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Czy szpital w Resku bêdzie spó³k¹ i jak¹?

Wznios³a idea czy biznes

Radni Reska, Wêgorzyna i Radowa Ma³ego
zadeklarowali udzia³ w spó³ce, chocia¿
nie wiedz¹ jeszcze, ile to ich bêdzie kosztowaæ

Bud¿et Radovii
najmniejszy,
Sparty
najwiêkszy
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Wszyscy wko³o zrozumieli, ¿e budowanie
jest miastotwórcze i buduj¹, tylko nie u nas

Kazimierz Rynkiewicz
Pomimo, ¿e opublikowaliœmy kalendarium dzia³añ dotycz¹cych szpitala, z ciekawoœci¹ zajrza³em do starych numerów Tygodnika £obeskiego, w których a¿ roi siê od artyku³ów
na jego temat. I pomyœleæ, ¿e wszystkie, prawie dziesiêcioletnie zabiegi
rozbija³y siê o to, kto ma przej¹æ d³ug
ci¹¿¹cy na szpitalu. W œwietle tej lektury wracamy do punktu wyjœcia, chocia¿ powrót mo¿e byæ mniej kosztowny, ni¿ kilka lat temu.
Pomys³ „szpitalnej” spó³ki gmin
te¿ nie jest nowy. Bodaj¿e w roku 1999
gminy Resko, Radowo Ma³e i £obez

wyst¹pi³y ju¿ z tak¹ propozycj¹, by
wydzieliæ z ZOZ-u szpital i one go
przejm¹. Znowu posz³o o liczenie
u³amkowego d³ugu przypadaj¹cego
na szpital. By³ za wysoki, bo starostwo
w Stargardzie mia³o ponoæ doliczyæ
d³ug hotelu pielêgniarskiego, którego
gminy nie chcia³y.
Tygodnik z 19 grudnia 2002 roku
doniós³, ¿e pod obrady nowo wybranej
rady powiatu ³obeskiego starosta Halina Szymañska wnios³a projekt „powo³ania nowego podmiot – Szpitala
Powiatowego w Resku, dla którego organem za³o¿ycielskim by³oby starostwo w £obzie”. 7 jest za i 7 przeciw
i projekt nie wchodzi pod obrady.
Wœród g³osuj¹cych przeciw jest obecny starosta Antoni Gutkowski, obecni
radni Jan Michalczyszyn i Ryszard
Sarna. Jak zwykle bêd¹ca na posterunku szefowa szpitalnej „Solidarnoœci”
drze szaty; - Jest piêæ minut przed
dwunast¹, Dla szpitala jest wa¿ny

ka¿dy dzieñ. „Wed³ug s³ów H. Szymañskiej gorzej, ni¿ jest, byæ nie
mo¿e. Zad³u¿enie ³obeskiego ZOZ-u,
dla którego organem za³o¿ycielskim
jest Stargard, wynosi 7,1 mln z³ plus
milion odsetek.” W koñcu radni daj¹
siê przekonaæ i na koniec sesji jednog³oœnie przyjmuj¹ uchwa³ê o powo³aniu do ¿ycia „Szpitala w Resku”. Bezskutecznie.
Dzisiaj wracamy do punktu wyjœcia. Wygl¹d na to, ¿e trzeba bêdzie
wydaæ podobnego rzêdu pieni¹dze.
Wtedy wydawa³o siê, ¿e powiat jest za
s³aby, ale czy teraz jest mocniejszy?
Mówienie, ¿e jak gminy wy³o¿¹ na
szpital to powiat „zrefunduje” im te
koszty robi¹c inwestycje w gminach
jest mrzonk¹. Powiat nie potrafi dokoñczyæ „autostrady” Wêgorzyno –
Resko, nie mówi¹c, by zrobi³ na przyk³ad ulicê Spokojn¹ w £obzie. A co
bêdzie jak zaci¹gnie 3-milionowy kredyt? Przez kilka lat bêdzie sp³acaæ i

Po¿egnaliœmy tragicznie zmar³ych lotników

Podziêkowania
Sk³adam serdeczne podziêkowania dla Krystyny i Wies³awa
Rymszewiczów za uratowanie
przed napaœci¹ starej staruszki
Zofia J.

(ŒWIDWIN) Oko³o dwóch tysiêcy osób ¿egna³o wczoraj w Œwidwinie lotników tragicznie zmar³ych 23 stycznia w katastrofie lotniczej w Miros³awcu.
To Œwidwin sta³ siê miejscem
uroczystego po¿egnania lotników,
bo z tego garnizonu pochodzi³a po³owa z 20 zmar³ych ¿o³nierzy. Jak
wielki by³ to wstrz¹s dla wszystkich,
œwiadczy³a iloœæ osób, jaka przysz³a
na lotnisko po¿egnaæ lotników.
W uroczystoœci wziê³y udzia³
w³adze pañstwowe z prezydentem i
premierem, dowództwo si³ powietrznych, duchowieñstwo, wojskowi i mieszkañcy ca³ego regionu.
Widzieliœmy w³adze £obza, które
po zakoñczeniu ceremonii pogrzebowej w Œwidwinie wziê³y równie¿
udzia³ w pogrzebie gen. dywizji
Andrzeja Andrzejewskiego w Po³czynie Zdroju. By³a tam tak¿e delegacja ³obeskiej Policji.
W lotniczym hangarze wystawione zosta³y trumny ze szcz¹tkami

znowu nic nie zrobi. Czy powiat rzeczywiœcie jest s³aby, czy te¿ zabrak³o
wówczas wyobraŸni? Mo¿e wystarczy³o porównaæ d³ugi okolicznych
szpitali i okaza³o by siê, ¿e s¹ podobne
albo i wiêksze, i jakoœ funkcjonuj¹.
Ale powiat rzeczywiœcie jest s³aby, ale z innego wzglêdu – z braku
ludzi odwa¿nych i przedsiêbiorczych.
Woli budowaæ instytucje socjalne i
propagowaæ etatyzm, ni¿ przedsiêbiorczoœæ. Woli mimikrê zamiast wyzwañ. Woli za³atwiaæ sprawy poprzez
uk³ady ni¿ rozwijaæ w³asne myœlenie,
to¿samoœæ, wytyczaæ sobie œmia³e
cele. Ca³a historia walki o szpital to
historia opierania siê na czyichœ plecach; a to wojewody, a to marsza³ka, a
to premiera Kaczyñskiego. Teraz te¿
nie kiwn¹³ palcem, a¿ zosta³ przyparty
do muru. Jak siê pali, to kopie siê studniê. Mo¿e zamiast kopaæ wybudowaæ
w £obzie ten cholerny szpital, by w
koñcu przestaæ walczyæ i zaj¹æ siê
czymœ po¿yteczniejszym.

Gazeta Powiatowa
Redakcja:
Kazimierz Rynkiewicz - redaktor
naczelny (tel. 0504 042 532),

Magdalena Mucha
Reklama:
Dawid Dudek tel. 512 138 349
poleg³ych. W czasie Mszy ¿a³obnej,
któr¹ celebrowa³ by³y biskup polowy Wojska Polskiego abp S³awoj
Leszek G³ódŸ, dowódca Si³ Powietrznych gen. Andrzej B³asik powiedzia³, ¿e polegli ¿o³nierze byli
niekwestionowanymi autorytetami,
kolegami i przyjació³mi. - Wasza
nieobecnoœæ bêdzie d³ugo odczu-

wana wœród lotniczej braci. - podkreœli³.
Obecny biskup polowy Tadeusz
P³oski podkreœli³, ¿e etos polskich
lotników, oparty jest na doœwiadczeniach pilotów, którzy walczyli o
niepodleg³¹ Polskê oraz braterstwie. Odczytano te¿ telegram z
wyrazami wspó³czucia od papie¿a
Benedykta XVI. Prezydent Lech
Kaczyñski i minister Obrony Narodowej Bogdan Klich awansowali
poleg³ych na wy¿sze stopnie generalskie i oficerskie, a prezydent dodatkowo odznaczy³ ich krzy¿ami i
medalami. Odprowadzanych na
miejsca spoczynku ¿egna³y salwy
honorowe. Trumny ze szcz¹tkami
odjecha³y na cmentarze do miejscowoœci, w jakich zdecydowa³y siê
pochowaæ ¿o³nierzy ich rodziny.
Tragicznie zmar³ych ¿egna³o prawie dwa tysi¹ce osób, w skupieniu
uczestnicz¹c w prawie trzygodzinnej ceremonii.
KAR

Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (091) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
www.tygodniklobeski.go.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 £obez,
ul. S³owackiego 6, tel./fax (091)
3973730; e-mail: wppp1@wp.pl;
NIP 859-001-19-30;Konto:PKO
Bank Polski Oddzia³ 1 w £obzie 72
1020 2847 0000 1502 0067 0927
Nak³ad: 1300 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materia³ów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treœæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik ³obeski”, „tygodnik
pojezierza drawskiego”, tygodnik „gazeta gryficka”, „wieœci
œwidwiñskie”.
Sk³ad i druk: WPPP - £obez;
tel./fax (091) 39 73 730

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 19.02.2008 r.

Str
Str.. 3

Policja poszukuje bezczelnego z³odzieja

OKRAD£ STARUSZKÊ
ZE SKROMNEJ RENTY
(RESKO) W dniu 13.02.2008 r.
o godz. 19.30 w Resku, przy ul. Wojska Polskiego, nieznany sprawca
podbieg³ do Teresy M. lat 76 i wyrwa³ jej z rêki torbê z zakupami. W
torbie kobieta posiada³a pobran¹
tego dnia rentê w kwocie 400 z³. W
chwili obecnej pozosta³a bez œrodków do ¿ycia. W zwi¹zku z tym

policja prosi ewentualnych œwiadków lub osoby mog¹ce dopomóc w
ustaleniu sprawcy o kontakt telefon:
997 lub 112. Sprawca po dokonaniu
kradzie¿y pobieg³ w kierunku centrum miasta. Rysopis: wiek z wygl¹du
18-25 lat, szczup³ej budowy cia³a,
odstaj¹ce uszy, blond w³osy, niebieska kurtka, wzrost oko³o 175 cm. (kp)

M³odzi okradli staruszkê

Zatrzymani w³amywacze
(MIESZEWO) W dniu 11.02.
2008 r. dziêki dobrej wspó³pracy
policjantów z Posterunku Policji w
Wêgorzynie z mieszkañcami wsi
Mieszewo, dosz³o do zatrzymania
dwóch sprawców kradzie¿y z w³amaniem do mieszkania 76-letniej
Marianny B.
Kradzie¿ z w³amaniem mia³a miejsce w nocy z 3 na 4 lutego br. Wówczas sprawcy, po wczeœniejszym
wybiciu szyby w oknie, weszli do

wnêtrza sk¹d dokonali kradzie¿y
telefonu stacjonarnego Panasonic i
radia. £¹czna suma strat wynios³a
260 z³.
Jak ustalili policjanci, ³upy z
w³amania mê¿czyŸni ukryli w
opuszczonym pa³acu w Mieszewie.
Sprawcami okazali siê Janusz K., lat
20, w przesz³oœci mieszkaniec Mieszewa i 18-letni Jacek K. Mienie w
ca³oœci odzyskano. Policja informuje: sprawcom za powy¿szy czyn grozi do 10 lat wiêzienia.
(kp)
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To jest krymina³
(WÊGORZYNO). Podczas sesji Rady Miasta nowy operator
sieci wodno-kanalizacyjnej zdecydowanie
odmówi³ pobierania
op³at za œcieki z po³udniowej czêœci miasta.
Cena wody nie ulegnie
zmianie.
Podczas sesji radnych interesowa³a kwestia umów zwi¹zanych z
dostaw¹ wody i odprowadzaniem
œcieków przez nowego zarz¹dcê –
Przedsiêbiorstwo Us³ug Wodnych i
Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie. Prezes Ryszard Sobieralski
uspokoi³ radnych, ¿e skoro do tej
pory nie zawiera³ umowy, to nie
widzi powodu, dla którego mia³by j¹
zawrzeæ od stycznia.
- Jest to proces, który wymaga
bardzo du¿ego zaanga¿owania
wszystkich stron. Rozmawia³em z
panem Gotfrydem Kurzajem i ustaliliœmy, ¿e sprawdzi stan wodomierzy ostatecznie na dzieñ 31 grudnia.
Nie bêdzie obci¹¿a³ pañstwa fakturami, tym bardziej, ¿e nie œwiadczy
us³ug. Natomiast umowy z naszej
firmy ju¿ do pañstwa id¹.
Nowy zarz¹dca zwróci³ uwagê
na problem miasta, jakim jest brak
kanalizacji. W zwi¹zku z tym zobowi¹za³ siê, ¿e do koñca marca radni
otrzymaj¹ pod debaty konkretne
materia³y oraz plany rozwoju i modernizacji.
Burmistrz Gra¿yna Karpowicz
zwróci³a uwagê, ¿e obecny zarz¹dca nie bêdzie pobiera³ op³at

za œcieki od mieszkañców, którzy
nie s¹ pod³¹czeni do kanalizacji
miejskiej.
Na pytanie, czy bêdzie odbiera³ œcieki z po³udniowej, nieskanalizowanej czêœci miasta, nowy
zarz¹dca ostro zaoponowa³.
- Bardzo mi przykro, ale ja siê
takich rzeczy nie podejmê. Od 15.
lat prowadzê firmê i za ni¹ odpowiadam. Jedn¹ z podstawowych
zasad jest postêpowanie zgodnie
z prawem. Odpowiadam jednoznacznie – ja siê w krymina³ nie
bawiê. Nie mogê siê zgodziæ na
zawieranie umów z mieszkañcami na odbiór œcieków, które nie
bêd¹ odprowadzane do oczyszczalni. To jest krymina³. I je¿eli
chcemy byæ firm¹ profesjonaln¹ i
postêpowaæ w sposób w³aœciwy,
to ja nie mogê braæ pieniêdzy za
œcieki. Nie ma takiej mo¿liwoœci.
Nie mogê zawrzeæ umowy na
oczyszczanie œcieków, skoro ja
tych œcieków nie oczyszczam. To
jest ewidentne naruszenie prawa.
Nie stracê 15. lat ciê¿kiej pracy i
budowania wizerunku firmy, by
tak siê pod³o¿yæ. Gdybym to zrobi³, od razu macie pañstwo argu-

Ryszard Sobieralski

ment w rêku na cofniêcie mi zezwolenia.
Przewodnicz¹ca Rady Monika
KuŸmiñska, zwróci³a uwagê, ¿e Rada
Miasta nie podejmowa³a uchwa³y
odnoœnie taryf z nowym zarz¹dc¹.
Burmistrz argumentowa³a ten fakt
tym, i¿ zgodnie ze specyfikacj¹ zamówienia cena mia³a pozostaæ bez
zmian. Nowy zarz¹dca zapewni³, i¿
do marca przysz³ego roku ceny pozostan¹ na tym samym poziomie. MM

OSP dostanie œwietlicê
(DOBRA) Opisywany przez
nas na pocz¹tku lutego
konflikt miêdzy stra¿akami
OSP w Dobrej a tutejsz¹
w³adz¹ ma swój fina³.
Przypomnijmy; doberscy stra¿acy usilnie zabiegali o pozyskanie
œwietlicy w remizie, któr¹ opuœci³a
dzier¿awi¹ca j¹ do paŸdziernika ubr.
firma. W³adze mia³y w¹tpliwoœci,
czy OSP poradzi sobie z remontem i
jej utrzymywaniem. Uchwa³ê o jej
przejêciu mia³o podj¹æ walne zebranie OSP. Podjê³o. 9 lutego stra¿acy
spotkali siê i uradzili, ¿e œwietlicê
wezm¹ na swój koszt. Burmistrz
Barbara Wilczek powiedzia³a nam,
¿e œwietlica jest gotowa do przejêcia
i czeka na podpisanie umowy, ale
urz¹d wydzier¿awi j¹ OSP na rok.

PóŸniej bêdzie dokonana ocena, jak
to dzia³a i podjêta decyzja, co dalej.
Przy okazji okaza³o siê, ¿e obawy o
jej utrzymanie nie by³y bezpodstawne, gdy¿ OSP nie mo¿e prowadziæ
dzia³alnoœci zarobkowej, jak chcieliby stra¿acy. OSP jest stowarzyszeniem zwyk³ym, zaœ prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej wymaga odrêbnego wpisu do Krajowego Rejestru
S¹dowego, co wi¹¿e siê z jednej strony z wysok¹ op³at¹, z drugiej z prowadzeniem w takim stowarzyszeniu pe³niej ksiêgowoœci. Stra¿acy zrezygnowali wiêc z prowadzenia takiej dzia³alnoœci. Pozostaje im szeroko pojêta
dzia³alnoœæ spo³eczna i kulturalna.
Czy marzenia wytrzymaj¹ próbê czasu i zderzenie z realiami? Zobaczymy. ¯yczymy im, by ich dzia³alnoœæ
odbi³a siê g³oœnym echem nie tylko w
Dobrej i powiecie ³obeskim, ale i
daleko poza nimi.
KAR
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Trzynastki dla szefów
(POWIAT) W drugi pi¹tek
lutego radni miejscy z
Reska uchwalili dodatkow¹
pensjê roczn¹ dla
burmistrza. „Trzynastka”
wynios³a 8 438,34 z³.
Niespe³na tydzieñ póŸniej dodatkow¹ pensjê przyznano, aczkol-

wiek niechêtnie, bo siedmioma g³osami za i pozosta³ymi wstrzymuj¹cymi siê od g³osu, burmistrz Wêgorzyna. Wysokoœæ dodatkowej pensji
rocznej wynosi 6 083,19 z³ brutto.
W Radowie Ma³ym dodatkowa
pensja bêdzie uchwalana w marcu.
27 lutego radni powiatowi podejm¹ uchwa³ê w kwestii przyznania
trzynastki staroœcie ³obeskiemu w
wysokoœci 8 595, 54 z³ brutto. (mm)

Wiedza przez Net
(POWIAT). W Zwierzynku w
gm. Wêgorzyno, w Resku i w
£osoœnicy w gm. Resko powstaj¹
Internetowe Centra EdukacyjnoOœwiatowe. Centra bêd¹ otwarte
dla wszystkich chêtnych.
Dziœ nie ksi¹¿ka, a Internet trafia
pod strzechy. Powoli staje siê powszechnym i podstawowym Ÿród³em pozyskiwania wiedzy i
kszta³cenia siê. Papierowe wydawnictwa, choæ konieczne, czêsto nie nad¹¿aj¹ za b³yskawicznie
zmieniaj¹cym siê obrazem œwiata,
nowymi technologiami, a czêsto i,
jak w naszym kraju – zmianami
prawa. Dziœ ju¿ wszelkie informacje, dotycz¹ce nawet najbli¿szego
otoczenia przekazywane s¹ w formie elektronicznej. Dlatego te¿
skoro jest nadawca tych informacji np.: instytucje, zak³ady pracy,
media, to i powinien byæ odbiorca.
Na terenie powiatu ³obeskiego z
dostêpem do Internetu nadal borykaj¹ siê mieszkañcy ma³ych miejscowoœci. Powoli obraz ten zmienia siê, a to za spraw¹ wdra¿ania
m.in. Internetowych Centr Edukacyjno-Oœwiatowych. Dziêki temu
mieszkañcy, bez ponoszenia kosztów, bêd¹ mogli zdobywaæ wiedzê
i rozwijaæ swoje umiejêtnoœci. W
REKLAMA

ten ogólnopolski projekt e-learningowego szkolenia zostan¹ w³¹czeni
mieszkañcy Zwierzynka Reska i
£osoœnicy.
Centra mieœciæ siê bêd¹ w remizach stra¿ackich. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO
RZL), remizy stra¿ackie dosta³y
dofinansowanie m.in na wyposa¿enie w: komputery, oprogramowanie, drukarki, skanery i faxy, a
tak¿e: projektory, meble i oœwietlenie. Program trwaæ bêdzie do 30
wrzeœnia, jednak po jego zakoñczeniu nadal, przez piêæ lat, wszyscy chêtni bêd¹ mogli korzystaæ ze
sprzêtu. Po tym czasie pozostanie
on do dyspozycji Zarz¹dów Gminnych Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.
Póki co sprzêt dostarczany jest
do wszystkich 480. jednostek na
terenie ca³ej Polski. Mo¿liwoœæ
otwarcia takich centrów mia³y
wszystkie jednostki OSP, które spe³nia³y odpowiednie kryteria min.:
odpowiednio du¿e œwietlice, czy
dostêp do Internetu. Tych kryteriów
jeszcze wiele wsi nie spe³nia. W
powiecie ³obeskim wnioski z³o¿y³y
trzy jednostki i wszystkie zosta³y
ujête w projekcie.
(mm)
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Socjalki przy Dzier¿ona
(RESKO) Radni miejscy powiêkszyli zasób lokali socjalnych
o dwa. To jednak
kropla w morzu potrzeb w tej gminie.
W zwi¹zku z tym, i¿ Urz¹d
zobowi¹zany jest zapewniæ lokal
socjalny osobom o niskich dochodach oraz osobom uprawnionym
do niego z mocy wyroku s¹dowego, zosta³ zmuszony do poszerzenia zasobu lokali socjalnych.
Skoro nie buduje siê w tym mie-

œcie nowych obiektów, radni
wydzielili lokale z dotychczasowego zasobu komunalnego. W
tym¿e zasobie znalaz³y siê dwa
lokale przy ul. Dzier¿ona nr 16 w
Resku, które nie posiadaj¹ ³azienki i WC w obrêbie lokalu. W
zwi¹zku z tym automatycznie
maj¹ obni¿ony standard. Stawkê
czynszu za te lokale ustalono na
50 proc. najni¿szego obowi¹zuj¹cego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
Te dwa lokale nie rozwi¹zuj¹
jednak problemu. W tej chwili na
liœcie oczekuj¹cych na przydzia³
lokalu socjalnego s¹ 22 osoby z terenu gminy.
(mm)

Podinspektor poszukiwany
(£OBEZ). Burmistrz £obza
og³osi³ nabór na stanowisko podinspektora Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska w Urzêdzie Miejskim w
£obzie.
Kandydat ubiegaj¹cy siê o pracê
w Magistracie musi spe³niæ kilka
podstawowych warunków. Przede
wszystkim jego wykszta³cenie musi
byæ zgodne z kierunkiem przysz³ego zawodu. Niekonieczne jest jednak wykszta³cenie wy¿sze techniczne, wystarczy œrednie budowlane.
Przy wykszta³ceniu œrednim, technik budowlany musi mieæ przynajmniej trzyletnie doœwiadczenie zaREKLAMA

wodowe. Kandydaci powinni równie¿ posiadaæ wiedzê z zakresu
przepisów prawa budowlanego,
umiejêtnoœæ kosztorysowania robót
budowlanych oraz umiejêtnoœæ organizowania i nadzorowania robót
remontowo-budowlanych.
(m)
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Samorz¹dy walcz¹ o szpital

Wznios³a idea czy biznes
(POWIAT) W projekcie
uchwa³y, która bêdzie
przedmiotem obrad Rady
Powiatu zaproponowana
kwota na wykupienie
mienia ruchomego od
komornika oraz obiektu
szpitala od powiatu
stargardzkiego wynosi 3
mln z³. Taka jest
proponowana wysokoœæ
wk³adu starostwa do spó³ki
prawa handlowego, maj¹cej
prowadziæ szpital w Resku.
W spó³ce chcia³by siê te¿
znaleŸæ Intermed,
dotychczasowy dzier¿awca.
Czy to dobry pomys³?
Zd¹¿yæ przed licytacj¹
Ju¿ niebawem ma powstaæ spó³ka
prawa handlowego, za³o¿ona przez
powiat ³obeski i gminy. Ma ona przej¹æ szpital w Resku wraz z jego wyposa¿eniem. Sytuacja prawna ³obeskiego ZOZ-u, nieruchomoœci szpitala w
Resku oraz nieruchomoœci zajêtych
przez komornika jest jasna. Dzisiaj
ka¿dy z dysponentów mienia mo¿e
dowolnie nim zadysponowaæ. Powiat
stargardzki wyceni³ ju¿ nieruchomoœci, a w swoim bud¿ecie zaplanowa³
œrodki w celu rozpoczêcia sp³aty zobowi¹zañ ZOZ-u. Nieruchomoœci
wyceniono na 4,9 mln z³. Starostwo
³obeskie z³o¿y³o pisemn¹ propozycjê
sprzeda¿y szpitala spó³ce, jaka by
mia³a powstaæ. Sargard zaproponowa³ by £obez przej¹³ na siebie czêœæ
zobowi¹zañ.
- Jesteœmy otwarci na to, by zap³aciæ kwotê za nieruchomoœci pomniejszone o zobowi¹zania wobec ZOZ-u.
Czy przyjêlibyœmy propozycjê, gdybyœmy mieli zap³aciæ pe³n¹ kwotê za
nieruchomoœci i dodatkowo zobowi¹zania p³atnicze? Ta formu³a jest
nie do przyjêcia – mówi wicestarosta
Ryszard Brodziñski.
Postawê radnych determinuje postawa komornika, który wystawia na
licytacjê sprzêt, o wartoœci prawie 1,5
miliona z³. Wyprzedaj¹c je mo¿e spowodowaæ znaczne utrudnienia, b¹dŸ
zamkniêcie szpitala. Na dziœ szpital
jest w³asnoœci¹ powiatu stargardzkiego. Póki co Stargard prowadzi
nadal zarówno likwidacjê jak i dzier¿awê obiektów. Starosta ³obeski proponowa³ przed³u¿enie przez powiat
stargardzki umowy dzier¿awy, Stargard nie wyrazi³ na to zgody.
Obecnym zamierzeniem w³oda-

rzy ³obeskich jest utworzenie spó³ki,
która powo³a³aby szpital niepubliczny przy wspó³udziale firmy Internmed. Ta firma, jak t³umacz¹ w³odarze, ma podpisany kontrakt na wykonywanie us³ug medycznych i umowê
dzier¿awn¹ do 2009 roku. Intermed
mia³by wnieœæ pieni¹dze w spó³kê.
Jakie? Trudno powiedzieæ, bowiem
konkretna deklaracja nie pad³a. Prezes spó³ki Intermed Jacek Kargul
chce byæ w spó³ce, by mieæ wgl¹d w
dokumentacjê i zamierzenia zarz¹du.
- Inaczej zachowalibyœmy siê,
gdybyœmy zbli¿ali siê do koñca kontraktu. W tej chwili komornik stoi u
drzwi. Ustawa dopuszcza powstanie spó³ki z udzia³em podmiotów
prywatnych. Do spó³ki te¿ mog¹ do³¹czyæ wierzyciele z kwot¹ w wysokoœci swoich roszczeñ – doda³ wicestarosta ³obeski.
Dokumenty odnoœnie spó³ki s¹
w tej chwili w przygotowaniu.
Mo¿e dlatego nie wiadomo jeszcze,
w jaki sposób g³ówni udzia³owcy
zagwarantuj¹ sobie w umowie mo¿liwoœæ wykluczenia ze spó³ki podmioty, które bêd¹ dzia³a³y np. na
niekorzyœæ. Inna rzecz, w jaki sposób spó³ka bêdzie mia³a mo¿liwoœæ
organizowania w przysz³oœci przetargów na realizacjê zadañ z zakresu ochrony zdrowia w reskim szpitalu, skoro obecnie prowadz¹ca te
us³ugi firma bêdzie mia³a mo¿li-

woœæ wgl¹du we wszystkie dokumenty? Te i wiele innych pytañ nasuwa siê obserwuj¹c nerwowe nieco
poczynania szefów samorz¹dów. A
przecie¿ by³o tyle czasu...
Bez deklaracji
Póki co plany na dziœ obejmuj¹
wykupienie nieruchomoœci i ruchomoœci na wspó³w³asnoœæ samorz¹dów, by nastêpnie wnieœæ je aportem
do powo³ywanej spó³ki, tworz¹c tym
samym jej kapita³ za³o¿ycielski.
Gminy s¹ w trakcie podejmowania
uchwa³, w których deklaruj¹ chêæ
przyst¹pienia do takiej spó³ki. Równoczeœnie trwaj¹ prace nad umow¹.
Wiadomo ju¿, ¿e wiêkszoœæ udzia³ów
bêd¹ mia³y powiat i gminy. Nigdzie
jeszcze nie pada³y deklaracje burmistrzów i wójta odnoœnie ewentualnej
kwoty, jak¹ mia³yby wp³aciæ gminy
na poczet spó³ki. W sumie na przejêcie szpitala wraz z wyposa¿eniem
spó³ka musia³aby wydaæ oko³o 6,5
miliona z³. 3 miliony, które starostwo
chce zabezpieczyæ, to nawet nie po³owa koniecznych œrodków. W¹tpliwe, by gminy by³y w stanie tak¹ kwotê zebraæ. Na udzia³ podmiotów prywatnych równie¿ nie mo¿na zbytnio
liczyæ, bowiem ju¿ wiadomo, ¿e bêdzie on minimalny. Oby nerwowe
zrzucanie siê do skarbonki, nie okaza³o siê niewystarczaj¹ce. Co wówczas?

Zdecydowanie lepiej by³oby,
gdyby zosta³ og³oszony przetarg na
realizacjê zadania w zakresie ochrony zdrowia. Wtedy do spó³ki móg³by
wejœæ podmiot z konkretnym kapita³em i byæ mo¿e lepsz¹ ofert¹.
Specjaliœci odejd¹?
Za kolejn¹ g³ówn¹ przyczynê poœpiechu samorz¹dowcy podaj¹ niebezpieczeñstwo odejœcia z placówki
lekarzy.
- Pytanie tylko, co siê stanie ze
specjalistami pracuj¹cymi w tej
chwili w szpitalu? To szpital jest ich
podstawowym miejscem pracy, gdyby na jakiœ czas zamkn¹æ szpital –
odejd¹, a my stracimy specjalistów.
Powiat stargardzki wyceni³ ju¿ nieruchomoœci, a w swoim bud¿ecie zaplanowa³ œrodki w celu rozpoczêcia
sp³aty zobowi¹zañ ZOZ-u. Przyszed³ wiêc czas na konkretne decyzje. My jesteœmy w fazie przyjmowania uchwa³ upowa¿niaj¹cych
szefów samorz¹dów do podjêcia
czynnoœci zmierzaj¹cych do utworzenia spó³ki, której celem ma byæ
prowadzenie us³ug w zakresie
ochrony zdrowia. Spó³kê maj¹ tworzyæ samorz¹dy powiatu ³obeskiego
z mo¿liwoœci¹ udzia³u w niej podmiotu prywatnego. Czy to bêdzie
Intermed? Nie wykluczamy takiej
mo¿liwoœci, tym bardziej, ¿e jej prezes jest takim udzia³em ¿ywotnie
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zainteresowany. – mówi Ryszard
Brodziñski.
Spó³kê w garœæ?
Podczas sesji w Wêgorzynie starosta powiatu Antoni Gutkowski
wspomnia³, i¿ prezes Kargul z czasem chcia³by wykupiæ sprzêt. Tak
wiêc dr Kargul ma obecnie mo¿liwoœæ wejœcia w spó³kê jako dzier¿awca, ewentualnie z niewielkim
kapita³em, by z czasem dzia³aj¹c w
tej spó³ce, móc powoli wykupowaæ
sprzêt. W ten sposób z czasem bêdzie mia³ spó³kê w garœci, bo có¿
spó³ce po obiekcie, gdy sprzêtem
bêdzie dysponowa³ us³ugodawca?
Wówczas nikt z zarz¹du spó³ki, maj¹c nawet pakiet wiêkszoœciowy, nie
bêdzie móg³ uczyniæ wiêkszego ruchu. Niemo¿liwym te¿ siê stanie
og³oszenie przetargu i wybranie nowego us³ugodawcy. Prezes Kargul
znakomicie gra na emocjach, wiedz¹c doskonale, ¿e dla wielu ludzi
bytnoœæ szpitala jest znacz¹ca. Wiadomo jednak te¿, ¿e tak naprawdê nic
by siê nie sta³o, gdyby szpital zosta³
zamkniêty do czasu rozstrzygniêcia
przetargu, bez udzia³u Intermedu w
spó³ce. Nie mo¿na te¿ ukrywaæ siê za
umow¹ dzier¿awy, bowiem ta zosta³a podpisana ze starostwem powiatowym w Stargardzie. W chwili wykupienia szpitala przez spó³kê i za³o¿enia nowego niepublicznego zak³adu
opieki zdrowotnej, umowy dzier¿awcy z poprzednim w³aœcicielem
nie obowi¹zuj¹. Obowi¹zuj¹ natomiast podejmowane zgodne z prawem kroki, w tym og³oszenie otwartego przetargu. Wówczas, jeœli Intermed chce prowadziæ swoje us³ugi,
powinien startowaæ w przetargu na
równych zasadach z innymi, z zachowaniem warunków konkurencji. Odnoœnie lekarzy, zespó³ zawsze mo¿na
skompletowaæ.
Niech zlicytuj¹
Wbrew ogólnie panuj¹cemu pogl¹dowi, nie wszyscy s¹ za ratowaniem szpitala. Zarówno podczas sesji, jak i po ukazaniu siê artyku³u w
poprzednim wydaniu pojawi³y siê
g³osy, ¿e nic siê nie stanie, jak szpital zostanie zlikwidowany.
- Czekam a¿ zlicytuj¹ ten sprzêt,
abym mog³a odzyskaæ swoje pieni¹dze wraz zaleg³ymi odsetkami. W
2003 roku osiem miesiêcy pracowa³yœmy za darmo. 107 osób pracowa³o
przed przejêciem szpitala przez p.
Kargula. Dlaczego nikt nie pisa³ o
szpitalu, gdy uby³o 30 osób po przyjêciu? 15 osób nie zgodzi³o siê na
jego warunki i zwolni³o siê od razu,
15 osób zwolni³ po roku. W tej chwili
s¹ po cztery pielêgniarki na oddziale
i dwie salowe, wszystkie s¹ na kontraktach, lecz przed podpisaniem nie
mia³y czasu, by dok³adnie zapoznaæ
siê z ich treœci¹. Nie maj¹ prawa do
urlopu. W czasie dy¿urów nocnych
s¹ same. Tylko na oddziale pielêgnacyjnym jest 30 ³ó¿ek, a to s¹ ciê¿kie
przypadki, osoby le¿¹ce. O to, by ten
szpital nadal istnia³ walczy³ ka¿dy.

INFORMACJE
Jako pielêgniarka pracowa³am 22
lata, ale nigdy nie dosta³am z³otówki
z funduszu socjalnego. Zrzeka³yœmy
siê na rzecz remontu. Kole¿anki posz³y do pracy do Szczecina, tam nie
ma takiego czegoœ jak w Resku. One
wnios³y sprawê do s¹du i wygra³y
swoje zaleg³e pobory.
By³am wœród osób, z którymi dr
Kargul podpisa³ umowê na rok, ustnie zobowi¹za³ siê sp³acaæ zobowi¹zania ZOZ-u za 8 miesiêcy. Mia³ to
robiæ z pieniêdzy przeznaczonych na
dzier¿awê. Ale jeœli w ci¹gu roku
wyp³aci³ mi 2-3 razy po nieca³e 100
z³, to wszystko. Ja zarabia³am u niego 791 z³ brutto, przy dy¿urach nocnych mog³am maksymalnie wypracowaæ 800 z³ na rêkê. Czyli wychodzi³o, ¿e nocnymi dy¿urami mog³am
sobie dodatkowo wypracowaæ najwy¿ej oko³o 150 z³. Kargul przej¹³
wyremontowany szpital z kompletnym sprzêtem. Prócz tego otrzymywa³ dotacje do pracowników z Powiatowego Urzêdu Pracy. Jak mia³
siê wiêc zad³u¿aæ? - mówi jedna z by³ych pielêgniarek.
Tajemnica sukcesu?
Dotychczas Intermed by³ traktowany na szczególnych warunkach, a
wszystko po to, by szpital w Resku
funkcjonowa³. Dotacje, jakie wp³aca³y gminy, zatrudnienie ludzi przez
Powiatowy Urz¹d Pracy, a tym samym dofinansowanie pracowników
z kieszeni podatników oraz dzia³alnoœæ na terenie obiektu wyremontowanego ze œrodków publicznych,
jak i praca na sprzêcie zakupionym
z takich œrodków, dawa³a gwarancjê
do tego, by szpital siê nie zad³u¿a³.
Ale skoro obecnie gminy maj¹ mo¿liwoœæ wp³acenia pewnej kwoty, a
nastêpnie w dowolnym momencie
odzyskania jej odchodz¹c ze spó³ki,
skoro szpital ma byæ niepubliczny z
mo¿liwoœci¹ kupna udzia³ów szpitala przez ka¿dy podmiot, to wszelkie kroki podejmowane przez
przysz³¹ spó³kê od pocz¹tku winny
byæ czyste i zgodne z obowi¹zuj¹cym prawem. Obowi¹zek zapewnienia opieki zdrowotnej przez powiat nie powinien byæ ponad obowi¹zkiem prawnym.
Na wznios³ych ideach ka¿dy by
chcia³ ubijaæ w³asny interes. Tylko
dlaczego piekarz nie powie, ¿e
upiek³by chleb taniej dla potrzebuj¹cych rodzin, gdyby samorz¹dy
da³y mu za darmo obiekt i wyposa¿enie, przy jego niewielkim wk³adzie finansowym i umiejêtnoœci pieczenia chleba? Zapewne nie pozwoli³oby mu na to zdrowe podejœcie do
wolnego rynku i konkurencji.
Póki co, radni z Reska, Radowa
Ma³ego i Wêgorzyna podjêli uchwa³y intencyjne, upowa¿niaj¹ce burmistrzów i wójta w opracowywaniu statutu spó³ki i uczestniczenia w rozmowach na temat ewentualnego procentowego udzia³u. Dopiero wówczas,
gdy znany bêdzie koszt, radni podejm¹ ostateczn¹ decyzjê odnoœnie
udzia³u i wysokoœci wp³aty na poczet
spó³ki.
(mm)
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Czwórka w finale

O laur najlepszego interpretatora walczy³o 28. wykonawców z terenu powiatu. Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowa³o siê
czworo wykonawców.

z tym, jak to robi¹ najlepsi. Przed
zwyciêzcami natomiast kolejna potyczka. Tym razem na szczeblu wojewódzkim.
Do fina³u wojewódzkiego jury
zakwalifikowa³o w kategorii klas
I-III: Juliê Popielê oraz Marcina
Zawiœlaka z £DK.
Wyró¿nienia przyznano: Weronice Gr¹dek z SP w Resku oraz
uczniom SP w £obzie: Wojciechowi Iwaniakowi i Aleksandrze
Ochnio.

Nie lada problem mia³o jury
podczas powiatowych eliminacji
recytatorskich. W £obeskim Domu
Kultury a¿ 28 wykonawców, którzy
przeszli ju¿ eliminacje gminne, prezentowa³o swoje umiejêtnoœci recytatorskie. Poziom wykonania utworów by³ urozmaicony. Czêœæ wykonawców zaliczyæ mo¿na do grona
ma³ych aktorów. Ich interpretacja
oraz sposób przekazania recytowanych utworów by³a niezwykle
¿ywa i autentyczna. Kaza³a wierzyæ, i¿ jest to w³asna opowieœæ o
czymœ, a nie przedstawienie s³ów
cudzych. Inni potraktowali recytowanie jako koniecznoœæ, przedstawiaj¹c treœæ, nie wnosz¹c przy
tym w³asnych emocji. Jakkolwiek
by nie by³o, ci którzy nie zwracali
uwagi na sposób przedstawiania
tekstów mieli okazjê zapoznaæ siê

W kategorii IV-VI do fina³u
wojewódzkie go zakwalifikowa³a
siê Paulina Banacka reprezentuj¹ca
£DK. Wyró¿nienia przyznano: And¿elice Sobañskiej z ZS w Radowie
Ma³ym oraz uczniom SP 1 w £obzie:
Annie Wierudzkiej i Gabrieli Zielonce.
W kategorii gimnazjum powiat
³obeski bêdzie reprezentowaæ Katarzyna Dawlud. Wyró¿nienia otrzymali: Paulina Cha³ka z Publicznego
Gimnazjum w Radowie Ma³ym,
£ukasz Murat z Gimnazjum w Resku, Zuzanna Sola z ZSG w £obzie.
Interpretacjê wierszy w wykonaniu m³odych recytatorów ocenia³o jury w sk³adzie: Iwona MiroñskaGargas, instruktor ds. Teatru, Sabina Bil, polonistka oraz Barbara Radzikowska, instruktor ds. Teatru.
Zwyciêzcom gratulujemy. (mm)

(£OBEZ). W pierwszy wtorek
lutego w £obeskim Domu
Kultury odby³y siê eliminacje
powiatowe Ma³ego Konkursu
Recytatorskiego.
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Kurzaj siê nie poddaje
(WÊGORZYNO). Nieporozumienie jakie
zaistnia³o pomiêdzy
gmin¹ a Wodoci¹gami
Zachodniopomorskimi
w Goleniowie by³o
przyczyn¹ zwo³ania
sesji nadzwyczajnej.
Zarówno gmina jak i spó³ka z
Goleniowa czuj¹ siê w³aœcicielami
hydroforni w Mieszewie i BrzeŸniaku. Goleniów podniós³ cenê wody i
ani myœli opuœciæ zarz¹dzanych
przez siebie sieci.
Cena wody dla miejscowoœci:
Chwarstno, Trzebawie, BrzeŸniak,
Sielsko, Runowo, Mieszewo, Mielno, Zwierzynek wzroœnie z 1,98 z³/
brutto do 2,07 z³ brutto za 1 m. szeœc.
wody, czyli tam, gdzie zaopatrzenie
w wodê prowadzone jest z urz¹dzeñ
eksploatowanych przez Wodoci¹gi
Zachodniopomorskie sp. z o.o. w
Goleniowie. W pozosta³ych miejscowoœciach, wraz z miastem Wêgorzynem, cena wody nie ulegnie
zmianie.
W tej gminie powsta³a wrêcz
kuriozalna sytuacja, w której to by³y
operator sieci nie ustêpuje z dwóch
obs³ugiwanych przez siebie hydroforni, podnosz¹c na nie ceny wody.
Œcieków nie obs³uguje, bo w przytoczonych miejscowoœciach nie ma
kanalizacji. Pozosta³¹ czêœæ gminy
obs³uguje nowy operator z Nowogardu.
Sytuacja ta pojawi³a siê, gdy
okaza³o siê, ¿e w umowie z roku
2003 pomiêdzy gmin¹ a spó³k¹ z
Goleniowa, urzêdnik sporz¹dzaj¹cy umowê nie zawar³ w niej dwóch
hydroforni. Dotychczasowy zarz¹dca uzna³ w zwi¹zku z tym, i¿
rozwi¹zanie umowy z gmin¹ nie dotyczy spornych urz¹dzeñ.
W zwi¹zku z tym burmistrz
Wêgorzyna rozpoczê³a dzia³ania
wyjaœniaj¹ce. D³ugotrwa³e spotkania i wymiany korespondencji nie
przynios³y jak na razie spodziewanych efektów. Wrêcz przeciwnie.
Spó³ka z Goleniowa 2 stycznia z³o¿y³a do urzêdu gminy korektê wniosku z 21 grudnia. Burmistrz gminy
liczy czas z³o¿enia od 2 stycznia
uznaj¹c korektê jako nowy wniosek,
ale radni nie do koñca przyznaj¹ racjê. D³ugotrwa³a wymiana listów
sprawi³a, ¿e pomiêdzy burmistrz a
rad¹ po raz kolejny dosz³o do nieporozumieñ.
Przed rozpoczêciem obrad Gra¿yna Karpowicz, burmistrz Wêgo-

rzyna, zda³a szczegó³ow¹ relacjê
odnoœnie kolejnych kroków, maj¹cych na celu rozwi¹zanie umowy z
Goleniowem, by spó³ka z Nowogardu mog³a rozpocz¹æ zarz¹dzanie
sieci¹ wodno-kanalizacyjn¹.
- 21 grudnia zawiadomi³am strony, które bra³y udzia³ w postêpowaniu o wyborze oferentów. Wybrane
zosta³o Przedsiêbiorstwo Us³ug
Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w
Nowogardzie. W tym dniu w sekretariacie urzêdu zosta³ z³o¿ony wniosek taryf op³at przez Goleniów.
2 stycznia Goleniów z³o¿y³ korektê wniosku. Znalaz³y siê w niej
tylko hydrofornia w Sielsku, z której zaopatrywana jest równie¿ wieœ
Runowo, ujêcie wody w Chwarstnie, z którego zaopatrywane jest
Trzebawie, hydrofornia w BrzeŸniaku i w Mieszewie, z którego zaopatrywany jest Zwierzynek i Mielno. W zwi¹zku z tym, ¿e ta korekta
znacznie ró¿ni³a siê od wniosku z 21
grudnia, a w³aœciwie nale¿a³o j¹
uznaæ jako nowy wniosek, uwa¿am,
¿e prawid³owy jest ten z 2 stycznia
– wyjaœni³¹ G. Karpowicz
Zdaniem burmistrz od 2 stycznia rozpoczyna siê „gor¹ca linia” z
Goleniowem. Przy przejêciu maj¹tku, który zosta³ wydzier¿awiony
okaza³o siê, ¿e nie zgadzaj¹ siê
umowy. BrzeŸniak i Mieszewo nie
by³y ujête w umowie podpisanej
przez by³ego burmistrza.
- Z dokumentów, jakie mieliœmy
w urzêdzie wynika³o, ¿e i BrzeŸniak
i Mieszewo s¹ w³asnoœci¹ gminy.
Mamy potwierdzenie, ¿e gmina posiada akt notarialny na Mieszewo –
powiedzia³a burmistrz.
6 stycznia burmistrz Wêgorzyna
wys³a³a ten akt do prezesa Kurzaja.

W tym samym dniu przysz³o
kolejne pismo z Goleniowa, w których prezes stwierdzi³, ¿e gmina
powinna dokonaæ prawnych rozwi¹zañ wi¹¿¹cych umów odnoœnie
BrzeŸniaka i Mieszewa. W piœmie
tym, zdaniem pani burmistrz, prezes
zapewni³, ¿e posiada umowy na te
dwie hydrofornie.
29 stycznia z Urzêdu wys³ano pismo do prezesa Kurzaja z proœb¹ o
przes³anie kopii umów, na które powo³uje siê prezes i na jakiej podstawie eksploatuje BrzeŸniak i Mieszewo. W odpowiedzi burmistrz otrzyma³a odpowiedŸ z Goleniowa, ¿e
Mieszewo jest w³asnoœci¹ spó³ki na
podstawie protoko³u przekazania
przez by³e PGR.
- Tu jest pewien lapsus, bo
trudno uznaæ protokó³ przekazania do eksploatacji za akt w³asnoœci. Aktem w³asnoœci, jak na razie,
w naszym systemie prawnym s¹
akty notarialne, wiêc w kolejnym
piœmie wzywam prezesa do wydania hydroforni do 29 lutego. Odnoœnie BrzeŸniaka Gmina otrzyma³a
decyzj¹ wojewody dzia³kê w
BrzeŸniaku, na której stoi hydrofornia wraz z sieci¹ wodoci¹gow¹.
W decyzji komunalizacyjnej wojewody jest tylko dzia³ka. Kurzaj
twierdzi, ¿e urz¹dzenia nale¿¹ do
niego. BrzeŸniak mo¿e byæ sporny, poniewa¿ przedsiêbiorstwo
musi wykazaæ, ¿e urz¹dzenia s¹
jego w³asnoœci¹. Co do BrzeŸniaka
sprawa jest jeszcze nieprzes¹dzona.
Upór pana Kurzaja, by nie przekazaæ
hydroforni gminie, jest dla mnie uporem niezrozumia³ym. W tej chwili
mieszkañcy Mielna i Mieszewa
mog¹ powiedzieæ, chwila, jakim prawem mamy p³aciæ wy¿sz¹ stawkê za

wodê dla Kurzaja, skoro powinniœmy przejœæ do nowego operatora i
p³aciæ stawkê, jak¹ p³ac¹ pozostali –
powiedzia³a G. Karpowicz.
Ró¿nica pomiêdzy stawkami wynosi 9 groszy. Burmistrz sta³a na stanowisku, ¿e w zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ powinno siê liczyæ czas z³o¿enia wniosku od 2 stycznia, bowiem we
wniosku jest nowa stawka wody, nie
ma œcieków i inaczej s¹ przedstawione koszty. Równoczeœnie powo³ywa³a siê na opiniê kancelarii, zgodnie z
któr¹, jeœli w korekcie jest znacz¹ca
zmiana, to jest to wniosek o zatwierdzenie taryfy a nie korekta i nale¿y
liczyæ czas od 2 stycznia. Bieg³y nie
mia³ zastrze¿eñ do przedstawionych kosztów przez Goleniów i
uzna³ taryfê jako zasadn¹.
Przewodnicz¹ca Rady Monika
KuŸmiñska odpar³a ten wywód cytuj¹c wyci¹g z Regulaminu dostarczania wody, jaki Rada Miasta podjê³a w roku 2005. Wynika z niego, ¿e
umowa wygasa w przypadku zmiany podmiotu administruj¹cego.
Zdaniem przewodnicz¹cej jest to
punkt mówi¹cy o automatycznym
rozwi¹zywaniu zawieranych wczeœniej umów.
W konsekwencji uchwa³a nie
zosta³a podjêta, a zaproponowana
taryfa op³at za wodê wesz³a w ¿ycie
z urzêdu.
MM
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Toffik w pl¹sach
(£OBEZ). W ubieg³ym
tygodniu teatr „Amatea”
wystawi³ dla najm³odszych ³obzian „Czerwonego Kapturka”.
Mimo starañ m³odych aktorów, w sali
£obeskiego Domu
Kultury by³o niemal pusto.
Doœæ awangardowo
potraktowany
„Czerwony Kapturek” w wykonaniu ³obeskiego teatru „Amatea” ju¿ zaczyna³ rozbawiaæ
najm³odszych mieszkañców
miasta, gdy na scenê wkroczy³a
postaæ z innej bajki, a raczej...
kabaretu.
Aby nieco rozbawiæ dzieci, które przysz³y na inscenizacjê, aktorzy
postanowili zaprosiæ do bajki o
Czerwonym Kapturku i inne postaci. I tak podczas wêdrówki bohaterki baœni na drodze pojawiaj¹ siê ka-

czuszki, które nakazuj¹ zatañczyæ Kapturkowi narodowy taniec. Gdy taniec poch³on¹³ zarówno
aktorów jak i
m³odych widzów pl¹sów
zachcia³o siê
równie¿ Toffikowi, znanemu sk¹din¹d z wyst¹pieñ znanego kabaretu. Toffik tañcz¹cy kaczuszki, dla niektórych milusiñskich
okaza³ siê zbyt wielk¹
ekstrawagancj¹. Tañce
wiêc szybko siê skoñczy³y, a dzieci otrzymawszy
po baloniku posz³y do domu.
Teatr dla dzieci ze Œwiêtoborca
wystawili: Zuzanna Grajcewicz, Olga
Wijatyk, Tomasz Winiarski, Wojciech Czuja, Jagoda Krzywañska,
Justyna Okrasa oraz Iwona Œliwiñska
w re¿yserii Joanny Pietrzyk.
MM

Zamiast zimy
lepsze drogi
Jak dot¹d koszt akcji zwi¹zanej
z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2007/2008
wyniós³ 69.500,00 z³. Je¿eli pogor-

szenie pogody oka¿e siê tylko chwilowe, umo¿liwi to przeznaczenie
œrodków zaoszczêdzonych na zimie
na poprawê stanu dróg.
(op)

Sesja nadzwyczajna
W œrodê 20 lutego 2008 r. o
godz. 18:00 w Starostwie Powiatowym w £obzie odbêdzie siê sesja
nadzwyczajna Rady Powiatu £obeskiego. Sesja nadzwyczajna poœwiêcona bêdzie problemowi utworzenia spó³ki dzia³aj¹cej w zakresie

ochrony zdrowia. Rozpatrzone zostan¹ trzy projekty uchwa³ poœwiêcone temu zagadnieniu. Materia³,
bêd¹ce przedmiotem obrad dostêpne s¹ na stronie spow.lobez.ibip.pl
w zak³adce Materia³y bêd¹ce przedmiotem obrad Rady
(op)

Jak p³aciæ, to nie
(WÊGORZYNO). Podczas sesji Rady Miasta burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz zaproponowa³a, by zgodnie z wnioskiem
radnej Jadwigi Kamiñskiej przeznaczyæ 61 tys. z³ na fotoradar.
Pieni¹dze na ten cel mia³yby pochodziæ z mandatów. Jak argumentowa³a burmistrz - w Resku tylko w
ci¹gu kilku miesiêcy z tego tytu³u
wp³ynê³o 80 tys. z³.
- Gmina nic nie p³aci, nie traci-

my ani z³otówki – zapewnia³a G.
Karpowicz. Do obs³ugi radaru burmistrz proponowa³a zatrudniæ osobê niepe³nosprawn¹. Radar mia³by
staæ przy ul. Grunwaldzkiej i Runowskiej. Na to oburzy³a siê radna
Kamiñska.
-Formalnego wniosku do
uchwa³y bud¿etowej nie sk³ada³am.
Jeœli mamy za to p³aciæ, to jestem
przeciw. Tym samym wniosek
upad³. Fotoradaru z kasy gminy nie
bêdzie.
MM

Woda w górê
(RESKO).Od 1 kwietnia
bêd¹ obowi¹zywaæ tu
nowe stawki za wodê
i odprowadzane œcieki.
W górê posz³a równie¿
stawka abonamentowa.
Stawka abonamentowa naliczana jest m.in. za: koszty obs³ugi ra-

chunkowej, zakup oprogramowania
czy konserwacjê sprzêtu. Cena
wody wzroœnie z 2.03 z³ za m.
szeœc. do 2,19 z³. za m. szeœc.
(abonament 3,75 z³). Za 1 m.
szeœc. œcieków reszczanie zap³ac¹ 3,14 z³; stawka wzros³a o
12 groszy. Podwy¿ka nie niesie
za sob¹ inwestycji ani rozbudowy sieci. To pozostaje nadal w
gestii Gminy.
(mm)

Wyrok
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy SSR
S³awa Miszel, protokolant Katarzyna Weso³a, przy udziale As. Prokuratora
Moniki Post, po rozpoznaniu dnia 24.01.2008 r. sprawy

Bogus³awa Dziapy
s. Jana i Anieli z d. Roso³owska, ur. 10 sierpnia 1965 r. w Wêgorzynie,
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 26 wrzeœnia 2007 r. o godzinie 19.30 w Wêgorzynie na ul. Podgórnej, kierowa³ samochodem osobowym marki Fiat 126p o
nr rej. ZST 12HT, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cej siê zawartoœci¹ 2,8 promila alkoholu we krwi, tj. o czyn z art. 178a par. 1 kk orzeka
I. Oskar¿onego Bogus³awa Dziapê uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178a par. 1 kk w zw. Z art. 34
par. 1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karê 8 (oœmiu) miesiêcy ograniczenia wolnoœci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej kontrolowanej
pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie w wymiarze 20 godzin w
stosunku miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 (piêciu) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 23
czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych (Jedn. tekst: Dz.U. Z 1983 r.
Nr 49 poz. 223 z póŸn. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa
koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 180 (sto osiemdziesi¹t) z³otych.
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Pamiêtamy…
Pomimo up³ywu 68 lat zes³ani na
Syberiê, ich bliscy i
my uczniowie Gimnazjum w Resku nie
potrafimy zapomnieæ
zbrodni
NKWD w wyniku,
której wielu Polaków deportowano
w g³¹b Rosji.
6 lutego 2008 r.
w Gimnazjum w
Resku odby³o siê
coroczne œwiêto Dzieñ Sybiraka.
Nasza szko³a zaprosi³a cz³onków
Zwi¹zku Sybiraków, którzy jako jedyni
mogli tak doskonale przybli¿yæ nam dni
tej potwornej Golgoty. Goœcie z entuzjazmem przyjêli zaproszenie dyrektora gimnazjum – pana Adama Szatkowskiego.
Dzieñ rozpoczêliœmy Msz¹ œwiêt¹ i
nauk¹ w koœciele. Nastêpnie wszyscy
uczniowie udali siê do budynku naszej,
szko³y gdzie ze wzruszeniem i w pe³nej
powadze ogl¹daliœmy przedstawienie
pt. „Wspomnienia syberyjskiego zes³añca” przygotowane przez cz³onków
ko³a teatralnego w re¿yserii pani Modesty Dêbickiej. Idea spektaklu i realistyczna scenografia wprowadzi³y
wszystkich w nastrój, jaki panowa³ w
nieludzkiej ziemi gdzie poleg³o tylu
naszych rodaków.
Kolejnym punktem dnia rozpoczynaj¹cego rekolekcje Wielkopostne by³o
spotkanie uczniów z przedstawicielami
sybiraków. Goœcie przybli¿ali prawdê o
bolesnej zbrodni, o bezprawnej i okrutnej deportacji.

Ostatnim punktem tego pamiêtnego
dnia by³o spotkanie z prezesem Zwi¹zku Sybiraków pani¹ Ludwik¹ Guriew
na forum naszej szko³y, która przybli¿y³a okolicznoœci, warunki transportu
jad¹cych na zag³adê.
Wszyscy byli zachwyceni zaprezentowan¹ inscenizacj¹. Panowa³a bardzo powa¿na atmosfera. Na korytarzach nie by³o s³ychaæ zgie³ku i ha³asu.
Ka¿dy z nas obejrzawszy spektakl,
uœwiadomi³ sobie, jaki los spotka³ zes³añców. Jak musieli byæ wytrwali i silni, aby nie poddaæ siê i wróciæ do swego
ukochanego kraju, do ojczyzny. Zaczêliœmy doceniaæ to, ¿e mo¿emy uczyæ siê,
mieszkaæ z rodzicami w ojczystym kraju. Nasi goœcie nie mieli takiej mo¿liwoœci. Czêsto dopiero po szeœcioletniej
poniewierce wracali do ojczyzny i zdobywali wiedzê. Szkoda, ¿e dopiero takie wydarzenia sk³aniaj¹ nas do takiej
refleksji i wyra¿ania wdziêcznoœci za
to, gdzie mieszkamy i co posiadamy.
Ma³gorzata Muszyñska, kl. I D.

Podziêkowanie
Dziêkujemy Panu Dyrektorowi, Gronu Pedagogicznemu, M³odzie¿y ucz¹cej siê w Gimnazjum w Resku za zorganizowanie patriotycznej uroczystoœci
obchodów Dnia Sybiraka w Waszej Szkole na najwy¿szym poziomie i zaproszenie nas (dziewiêæ osób), cz³onków Zwi¹zku Sybiraków z Ko³a w £obzie
na tê uroczystoœæ.
Sybiracy powinni utrzymywaæ wiêŸ miêdzy pokoleniow¹. Dlatego staraj¹c siê k³aœæ nacisk na najnowsz¹ edukacjê historyczn¹ chêtnie utrzymujemy
kontakt ze szko³ami; z Liceum w £obzie, gimnazjami w Resku, Wêgorzynie,
£obzie, ze szko³ami podstawowymi Nr 2 w £obzie oraz Starogardzie £obeskim, czy od kilku lat w Runowie Pomorskim.
Mi³o nam by³o odpowiedzieæ na zaproszenie Pana Dyrektora Adama
Szatkowskiego, pamiêtaj¹c udzia³ m³odzie¿y z gimnazjum w naszych uroczystoœciach i poprzednie spotkania z m³odzie¿¹, jeszcze w starym budynku szkolnym w Resku.
Podoba³o siê nam nowe obecne gimnazjum; piêkny budynek, niezwykle
funkcjonalny.
Uroczystoœæ rozpoczêto „Hymnem Sybiraków”, który stale jest na tyle
wzruszaj¹cy, ¿e wyrwane na katorgê osoby s¹ niezwykle przejête s³owami
autora hymnu œp. Mariana Jonkajtysa.
Deportacja i unicestwienie cywilnej ludnoœci polskiej pokaza³a inscenizacja w wykonaniu m³odzie¿y, któr¹ przygotowa³a Pani Modesta Dêbicka. Na
swoich prelekcjach prezes Ko³a Ludwika Guriew ukazywa³a znaczenie wyzwoleñczych walk Polaków po trzech zaborach; w 1795 r. i po czwartym
zaborze w XX wieku. Wspomnia³a, bo o tym musimy mówiæ, o sprawach bolesnych zwi¹zanych ze zbrodni¹ w Katyniu, o niewinnej œmierci 25 tysiêcy
najlepszych synów Polski, których bestialsko zamordowali Rosjanie.
Ale ¿ycie toczy siê dalej, obecna Federacja Rosyjska powinna byæ suwerennym i demokratycznym pañstwem, bior¹c na swoje sumienie dane sprawy.
Winniœmy u³o¿yæ stosunki dwustronne budowane nie na nienawiœci, a wspó³pracy miêdzy narodami wschodu i zachodu.
Z wyrazami serdecznych i ciep³ych ¿yczeñ Zarz¹d Ko³a Zwi¹zku Sybiraków w £obzie.
£obez, 14 lutego 2008 r.
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W zastêpstwie rodziny
(POWIAT). W roku ubieg³ym
z mo¿liwoœci wychowywania siê w
rodzinach zastêpczych skorzysta³o 98. dzieci. w 68. rodzinach zastêpczych. Najmniej jest rodzin
niespokrewnionych, a zawodowa
rodzina - tylko jedna.
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie na rzecz rodzin zastêpczych wyp³aci³o ³¹cznie oko³o
750.600 z³. Œrednio jedno dziecko
otrzymywa³o miesiêcznie 638 z³.
Najwiêcej rodzin zastêpczych sprawowa³o opiekê nad wychowankami
w gminie £obez. Tu by³o 29. rodzin
opiekuj¹cych siê 41. dzieæmi. Na
drugim miejscu pod wzglêdem iloœci rodzin zastêpczych by³a gmina
Dobra. Tam 14. wychowankami
opiekowa³o siê 12 rodzin. W Radowie Ma³ym natomiast, wprawdzie
by³o o jedn¹ rodzinê mniej, ni¿ w
Dobrej, jednak osoby te wychowywa³y ³¹cznie 18. podopiecznych. W
gminie Resko 9 rodzin mia³o pod
swoj¹ kuratel¹ 15. dzieci. Najmniej,
bo zaledwie 7 rodzin zdecydowa³o
siê zaopiekowaæ 10. wychowankami w gminie Wêgorzyno. O tym jak

jeszcze ma³o popularne s¹ rodziny
zastêpcze w naszym powiecie
œwiadczy fakt, i¿ tylko w gminie
Resko znajduje siê zawodowa rodzina zastêpcza.
Najwiêksza grupê stanowi³y
dzieci w wieku od 7. do 18. roku
¿ycia. W tym przedziale wiekowym
by³o a¿ 68. dzieci pod opiek¹ rodzin
zastêpczych. Najm³odszych, do 7.
roku ¿ycia, by³o 19. w tym dwoje
niepe³nosprawnych.
W roku ubieg³ym powsta³o na
terenie ca³ego powiatu 14 rodzin
zastêpczych, w których umieszczono 20. dzieci. Równoczeœnie zosta³o rozwi¹zanych 8 rodzin zastêpczych, które opuœci³o 10. dzieci.
Obecnie pod opiek¹ rodzin zastêpczych jest 88. dzieci w 61. rodzinach.
Najwiêcej dzieci przebywaj¹cych w rodzinach zastêpczych jest
spokrewnionych z wychowuj¹c¹ je
rodzin¹. Zaledwie 20. podopiecznych nie jest spokrewnionych z wychowawcami, a tylko jedno dziecko
niespokrewnione przebywa w zawodowej rodzinie zastêpczej. MM
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Przystanek do remontu

Skarb Pañstwa Pañstwowe Gospodarstwo Leœne Lasy Pañstwowe
Nadleœnictwo Resko, ul. ¯eromskiego 1, 72-315 Resko,
tel. 0913951400, fax 0913951401,

og³asza II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
lokalu mieszkalnego (pustostanu):
1.Lokal mieszkalny w miejscowoœci Policko Nr 3, obrêb Policko, gmina Resko, dzia³ka ewidencyjna numer 46/7 o powierzchni 2397 m2.
Ksiêga wieczysta Nr 14553 prowadzona przez S¹d Rejonowy w £obzie nie
wykazuje obci¹¿eñ i zobowi¹zañ.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Resko straci³ moc prawn¹
w dniu 31.12.2003r.
Nieruchomoœæ w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Resko figuruje jako – zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupe³niaj¹cymi; kierunki: nie okreœlono.
Nieruchomoœæ nie jest wpisana do rejestru zabytków.
Przedmiotem sprzeda¿y jest lokal mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej 39,36
m2 wraz z przynale¿nym pomieszczeniem gospodarczym o pow. 86,94m 2 i
udzia³em w czêœciach wspólnych i w prawie w³asnoœci dzia³ki - 0,244.
Lokal mieszkalny znajduje siê na parterze i poddaszu budynku nr 3 i sk³ada siê
z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, korytarza wraz z klatk¹ schodow¹.
Cena wywo³awcza lokalu mieszkalnego wynosi 19.500 z³ (s³ownie: dziewiêtnaœcie tysiêcy piêæset z³otych).
Przetarg odbêdzie siê w dniu 18.03.2008r. o godz. 11oo w œwietlicy Nadleœnictwa Resko w Resku przy ul. ¯eromskiego 1.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w wysokoœci
2.000 z³otych.
Wadium mo¿e byæ wniesione w formie gwarancji bankowej b¹dŸ w pieni¹dzu.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, orygina³
gwarancji bankowej winien byæ z³o¿ony w sekretariacie Nadleœnictwa Resko.
W przypadku wniesienia wadium w pieni¹dzu œrodki pieniê¿ne winny byæ
wp³acone w kasie Nadleœnictwa Resko b¹dŸ na rachunek bankowy Nadleœnictwa w Banku BG¯ S.A. O/Gryfice 38203000451110000000544270 , opisane:
Wadium-Przetarg Policko.
Wadium wniesione winno byæ najpóŸniej w terminie do dnia 14 marca 2008r.
przy czym o wp³acie decyduje data faktycznego wp³ywu w/w kwoty na konto
Nadleœnictwa.
Osoba która wygra³a przetarg na przedmiotow¹ nieruchomoœæ winna dokonaæ
zap³aty wylicytowanej ceny najpóŸniej na jeden dzieñ przed dniem zawarcia
umowy sprzeda¿y.
Wadium wniesione w pieni¹dzu przez uczestnika przetargu, który wygra³ przetarg, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci, przez któr¹ rozumie siê
cenê nieruchomoœci ustalon¹ w wyniku przetargu, któr¹ obowi¹zany jest on
zap³aciæ.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu,
który przetarg wygra³ podlega zwrotowi niezw³ocznie po wp³aceniu kwoty
równej cenie nabycia nieruchomoœci.
Kwota minimalnego post¹pienia wynosi 300 z³otych.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzeda¿y nieruchomoœci w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedaj¹cy mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a
wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
Nadleœnictwo Resko mo¿e odwo³aæ og³oszony przetarg jedynie z wa¿nych
powodów, informuj¹c o tym niezw³ocznie w formach w³aœciwych dla og³oszenia o przetargu.
Podstawa prawna: art. 38 ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991r. o lasach (DZ. U.
Nr 45 z 2005r. , poz. 435, z póŸniejszymi zmianami ) oraz rozporz¹dzenie
Ministra Œrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegó³owych
warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i
warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzeda¿y lasów,
gruntów i innych nieruchomoœci znajduj¹cych siê w zarz¹dzie Lasów Pañstwowych (Dz. U. Nr 78 poz.532 z 2007r.).

(WÊGORZYNO) Przystanek
kolejowy w Wêgorzynie
swoim wygl¹dem nie tylko
straszy, ale i grozi
zawaleniem. To kolejny
obiekt nale¿¹cy do PKP,
do którego ka¿dy mo¿e bez
problemu wejœæ. Ten stan
ma siê niebawem zmieniæ.
Burmistrz rozpoczê³a
dzia³ania w tym zakresie.
Rozwalaj¹cy siê budynek, na
teren którego mo¿e wejœæ ka¿dy
zainteresowany, ba³agan i brak
rozk³adu jazdy poci¹gów, to tragiczny obraz jaki przedstawia
sob¹ przystanek kolejowy w tym
mieœcie. Wizerunek PKP ma siê

NADLEŒNICZY
mgr in¿. Jan Wais

zmieniæ, jednak nie wszystko zale¿y od gminy.
Gra¿yna Karpowicz, burmistrz
Wêgorzyna ju¿ zawar³a porozumienie z PKP, polegaj¹ce na tym, i¿
PKP ze swojej strony przeka¿e
materia³y budowlane, natomiast
miasto – pracowników. Równo-

czeœnie miasto przejmuje na siebie
u¿ytkowanie obiektu, a wiêc i
koszty z tym zwi¹zane. Dziêki
temu to „swoiste okno na œwiat”
przechodzi pod opiekê gminy. Ma
to znacznie poprawiæ wizerunek
przystanku, na który w³adze samorz¹dowe do tej pory nie mia³y
wp³ywu.
Remont ma siê rozpocz¹æ ju¿ na
wiosnê.
Inna rzecz, ¿e na przystanku
jest najzwyczajniej brudno. To ju¿
jest jednak wizytówk¹ samych wêgorzynian, korzystaj¹cych z PKP,
którzy nie potrafi¹ zadbaæ o czystoœæ wokó³ siebie. Tym bardziej,
¿e jesieni¹ stacja by³a porz¹dkowana. Ba³aganiarzy ma kontrolowaæ
nowy stra¿nik miejski.
PKP serwuje niespodzianki nie
tylko pasa¿erom. W drug¹ niedzielê lutego sygna³ œwietlny na szlabanach przy przejeŸdzie kolejowym,
przez oko³o pó³ godziny, informowa³ kierowców o zbli¿aj¹cym siê
poci¹gu. Poci¹g „widmo” jednak
siê nie pojawi³, a przy przejeŸdzie
utworzy³a siê d³uga kolejka. (mm)
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Sprostowanie

Zgodnie z prawem prasowym proszê o zamieszczenie
w ca³oœci i bez zmian w ci¹gu
7 dni, t¹ sam¹ czcionk¹, w tym
samym dziale sprostowania
artyku³u o tytule „Ojcowie dyrektorzy” zamieszczonego w
„Tygodniku £obeskim” z
dnia 12.02.2008 r. ze strony 2.
Kilka miesiêcy temu w zwi¹zku z ukazywaniem siê na ³amach
„Tygodnika £obeskiego” informacji o rynku pracy i dzia³aniach
urzêdu pracy, nierzetelnych, niesprawdzonych, wprowadzaj¹cych
osoby bezrobotne i pracodawców
w b³¹d, wyda³em decyzje o nie wysy³aniu do tego w³aœnie tygodnika
informacji o ofertach pracy i o
sytuacji na rynku pracy. Powiadomi³em o tym redaktora naczelnego owego tygodnika podczas odbytego z mej inicjatywy spotkania
w temacie pogarszaj¹cej siê
wspó³pracy. Dalsze, pojawiaj¹ce
siê artyku³y i informacje w tym tygodniku niestety zmusza³y do
podtrzymywania tej decyzji. Wystarczy zapoznaæ siê z artyku³em
sprzed kilku tygodni z obrad Powiatowej Rady Zatrudnienia, kiedy w tekœcie zosta³y pomylone wypowiedzi z osobami, które je wypowiada³y zmieniaj¹c o 180 stopni zupe³nie istotê treœci tych wypowiedzi lub kiedy to w moje usta
wk³adane by³y zwroty, czy s³owa,
których z szacunku do innych nigdy nie u¿ywam itd. Proszê nie
myliæ nierzetelnych informacjami
z tendencyjnymi komentarzami i
insynuacjami, które niestety tak¿e
pojawiaj¹ siê na ³amach tygodnika – to dwie inne sprawy.
Natomiast wracaj¹c do w¹tku,
mimo wszystko, nigdy nie wyklucza³em i dalej nie wykluczam podjêcia z „Tygodnikiem £obeskim”
ponownej wspó³pracy, podobnej
jak z innymi mediami, ale opartej
na rzetelnoœci i dziennikarskiej
prawdzie.
Podczas ostatniej wizyty w
urzêdzie autorki artyku³u „Ojcowie dyrektorzy” poœrednik pracy
poinformowa³ o mo¿liwoœci udania siê do mnie celem omówienia
mo¿liwoœci przesy³ania do tygodnika ofert pracy. Niestety nikt siê
u mnie nie pojawi³ w tej sprawie,
a szkoda bo bardzo chêtnie porozmawia³bym o ponownej wspó³pracy. Wbrew temu co zosta³o
potem napisane oferty pracy s¹
szeroko dostêpne w ró¿nych miejscach powiatu: siedziba urzêdu,
filia Resko, Internet, prasa lokalna, tablice og³oszeñ gmin Wêgorzyno, Dobra, Radowo Ma³e, a
kiedy trzeba oferty docieraj¹ do
so³ectw, a nawet do parafii. Dzisiaj tak¿e sami poœrednicy kontak-

tuj¹ siê codziennie bezpoœrednio z
wielk¹ iloœci¹ osób bezrobotnych, ze
wzglêdu na coraz wiêksze trudnoœci
ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy. Tym nie mniej jestem wdziêczny tygodnikowi za
wielk¹ i mam nadzieje szczer¹ troskê, o losy naszych ofert pracy i ich
dostêpnoœæ. W tej trosce upatrujê
mo¿liwoœæ podjêcia wspomnianej
wczeœniej wspó³pracy. Dodam, ¿e
s³usznie w artykule zauwa¿ono, i¿
moje dzia³ania (odmowa) s¹ zgodne
z prawem.
W artykule próbuje mi siê zarzuciæ brak promocji urzêdu. Fakty s¹
inne. Powiatowy Urz¹d Pracy w
£obzie w wyniku wielu, ró¿norodnych niestandardowych dzia³añ jest
liderem w jednym z najwiêkszych
spadków bezrobocia w kraju i województwie przy najbardziej niekorzystnych warunkach do tworzenia
miejsc pracy. W wyniku wielu dzia³añ przez ostatnie lata jesteœmy czêœciej zapraszani lub odwiedzani
przez TV publiczn¹, czasami te¿
TVN czy Polstat ni¿ wszystkie inne
urzêdy pracy w województwie razem
wziête. O dzia³aniach PUP-u i tym
samym promocji powiatu za pomoc¹
urzêdu pracy g³oœno jest w Szczecinie, Warszawie, za granicami kraju,
o czym pisa³y i mówi³y ju¿ wielokrotnie inne media: lokalne, regionalne, ogólnokrajowe.
Je¿eli chodzi o stronê urzêdu to
sami zdajemy sobie sprawê, i¿ istotnie w wybranych kwestiach powinna
byæ znacznie regularniej aktualizowania. Za t¹ cenn¹ uwagê, dziêkujê.
Informujê, ¿e aktualizacje bêd¹ czynione czêœciej. Braki w uaktualnieniach s¹ wynikiem du¿ych iloœci realizowanych zadañ i dylematów czy
w tym samym czasie aktualizowaæ
stronê czy wys³aæ 20 osób na szkolenie, czy przygotowaæ dokumenty do
wyp³acenia dotacji dla 10 otwieraj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ osób
bezrobotnych, czy zawrzeæ z pracodawcami 50 umów na skierowanie
200 osób do wykonywania prac interwencyjnych, sta¿y, przygotowañ
zawodowych, czy pisaæ nowe wnioski i programy, i tak dalej, i tak dalej.
Nieustannie roœnie zainteresowanie
naszymi us³ugami, aby je realizowaæ
potrzeba ci¹gle nowych œrodków. W
2002 r. by³o ich 1 mln, a w 2007 ju¿
dziesiêæ razy wiêcej.
Próbuje mi siê zarzuciæ „pogniewanie” i brak mojej zgody na krytykê. Ani ja, ani ca³y urz¹d nie jesteœmy
bez wad, wa¿ne aby je próbowaæ
dostrzegaæ. Dlatego w³aœnie pracownicy naszego urzêdu dokonali
anonimowej oceny kierownictwa
PUP-u pisz¹c o pozytywach i negatywach dzia³añ zawodowych i postawach osobistych. Po co? Aby wyci¹gn¹æ wnioski zarówno z pozytywów

jak i negatywów. Mylnie niektórzy
pojmuj¹ pojêcie krytyki. Krytyka nie
polega na tym, aby komuœ „do³o¿yæ”,
bo czegoœ nie da³, mimo ¿e ma do
tego prawo. Krytyka to nie tylko
wskazywanie b³êdów, uchybieñ, które trzeba eliminowaæ, poprawiaæ (a
ju¿ na pewno nie osobistych wycieczek, insynuacji, za wszelk¹ cenê
wszystkiego i wszystkich deprecjonowanie). Krytyka to te¿ wskazywanie walorów, wartoœci które nale¿y
ulepszaæ, kszta³towaæ i wskazywaæ
jako dobre przyk³ady (bez przesady
oczywiœcie) – po to, aby nam wszystkim ¿y³o siê lepiej. Ci¹g³e klakierowanie prowadzi do podobnych skutków, jak ci¹g³a, nieustanna, niezasadna czarna krytyka. Szczególnie w
naszym powiecie widoczna nieustanna, czarna krytyka wszystkiego
i wszystkich nie przynosi nikomu nic
dobrego, krytykowanym i temu co
krytykuje. Potrzeba nam wzajemnego dostrzegania w sobie zalet i dobra.
Mamy jaskrawe przyk³ady z³a w Iraku, w Afganistanie, - wszyscy przeciw wszystkim – i jakie s¹ z tego za
korzyœci dla nich samych? Obawiam
siê, ¿e czasami komuœ zale¿y, aby u
nas tak¿e wszyscy byli sobie wilkiem. Tylko kto na tym wygra? Dobro jak i z³o jest zaraŸliwe, od nas
zale¿y, czym bêdziemy obdarowywaæ otoczenie. Od nas zale¿y, czy bêdziemy potrafili szanowaæ pracê innych, i czy nasz¹ dobr¹ robot¹ sprawimy, ¿e inni doceni¹ nasz¹ pracê.
Walczmy z wadami u siebie nie u innych, pielêgnujmy zalety u innych i
u siebie.
Trudno natomiast mi siê odnieœæ
do niektórych zwrotów, okreœleñ,
sugestii (np. „dojrza³oœæ emocjonalna”, „okazuje siê ba³wanem”) zawartych w artykule. Czytaj¹c tekst robi
siê zwyczajnie przykro. Przykro jest
tym bardziej, i¿ domyœlam siê, ¿e
komuœ w³aœnie o to chodzi³o. Stwierdzono w artykule, ¿e „siê obra¿am”.
Móg³bym siê obraziæ, lecz to nikomu
niczego dobrego nie przyniesie. Jednak rodzaj u¿ytego jêzyka zawartego
w artykule zmusza do smutnej zadumy. Mo¿e ka¿dy mo¿e mieæ gorszy
dzieñ, mo¿e jutro bêdzie lepiej.
Podsumowuj¹c: autorka stwierdza, ¿e tak w³aœciwie chodzi³o tylko
o zgodê na publikowanie loga PUP
na og³oszeniach. Nie mo¿na kogoœ
prosiæ o coœ, jednoczeœnie go atakuj¹c, mo¿na najwy¿ej szanta¿em, atakiem próbowaæ wymóc na kimœ uleg³oœæ. Ale po co, jak mo¿na w zupe³nie zwyczajny sposób zwróciæ siê z
normaln¹ proœb¹. Informujê, ¿e ka¿dy mo¿e na takie logo otrzymaæ zgodê, ale wtedy gdy bêdzie ono wykorzystywane w dobrej wierze, a pod
tym logiem umieszczona bêdzie rzetelna, wiarygodna prawda, przekazywana dla dobra innych. Dlatego te¿
serdecznie zapraszam tygodnik do
wspó³pracy. S¹ trzy magiczne s³owa
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„proszê”, „przepraszam”, „dziêkujê”. Potrafi¹ czyniæ cuda. Wielokrotnie sam siê o tym przekona³em i na pewno nie tylko ja sam.
Zastanawiam siê czy „Tygodnik £obeski” zintensyfikuje teraz swoj¹ czarn¹ krytykê mojej
osoby i urzêdu pracy, która poza
uczuciami ¿alu i przykroœci wielu
ciê¿ko pracuj¹cych osób, nikomu
nic dobrego nie przyniesie. Czy
jednak podejmie „Tygodnik £obeski” rozmowy i wspó³pracê, do
których jeszcze raz zachêcam i
szczerze zapraszam. Rozmowy i
wspó³praca mog¹ dotyczyæ tak¿e
krytyki, ale konstruktywnej. Zale¿y mi na tym. Mam nadziejê, ¿e
zale¿y na tym tak¿e „Tygodnikowi
£obeskiemu”. Serdecznie pozdrawiam.
Jaros³aw Namaczyñski,
Dyr. PUP £obez
Od Redakcji:
Publikujemy powy¿szy tekst,
chocia¿ w ani jednej linijce nie
spe³nia warunków sprostowania i
pod takim tytu³em nadaje siê tylko
do kosza. Prostuje siê fakty. Jedyny fakt, na podstawie którego powsta³ komentarz pt. „Ojcowie dyrektorzy” (¿e dyrektor zabroni³
przesy³ania informacji do naszej
gazety) nie zosta³ sprostowany, a
nawet w powy¿szym „Sprostowaniu” potwierdzony.
Dyrektor Namaczyñski napisa³: „Krytyka to te¿ wskazywanie
walorów, wartoœci które nale¿y
ulepszaæ, kszta³towaæ i wskazywaæ jako dobre przyk³ady (bez
przesady oczywiœcie) – po to, aby
nam wszystkim ¿y³o siê lepiej”.
Rozumiemy, ¿e postawienie
tezy, ¿e wkrótce trzeba bêdzie zlikwidowaæ urzêdy pracy z powodu
braku chêtnych do pracy lub sprywatyzowaæ je i przekszta³ciæ w
agencje pracy, panu dyrektorowi
PUP nie wyda siê wskazywaniem
dobrych przyk³adów, aby nam
wszystkim ¿y³o siê lepiej.
Podzielaj¹c zawart¹ w tekœcie
przez dyrektora „psychologiê” i
„wartoœci” pozostaniemy gazet¹
zadaj¹c¹ urzêdnikom ró¿ne k³opotliwe pytania z punktu widzenia
podatników, jak choæby to wynikaj¹ce z tego tekstu - dlaczego gdy
gwa³townie spada bezrobocie z
powodu wyjazdów za granicê
rosn¹ wydatki na walkê z nim?
Nie bêdziemy legitymizowaæ
urzêdniczych bzdur i marnotrawstwa ciê¿ko przez ludzi zapracowanych pieniêdzy, choæby robiono to
pod p³aszczykiem prawa lub najbardziej wznios³ych idei. Proszê poszukaæ sobie do tego innych gazet.
I wcale nie wynika to z braku
szacunku dla pañskiej pracy.
Równie¿ pozdrawiamy.

£OBEZ
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Bioenergoterapeuta Ryszard ¯urowski

Przyjmuje pacjentów z ca³ego kraju, a tak¿e z zagranicy
Uzdrawianie - to jest temat, który z dnia na dzieñ staje siê coraz
bardziej aktualny. Na skutek rozwoju nowoczesnej medycyny iloœæ ludzi, którzy mog¹ o sobie powiedzieæ, ¿e s¹ zupe³nie zdrowi ci¹gle
maleje. Tradycyjna medycyna dochodzi do ostatnich granic. Choroby powstaj¹ce na skutek dzia³añ
ubocznych przepisywanych leków
rozmna¿aj¹ siê w sposób alarmuj¹cy. Za¿ywanie wielu chemicznych
preparatów równa siê gwa³ceniu
organizmu. Œrodki przyrodolecznicze trac¹ swoje pozytywne dzia³anie, pod wp³ywem wzrastaj¹cego
zanieczyszczenia œrodowiska, a nie
wszystkim wiadomo, ¿e 60 proc. leków farmaceutycznych na pó³kach
aptecznych, to s¹ alkaloidy wyci¹gów roœlinnych. Czystym alkaloidem jest np. znana atropina – wyci¹g z wilczej jagody. Radioaktywnoœæ, zanieczyszczenie gleby,
wody, powietrza, a zatem i naszych
œrodków spo¿ywczych.
Choroby alergiczne i nowotworowe s¹ epidemi¹ ludzkoœci, a medycyna konwencjonalna jest bezradna. Tak wiêc dzisiejsza sytuacja
zmusza wrêcz do odnalezienia dawnych metod leczenia. Obecnie niemal ka¿da redakcja na ³amach swojej gazety poœwiêca miejsce na temat zdrowia, bo jest to najcenniejsza wartoœæ jak¹ posiadamy.
Od ostatniego materia³u jaki
pañstwu przekaza³em odnoœnie naszego ³obeskiego naturoterapeuty
pana Ryszarda ¯urowskiego minê³o
trochê czasu, wiêc zgodnie z zapowiedzi¹ przytaczam pañstwu nastêpne przyk³ady cudownych
uzdrowieñ, o jakich mówi¹ sami
pacjenci. Przypomnê tylko, ¿e
³obzianin nale¿y do znanych bioenergoterapeutów polskich. Podczas indywidualnych wizyt przyjmuje pacjentów z ca³ego kraju, a
tak¿e z zagranicy.
Pan ¯urowski nie walczy z medycyn¹ konwencjonaln¹, bo informuje pacjentów, ¿e bioenergoterapeuta wspiera dzia³anie lekarzy i
medycyny, ale jej nie zastêpuje.
Jednak co zrobiæ, gdy pacjent leczy³ siê u wielu lekarzy, zjad³ kilogramy leków, a jego stan siê pogarsza, przy czym dosz³y nastêpne dolegliwoœci? Ludzie wtedy szukaj¹
pomocy w medycynie niekonwencjonalnej z za³o¿eniem, ¿e to byæ
mo¿e ostatnia deska ratunku.
Bêd¹c wielokrotnie w poczekalni jego gabinetu w £obzie, rozmawia³em z osobami czekaj¹cymi w
kolejce na wizytê. By³y tu osoby w
ró¿nym wieku, od czterotygodniowego niemowlêcia do osób w podesz³ym wieku.
Pani Zalewska przyjecha³a z Po-

znania, by³a u ¯urowskiego w zesz³ym roku, gdy wykryto u niej nowotwór jelita grubego.
– By³am kilka razy, najpierw
ust¹pi³y bóle, zniknê³y krwawienia,
nie stwierdzono anemii, nowotwór
znikn¹³. Teraz jestem profilaktycznie. - mówi.
Pani Urszula przyjecha³a z Gryfic. M³oda kobieta samotnie wychowuje troje ma³ych dzieci, najstarsza
córeczka ma 7 lat.

Pani Dorota Krakowiak przyjecha³a z Pi³y.
- S³ysza³am o tym cz³owieku
du¿o dobrego, ¿e pomaga ludziom
w chorobach tam, gdzie lekarze s¹
bezsilni. Mia³am zapalenie dróg
moczowych, co pó³ godziny oddawa³am mocz, ból by³ tak silny, ¿e
niewiele pomaga³y mi leki przeciwbólowe. Ju¿ po pierwszej wizycie
przespa³am ca³¹ noc. Przyjecha³a
wiêc po raz drugi. - mówi.

– Mia³am niedow³ad rêki, nie
pomaga³y ¿adne zabiegi, mia³am
œwiadomoœæ, ¿e pañstwo mo¿e odebraæ mi dzieci, poniewa¿ z jedn¹
rêk¹ sama potrzebujê pomocy. mówi ze ³zami w oczach. - Ju¿ w
trakcie seansu rêka zrobi³a siê tak
samo sprawna jak lewa, wszystkim
o tym mówiê, bo przecie¿ to cud.
Pani Genowefa Jarska przyjecha³a ze Szczecina.
- Lekarze stwierdzili, ¿e mam
nadczynnoœæ tarczycy, by³am tak
nerwowa, ¿e m¹¿ i dzieci nie mogli
ze mn¹ wytrzymaæ, wszystko mnie
dra¿ni³o. Mimo przyjmowania leków mia³am non stop biegunki, schud³am 15 kg. Jestem tu trzeci raz, ust¹pi³y biegunki, przybieram na wadze,
mogê spaæ w nocy i serce mi tak nie
³omoce, a ju¿ myœla³am, ¿e umrê.

Pan Zenon D¹browski przyjecha³ z pobliskiego Drawska Pomorskiego.
- Koœci mnie tak bola³y, ¿e nie
mog³em chodziæ. Jestem na zwolnieniu lekarskim. Dostawa³em zastrzyki, smarowa³em siê chyba
wszystkimi maœciami, jakie s¹ w
aptekach. Bóle ust¹pi³y po pierwszej wizycie, nie wiem, mo¿e to leki
zadzia³a³y. Pan ¯urowski powiedzia³, ¿e to stan zapalny stawów i jak
poprawi mi siê stan w¹troby i nerek,
to bêd¹ ustêpowa³y bóle. Powiedzia³ mi, czego mam siê wystrzegaæ
i mam nie piæ alkoholu. - opowiada
drawszczanin.
Pani z szeœcioletnim synkiem
przyjecha³a z Po³czyna Zdroju.
Dziecko mia³o stale stany zapalne
gard³a.

– W zesz³ym roku, jak by³am,
to do tej pory jest spokój. A¿ bojê
siê pomyœleæ o zastrzykach, jakie
syn wybra³ w zesz³ym roku, a poprawy nie by³o. Synowi grozi³a
astma. - opowiada matka.
Pan W³adys³aw Sroka przyjecha³ ze Z³ocieñca.
– Mia³em tak silne bóle g³owy,
¿e musia³em zatrzymywaæ samochód. Jestem kierowc¹ tira. Gdzie
ja nie by³em, leczyli mnie na zatoki, póŸniej tomograf komputerowy g³owy. Dowiedzia³em siê, ¿e to
mog¹ byæ bóle migrenowe i muszê
z tym ¿yæ. Bóle ust¹pi³y po pierwszym pobycie u pana ¯urowskiego. By³em miesi¹c temu. Jeden raz
ból próbowa³ mnie ³apaæ, ale minê³o. Bardzo siê cieszê i jestem
panu ¯urowskiemu niezmiernie
wdziêczny. - mówi.
W czasie krótkiej przerwy jak¹
pan ¯urowski zrobi³ w trakcie
przyjêæ zada³em mu parê pytañ dotycz¹cych pomocy chorym osobom w ci¹gu ostatniego roku.
Opowiedzia³ o m³odej dziewczynie z Kamienia Pom., która chorowa³a na bia³aczkê. Jest ju¿ zdrowa.
Trzytygodniowe dziecko z Czaplinka – rodzice dzwoni¹ z p³aczem, ¿e dziecko dzieñ i noc p³acze, zaciska pi¹stki i widaæ, ¿e
cierpi.
- Kaza³em przyjechaæ, po tygodniu przez telefon mówi³a, ¿e œpi
w nocy, jest dobrze. Mê¿czyzna
28-letni, chyba gdzieœ spod Reska
– by³ to nowotwór trzustki, ktoœ mi
mówi³, ¿e przyty³, widzi go czêsto
jak jeŸdzi rowerem. Kilkunastoletnia dziewczyna z Drawska
mdla³a kilka razy dziennie, lekarze wykluczyli epilepsjê. S³ysza³em, ¿e ponownie chodzi do szko³y i objawy ust¹pi³y. Przyk³ady
bólów kolan, stawów barkowych
czy problemy w poruszaniu g³ow¹
nawet nie przytaczam, potrafi¹
ust¹piæ po pierwszym seansie.
Ludzie, którzy maj¹ zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych,
rwy kulszowe, ju¿ po pierwszym
seansie potrafi¹ spaæ w nocy, gdzie
wczeœniej mimo przyjmowania
leków ból nie ustêpowa³. - opowiada tylko o tych ostatnich przypadkach.
Nie wiadomo jak to siê dzieje,
ale jak widaæ wszystko jest mo¿liwe, nawet wtedy, gdy wydaje siê,
¿e stan jest ju¿ beznadziejny. Ju¿
nic nie zaszkodzi, a mo¿e pomóc mówi¹ sobie - i przyje¿d¿aj¹. I wyje¿d¿aj¹ czêsto odmienieni, pokrzepieni, odratowani.
Z bioenergoterapeut¹ mo¿na
siê kontaktowaæ dzwoni¹c pod nr
tel. 091397 64 60.
(r)
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Prawdziwy turysta wêdruje o ka¿dej porze roku!

OD GINAWY DO DRAWSKA
Okolice £obza kryj¹
wiele ciekawych
zak¹tków turystyczno
-przyrodniczych,
jednak warto wybraæ
siê tak¿e nieco dalej
od naszego miasta
i poznaæ tak¿e uroki
œcie¿ek i zak¹tków
s¹siednich ziem.
Korzystaj¹c z zaproszenia turystów z Drawska
grupa ³obeska wziê³a
udzia³ w II Drawskim Rajdzie Zimowym 2008 w niedzielê 10 lutego, na trasie
Ginawa - Drawsko Pom.
Pogoda by³a wyœmienita.
Ciep³o, s³onecznie. Wiosna. Nogi same rwa³y siê
do wêdrówki. Trasa rajdu
równie¿ by³a wyœmienita.
Udzia³ wziê³o niemal 60
piechurów.
Z Ginawy ruszyliœmy
nad BrzeŸnick¹ Wêgorzê,
przypominaj¹c¹
tutaj
swym wartkim nurtem gór-

ski potok. Marszruta wiod³a leœnymi œcie¿kami
wzd³u¿ rzeki i po g³azach
w rzece. Nad BrzeŸnick¹
zwiedzaliœmy ruiny m³yna
wodnego i budowli hydrotechnicznych.
Niespodziank¹ by³o spotkanie z
kajakarzami, którzy urz¹dzili sobie iœcie wyczynowy sp³yw po trudnej w tym
miejscu rzece. Znad
BrzeŸnickiej ruszyliœmy
do Jankowa, gdzie odby³o
siê ognisko turystyczne. Po

posi³ku
zwiedzaliœmy
œcie¿kê historyczno-przyrodnicz¹ i zabytkowy spichlerz, niezwykle ciekaw¹
budowlê.
Natomiast
tydzieñ
wczeœniej (3.02.2008r.) odby³a siê piesza wycieczka na
trasie Drawsko – Zagórki –
Drawsko, z ogniskiem nad
jeziorem Okra.
Z turystycznym
pozdrowieniem
El¿bieta Wiœniewska
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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 Kupiê WILKA do mielenia miêsa.
Tel. 0 509 772 063.
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

Region
n Sprzedam inhalator dwuletni (astma, alergia, zatoki, niedro¿noœæ
dróg oddechowych), koñcówki w
komplecie, stan bardzo dobry. Cena
100 z³ do uzgodnienia. Tel. 665 599
922.
n Sprzedam zestaw simmplus z
kart¹ i telefonem nokia 6020, nowy
w pude³ku, nieu¿ywany , na gwarancji, cena 340 z³, tel. 0605 522 340.
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 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.
n Sprzedam tv lg 21", na gwarancji,
cena do uzgodnienia. Tel 0 605 522 340
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.

ODZYSKAJ VAT!

US£UGI

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

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

£obez
n T³umacz przysiêg³y - niemiecki £obez. Tel. 505 972 167.
n Us³ugi elektroinstalacyjne - szeroki zakres. Realizacja prac podwykonawczych (prowizja). Tel. 784
542 371.

£obez

£obez

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

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
£obzie. Tel. po 17. 0501 845 768

n PLAST MOT - Spawanie tworzyw
sztucznych, naprawa: zderzaków,
lamp, atrap, lusterek. £obez ul.
Siewna 4/1. Tel. 661 689 992.

n Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 56 mkw. w Radowie Ma³ym.
Tel. 691 505 526.

n Sprzedam dzia³kê budowlanorekreacyjn¹ w Gozdnie z rozpoczêt¹ budow¹ domu drewnianego,
90 mkw. Cena 60 tys. z³. Tel. 091 395
21 88, 692 405 612.

n Profesjonalne t³umaczenia techniczne w zakresie jêzyka angielskiego. Sk³ad publikacji (DTP). Tel.
091 397 37 97.

n Sprzedam dzia³kê w £obzie 30 ar.
Tel. 664 861 934.

Gryfice

n Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w Prusinowie ko³o Gryfic, 58
mkw., w³asne c.o., gara¿. Tel. 607
881 956 lub 691 266 459.

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

n Us³ugi elektroinstalacyjne, szeroki zakres - realizacja prac podwykonawczych (prowizja). Tel. 784 542
371.

INNE

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.

Gryfice

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

Gryfice
n Sprzedam drzewo na opa³. tel 667
612 010.
n Gara¿e blaszaki - najtaniej, transport monta¿ gratis. Tel. 0 598 334
536, 605 286 058.

PRACA

£obez
n Zatrudniê betoniarzy, spawaczy,
kierowcê ci¹gnika rolniczego i pracowników do przyuczenia zawodu
betoniarza. Zarobki ok 2100 z³. Tel.
509 288 386.
n Zatrudniê kosmetyczkê do gabinetu w Resku lub wynajmê gabinet
kosmetyczny. Tel. 0 692 413 918.

Gryfice
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.

n Zamieniê dom 180 mkw. na mniejszy
o po³owê w £obzie. Tel. 091 397 45 06.

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

PRACA

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.

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 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.

Region
n T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58.
n Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
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

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.

tygodnik ³obeski 19.02.2008 r.

Sarmata na obozie w Œwinoujœciu

Siedem sparingów w tydzieñ

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 2

(DOBRA) Dnia 9 lutego br.
roku po rozegranym sparingu z
Dêbem Dêbice wygranym 4:0,
Sarmata uda³ siê na obóz przygotowawczy do Œwinoujœcia.
Na obóz wyjecha³o 15 zawodników. Treningi odbywa³y siê dwa
razy dziennie lub rano sparing i wieczorem trening. Pi³karze doberskiego Sarmaty rozegrali w sumie 5 gier
kontrolnych na sztucznej murawie,
w których uczestniczyli równie¿
przymierzani do sk³adu podstawowego juniorzy.
Wyniki sparingów:
Sarmata - Hutnik Szczecin 1:4
Sarmata - Ina Iñsko 7:4
Sarmata - Wis³a P³ock 2:6. Warto tu dodaæ, ¿e w sk³adzie Sarmaty
wyst¹pili sami juniorzy, przegrywaj¹c pierwsz¹ po³owê 0:5, dopiero w

drugiej po³owie trener Tomek Surma wystawi³ podstawow¹ jedenastkê i Sarmata wygra³ tê czêœæ spotkania 2:1.
Sarmata - Œwit Skolwin 1:1
Sarmata - Hutnik Szczecin 0:4
Podsumowuj¹c szeœciodniowy
obóz przygotowawczy, pi³karze
Sarmaty mocno przepracowali miniony tydzieñ, rozgrywaj¹c pojedynki z wymagaj¹cymi zespo³ami.
Osi¹gane wyniki mo¿e nie s¹ rewelacyjne, ale nie to by³o zadaniem
szkoleniowym. Wa¿ne, by przepracowany obóz zaowocowa³ w nadchodz¹cej rundzie rewan¿owej dobrymi wynikami.
W minion¹ niedzielê, ju¿ po
powrocie do domu, Sarmata rozegra³ kolejny mecz kontrolny z V-ligowym Pomorzaninem Nowogard i
uleg³ mu 0:1.
(r)

Finanse klubów zale¿¹ od w³adz gminy

Bud¿et Radovii najmniejszy,
Sparty najwiêkszy
(POWIAT) Wiadomo ju¿, ile dostan¹ nasze kluby pi³karskie dzia³aj¹ce
w powiecie na swoj¹ dzia³alnoœæ w tym
roku. Chocia¿ mo¿e nie tyle na dzia³alnoœæ, co na upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu w roku 2008, bo tak
brzmi nazwa konkursu og³aszanego
przez w³adze, za pomoc¹ którego udzielaj¹ one klubom dotacji.
Z pobie¿nego przegl¹du wyników
konkursów w poszczególnych gminach
wynika, ¿e najwiêcej pieniêdzy otrzyma
Sparta Wêgorzyno, a najmniej Radovia
z Radowa Ma³ego.
Klub Radovia z Radowa Ma³ego na
realizacjê zadañ z zakresu upowszech-

niania kultury fizycznej i sportu w gminie w tym roku otrzyma 65 tys. z³.
O po³owê wzros³y w tym roku œrodki finansowe dla MLKS Œwiatowid
£obez. W 2007 r. klub otrzyma³ 66 tys.
z³ dotacji, a na ten rok dosta³ 98 tys. z³.
Najwy¿sz¹ kwot¹ bêdzie móg³ pochwaliæ siê Ludowy Klub Sportowy
„Sparta” w Wêgorzynie. W 2006 r.
otrzyma³ on 63 tys. z³, w 2007 – 78 tys.,
a w tym roku najprawdopodobniej dostanie ju¿ 118 tys. 100 z³, bo na tyle
opiewa pula œrodków przeznaczonych
na pi³kê no¿n¹ w konkursie og³oszonym
w styczniu br. Na dniach ma byæ rozstrzygniêty i raczej pewne jest, ¿e ta
kwota trafi do Sparty.
(r)
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SPORT I REKREACJA

Sparta ostro sparuje
(WÊGORZYNO) Dru¿yna
Sparty ostro przygotowuje
siê do rundy wiosennej. Gdy
dwa tygodnie temu
pisaliœmy o trzech
rozegranych sparingach, to
od tamtego czasu rozegrano
nastêpne trzy.
DRAWA II Drawsko Pomorskie
– SPARTA Wêgorzyno 2:5 (0:3)
SPARTA: Jonatan Sawka - Ryszard Jarzyna (£ukasz Rzepka),
Dominik Raj (Zbigniew Nadkierniczny), Artur Samal, Edward Tondrik (Rados³aw Gi¿yñski), Piotr
Grochulski, Pawe³ Samal (Andrzej
Nadkierniczny), Tomasz Bidny (Jacek Demczuk), Daniel Romañczyk,
Jaros³aw Konieczny (Dawid Bidny), Wojciech Kliœ.
W niedzielne po³udnie, 10 lutego, rezerwy V-ligowej Drawy podejmowa³y wêgorzyñsk¹ Spartê. Dobre
warunki do gry sprawi³y, i¿ ogl¹daliœmy doœæ szybki, ¿ywio³owy mecz.
W pierwszych minutach to gospodarze mogli wyjœæ na prowadzenie, jednak po strzale jednego z zawodników
Drawy pi³ka trafi³a w s³upek. Kilka
minut póŸniej pi³kê na pi¹tym metrze
dosta³ Pawe³ Samal i ulokowa³ j¹ w
siatce. W kolejnych minutach inicjatywê przejêli gospodarze. Jednak ich
akcje koñczy³y siê albo niecelnymi
strza³ami albo broni³ je Jonatan Sawka. W okolicach 30 min. pi³kê na
pi¹tym metrze otrzyma³ Wojtek Kliœ
i mocnym strza³em pod poprzeczkê
podwy¿szy³ wynik. Na zakoñczenie
pierwszej po³owy rzut wolny z oko³o
17 metrów egzekwowa³ Piotr Grochulski. Mierzony o odpowiedniej
sile strza³ zaskoczy³ bramkarza rywali i podopieczni trenera Jarzyny
schodzili na przerwê z trzybramkow¹ zaliczk¹.
Po przerwie znów inicjatywa nale¿a³a do gospodarzy. W 60 minucie
mocny strza³ z siedmiu metrów, zostaje przepuszczony przez m³odego
bramkarza Sparty. Siedem minut póŸniej arbiter dyktuje rzut karny dla miejscowych i zdobywaj¹ oni kontaktow¹
bramkê. Jednak w kolejnych minutach
ofensywna naszego zespo³u zaczê³a
przybieraæ na sile. Pi³karze stworzyli
kilka dogodnych sytuacji, a konkretnie
Wojtek Kliœ, który koniecznie indywidualnie próbowa³ wykañczaæ swoje
akcje. W 77 min., po doœrodkowaniu
Grochulskiego z rzutu wolnego, Kliœ
zdoby³ swojego drugiego gola w tym
meczu. Piêæ minut póŸniej pi¹t¹ bramkê do³o¿y³ Pawe³ Samal, ustalaj¹c
wynik spotkania.

OLIMP Z³ocieniec - SPARTA
Wêgorzyno 4:3 (2:2)
SPARTA: Jonatan Sawka - Ryszard Jarzyna, Edward Tondrik,
Zbigniew Nadkierniczny, £ukasz
Rzepka (Dominik Raj), Tomasz
Bidny (Jacek Demczuk), Daniel
Romañczyk, Krzysztof GwóŸdŸ,
Pawe³ Samal, Andrzej Nadkierniczny (Artur Samal), Jaros³aw Konieczny (Damian Szubert).

B£ÊKITNI Stargard Szcz. –
SPARTA Wêgorzyno 4:2
SPARTA: Grzegorz Cio³ek Ryszard Jarzyna, Edward Tondrik,
Dominik Raj (Zbigniew Nadkierniczny) Tomasz Bidny (Jacek Demczuk), Daniel Romañczyk (Andrzej
Nadkierniczny), Piotr Grochulski,
Krzysztof GwóŸdŸ, Pawe³ Samal,
Artur Samal, Jaros³aw Konieczny
(Damian Szubert).

Rewan¿ z V-ligowym Olimpem
Z³ocieniec Sparta rozegra³a w
œrodê, graj¹cw nieco innym sk³adzie. Mimo braku podstawowych
zawodników, Spartanie stwarzali
sobie dogodne okazje i pora¿kê
g³ównie nale¿y upatrywaæ w braku
skutecznoœci.
Ju¿ w pierwszych piêciu minutach Pawe³ Samal zmarnowa³ trzy
dogodne okazje. W 9 minucie
wspomniany zawodnik nie mia³
problemów z pokonaniem bramkarza, wyprowadzaj¹c nasz zespó³ na prowadzenie. W kolejnych minutach podopieczni trenera Jarzyny razili nieskutecznoœci¹. Nieskutecznie akcje wykañczali Krzysztof GwóŸdŸ, Jarek
Konieczny i £ukasz Rzepka. Po
up³ywie kwadransa, Andrzej
Nadkierniczny zatrzymuje nieprzepisowo w polu karnym rywala. Jedenastkê pewnie wykonuj¹
miejscowi, doprowadzaj¹c do
wyrównania. Dziesiêæ minut póŸniej, kolejn¹ akcjê ³adnym technicznym strza³em w okienko wykañcza Tomasz Bidny, wyprowadzaj¹c zespó³ na prowadzenie.
Trwa³o ono zaledwie kilkadziesi¹t sekund. B³¹d obrony, skrzêtnie wykorzystali miejscowi, doprowadzaj¹c do wyrównania. Ten
wynik utrzyma³ siê do przerwy.
Po przerwie inicjatywê przejêli
zawodnicy Olimpu. Widoczna
przewaga optyczna pozwoli³a im w
krótkim odstêpie czasu zdobyæ dwa
gole, po b³êdach pope³nionych w
obronie. Od 60 minuty gra siê stopniowo wyrówna³a, a z kolejnymi
minutami to Spartanie zaczêli
stwarzaæ dogodne okazje. Tych
nadal nie wykorzystywa³ Pawe³
Samal. W 65 minucie indywidualn¹
akcjê sfinalizowa³ dok³adnym podaniem do Krzyœka GwoŸdzia, który zmniejszy³ nieco rozmiary pora¿ki. Oko³o 75 minuty z rzutu
wolnego œwietnie uderzy³ Artur
Samal, jednak miejscowy bramkarz popisa³ siê œwietn¹ interwencj¹. Mimo kilku okazji, bramki
wyrównuj¹cej nie udaje siê zdobyæ, co sprawia i¿ w drugim meczu
rywale ze Z³ocieñca okazali siê
skuteczniejsi.

IV ligowy zespó³ B³êkitnych
Stargard Szczeciñski by³ kolejnym
rywalem podopiecznych trenera Jarzyny w okresie przygotowawczym
do zbli¿aj¹cej siê rundy wiosennej.
Ju¿ na wstêpie warto wspomnieæ, i¿
organizacja pracy ludzi odpowiadaj¹cych za rezerwacjê euroboiska
pozostawia wiele do ¿yczenia, gdy¿
obu przyjezdnym zespo³om zakomunikowano, i¿... nikt o meczu sparingowym nie wie. Ostatecznie spotkanie jednak dosz³o do skutku.
Rozegrano je w nieco ponad godzinnym wymiarze czasowym.
Pi³karze B³êkitnych przewy¿szali naszych pi³karzy w ka¿dym elemencie gry. Wypracowana przewaga
optyczna, w po³¹czeniu z licznymi
b³êdami defensywy naszego zespo³u,
ju¿ po kwadransie gry da³a prowadzenie wy¿ej notowanemu rywalowi. Chwilê wczeœniej rzut wolny egzekwowa³ Piotr Grochulski, trafiaj¹c
w poprzeczkê. Napór pi³karzy B³êkitnych nie os³ab³. Po drugiej stronie
boiska nie za wiele siê dzia³o, gdy¿
obrona stargardzian nie pozwala³a
pograæ naszym napastnikom. Po niespe³na 25 minutach, praw¹ stron¹
przedar³ siê zawodnik B³êkitnych,
dorzuci³ pi³kê koledze idealnie na
nos i Grzegorz Cio³ek skapitulowa³
po raz drugi. Od tego momentu gra
wêgorzyñskiej Sparty ulega³a poprawie w poczynaniach ofensywnych.
Strza³ami na bramkê rywala wykañczali akcje bracia Samalowie,
Krzysztof GwóŸdŸ i Piotr Grochulski. Kontaktowego gola w okolicach
35 minuty zdoby³ GwóŸdŸ. Doœrodkowanie z lewej strony pozwoli³o mu
oddaæ strza³ w d³u¿szy róg bramki.
Siedem minut póŸniej ten sam zawodnik otrzymuje pi³kê na siódmym
metrze i udanie lobuje bramkarza doprowadzaj¹c do wyrównania. W kolejnych minutach wszystko wróci³o
do pierwotnego stanu. B³êkitni nêkali nasz¹ obronê szybkimi i sk³adnymi
atakami. Po jednym z nich nast¹pi³
faul w polu karnym, w wyniku którego stargardzianie podwy¿szaj¹ wynik. Piêæ minut póŸniej kolejny
kontratak w wykonaniu IV ligowca,
zakoñczy³ siê zdobyciem bramki i
by³a to ostatnia bramka w tym spotkaniu.
(msz)
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IV £OBESKI
MEMORIA£
SZACHOWY
im. Gabriela
Bieñkowskiego
o Puchar Komendanta
Wojewódzkiego
Policji w Szczecinie
WOJEWÓDZKIE
MISTRZOSTWA POLICJI
w Szachach
REGULAMIN
Organizatorzy: Stowarzyszenie
„Bezpieczny Powiat £obeski”,
Szko³a Podstawowa nr 2 w £obzie,
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie, kluby szachowe Gambit i
Szach-Mat, Teresa i Grzegorz Bieñkowscy, Firma CompBi.
Czas i miejsce: 8 marca (sobota)
2008 r., Szko³a Podstawowa nr 2 w
£obzie, ul. Spokojna 4. Zapisy od
godz. 8.00. Czas gry 9.00 – 17.00.
Zasady gry: turniej otwarty, 9
rund (2x15 min.), system szwajcarski, kojarzenie komputerowe.
Ka¿dy zawodnik przychodzi z
w³asnymi szachami i zegarem szachowym.
Kategorie: kl. 0-III, kl. IV-VI,
gimnazjum, open, policja.
Sêdziuj¹: Krystyna Sola, Ma³gorzata Zieniuk, Marek Woniak,
Jakub
Zieniuk.
Zastrzegamy sobie mo¿liwoœæ dokonania zmian organizacyjnych w
przebiegu turnieju.
Sekretariat i obs³uga: Joanna
Chabecka, Henryk Musia³, zuchy i
harcerze z ³obeskich dru¿yn.
Obs³ugê komputerow¹ zabezpiecza
firma CompBi.
Nagrody: w kategorii open I m.
Puchar Nadinspektora Tadeusza
Pawlaczyka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
piêciu pierwszych otrzyma nagrody
finansowe (funduj¹ Teresa i Grzegorz Bieñkowscy), zwyciêzców w
poszczególnych kategoriach nagrodzimy pucharami i nagrodami przyznanymi przez samorz¹dy lokalne,
zak³ady pracy, organizacje i firmy.
Wszystkich zawodników uhonorujemy dyplomami uczestnictwa.
Organizatorzy zapraszaj¹ na poczêstunek owocami, s³odyczami i napojami.
Op³aty startowe: doroœli - 5 z³,
niepe³noletni - 1 z³.
Kontakt: Henryk Musia³ 667
201 207.
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tygodnik ³obeski 19.02.2008 r.

Stra¿acy podsumowali rok Zarwa³a siê pod³oga
(RESKO). W drugi poniedzia³ek lutego odby³o siê tu posiedzenie Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych RP w £obzie,
podsumowuj¹ce dzia³alnoœæ roku
2007.
W posiedzeniu uczestniczyli
m.in.: Bogdan Górecki, wiceprzewodnicz¹cy Rady w £obzie, Barbara Basowska Przewodnicz¹ca Rady
w Resku, nadkom. Andrzej Sarnowski Naczelnik Sekcji Prewencji i
Ruchu Drogowego, Zbigniew ¯urawek Naczelnik Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego przy Starostwie
Powiatowym w £obzie Starostwo,
Zbigniew Pa³ubiak, Dyrektor Ochrony Œrodowiska przy Starostwie Powiatowym w £obzie, Arkadiusz
Czerwiñski burmistrz Reska, Józef
Wypijewski wójt gminy Radowo
Ma³e, m³. bryg Andrzej Kuzon Komendant Powiatowy PSP £obez, st.
kpt Marek Bukato zastêpca Komendanta Powiatowego PSP w £obzie,
Cz³onkowie Zarz¹du Powiatowego
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w £obzie. Stra¿acy, jak i zaproszeni goœcie minut¹ ciszy uczcili
pamiêæ pilotów.
Podczas posiedzenia Krzysztof
Paluch prezes Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego zda³ sprawozdanie o
swojej dzia³alnoœci w roku minionym. W roku ubieg³ym m.in. by³
wydelegowany przez Zarz¹d G³ówny w Warszawie do udzia³u w semi-

(RESKO). 11. luty - przy ul. D¹browszczaków oko³o godz. 10.00
wybuch³ po¿ar w domu jednorodzinnym. Na miejscu zdarzenia
przyby³y 4 samochody JRG £obez
(7 osób) oraz 5 samochodów OSP
(25 ochotników). Akcja trwa³a
4.50 godz., by ponownie wróciæ na
miejsce zdarzenia oko³o 1 w nocy.
Wówczas po¿ar dogasza³o czterech stra¿aków z OSP Resko.
Prawdopodobn¹ przyczyn¹ po¿aru by³o zwarcie instalacji elektrycznej. W wyniku po¿aru spali³o
siê wnêtrze budynku, strop i dach.
Straty oszacowano na oko³o 100
tys. z³.
(PRZYBORZE). 11 luty - o
godz. 13.11 zapali³a siê sadza w kominie. Na miejscu zdarzenia przybyli stra¿acy z JRG £obez.
(WÊGORZYNO). 12. luty - o
godz. 22.19 szeœciu stra¿aków z
Wêgorzyna gasi³o trawê przy dro-

narium polsko-niemieckim ko³o
Hamburga na temat M³odzie¿owych
Dru¿yn Po¿arniczych. Bra³ udzia³ w
komisji wojewódzkiej „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej
w Gryficach”. W Bia³ogardzie i Gryficach by³ sêdzi¹ g³ównym zawodów
sportowo-po¿arniczych.
W 2007 roku po¿arnicy nie zapomnieli te¿ o swoich m³odych podopiecznych. Dzieci z gminy Wêgorzyno wyjecha³y na obóz w okolice
Berlina na zaproszenie Berliñskiej
Stra¿y Po¿arnej. Natomiast starsi, na
to, by mogli siê szkoliæ na miejscu,
otrzymali z województwa tor przeszkód s³u¿¹cy do zawodów dla M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej.
Samorz¹dy pomog³y
O ochotnikach nie zapomnia³y
równie¿ Urzêdy. Gmina Resko zakupi³a samochód dla OSP Resko,
gmina Wêgorzyno - samochód dla
OSP Runowo, gmina £obez - samochód dla OSP Bonin. Powoli Poprawiaj¹ siê warunki bytowe - oddana
zosta³a remiza po remoncie kapitalnym w Zwierzynku. Wyposa¿enie i
uzbrojenie stra¿aków na ca³ym terenie powiatu z roku na rok poprawia
siê, co jest widoczne ju¿ go³ym
okiem. Jednostki bêd¹ce w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaœniczym posiadaj¹ zestawy ratownictwa medycznego. W Resku dzia³a
zintegrowany system ratownictwa
medycznego i gaœniczego- zespó³
ratownictwa medycznego zlokalizowany jest w obiekcie stra¿y. MM

dze Wêgorzyno-Runowo. Spali³o
siê oko³o 1 ha nieu¿ytków rolnych.
(WÊGORZYNO). Samochód
osobowy marki Ford Fiesta uderzy³
w drzewo. Aby dostaæ siê do rannej
osoby, stra¿acy z Wêgorzyna musieli ci¹æ maskê samochodu specjalistycznymi no¿ycami. Na miejsce
zdarzenia przyby³o dziewiêciu stra¿aków dwoma samochodami z OSP
Wêgorzyno oraz stra¿acy z JRG
£obez (3 osoby).
(GRABOWO-SULISZEWICE). 15 luty – czterech ³obeskich
stra¿aków ratowa³o dwa przymarzniête na stawie ³abêdzie. Do ptaków
dostali siê za pomoc¹ sani lodowych, po czym roz³upali lód, uwalniaj¹c przymarzniête ptaki.
(WÊGORZYNO) 16. luty - w
osiedlu XXXX-lecia piêciu ochotników z Wêgorzyna gasi³o kontener
ze œmieciami

w sali gimnastycznej
(WÊGORZYNO). W sali
gimnastycznej tutejszej
podstawówki zawali³a siê
pod³oga. Mimo apelu
burmistrz Gra¿yny Karpowicz
o szybk¹ reakcjê radnych,
rajcy przesunêli projekt
uchwa³y na nastêpn¹ sesjê.
W sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej zawali³a siê
pod³oga. Po zdjêciu wierzchniej warstwy okaza³o siê, ¿e pod

spodem jest grzyb, zagrzybione
s¹ nawet legary. Szacunkowy
koszt remontu wynosi oko³o 60
tys. z³. Burmistrz zaproponowa³a by na ten cel przeznaczyæ
dochody ze sprzeda¿y mienia i
dokonaæ przesuniêcia w bud¿ecie. - Ju¿ mamy nadwy¿kê 500
tys. z³. Pan dyrektor ma salê rozebran¹, za tydzieñ wracaj¹
dzieci – argumentowa³a. Radni
wniosek oddalili; zajm¹ siê t¹
kwesti¹ podczas kolejnych obrad.
MM

Poszukiwany
Komenda Powiatowa Policji
w £obzie poszukuje listem goñczym wydanym przez Prokuraturê Rejonow¹ £obez dnia
17.12.2007 r., sygn. akt DS.-320/
07 – art. 209 par. 1 kk (niealimentacja) Krzysztofa Grzelaka s.
Zdzis³awa i Genowefy, ur.
02.09.1954 r., zam. £obez ul. Niepodleg³oœci 66A/5.
Wszelkie informacje w powy¿szej sprawie prosimy kierowaæ do Komendy Powiatowej Policji £obez ul. Wojska Polskiego
2 73-150 £obez.
Telefony kontaktowe:
Dy¿urny jednostki: 091 56 15 511
Poszukiwania osób: 091 56 15
542

Lub najbli¿sza jednostka policji:
997 (112)
Anonimowoœæ zapewniona!

Wyrok
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy
SSR S³awa Miszel, protokolant Katarzyna Weso³a, bez udzia³u Prokuratora,
po rozpoznaniu dnia 30.01.2008 r. sprawy

Andrzeja £¹czaka
s. Antoniego i Józefy z d. Kalwat, ur. 15 wrzeœnia 1957 r. w £obzie, oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 27 wrzeœnia 2007 r. o godzinie 22.00 w Dobrej, na ul.
Ofiar Katynia kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cej siê zawartoœci¹ 0,45 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o
czyn z art. 178a par. 2 kk orzeka
I. Oskar¿onego Andrzeja £¹czaka uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178a par. 2 kk wymierza karê
grzywny w wysokoœci 50 (piêædziesiêciu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres roku;
III. Na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego wobec oskar¿onego œrodka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych i rowerów zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 10
paŸdziernika 2007 r.;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca
1973 r. o op³atach w sprawach karnych zas¹dza od oskar¿onego na rzecz
Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 50 (piêædziesiêciu) z³otych.
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POLICJA - INFORMACJE

tygodnik ³obeski 19.02.2008 r.

Rozk³ad jazdy PKP
NIETRZE•WY KIEROWCA
(RADOWO MA£E) W dniu
17.02.2008 r. oko³o godz. 0.20 w
Radowie Ma³ym policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego samochodem Polonez Waldemara S. Kierowca znajdowa³ siê w
stanie nietrzeŸwoœci 0.34 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Zatrzymany odpowie w trybie przyspieszonym. Policja informuje: zatrzymanemu kierowcy grozi do
dwóch lat pozbawienia wolnoœci

KOLIZJA Z LATARNI¥

wietrzu. Policja informuje; kieruj¹cy odpowie przed s¹dem jako
sprawca przestêpstwa (przekroczone 0.5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu)

ODJAZDY Z £OBZA
BIAŁOGARD: 5.46; 7.26 (posp.), 9.11 G; 11.52 (posp.); 12.38 (posp.) ZR TLK; 14.04;
15.19 G (posp.); 15.38 E; 17.15; 18.25 P; 21.13; 21.59 L (posp.);
BIAŁYSTOK: 11.52 (posp.); 21.59 L (posp.);
EŁK: 7.26 S (posp.); 11.52 (posp.); 21.59 L (posp.)

WYKROCZENIE

GDYNIA GŁ.: 7.26 S (posp.); 11.52 (posp.); 15.19 G (posp.); 18.25 P; 21.59 L (posp.)

(DOBRA) W dniu 11.02.2008 r.
o godz. 10.00, na drodze Dobra –
Dobropole, policjanci Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli kieruj¹cego rowerem Stanis³awa D.
Kieruj¹cy znajdowa³ siê pod wp³ywem alkoholu: 0.23 mg/l. Policja
informuje; kieruj¹cy odpowie przed
s¹dem jako sprawca wykroczenia.

KOŁOBRZEG: 12.38 W R TLK (posp.)

SPALI£ SIÊ DOM

KOSZALIN: 5.46; 7.26 (posp.); 9.11 G; 11.52 (posp.); 14.04; 15.19 G (posp.);
15.38E; 17.15; 18.25 P; 21.13; 21.59 L (posp).
MALBORK: 7.26 S (posp.); 11.52 (posp.); 15.19 G (posp.); 18.25 P; 21.59 L (posp.)
OLSZTYN GŁ.: 7.26 (posp.); 11.52 (posp.); 15.19 G (posp.); 21.59 L
RUNOWO POM.: 4.29 A ; 5.48 J; 6.32 M; 7.25 P; 9.57 P; 12.39 E; 13.22 G (posp.); 14.51
G; 16.26 ZRTLK (posp.); 16.48; 17.33 (posp.); 19.46; 20.30 (posp.);
SŁUPSK: 7.26 (posp.), 9.11 G; 11.52 (posp.); 14.04; 15.19 G (posp.); 17.15; 18.25
P; 21.59 G (posp.);

(RESKO) W dniu 16.02.2008 r.
oko³o godz. 6.40 w Resku, przy ul.
Wojska Polskiego, kieruj¹cy samochodem Opel Kadet Krzysztof S. nie
dostosowa³ prêdkoœci do warunków
panuj¹cych na drodze i uderzy³ w
latarniê. Latarnia i samochód uleg³y
uszkodzeniu.

(RESKO) W dniu 11.02.2008 r.
oko³o godz. 0.50 w Resku, przy ul.
D¹browszczaków, z nieustalonej przyczyny zaistnia³ po¿ar w niezamieszka³ym domu jednorodzinnym. Spaleniu
uleg³o wnêtrze, strop i dach budynku.
Straty w kwocie oko³o 100 tys. z³.

STARGARD SZCZ.: 4.29 A; 5.48 J; 6.32 M (posp.); 7.25 P; 9.57 P; 12.39 E; 13.22 G
(posp.); 14.51 G; 16.26 (posp.) ZRTLK; 16.48; 17.33 (posp.); 19.46; 20.30 (posp.);

NIETRZE•WY ROWERZYSTA

NIETRZE•WY W MALUCHU

WROCŁAW GŁ.: 16.26 ZR TLK (posp.)

(MO£STOWO) W dniu 15.02.
2008 r. o godz. 18.05 w Mo³stowie
policjanci zatrzymali do kontroli
drogowej kieruj¹cego rowerem Sebastiana M. Rowerzysta kierowa³
bêd¹c w stanie nietrzeŸwym - 0.49
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

(DOBRA) W dniu 14.02.2008 r.
oko³o godz. 20.45 w Dobrej, przy ul.
Pi³sudskiego, policjanci z Posterunku Policji w Dobrej zatrzymali do
kontroli drogowej kieruj¹cego samochodem marki Fiat 126 p Krzysztofa T. znajduj¹cego siê w stanie
nietrzeŸwoœci: 1.09 mg/l. Sprawca
przestêpstwa zosta³ osadzony w
areszcie KPP £obez i bêdzie odpowiada³ w trybie przyspieszonym.
Policja informuje: zatrzymanemu
kierowcy grozi do dwóch lat pozbawienia wolnoœci.

NIETRZE•WY ROWERZYSTA 2
(RESKO) W dniu 15.02.2008 r. o
godz. 17.50 w Resku, przy ul. Wojska
Polskiego, policjanci zatrzymali do
kontroli drogowej kieruj¹cego rowerem Andrzeja S. Rowerzysta kierowa³
bêd¹c w stanie po u¿yciu alkoholu:
0.16 mg/l w wydychanym powietrzu.

JAK NIE SARNA TO DRZEWO
(£OBEZ) W dniu 15.02.2008 r.
oko³o godz. 5.30, na drodze £obez
– Wêgorzyno, Wies³aw D.
kieruj¹c samochodem Ford Fiesta
na prostym odcinku drogi chc¹c
unikn¹æ zderzenia z przebiegaj¹c¹
sarn¹ wykona³ gwa³towny manewr
skrêtu w lewo, w wyniku czego
wpad³ w poœlizg i zjecha³ do rowu
uderzaj¹c w drzewo. W wyniku zderzenia pasa¿er Grzegorz Rz. odniós³
obra¿enia w postaci z³amania nogi i
zosta³ przewieziony do szpitala.

PO NOCY CZY OD RANA
(DOBRA) W dniu 11.02.2008 r.
o godz. 10.50, na drodze Dobra –
Dobropole, policjanci Ruchu Drogowego zatrzymali kieruj¹cego rowerem Jana K. Kieruj¹cy znajdowa³
siê pod wp³ywem alkoholu: 1.01
mg/l alkoholu w wydychanym po-

ZLEKCEWA¯Y£ ZAKAZ
(£OBEZ) W dniu 14.02.2008 r.
oko³o godz. 15.50 w £obzie, przy ul.
Magazynowej, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego rowerem Przemys³awa G. W
trakcie badania rowerzysty okaza³o
siê, ¿e jest on pod wp³ywem alkoholu: 0.15 mg/l w wydychanym powietrzu. Ponadto kieruj¹cy rowerem
pope³ni³ przestêpstwo jad¹c wbrew
orzeczonemu przez S¹d Rejonowy
w £obzie zakazowi prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych.

WYNIEŒLI BRAMÊ
OD WARSZTATU
(LUBIEÑ GÓRNY) W dniu
11.02.2008 r. w Lubieniu Górnym na
terenie Zak³adu TUCZ-DAN, Tadeusz O., Waldemar K. i Jerzy M. dokonali kradzie¿y dwóch skrzyde³ bramy
od hali warsztatowej. Policjanci odzyskali utracone mienie wartoœci
1500 z³. Sprawcy zostali zatrzymani.

SUWAŁKI: 7.26 S (posp.);
SZCZECIN GŁ.: 4.29 A; 5.48 J; 6.32M (posp.); 7.25; 9.57 P; 12.39 E; 13.22 G (posp.);
14.51 G; 16.48; 17.33 (posp.); 19.46; 20.30 (posp);
TCZEW: 7.26 (posp.); 11.52 (posp.); 15.19 G (posp.); 18.25 P; 21.59 L (posp.);

Objaśnienia skrótów
A - kursuje codziennie oprócz25, 26 XII, 1 I, 23, 24 III
G - kursuje codziennie oprócz 25 XII i 23 III
ZR TLK – kursuje 21 VI i 30 VIII, pociąg wyłącznie z miejscami rezerwowymi, Tanie
Linie Kolejowe,
E - kurs od poniedziałku do piątku oprócz dni świątecznych i 24,27,28,31 XII, 2, 23
V, 10 XI,
J - kursuje codziennie do stacji Szczecin Gł. A do st. Szczecin Gumieńce codziennie
do 20 VI i od 1 X);
L - kursuje codziennie do 2 I oraz 12 I do 1 II;
M - kursuje codziennie do 2 I do 1 II
P - pociąg nie zatrzymuje się na wszystkich stacjach i przystankach osobowych,
S - kursduje od 20 czerwca do 30 sierpnia
W - kursuje od 21 czerwca do 30 sierpnia
Pociąg odjeżdżający o godzinie 7.26 kursuje codziennie do Tczewa, a od 20 czerwca
do 30 sierpnia do Suwałk

Wyrok
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy SSR
S³awa Miszel, protokolant Katarzyna Weso³a, przy udziale As. Prokuratora, po
rozpoznaniu dnia 24.01.2008 r. sprawy

Andrzeja Dariusza Koralewskiego
s. Miros³awa i Janiny z d. Wiœniewskiej, ur. 27 sierpnia 1963 r. w Bia³ogardzie, oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 14 listopada 2007 r. w Resku, na ul. Leœniej
kierowa³ samochodem marki Opel Astra nr rej. ZLO 01844, znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cej siê zawartoœci¹ 1,58 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a par. 1 kk orzeka
I. Oskar¿onego Andrzeja Dariusza Koralewskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178a par. 1 kk
wymierza karê grzywny w wysokoœci 80 (osiemdziesiêciu) stawek dziennych
ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca
1973 r. o op³atach w sprawach karnych (Jedn. tekst: Dz.U. Z 1983 r. Nr 49, poz.
223 z pózn. zm) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 80 (osiemdziesiêciu) z³otych.
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Niezbêdnik
Pogotowie:
Ratunkowe – tel. 999
Policja – tel. 997
Stra¿ po¿arna – tel. 998
Gazowe – tel. 992
Wodoci¹gowe – tel. 994
Energetyczne – tel. 991
Numer alarmu z tel. kom. – 112
Stacja Pogotowia Ratunkowego w
£obzie (091) 397 32 61
Pogotowie energetyczne
Posterunek Energetyczny
- £obez, tel. (091) 397 44 88
- Resko, tel. (091) 395 11 52
Pogotowie ciep³ownicze
- £obez, tel. (091) 397 33 97
- Resko, tel. (091) 395 11 52
Pogotowie
Wodoci¹gowo-Kanalizacyjne
- £obez, tel. (091) 397 47 85;
(091) 397 47 34
- Dobra, tel. (091) 391 46 15
Posterunek Policji
- £obez tel. (091) 561 55 20

- Dobra tel. (091) 391 44 09
- Resko tel. (091) 395 18 77
- Radowo M. tel. (091) 397 22 12
- Wêgorzyno tel. (091) 397 14 07
Stra¿ Po¿arna
KP SP £obez, 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, tel. (091) 397 40 01
- Dobra, tel. (091) 391 45 28
- Resko tel. (091) 395 15 03
- Wêgorzyno tel. (091) 397 15 63
- Radowo M. tel. (091) 397 24 99
Urz¹d Skarbowy
- Drawsko Pom. tel. (094) 363 34 31
- £obez tel. (091) 397 31 76
Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie
ul. Niwepodleg³oœci 13
tel. (091) 397 40 88
Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie
filia Resko tel. (091) 395 13 09

CZY ZNASZ SWOJ¥ OKOLICÊ?

£obez

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 6 brzmia³o:
“Tylko w Biedronce codzienne zakupy”.
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Telesfor Waliszewski (Rogowo),
Bogdan Charowski (£obez), El¿bieta Owsiñska (Dobra), Maria Laszuk
(£obez), Barbara Kapcio (Rynowo), Henryk Cieœla (£obez), Zofia Janicka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez).
Nagrodê wylosowa³ pan Henryk Cieœla.
Gratulujemy.
Prenumerata do odebrania w redakcji w £obzie ul. S³owackiego 6.

£obez

