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Dorota Safiejko czuje siê skrzywdzona

PORUSZÊ NIEBO
I ZIEMIÊ...
(£OBEZ) Do redakcji przysz³a pani Dorota Safiejko.
Jest rozgoryczona tym, jak j¹ potraktowano.
W korytarzu, tu¿ przed jej lokalem, pani prezes
spó³dzielni mieszkaniowej wynajê³a lokal na...
drugi zak³ad fryzjerski.

„Obiektywne” przyczyny uchybieñ w pracy burmistrza

Pracownicy

broni¹
szefa
CMYK

W NUMERZE:

S³u¿ba
zdrowia

w powiecie
- Ca³y czas siê tym
tematem zajmujemy
i odpowiednio reagujemy.
- Wicestarosta Wies³aw
Bernacki odpowiada na
artyku³y i komentarz
redaktora naczelnego

Sport:
Puchar pozosta³
w Radowie Ma³ym
Sarmata ma nowych
zawodników
Wywiad z Markiem
Woniakiem
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Merytorycznej oceny s³u¿by zdrowia dokonuj¹
mieszkañcy powiatu, bo z niej korzystaj¹

Kazimierz Rynkiewicz
Przykro mi, że wicestarosta pan
Wiesław Bernacki odmawia innym
prawa do wyrażania troski o sprawy
powiatu, stawiając mnie w roli
sprzymierzeńca powiatu stargardzkiego. Wcześniej posądził mnie o
malkontenctwo, teraz dorzuca nierzetelność.
Przykrość wynika z tego, że na
ową nierzetelność nie przytoczył ani
jednego dowodu, a uważałem wicestarostę za merytorycznego polemistę. Zarzuty do rady powiatu, że
mało robi w sprawie służby zdrowia
są jakościowo odmienne od tych, że
coś robi się na szkodę powiatu.
Dzieli je granica populizmu, jaki w
polemikach można uprawiać. Nie sądziłem, że wicestarosta tę granicę
przekroczy. Nie chcę nawet podejrzewać, że wicestarosta padł również ofiarą “spokoju”, który w tej
dyskusji kojarzy mi się z nieużywaniem pewnych narządów, co doprowadza do ich zaniku.
Możliwym objawem może być
odpowiedź wicestarosty w imieniu
rady i radnych, co potwierdza tezę,
że radni zdali się na zarząd, a tu są
dwa warianty; albo mu tak ufają,
albo sami nie mają wiele do powie-

dzenia. W obu przypadkach sesje
mogłyby odbywać się raz na kwartał, a zaoszczędzone pieniądze można by przeznaczyć na ową służbę
zdrowia. To są argumenty!
Następnym potwierdzeniem moich tez jest to, co wicestarosta uważa za sukces, czyli przeniesienie pogotowia w Resku do ogrzewanych
pomieszczeń i poprawa warunków
rehabilitacji. Jeżeli jest to sukces, to
należy go przypisać – niestety – likwidatorowi ZOZ, który zmusił powiat do działań. Gdyby wcześniej kierowano się chęcią poprawienia tych
warunków, można było zrobić to
dawno, więc dlaczego nie zrobiono?
Pomimo uszczypliwości wicestarosty pod moim adresem zarząd
podziela moje obawy, co do przyszłości służby zdrowia w powiecie
łobeskim, chociażby w piśmie do
premiera Marcinkiewicza:
“Podjęta w dniu 26 października 2005 r. uchwała Nr XXXIV/332/
2005 Rady Powiatu w Stargardzie
Szczecińskim w sprawie likwidacji
SPZZOZ w Łobzie sprawia, iż aktywa majątkowe (mienie ruchome
SPZZOZ w Łobzie oraz mienie nieruchome, na bazie którego funkcjonuje SPZZOZ w Łobzie, które Powiat Stargardzki otrzymał nieodpłatnie od Skarbu Państwa) użyte
zostaną do spłaty zobowiązań likwidowanego SPZZOZ w Łobzie!
Powyższe nie daje żadnej gwarancji, iż nabywca mienia zabezpieczy potrzeby zdrowotne mieszkańców Powiatu Łobeskiego zwią-

zane z ochroną zdrowia i jednocześnie uniemożliwi Powiatowi Łobeskiemu pełnienie funkcji organizatora ochrony zdrowia w tym zakresie. Obecnie trwa proces likwidacji
SPZZOZ w Łobzie, w trakcie którego wypowiedziano już umowy
dzierżaw pomieszczeń lekarzom
specjalistom. Spowodowało to już
określone problemy i niezadowolenie społeczne.
Ponadto likwidator nie gwarantuje podmiotowi, który obecnie
prowadzi szpital, przedłużenia
umowy dzierżawy, a to z kolei spowoduje brak możliwości wystąpienia przez podmiot do NFZ z ofertą
kontraktu na kolejne lata. Może
więc dojść do sytuacji, że w Powiecie Łobeskim nie będzie żadnego
podmiotu świadczącego usługi
zdrowotne na rzecz mieszkańców
powiatu.” – koniec cytatu.
Podobną ocenę, zawartą w moim
komentarzu, wicestarosta nazywa
katastroficzną, mającą zmusić radnych do nieracjonalnych decyzji.
Uważam, że mieszkańcom należy się
chociaż jedna racjonalna decyzja –
co dalej? Skoro może dojść do takiej
sytuacji, to dlaczego radni nie przygotowują planu awaryjnego? Tylko
o taką debatę prosiłem. W której by
rozważono różne możliwości wyjścia z tej kryzysowej sytuacji. Nigdy
nie napisałem, że zarząd i rada nic nie
robili w sprawie szpitala i służby
zdrowia. Wydaje się jednak, że tempo prac spadło i być może nie rozważono wszystkich możliwości. Może

Awans czy ucieczka?
Dziwną sytuację obserwuję
w naszych dwóch powiatowych tygodnikach. Swoją refleksją chciałbym podzielić się z
czytelnikami.
Otóż w starym Tygodniku
Łobeskim, w ostatnich numerach, sporo pisze się o Starostwie
Powiatowym w Łobzie i dobrze!
W końcu ktoś zaczął informować
nas o tym, co się tam dzieje. Przeczytałem m.in. o pani Lucynie
Cywce – dyrektor Łobeskiego
Centrum Turystyki. Aktywność
minimalna, a na dodatek żadnego
sprawozdania z działalności! Czyli człowiek figurant, ale niezwykle
hołubiony, bo nawet nie musi informować o efektach swojej pracy. Mieszkam w Łobzie, więc
wiem jak „aktywnie” działało Centrum Turystyki i wynajmowanie
sal na szkolenia (sam w jednym
brałem udział), pokoi na noclegi i
dwie lub trzy wystawy artystycz-

ne w ciągu roku! Stary Tygodnik
Łobeski porusza ten temat (z czego
się cieszę), Starostwo Łobeskie (ze
zrozumiałych względów: wydano
pieniądze, a efekty pracy mierne)
nabiera wody w usta, a Nowy Tygodnik Łobeski z aplauzem, euforią
informuje o awansie pani Cywki do
Warszawy!
Pytam: awans to czy ucieczka?
Prędzej ucieczka, bowiem już jesienią 2005 r. słyszałem o chwiejnej
pozycji pani Cywki w Starostwie, to
właśnie w Starostwie mówiło się o
niezadowoleniu z jej pracy. Tylko jak
przyznać się, że osoba, w której pokładano takie nadzieje, zawiodła?
Trzeba więc było wykorzystać
Nowy Tygodnik Łobeski (nie stary, bo ten zna temat i pisze prawdę)
do uformowania społeczności –
przedstawić panią Cywkę odchodzącą w glorii chwały, docenioną i
tą, która będąc w Warszawie pomoże nam – Powiatowi Łobeskiemu!

Ci, którzy tak piszą, sami chyba
nie wierzą w to, co wychodzi
spod ich pióra.
A tak na marginesie; pewna
pani z Dobrej (M.M.) składa gratulacje pani Cywce z okazji słynnego na cały powiat awansu (w
Nowym T.Ł.). Tak, gratulacje
pani Cywce należą się za tak
szybką „ewakuację” z Łobza, za
przysłowiowego „nosa” – dała
nogę, nie ma co! Tylko kto ją
teraz rozliczy z efektywności
pracy? Radni Powiatu Łobeskiego, pani Starosta pewnie nie
znajdą na to czasu. W końcu
mają „ważne” uchwały do podjęcia! Myślę, że takich sytuacji w
Starostwie jest wiele. Myślę, że
w końcu ujrzą one światło dzienne, a staremu tygodnikowi
Łobeskiemu, panu Rynkiewiczowi i jego współpracownikom
dziękuję oraz życzę wiele wytrwałości. Z szacunkiem J.M.

można byłoby wypuścić obligacje,
może wziąć kredyt, może wymyślić
jeszcze coś innego, ale debatować,
panie i panowie radni, debatować,
rozważać, roztrząsać te kwestie,
mnożyć warianty, snuć plany awaryjne, badać ich konsekwencje, szukać możliwości.
Przecież ktoś chyba postawił pytanie – a jak Stargard nam nie przekaże, to co? A jak minister nie da, to
co? A jak premier nie da, to co?
Dzisiaj możliwości wariantowania
sytuacji i udzielania odpowiedzi
kurczą się, wobec faktów dokonywanych przez Stargard. Nawet jak dojdzie do kupna nieruchomości po cenie niższej od długu sprzed 4 lat, gdy
można było ZOZ przejąć, to i tak odziedziczymy wyeksplatowany majątek,
zacofaną technologicznie strukturę.
Ostatecznie na pytanie - czy sukcesem powiatu będzie to, że będzie
bez długów i bez służby zdrowia, czy
może jednak z jakimś długiem, ale z
funkcjonującą służbą zdrowia – powinni odpowiedzieć mieszkańcy.
Mnie, jako komentatorowi życia
publicznego pozostaje pokazywać
pełny obraz rzeczywistości i nazywać rzeczy po imieniu. Nawet narażając się na brzydkie insynuacje, że
zostałem sprzymierzeńcem Stargardu. Nie zostałem.
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Zjazd ksiêgarzy w £obzie
(ŁOBEZ) Dwa dni debatowali w
Łobzie księgarze z całego kraju nad projektem ustawy, która uregulowała by
rynek książek w Polsce. Organizatorem
był Jerzy Mechliński, szef Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Księgarzy z siedzibą w Łobzie.
Księgarze przyjechali z różnych
stron Polski. Zabrakło zaproszonych
ministrów, wojewody i premiera, choć
ten ostatni przysłał list, że nie mógł
przybyć. Były władze miejskie i powiatowe.
Burmistrz Romejko nawiązując do
trudnej sytuacji na rynku książki zauważył sarkastycznie, że niedługo w
księgarniach będzie sprzedawać się
mięso, bo będzie w co je zawinąć.
- Życzę, byście uzyskali to co chcecie. - powiedział księgarzom.
A oni chcą bronić się przed – ich
zdaniem – nieuczciwą konkurencją,
polegającą przede wszystkim na wypieraniu księgarń przez... markety, w
których sprzedaje się często książki po
dużo niższych cenach, niż oni je nabywają w hurtowaniach. Koncerny są zainteresowane głównie sprzedażą książek szybko rotujących, często o bardzo
niskiej jakości literackiej lub naukowej,
ale zapewniającej szybki zysk. Grozi to
tym, że książek wartościowych, ale niskonakładowych, nikomu nie opłaca się
sprzedawać. Jeżeli upadną małe księgarnie, wydawcy takich pozycji stracą

dostęp do rynku, zaś czytelnik dostęp
do książek.
Padły też pretensje do szkół, które
kupują podręczniki poza systemem
oficjalnej dystrybucji. Tym samym
pozbawiają księgarnie dochodów.
- Księgarnie muszą osiągać zysk na
podręcznikach, by inwestować w
książki niskonakładowe, ale bardzo
potrzebne czytelnikom. Dotyczy to
zarówno literatury pięknej, poezji, historycznej, faktu, naukowej i fachowej.

Pamiêtaj¹

- mówiono podczas spotkania.
Na spotkaniu pracowano nad projekt dotyczącym regulacji rynku książki. Nawiązano do istniejących już regulacji w Niemczech, Francji, Hiszpanii i
innych krajach UE, gdzie obowiązują
stałe dla wszystkich sprzedawców
ceny poszczególnych tytułów. Konkurują oni już tylko wtedy w ilości sprzedanych książek. Projekt ma zostać
przekazany premierowi z prośbą o inicjatywę ustawodawczą. KAR

Poszukiwany
nauczyciel
niemieckiego
Dyrekcja Gimnazjum w
Dobrej poszukuje nauczyciela
języka niemieckiego gotowego do podjęcia pracy od zaraz.
Zainteresowane ofertą osoby
proszę o kontakt pod nr tel.
0913914414.

(ŁOBEZ) 10 lutego to data znacząca dla kresowian. W tym dniu, 1940
roku, NKWD rozpoczęło wywózki
Polaków z kresów na Syberię. Wyciągano ludzi nad ranem z łóżek i kazano się
w kilkanaście minut spakować. Ludzie
zostawiali cały dobytek, domy, rodziny. Po przewiezieniu w tragicznych
warunkach, przy bardzo wielkim mrozie, trafili w różne rejony Syberii, do
obozów pracy i kopalń. W panujących
tam warunkach głodu, ciężkiej pracy i

chorób była to planowa zagłada Polaków. Tysiące straciło życie, a ich miejsce spoczynku nie jest znane.
Łobescy Sybiracy, którzy przeżyli to piekło wymyślone przez komunistów, co roku spotykają się pod
Krzyżem Sybiraków. To miejsce pełni rolę symbolicznego grobu pomordowanych na Wschodzie. Tu zapalają
świece i modlą się. I chociaż co roku
jest ich mniej, póki sił starcza przychodzą. Pamiętają.
KAR

Pani Helenie Szulc
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci ojca
składa Rada Powiatu w Łobzie,
Zarząd Powiatu Łobeskiego
i pracownicy Starostwa Powiatowego w Łobzie.
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Zaproszenie do udzia³u

Konkurs Zimowe
Igrzyska Olimpijskie

(POWIAT) Starostwo Powiatowe w Łobzie oraz UKS „ARBOD” w
Dobrej zapraszają do udziału w konkursie „Zimowe Igrzyska Olimpijskie ze szczególnym uwzględnieniem sukcesów reprezentantów Polski oraz wyników Igrzysk Olimpijskich - TURYN 2006”
Celem konkursu jest propagowanie
dei olimpijskich, edukacja młodzieży
poprzez sport oraz poznanie osiągnięć
sportowców polskich na arenach olimpijskich. Organizatorami konkursu są
UKS “ARBOD”, Zarząd Powiatowy
Szkolnego Związku Sportowego w
Łobzie oraz Starostwo Powiatowe.
Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: eliminacje szkolne w terminie do
10 marca, a po nich finały powiatowe w
połowie marca. Konkurs odbywa się w
kategoriach szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Pierwsze zespoły w kategoriach: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne uzyskują awans do finałów wojewódzkich.
Obowiązkowe zgłoszenia szkół
chętnych do uczestniczenia w konkursie
przyjmują: Szkoła Podstawowa w Dobrej: tel. 39-14410 lub Janusz Łukomski;
tel. 39-14202, kom. 0603 666 468.
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OFERTY PRACY
AKTUALNE NA DZIEÑ 13.02.2006r.
 P.P.U.H „Jamex” w Węgorzynie
zatrudni: Operatora koparki i zwałowarki, Kierowca kat. C + E
Tel. (091)397-19-51
 Euro-Transporter w Gryficach
zatrudni: Kierowcę kat. C+E
Tel. (091)384-25-27
 PHP “Karex” w Ciesławiu zatrudni:
Kierowcę kat. C+E
Tel. (091)38-32-560
 Import – Export Transport Drogowy w Sielsku zatrudni:
Kierowcę kat. C Tel. (091) 397-8567, 607-575-889
 Pensjonat “Taber” w Dobrej zatrudni: Kucharkę
Tel. (091) 3914-646 lub 3914-042
 Kiosk Spożywczo – Przemysłowy w
Łobzie zatrudni: Sprzedawcę Tel.
602-591-123
 “Roosens Betons Polska” Sp. z o.o.
w Połchowie zatrudni:
Elektryka, Tel. (091) 397-11-18
 “AC – Metal” w Dobrej zatrudni:
Spawaczy do stali czarnej, Spawaczy aluminium, Spawalniczych,
Ślusarzy Tel.(091) 39-14-690
 “Ar – Trans” w Łobzie zatrudni:
Kierowcę kat. C+E Tel. 693-843818
 Firma “Swedwood” w Resku zatrudni: Kierownika zmiany, Specjalistę ds. rozwoju produkcji Tel.
(091)39-57-90-700
 P.H.P.U. “Filter” w Gryficach
zatrudni: Szwaczki Tel. (091)38446-88, 508-070-330
 Zakłady Naprawcze Mechanizacji
Rolnictwa w Łobzie zatrudnią: Spawaczy konstrukcji stalowych Tokarzy – frezerów
Tel. (091)397-40-41
 Piekarnia “Kajzerka” w Dobrej
zatrudni: Kierowcę samochodu
osobowego Tel. (091)3914-548
 Usługi Transportowe w Płotach
zatrudnią: Spedytora Tel. (091)3851-204
 Usługi Leśne i Szkółkarskie w
Łobzie zatrudnią: Kierowcę ciągnika
rolniczego Tel. 503-039-077
 Firma “Rivaal” w Łobzie zatrudni:
Kierowcę operatora wózków jezdniowych Tel. 397-40-55
 Krajowy Bank Informacji Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych w Ustce
zatrudni na turnusy rehabilitacyjne dla
osób niepełnosprawnych: Pielęgniarkę, Fizjoterapeutę, Animatora
kultury Tel. (059)814-68-64.

Z ¯YCIA POWIATU
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Zmar³ ostatni ¿yj¹cy w £obzie uczestnik Kampanii Wrzeœniowej

Po¿egnaliœmy Józefa Wêzika

Dnia 6 lutego bieżącego roku, na
cmentarzu komunalnym w Łobzie został pochowany p.por. rez. WP Józef
Węzik, który był ostatnim żołnierzem
wojny obronnej w 1939 r. żyjącym na
terenie powiatu Łobeskiego. Weterana
walk drugiej wojny światowej, który
we wrześniu 1939 roku walczył w
obronie naszej ojczyzny żegnała najbliższa rodzina, sąsiedzi, znajomi oraz
poczet sztandarowy Związku Kombatantów Rzeczypospolitej, w imieniu
których piękną pożegnalną mowę wygłosiła pani Celina Rogalska. Uroczystą

mszę koncelebrował ksiądz proboszcz
parafii pod Wezwaniem Najświętszego
Serca Pana Jezusa Stanisław Helak.
Józef Węzik urodził się 8 lipca 1914
roku we wsi Bobrowniki, powiat Wieluń, tam też uczęszczał do Szkoły Powszechnej, tam również pracował w
gospodarstwie rolnym swych rodziców. Zasadniczą służbę wojskową
odbył w latach 1937-38, gdzie dosłużył
się stopnia st. strzelec. W sierpniu 1939
roku został zmobilizowany i wysłany
na front, gdzie walczył pod Bzurą i w
wielu innych potyczkach. Po walkach
pod Modlinem dostaje się wraz ze
swym oddziałem do niemieckiej niewoli. Ucieka z transportu i wraca do swej
rodzinnej wsi. W kwietniu 1940 roku
wraz z innymi mieszkańcami zostaje
wywieziony na przymusowe roboty
do Niemiec, gdzie z przyszłą żoną pracują w gospodarstwie rolnym u niemieckiego bauera. Tam też przychodzi
na świat jego najstarsza córka – Leokadia. Po wojnie wraca do kraju i osiedla
się wraz z rodziną w okolicach Płotów.
Do Łobza przyjeżdża wraz z rodziną w
1953 roku, gdzie aż do emerytury pracuje w Państwowym Gospodarstwie
Rolnym w Łobzie. Dochował się
czwórki dzieci, ośmiorga wnuków i

siedmioro prawnuków. Najstarsza córka - już wspomniana Leokadia, obecnie
mieszka ze swym mężem w Elblągu.
Mają dwóch synów i dwóch wnuków.
Kolejna córka – Irena, mieszka w
Łobzie, jest już na emeryturze, była
nauczycielką, zastępcą dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie.
Ma dwie córki, trzy wnuczki i wnuka.
Syn Leszek też mieszka w Łobzie, ma
dwie córki i wnuka, jest teraz na zasiłku
przedemerytalnym, pracował jako budowlaniec, między innymi w PBRolu.
Najmłodsza córka Czesława mieszka i
pracuje w Sopocie, ma syna i córkę, jest
fizjoterapeutką.
Józef Węzik jako weteran walk na
polach II wojny światowej był wielokrotnie odznaczany. Był też członkiem
Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Na wniosek
Koła Kombatantów w Łobzie w 2000
roku zostaje awansowany do stopnia
podporucznika Wojska Polskiego.
Piszę o tym z żalem, ale i wielką
dumą, gdyż ten prosty, skromny lecz
prawy i godny szacunku człowiek
był moim teściem. W sercach swych
najbliższych zostanie w pamięci jako
wspaniały ojciec, teść, dziadek i pradziadek.
K. Czmielewski

Będzie luźniej w opiece
(ŁOBEZ) O fatalnych warunkach lokalowych, w łobeskim Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej pisaliśmy w naszej gazecie kilka razy. W jednym pokoju siedziało po trzech lub czterech pracowników, przyjmujących interesantów. O niezbędnej w wielu przypadkach intymności lub prywatności nie było więc mowy. Ludzie opowiadający o swoich problemach i
kłopotach, siedzieli sobie praktycznie na głowie a sytuacja ta była kło-

Obwieszczenie
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach tel. 091 384 46
23 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu
17 marca 2006 r. o godz. 12.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w
Łobzie odbędzie się:
pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Łobez,
przy ul. Krasickiego 4 stanowiącej własność dłużnika:
Szylinowicz Edward ul. Krasickiego 4 73-150 Łobez.
Nieruchomość stanowi działka nr 764 o pow. 579 mkw zabudowana budynkiem
mieszkalnym o pow. Mieszkalnej 107,66 mkw oraz garażem o pow. 16,04 mkw
i budynkiem gospodarczym o pow. 16,17 mkw. Dla nieruchomości księgę wieczystą
nr 1104 prowadzi Sąd Rejonowy w Łobzie. Bliższe informacje o nieruchomości na
stronie internetowej www.komornik.net . Nieruchomość oszacowana jest na kwotę
108.306,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 81.230,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do godziny 15.00 dnia poprzedzającego licytację. Nieruchomość tę
można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś
operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem
licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej
nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

potliwa także dla pracowników. Problem ten był wielokrotnie podnoszony na sesjach, przez długi czas, niestety bez efektu.
Kilka tygodni temu, okazało się,
że gmina może przeznaczyć jedno pomieszczenie dla potrzeb M-GOPS.
Dostaną oni pokój, na parterze budynku, po urzędzie skarbowym. W
pomieszczeniu tym, trwają w tej chwili drobne prace remontowe i malowanie. Jak zapewniła dyrektor M-GOPS
– Elżbieta Gralińska prace te powinny

się zakończyć do końca lutego. Do
tego pokoju ma zostać przeniesiona
księgowość ośrodka, a pomieszczenie zajmowane przez nich obecnie
zajmą pracownicy socjalni. Dzięki tej
przeprowadzce, w jednym pokoju
będzie siedziało po dwóch pracowników. Pani dyrektor dodała, że podejmowane są też kolejne działania związane z przeniesieniem sekcji świadczeń rodzinnych do dodatkowych
pomieszczeń, które być może już niedługo uda się pozyskać.
S.M.

Obwieszczenie
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach tel. 091 384 46 23
zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17
marca 2006 r. o godz. 12.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łobzie
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Łobez przy ul. Obrońców Stalingradu 11 stanowiącej własność
Skarbu Państwa i PZZ Przedsiebiorstwo Przemysłu Zbożowo Młynarskiego ul. Drawska 6 73-150 Łobez.
Nieruchomość stanowi działka nr 462 o pow. 717 mkw. w wieczystym
użytkowaniu do dn. 5.12.2089 r. zabudowana budynkiem magazynowym o
pow. użytkowej 337 mkw. Dla nieruchomości księge wieczystą nr 9422 prowadzi Sąd Rejonowy w Łobzie. Bliższe informacje o nieruchomości na stronie
internetowej www.komornik.net . Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:
10.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy
czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 7.500,00 zł. Przystępujący do
licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do godziny 15.00 dnia poprzedzającego
licytację. Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia
niniejszego obwieszczenia, zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz
nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie
złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej
nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
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Z ³obeskich podstawówek i gimnazjum

Konkursy recytatorskie

(ŁOBEZ) 7 lutego, w Łobeskim
Domu Kultury odbyły się eliminacje
dwóch konkursów recytatorskich.
Jury w składzie: przewodnicząca
Iwona Korab – Kowalska oraz Barbara Radzikowska, Joanna Nikołajczyk i Sabina Bil oceniało młodych
wykonawców, ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
W Małym Konkursie Recytatorskim wzięło udział 66 wykonawców, z łobeskich podstawówek i gimnazjum. Były to eliminacje gminne, a do kolejnego etapu,
czyli eliminacji powiatowych, w
kategorii klas I – III zakwalifikowały się następujące osoby: Paulina Banacka, Elwira Buryj, Patryk
Głębicki, Przemysław Karan, Radosław Kosiński, Marcela Pietruszczyk, Aleksandra Romej,
Martyna Szymańska, Katarzyna
Wójtowicz, Marcin Zawiślak. Ponadto wyróżniono: Patrycję Jaremko, Alicję Pancerz, Kamilę Rękiewicz, Karolinę Wolek, Gabrielę
Zielonkę.
W kategorii klas IV – VI do eliminacji powiatowych przeszli: Marcel

CMYK

Dyła, Alicja Gibka, Ola Rudzka, Karolina Rudzka, Grzegorz Rybiński,
Laura Skrobińska, Zuzanna Sola.
Wyróżniono: Beatę Jurczenko, Katarzynę Matys, Agnieszkę Olejnik i
Annę Dąbro.

W kategorii gimnazjum, do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się Katarzyna Dawlud i Natalia Piątek.
W eliminacjach do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

udział wzięło 10 wykonawców, reprezentujących Liceum Ogólnokształcące w Łobzie. Jury, do eliminacji powiatowych, zakwalifikowało
Katarzynę Cymbałę, Kacpra Rutkowskiego i Huberta Solę.
S.M.

CMYK
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„Smoki” rozdane

(POWIAT) W tym roku, po raz
drugi przyznano Nagrody Specjalne
Starosty Łobeskiego, czyli Smoki. Gala
finałowa odbyła się w ostatni piątek, w
łobeskiej sali “Retro”.
Impreza, przygotowana według
scenariusza amerykańskich Oskarów, była wyjątkowo okazała. Pięknie udekorowana sala, ciekawa oprawa muzyczna, profesjonalnie przygotowane prezentacje multimedialne
i goście w kreacjach balowych –
wszystko to złożyło się na wyjątkowy klimat tego finału.
Jako pierwszy głos zabrał przewodniczący kapituły – Henryk Kmieć,
który przywitał wszystkich przybyłych, a następnie przedstawił skład tegorocznego jury. Do kapituły, która
przyznaje nagrody w pięciu kategoriach, wpłynęło 28 wniosków, najwięcej
z gminy Łobez - 13, po 6 z Węgorzyna
i Reska oraz 3 z Dobrej. Nie zgłoszono
nikogo z gminy Radowo. Z wniosków
tych wyłoniono 15 kandydatów, po 3 w
każdej kategorii, i z tego grona wybrano
zdobywców “Smoków”.
Następnie starosta Halina Szymańska i przewodniczący Rady Powiatu
Adam Szatkowski, w krótkim i iskrzącym od dowcipu dialogu opowiedzieli,
dlaczego, jako symbol nagrody, wybrano właśnie smoka, a nie “biedronkę,
wilka czy ogiera”.
Smok, według legend i starych wierzeń, to stworzenie długowieczne,
wytrwałe, pracowite, pełne pasji i energii, zaś jednostki o złej reputacji to tylko “czarne owce” wśród smoczej populacji. Nasz łobeski smok, to osobnik
miły i sympatyczny, taki całkowicie
oswojony smok powiatowy. – mówili.
Po tym krótkim wprowadzeniu
odbyła się pierwsza prezentacja nominowanych, w kategorii – rozwój gospodarczy. Po otwarciu zalakowanej koperty, odczytano nazwisko zwycięscy. Okazał się nim pan Zygmunt Maciejewski, prezes firmy “Swedwood” z
Reska.
Kolejnymi zwycięzcami, w poszczególnych kategoriach zostali:
Oświata i wychowanie – Antoni
Gutkowski z Łobza, Działacz społeczny - Czesław Frost z Reska, Kultura i
sztuka – Władysław Gałka z Węgorzyna, Sport i turystyka – Stanisław Pawłowski z Węgorzyna.
Z rąk starosty otrzymali statuetki
“Smoka” i kwiaty.
W przerwach, miedzy wręczaniem
nagród w poszczególnych kategoriach,
swoje zdolności wokalno – instrumentalne prezentowała młodzież z liceów
łobeskiego i reskiego. Trzeba przyznać,

że te występy artystyczne, stojące na
wysokim poziomie, były bardzo miłym
przerywnikiem.
Na koniec głos zabrał wicemarszałek Krzysztof Modliński, który pogra-

tulował staroście Halinie Szymańskiej pomysłu, a wszystkim nagrodzonym i nominowanym podziękował za dotychczasową pracę oraz pasję i wytrwałość. Życzył, aby tej ener-

gii starczyło im jeszcze na długie lata.
Po zakończeniu oficjalnej części
imprezy i krótkiej przerwie rozpoczął się pierwszy wielki bal powiatowy.
S.M.
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Nie trzeba sk³adaæ
oœwiadczeñ
(ŁOBEZ) Osoby korzystające ze
świadczeń rodzinnych, w Ośrodkach
Pomocy Społecznej, nie muszą tam na
razie składać oświadczeń o dochodach
za 2005 rok.
W Ustawie o świadczeniach rodzinnych, był zapis mówiący o tym,
że do 15 marca 2006 roku osoba otrzymująca świadczenie rodzinne musi w
siedzibie ośrodka złożyć informację

dotyczącą dochodów za 2005 rok.
Pracownicy opieki społecznej
oświadczenia te mieli weryfikować,
przy współpracy z urzędami skarbowymi. Artykuł mówiący o tym, z
dniem 1 stycznia 2006 roku z Ustawy
o świadczeniach rodzinnych wykreślono. Tak więc osoby, które otrzymały
już z opieki społecznej stosowne druki,
nie muszą ich wypełniać i składać. S.M.

Co z „erk¹”?

Kreatywna ksiêgowoœæ
czy bud¿etowa
nieudolnoœæ
(ŁOBEZ) W jednym z ostatnich
numerów naszej gazety ukazał sie krótki artykuł, dotyczący wykorzystania
funduszu reprezentacyjnego burmistrza w zeszłym roku. Burmistrz Marek Romejko ustosunkował się do tego
(i nie tylko tego) tekstu, w wywiadzie,
który ukazał sie w ostatnim numerze
„Wiadomości Łobeskich”. Powiedział:
„Jeden z redaktorów tygodnika napisał,
że został on wyczerpany(fundusz reprezentacyjny) już we wrześniu. Jest
to nieprawdą. Okazało się, że źle księgowano wydatki, np. kupowano niektóre artykuły dla potrzeb urzędu z
tego właśnie funduszu, a nie z innego
rozdziału. Po przeprowadzonej korekcie pieniądze z „erki” wystarczyły do
końca roku.” - koniec cytatu.
W związku z tym, że zarzuca się
nam pisanie nieprawdy, chcemy przytoczyć fakty, na których opieraliśmy
się pisząc ten tekst.
Na wrześniowej sesji burmistrz
przedstawił radnym sprawozdanie z
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2005 roku. W punkcie dotyczącym
wydatków z funduszu reprezentacyjnego burmistrza zapisano: plan z
uchwały budżetowej 12 000 złotych,
wykonanie na 30 czerwca 2005 – 9883
złote, co oznaczało, że już w połowie
roku wydano 82,4% środków przeznaczonych na cały rok. Tyle można się
było dowiedzieć ze sprawozdania
przedłożonego do akceptacji radnym.
Przypominamy, że dokumenty te
przygotowali pracownicy urzędu, a
podpisał je burmistrz Romejko. Na tej
samej sesji radny Leszek Gajda zadał
pytanie dotyczące tej kwestii oraz
wysokich wydatków na promocję gminy. - Czy w związku wykonaniem
wydatków na promocję na poziomie
90%, do końca roku wystarczy środków w tym paragrafie. To samo pytanie
dotyczy funduszu reprezentacyjnego.
Co spowodowało tak wysokie wykonanie? - pytał.
Odpowiedział burmistrz. Odnosząc się do wysokiego wykonania funduszu reprezentacyjnego powiedział,
że jest on obciążony różnego rodzaju

wydatkami (zakup kwiatów, upominków, poczęstunków na spotkania).
Tych spotkań jest bardzo dużo. Jeśli
pieniądze się skończą, to po prostu nie
będą czynione dalsze zakupy.
Kolejnym dokumentem, w oparciu
o który pisaliśmy o wydatkach z funduszu reprezentacyjnego, jest protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, z 13
października 2005 r. W protokole tym
napisano: „Komisja stwierdziła, że fundusz reprezentacyjny burmistrza, na
dzień 30 września 2005 roku został
wykorzystany w 100%”. Przy kontroli
obecny był i wyjaśnień udzielał Piotr
Szymczak – skarbnik gminy.
Pod protokołem podpisali się
wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej. Zapoznał się z nim także burmistrz Romejko i złożył pod nim swój
podpis. Taką wiedzą dysponowaliśmy
w momencie pisania artykułu o „erce”.
O „złym księgowaniu” dowiedzieliśmy się z lutowego wywiadu w „Wiadomościach Łobeskich”, podobnie jak
większość radnych. Jak udało się nam
dowiedzieć, do dzisiaj, ani do biura rady,
ani do komisji rewizyjnej, nie wpłynęła
żadna oficjalna informacja na temat „złego księgowania”. Wypada tu dodać, że
burmistrz nie ma obowiązku składania
radnym takich informacji i ich nie złożył.
Pytamy więc burmistrza – jeśli napisaliśmy nieprawdę korzystając z
dokumentów przez niego podpisywanych, i w oparciu o jego słowa – to kto
mówi nieprawdę? Jeśli rzeczywiście,
sprawę „złego księgowania” wychwycono już w październiku, nie przekazano tego na żadnej sesji? A jeśli wydatki
te były źle księgowane, to ile lat to już
trwa? Przy takim zamieszaniu w papierach może zrodzić się pytanie – czy to
złe księgowanie, czy mataczenie w dokumentach (budżecie).
Panie burmistrzu, swoją wypowiedzią wystawił pan złe świadectwo
swoim pracownikom, a nie naszej gazecie. My pisząc ten artykuł, wierzyliśmy w pańskie słowa, które w kilka
miesięcy później sam pan kwestionuje. Komentarz w tej sprawie pozostawiamy czytelnikom.
S.M.

To miejsce
czeka na TTwoj¹
woj¹
reklamê
tel. 39 73 730
0504 042 532
wppp1@wp.pl
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(£OBEZ) Do redakcji
przysz³a pani Dorota
Safiejko. Jest rozgoryczona
tym, jak j¹ potraktowano.
W korytarzu, tu¿ przed jej
lokalem, pani prezes
spó³dzielni mieszkaniowej
wynajê³a lokal na... drugi
zak³ad fryzjerski.
Pani Safiejko prowadzi zakład
fryzjerski przy ul. Murarskiej od ponad 15 lat. W tym samym bloku, tylko z drugiej strony, w którym siedzibę ma biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”. Wchodzi się do
korytarza; tuż po wejściu, w pierwszym lokalu po lewej powstaje właśnie nowy zakład fryzjerski, jej mieści się za zakrętem korytarza i nie
jest bezpośrednio widoczny.
- Każdy, kto wejdzie, od razu natknie się na szyld i drzwi nowego
zakładu. Wejdzie, nie kojarząc, że
nastąpiły zmiany. Tym bardziej, że w
tym lokalu przed laty miałam zakład.
Później przeniosłam się trochę dalej, za zakręt. - mówi pani Safiejko. Nigdy, w najgorszych snach by mi
się nie przyśniło, że coś takiego
mnie spotka. To
ewidentne podszywanie się konkurencji pod mój
szyld, mój dorobek.
Gdy pod koniec
grudnia dowiaduje
się, że ktoś chce w
tym miejscu otworzyć zakład fryzjerski, 4 stycznia składa pismo do Rady
Nadzorczej. Prosi ja
o ponowne rozpatrzenie decyzji. „W
2005 roku na terenie
gminy Łobez zamknęło się około
ośmiu działalności. Świadczy to o
spadających zyskach i obrotach
firm, coraz biedniejszym społeczeństwie, braku pracy i pieniędzy.”
Wylicza, że w mieście jest sporo
pustych lokali i pyta: „Dlaczego tu
działalność tej samej profesji?
Wspierajmy się w tych trudnych
czasach, a nie niszczmy.”
Udaje się do prezes SM „Jutrzenki” Jolanty Wasielewskiej.
Tam słyszy, że takie są prawa rynku.
Po miesiącu czekania na odpowiedź pisze następny list. Uważa, że
jej brakiem została zlekceważona.
- Rada Nadzorcza nie spotykała
się w styczniu, więc nie mogła odpowiedzieć. Spotka się 17 lutego. wyjaśnia prezes Wasielewska.
Czemu wynajęła lokal pod tą
samą branżę? Mówi, że był ogłoszo-
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Dorota Safiejko czuje siê skrzywdzona

PORUSZÊ NIEBO
I ZIEMIÊ...

ny przetarg w grudniu i zgłosiła się
młoda osoba. Uważa, że ona też
chce pracować, bo czemu ma wyjeżdżać za granicę. Nie widzi w tym
zagrożenia dla zakładu pani Safiejko. Twierdzi, że wynajmująca jest
osobą młodą i będzie miała inną
klientelę.
Innego zdania jest Safiejko.
Wskazuje, że przy ulicy Ogrodowej
też jest pusty lokal po sklepie z
odzieżą. Ma pretensję i żal, że ktoś
chce wykorzystać jej wieloletni dorobek i wypracowaną popularność
tego właśnie miejsca. Nie wierzy w
przypadek wskazując, ile w mieście
jest pustych lokali.
- Dlaczego więc akurat tutaj,
przed moim lokalem? - zastanawia
się i rodzą się w niej podejrzenia o

nieuczciwe intencje, nieetyczną
konkurencję.
W drugim piśmie do Rady Nadzorczej pisze: „Czy to, że płacąc
uczciwie dzierżawę przez 16 lat i
przyczyniając się do rozwoju Spółdzielni nie ma dla państwa żadnego
znaczenia? Wasza decyzja jest ze
szkodą dla mojej działalności oraz
narażeniem na straty. Gdyby to
były właśności prywatne, to co innego. «Prawo rynku» niczego nie
załatwia. Moje wieloletnie klientki
są conajmniej zdumione tą decyzją.
To one dają mi siłę i motywację.
Każdy chciałby tak zaczynać działalność pod czyimś „płaszczykiem”
wiedząc, że w to miejsce przyjdzie
klient wykonać usługę. Gdyby było
osobne wejście to co innego, a nie
to samo piętro, mały korytarz oraz

wspólna toaleta. Nie tak wyobrażałam sobie demokrację.”
- Jestem członkiem tej spółdzielni. Nigdy nie zalegałam
z opłatami, a oni mnie po
tylu latach tak potraktowali. - mówi
prawie z płaczem.
- Poruszę niebo i
ziemię. Nie pozwolę, by ktoś
podeptał
moje prawie
30 lat pracy.
Mówi, że jest
gotowa nawet opuścić
to miejsce, jeżeli nikt w
spółdzielni nie
zmieni tej decyzji. KAR

Od redakcji:
Po 1990 roku w kraju rozpleniło się fałszywe pojęcie wolnego rynku. Fałszywe dlatego, że wyobrażenie o nim nawiązuje do
XIX wieku, gdy rodził się kapitalizm. Innego wyobrażenia po
prostu nie mamy, bo przez prawie całe 100 lat XX wieku w
Polsce kapitalizmu nie było. A on w tym czasie bardzo się zmienił. Wyciągnięto wnioski z błędów i zracjonalizowano decyzje.
Polski, dziki kapitalizm, niewiele ma wspólnego z niemieckim,
szwedzkim a nawet amerykańskim (rozwinięte ubezpieczenia,
socjal, kredyty, gwarancje, szkolenia, pomoc publiczna i dojrzały rynek itp.). Za komuny krążył dowcip o wkręcaniu żarówki;
jeden stał na stole i trzymał żarówkę, a czterech kręciło stołem.
Tuż po 1990 r. na pytanie – kto teraz będzie wkręcał żarówkę,
padła odpowiedź – niewidzialna ręka rynku.
Wolny rynek nie powinien być usprawiedliwieniem dla nieracjonalnych decyzji. Pani prezes może i działała w dobrej wierze, chcąc wynająć pusty lokal. Jednak ma złudzenia, że to się
da pogodzić. Za chwilę padnie zakład pani Safiejko i wrócimy
do punktu wyjścia – znowu będzie pusty lokal. Dziwi mnie to,
bo wystarczyło by, gdyby pani prezes sięgnęła do doświadczeń
własnej działalności prywatnej na rynku nieruchomości w
Drawsku. Niestety, porobiło się tak z ludźmi, że bardziej wierzą
w wolny rynek, niż samym sobie, swoim doświadczeniom i rozumowi. Wolny rynek nie wyklucza racjonalności, którą powinniśmy się kierować przy podejmowaniu decyzji. Wymaga jedynie odwagi w jej stosowaniu. Tym bardziej w tym przypadku.
Pani Safiejko jest członkiem spółdzielni i to powinno być rozstrzygającym argumentem, by ta spółdzielnia w takich przypadkach działała na jej korzyść. Jeżeli nie działa, to na co pani Safiejko ta spółdzielnia? Jeżeli nie działa jako zrzeszenie dla dobra
spółdzielców, to niech spółdzielcy ją zlikwidują i wtedy będzie...
wolny rynek. A zamiast pani prezes i rady nadzorczej decydować będzie niewidzialna ręka rynku. Ludzie przynajmniej zaoszczędzą na administracji.
Kazimierz Rynkiewicz
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„Obiektywne” przyczyny uchybieñ w pracy burmistrza

Pracownicy

broni¹ szefa
(ŁOBEZ) Wczoraj otrzymaliśmy
w kopercie z pieczątką urzędu miejskiego w Łobzie pismo do opublikowania w Tygodniku. Na początku
ktoś informował nas telefonicznie,
że będzie to płatne zlecenie, później
okazało się, że nie bardzo wiadomo,
na kogo miałaby być wystawiona
faktura. Nikt imiennie do pisma nie
chciał się przyznać. Nie dołączono
do niego również podpisów pracowników, którzy je podpisali. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że taka
lista jednak istnieje. Publikujemy
jednak list jako przyczynek do łobeskiego życia w urzędzie.
„W związku z zarzutami wniesionymi do Pana Burmistrza Marka Romejko na Sesji Rady Miejskiej w dniu
28 stycznia 2006 r. dotyczącymi:
1. podpisania niekorzystnej
umowy na zarządzanie lokalami
użytkowymi,
2. podpisania z kilkoma urzędnikami umów na dofinansowanie kształcenia na studiach o kierunkach niezgodnych z zakresem wykonywanych
obowiązków i potrzebami Urzędu,
3. niedostateczny nadzór nad
procedurą ogłoszenia i prowadzenia
przetargu na wykonanie dokumentacji „Modernizacji ciepłowni miejskiej w Łobzie”,

4. niedostateczny nadzór nad
wydatkowaniem środków finansowych w Łobeskim Domu Kultury i
Miejskiej Bibliotece,
5. opieszałość w załatwianiu niektórych zadań np. zagospodarowania budynku biurowego przejętego
od ZNMR, pracownicy Urzędu Miejskiego w Łobzie proszą o ponowną,
wnikliwą analizę poruszanych w
zarzutach spraw.
Uważamy, że negatywna ocena pracy
Pana Burmistrza jest
również oceną naszej
pracy. Zdajemy sobie
sprawę, że przy tak dużej ilości zadań realizowanych przez tut. Urząd mogą wystąpić niekiedy z naszej strony niedokładności. Jednak naszą pracę
zawsze staramy się wykonywać
rzetelnie, terminowo i uczciwie.
Uważamy, że uchybienia wskazane
w zarzutach wynikały głównie z
przyczyn obiektywnych, a nie nierzetelnego wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników i Pana Burmistrza. Negatywna ocena pracy Pana Burmistrza, powielana przez miejscową i
regionalną prasę, jest krzywdząca
tak dla Burmistrza, jak i dla pracowników Urzędu.

Mateusz
Marszalec w oc

(DOBRA) Burmistrz Barbara
Wilczek dokonała wyboru osoby na
stanowisko samodzielnego referenta d.s. obrony cywilnej, zarządzania
kryzysowego i ochrony informacji
niejawnych w tutejszym urzędzie
miejskim.
Oferty złożyli i do rozmów kwalifikacyjnych zostali dopuszczeni
p.p.: Anna Szczepaniak, Małgorzata
Osuchowska, Piotr Olechnowicz,
Tadeusz Stasiak i Mateusz Marszalec. Przesłuchania kandydatów odbyły się 7 lutego.

Osobą wybraną przez burmistrza, spośród zgłoszonych kandydatów, został pan Mateusz Marszalec z Dobrej W uzasadnieniu podano, że pan Mateusz Marszalec odpowiedział na wszystkie zadawane
pytania z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczpospolitej Polskiej oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Ponadto wykazał się
wiedzą w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz zarządzania kryzysowego.
(r)

Z poważaniem Pracownicy Urzędu Miejskiego”
Ze swojej strony tylko dodam, że
decyzja burmistrza o przyznaniu pieniędzy podatników urzędnikom na
naukę, w tym własnej żonie (pkt. 2 w
liście) jest jak najbardziej subiektywna. Z tego co się dowiedzieliśmy,
informacja o tym została przez nas
opublikowana 10 października 2005
r. i wywołała falę negatywnych ocen
mieszkańców co do zasadności tej
decyzji. Nie licząc się z tymi opiniami
burmistrz 26 października 2005 r.
ponownie podpisał dotację do nauki
urzędników w 2006 r., doskonale

wiedząc, że każdy obywatel w naszym kraju zdobywa wykształcenie
za własne pieniądze.
Z przykrością również stwierdzam, że próba opłacenia publikacji
listu w gazecie, prywatnego przecież
oświadczenia wydanego przez pracowników, pieniędzmi z kasy miejskiej (w formie faktury na urząd miejski), świadczy o kompletnym niezrozumieniu istoty samorządu i tego,
czyje są pieniądze w kasie miejskiej
(budżecie). Ten list lepiej pomaga
zrozumieć, jak się w urzędzie o pieniądzach myśli. Od góry do dołu.
Kazimierz Rynkiewicz
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Szanowny Panie Redaktorze,
Korzystając z prawa do polemiki chciałbym odnieść się do
artykułu „Spokój to, czy nieróbstwo?” oraz do wywiadu udzielonego przez likwidatora SPZZOZ w Łobzie, zamieszczonych
w Tygodniku Łobeskim z dnia 7.02.2006r. Zdaję sobie sprawę,
że polemika jest obszerna ale proszę o wydrukowanie całości.
Z poważaniem Wiesław Bernacki
Artykuł Redaktora Naczelnego,
jak zwykle, jest nieprzychylny samorządowi powiatowemu. Nie oczekujemy już od Redaktora Naczelnego przychylności, ale oczekujemy obiektywności i rzetelności, bowiem to należy
się naszym mieszkańcom. Niestety po
raz kolejny musimy reagować na
stwierdzenia nierzetelne.
Na wstępie pragnę uspokoić społeczeństwo powiatu łobeskiego. Zarząd
Powiatu i Rada Powiatu przez cały czas
monitorują sytuację służby zdrowia i
wypełniają swój obowiązek zapewnienia społeczeństwu możliwość korzystania z usług zdrowotnych. Zapewniam, że nie ma posiedzenia Komisji
Rady, Zarządu czy Sesji, podczas których nie omawiało by się sytuacji w
łobeskiej służbie zdrowia. Nigdy nie
straciliśmy kontaktu z ludźmi chorymi, jak to pisze Pan Redaktor. Robimy
po porostu swoje, bez zbędnego rozgłosu, „nie bijąc piany”, bowiem jest to
nasza codzienna praca, za którą bierzemy odpowiedzialność. Nieprawdą jest
więc twierdzenie, że problem ten jest,
cyt. “zamiatany pod dywan”.
Nieprawdą jest też, że Zarząd Powiatu i Rada Powiatu nagle stanęli nad
problemem służby zdrowia w powiecie.
Cały czas się tym tematem zajmujemy
i odpowiednio reagujemy. W historii
powiatu były już bardzo trudne momenty w funkcjonowaniu służby zdrowia i jakoś powiat poradził sobie z tym.
Chciałbym tylko przypomnieć Panu
Redaktorowi, że jeszcze do połowy
marca 2004r. sytuacja SP ZZOZ w
Łobzie i szpitala w Resku była tragiczna. SP ZZOZ nie otrzymał kontraktów
z NFZ na realizację świadczeń zdrowotnych, szpital w Resku zaprzestał przyjmowania pacjentów, lekarze w związku
z 8-miesiecznymi zaległościami płacowymi zaprzestali świadczenia pracy
i dyżurów, załoga zatrudniona w SP
ZZOZ w Łobzie nie otrzymywała wynagrodzeń od 8- miesięcy, komornik w
dalszym ciągu zajmował i zajmuje konta SP ZZOZ w związku z ok. 14 mln zadłużeniem i wnioskami wierzycieli o
egzekucję długów. Później chcieliśmy
wydzierżawić szpital jako Powiat i założyć „swój” ZOZ. Odmówiono nam
dzierżawy. Próbowaliśmy doprowadzić
do nieodpłatnego przekazania nam
mienia nieruchomego SPZZOZ, ale
Premier Leszek Miller nie uznał za
stosowne przychylić się do naszej
prośby. Następnie stoczyliśmy bój ze
Stargardem Szczecińskim, aby pozwolił szpital wydzierżawić spółce „Intermed”, która do dnia dzisiejszego z powodzeniem szpital prowadzi. W międzyczasie udało się zapewnić większości załodze pracę, udało się rozszerzyć
usługi szpitala o chirurgię, udało się
„utrzymać” pogotowie itp. Każda
taka sytuacja była trudna i jakoś potrafiliśmy z niej wybrnąć. I to jest najważniejsze dla pacjentów i pracowników służby zdrowia.
Zarząd Powiatu Łobeskiego liczył
się z możliwością rozpoczęcia przez
Powiat Stargardzki procedury likwidacji SPZZOZ, bowiem wykazaliśmy

im, że obecny stan prawny nie pozwala
na automatyczne przekazanie nam
funkcjonującego SPZZOZ i pozbycie
się 14 mln długu.
Obecnie podjęto niezwłocznie działania związane z decyzjami likwidatora SP
ZZOZ w Łobzie, o czym lakonicznie pisze Pan Redaktor na stronie 8 gazety.
Lekarze specjaliści przeniosą się do innych obiektów w Łobzie, spełniających
oczywiście odpowiednie warunki, pogotowie ratunkowe zostanie przeniesione z
obecnej siedziby do pomieszczeń w remizie strażackiej w Resku (a propos - pomieszczenie w remizie jest ogrzewane,
dotychczas samochód pogotowia parkował „pod chmurką” i trzeba było go dogrzewać dmuchawami, aby pacjenci nie
marzli w trakcie transportu!). Jest to
działanie jak najbardziej zgodne z przygotowywanymi ustawami o ratownictwie,
gdzie zaleca się umieszczanie stacji pogotowia razem z jednostkami straży. Rehabilitacja zostanie przeniesiona do Łobeskiego Centrum Rehabilitacji znajdującego się przy Szkole Podstawowej Nr 2 w
Łobzie. Są to pomieszczenia większe, o
wiele lepiej wyposażone i bardziej dostępne, niż obecne w przychodni.
Czy z punktu widzenia pacjenta ma
znaczenie, czy pogotowie, które do niego
przyjechało, wyjechało z bazy w Resku w
szpitalu, czy z bazy w pomieszczeniach
remizy? Czy dla pacjenta z powiatu łobeskiego ma znaczenie, czy specjalista
przyjmie go w obiekcie zwanym przychodnią, czy też w innej przychodni, tak
samo lub lepiej przystosowanej, oddalonej o kilkadziesiąt metrów? Czy jakiś
pacjent z terenu powiatu łobeskiego miał
trudności z uzyskaniem świadczenia zdrowotnego? Laboratorium ma trudności w
utrzymaniu się od dawna, bowiem po prostu lekarze nie zlecają badań. Na to Zarząd
Powiatu naprawdę nie ma wpływu, nie
zmusi lekarzy do żadnego działania wbrew
ich woli. Najbardziej ubolewamy nad
sprawą wypowiedzeń pracowniczych,
związanych z likwidacją, ale trzeba tu
przypomnieć, że część obecnych pracowników mogła podjąć prace w momencie
przejmowania prowadzenia szpitala i części specjalistki przez spółkę “Intermed”.
Nie przyjęli propozycji, mieli takie prawo, ale pozostając w strukturze SP
ZZOZ musieli liczyć się prędzej czy
później z wypowiedzeniami. Pozostałe
problemy zostały zażegnane. Nieprawdą jest więc, że cyt. „służba zdrowia
popełnia harakiri”.
Wszyscy powinniśmy zrozumieć, że
czasami, nawet jak są jakieś zakłócenia w
działalności służby zdrowia, to wynikają
tylko z tego, że w naszym wspólnym interesie jest nie dać się sprowokować i
szantażować przez “działania przychylne
powiatowi łobeskiemu” polegające na
próbach wymuszenia przejęcia 14 mln
długu. I żadna nadzwyczajna Sesja Rady
Powiatu tematu nie załatwi. Jeżeli Zarząd
uzna taką potrzebę, to wystąpi z taką
prośbą do Przewodniczącego Rady Powiatu i nie ma żadnego problemu, aby taką
sesję zwołać. Zarząd jest jednak od tego,
aby działania bieżące realizował w imieniu
Rady i musi to robić skutecznie.
Nieprawdą jest również stwierdzenie,

że Łobeskie Centrum Turystyki, w ramach którego funkcjonuje stanowisko ds
kontaktów gospodarczych nie składa
sprawozdań. Sprawozdania omawiane są
na bieżąco na Zarządzie i Komisjach,
przy okazji chociażby tworzenia budżetu
jednostki. Należy przypomnieć, że ŁCT
funkcjonuje od sierpnia 2004 r. i dopiero
w tym roku będzie miało okazję do złożenia sprawozdania za pełny rok działalności. Dlatego wszystkie komisje w planach
pracy na 2006 r. zaplanowane mają przyjęcie sprawozdania z działalności ŁCT.
Komisja Rewizyjna ma w planie kontrolę
działalności ŁCT w pierwszym kwartale
2006 r. Plany te zostały uchwalone już na
Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2005
r. Od początku działalności ŁCT, Zarząd
Powiat zajmował się sprawami jego funkcjonowania 11 razy. Ponadto musiał się
zajmować ŁCT w momencie planów, projektów i samej rozbudowy budynku, w
którym funkcjonuje. Nie wszystkie sprawozdania muszą być omawiane na sesjach
Rady, ale to nie znaczy, że działalność jednostki nie jest kontrolowana. Wszystkie
te informacje są od dawna dostępne dla zainteresowanych. Szkoda, że Pan Redaktor nie pokusił się o zaczerpnięcie informacji u źródła.
Redaktor Naczelny, przy okazji omawiana problemu służby zdrowia nie umiał
powstrzymać się od powrotu do stawianych od miesięcy zarzutów, że w Radzie
Powiatu jest za spokojnie, że spokój to
jest „czarna gra ciemnych sił”, że nasi
Radni to nic nie widzą, spotykają się na
sesjach, gdzie tylko słuchają „jakichś tam
informacji”, a podstawowym motorem
ich działań jest chęć picia kawy i słuchania
sprawozdań. Po raz kolejny wiec informuję społeczeństwo powiatu, że stabilna
praca Rady Powiatu i Zarządu to sukces
naszej społeczności. Taka praca pozwala
na sprawne funkcjonowanie powiatu, nie
ma destrukcji, nie ma politykowania i
bezowocnych posunięć. Rozumiem , że
stabilna praca samorządu nie jest pożądana z dziennikarskiego punktu widzenia,
ale jest z korzyścią dla społeczności i to
dla nas jest najważniejsze.
Trudno także zgodzić się z nową tezą
Redaktora, że ważne sesje to tylko te, na
których podejmuje się uchwały. Mamy w
tym temacie całkowicie różne opinie. Ja
uważam, że właśnie sesje, gdzie przedstawiane są informacje z pracy różnych jednostek, jak np. na ostatniej, gdzie przedstawiano bardzo ciekawe sprawozdania z
pracy Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dają największy obraz tego, co
dzieje się w powiecie i dają możliwość
dyskusji. Szkoda, że Redaktora nie było na
ostatniej sesji. Sądzę, że dowiedział by się
wiele o naszym powiecie.
W swoim wywiadzie z kolei Pan Likwidator tłumaczy wszystkim, że to w
naszym interesie jest przejąć za złotówkę
majątek, na którym jest obciążenie 14
mln zł. I że jak tego nie zrobimy, to on,
likwidator, wszystko wyprzeda, pozamyka, ludzi pozwalnia i w ogóle. Ma też
wątpliwości, czy powiat łobeski kiedykolwiek zaproponował powiatowi stargardzkiemu jakąś konkretna formę przejęcia mienia. Dla porządku informuję, że
Powiat Łobeski od początku składał konkretne propozycje przejęcia mienia, na
bazie którego funkcjonuje SP ZZOZ za
kwotę jego wartości księgowej. Propozycje te nigdy nie zostały podjęte przez
Powiat Stargardzki. Pan Likwidator sugeruje, że powiat łobeski może sobie teraz
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kupić majątek od niego. Wydawało by
się, że nic łatwiejszego, tylko czy w
chwili, gdy obiekty, na bazie których
funkcjonuje SPZZOZ, mogą być sprzedawane w trybie przetargu rozsądne jest
składać deklaracje o możliwości wykupu obiektów przez powiat łobeski i o
ewentualnej cenie, jaką mógłby zapłacić? W jakim to rynkowym działaniu,
przed ogłoszeniem sprzedaży w trybie
przetargowym mówi się sprzedającemu, że ja jestem bardzo zainteresowany majątkiem i że go z pewnością kupię
i to za taką i taką cenę? Czy złożenie
takich deklaracji przez Zarząd Powiatu
i Radę Powiatu Łobeskiego leży obecnie w naszym interesie? Oczywiście
nie, ale wywołana polemika zmusza nas
czasami do odkrywania kart.
Trzeba zaznaczyć, że pomimo
ogromnego nacisku medialnego i politycznego związanego z próbami obarczenia powiatu, czyli naszej społeczności 14 milionowym długiem SPZZOZ w Łobzie, udało się tego długu nie
przejąć, a jednocześnie w żaden sposób
nie ograniczono świadczenia usług
zdrowotnych. Powiat Stargardzki
przez cały czas, różnymi działaniami
próbował i próbuje przerzucić dług na
barki naszej społeczności i to jest jedyny jego cel. Cały czas szuka sprzymierzeńców w tych działaniach, bowiem
gra jest warta świeczki. Przecież ten
dług, po zakończeniu likwidacji, obciąży budżet powiatu stargardzkiego, a
zbliżają się wybory samorządowe i ktoś
może zapytać jak powstał dług, kto go
będzie spłacał, gdzie był nadzór, gdzie
ekonomia? Szkoda, że w działaniach
tych Powiat Stargardzki zyskał dodatkowych sprzymierzeńców. Straszenie
katastroficznymi wizjami może mieć
pośrednio na celu zmuszenie Zarządu
Powiatu i Radnych do podejmowania
nieracjonalnych decyzji. Co więcej,
przewiduję w najbliższym czasie nasilanie tych nacisków, bowiem jest to
ostatni moment na zrealizowanie
przez powiat stargardzki swojej strategii pozbycia się kłopotu.
Zarząd Powiatu nigdy nie wystąpi
do Rady Powiatu z wnioskiem o przejęcie zadłużonego na 14 mln SPZZOZ
za symboliczną złotówkę w sytuacji,
gdy majątek nieruchomy SPZZOZ jest
wyceniany na ok. 4,5 mln zł (szpital w
Resku, przychodnia w Łobzie, budynek
RUM w Łobzie), a nowy szpital na 60
łóżek można zbudować za 3 mln zł.
Przestępstwem powiatu bowiem
nie jest nie przejęcie tego długu, ale
z pewnością co najmniej niegospodarnością będzie działanie polegające na przejęciu tego długu na barki
naszego powiatu.
To są podstawowe pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć oceniając
poczynania władz samorządowych powiatu w tym temacie.
Na zakończenie chciałbym państwa poinformować, że w związku z
rozpoczęciem likwidacji SPZZOZ,
Zarząd Powiatu podjął ponownie starania o przejęcie nieodpłatnie mienia, na
bazie którego on funkcjonuje. Zarząd
Powiatu wystosował odpowiednie wystąpienia do Premiera RP. O efektach
tych działań niezwłocznie Państwa poinformujemy.
Wiesław Bernacki
Wicestarosta Łobeski
Nie sposób było nie odnieść się do
powyższego listu, co czynię na
str. 2.
K. Rynkiewicz
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List zarz¹du powiatu do premiera
rz¹du w sprawie ³obeskiego ZOZ
Łobez, dnia 1 luty 2006 r. PS.WM.0712-2/06
Pan Kazimierz Marcinkiewicz, Premier Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 47 ust 1pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami)- z powodu
nie podpisania porozumienia, z przyczyn prawnych, pomiędzy powiatami Łobeskim i Stargardzkim, wnoszę o przekazanie decyzją Prezesa Rady Ministrów na
rzecz powiatu Łobeskiego, mienia nieruchomego, będącego własnością Powiatu
Stargardzkiego (w które to nieodpłatnie został wyposażony przez Skarb Państwa),
na bazie którego funkcjonuje obecnie likwidowany SPZZOZ w Łobzie.
Uzasadnienie
Mienie nieruchome, na bazie którego funkcjonuje SPZZOZ w Łobzie do
chwili obecnej należy do Powiatu Stargardzkiego. W jego posiadanie Powiat w
Stargardzie Szczecińskim wszedł nieodpłatnie na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001
r. - w sprawie utworzenia, ustalenia granic, zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatów ( Dz. U. z
2001 r. NR 62 poz.631). Wówczas to w
granicach Powiatu Stargardzkiego znajdowała się między innymi gmina Łobez.
W dniu 01.01.2002r. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów został powołany Powiat Łobeski i stworzyła się
sytuacja, kiedy to SPZZOZ w Łobzie,
prowadzony dalej formalnie przez Powiat Stargardzki położony był w całości
na terenie nowego powiatu łobeskiego i
świadczył usługi medyczne na rzecz
mieszkańców powiatu łobeskiego.
Próby przekazania na rzecz powiatu łobeskiego mienia nieruchomego, na
bazie którego funkcjonuje SPZZOZ w
Łobzie, na zasadzie porozumienia pomiędzy powiatami do dnia dzisiejszego
nie przyniosły rezultatu, gdyż Starosta
Stargardzki stoi na stanowisku, że porozumienie może być zawarte jedynie na
takiej zasadzie, że Powiat Łobeski
przejął by funkcję organu tworzącego
wobec Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie. Jest to sprzeczne z
prawem ponieważ ustawa z dnia 30
sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z
późn. zm.) nie przewiduje instytucji
“przejęcia uprawnień organu założycielskiego” z jednego podmiotu na inny.
W powyższej sprawie zwracaliśmy
się o wyjaśnienia do Ministerstwa Zdrowia. W odpowiedzi, pismem OZO1021-074-05/04/AH,AL
z
dnia
16.02.2004r Departament Organizacji
Ochrony Zdrowia informuje, iż “zgodnie z obowiązującymi przepisami zmiana podmiotu, który utworzył zakład
może nastąpić wyłącznie poprzez likwidację zakładu opieki zdrowotnej w drodze stosownej uchwały podmiotu, który
utworzył zakład, a następnie utworzenia na bazie majątku poprzednio istniejącego zakładu, nowego zakładu opieki
zdrowotnej, dla którego podmiotem
tworzącym jest inna jednostka samorządu terytorialnego”.
Z prezentowanym stanowiskiem
Powiat w Stargardzie Szczecińskim był
wielokrotnie zapoznawany, jednakże
upór i brak dobrej woli ze strony władz
powiatu stargardzkiego nie pozwoliły
na przekazanie w drodze porozumienia
mienia nieruchomego na rzecz Powiatu
Łobeskiego do chwili obecnej.
W całej sprawie należy zdecydowanie rozróżnić dwa pojęcia: mienie SPZZOZ oraz mienie nieruchome, na bazie
którego funkcjonuje SPZZOZ w

Łobzie. Otóż mieniem SP ZZOZ jest
wszelkie mienie ruchome, tzn. wyposażenie gabinetów, sal, osprzęt, itp. Natomiast obiekty nieruchome, w których
funkcjonuje SP ZZOZ (obiekt szpitala,
przychodni, działki gruntów) są własnością powiatu Stargardzkiego, a mienie to
powiat otrzymał nieodpłatnie od skarbu
państwa z chwila przejęcia przez powiat
SPZZOZ w Łobzie.
Brak decyzji o przekazaniu majątku
nieruchomego powiatowi łobeskiemu
uniemożliwia wykonywanie nałożonego
na powiat obowiązku zabezpieczenia specjalistycznej i szpitalnej opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu.
W 2003r. Powiat Łobeski podjął próbę utworzenia “swojego” SP ZZOZ, jednak Wojewoda Zachodniopomorski odmówił rejestracji właśnie z powodu braku
tytułu prawnego do dysponowania majątkiem nieruchomym zajmowanym
przez SPZZOZ.
W związku z brakiem możliwości osiągnięcia porozumienia dotyczącego przejęcia mienia nieruchomego, na bazie
którego funkcjonuje SPZZOZ w Łobzie,
od Powiatu Stargardzkiego, Starosta Powiatu Łobeskiego wystąpił w oparciu o
art.47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z
późn. zm.) pismem z dnia 11.02.2003 r.
do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o
przekazanie mienia nieruchomego, na
bazie którego funkcjonuje SPZZOZ w
Łobzie, Powiatowi Łobeskiemu w trybie
art. 3 ustawy - “w razie braku porozumienia o przekazaniu decyduje Prezes Rady
Ministrów na wniosek Ministra właściwego do spraw administracji publicznej”.
Prezes Rady Ministrów, decyzją RCL
1602-2/03 z dnia 31 marca 2003r. odmówił przekazania na rzecz Powiatu Łobeskiego składników mienia wchodzących w
skład SPZZOZ w Łobzie, uzasadniając swą
decyzję brakiem podstaw prawnych do
przekazania na rzecz Powiatu Łobeskiego
składników mienia powiatowego wykorzystywanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Łobzie oraz brakiem kognicji Prezesa
Rady Ministrów do przekazania uprawnień
organu założycielskiego tej jednostki.
Wskazał przy tym, że zmiana po stronie organu założycielskiego SPZZOZ
może nastąpić w trybie likwidacji jednego
zakładu i utworzenia na jego majątku nowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim
będzie nowa jednostka samorządu terytorialnego, w tym przypadku Powiat Łobeski - (w chwili obecnej taka przesłanka
zaistniała w związku z podjęciem przez
Radę Powiatu Stargardzkiego uchwały w
sprawie likwidacji SPZZOZ w Łobzie).
Jednocześnie w decyzji tej Prezes Rady
Ministrów stwierdził, że bezspornym jest,
iż rozstrzygając o podziale mienia podlegającego przejęciu przez nowo utworzoną

jednostkę samorządu terytorialnego należy kierować się kryteriami, które będą najbardziej obiektywne z punktu widzenia
zdolności wykonywania zadań publicznych przez tę jednostkę, czyli w naszym
przypadku Powiat Łobeski.
Za tego rodzaju obiektywne kryteria
uznał fakt położenia mienia, obecnie w
granicach administracyjnych Powiatu
Łobeskiego oraz wykorzystania go do zaspokajania potrzeb zbiorowych naszych
mieszkańców. Występując z wnioskiem w
przedmiotowej sprawie, Starosta Łobeski
wskazał, iż głównym powodem, dla którego nie doszło do porozumienia między
powiatami jest zadłużenie SPZZOZ w
Łobzie, za które to zobowiązanie zgodnie
z art. 49 ustawy o samorządzie powiatowym, nowo powstały Powiat Łobeski odpowiedzialności nie ponosi.
Od powyższej decyzji Powiat Łobeski
złożył odwołanie podnosząc, że występował jedynie o przekazanie mienia powiatu tzn. o nieruchomości, na bazie których funkcjonował SP ZZOZ natomiast
w decyzji Prezesa Rady Ministrów nie
rozróżniono mienia powiatu (majątku
nieruchomego) od mienia SPZZOZ (majątku ruchomego). Brak tego rozróżnienia wydaje się być podstawowym mankamentem dotychczasowych rozstrzygnięć prawnych w w/w sprawie.
Prezes Rady Ministrów rozpatrując
odwołanie, podtrzymał swoją decyzję podając uzasadnienie jak w decyzji RCL
1602-2/03 z dnia 31 marca 2003r.
Na decyzję tą Powiat Łobeski złożył
skargę do NSA w Warszawie. Ze względu
jednak na podjęcie wspólnych działań z
Powiatem Stargardzkim, zmierzających
do restrukturyzacji SPZZOZ w Łobzie, w
efekcie których Powiat Łobeski miał przejąć mienie nieruchome - skarga do NSA
została wycofana.
Powiat Stargardzki wprowadził nas
jednak w błąd - ponieważ negatywnie zaopiniował wniosek o restrukturyzację
SPZZOZ Łobez, złożony przez Dyrektora
jednostki, a następnie podjął uchwałę o likwidacji SP ZZOZ w Łobzie. W związku z
podjęciem tej uchwały mienie nieruchome, na bazie którego funkcjonował SPZZOZ stało się Powiatowi Stargardzkiemu
zbędne, a dotychczas wykonywane świadczenia zdrowotne - zagrożone. Na tym
mieniu Powiat Łobeski chce wykonywać
swoje zadania w zakresie ochrony zdrowia
na rzecz swoich mieszkańców.
Zgodnie z art.60 ust. oraz ust.4 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach
opieki zdrowotnej, w sytuacji, gdy ujemny
wynik finansowy nie może być pokryty we
własnym zakresie, wówczas organ, który
go utworzył wydaje rozporządzenie lub
podejmuje uchwałę o zmianie formy gospodarki finansowej zakładu lub o jego likwidacji oraz pokrywa ujemny wynik finansowy zakładu ze środków publicznych.
Nieetyczna, a wręcz szkodliwa jest decyzja
Powiatu Stargardzkiego zmierzająca do
pokrycia zadłużenia SPZZOZ w Łobzie
mieniem nieruchomym, na bazie którego
pracował likwidowany Zakład, które to
Powiat Stargardzki otrzymał nieodpłatnie
w celu zabezpieczenia opieki zdrowotnej
mieszkańcom z terenu obecnego Powiatu
Łobeskiego!
Podjęta w dniu 26 października 2005
r. uchwała Nr XXXIV/332/2005 Rady
Powiatu w Stargardzie Szczecińskim w
sprawie likwidacji SPZZOZ w Łobzie sprawia, iż aktywa majątkowe (mienie ruchome SPZZOZ w Łobzie oraz mienie nieruchome, na bazie którego funkcjonuje SPZ-
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ZOZ w Łobzie, które Powiat Stargardzki
otrzymał nieodpłatnie od Skarbu Państwa) użyte zostaną do spłaty zobowiązań likwidowanego SPZZOZ w Łobzie!
Powyższe nie daje żadnej gwarancji,
iż nabywca mienia zabezpieczy potrzeby zdrowotne mieszkańców Powiatu
Łobeskiego związane z ochroną zdrowia
i jednocześnie uniemożliwi Powiatowi
Łobeskiemu pełnienie funkcji organizatora ochrony zdrowia w tym zakresie.
Obecnie trwa proces likwidacji
SPZZOZ w Łobzie, w trakcie którego
wypowiedziano już umowy dzierżaw
pomieszczeń lekarzom specjalistom.
Spowodowało to już określone problemy i niezadowolenie społeczne. Ponadto likwidator nie gwarantuje podmiotowi, który obecnie prowadzi szpital, przedłużenia umowy dzierżawy, a
to z kolei spowoduje brak możliwości
wystąpienia przez podmiot do NFZ z
ofertą kontraktu na kolejne lata.
Może więc dojść do sytuacji, że w Powiecie Łobeskim nie będzie żadnego
podmiotu świadczącego usługi zdrowotne na rzecz mieszkańców powiatu.
W związku z podjętą uchwałą przez
Radę Powiatu w Stargardzie Szczecińskim o likwidacji SPZZOZ w Łobzie,
Zarząd Powiatu w Łobzie wystąpił w dniu
21 listopada 2005 r. do Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z prośbą o
przekazanie Powiatowi Łobeskiemu w
trybie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z
2001, poz. 159 z późn. zmianami) nieruchomości, na bazie których funkcjonuje SPZZOZ w Łobzie w likwidacji argumentując, iż wobec rozpoczęcia procesu likwidacji SPZZOZ w Łobzie ustały
przyczyny, dla których Prezes Rady
Ministrów odmówił przekazania na
rzecz Powiatu Łobeskiego mienia nieruchomego, niezbędnego do organizacji
świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców powiatu. W odpowiedzi z dnia 22
grudnia 2005 r. Zarząd Powiatu w Stargardzie Szczecińskim, przedstawił projekt porozumienia w tej sprawie, w którym wbrew prawu i rozsądkowi, po raz
kolejny chce przekazać Powiatowi
Łobeskiemu obowiązki organu tworzącego wobec Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Łobzie w likwidacji.
Biorąc pod uwagę powyższe zwracam się do Pana Premiera z wnioskiem
o przekazanie na rzecz Powiatu Łobeskiego mienia nieruchomego, na bazie
którego funkcjonuje likwidowany obecnie SPZZOZ w Łobzie, zgodnie z art. 47
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami).
W załączeniu:
1).Pismo znak: OZO-1021-07405/04/AH,AL. z dnia 16.02.2004 r.
2).Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów z dnia 11.02.2003 r.
3). Decyzja Prezesa Rady Ministrów
Nr RCL 1602-2/03 z dnia 31.marca
2003 r.
4). Uchwała Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim Nr XXXIV/332/
2005 r. z dnia 26.10.2005 r.
5). Pismo do Zarządu Powiatu w
Stargardzie Szczecińskim z dnia 21 listopada 2005 r.
6). Pismo Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 22 grudnia 2005 r.
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax (091) 3973730.
MOTORYZACJA

Sprzedam Dewoo Lanos rocznik
1998, 1,5. Stan bardzo dobry, C.
zamek, el. szyby, airbag, wspomaganie kierownicy. Przebieg 95.000
km. Cena 8500. Tel. 0501 228 714.
Sprzedam Fiat Brava 1,4 12V, rok
prod. 1997, przebieg 143 tys. km,
benzyna + gaz (instalacja 2-letnia w
kole), c. zamek z pilotem, wspomaganie kierownicy, hak, komplet
opon zimowych, nowe opony letnie,
nowe amortyzatory przednie, przegląd ważny do sierpnia 2006; cena
8900 zł – do uzgodnienia. Tel. 600
93 82 95 lub 602 25 27 30.
 Sprzedam Ford Sierra 1,6 rok
prod. 1989, przebieg 200 tys. km,
benzyna + gaz w kole, przegląd do
stycznia 2007; cena 2800 zł; tel. 600
93 82 95 lub 602 25 27 30.
Sprzedam Fiat Ducato 2,5 Diesel,
biały blaszak, model 14 rocznik
1998, pierwszy właściciel w kraju,
syan dobry, cena 20 tys. - do negocjacji. Tel 091 397 84 80.
 Sprzedam Opel Omega 2.0
Kombi, rok 1993. Posiada alufelgi c. zamek elektr. szyby i lusterka,
radio Kenwood. Cena 5000 zł - do
uzgodnienia. Stan idealny. Tel.
091 39 763 64.
Sprzedam używane opony R13
i R15 zimowe i letnie - tanio. Tel.
604 819 965.
 Tanio sprzedam samochód Fiat
Punto rok 2004. Tel. 091 397 3881.
Sprzedam Polonez rocznik 1989.
Garażowany, przegląd do X/06,
cena 500 zł. Tel. 604 819 965.
Sprzedam Peugout 307 SW, 1,6
110 KM, benzyna, serwisowany, rok
produkcji XII 2002, automatyczna
klimatyzacja, radio, cena 35.000 zł.
091 397 48 65.

Sprzedam Peugut 205 poj. 1,1 rok
1992. Cena do uzgodnienia. Tel.
0503 043 326.

Redakcja zatrudni
przedstawiciela
handlowego

w dziale reklam i promocji.
Wymagane prawo jazdy
i obs³uga Corela.
£obez ul. S³owackiego 6
Tel. 091 39 73 730;
504 042 532

MIESZKANIA

 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w centrum Łobza. Tel.
505 142 003
 Mieszkanie do wynajęcia - 4
pokojowe, w pełni umeblowane,
I piętro, w centrum Łobza. Tel.
600 839 136.
 Radowo Małe sprzedam mieszkanie 42 mkw. I piętro, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka. Cena 40 tys. zł.
Tel. 091 397 23 74.
 Sprzedam mieszkanie M4 w
Węgorzynie. Tel 397 10 51.
 Sprzedam M4 w Węgorzynie,
własnościowe lub zamienię na
Kam. Pom. lub Świnoujście; tel.
(091) 4220108, 0503340004.

PRACA
Dystrybucja perfum markowych.
Tel. 0601 088 446.
Drukarnia w Łobzie zatrudni drukarza. Praca w Łobzie (możliwość
zakwaterowania). Tel. 39-73-730,
504-042-532.
Zatrudnię lakiernika i blacharza w
Resku (Zakład Mechaniki Pojazdowej Wackoni). Tel. 091 395 23 04,
0506 011 234.

Przyjmę do pracy traktorzystę z
doświadczeniem i operatora
ładowarko-koparki
Forschnit.
Tel. 094 363 12 58, 661 194 854.
Od 1 kwietnia.

US£UGI

Usługi RTV naprawa
Cicha-3 k/ZOZ-u B. Micek. Tel.
3974127, 604 845 753. Zakł.+domowe, miasto+powiat.
 Zakład krawiecki „Laura” w
Łobzie ul. Ogrodowa 4c/6, w godz.
11.00-19.00. Tel. 397 31 44.

 Usługi remontowo-budowlane,
Gryfice. Tel. 0509 458 536.
Schody i okna tel. 091 39 23 137.
Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

INNE

 Odstąpię biuro turystyki zagranicznej wraz z agencyjną sprzedażą
przejazdów międzynarodowych,
biletów lotniczych, wczasów zagranicznych oraz wycieczek szkolnych.Tel. 0605 856 538
 Odstąpię dochodowy biznes bez
dużych nakładów. Tel. 0605 856 538.

Po¿yczki

bez sprawdzania BIK

tel. 668 215 432, 091 484 08 80

NIERUCHOMOŒCI
Sprzedam duży garaż (52 mkw.) w
Łobzie koło nadleśnictwa (cena
300 zł za mkw.) nowy, ocieplony, tynkowany, prąd grunt własność, księga wieczysta itp. - możliwość wynajęcia. Tel. 0602 40 75 41

 Niechorze. wynajmę lokal na
działalność usługową lub handlową, ul. Pomorska. Tel. 091
386 33 68
Wynajmę lokal w Gryficach 160
mkw. na hurtownię lub działalność
usługową. Tel. 501 479 628.
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Pomagali Przemkowi Kmetykowi
(ŁOBEZ) W niedzielę odbyła się
druga już sportowa impreza dobroczynna zorganizowana na rzecz pomocy Przemkowi Kmetykowi.
Imprezę zorganizowali jego koledzy,
wraz z Fundacją Święto Radości. Pomagało wiele osób. Do hali sportowej zaproszono na mecze siatkówki. Łobez
wystawił trzy drużyny, przyjechały
ekipy ze Szczecina, Drawska Pom. i
Dobrzan. Niektórym na parkiecie powodziło się lepiej, innym gorzej, ale wyniki
były tu drugorzędną sprawą. Takie imprezy stają się dobrą tradycją w Łobzie
i pojawia się na nich coraz więcej ludzi.
Prowadzący ją Janusz Skrobiński
zachęcał do udziału i licytował najprzeróżniejsze przedmioty. Datki można
było wrzucać do dwóch puszek przy
wejściu na parkiet. Po zakończeniu im-

prezy i podliczeniu okazało się, że uzbierano 1500 złotych. Te pieniądze pani

Bożena Kmetyk będzie mogła wykorzystać na dalsze leczenie Przemka, który

obecnie przebywa w szpitalu rehabilitacyjnym w Białogardzie.
KAR

M.W. - Dużo spraw. Przede wszystkim
fundusze, sposób podejścia do tego sportu
władz miasta. To są rzeczy, które hamują
chęć pracy. W tej chwili mam kłopoty z
Urzędem Miasta. Przyznają nam niewielkie dofinansowania, nie mówiąc o żadnym
wynagrodzeniu za osiągane sukcesy. Niestety jest bardzo mało środków.
P.K. - Czy często organizowane są
turnieje szachowe?
M.W. - Przede wszystkim robimy turnieje wewnątrzszkolne. Jest to turniej
GRAND- PRIX organizowany raz w miesiącu, średnio dziewięć turniejów w roku.
Poza tym organizuję co roku w listopadzie turniej w Łobeskim Domu Kultury
dla dzieci i młodzieży, oraz drugi raz, w

tym roku odbędzie się Memoriał Pamięci
Gabriela Bieńkowskiego, człowieka,
dzięki któremu zainteresowałem się szachami. Jest to turniej o ogólnopolskim
zasięgu, odbywający się na Hali Sportowo - Widowiskowej. W tamtym roku
brało udział prawie 200 osób. Tak że jest
zainteresowanie szachami.
P.K. - Dziękuje za wywiad. Życzę dalszych sukcesów w życiu codziennym, jak
i w sporcie. Do zobaczenia na najbliższym
turnieju szachowym.
M.W. - Również dziękuję.
Do zobaczenia.

Dziœ temat rozmowy – szachy

Trener Marek Woniak
Wieloletni pedagog, nauczyciel geografii w Szkole Podstawowej nr 1 w latach
1990 - 1999 i od siedmiu lat w Szkole
Podstawowej nr 2. Zawsze aktywny i widoczny w zakresie rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży w kierunku turystyki i rekreacji ruchowej. Swoje zdolności i
zamiłowanie do działalności społecznej
wyniósł z domu rodzinnego. Jego ojciec Michał Woniak, również pedagog, mieszkający i pracujący w Szczecinie, należy do
wybitnych działaczy sportu szkolnego,
wielokrotnie wyróżniony w okresie 50 lecia Szkolnego Związku Sportowego. Jest
trenerem pływania i wychowawcą wielu
medalistów, mistrzów kraju.
Pan Marek Woniak niestrudzenie tworzy w Łobzie klimat sportowy w dziedzinie
szachów. W roku 2000 z jego inicjatywy
powstał Klub Szachowy o dźwięcznej nazwie ,,PAT MAT”. W ciągu kilku sezonów
potrafił wyszkolić ponad 100 młodych
szachistów. Ma dar wynajdowania i rozwijania talentów w tej grze. Zawodnicy ,,PAT
MAT” ogrywają się w wielu turniejach wyjazdowych. W łobeskich imprezach ,,Turniej Niepodległości”, Turniej Młodzieży z okazji Wyzwolenia Miasta czy
turniej memoriałowy im. Gabriela Bieńkowskiego startuje po kilkunastu uzdolnionych uczniów ,,dwójki”.
Wewnętrzna impreza ,,PAT MAT”
pod nazwą ,,Grand Prix Szkoły” - to roczny cykl turniejów, stanowiący pierwszy
krok szachowy.
Z panem Markiem Woniakiem rozmawia uczennica gimnazjum Patrycja Kotwicka.
P.K. - Dlaczego właśnie ten sport Pana
zainteresował?
M.W. - Oj..., to będzie trudne. Wzięło
się to dość dawno, jeszcze w czasie mojej
poprzedniej pracy, kiedy spotkałem się ze
świętej pamięci Panem Gabrielem Bieńkowkim - szachistą łobeskim, w pewnym
zakładzie pracy. To mnie zafascynowało,
że tak świetnie gra w szachy. Umiał rozgrywać partie w pamięci, praktycznie grał bez
szachownicy. Grał korespondencyjnie,
odnosił duże sukcesy. Zaimponował mi.
Tak sobie pomyślałem, albo ja będę umiał
grać w szachy tak dobrze jak on, albo nauczę któreś z moich dzieciaków.

P.K. - To wcześniej Pan nie umiał grać?
M.W. - Umiałem na poziomie podwórkowym.
P.K. - Proszę wymienić największe
sukcesy w 2005 roku?
M.W. - Jest to drugie miejsce w Województwie na Mistrzostwach Młodzieży
Szkolnej, to największe dotychczasowe
osiągnięcie. To miejsce zdobyła drużyna,
na którą wcale nie liczyłem. Przywieźliśmy z tych zawodów piękny puchar, który
teraz zdobi moją klasę.
P.K. - Czym wyróżnia się dobry
szachista?
M.W. - Dobry szachista wyróżnia się
przede wszystkim cierpliwością i umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji.
P.K. - Czy łobeska młodzież chętnie
garnie się do tego sportu?
M.W. - Niezbyt (śmiech). Jest to tak jak
w każdej dziedzinie sportu. Jest sporo dzieci, które chcą grać i które nie interesują się
sportem, niektórzy są zdolni, a inni mniej.
Przede wszystkim szukam kilku grających,
którzy chcieliby grać. Zawsze ogłaszam na
początku roku szkolnego w różnych klasach, że poszukujemy chętnych do uczestniczenia w kółku szachowym. W tej chwili
nie biegam po klasach, tylko dzieci same
przychodzą. Słyszą, że coś takiego jest,
jeździ się na turnieje i odnosi sukcesy.
P.K. - Czy jest coś, co utrudnia Panu
pracę w prowadzeniu klubu ,,PAT- MAT”?

Rozmawiała uczennica
gimnazjum, Patrycja Kotwicka.

Tenis sto³owy z Dobrej najlepszy w regionie
Reprezentacje chłopców i dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Dobrej,
po zwycięstwach w mistrzostwach
powiatu, udanie wystartowały w zawodach regionalnych, które odbyły się
w Człopie w dniu 8 lutego br. Zespół
chłopców (K. Awgul, W. Guźniczak, P.
Drapikowski) wygrywając wszystkie
mecze awansował do finału wojewódzkiego, natomiast zespół dziewcząt (J.
Cieślak i M. Rusiecka) zajął w regionie
III miejsce - równoznaczne z miejscami
9-12 w województwie. Opiekunem
zespołów był pan Andrzej Blajer. (r)
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Puchar pozosta³ w Radowie Ma³ym

(RADOWO MAŁE) W hali
sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Radowie Małym, 10 lutego rozegrany został VI Noworoczny Halowy Turniej Piłki Nożnej o puchar Dyrektora szkoły, w którym
wystąpili chłopcy ze szkół podstawowych Łobza, Reska, Siedlic i gospodarze.
Rywalizowano systemem “każdy
z każdym” po 10 minut. Oto wyniki
spotkań: SP1 Łobez - SP Resko 0:2,

SP Siedlice - SP Radowo Małe 0:5, SP
Resko - SP Radowo Małe 1:2, SP1
Łobez - SP Siedlice 0:0, SP Resko - SP
Siedlice 5:1, SP Radowo Małe - SP1
Łobez 0:2. Ostatecznie triumfował
zespół gospodarzy trenowany przez
A. Małego, II m. - SP Resko (op. D.
Kęsy), III m. - SP1 Łobez (op. A.
Błażejewski), SP Siedlice (op. M.
Kopaczewski).
Kapitanowie zespołów, z rąk zastępcy dyrektora szkoły pana Je-

rzego Urbana, odebrali puchary
oraz okolicznościowe dyplomy.
Zwycięski zespół grał w składzie:
Sulej Kacper (bramkarz), Dobrzański Norbert, Kurek Mateusz, Mazurek Mateusz, Liptak Jakub, Radanowicz Robert, Gąsior Krzysztof i Charowski Piotr. Pan Henryk
Kulik, radny powiatu, najlepszego
bramkarza turnieju Piotra Patera z
SP1 Łobez nagrodził rękawicami
bramkarskimi, a najskuteczniejsze-

„SARMATA” pozyska³ dwóch
nowych zawodników
(DOBRA) Tutejszy klub
“Sarmat” pozyskał dwóch nowych zawodników: Jarosława
Banasiak (rocz. 1973) i
Tomasza Zawilskiego (rocz.
1980).
Pozyskanie tych dwóch zawodników niewątpliwie wzmocni siłę ofensywy Sarmaty. Jeszcze rok temu grając w barwach
Masovii Maszewo, w jednej rundzie zdobyli dla niej 24 bramki. W

ostatnim roku reprezentowali barwy “Dębu” Dębice - czołowej
drużyny A-klasowej i byli jej kluczowymi zawodnikami. Próbę
swoich umiejętności pokazali w
sparingu z Pomorzaninem Nowogard. Jarosław Banasiak zdobył
jedną z bramek, a drugiej był
współautorem, natomiast po
dwóch potężnych uderzeniach
Tomasza Zawilskiego piłka wylądowała na poprzeczce bramki
Pomorzanina. W takim układzie

Sarmata mając w kadrze drużyny
silną, doświadczoną obronę,
mocną ofensywę i tylko 6 punktów straty do liderującego Piasta
Chociwel, może myśleć o ewentualnym awansie do V ligi. Porównując ubiegłe lata drużyna
Sarmaty osiągała znacznie lepsze
wyniki w rundzie wiosennej niż
jesienią. To wszystko sprawia, że
kibice z Dobrej liczą na awans
swoich pupili przy tegorocznym
święcie 60-lecia klubu. (k)

go strzelca Konrada Włodarczyka
z SP Resko trampkokorkami. Natomiast pan Patryk Spurek, właściciel sklepów spożywczych, obdarował wszystkich owocami cytrusowymi oraz napojami, za co organizator UKS “Mini Gier” z prezesem Wiktorem Putą obu panom
serdecznie dziękują. Sprawiedliwym rozjemcą ciekawych potyczek piłkarskich był Łukasz Popiela - zawodnik Radovii. (r)

Udany debiut
zespo³u unihokeja
na zawodach
regionalnych
(DOBRA) Młodzi hokeiści z Dobrej z powodzeniem wystartowali w
zawodach regionalnych, które odbyły się w Tucznie w dniu 7 lutego br.
W rywalizacji 6 zespołów nasi
chłopcy zajęli
III miejsce (9-12 miejsce w województwie). Zespół wystąpił w
składzie: W. Góźniczak, S. Wrzesień, K. Awgul, S. Awgul, K. Szymkowicz, P. Drapikowski, Ł. Uchwał,
D. Kmet, K. Sikorski, K. Jurczak, P.
Dzierbicki. Opiekunem zespołu
jest pan Janusz Łukomski.
(r)
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UJAWNIONO FA£SZYWKÊ
(RESKO) 6 bm. w Resku w sklepie Biedronka, ujawniono fałszywy
banknot o nominale 20 zł, który został wydany jako reszta dla Wiesławy K.

ZAPARKOWA£ NA TICO
(ŁOBEZ) 7 bm. około godz. 9.40
w Łobzie na ul. Kościuszki, nieustalony sprawca, nie ustalonym pojazdem, nie zachował należytej ostrożności jazdy i w trakcie parkowania
uderzył w prawidłowo zaparkowany
samochód osobowy marki Daewoo
Tico, którego właścicielem jest
Anna N (zam. Ł.), powodując uszkodzenia lewej tylnej osłony lampy.

KIESZONKOWIEC
(RUNOWO POM.) 7.02.2006 r.,
pomiędzy godz. 12.00 a godz. 15.00,
w Runowie Pomorskim, nieznany
sprawca wykorzystując nieuwagę
pokrzywdzonego dokonał kradzieży
z torebki telefonu komórkowego
marki Sony Eriksson K700 o wartości 700 złotych, czym działał na szkodę Gabrieli G.

W£AM Z NO¯EM
(DOBRA) 7.02.2006 r. o godz.
2.30 w Dobrej, na ul. A. Krajowej,
nieznany sprawca, po uprzednim
wyłamaniu drzwi wejściowych,
wszedł do wnętrza mieszkania, gdzie
grożąc nożem zażądał wydania pieniędzy, lecz ich nie uzyskał z uwagi
na ich nie posiadanie przez poszkodowaną. Działał na szkodę Anny K.

NAPRAWI£ AUTO,
ODJECHA£, NIE ZAP£ACI£
(ŁOBEZ) 4.01.2006 roku w
Łobzie, przy ul. Odnoga Węgorzyńska, nieustalony sprawca, po wykonaniu zleconej przez niego naprawy
samochodu marki VW T4, koloru
zielonego, odjechał w nieznanym
kierunku, nie uiszczając zapłaty za
remont w kwocie 2200 złotych, czym
działał na szkodę Zdzisława B.

WPAD£ W DZIURÊ
(ŁOBEZ)
8.02.2006r.
o
godz.18.40, na drodze W-151 (Łobez
- Węgorzyno), Andrzej B. (zam. K.),
kierując samochodem Renault, najechał na dziurę w jezdni i uszkodził
prawe koło.

USZKODZI£ KO£O
(RESKO) 8.02.2006r. około godz.
19.00, kierowca (zam. B.), na drodze W-152 (Resko - Starogard),

kierując samochodem Polonez,
najechał na dziurę w jezdni i
uszkodził prawe koło.

UWAGA NA KIESZONKOWCÓW
W MARKETACH
(RESKO) 8.02.2006r. w godz.
17.05. do 17.15. w Resku, przy ul.
Woj. Polskiego, w sklepie Biedronka, nieznany sprawca dokonał kradzieży portfela z zawartością dokumentów w postaci dowodu osobistego, prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego samochodu VW Polo
oraz pieniędzy w kwocie 250 zł na
szkodę Elżbiety K.

KOMÓRKOWIEC W OHP
(ŁOBEZ) 9.01.2006 r. pomiędzy
godz. 10.10 a godz. 10.30 w Łobzie,
na ul. Krótkiej, na terenie OHP, nieznany sprawca dokonał kradzieży
telefonu komórkowego marki Nokia
3510i, o wartości 160 zł, czym działał
na szkodę Marka C.

POŒLIZG I UDERZENIE
(DOBROPOLE) 9.02.2006.
około godz. 8.25 w Dobropolu,
Ewa P. (zam. D.), kierując samochodem Ford Sierra nie zachowała należytej ostrożności jazdy, w
wyniku czego wpadła w poślizg i
uderzyła w nadjeżdżający z naprzeciwka samochód ciężarowy
marki Volvo, kierowany przez Andrzeja S. (zam. R).Uszkodzeniu
uległy pojazdy.

KOMÓRKOWIEC
W GIMNAZJUM
(RESKO) 9.02.2006 r. ok. godz.
7.50 w Resku, przy ul. Wojska Polskiego, w Gimnazjum, nieznany
sprawca dokonał kradzieży w szatni
z kieszeni płaszcza telefonu komórkowego marki Nokia 1600 o wartości
300 złotych, czym działał na szkodę
Małgorzaty S. (zam. S).

OPRÓ¯NI£ SZAFKÊ
(ŁOBEZ) 8.02.2006 r. w godz.
12:00 – 16:00 w Łobzie, przy ul. H.
Sawickiej nieznany sprawca, po
otwarciu mieszkania oryginalnym
kluczem, dokonał kradzieży pieniędzy pozostawionych w szafce.
Straty w kwocie 1200 zł na szkodę
Katarzyny C.

BONUS NA 109
(ŁOBEZ) 10.02.2006 r. około
godz. 16:45 w Łobzie, przy ul. Kościuszki, w sklepie BONUS, nieznany sprawca dokonał kradzieży
spodni z półki sklepowej i zbiegł.
Straty w kwocie 109 zł na szkodę
Agnieszki G.

POD£¥CZY£ SIÊ
(DOBRA) W okresie 20.08.1999
- 30.01.2006 Artur K. (zam. D., gm.
Dobra), poprzez wpięcie się do puszki energetycznej, dokonał kradzieży
nieustalonej ilości energii elektrycznej. Straty nieustalone na szkodę
Krystyny P.

POŒLIZG I W DRZEWO
(WĘGORZYNO) 10.02.2006
roku o godz. 21.05 na drodze Węgorzyno – Runowo Pomorskie,
Krzysztof B. (zam. K., gm. Węgorzyno) kierując sam. osobowym
VW Golf, nie dostosował prędkości jazdy do panujących warunków na drodze, w wyniku czego
pojazd wpadł w poślizg i uderzył w
przydrożne drzewo. Uszkodzeniu
uległ pojazd.

NIE SPAÆ W POCI¥GACH
(ŁOBEZ) 10.02.br. w godz.
21.20 - 23.15 w pociągu relacji
Szczecin – Łobez, nieznany sprawca, wykorzystując sen, z plecaka
zabrał w celu przywłaszczenia
portfel z zawartością dowodu osobistego, prawa jazdy, karty do
bankomatu, pieniędzy w kwocie 25
złotych oraz telefonu komórkowego na szkodę Marcina F.

KOMÓRKOWIEC W DOMU
(ŁOBEZ) 10.02.br. około godz.
24.00 w Łobzie, przy ul. Kraszewskiego, w mieszkaniu Marcina R., z
kieszeni kurtki skradziono telefon
komórkowy Samsung wartości ok.
500 złotych na szkodę Marioli D.

UKRAD£ PILARKÊ
(WOROWO) W okresie od
9.02.br. godz. 15.00, do dnia
11.02.br. godz. 14.00 nieznany
sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do pomieszczenia gospodarczego na terenie byłego Gospodarstwa Rolnego w Worowie.
Po wyrwaniu desek zabezpieczających okno zewnętrzne, wszedł do
środka, skąd zabrał pilarkę spalinową o wartości 1000 zł, czym działał na szkodę Mirosława S.

BRACIA Z£OMIARZE
(DOBRA) 11.02.2006r. Jerzy i
Krzysztof M. (zam. D., gm. Dobra), z
terenu posesji piekarni w Dobrej
przy ul. Traugutta, zabrali dwie sztuki drzwi metalowych, które przewieźli na teren punktu skupu metali w
Dobrej, gdzie zostały porzucone.
Mienie ogólnej wartości około 200
złotych zabrano na szkodę Jacka S.
Mienie zostało zabezpieczone na
terenie skupu do chwili odbioru
przez poszkodowanego.

(ŁOBEZ) 10.02.2006 r. około
godz. 17:00 na ul. Spokojnej w
Łobzie, Zygmunt B. (zam. K., gm.
Łobez) kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości
(1,84 promila).
(WĘGORZYNO) 10.02.2006
r. około godz. 18:55 Węgorzynie,
na ul. Rynek, Hubert B. (zam. W.,
gm. Węgorzyno) kierował samochodem VW znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,79 promila).

ZDERZENIE Z SARN¥
(ŁOBEZ) 12.02.2006 r. o godz.
17.30, na drodze nr 151 Łobez – Węgorzyno, pod jadący sam. osobowy
Nissan, którym kierował Jacek A.,
wpadła sarna. Uszkodzeniu uległ
samochód.

MASOWE POBICIE
(ŁOBEZ) 12.02.2006 r., około
godz. 4.50 w Łobzie, na terenie stacji
paliw przy ul. Waryńskiego, nieustaleni sprawcy, dokonali pobicia
Bartłomieja K., Piotra H., Bartosza R.
i Pawła Z. W wyniku pobicia w/w
doznali ogólnych potłuczeń ciała.

FA£SZYWE PAPIERY
(ŁOBEZ) 12.02.2006 r. około
godz. 18:30, na drodze Łobez - Węgorzyno, Andrzej M. (zam. S., gm.
Chociwel), posłużył się dowodem
rejestracyjnym samochodu Fiat
126p, w którym pieczęć potwierdzająca badania techniczne i podpis
diagnosty są sfałszowane.

ZNIEWA¯Y£ POLICJANTÓW
(DOBRA) 12.02.2006 r. około
godz. 1.35 w Dobrej, na ul. Kościuszki, Roman M. (zam. M., pow. goleniowski) znieważył słowami powszechnie uważanymi za obelżywe
umundurowanych funkcjonariuszy
policji. Sprawca został zatrzymany
przez policjantów i osadzony w
PdOZ.

GRO•BY S¥ KARALNE
(WINNIKI) W okresie 12.0112.02.br. w Winnikach, Marcin K.
(zam. S., woj. kujawsko-pomorskie)
poprzez przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS, groził pozbawieniem życia oraz uprowadzeniem dziecka Renacie P., czym wzbudził u niej uzasadnioną obawę spełnienia.

SEZON NA LUSTERKA
(RESKO) 12.02.br. około godz.
15:00, na drodze Resko – Starogard
Łob., Michał P. (zam. D., gm. Radowo Małe) kierujący samochodem
BMW, przekroczył oś jezdni i zderzył się lusterkiem z samochodem
Audi, kierowany przez Romualda P.
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Reklamy i ogłoszenia
091 39 73-730; 0504 042 532
wppp1@wp.pl

HUMOR TYGODNIA
Skacowany sąsiad wraca do domu wieczorem, żona nie
chce go wpuścić, a że chce mu się strasznie pić, puka do
drzwi sąsiadów.
Otwiera mu ich mały synek, i mówi, że rodziców nie ma
w domu. Skacowany sąsiad prosi o szklankę wody. Chłopczyk przynosi mu, a on wypija jednym duszkiem, i prosi
o następną. Malec przyniósł, ale tylko pół.
- „Dlaczego pół? Prosiłem o całą szklankę, dziwi się sąsiad.”
- „Mały jestem, do kranu nie dosięgnę, a z sedesu już
wszystko wybrałem.”
Jedzie sobie furmanką gospodarz, zatrzymuje go znajomy
- Panie gospodarzu- pyta sie znajomy - co wy tam wieziecie pod tą plandeką?
- Siano - szepcze gospodarz
- A dlaczego mówicie szeptem? - dziwi sie znajomy
A gospodarz na to:
- Żeby koń nie uslyszał...
Jeżeli w małżeństwie dzieje się źle, to winne są obie
strony: żona i teściowa.
A mówiła mi mama: „Ucz się, synu, na ginekologa, bo to
i forsy dużo, i ręce cały czas w cieple” - mruczał pod nosem
kierowca TIR-a, zmieniając w mroźną noc koło w naczepie.
Siedzą sobie dwie myszki polne przy worku ziarna w
stodole i jedna mówi:
-Wiesz, poznałam wczoraj superfaceta, jest taki przystojny, inteligenty, doskonale się dogadujemy. O, mam
nawet jego zdjęcie-popatrz.
Druga mysz patrzy uważnie na zdjęcie:
-Przecież to nietoperz!!!
-Buuuuuuuuuuuuuuuuuu, a mówił, że jest pilotem...
Do Władimira Putina dzwoni prezes Coca-Cola Co.
- Panie prezydencie, mam propozycję. Co sądzi pan o
zmianie flagi Rosji z niebiesko-biało-czerwonej na czerwoną? Jak za dobrych czasów w ZSRR. My za taką reklamę oferujemy, powiedzmy, 5 miliardów dolarów rocznie.
Putin odpowiada:
- Pozwoli pan, że przemyślę propozycję.
Odkłada słuchawkę, wykręca numer swojego asystenta
i mówi:
- Wania, kiedy dokładnie kończy się nam umowa z Aquafresh?

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Tygodnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 5 brzmiało: „Klepsydra jest wiotka w pasie”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Antonina Kaczmarek (Dobra), Roman Galczak (Łobez), Stanisława Remiśko
(Radowo Małe), Teresa Syjczak (Łobez).
Nagrodę wylosowała pani Stanisława Remiśko z Radowa Małego. Gratulujemy.
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Wchodzi babcia do autobusu i pyta kierowcę:
- Synku chcesz orzeszka?
- Poproszę.
Na drugi dzień to samo:
- Synku chcesz orzeszka?
- Niech pani też zje.
- Chłopcze ja już nie mam zębów.
Trzeci dzień i znowu:
- Synku chcesz orzeszka?
Kierowca zaciekawiony pyta:
- Babciu, a skąd masz takie dobre orzeszki?
- Z Toffifee synku...
Przychodzi gościu do urzędu a pani za okienkiem:
- pańskie imię i nazwisko.
Gościu odpowiada:
- Jajajanununusz Kokokowawawalski
Pani za okienkiem:
- O, pan się jąka?
Gościu odpowiada:
- Nie, jąkał się mój ojciec ale pani w urzędzie stanu
cywilnego tak wpisała.
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