjum nr 2 w Z³ocieñcu, który
zarówno w kategorii dziewcz¹t jak
i ch³opców zdoby³ I miejsce, drugie
miejsce w kategorii ch³opców zaj¹³
zespó³ z Cz³opy. Trzecie miejsce po
dramatycznej walce przy stole pro-

wadz¹c 2:0 w setach, niestety przegrywaj¹c ostatecznie 2:3 z zespo³em z Cz³opy, wywalczyli gimnazjaliœci z Dobrej. Czwarte miejsce zajê³y Pe³czyce, a pi¹te Stargard. W
kategorii dziewcz¹t zwyciê¿y³ Z³ocieniec przed Marianowem, zespo³em z Cz³opy, Pe³czyc i Dobrej.
Do fina³u wojewódzkiego awansowa³y po dwa zespo³y w ka¿dej
kategorii. Zwyciêzcom ¿yczymy
dalszych sukcesów, a przegranym
zapa³u do ciê¿kiej pracy, aby za rok
awansowaæ i zagraæ w finale na
szczeblu województwa. Przypomnê, ¿e w poprzednim roku Gimnazjum w Dobrej zdoby³o w finale wojewódzkim pi¹te miejsce.
Dyrektor Gimnazjum w Dobrej
K. Motyliñski
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INFORMACJA

FERIE WÊGORZYNO
Gimnazjum
11-14. luty. Godz 9.00-13. 00 - Turnieje sportowe
14, 18, 21 luty. Godz. 9.00-11.00 - Zajêcia w pracowni komputerowej
12 luty. Godz. 9.00 – 12.00 - Przygotowanie do konkursu regionalnego
12. luty. Godz. 9.00 – 11.00 - Zabawy z jêzykiem polskim
12.luty. Godz. 9.00 – 12.00 - Zajêcia rekreacyjne
12.luty - Wyjazd do Gryfina na p³ywalniê
13. luty – 10.00 – 12.00 - Zadania z „Kangurem”
19.luty. Godz. 11.00 – 13.00 - Zajêcia taneczne
21.luty. Godz. 17.00 - Biesiada przy ognisku (promenada)
Szko³a Podstawowa
12.luty. Godz. 8.15 - wyjazd do kina w Szczecinie oraz na basen do Gryfina,
Godz. 11.00 – 12.30 - zajêcia plastyczne w s. 16
13.luty. Godz. 8.00 - wyjazd do kina w Szczecinie
Godz. 10.00 - hala sportowa, turniej pi³ki no¿nej dzikich dru¿yn dla
uczniów SP
21.luty. Godz. 10.30 – 14.30 - gry i zabawy oraz robótki rêczne w s. 6
22.luty. Godz. 10.30 – 14.30 - gry i zabawy oraz robótki rêczne w s. 6
Szko³a Podstawowa w Runowie Pomorskim
12.luty. Godz. - od 10,00 do 12,30- zajêcia sportowe
12.02. Godz. od 9.00 do 11.00- zajêcia w pracowni komputerowej
14.luty-lndywldualny turniej tenisa sto³owego
dziewcz¹t i ch³opców szko³y podstawowej
19.luty. Godz. od 9.00 do 11.00- zajêcia w pracowni komputerowej
12.luty- Mieszewo. Godz. od 10.00 do 13.00- dokarmianie zwierz¹t,
ognisko, zabawa ”Szukamy œladów”
13.luty.-Mieszewo Godz. od10.00 do 13.00- zajêcia plastyczne i konkurs plastyczny „Dbam o zdrowie”

Ferie w Centrum Kultury w Resku
12. luty.
Godz. 10.00-11.15 - Warsztaty taneczne
Godz. 11.15- 12.00 - Warsztaty artystyczne, pracownia plastyczna
Godz.12.00 – 14.00 - warsztaty muzyczne (sala widowiskowa)
Godz. 12.30 – 14.30 - Warsztaty artystyczne ( grupa starsza) (wykonanie
ramek na zdjêcia z masy solnej)
13 luty
Godz.7.40 - wyjazd do Teatru Pleciuga na przedstawienie pt. ”Ferdynand Wspania³y”
Godz.10.00- 12.00 - warsztaty muzyczne (sala widowiskowa)
14 luty
Godz.10.00-12.00 warsztaty artystyczne (grupa m³odsza) -pracownia
plastyczna „Moja kartka Walentynowa” –wycinanki, konkursy i zabawy
Godz.12.30-14.30 -warsztaty artystyczne (grupa starsza) -pracownia
plastyczna „Jestem projektantem mody” - technika dowolna
15. luty
godz.10.00-12.00 -warsztaty artystyczne (grupa m³odsza) -pracownia
plastyczna „Portret p. Zimy i œniegowego ba³wana” -wyklejanka z bibu³y,
konkursy i zabawy
18.luty
Godz.10.00-12.00 - warsztaty artystyczne -instruktor (grupa m³odsza)
-pracownia plastyczna „Mój znak zodiaku”- wyklejanie plastelin¹ na tekturze konkursy i zabawy (sala widowiskowa)
Godz.12.30-14.00 - warsztaty artystyczne - (grupa starsza) -pracownia
plastyczna „Poznajemy technikê collage”
19. luty
Godz.10. 00-11.15 - warsztaty taneczne (obowi¹zkowo buty na zmianê
i strój sportowy)
Godz. 11.15 - 12.00 warsztaty artystyczne - pracownia plastyczna „Dokarmiamy zim¹ leœne zwierzêta” technika pastele
Godz.12.00 – 14.00 - warsztaty muzyczne (sala widowiskowa)
Godz. 12.30-14.30- warsztaty artystyczne (grupa starsza) Malowanie na
szkle- wazoniki mojego pomys³u
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Ferie £obez
12.02.2008 wtorek
10.00-13.00 – Warsztaty gitary klasycznej
11.00 – Poranek filmowy- bajka dla dzieci
11.00-13.00 – Studio piosenki, warsztaty wokalne
13.00 – Sekcja plastyczna - rêkodzielnictwo, (makrama)
13.00-15.00 – Tenis sto³owy
15.00-18.00 – Warsztaty muzyczne (instrumenty dête drewniane )
15.00 – Seans filmowy dla m³odzie¿y
13.02.2008 œroda
10.00-13.00 – Warsztaty gitary klasycznej
11.00 – Poranek filmowy-bajka dla dzieci
11.00-13.00 – studio piosenki, warsztaty wokalne
13.00-15.00 – warsztaty muzyczne (instrumenty dête drewniane )
13.00-15.00 – tenis sto³owy
15.00 – seans filmowy dla m³odzie¿y
14.02.2008 czwartek
11.00 – turniej szachowo-warcabowy o Puchar Dyrektora £DK,
turniej tenisa sto³owego o Puchar Dyrektora £DK
11.00-13.00 – Studio piosenki, warsztaty wokalne
13.00 – Turniej strzelecki (wiatrówka) o Puchar Dyrektora £DK
15.00-18.00 – warsztaty muzyczne (instrumenty dête drewniane)
15.02.2008 pi¹tek
11.00 - Poranek filmowy-bajka dla dzieci
11.00-13.00 – Studio piosenki,warsztaty wokalne
13.00 – Spektakl w wykonaniu teatru m³odzie¿owego „amatea” z ³obza
13.00-15.00 – Tenis sto³owy
15.00 – Seans filmowy dla m³odzie¿y
18.02.2008 poniedzia³ek
11.00 – Poranek filmowy-bajka dla dzieci
11.00-13.00 – Studio piosenki, warsztaty wokalne
13.00-14.30 – Strzelectwo sportowe (wiatrówka)
13.00-15.00 – Tenis sto³owy
15.00 – Seans filmowy dla m³odzie¿y
19.02.2008 wtorek
10.00-13.00 – Warsztaty gitary klasycznej
11.00 – Poranek filmowy - bajka dla dzieci
11.00-13.00 – Studio piosenki, warsztaty wokalne
13.00 – Sekcja plastyczna , techniki malarskie (akwarela)
13.00-15.00 – Tenis sto³owy
15.00-18.00 – Warsztaty muzyczne (instrumenty dête drewniane)
15.00 – Seans filmowy dla m³odzie¿y
20.02.2008 œroda
10.00-13.00 – warsztaty gitary klasycznej
11.00 – Poranek filmowy – bajka dla dzieci
11.00-13.00-studio piosenki,warsztaty wokalne
13.00-15.00 – Tenis sto³owy
13.00-15.00 – Warsztaty muzyczne ,(instrumenty dête drewniane)
15.00 – Seans filmowy dla m³odzie¿y

Dobra „Ferie na weso³o”
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 12.00 – 15.00 w Bibliotece Publicznej
Program
Dla dzieci:
„Pobaw siê z nami” – turniej krzy¿ówek, rebusów i zagadek
„Zimowe fantazje” – zajêcia plastyczne
„Magiczne kwadraty i kó³ka” – sztuka sk³adania papieru
„Fortunowe ko³o na weso³o” – zajêcia edukacyjne
„Bawmy siê razem” – zabawy ruchowe
„Szlakiem Olbrzymów” – wycieczka w plener
„Wiem bo czytam” – konkurs czytelniczy
„Bajkowe kino” – bajki dla dzieci
Dla m³odzie¿y:
11 - 15 lutego turniej w pi³karzyki (gra zrêcznoœciowa)
18 - 22 lutego turniej FIFA
Ka¿dy wtorek i czwartek o godz. 16.00 „M³odzie¿owy wieczór filmowy”

POLICJA - INFORMACJE
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Noworoczny Turniej Koszykówki w Resku

Wygra³yœmy z Radowem!
(RESKO) Dnia 28 stycznia
2008 roku na hali sportowej przy
Gimnazjum w Resku odby³ siê Noworoczny Turniej Koszykówki,
którego organizatorem by³a Renata Czerwiñska.
W zmaganiach sportowych
wziê³y udzia³ reprezentacje dziewcz¹t z nastêpuj¹cych szkó³ naszego
powiatu: Gimnazjum z Radowa
Ma³ego, Gimnazjum z £obza, Gimnazjum i Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych z Reska.
Mecze trwa³y 20 minut. Turniej
rozpocz¹³ mecz Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych z Reska i Radowa, które doœæ ³atwo wygra³o.
Wynik meczu nie by³ dla nas zaskoczeniem, bo zawodniczki z Radowa
znane s¹ z bardzo dobrej gry. Jednak
radoœæ zwyciêzców nie trwa³a d³ugo, bo do meczu Gimnazjum Resko
– Radowo. By³yœmy strasznie zestresowane, ale w trakcie meczu
nerwy trzyma³yœmy na wodzy. Poje-

dynek by³ bardzo zaciêty i wyrównany. Jednak nasza determinacja
pozwoli³a nam na zwyciêstwo! Radoœæ naszej dru¿yny nie mia³a granic, a pozosta³e mecze okaza³y siê
³atwe do wygrania. Koñcowa klasyfikacja wygl¹da³a nastêpuj¹co:
1. Gimnazjum Resko
2. Gimnazjum Radowo Ma³e
3. Gimnazjum £obez
4. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych z Reska
Ca³y turniej by³ bardzo udany.
Wszystkie dru¿yny walczy³y ambitnie do ostatniego gwizdka.
Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny z
Gimnazjum w Resku: Anata Gromek, Maja Wierzbicka, Magdalena
Trela, Agata Kowal, Maria Dziuba,
Natalia Czaban, Patrycja Sztorman,
Kamila Pieñczakowska, Magdalena
Ignacenko, Paulina Pietrzak.
Kamila Pieñczakowska
Gimnazjum w Resku, IIIB

Niezbêdnik
Policja
Komenda Powiatowa Policji w £obzie
Wojska Polskiego 2, tel. (091) 561 55 20
Komisariat Policji w Dobrej,
ul. Ofiar Katynia, 2, tel. (091) 391 44 09
Komisariat Policji w Resku
ul. ¯eromskiego 6, tel. (091) 395 18 77
Komisariat Policji w Radowie Ma³ym
tel. (091) 397 22 12
Komisariat Policji w Wêgorzynie
ul. Runowska 45, tel. (091) 397 14 07
Stra¿ Po¿arna
Komenda Powiatowej Stra¿y Po¿arnej
£obez, ul. Przemys³owa, tel. (091) 397 40 26,
Starostwo Powiatowe
£obez ul. Koœciuszki 26
Tel. (091) 397 60 99, (091) 397 56 03
Urzêdy Miejskie i Gminne
£obez, ul. Niepodleg³oœci 13,
tel. (091) 397 40 01
Dobra, ul. Rynek 1
tel. (091) 391 45 28
Resko, Rynek 1,
tel. (091) 395 15 03
Wêgorzyno, Rynek 1
tel. (091) 397 15 63
Radowo Ma³e
tel. (091) 397 24 99
Urz¹d Skarbowy
Drawsko Pomorskie ul. Pi³sudskiego 35-37
tel. (094) 363 34 31
Urz¹d Skarbowy £obez,
ul. Niepodleg³oœci 13 (punkt obs³ugi klienta)
Tel. (091) 397 31 76

NietrzeŸwi rowerzyœci
(£ABUÑ WIELKI) 5. lutego
2008 r. oko³o godz. 17.40 Jan P.
kierowa³ rowerem bêd¹c pod wp³ywem alkoholu: 0.65 mg/l w wydychanym powietrzu.
Po oko³o 20 minutach na tej samej drodze policjanci zatrzymali do
kontroli drogowej Genowefê B.
równie¿ kieruj¹c¹ rowerem. Rowerzystka posiada³a 0.38 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Policja informuje; kieruj¹cy odpowiedz¹ przed s¹dem jako sprawcy przestêpstwa, zagro¿onego kar¹
do dwóch lat pozbawienia wolnoœci

Grozi³ policjantowi
(£OBEZ) 6. lutego 2008 r. oko³o godz. 18.50 w sklepie „Biedronka” przy ul. Segala Damian K. lat 17
zniewa¿y³ oraz grozi³ s³ownie policjantom, którzy zostali wezwani na
interwencjê. Na miejscu okaza³o
siê, ¿e Damian K. usi³owa³ wczeœniej dokonaæ kradzie¿y wódki, lecz
zosta³ zatrzymany przez obs³ugê
sklepu. W tym czasie by³ ju¿ pod
wp³ywem alkoholu: 0.91 mg/l.
Sprawca zosta³ zatrzymany i osadzony do wyjaœnienia.
Policja informuje: zniewa¿anie,
gro¿enie funkcjonariuszowi publicznemu (w tym wypadku policjantowi) jest przestêpstwem zagro¿onym kar¹ wiêzienia do lat 3.

NietrzeŸwy za kó³kiem
(RESKO) 7.lutgo 2008 r. przy
ul. Zielonej o godz. 23.00 policjanci Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej Marka
S. kieruj¹cego samochodem m-ki
Mercedes. Jak siê okaza³o podczas badania, kieruj¹cy by³ pod
wp³ywem alkoholu: 0.63 mg/l w
wydychanym powietrzu.
Policja informuje; kieruj¹cy
odpowie przed s¹dem jako sprawca przestêpstwa, zagro¿onego
kar¹ do dwóch lat pozbawienia
wolnoœci.

NietrzeŸwi rowerzyœci
(RESKO) 7.lutego 2008 r. o
godz. 20.00 przy ul. Stodólnej policjanci z Posterunku Policji w Resku
zatrzymali do kontroli drogowej
dwóch panów kieruj¹cych rowerami. W trakcie badania trzeŸwoœci
okaza³o siê, ¿e Grzegorz B. ma 1.03
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a jego kolega Adrian £.
0.80 mg/l.
Policja informuje; kieruj¹cy odpowiedz¹ przed s¹dem jako spraw-

cy przestêpstwa, zagro¿onego kar¹
do dwóch lat pozbawienia wolnoœci.

WYMUSI£ PIERWSZEÑSTWO
(£OBEZ) 8.lutego 2008 r. oko³o godz. 18.00 w £obzie na skrzy¿owaniu ul. Kraszewskiego z ul. Kolejow¹ dosz³o do wypadku drogowego. Kieruj¹cy samochodem Mitsubishi Jacek J. nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci podczas w³¹czania
siê do ruchu z drogi podporz¹dkowanej (ul. Kolejowej) i wymusi³
pierwszeñstwo na prawid³owo jad¹cej rowerem Ewie B. Kobieta uderzy³a w lewy przedni b³otnik pojazdu, a nastêpnie upad³a na asfalt. Wynikiem wypadku by³o z³amanie
kciuka prawej d³oni i ogólne pot³uczenia rowerzystki
Policja ostrzega: w okresie jesienno - zimowym zachowajmy
szczególn¹ ostro¿noœæ. Rowerzyœci
powinni pamiêtaæ o w³¹czonych
œwiat³ach, kamizelkach odblaskowych a kieruj¹cy samochodami o
upewnieniu siê, ¿e nie spowoduj¹
zagro¿enia w ruchu drogowym przy
ograniczonej widocznoœci.

St³uczka na skrzy¿owaniu
(RESKO) 09.02.2008 r. oko³o
godz. 11.00 w Resku na skrzy¿owaniu ul. Buczka z ul. Jednoœci Narodowej kieruj¹cy samochodem m-ki
Ford Fiesta, Józef C wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu Andrzejowi L.
kieruj¹cemu samochodem m-ki Polonez, uszkodzeniu uleg³y pojazdy.

Poszkodowany poszukiwany
(£OBEZ) Komenda Powiatowa Policji w £obzie prowadzi
czynnoœci dotycz¹ce kradzie¿y z
w³amaniem do altan ogrodowych
jakie mia³y miejsce w miesi¹cach
sierpieñ - wrzesieñ 2007 r. w
£obzie przy ul. H. Sawickiej. Zatrzymany podejrzany w tej sprawie przyzna³ siê do czynów, podaj¹c miêdzy innymi, ¿e dokona³ w³amania do jednej z altan po uprzednim wypchniêciu okna, sk¹d zabra³
nó¿ z rêkojeœci¹ z poro¿a, kuchenkê gazow¹ dwupalnikow¹ oraz miniwie¿ê radiow¹ w kolorze czarnopopielatym z dwiema kolumnami.
Podejrzany nie potrafi wskazaæ
dok³adnego miejsca przestêpstwa,
a prowadzone czynnoœci nie doprowadzi³y do ustalenia osoby pokrzywdzonej. W zwi¹zku z tym
prosimy o zg³oszenie siê osoby poszkodowanej w celu z³o¿enia zawiadomienia.
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ROZMAITOŒCI - OG£OSZENIA

KRZY¯ÓWKA
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68 rocznica zes³ania

PAMIÊTAMY

Foto Tadeusz Korzeniewski

Czas wykrusza pokolenie sybirskich zes³añców, ale w £obzie póki ¿yj¹ spotykaj¹ siê w ka¿d¹ lutow¹ rocznicê pierwszej wywózki na Sybir. Tak by³o i w tym roku.
9 lutego ma³e ich grono spotka³o siê na ³obeskim cmentarzu pod Krzy¿em Sybiraka,
by pomodliæ siê za dusze tych, którzy zostali na nieludzkiej ziemi i za tych, którzy
spoczêli na Ziemi £obeskiej. Wczeœniej w Resku tamtejsza m³odzie¿ goœci³a kilku
z nich na lekcjach. To by³a wzajemna, udana lekcja historii, by nastêpne pokolenia
tak¿e pamiêta³y.

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 5 brzmia³o:
“Piwo jest napojem ch³odz¹cym zapa³ do pracy”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Bogdan Charowski (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Maria Laszuk (£obez), Maria Szylinowicz
(£obez), Karolina P³ocka (£obez).
Nagrodê wylosowa³ pan Bogdan Charowski z £obza.

Gratulujemy.
Prenumerata gazety do odebrania w redakcji ul. S³owackiego 6 £obez.

