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Mog³a byæ powa¿na dyskusja o s³u¿bie
zdrowia, ale radni stchórzyli
itd. Radni powinni o tym pamiêtaæ,
ale nikt tematu zagro¿enia dla pacjentów, wnikaj¹cego z tego konfliktu, nie podj¹³.

Kazimierz Rynkiewicz
Mog³a byæ powa¿na dyskusja o
s³u¿bie zdrowia, ale...
Nadzwyczajna sesja radnych
powiatu w sprawie dalszych losów
szpitala w Resku mog³a staæ siê
okazj¹ do powa¿nej debaty nad
przysz³oœci¹ s³u¿by zdrowia w powiecie ³obeskim. Okazja zosta³a
zmarnowana, bo radni stchórzyli.
Ulegli presji... wyborców. Ja ze tej
sesji wyszed³em z niesmakiem, widz¹c, jak populizm wzi¹³ górê nad rozumem i trosk¹ o pacjentów. W³aœnie to trzeba podkreœliæ - o pacjentach na sesji mówi³o siê najmniej.
Zwyciê¿y³ lobbing grup interesów –
firm medycznych oraz pracowników, bo oni te¿, przywiezieni tu busem, mieli swój interes. Ale patrz¹c
na te kilkadziesi¹t osób zgromadzonych w sali zastanawia³em siê – jaka¿
to garstka wobec tysi¹cy mieszkañców powiatu. Jednak – jak siê okaza³a - silna. Silna s³aboœci¹ radnych.
Nie mówiê tu o wszystkich, bo nie
wszyscy siê wypowiadali, choæ milczenie wobec wypowiadanych nonsensów nie œwiadczy o nich zbyt
dobrze. Mówiê tu o niektórych
cz³onkach Zarz¹du Powiatu, którzy
najpierw oburzyli siê treœci¹ pisma
pana Kargula, wyg³aszaj¹c p³omienne mowy, a póŸniej podnieœli rêce,
zaprzeczaj¹c swoim wypowiedziom.
To zwyk³e tchórzostwo. Jeden Ryszard Sarna mia³ odwagê, przynajmniej wstrzymaæ siê od g³osu, czym
potwierdzi³, ¿e to co mówi³, nie by³o
udawane.
Powiat mia³ prawo, kupuj¹c
szpital, zastanowiæ siê choæ przez
chwilê, co dalej z nim zrobiæ. Bo
przecie¿ nie kupi³ go firmom Intermed lub Chirurg. Pomys³, by zaprosiæ do negocjacji szpital gryficki, nie
by³ g³upi, wszak w rankingu „Rzeczpospolitej” zaj¹³ on 11 miejsce wœród
najlepszych szpitali w Polsce. To
coœ znaczy. I jest szpitalem samorz¹dowym, rangi wojewódzkiej. Nie
gro¿¹ mu wiêc takie sytuacje, jakie
mia³y miejsce w szpitalu w Resku,
gdy dwie firmy robi¹ sobie na z³oœæ,
nie zwa¿aj¹c na pacjentów. Trzeba
przypomnieæ radnym, ¿e wy³¹czano
tam ju¿ pr¹d (sprawa trafi³a nawet do
prokuratury), zamykano drzwi na
klucz, blokowano windê, Intermed
wypowiedzia³ umowê podnajmu
Chirurgowi, który mia³ wyprowadziæ
siê z dnia na dzieñ, zablokowa³ dostêp do laboratorium, odcinaj¹c go
od uzyskiwania szybkich wyników

Problem stworzony
sam dla siebie?
W mojej ocenie b³¹d pope³niono
na pocz¹tku powstania powiatu,
gdy szpitala nie przejêto. Ówczesny
starosta Halina Szymañska z Zarz¹dem wda³a siê w za¿arte potyczki z
Zarz¹dem Powiatu Stargardzkiego,
upieraj¹c siê, ¿e z takim d³ugiem szpitala nie przejmie. Tylko, ¿e i wtedy i
teraz, szpitale maj¹ podobne d³ugi
albo i wiêksze i funkcjonuj¹. Trzeba
by³o braæ, walcz¹c o jego choæby
czêœciowe zmniejszenie, bo dzisiaj
bylibyœmy w innym miejscu. Nie bior¹c Powiat £obeski wy³¹czy³ siê z
decydowania o jego losie. Bior¹c,
mo¿na by³oby przez te lata zrobiæ
wiele (by³y programy odd³u¿eniowe, s¹ fundusze unijne itp.). Powiat
ma wiêksz¹ rangê przy za³atwianu
wielu spraw, ni¿ firma. Od lat przypatrujê siê, jak rozwi¹zuj¹ te sprawy
s¹siednie powiaty. Œwidwin w³aœnie
wydzier¿awi³ szpital w drodze przetargu, w Drawsku Zarz¹d w ka¿dym
miesi¹cu zapoznaje siê i analizuje
sprawozdania finansowe swojego
szpitala. Udzieli³ mu po¿yczki, placówka wesz³a w program restrukturyzacji d³ugów. Radni pilnuj¹ i dogl¹daj¹. Nasi nie musieli, bo nie wziêli szpitala, a wiêc i problemu. Czasami zastanawiam siê, czy nie by³a to
œwiadoma decyzja. Szukam usprawiedliwienia, ¿e powiat nie da³by
sobie rady finansowo, bo jest ma³y.
Ale czy rzeczywiœcie ktoœ wtedy tak
myœla³, tego nie wiem. Po ostatniej
sesji wiem, ¿e radni nie lubi¹ problemów. Ich rozwi¹zywanie wymaga
wysi³ku, woli, wyobraŸni, determinacji, ale jak siê przyzwyczai³o, ¿e
sesje trwaj¹ 45 minut, to nagle wrzucony problem mo¿e zak³uciæ b³ogi
stan bycia radnym powiatowym.
Szpital powiatotwórczy
Patrz¹c w Gryficach na iloœæ szyldów lekarzy oferuj¹cych swoje
us³ugi, od dawna wiem, ¿e szpital
mo¿e byæ powiatotwórczy, w zakresie medycznym. Po prostu „obrasta”
specjalistami, firmami go obs³uguj¹cymi, poszerza siê wykwalifikowana
kadra, roœnie oferta dla mieszkañców. Nie ma problemów z lekarzami
rodzinnymi, sprzêtem i us³ugami
specjalistycznymi,
dostêpnoœci¹
do nich. Nastêpuje naturalny przyrost zasobów sfery medycznej, z korzyœci¹ dla mieszkañców. Tworzy siê
naturalna konkurencja, wymuszaj¹ca jakoœæ. O jakoœci powiatowej
s³u¿by zdrowia zmilczê, bo chyba
tylko radni nie wiedz¹, jak jest z³a.

Szpital w Resku nie bêdzie powiatotwórczy, bo lekarze bêd¹ tam przyje¿d¿aæ i odje¿d¿aæ. Niczym nie „obroœnie”. Nie bêdzie promieniowaæ
sw¹ jakoœci¹ na £obez. Kiedyœ rzuci³em nawet pomys³, by za kilka milionów wybudowaæ ma³y szpitalik w
£obzie. Mo¿e dopiero wtedy zaczê³yby siê zmiany. Nie zaczn¹, bo nikomu na tym nie zale¿y.
Wieczni obroñcy uciœnionych
Radni poddali siê emocjom, narzuconym
przez
„etatowych”
obroñców szpitala, a obecnie ju¿
nawet nie szpitala, ale firm go dzier¿awi¹cych. Jak zwa³, tak zwa³, zawsze coœ znajdzie siê do obrony.
Gdybym sprz¹dzi³ listê tytu³ów, jakie przez te lata walki przewinê³y siê
w gazetach lokalnych, to mo¿na
by³oby siê zdumieæ. Mo¿e i sporz¹dzê. Zawsze dramatyczne, zawsze
emocjonalne, ale zawsze na pierwszej linii frontu „zawodowa” obroñczyni pani Zofia Krupa. Szkoda, ¿e
nie przyku³a siê do kaloryfera, jak
pracê straci³y pielêgniarki, po objêciu szpitala przez firmê pana Jacka
Kargula. To, ¿e obok niej pojawi³a siê
radna Sejmiku pani Halina Szymañska i stanê³a w obronie Intermedu,
te¿ nie dziwi. Co prawda wyborcy
rzadko j¹ widzieli przez trzy lata, ale
tej sprawy widocznie nie mog³a odpuœciæ. Mo¿e dlatego, ¿e jest cz³onkiem zarz¹du spó³ki „Europejska
Akademia Umiejêtnoœci Wsparcie i
Rozwój” z siedzib¹ w Tarnowie, której wiceprezesem jest pan Kargul, a
której prezesem by³a wczeœniej pani
Ma³gorzata Rohde. O tych zwi¹zkach poinformowa³ nas jeden z czytelników, dopisuj¹c: „wspólna dzia³alnoœæ gospodarcza wymienionych osób stawia pod znakiem zapytania obiektywnoœæ by³ej pani
starosty”. Ja tam w obiektywnoœæ
jako tak¹ nie za bardzo wierzê, ale te¿
nie jestem zwolennikiem polityki
klientelizmu, w której wszyscy sobie
coœ nawzajem za³atwiaj¹ ponad g³owami wyborców. Nie bardzo te¿ wierzê, by w tej sprawie chodzi³o o obronê pracowników, bo i kiedy. Radna
Szymañska, jak podaje w swoim
oœwiadczeniu, zarobi³a w 2008 roku
170 tysiêcy z³otych (zatrudniaj¹c siê
pod drodze w „Bioetanolu”, co za
wybór!). Czy w takim zabieganiu jest
jeszcze czas na zajmowanie siê duperelami? A ¿yæ z czegoœ trzeba. Jak
ma siê trzy mieszkania, to trzeba
myœleæ o czwartym, a dzisiaj nic nie
zapewnia takich dochodów, jak polityka.
W tym towarzystwie objawi³ siê
radny pan Pawe³ Bot, ze swoim
wnioskiem, o odwo³anie wicestarosty, ponoæ w imieniu swoich wyborców. Mia³ zapewne na myœli bur-

mistrz Gra¿ynê Karpowicz, która go
zatrudni³a w urzêdzie, zaraz po wyborach. Jak do tego dodamy radn¹
El¿bietê Pileck¹ z Samoobrony, za³o¿onej w £obzie przez wiadomo kogo,
to mamy fajn¹ komitywê.
Karty na stó³
Zarz¹d Powiatu zapewne podpisze umowy z Intermedem i Chirurgiem. Oczywiœcie na bezdennie g³upi wniosek radnego Mieczys³awa
Fojny, by przydzieliæ kontrakt obu
spó³kom. Ba, radni nawet tê g³upotê
przeg³osowali. Jutro radny Fojna
wstanie i powie, by nie og³aszaæ
przetargów, tylko on sam bêdzie
wskazywaæ, jakie firmy wybieraæ. To
powinno byæ karalne, a tu nikt nawet
nie zaprotestowa³, taki amok ogarn¹³
salê. A raczej lobbing.
Mnie to ani grzeje, ani ziêbi mo¿e byæ w Resku Intermed i Chirurg. Jak siê zgodz¹, bêdzie dobrze,
jak nie – bêdzie cyrk. Na szczêœcie
jestem na tyle poza tymi interesami,
¿e mogê wyraziæ zdanie odrêbne i
opisaæ gry tu uprawiane. Id¹ wybory i zaczyna robiæ siê gor¹co. Mieszkañcy powinni wiedzieæ - kto, gdzie,
jak i kiedy dorzuca do pieca.
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Wypadek na drodze
£obez – Wêgorzyno

Na zakrêcie
uderzy³
w drzewo.
Zgin¹³
na miejscu
W niedzielê rano, 6 grudnia br.,
dosz³o do powa¿nego wypadku na
trasie W 151, £obez - Wêgorzyno.
Kieruj¹cy samochodem marki Lancia Libra, m³ody mieszkaniec powiatu œwidwiñskiego, z nieustalonych
na chwilê obecn¹ przyczyn, zjecha³
na lewy pas jezdni i uderzy³ w przydro¿ne drzewo. Do wypadku dosz³o
na zakrêcie, na wysokoœci drogi do
Gardna.
Kierowca poniós³ œmieræ na miejscu. Jeden z pasa¿erów, 30 letni mê¿czyzna, dozna³ ogólnych obra¿eñ
cia³a i pozosta³ na obserwacji w szpitalu, drugi natomiast zosta³ zwolniony po przebadaniu przez lekarza. (kp)
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Zmar³a Ludwika Guriew (1923 – 2009)
W œrodê, 2 grudnia, zmar³a w
£obzie Ludwika Guriew. Zosta³a
pochowana na cmentarzu komunalnym, w sobotê, 5 grudnia.
¯egnali j¹ ³obescy Sybiracy, licznie przybyli mieszkañcy, delegacje Zwi¹zku Sybiraków ze Szczecina i Nowogardu. Mszê odprawi³
i s³owo po¿egnalne wyg³osi³
ksi¹dz Dominik Zakrzewski. W
imieniu Sybiraków ¿egna³a J¹
przewodnicz¹ca Ko³a Sybiraków
Zofia Majchrowicz. Hymn Sybiraków zaintonowa³ Edward Daszkiewicz. Po¿egna³ swoj¹ Dyrektor w imieniu wychowanków.
Œp. Ludwika Guriew przez 19 lat
by³a
przewodnicz¹c¹
Ko³a
Zwi¹zku Sybiraków w £obzie. Wychowywa³a siê bez ojca, który
zgin¹³ w Katyniu. 10 listopada w
naszej gazecie ukaza³ siê tekst
podsumowuj¹cy te 19 lat, autorstwa pani Zosi Majchrowicz i
pana Tadeusza Barañskiego.

By³ podziêkowaniem Pani Prezes
za jej trud organizowania i prowadzenia Ko³a w £obzie. Jeszcze w
ubieg³ym roku zorganizowa³a obchody okr¹g³ych rocznic zsy³ek, powstania Zwi¹zku Sybiraków, jego

reaktywowania,
powstania
Ko³a w £obzie. Z tej uroczystoœci
pochodzi zdjêcie. Pani „Lusia”
mocnymi zg³oskami zapisa³a
siê w historii £obza. Pamiêtajmy o niej.
Redakcja
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Na ten teren nie ma ¿adnych badañ. Ostatnie by³y robione pod koniec lat 80., jednak wyniki by³y negatywne.

Kopalnie kupi³y... plantacjê orzecha
(WÊGORZYNO). Gra o sto³ki w
tym mieœcie rozpoczê³a siê na dobre. O tym jak szafowaæ pó³prawdami Czytelnicy przekonali siê po
ostatnich artyku³ach w lokalnej
prasie, dotycz¹cych ludzi tego miasta. Afera ¿wirowa mia³a kolejne
ods³oniêcie i kolejnym razem
sprzedano mieszkañcom Wêgorzyna stek bzdur.
Wielki tytu³ – „Wêgorzyno straci³o miliony”, rzeczywiœcie jest w
stanie poruszyæ. Jednak zaprzeczaj¹ce sobie informacje ka¿¹ siê zastanowiæ, czy redaktor w ogóle wie, o
czym pisze. Najpierw twierdzi, ¿e
wstêpne badania kosztuj¹ 3.200 z³,
po czym kilka zdañ dalej, ¿e koszt
badañ wyniós³by 62 tys. z³.
Niektórzy nie widz¹ ró¿nicy pomiêdzy badaniami geotechnicznymi, a geologicznymi.
Szczeciñska telewizja pod koniec listopada wyemitowa³a program, w którym przedstawiono dokument z 1994 roku. W pismie ówczesny burmistrz R. Brodziñski
zwraca siê do Wojewody o odrolnienie czêœci dzia³ki 88/1 o powierzchni
56,86 ha (obecna 88/4).
Skoro znaleziono wniosek o odrolnienie, a nie znaleziono decyzji
Wojewody, to dzia³ka byæ mo¿e nie
zosta³a odrolniona. Aby j¹ odrolniæ,
musia³yby byæ ku temu podstawy
np. udokumentowane z³o¿a, a takich
dokumentów nie ma. Nawet gdyby
zrobi³ to, zak³adaj¹c, ¿e skoro Kopalnie wesz³y na pierwsz¹ czêœæ dzia³ki,
to byæ mo¿e zainteresuj¹ siê i drug¹
czêœci¹ i tam rozpoczn¹ eksploatacjê
z³ó¿, to i tak dzia³ka pozostaje roln¹,
dopóki na teren ktoœ nie wejdzie.
Sama decyzja bowiem nie jest odrolnieniem.
W latach 90. dzia³ka nale¿a³a do
Agencji W³asnoœci Rolnej Skarbu
Pañstwa. Kopalnia dzia³a³a po drugiej stronie drogi. Do Urzêdu Miasta
zwróci³a siê, aby wy³¹czyæ czêœæ
dzia³ki 88/1 (30,60 ha – obecnie dzia³ka 88/3) z gruntów rolnych. To by³
sygna³ dla Urzêdu, ¿e na tej dzia³ce
mo¿e znajdowaæ siê coœ interesuj¹cego. Wówczas to w³aœnie ówczesny burmistrz Ryszard Brodziñski
optowa³ za tym, aby przej¹æ tê dzia³kê na rzecz miasta za d³ugi, jakie
Kombinat PGR mia³ z tytu³u podatków. Wci¹¿ jednak by³a to dzia³ka 88/
1. Szczeciñskie Kopalnie Surówców
Mineralnych (SKSM) by³y na dzia³ce 88/1. Przez prawie 10 lat mia³y tu
urz¹dzenia, które po wybraniu z³o¿a
zosta³y zdemontowane.
W 2005 roku SKSM zwróci³y siê
do gminy z informacj¹, ¿e z³o¿e ¿wiru
zosta³o wyeksploatowane, a wyrobisko zrekultywowane, w zwi¹zku z
czym chc¹ gminie zwróciæ dzier¿awion¹ nieruchomoœæ. Jednoczeœnie
SKSM przedstawi³y gminie „Doku-

mentacjê rekultywacji terenów kopalni kruszywa naturalnego Storkowo, w której zapisano: „Zasoby geologiczne, przemys³owe z³o¿a na dzia³ce 88/1 zosta³y wyeksploatowane, a
dzia³alnoœæ wydobywcza zakoñczona w lipcu 2004 roku”.
Dopiero po wyeksploatowaniu i
usuniêciu sprzêtu z dzia³ki, teren
zosta³ podzielony na dwie – obecne
88/3 i 88/4. Na tê, z której korzysta³a
Kopalnia i na tê, któr¹ kopalnia nie
wykorzysta³a. Podzia³ by³ konieczny, aby móc zrekultywowaæ wyeksploatowan¹ czêœæ.
Na mapach (aktualnych do dzisiaj) pok³ady ¿wiru zaznaczone s¹
jedynie na czêœci dzia³ki 88/1 (obecnej 88/3), dalsze czêœci s¹ oznaczone jako nieekonomiczne do eksploatacji. Dyrektor Kopalni wówczas
„nie wiedzia³” o z³o¿ach i nie chcia³
kupiæ dzia³ki za 200 tys. z³ (mia³ prawo pierwokupu, jako firma maj¹ca
koncesjê, mia³ równie¿ mo¿liwoœæ
dzier¿awy, bo przecie¿ by³ tam i eksploatowa³, mia³ prawo o zwrócenie
siê do gminy o odrolnienie kolejnej
czêœci dzia³ki – nie zrobi³ tego), a
teraz kupuje za 2,5 miliona z³. Kopalnia tym razem nie wyst¹pi³a do gminy o odrolnienie dzia³ki. Kupi³a
grunt rolny z plantacj¹ orzecha w³oskiego i przys³uguj¹cymi na ni¹ dop³atami unijnymi. Mo¿e tu wietrzy
interes?
Nie by³o badañ – mówi geolog
Nie by³o nowych badañ, nie by³o
nowych odwiertów i nie ma koncesji
wydawanej przez geologa wojewódzkiego, na wydobywanie ¿wiru
na tej dzia³ce. Bez tej koncesji Kopalnia niczego wydobyæ nie mo¿e.
W artykule jest mowa o rzekomych badaniach, tylko, ¿e o tych
badaniach geolog wojewódzki te¿
nic nie wie, a to on wydaje koncesjê
na badania.
Dziwnym wiêc wydaje siê, ¿e bez
nowych badañ, bez nowej wiedzy,
bez odrolnienia dzia³ki i bez koncesji
Kopalnia kupuje za 2,5 miliona z³
coœ, co mog³a wydzier¿awiæ, b¹dŸ
kupiæ ju¿ kilkanaœcie lat temu, za 10
proc. obecnej kwoty.
Radny Wolter podczas Komisji
poœwiêconej ¿wirom, wci¹¿ zadawa³
jedno pytanie – jak to jest, ¿e z³o¿e
koñczy siê na jednej dzia³ce, a na
drugiej ju¿ go nie ma. Mo¿e zrozumie, gdy doczyta, ¿e podzia³ nast¹pi³
po eksploatacji.
Burmistrz Karpowicz twierdzi, ¿e
dz. 88/4 zawiera cenne z³o¿a ¿wiru. O
to, jak cenne s¹ to z³o¿a, zapytaliœmy
geologa wojewódzkiego Witolda
Pulkowskiego.
- Na ten teren nie ma ¿adnych
badañ. By³y robione pod koniec lat
80., jednak wyniki by³y negatywne.
Na dzia³kê 88/4 nie ma ¿adnej koncesji, ani na rozpoznanie czy s¹ z³o¿a,

ani tym bardziej na wydobycie. Nikt
te¿ nie zwróci³ siê o wydanie koncesji pozwalaj¹cej na wykonanie badañ geologicznych stwierdzaj¹cych, czy na tej dzia³ce s¹ z³o¿a –
powiedzia³ geolog wojewódzki Witold Pulkowski.
Jak nas poinformowa³ geolog
wojewódzki, aby móc w ogóle przyst¹piæ do badañ geologicznych,
musi byæ wydana przez niego koncesja na te badania. Na powierzchni
50. ha nale¿y wykonaæ minimum 50
otworów, przynajmniej jeden na 1 ha
o g³êbokoœci 10 metrów. Koszt wykonania jednego otworu wynosi
oko³o 600 z³, co ju¿ daje koszt rzêdu
oko³o 30 tys. z³. Same otwory jednak
nie wystarcz¹. Konieczne s¹ jeszcze
badania laboratoryjne oraz dokumentacja techniczna. To kolejne 30
tys. z³. Jest jeszcze koszt udzielenia
koncesji od kilometra rozpoznania.
W sumie, aby wykonaæ badania na
dzia³ce o powierzchni oko³o 50. ha,
nale¿y liczyæ siê z kosztem ponad 60
tys. z³. Trudno mieæ koncesjê na
wydobycie na dzia³ce rolnej, bêd¹cej plantacj¹ orzecha w³oskiego.
Mapa z 1988 roku, na której potwierdzone s¹ z³o¿a na czêœci dzia³ki
88/1 (dzisiaj 88/3), widoczne s¹ równie¿ odwierty na obecnej dzia³ce 88/
4, na której rzekomo s¹ ogromne
pok³ady ¿wiru.
Na czêœci obecnej dzia³ki 88/4
by³o wykonanych kilka odwiertów,
które wykaza³y negatywny wynik.
W zwi¹zku z tym odwiertów tych nie
uwzglêdniono przy nanoszeniu na
mapê z³ó¿. Gdyby by³y pozytywne,
to z³o¿e znalaz³oby siê w granicach
mapy. Dlaczego wiêc teraz s¹? Na to
pytanie odpowiada geolog wojewódzki.
- W tamtych latach by³y ostrzejsze
kryteria bilansowoœci. Teraz to zale¿y
od inwestora. Jeœli jest zbyt na piasek
z glin¹, to nie ma sprawy – mo¿e kopaæ.
Niegdyœ zak³adano ostre parametry, i
tak, jeœli mi¹¿szoœæ by³a mniejsza ni¿
10 metrów, dyskwalifikowano teren,
jako nie nadaj¹cy siê do eksploatacji.
Dzisiaj tego nie ma.
Wszystko zale¿y od inwestora.
Jeœli ma zbyt na piasek z glin¹ na

nasyp pod drogê albo na glinê pod
rekultywacjê wysypisk, to mo¿e kopaæ, nawet tam, gdzie nie ma udokumentowanych z³ó¿. Jednak taki
piach do budownictwa nie nadaje
siê. A na dzia³ce 88/4 udokumentowanego z³o¿a nie ma.
- W ubieg³ym roku zwróci³a siê
do nas burmistrz Wêgorzyna i pyta³a, w jaki sposób stwierdziæ, czy na
danym terenie jest z³o¿e. Badania na
tej dzia³ce robi³a chyba firma z Po³czyna-Zdroju. Powiedzieli, ¿e wykonali badania geotechniczne. Takie badania wykonuje siê pod budownictwo, a nie do stwierdzenia,
czy s¹ kopaliny – doda³ geolog wojewódzki Witold Pulkowski.
Jeœli jednak na dzia³ce 88/4 by³y
robione badania geologiczne, jak
uparcie twierdzi burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz i radny
Marian Wolter, bez powiadomienia
o tym geologa wojewódzkiego, to
najzwyczajniej w œwiecie zosta³o
z³amane prawo, przy wiedzy organów gminnych. Jeœli nawet badania
potwierdzi³y, ¿e s¹ z³o¿a, to z³o¿a te
w latach 80. nie spe³nia³y norm, pozwalaj¹cych na naniesienie ich na
mapê, a skoro tak jest, to s¹ to z³o¿a
o niskich parametrach, co oznacza
niewielki pok³ad i piach z glin¹.
¯adne wiêc szczególnie wysokowartoœciowe pok³ady, jakby chcia³a
burmistrz wraz z radnym. Grunt, to w
odpowiednim czasie wywo³aæ odpowiedni¹ aferê, bo wszak wybory
ju¿ w roku przysz³ym.
Na razie Prokuratura Rejonowa w
£obzie wys³a³a akta do ABW celem
sprawdzenia okolicznoœci. W tej
chwili prokurator rejonowy Klaudia
Karpiñska-Gesikiewicz nie jest w
stanie powiedzieæ, czy pismo przedstawione jej przez redaktora Kroniki
Szczeciñskiej jest nowym dokumentem w sprawie, czy nie, akta bowiem
licz¹ 600 stron. Przypominamy, ¿e
wczeœniej Prokuratura Rejonowa w
£obzie odmówi³a wszczêcia postêpowania. Obecnie oczekuje na wyniki sprawdzenia z ABW i dopiero
po ich wp³yniêciu zdecyduje, co dalej.
mm
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A pacjent jak zwykle na koñcu

Kto zarz¹dzi szpitalem
(£OBEZ). W miniony czwartek
podczas sesji Rady Powiatu rozegra³a siê kolejna gra o szpital. Tym
razem tematem sesji by³ przysz³y
kszta³t organizacyjny szpitala w Resku, bowiem 15 grudnia ma zostaæ
podpisany akt notarialny. Obiekt
szpitala przejdzie na rzecz powiatu
³obeskiego.

Niewielka sala konferencyjna w
starostwie wype³niona by³a po brzegi. Na sesji zjawili siê pracownicy
szpitala z obu firm wraz ze swoimi
szefami z Intermedu i Chirurga, ujawnili siê te¿ dzia³acze polityczni. Gra
sz³a wszak o pieni¹dze i poziom
œwiadczonych us³ug. Na drugi dzieñ
zarz¹d powiatu mia³ zdecydowaæ kto
w przysz³ym roku bêdzie prowadzi³
szpital w Resku. Boje toczy³y siê
przez dwie godziny, jednak w ca³ej
dyskusji zabrak³o pacjentów, choæ
to z myœl¹ o nich nast¹pi³y wydarzenia, o których czêœæ radnych dowiedzia³a siê dopiero podczas sesji. Te
same wydarzenia dzia³acze polityczni starali siê wykorzystaæ przeciwko
pomys³odawcom.
Na wstêpie sesji wicestarosta
Ryszard Brodziñski przedstawi³ harmonogram dzia³añ, podejmowanych
w ostatnim okresie. Wiele pism kr¹¿y³o pomiêdzy starostwem i spó³kami zarz¹dzaj¹cymi szpitalem w Resku, ale i Marsza³kiem Województwa o mo¿liwoœci prowadzenia szpitala przez Zachodniopomorski Szpital Specjalistyczny - Gryfice i przez
Szpital Powiatowy im. Matki Teresy
z Kalkuty w Drawsku Pomorskim.
W³aœnie ewentualnoœæ przejêcia
us³ug przez Gryfice wzbudzi³a wiele
kontrowersji i emocji. Wszak w tym
wypadku spó³ki prowadz¹ce us³ugi
medyczne w Resku straci³yby kontrakt. Spó³ki mia³y o co walczyæ,bowiem kontrakt opiewa na bagatela
5,5 milionów z³ rocznie. By³o siê o co
biæ, tote¿ wytoczono najciê¿sze
dzia³a.

Zadziwiaj¹ce jednak, ¿e dzia³a te
w obronie spó³ki prywatnej a przeciw wysokospecjalistycznym us³ugom szpitala wojewódzkiego i lepszym warunkom pracy dla pracowników szpitala wytoczy³o dwóch radnych powiatowych: El¿bieta Pilecka
i Pawe³ Bot. Tu warto zauwa¿yæ, ¿e
Wêgorzyno od pocz¹tku by³o w
ogóle niechêtne do kupna szpitala.
Dzia³a w obronie Intermedu wytoczy³a równie¿ radna sejmiku wojewódzkiego Halina Szymañska oraz
przewodnicz¹ca Zwi¹zków Zawodowych Zofia Krupa.
Jeszcze w poniedzia³ek przed
sesj¹ w starostwie mia³o miejsce
spotkanie ze wszystkimi podmiotami, które zarz¹d powiatu bra³ pod
uwagê. Po spotkaniu Intermed wystosowa³ pismo do wszystkich radnych powiatowych, w którym pisze,
¿e jest jedynym doœwiadczonym
podmiotem, który ju¿ od szeœciu lat
prowadzi tam dzia³alnoœæ i poradzi
sobie przez nastêpne lata. Nie ma w
piœmie s³owa o nieporozumieniach z
Chirurgiem, a przecie¿ to w³aœnie te
nieporozumienia doprowadzi³y do
tego, ¿e zarz¹d zacz¹³ poszukiwaæ
alternatyw. Spó³ki przez ca³y rok nie
potrafi³y dojœæ do zgody. Przypominamy, ¿e pracownicy skar¿yli siê, ¿e
jeden z podmiotów odcina³ energiê
elektryczn¹ dla drugiej firmy, zamykana jest winda dla pacjentów, którzy trafiaj¹ na oddzia³ chirurgii, s¹
k³opoty z dostêpem do laboratorium
i innych pomieszczeñ koniecznych
do prawid³owego funkcjonowania.
W liœcie natomiast znalaz³y siê s³owa: „Dzia³ania (…) Zarz¹du Powiatu
zmierzaj¹ wyraŸnie do œwiadomego,
z góry zaplanowanego, wyeliminowania naszego zak³adu z dalszego
prowadzenia szpitala w Resku”.
Podczas ostatniej sesji przedstawiciele firm powiedzieli, ¿e nie widz¹
mo¿liwoœci dalszej wspó³pracy w
jednym obiekcie i najlepiej by by³o,
gdyby szpital prowadzi³a jedna fir-

ma. W takiej atmosferze zarz¹d poprosi³ na rozmowy cztery podmioty
– dwa z Reska, szpital Gryfice i Drawsko Pomorskie. Podczas poniedzia³kowych rozmów dr J. Kargul z firmy
Intermed zadeklarowa³, ¿e mo¿e
wytrzymaæ wspó³pracê z Chirurgiem
do konkursu, jeœli powiat okreœli
szybki jego termin.
W konkurencyjnej gazecie ukaza³ siê artyku³ z informacj¹, ¿e powiat
³obeski chce kupiæ szpital, a nastêpnie oddaæ go za z³otówkê Gryficom.
W pi¹tek zarz¹d mia³ podj¹æ decyzjê,
wicestarosta zaznaczy³, ¿e jeszcze
wówczas, w czwartek ¿adna decyzja
podjêta nie zosta³a. Starosta A. Gutkowski zapewni³, ¿e wybór nast¹pi
dopiero po obradach Rady, a zarz¹d
weŸmie pod uwagê zdania osób znajduj¹cych siê na sali.
Jako pierwsza g³os zabra³a radna
El¿bieta Pilecka, która oœwiadczy³a,
¿e w 2010 roku szpitalem mia³ zarz¹dzaæ Chirurg i Intermed. Zwróci³a
uwagê na ludzi tam zatrudnionych.
Zarzuci³a te¿ zarz¹dowi k³amstwo.
– Konkurs jest rozstrzygniêty,
a sk³adanie ofert jest do jutra do
godz. 10.00. Wiemy, ¿e szpital w Resku przejm¹ Gryfice – powiedzia³a.
Zwróci³a równie¿ uwagê, ¿e Gryficom zaoferowano szpital za z³otówkê.
– Czy pani rozumie takie pojêcie jak symboliczna z³otówka? Trze-

ba byæ idiot¹, by myœleæ, ¿e rzeczywiœcie chcemy oddaæ szpital za z³otówkê – powiedzia³ starosta powiatu Antonii Gutkowski.
Wiele s³ów zarówno ze strony
radnych, jak i zebranych na sali pad³o odnoœnie mo¿liwoœci kontrakto-,
wania, udzielenia promesy, czasu jej
udzielania i tego, kto to ma zrobiæ.
Radny Pawe³ Bot zwróci³ uwagê, ¿e
stawka idzie o 5,5 miliona z³, czyli tyle
ile Gryficom brakuje w bud¿ecie.
Widzia³ w tym zagro¿enie, twierdz¹c,
¿e Gryfice zrobi¹ z tym, to co bêd¹
chcia³y. Jakby nie wiedzia³, ¿e samorz¹d nie mo¿e zrobiæ z pieniêdzmi to,

co chce, bo Resko podlega³oby bezpoœrednio pod Marsza³ka.
Na nic zda³y siê proœby starosty
o to, aby nie staraæ siê nikomu „dokopaæ”, mia³o siê wra¿enie, ¿e czêœæ
radnych i czêœæ zebranych na sali
w³aœnie tylko po to na te obrady
przysz³a.
Radny Mieczys³aw Fojna z³o¿y³
wniosek, aby przed³u¿yæ umowê dla
Intermedu i Chirurga, tak ja by³o to
obiecane podczas ostatniej sesji
Rady Powiatu i by³ to jeden z nielicznych konkretnych g³osów, o jakie
prosi³ starosta – czyli podaæ kandydata i uargumentowaæ wybór.
G³os zabra³a Halina Szymañska
radna Sejmiku Wojewódzkiego, ale i
te¿ by³a starosta powiatu ³obeskiego,
która, mia³a szansê przej¹æ szpital
jeszcze, gdy sama by³a szefow¹ powiatu. Wówczas tego nie zrobi³a. Pojawi³a siê, gdy szpital jest ju¿ niemal
w rêkach starostwa, by broniæ prywatnej spó³ki. T³umaczy³a, ¿e w piœmie skierowanym do cz³onka Zarz¹du Województwa Zachodniopomorskiego Marka Hoka op³ata za nieruchomoœci i ruchomoœci wynosi dos³ownie 1 z³. Równie¿ uzna³a, ¿e decyzja, jak wynika z pism, zosta³a ju¿ przez
zarz¹d powiatu ³obeskiego podjêta.
– Zarz¹d podejmie to, co zdecyduje, a nie rada – powiedzia³a.
Na te s³owa z sali s³ychaæ by³o
s³owa: „ to skandal”. Podkreœlano za
to, ¿e Intermed p³aci³ 500 tys. z³, ale
przez trzy lata, co daje œredni¹ kwotê
za dzier¿awê w wysokoœci 14 tys. z³
miesiêcznie. O podobnych kwotach
mówi³ starosta, jego s³owa jednak
by³y szybko zakrzyczane.
Na niewiele zda³y siê t³umaczenia
starosty A. Gutkowskiego, który
stwierdzi³, ¿e dyrektor szpitala w
Gryficach nie mia³ prawa u¿ywaæ
takich s³ów w piœmie do swojego
szefa – Marsza³ka Województwa. Na
nic te¿ zdawa³y siê zapewnienia
cz³onków zarz¹du powiatu ³obeskiego, ¿e ¿adnej decyzji jeszcze nie podjêli. Mia³o siê wra¿enie, ¿e uczestnicy sesji i radni wiedz¹ lepiej. Cz³onek
zarz¹du Ryszard Sarna t³umaczy³
zebranym, ¿e symboliczna z³otówka,
o któr¹ jest tyle dyskusji, to niewielka kwota. T³umaczy³ równie¿, ¿e nigdy zarz¹d nie traktowa³ szpitala,
jako przedsiêwziêcia biznesowego,
aczkolwiek dla firm prowadz¹cych
szpital jest to wielki interes do wziêcia i wielkie pieni¹dze, bo przecie¿ 5,5
miliona z³.
– Naszym zadaniem jest zapewniæ mo¿liwie najlepsze us³ugi w
powiecie. Pieni¹dze zamiast na
czynsz, pójd¹ na leczenie pacjentów. Jesteœmy œwiadomi ile pracy
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w³o¿y³y w szpital obecne firmy. Ale
list, skierowany do radnych przez
firmê Intermed brzmi skandalicznie –
jest to oskar¿enie zarz¹du i to pisze
nasz potencjalny partner – powiedzia³ radny R. Sarna.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marek Kubacki powiedzia³, ¿e radni
nie boj¹ siê odpowiedzialnoœci. Czy
to zdanie okaza³o siê prawdziwe w
œwietle dalszej dyskusji?
Radny powiatowy Zdzis³aw
Trojga zauwa¿y³, ¿e i tak ka¿da z³otówka wyci¹gniêta ze szpitala w ramach dzier¿awy wraca do niego
dziesiêciokrotnie, nie ma wiêc sensu
dyskusja o wysokoœci czynszu.
– Podczas rozmowy w poniedzia³ek chcieliœmy wiedzieæ, jaka jest
sytuacja miêdzy podmiotami w Resku. Podczas ostatniej sesji by³a
mowa, ¿e te podmioty nie mog¹ razem
funkcjonowaæ – zauwa¿y³ Z. Trojga.
Swoje zdanie wypowiedzia³ równie¿ Jan Zdanowicz, pi¹ty cz³onek
zarz¹du, który stwierdzi³, ¿e i jego
bol¹ sformu³owania, jakie pad³y na
sali. Zauwa¿y³, ¿e zamykanie windy
itd. stwarza zagro¿enie dla szpitala.
Doda³ przy tym, ¿e podczas tej sesji
ujawnili siê ludzie, którzy wykorzystuj¹ szpital do walki politycznej.
W koñcu kluczowe pytanie zada³
przewodnicz¹cy Rady Powiatu Marek Kubacki. Interesowa³o go, jak
dalsz¹ wspó³pracê wyobra¿aj¹ sobie Intermed i Chirurg. Zawiód³by
siê ten, kto spodziewa³by siê konkretnej odpowiedzi. Zarówno przedstawiciele jednej, jak i drugiej firmy
stwierdzili, ¿e s¹ sk³onni do zgody i
porozumienia, jednak przy... mediatorze. Jacek Kargul szef Intermedu
przyzna³ przy tym, ¿e takim negocjatorem stara³a siê byæ Halina Szymañska, ale nie uda³o siê jej. Mówi³ te¿ o
tym, ¿e niejednokrotnie prosi³ staro-
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stwo, by zajê³o siê zarz¹dzaniem
spornymi czêœciami wspólnymi. Dr
Gromowski o zarz¹dzanie czêœciami
wspólnymi prosi³ likwidatora, ten
nie zgodzi³ siê, podobnie zgody nie
wyrazi³o starostwo. Firmy chc¹
wiêc, aby pogodzi³ ich i doprowadzi³

do porozumienia miêdzy nimi ktoœ ze
starostwa. Chc¹ te¿, aby to powiat zarz¹dza³ czêœciami wspólnymi, o które
tocz¹ siê boje, a spó³ki bêd¹ pracowaæ
na swoich oddzia³ach i wówczas bêdzie spokój. Ta postawa w³aœnie by³a
miêdzy innymi przyczynkiem do szukania innego oferenta, który sam
bêdzie w stanie zarz¹dzaæ ca³oœci¹ i
nie nie bêdzie konfliktów rzutuj¹cych
na ca³oœæ pracy i szpitala.
Gdyby radni zechcieli zwróciæ
uwagê na ten aspekt, byæ mo¿e w
inn¹ stronê potoczy³aby siê dyskusja. Bo tak naprawdê w wyniku walki
tych dwóch firm najbardziej cierpi
pacjent – to on nie ma dostêpu do
windy, do laboratorium, a jedzenie
przywo¿one jest z zewn¹trz. To on
musi pokonywaæ bariery, jakie s¹
sztucznie stwarzane przez walcz¹ce

strony. Szkoda te¿, ¿e ani radni ani
zebrani na sali nie zwrócili uwagi na
konsekwencje zarz¹dzania czêœciami wspólnymi przez powiat. Mo¿e
wtedy dotar³oby do nich, ¿e ktoœ
bêdzie musia³ za to zap³aciæ i nie
bêdzie to pokrywane, tak jak dotychczas z kontraktów, ale z pieniêdzy
podatnika.
Dr Gromowski szef Chirurga zauwa¿y³, ¿e w £obzie dzia³aj¹ poradnie, gdzie wspólnie z Intermedem
funkcjonuje jego firma i nie ma
zgrzytów. Wiêc mo¿na.
Radna Pilecka ponownie zabieraj¹c g³os stwierdzi³a, ¿e jeœli na obiekcie w Resku nie bêdzie Chirurga i Intermedu, to wówczas 60 osób straci
pracê. Nie pomyœla³a jednak, kto by
wówczas tam pracowa³. Oczywistym
jest, ¿e w takich wypadkach zmieniaj¹
siê szefowie, a nie pracownicy. Przy
za³o¿eniu wejœcia podmiotu samorz¹dowego nie by³oby samozatrudnienia, jak jest w tej chwili, a poza tym
podmiot publiczny, jego struktura
wymaga wiêkszej obsady pracowników. Straszenie radnej El¿biety Pileckiej nie mia³oby ¿adnego pokrycia w
rzeczywistoœci, gdyby nie to, ¿e to
pracownicy Intermedu i Chirurga
oœwiadczyli, ¿e wol¹ pracowaæ dla
swoich obecnych pracodawców.
Jednak takie has³o i jednoczesne
wstawianie siê za pracownikami jest
doskona³¹ propagand¹ polityczn¹ i
doskona³¹ mo¿liwoœci¹ zbierania
plusów w rodz¹cej siê ju¿ kampanii
politycznej.
G³os zabra³a równie¿ przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Resku Barbara Basowska, która powiedzia³a,
¿e teraz gdy szpital nale¿y ju¿ niemal
do powiatu ³obeskiego, jest gorzej
ni¿ by³o.
- Te panie ju¿ od trzech tygodni
nie œpi¹. Dajcie tym ludziom jeszcze
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ten rok. To ludzie, którzy musieliby z
tego szpitala wyjœæ – powiedzia³a.
G³os zabra³ równie¿ burmistrz
£obza Ryszard Sola, który w imieniu
wszystkich burmistrzów i wójta
przedstawi³ stanowisko , aby w przysz³ym roku umo¿liwiæ funkcjonowanie na terenie szpitala Intermedu i
Chirurga.
Radny Pawe³ Bot, który dotychczas niezbyt udziela³ siê podczas
sesji w ci¹gu kadencji, tym razem
wiód³ prym w oskar¿aniu, podburzaniu i braku merytorycznej dyskusji,
o któr¹ prosi³ starosta. On te¿ z³o¿y³
wniosek o odwo³anie wicestarosty
R. Brodziñskiego, na co nie przysta³
starosta A. Gutkowski informuj¹c
m³odego radnego, ¿e jedynie w kompetencji starosty jest powo³ywanie
i odwo³ywanie wicestarosty, a on
jako starosta nie ma ¿adnych zastrze¿eñ do pracy R. Brodziñskiego.
Wniosek ten dziwnie wspó³gra³ z
rozpoczêta walk¹ polityczn¹ na terenie gminy Wêgorzyno pomiêdzy
obecnymi w³adzami, a ugrupowaniem, do którego R. Brodziñski nale¿y. Przypominamy tylko, ¿e Pawe³ Bot
pracuje w Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie i stoi po drugiej strony barykady ni¿ R. Brodziñski. Nie ulega³o
w¹tpliwoœci, ¿e walkê polityczn¹ z
wêgorzyñskiego podwórka P. Bot
przeniós³ na obrady sesji i na fali
populizmu posun¹³ siê do tego wniosku, co zauwa¿ono w kuluarach.
Podczas przerwy na pytanie a
gdzie w tym wszystkim jest pacjent,
pad³a odpowiedŸ z ust jednej z pañ
siedz¹cej na sali – „Jak to gdzie? Tam
gdzie zawsze. Na koñcu”. I tak te¿
by³o podczas tej sesji. O pacjentach,
nie by³o mowy, by³a dyskusja o pieni¹dzach, interesach, by³a te¿ walka
polityczna. Zabrak³o te¿ rozmowy o
meritum sprawy, jak¹ rolê powinien
spe³niaæ powiat, bowiem ca³a dyskusja dotyczy³a jednego – ma zostaæ
Intermed.
W pi¹tek, 4 grudnia, propozycja
Stargardu nie by³a rozpatrywana z
powodów formalnych, zabrak³o
podpisu. Gryfice nie zd¹¿y³y z³o¿yæ
wniosku, tote¿ szpital w roku nastêpnym prowadziæ bêdzie Intermed
i Chirurg.
mm
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Wieczór pe³en wzruszeñ
(£OBEZ). M³odzie¿
z amatorskiego
Teatru Amatea po
raz kolejny podarowa³a mieszkañcom
gminy wieczór pe³en poezji.
O tym, jak du¿y jest g³ód liryki w
mieœcie, œwiadczy³a sala wype³niona po brzegi. M³odzi ludzie, przygotowuj¹c salê do recytacji wierszy,
nie zapomnieli o ¿adnym szczególe
przy jej wystroju. Nie maj¹c wielkich
mo¿liwoœci scenograficznych, potrafili jednak stworzyæ wspania³y
klimat, tak pomocny przy ws³uchiwaniu siê w s³owa poetów. Ci bowiem maj¹ to do
siebie, ¿e w wersach, a czasem i
pomiêdzy nimi,
przemycaj¹ prawdê,
niektórzy
prawd¹ rzucaj¹ w
oczy, jak Wis³awa
Szymborska
w
wierszu „Nienawiœæ”.
Utwór
wspaniale zinterpretowa³a i przedstawi³a Zuzanna
Grajcewicz, przy
gitarowym akompaniamencie Pauliny Piszewskiej.
Sprawiæ, aby
s³uchanie recytacji wiersza sta³o
siê przyjemnoœci¹, doœæ trudno.
Nie wystarczy jedynie wystrój, atmosfera, ale przede wszystkim doskona³a znajomoœæ wiersza i jego
g³êbokie zrozumienie, tak konieczne przy w³aœciwej interpretacji. Te
umiejêtnoœci na bardzo wysokim
poziomie zdobyli m³odzi aktorzy,
którzy podarowali mieszkañcom

£obza wspania³y grudniowy wieczór. Ze strony mieszkañców w podziêkowaniu otrzymali zas³u¿on¹
burzê oklasków.
W trakcie wieczoru poezji wyst¹pili: Miko³aj Grajcewicz (tr¹bka), Zuzanna Grajcewicz (gitara, recytacja,
autorka wiersza przedstawionego w
trakcie wieczorku), Olga Wijatyk (recytacja), Paulina Piszewska (recytacja, gitara), Jagoda Krzywañska(recytacja), Natalia Pi¹tek (recytacja,
œpiew, autorka wiersza przedstawionego w trakcie wieczorku),
Martyna Zieniuk (gitara, recytacja), Dariusz Wójcik (recytacja),
Patrycja Kociuba (recytacja), Martynka Pietrzyk (konferansjer), Cyprian Taraciñski (œpiew).
Senior Kazimierz Ziêba przedstawi³ wiersz w³asnego autorstwa, napisany specjalnie na tê
okazjê.
Po wieczorze poezji,
wyst¹pi³ Teatr Ognia z
Nowogardu. Widowiskowe tañce z ogniem
skupi³y spor¹ widowniê
przed bibliotek¹. Nikt
nie ¿a³owa³ chwil spêdzonych z m³odymi wykonawcami tej trudnej
sztuki. Nie brakowa³o
okrzyków zachwytu, ani
te¿ d³ugich chwil ciszy,
w których wstrzymywa³o siê oddech, gdy
aktorzy wykonywali
swoje popisy z ogniem.
W obiektywie Zuzanny
Po tañcach z ogniem uczestników wieczoru czeka³a kolejna atrakcja - otwarcie wystawy fotograficznej Zuzanny Grajcewicz.
Podczas wystawy goœci bawi³a
swoim wspania³ym œpiewem Katarzyna Metza, a akompaniowa³ jej
Robert Uss.
Wydawa³oby siê, ¿e fotografia

jest prosta sztuk¹. Jednak, aby wykonaæ dobre zdjêcie, nie wystarczy
nacisn¹æ spust migawki. Czasami siê
uda, ale artysta na przypadek nie
mo¿e liczyæ. Musi widzieæ i odczuwaæ otaczaj¹cy œwiat, musi umieæ

pokazaæ, w jaki sposób ów œwiat postrzega.
Zwyk³o siê mówiæ, i¿ dobre zdjêcie zastêpuje tysi¹c s³ów. Czy zdjêcia Zuzanny zastêpuj¹? Czy jej zdjêcia opowiadaj¹ historie?
Z pewnoœci¹ Zuzanna Grajcewicz bardzo dobrze opanowa³a graficzn¹ obróbkê zdjêæ, pozwalaj¹c¹
na wydobycie cech modeli, mo¿e
zabawê barwami przy pejza¿ach, ale
to jeszcze za ma³o. Z pewnoœci¹
Zuzanna Grajcewicz ma talent i opanowan¹ technikê. Jeœli tylko nie
zniechêci siê i bêdzie potrafi³a odpowiedzieæ, przede wszystkim sobie,
na pytanie po co robi dane zdjêcie i
co chce ukazaæ danym kadrem, zabawa fotografi¹ mo¿e przynieœæ zarówno jej, jak i osobom patrz¹cym na
zdjêcia, nie tylko wiele odczuæ estetycznych, ale i emocjonalnych.
Zachêcamy do obejrzenia œwiata
zatrzymanego w kadrze Zuzanny.
Magdalena Mucha
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Woda brunatna, ale... zdatna do picia
(GINAWA). Ostatnio Sanepid bada³ wodê dostarczan¹ przez PUWiS dla
mieszkañców Ginawy. Zdaniem radnego J. Mazuro woda jest niezgodna
z wymogami Ministra Zdrowia. Podczas sesji Rady Miasta twierdzi³, ¿e woda
zawiera dwa i pó³ raza wiêcej wêglanu wapnia, ni¿ pozwala na to norma.
Zgodnie z laboratorium PUWiS-u woda normy nie przekracza.
U radnego Jana Mazuro by³
prezes i wiceprezes PUWiS-u i
przekazali mu wyniki badañ z
okresu rocznego na ujêciu wody
w miejscowoœci Wiewiecko. Z
tego ujêcia woda jest dostarczana
do Ginawy. Dowiedzia³ siê wówczas, ¿e woda ma du¿o zawartoœci wêglanu wapnia w stanach
wysokich górnych dopuszczalnych, co oznacza, ¿e w wodzie
jest du¿o kamienia.
Mieszkañcy jednak nie wierzyli w wyliczenia, przedstawione na bazie wyników laboratorium z PUWiS-u. Mo¿e dlatego, ¿e woda by³a brunatna i nie
zachêca³a do picia, a na dnie
osadza³ siê piach. Dlatego te¿
zaraz po ich wyjechaniu mieszkañcy poprosili Sanepid z £obza
o badania. Sanepid stwierdzi³
podwy¿szon¹ mêtnoœæ wody.

Woda by³a badana w laboratorium w Drawsku Pomorskim.
Do PUWiS-u zosta³o wys³ane
pismo, by przyst¹pili do p³ukania sieci. Jak siê dowiedzieliœmy
w ³obeskim Sanepidzie, woda
jest zdatna do picia, a pod
wzglêdem mikrobiologicznym
jest czysta. Nie zagra¿a ani
zdrowiu ani ¿yciu. Dlaczego
wiêc woda nie jest przezroczysta?
- Sieæ jest stara, osadza siê na
niej kamieñ i zwi¹zki ¿elaza. Gdy
jest nierównomierne ciœnienie w
sieci, b¹dŸ te¿ po przestoju w doprowadzaniu wody, osad odrywa
siê od rur, a efekt widoczny jest w
kranie. Wówczas zadaniem zarz¹dzaj¹cego sieci¹ jest jej przep³ukanie.
Zadaniem zarz¹dzaj¹cego sieci¹ jest równie¿ tak monitowaæ

sieæ wodoci¹gow¹, aby nie dochodzi³o do przerw w dostawie,
ani zanieczyszczeñ wody. Wiedz¹c, na jakiej sieci pracuje, powinien równie¿ czêsto j¹ p³ukaæ.
Jednak takie przypadki,
gdzie woda wizualnie
nie jest czysta, zdarzaj¹
siê wszêdzie. W ostatnim tygodniu listopada
taka woda p³ynê³a z
kranów równie¿ w
£obzie. By³a awaria na
sieci i po ponownym
uruchomieniu z kranów zaczê³a lecieæ
brunatna woda. Od
razu pracownicy wodoci¹gów sieæ przep³ukali i po chwili problem
znikn¹³ – powiedzia³a
przedstawicielka ³obeskiego Sanepidu.
Póki co, jeszcze w
pi¹tek ³obeski Sanepid
nie otrzyma³ odpowiedzi
od PUWISu jak i kiedy
zamierza problem w Ginawie rozwi¹zaæ, choæ
przecie¿
wystarczy
przep³ukaæ sieæ.
mm
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Przyje¿d¿aj¹ do niego po ratunek,
Medycyna akademicka zapomina, a mo¿e chce
zapomnieæ, ¿e w ca³oœci wywodzi siê z medycyny
naturalnej i ¿e zanim dosz³o do syntetyzowania
substancji chemicznych, lekarze dysponowali wy³¹cznie substancjami i lekami naturalnymi. W tym
wyparciu siê w³asnych korzeni tkwi jakaœ wiêksza
prawid³owoœæ psychologiczna. Po prostu na pewnym etapie rozwoju prawie ka¿dej dziedziny pojawia
siê na tyle silne zadufanie, i¿ kontynuatorzy za
wszelk¹ cenê chc¹ skazaæ na zapomnienie prekursorów, bez których by ich nie by³o. Wybitny polski pediatra prof. Mieczys³aw Micha³owicz, nauczyciel
wielu pokoleñ lekarzy zas³yn¹³ tak¿e jako autor niezwykle b³yskotliwych i zaskakuj¹cych, ale zawsze
trafnych i wartoœciowych pogl¹dów oraz rad, które przekazywa³ studentom, jedn¹ z nich by³a taka
wskazówka praktyczna, je¿eli niedoœwiadczony
lekarz wezwany do okienka nie wie, na co ono choruje i jak i jak ma post¹piæ, powinien zwróciæ siê o
radê do obecnej w domu babci lub cioci i skorzystaæ z ich doœwiadczenia. Obecnie zniknê³y niemal
zupe³nie wielopokoleniowe domy rodzinne a tak¿e babcie i ciocie zatraci³ czas. Obowi¹zek i prawo
leczenia posiada lekarz, on odpowiada za nasze
zdrowie, ale co ma zrobiæ pacjent, który s³yszy, ¿e
nie mo¿emy ju¿ nic zrobiæ, wyczerpaliœmy metody

leczenia, wówczas czêsto szukamy pomocy w
medycynie niekonwencjonalnej. Wielkim nieporozumieniem jest, ¿e w sprawach niekonwencjonalnych metod leczenia zabieraj¹ g³os ludzie z
tytu³ami, które to tytu³y nie maj¹ nic wspólnego z
omawianym zagadnieniem. Ju¿ kiedyœ wspomina³em na ³amach gazety, ¿e s³owo niekonwencjonalny nie ma nic wspólnego ze znachorstwem, szamanizmem itp., jak to niektórzy interpretuj¹. Jest to
po prostu ta czêœæ pomocy cz³owiekowi, która nie
jest jeszcze stosowana przez tradycyjn¹ medycynê. Bioenergoterapia znana by³a ju¿ w staro¿ytnoœci, ale musimy pamiêtaæ, ¿e tylko te metody s¹
w³aœciwe, które nie przerywaj¹ tradycyjnego leczenia a przecie¿ pomagaj¹ w leczeniu wzbogacaj¹c je. Naprawdê wszystko jest mo¿liwe, nawet
wtedy gdy wydaje siê, ¿e stan jest ju¿ beznadziejny, chcê obudziæ nadziejê w tych, którzy j¹ trac¹.
W obliczu choroby nawet Ci najbardziej butni i
pewni siebie staj¹ siê bezradni i pokorni. Mówimy
o cudzie wówczas, gdy chodzi o uzdrowienie, jakiego medycyna nie mo¿e wyjaœniæ, a którego
dokonuje Bóg. Ka¿dy kto pracuje w pos³udze
uzdrawiania powinien doœwiadczyæ wczeœniej
uzdrowienia danego mu przez Pana. Cierpienie
powinno nas oczyœciæ z pychy i uczyæ pokory a

nie wzmacniaæ ego. Zanim przedstawiê pañstwu
przyk³ady powrotu do zdrowia lub cudownych
uzdrowieñ, które dokona³y siê za spraw¹ terapeuty Ryszarda ¯urowskiego przytoczê przyk³ad
doœwiadczeñ min. Canadyjskiego profesora naukowca prof. Dr Bernarda Grada. Wykorzystywane w badaniach myszy poddano œmiercionoœnemu napromieniowaniu. Wszystkie myszy poddane bioenergoterapii wraca³y do zdrowia. Napromieniowane myszy kontrolne zmar³y w przeci¹gu
19 dni, z myszy poddanych póŸniej dzia³aniu bioenergoterapii prze¿y³o 38%, natomiast gryzonie
wobec których zastosowano dodatkowo bioenergoterapiê prewencyjna (przed napromieniowaniem) prze¿y³o niemal 100% Te sensacyjne
wyniki badañ obieg³y ca³y œwiat, u nas materia³
ukaza³ siê w miesiêczniku Nieznany Œwiat w numerze 6 z czerwca pod tytu³em „Bioenergoterapia:
mia¿d¿¹ce fizyczne dowody”. Tego typu rezultaty
nie sposób t³umaczyæ przypadkiem czy narzucon¹sugesti¹ terapeuty. Wyniki testów oddzia³ywania bioenergoterapeutycznego na zwierzêtach
uwiarygadniaj¹ tê metodê terapii. Sceptykom wytr¹ca siê koronny argument, ¿e bioenergoterapia
to wy³¹cznie efekt placebo, czyli oddzia³ywanie na
pacjenta typu psychicznego.
umrê za trzy tygodnie, ju¿ nie ¿y³ po tym okresie.
Powiedzia³, ¿e zosta³o mi trzy tygodnie ¿ycia i jednoczeœnie tak bardzo cieszy³ siê, ¿e idzie na urlop.
Powiedzia³, ¿e jeszcze zrobi dobry uczynek – topografiê brzucha. Gdy przyjecha³am za trzy tygodnie, okaza³o siê, ¿e jego ju¿ nie ma wœród ¿ywych.
Lekarze ju¿ pó³ roku temu mnie chowali. Do pana
¯urowaskiego chodzê raz w miesi¹cu, teraz czujê
siê dobrze, jestem po szpitalu. Co 6 miesiêcy jestem na kontroli, wyniki mam znakomite. Nie za¿ywam lekarstw i ¿yjê. Lekarze nie wiedz¹ co siê sta³o, chocia¿ jeden z nich coœ podejrzewa. Spyta³ czy
czasami nie chodzê do „szamana” - powiedzia³a p.
J. Urbañska.

Ewa Wiœniewska ze Z³ocieñca od piêciu lat
nie mog³a podnieœæ r¹k powy¿ej biurka. JeŸdzi³a
po ca³ym kraju, leczy³a siê u ró¿nych neurologów,
w klinikach, bowiem nie by³a w stanie ubraæ siê.
Przy tym by³y ogromne bóle, dostawa³a blokady,
a i one czasami nie by³y w stanie uœmierzyæ bólu.
- W gazecie z³ocienieckiej natknê³am siê na artyku³ o panu ¯urowskim. By³am w szoku, ¿e ma
tyle uzdrowieñ. Zawsze bardzo sceptycznie podchodzi³am do tego zagadnienia. Ale wysz³am z
za³o¿enia, ¿e skoro przez piêæ lat nie pomaga³y
blokady, to warto spróbowaæ. Z wizyt pana Ryszarda skorzystali te¿ moi rodzice. Przy pierwszej
wizycie nie czu³am ¿adnego ciep³a, ani nic, dopiero druga i trzecia wizyta da³y wyniki. Czu³am przep³ywaj¹c¹ energiê, teraz mam bardzo dobre samopoczucie. Mogê swobodnie poruszaæ siê i wykonywaæ wszelkie czynnoœci - powiedzia³a p. Ewa.

Józefa Urbañska z £obza do R. ¯urawskiego
trafi³a 5 lat temu, mia³a „OB trzycyfrowe”. Przy
takim OB jest podejrzenie zmian nowotworowych.
Chodzi³a do lekarzy, szuka³a pomocy. Mia³a podleczone wêz³y ch³onne, ale pomoc znalaz³a dopiero u R. ¯urawskiego. By³o to 5 lat temu. Po 5 latach
ponownie zaczê³a czuæ siê Ÿle. Wyczu³a jakieœ
zgrubienie, powsta³ guz wielkoœci piêœci pod
w¹trob¹. By³a u najlepszych specjalistów od
Gdañska, do Szczecina. Lekarze – profesorowie
dali jej trzy tygodnie ¿ycia, ³obescy lekarze to
potwierdzili. Ponownie po ratunek uda³a siê do
pana Ryszarda ¯urowskiego. ¯yje do dzisiaj, czuje siê ró¿nie jak na swój wiek, ale w sumie dobrze.
Cieszy siê ka¿dym dniem.
- Ten lekarz w Szczecinie, który powiedzia³, ¿e

Teresa Górska z Wa³cza oko³o 10 lat temu
przesta³a mówiæ; mog³a jedynie szeptaæ. G³os
zacz¹³ zanikaæ stopniowo. Pomocy szuka³a u najlepszych specjalistów w kraju, przyjmowa³a najdro¿sze leki, ale efektów nie by³o. Pomoc znalaz³a
dopiero u pana ¯urowskiego, który powiedzia³
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gdy inni nie daj¹ nadziei
Dzisiaj jest zdrowa i chodzi bez kul. Jednak choroba dotknê³a jej ukochanego psa. Weterynarze nie
dawali szans na wyzdrowienie i sugerowali uœpienie. Po wielkim wahaniu postanowi³a zadzwoniæ
do bioenergoterapeuty. Podczas rozmowy telefonicznej powiedzia³a: „pomóg³ pan mnie, pomóg³
pan innym ludziom, czy nie pomóg³by pan mojemu pieskowi?” Zgodzi³ siê.
Pan ¯urowski zbli¿y³ d³onie na 15 sekund i
pog³aska³ psa, ten wsta³ na ³apy, zacz¹³ merdaæ
ogonem i wybieg³, aby wypuœciæ go z poczekalni.
Gdy przyjechali do domu, pies zachowywa³ siê jak
akrobata. Po pó³ roku od tamtego zdarzenia
Agnieszka Perz przywioz³a pieska, aby pokazaæ
go panu ¯urowskiemu. Tutaj nie by³o kierowania
siê sugesti¹, a do uzdrowienia jednak dosz³o.

„bêdzie pani mówiæ”. Jej m¹¿ pracuje we W³oszech. Gdy zadzwoni³a do niego, a on us³ysza³ jej
g³os – rozp³aka³ siê. Pani Teresa równie¿ nie mog³a
powstrzymaæ ³ez. Dopiero po czasie, gdy och³onêli, mogli spokojnie rozmawiaæ.
Gdy zadzwoniliœmy do p. Teresy, w s³uchawce
odezwa³ siê mi³y, wyraŸny g³os. Bardzo chêtnie
zgodzi³a siê opowiedzieæ o swoim szczêœciu.
- By³o tragicznie, jeŸdzi³am do ró¿nych laryngologów. Bez efektów. A tutaj od razu po wyjœciu
z gabinetu odzyska³am g³os, tylko krtañ mnie
bardzo bola³a. Pan Ryszard zwróci³ uwagê na to,
¿e powinnam przebadaæ dodatkowo trzustkê.
Okaza³o siê, ¿e mia³ racjê, bo mam problemy trzustkowe. Teraz jestem w trakcie badañ. Odpowiednio
mnie nakierowa³. Niebawem i tak wybiorê siê do
niego – powiedzia³a p. Teresa.

Martyna £omniak, to dwuletnie dziecko, które urodzi³o siê z przepuklin¹ wewn¹trzoponow¹ z
rozszczepem krêgos³upa. By³a bezw³adna. Ju¿ po
pierwszej wizycie u bioenergoterapeuty zaczê³a
trzymaæ g³ówkê prosto. Nie siedzia³a, a jej nó¿ki
by³y odwrócone.

okaza³o siê, ¿e guz zmniejszy³ siê do wielkoœci
nieoperacyjnej i odst¹piono od operacji. Po pó³
roku w okolicach podbrzusza stwierdzi³a guzy,
naliczy³a ich osiem sztuk. Zrobiono USG i skierowano na biopsjê. Znów przyjecha³a do pana
¯urowskiego, guzy zniknê³y w trakcie seansu.
- Nasz burmistrz, mê¿a kolega by³ w szpitalu w
Szczecinku, lekarze nie mogli mu pomóc. Pomóg³
mu pan ¯urowski i wtedy wyzdrowia³. To on poleci³ mi pana ¯urowskiego. W wyniku potê¿nych
bóli g³owy bra³o mnie na wymioty, nie mog³am
spaæ. U pana ¯urowskiego by³am 2-3 razy i guz
znikn¹³. Porobi³am wszystkie badania, wykaza³y,
¿e jestem zdrowa. PóŸniej guzy by³y w brzuchu, 812 sztuk, zarejestrowa³am siê ju¿ na biopsjê, po
wizycie u pana ¯urowskiego USG nic nie wykry³o.
Jeszcze mam problemy z tarczyc¹, ale ogólnie czujê siê dobrze. Biorê ju¿ mniej leków na niedoczynnoœæ tarczycy, ust¹pi³y zawroty g³owy i nie biorê
ju¿ tabletek. M¹¿ z kolei ma nadciœnienie i cukrzycê i równie¿ czuje siê lepiej po wizytach u pana
¯urowskiego. By³ taki czas, ¿e nie móg³ ruszaæ
g³ow¹, byliœmy w £obzie na pocz¹tku paŸdziernika. Od razu po seansie ust¹pi³o i teraz swobodnie
mo¿e obracaæ g³ow¹. Pracuje na budowie, wiêc
usztywnienie karku by³o bardzo dokuczliwe –
powiedzia³a Danuta Andrzejewska.

- Do pana ¯urowskiego trafi³am przez swoj¹
bratow¹, która by³a u niego ze swoim dzieckiem,
wraz z ni¹ zabra³am siê do £obza.
Martynka mia³a bardzo mocno przekrêcone
stopy, garba, siedzia³a w literkê C. U pana ¯urowskiego byliœmy 4-5 razy, teraz dziecko siedzi prosto, stópki uformowane s¹ prawid³owo. Pan Ryszard bardzo nam pomóg³. Wczeœniejsza rehabilitacja nic nie dawa³a, teraz s¹ znaczne efekty powiedzia³a szczêsliwa mama Martynki.
DanutaAndrzejewska z Barwic rok temu mia³a
bardzo silne bóle g³owy. Stwierdzono, ¿e w g³owie
znajduje siê guz. Jedynym ratunkiem mia³a byæ
trepanacja czaszki. Do pana ¯urowskiego przyjecha³a po ratunek. Po pierwszej wizycie zniknê³y
bóle g³owy. Tabletek, jak mówi jad³a kilogramy.
Podczas kontrolnego badania przed operacj¹

Agnieszka Perz przyje¿d¿a³a do pana Ryszarda ¯urowskiego z przerzutami nowotworowymi.

Irena D³ugosz mieszka w Ró¿ewie k. Wa³cza.
U pana ¯urowskiego by³a ju¿ 12 lat temu. Wówczas przyjecha³a tu w poszukiwaniu pomocy dla
swojego syna, który wci¹¿ ³apa³ infekcje.
Badania wykaza³y, ¿e ma dziurê w sercu. Chcia³a tylko, aby uodporni³ siê organizm. Syn by³ ca³y
czas pod kontrol¹ kardiologiczn¹. By³a 2, mo¿e 3
razy. Dziura w sercu zniknê³a, od tamtego czasu
minê³o 12 lat, syn rozwija siê prawid³owo. Tym
razem przyjecha³a, bowiem popad³a w stan depresji, wewnêtrznego rozbicia. Jak widaæ na zdjêciu
obecnie jest szczêœliw¹ osob¹.
Mieszkanka £obza (imiê i nazwisko do wiadomoœci redakcji) mia³a guza wielkoœci 4 cm (sprawy
kobiece). Mia³a ju¿ wyznaczony termin operacji w
Szczecinie. Jednak przed udaniem siê na planow¹
operacjê skorzysta³a z wizyt u pana ¯urowskiego w
nadziei, ¿e uda siê unikn¹æ operacji. Ju¿ na sali operacyjnej okaza³o siê, ¿e nie ma ¿adnego guza. Lekarze
zaczêli szukaæ i znaleŸli jakieœ zmiany na ¿o³¹dku.
- Na USG niczego nie wykryli. O panu ¯urowskim dowiedzia³am siê od pielêgniarki. Ju¿ po
pierwszym razie guz znikn¹³. 3 tygodnie temu
pojecha³a do szpitala na operacjê planow¹ usun¹æ guz. Cofnêli j¹ z bloku operacyjnego i przenieœli na ginekologiê. Przyszed³ lekarz po zmianie dy¿uru i spyta³ siê jej dlaczego nie le¿y na wewnêtrznym, tylko na ginekologii. Wykonano badania i
znaleziono coœ na ¿o³¹dku. Teraz oczekuje na
wyniki badañ – powiedzia³ córka ³obzianki. cdn.
Magdalena Mucha
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

Sprzedam dzia³kê rekreacyjno-budowlan¹ z ma³ym domkiem z werand¹ w uroczym miejscu w okolicach Starej Dobrzycy. Cena 38 tys.
z³. Tel. 913 952 188.

Sprzedam choinki Tel. 604 99 77 41

Powiat gryficki

Zagubiono dowód rejestracyjny
skutera – Andrzej Mószyñski Zwierzynek. Kontakt tel. 693 412 516.

Sprzedam kiosk na dzia³alnoœæ w
centrum Gryfic. Tel. 091 392 15 58.

M³ode kotki oddam, dobrze wychowane, od¿ywione. Be³czna 22 (pa³acyk). Tel. 665 725 642.

Sprzedam dzia³kê 0,51 ha, spokojna okolica, w Zaleszczycach (kolonia). Tel. 692 001 603.

Do sprzedania dobrze prosperuj¹ca hurtownia lodów i ¿ywnoœci mro¿onej wraz z sieci¹ zaopatrzenia i
zbytu w £obzie. Dystrybutor produktów firm Koral, Algida i Mela. Tel.
604 214 766.
Sprzedam drewno
Tel. 889 456 197.

kominkowe.

Tanio sprzedam ciuszki dzieciêce
12-18 m-cy, do obejrzenia w Radowie Ma³ym. Tel. 508 591 529.
Sprzedam biurko o wym. 100 cm x
50 cm (cena 120 z³), 2 ³awy (140 z³/
szt.), szafkê na buty (cena 80 z³). Tel.
508 591 529.
Sprzedam drewno opa³owe, suche, sosnowe, odpad poprodukcyjny w postaci klepek d³ugoœci 2040 cm. Tel. 727-666-385.
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Region
Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel.503 045 960.

ROLNICTWO

Poszukuje lokalu o pow. 30 ,kw. w
P³otach lub Gryficach. Tel. 605
396 078.

US£UGI
Powiat ³obeski
Pod³ogi i schody, profesjonalne
wykonanie. Tel. 913 952 188,
692 405 612.
TAXI £obez. Tel. 604 887 506.

Region
Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat œwidwiñski

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

Sprzedam dom 300 mkw. w
Œwidwinie. Cena 540 tys. z³. Tel.
502 532 025.

Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO
tel. 512 138 349

MIESZKANIA
Powiat drawski
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
71 mkw. w Drawsku Pom. ul. Mickiewicza. Cena 180 tys. z³. Tel. 501
566 259, 604 936 094.

tygodnik ³obeski 8.12.2009 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w centrum miasta £obez o
pow. 111,5 mkw., IV piêtro, dwupoziomowe (parter: pokój, kuchnia,
³azienka; piêtro: 3 pokoje, ³azienka), okna PCV. Kontakt tel. 600 458
919.
Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza, 3 pok., 57 mkw. Tel. 505 089
583.
Sprzedam mieszkanie w £obzie z
gara¿em (kana³), w³asnoœciowe
bezczynszowe, ogrzewanie eta¿owe gazowe. Tel. 602 434 743.

Powiat gryficki
Sprzedam kawalerkê 28 mkw. Z
gara¿em i komórk¹, ogrzewanie
eta¿owe, z pewnym uzgodnieniem.
Tel. 606 267 976.
Sprzedam mieszkanie 2 pok. IV
piêtro, Gryfice. Tel. 785 574 055.
Poszukujê mieszkania do wynajêcia w Gryficach na Osiedlu 30-lecia, jedno lub dwupokojowe. Tel.
791 805 931 – prosiæ Krzyœka.

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 8.12.2009 r.
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Wiêcej na zak³adanie firm

Minister pracy w £obzie
(£OBEZ). 7 grudnia, w poniedzia³ek w tutejszym Centrum Integracji Spo³ecznej goœci³a Minister
Pracy i Polityki Spo³ecznej Jolanta
Fedak.
Zanim minister Jolanta Fedek
odwiedzi³a ³obeski CIS by³a z wizyt¹
w Szczecinie. Tam spotka³a siê ze
zwi¹zkowcami w sprawie szczeciñskiej stoczni. Jej zdaniem lepiej by³oby przeznaczyæ 600 milionów z³, które
ma przeznaczyæ na odprawy dla pracowników na aktywn¹ formê zatrudnienia, bowiem w tej formie widzi
najlepsze rozwi¹zanie dla osób bezrobotnych, b¹dŸ trac¹cych pracê.
– W Szczecinie bezrobocie jest
dwa i pó³ raza mniejsze, ni¿ w £obzie
i s³ysza³am tylko ile pieniêdzy na
kolejny program. Moim zdaniem
wiêcej pieniêdzy nie nale¿y nikomu
przyznawaæ. Absolutnie. Jestem
wielk¹ zwolenniczk¹ przeznaczania
du¿ych sum na aktywne walki z bezrobociem. My dwukrotnie wiêcej
tych pieniêdzy przeznaczyliœmy
w³aœnie na ten cel. Mam tak¹ ideê,
aby tê ustawê napisaæ kiedyœ od
pocz¹tku. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy te¿ trochê nie przystaje do rzeczywistoœci. W pierwszym roku podjê-

liœmy bohaterski wyczyn, ¿e bêdziemy j¹ nowelizowaæ, zgodnie z za³o¿eniami odnowionej strategii lizboñskiej, czyli wszyscy pracujemy z
klientem indywidualnie. My mamy
ci¹gle jakieœ przestarza³e instytucje,
do których próbujemy klienta wcisn¹æ i dopasowaæ. Jeœli mamy rodzinê dysfunkcyjn¹, odbieramy jej
dziecko szybkim wyrokiem i do
domu dziecka, degraduj¹c dziecko
jeszcze bardziej. Gdy mamy starego
cz³owieka, to wyci¹gamy go z jego
œrodowiska i oddajemy do DPS-u i
on tam w tej ogromnej masie ludzi
bêdzie dogorywa³ swoich dni. Jak
jest inny problem, to tak samo staramy siê dopasowaæ cz³owieka do innych instytucji, co nie przynosi ¿adnych po¿¹danych rezultatów. Wrêcz
odwrotnie. Nie doœæ, ¿e te wszystkie
instytucje s¹ drogie, to w ¿adnej z
nich nie ma indywidualnej pracy z
podopiecznym, czy mówimy o rynku pracy, czy o CISach, to wszêdzie
tak to mniej wiêcej funkcjonuje. Samozatrudnienie wraz z ulgami na
daninê obowi¹zkow¹ okaza³o siê
hitem naszego programu, wszêdzie
wszyscy chcieli pieniêdzy na samozatrudnienie na stworzenie miejsc
pracy - powiedzia³a minister.
Minister J. Fedak marzy siê napi-

sanie ustawy od pocz¹tku. Jednak,
jak powiedzia³a, wybra³a wariant
poœredni i dokona³a du¿ej nowelizacji. Przyzna³a, ¿e pochodzi z województwa lubuskiego, gdzie osobiœcie mia³a do czynienia z bezrobociem rzêdu 30 proc., trudnym, strukturalnym, na terenach popegeerowskich, gdzie jest monokultura zatrudnieniowa i gdzie uczyæ wszystkiego od ¹tku. Tam te¿ mia³a do czynienia z pleni¹ca siê szeroko szar¹
stref¹ przy granicy, a rejestrowanie
do urzêdu pracy by³o po to by mieæ
œwiadczenia.
– I tak funkcjonowa³ urz¹d pracy,
¿e bezrobotni udawali, ¿e chc¹ pracowaæ, a urzêdnicy udawali, ¿e bêd¹
ich aktywizowaæ. Ale tam mi powiedziano, ¿e kwota na rozpoczêcie
dzia³alnoœci gospodarczej pozwoli³aby zaktywizowaæ bezrobotnych.
Na to pieniêdzy ¿a³owaæ nie bêdê.
Marzy mi siê bardziej aktywna polityka spo³eczna, w której to pracownik socjalny êdzie wnioskowa³ o
udzielenie pomocy, czyli êdzie na
tyle zna³ swoich podopiecznych i
rejon i jednoczeœnie bêdzie cieszy³
siê presti¿em w œrodowisku, by ta
pomoc trafia³a tam, gdzie potrzeba.
Jest przecie¿ czêœæ osób wytrenowana gdzie szukaæ, jakiej pomocy i

Centrala Nasienna w likwidacji
(SZCZECIN-£OBEZ).
Wydzia³ XII Gospodarczy S¹du Rejonowego Szczecin Centrum zdecydowa³ o likwidacji
przez upad³oœæ
Szczeciñskiej Centrali Nasiennej.
Szczeciñska Centrala Nasienna
jest w stu procentach spó³k¹ skarbu pañstwa. Zajmuje siê nasiennictwem, hurtow¹ sprzeda¿¹ zbo¿a, hodowl¹. Tylko wartoœæ zbiorów, w ocenie prezesa wynosi ok. 8
mln z³. W £obzie znajduje siê Stacja Nasienna, zajmuj¹ca siê suszeniem traw.
W tej chwili SCN zarz¹dza syndyk masy upad³oœciowej, mimo ¿e
zyski Gospodarstwa Nasiennego w
Prusinowie w roku ubieg³ym przynios³o zyski w wysokoœci 1,7 miliona
z³, pracownicy za dobre wyniki

otrzymali nagrody. W tym roku nie
otrzymali wyp³at i zostali powiadomieni o likwidacji spó³ki. W gospodarstwie pracownicy uprawiali 2400
ha ziemi. Jest tam 160 krów dojnych,
80 opasów, 118 cielaków i 80 ja³ówek.
S¹ magazyny pe³ne zbo¿a siewnego,

paszowego i konsumpcyjnego. Na
pryzmie d³ugoœci ok. 800 m s¹ buraki
cukrowe, a w hangarach stoj¹ kombajny, ci¹gniki i inny sprzêt rolniczy.
Syndyk masy upad³oœciowej nie
sprzeda³a zbo¿a przed siewami, ani
byd³a, gdy ceny by³y najwy¿sze.

ma ca³y pakiet œwiadczeñ, a s¹ osoby, które nawet nie wiedz¹, ¿e w
ogóle ¹ jak¹kolwiek pomoc otrzymaæ. Nie oznacza to, ¿e nale¿y cz³owieka uszczêœliwiaæ rozdawaniem
pieniêdzy, s¹ inne formy wsparcia.
To co robicie w CISie zas³uguje na
pochwa³ê, bo to s¹ dzia³ania indywidualne i w dodatku wykorzystuj¹ce
lokaln¹ specyfikê – powiedzia³a Minister.
Zgromadzeni w CIS-e samorz¹dowcy zapewnili, ¿e nie zaprosili Jolanty Fedak po to, aby czegoœ od niej
¿¹daæ, a jedynie pokazaæ, w jaki sposób w tak trudnym terenie jak powiat
³obeski instytucje staraj¹ siê pomóc
bezrobotnym i zaktywizowaæ ich do
pracy. Minister jednak zaoponowa³a,
¿e jeœli niczego nie bêd¹ ¿¹daæ, to i
¿adnej pomocy nie otrzymaj¹. mm

Zad³u¿enie spó³ki wynosi oko³o
23 miliony z³, gdy jej wartoœæ, wed³ug szacunku prezesa Mi³osza Kaczanowskiego – 35 milionów z³, dodatkowo Spó³ka dzier¿awi od Agencji Nieruchomoœci Rolnych ziemiê o
wartoœci oko³o 20 milionów z³. Wierzycielem ponad 99 proc. tej kwoty
jest BRE Bank.
W £obzie znajduje siê Stacja
Nasienna. Co strac¹ rolnicy, gdy
zostanie zamkniêta?
– Co strac¹ ch³opi? Nie bêd¹ mieli dostêpu na miejscu do wysoko
kwalifikowanego materia³u siewnego. Pañstwo powinno zadbaæ o system dystrybucji materia³em siewnym. Problem polega te¿ na tym, ¿e
rolnik musi co jakiœ czas wymieniaæ
swój materia³ siewny, producent
zwierz¹t z kolei wymieniaæ zwierzêta.
Produkcj¹ i wprowadzaniem nowych gatunków zajmowa³a siê m.in.
Szczeciñska Centrala Siewna. Co
nas czeka? Zapewne to, co zwykle –
zak³ad wraz z maszynami, ca³ym zapleczem, a tak¿e z ludŸmi przejmie
nowy nabywca, który ju¿ jest zainteresowany kupnem, a my bêdziemy
musieli szukaæ i we w³asnym zakresie sprowadzaæ nowe ziarna i nowe
zwierzêta z ca³ej Polski – ocenia jeden z rolników gospodaruj¹cy na
terenie gminy £obez.
mm
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Dobra, dn. 17.11.2009r.

Dobra, dn. 04.12.2009r.

OG£OSZENIE O PRZETARGU

OG£OSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Dobrej og³asza

Burmistrz Dobrej og³asza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie miasta Dobra

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie miasta Dobra

Przedmiotem sprzeda¿y s¹:
- dzia³ka nr 403/5 – dzia³ka zabudowana budynkiem mieszkalnym
i budynkiem gospodarczym, po³o¿ona przy ul. Armii Krajowej 45a /
w podwórzu/, ustanowiono s³u¿ebnoœæ drogow¹ na rzecz dzia³ki 403/
3 na dzia³ce 403/4. Dzia³ka uzbrojona w instalacjê elektryczn¹, wod.kanalizacyjn¹ oraz telekomunikacyjn¹, przeznaczona w SUiKZP miasta Dobra jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – stare miasto.
W/w dzia³ka wpisana jest do rejestru zabytków pod nr 81. Posiada
urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr 19623 w S¹dzie Rejonowym w £obzie
- dzia³ka nr 403/5 - dzia³ka niezabudowana, po³o¿ona przy ul. Mickiewicza, uzbrojenie w zasiêgu, kszta³t dzia³ki regularny, konfiguracja
p³aska, przeznaczona w SUiKZP miasta Dobra jako strefa zabudowy
mieszkaniowej z us³ugami. Posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr
19623 w S¹dzie Rejonowym w £obzie . Teren zabytkowy -dzia³ka
wpisana jest do rejestru zabytków pod nr 81, nowa zabudowa wg wytycznych konserwatora zabytków.
W/w nieruchomoœci nie s¹ obci¹¿one ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Dla dzia³ki 403/3 do ceny netto ustalonej w przetargu doliczony
zostanie podatek VAT w wysokoœci 22%
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w
kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy
Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu
nr 36937510415502447120000010
najpóŸniej do dnia 11 .01. 2010 roku do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu 15 stycznia 2010 r. rozpoczêcie o godzinie 1100
w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która
wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego wadium nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy
notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21
dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej,
ul. Rynek 1, tel. (091) 39 14 535.
Burmistrz Barbara Wilczek

Place na Dzieñ dziecka
(WÊGORZYNO). W listopadzie
zosta³a podpisana umowa z Urzêdem
Marsza³kowskim o dofinansowanie
placów zabaw w gminie.
Termin wykonania placów zabaw
mija w czerwcu przysz³ego roku.
- Bêdê chcia³a na 1 czerwca wykonaæ wszystkie place. Rozliczenie projektu mamy do sierpnia 2010. Przygotowujemy przetarg, aby og³osiæ go w
styczniu. W toku s¹ prace przy niwe-

lacji dzia³ek pod place zabaw w Trzebawie, Chwarstnie, Mieszewie, Ginawie i
Kraœniku. Te wsie maj¹ place do rekultywacji, pozosta³e wsie maj¹ przygotowane place trawiaste, równe pod monta¿ urz¹dzeñ. Niektóre rady so³eckie
ju¿ grodz¹, zakupi³y materia³, tak¿e
idzie to bardzo ³adnie, nie przewidujê tu
¿adnych problemów z wykonaniem –
powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna
Gra¿yna Karpowicz.
mm

Przedmiotem sprzeda¿y s¹:
- dzia³ka nr 307/3 - dzia³ka niezabudowana oznaczena,, £IV”, nieuzbrojona, po³o¿ona przy ul. Koœciuszki obok placu przystanku komunikacji samochodowej, kszta³t dzia³ki regularny, konfiguracja p³aska, przeznaczenie w SUiKZP miasta Dobra: strefa produkcyjnous³ugowa. W/w dzia³ka nie posiada ksiêgi wieczystej.
- dzia³ka nr 312 – dzia³ka niezabudowana oznaczena ,,R-IVa”,
nieuzbrojona, po³o¿ona przy ul Koœciuszki obok placu przystanku
komunikacji samochodowej, kszta³t dzia³ki regularny, konfiguracja
p³aska, przeznaczenie w SUiKZP miasta Dobra: strefa produkcyjnous³ugowa, dzia³ka nie posiada /*urz¹dzonej ksiêgi wieczystej.
W/w nieruchomoœci nie s¹ obci¹¿one ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê.
o wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Do ceny netto ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek
VAT w wysokoœci 22%.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank
Spó³dzielczy Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu
nr 36937510415502447120000010
najpóŸniej do dnia 16.12. 2009 roku do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu 21 grudnia 2009r. rozpoczêcie o godzinie 1100
w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie,
która wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej,
wp³aconego wadium nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania
umowy notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w
ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie
nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej,
ul. Rynek 1, tel. (091) 39 14 535.
Burmistrz Barbara Wilczek

Jak pada, to zabijcie
(KRAŒNIK). W tej miejscowoœci jest œwietlica, wprawdzie remont by³, ale woda leje siê do œrodka. So³tys ma sama dziury za³ataæ.
Podczas sesji Rady Miasta so³tys Kraœnika Wanda Wierzchowska
zwróci³a uwagê, ¿e szambo w pobli¿u œwietlicy nie jest ukoñczone,
podczas deszczu zbiera siê tam
woda, a za wywóz deszczówki p³ac¹
mieszkañcy. Mia³a te¿ uwagi odnoœnie samej œwietlicy. Co do drobnych napraw obiektu, burmistrz

Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz nie
mia³a najmniejszych obiekcji.
- Tam trzeba markizê zamontowaæ
i zabiæ okno na poddaszu dwoma, trzema deskami, aby zabezpieczyæ. By³oby dobrze, gdyby pani so³tys sama to
sobie zrobi³a. Jak by³ remont, to w
okienko nie zosta³a wprawiona szyba,
albo zosta³a wybita i tam zawsze, gdy
deszcz pada, to zacieka. A co do wejœcia to muszê sprawdziæ, czy mam jeszcze œrodki na remonty œwietlic – powiedzia³a w³odarz gminy.
mm

tygodnik ³obeski 8.12.2009 r.
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Centrum Kultury w Resku

Jesienny bal dla dzieci
(RESKO) Pracownicy Centrum Kultury w
Resku zaprosili najm³odszych mieszkañców miasta i gminy na „Jesienny bal dla
dzieci”, który odby³ siê 27 listopada. Dzieciom, licznie przyby³ym na bal, zapewniono fantastyczn¹ zabawê i moc niesamowitych wra¿eñ.

W programie imprezy znalaz³y
siê liczne atrakcje: zabawa z wodzirejem, konkurs na najciekawszy strój
balowy, konkursy na weso³o z wyborami Miss i Mistera tañca oraz
inne zabawy. Nie zabrak³o te¿ s³odkiego poczêstunku.
Wszystkie dzieci przysz³y przebrane w ró¿nokolorowe, pomys³owe stroje. Jury jednog³oœnie
okrzyknê³o„Królem Balu” Miko³aja
Kujawê, który wyst¹pi³ w stroju

Mumii, natomiast „Królow¹ Balu”
zosta³a Dominika Pizoñ, przebrana
za drapie¿n¹ Panterê. Wyró¿nienie
za piêkny strój „Motylka” otrzyma³a Lucia Foti oraz Sergiusz Walentynowicz, za strój „Muszkietera”.
„Miss tañca” wybrano Paulinkê
Babij, a tytu³ „Mister tañca” otrzyma³ Aleksander Michalczyszyn.
Wyró¿nione dzieci otrzyma³y nagrody, a pozosta³e obdarowano
s³odkim upominkiem.
(o)

W reskim gimnazjum

Poezja gór¹!
Rok szkolny 2009/2010 w reskim gimnazjum rozpocz¹³ siê pod
znakiem poezji.
Najpierw uczniowie przygotowywali siê do miêdzyszkolnego konkursu z cyklu Wielcy Polacy – Juliusz S³owacki. W zmaganiach, maj¹cych miejsce w Zespole Szkó³ Rolniczych w Œwidwinie, nasi uczniowie
w kwalifikacjach indywidualnych
zajêli I miejsce - Bartek Kulpa z klasy
IIB oraz III miejsce – Paulina Hubicka z klasy IIIA, natomiast w konkurencji dru¿ynowej uplasowali siê tu¿
za podium, zajmuj¹c IV miejsce. W
sk³ad zespo³u dru¿ynowego weszli:
Aleksandra Kondrat, Filip Borowski
z klasy IIC oraz Paulina Hubicka z
klasy IIIA. Bogaci w wiedzê o romantycznym wieszczu, wspomniani
wy¿ej uczniowie wraz z innymi gimnazjalistami, przygotowali w Dniu
Nauczyciela poranek poetycki, poœwiêcony ¿yciu i twórczoœci Juliusza S³owackiego, chc¹c tym samym
przekazaæ swoim kole¿ankom i kolegom wiedzê zdobyt¹ podczas przygotowañ do konkursu. Tym bardziej,
¿e obecny rok zosta³ ustanowiony
przez Sejm Rzeczpospolitej Polski Rokiem S³owackiego. Rozwa¿ania

Uczniowie na wystawie poœwiêconej Juliuszowi
S³owackiemu.

m³odzie¿y o ¿yciu wielkiego poety
wzbogaci³ pokaz multimedialny oraz
fragment filmu „Kordian”, w re¿yserii Jana Englerta. Tego dnia uczniowie popisali siê znakomit¹ recytacj¹
wielu utworów lub ich fragmentów.
Zakoñczeniem zajêæ poœwiêconych
Juliuszowi S³owackiemu, by³a wystawa zdjêæ i fragmentów rêkopisów,
które tworzy³y swoisty zapis ¿ycia
poety.
Trzy tygodnie póŸniej, z wielk¹
ochot¹, uczniowie przyst¹pili do
przygotowania utworów, na wieczór

Recytacja poezji Juliusza S³owackiego.

poetyki pod tytu³em „Jan Twardowski – poeta humoru i nadziei”. Dlaczego w³aœnie Jan Twardowski? Po
pierwsze dlatego, i¿ jego wiersze
nale¿¹ do kanonu obowi¹zuj¹cych
lektur szkolnych i mog¹ pojawiæ siê
na egzaminie, po drugie - utwory
poety s¹ niezwykle pogodne, proste, pe³ne ufnoœci i nadziei. Poza tym
ksi¹dz Twardowski mia³ niezwyk³y
dar odkrywania tego, co piêkne i
dobre w œwiecie, który nas otacza.
Uczniowie przygotowali recytacjê
osiemnastu utworów poetyckich

oraz dziesiêciu anegdot, zwi¹zanych z ¿yciem ksiêdza. Wyj¹tkowoœæ atmosfery podkreœla³y zapalone œwiece i panuj¹cy w sali pó³mrok.
Na zakoñczenie pragnê podkreœliæ, ¿e uczniom nale¿¹ siê wielkie
brawa za œwietnie przygotowan¹ recytacjê i zaanga¿owanie w przebieg
uroczystoœci. Uczniowie udowodnili, ¿e rozumiej¹ poezjê, doceniaj¹ pracê kole¿anek i kolegów i s¹ wra¿liwymi odbiorcami utworów lirycznych.
Joanna Murat, nauczycielka
Gimnazjum w Resku.
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SPORT

DALP 2009/10

Turniej pi³karzyków

(29.11.2009 - 10.01. 2010r.)
Tabela.
Miejsce Dru¿yna
1.
NiedŸwiadki Dobra
2.
Galaktikos Dobra
3.
Dobropole
4.
¯ywczyk Bienice
5.
B³êkitni Ostrzyca
6.
Dragon Krzemienna
7.
Dobermani
8.
¯abi ¯abowo

Mecze
2
2
2
2
2
2
2
2

Punkty
6
6
6
3
3
0
0
0

tygodnik ³obeski 8.12.2009 r.

Bramki +/18/2
18/8
13/4
14/12
12/10
5/17
4/18
1/14

Termin 1 - 29.11.2009r. (niedziela)
11.00 DOBROPOLE - ¯ABI ¯ABOWO 6:0
11.40 DRAGON KRZEMIENNA - NIED•WIADKI DOBRA 1:10
12.20 GALAKTIKOS DOBRA - ¯YWCZYK BIENICE 10:5
13.00 DOBERMANI DOBRA - B£ÊKITNI OSTRZYCA 1:10

Termin 2 - 06.12.2009r. (niedziela)
11.00 DRAGON KRZEMIENNA - DOBROPOLE 4:7
11.40 NIED•WIADKI DOBRA - ¯ABI ¯ABOWO 8:1
12.20 GALAKTIKOS DOBRA - DOBERMANI DOBRA 8:3
13.00 ¯YWCZYK BIENICE - B£ÊKITNI OSTRZYCA 9:2

Zim¹ te¿ mo¿na graæ
w pi³kê, choæby malutk¹
(DOBRA) W dobudowanym budynku hali sportowej w Dobrej
odby³ siê turniej pi³karzyków sto³owych. Cieszy³ siê sporym zainteresowaniem mieszkañców gminy.
Rozegrany zosta³ w dniach 23 – 26
listopada.
W turnieju, w kategorii indywidualnej, udzia³ wziê³o 17 zawodników. Rywalizowano systemem pucharowym. Trzecie miejsce zaj¹³ Cezary Szkup, a w finale spotkali siê

Marek Gude³ajski z Emilianem Kamiñskim, który wygra³ mecz fina³owy.
W kategorii dru¿ynowej walczy³o 9 dru¿yn. Tutaj rywalizowano
systemem pucharowym. Trzecie
miejsce zaj¹³ duet Padziñski – Szw¹der, wygrywaj¹c z dru¿yn¹ Siegieñ Kamiñski, a w finale naprzeciwko
siebie stanêli duet Dorsz - Pucz z
rodzin¹ Szkupów. Ojciec Zdzis³aw z
synem Krzysztofem zdecydowanie
wygrali rywalizacje dru¿ynow¹. (o)

Galeria tygodnika
Marcel z rodzicami

Termin 3 - 13.12.2009r. (sobota)
18.00 DRAGON KRZEMIENNA - ¯ABI ¯ABOWO
18.40 NIED•WIADKI DOBRA - DOBROPOLE
19.20 GALAKTIKOS DOBRA - B£ÊKITNI OSTRZYCA
20.00 ¯YWCZYK BIENICE - DOBERMANI DOBRA

Termin 4 - 20.12.2009r. (niedziela)
11.00 DRAGON KRZEMIENNA - GALAKTIKOS DOBRA
11.40 DOBERMANI DOBRA - DOBROPOLE
12.20 NIED•WIADKI DOBRA - ¯YWCZYK BIENICE
13.00 ¯ABI ¯ABOWO - B£ÊKITNI OSTRZYCA

Termin 5 - 27.12.2009r.(niedziela)
11.00 GALAKTIKOS DOBRA - DOBROPOLE
11.40 DRAGON KRZEMIENNA - DOBERMANI DOBRA
12.20 NIED•WIADKI DOBRA - B£ÊKITNI OSTRZYCA
13.00 ¯ABI ¯ABOWO - ¯YWCZYK BIENICE

Termin 6 - 03.01.2010r. (niedziela)
11.00 ¯ABI ¯ABOWO - GALAKTIKOS DOBRA
11.40 B£ÊKITNI OSTRZYCA - DOBROPOLE
12.20 NIED•WIADKI DOBRA - DOBERMANI DOBRA
13.00 DRAGON KRZEMIENNA - ¯YWCZYK BIENICE

Termin 6 - 10.01.2010r. (niedziela)
11.00 DRAGON KRZEMIENNA - B£ÊKITNI OSTRZYCA
11.40 ¯YWCZYK BIENICE - DOBROPOLE
12.20 ¯ABI ¯ABOWO - DOBERMANI DOBRA
13.00 NIED•WIADKI DOBRA - GALAKTIKOS DOBRA

Liderzy strzelców
7 - Dorsz Wojciech (NIED•WIADKI DOBRA),
6 - Padziñski Damian (NIED•WIADKI DOBRA), Dzierbicki Damian (DOBROPOLE),
4 -Dudka Rafa³ (B£ÊKITNI OSTRZYCA), Kamiñski Emilian, Szkup Cezary
(GALAKTIKOS DOBRA), Szw¹der Zdzis³aw (¯YWCZYK BIENICE).

Walne „Œwiatowida”
(£OBEZ) Walne zebranie cz³onków MLKS „Œwiatowid” odbêdzie siê 11 grudnia (pi¹tek), o godz. 17.00, w sali urzêdu miejskiego w £obzie.
(r)

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
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tygodnik ³obeski 8.12.2009 r.

Miko³aj odwiedzi³ dzieci w £obzie
(£OBEZ) Na ulicach miasta pojawi³ siê Miko³aj. Swoje kroki skierowa³ na plac przy
domu kultury, gdzie czeka³o ju¿ na niego
spore grono dzieci z rodzicami.
Miko³aj ulicami miasta wêdrowa³
w towarzystwie ³obeskej kapeli
„Smoki”, która muzyk¹ og³asza³a jego
obecnoœæ. Po drodze czêstowa³ przechodniów cukierkami. Na placu,
przed domem kultury, gdzie plac rozœwietla³y choinkowe lampki, zbiera³a
siê dziatwa w oczekiwaniu na prezenty. Miko³aj przywita³ siê ze wszystkimi i zaprosi³ do zabawy. W tym czasie
wjecha³ wózek wype³niony paczkami
i dzieci otrzyma³y prezenty.
Imprezê zorganizowa³a Rada
Osiedla w £obzie. Jej Zarz¹d i przewodnicz¹cy Zdzis³aw Szklarski serdecznie dziêkuj¹ za pomoc w przy-

gotowaniu paczek: Zarz¹dowi SM
„Jutrzenka” w £obzie; radnemu
Bogdanowi Góreckiemu; cz³onkom
Rady Osiedla: Helenie ¯uk, Miros³awie Borowskiej, Jadwidze Doroszuk,
Janowi Jung i Rafa³owi ¯ukowskiemu oraz w³aœcicielom placówek handlowo-us³ugowych: pañstwu Danucie i Marcinowi Basom, Wies³awie
Baran, Grzegorzowi Bieñkowskiemu, Halinie Dubickiej oraz Leszkowi
Rokoszowi.
Podziêkowania oczywiœcie dla
pracowników £obeskiego Domu Kultury i wszystkim, którzy przyczynili siê
do przygotowania tej imprezy.
(r)

NIEZWYKLI, MILI GOŒCIE
Grudzieñ to niezwyk³y
czas spotkañ z ró¿nymi ludŸmi, przemyœleñ, wspólnego kolêdowania i obdarowywania siê nawzajem
prezentami. To czas
niezwyk³ej radoœci
dla wszystkich…
W tym roku, ju¿ 4 grudnia, dzieci
i m³odzie¿ z placówek edukacyjnych
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z
Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹, Ruchow¹ i z Autyzmem odwiedzili goœcie z Norwegii z prezentami.
Ci ludzie zawsze pamiêtaj¹ o dzieciach i tych, którzy potrzebuj¹ dobrego s³owa i wsparcia materialnego. Maj¹ kontakt z ró¿nymi osobami
i paniami, które przez ca³y rok wykonuj¹ na drutach ciep³e swetry i skarpetki, którymi mog¹ obdarowaæ
wszystkich potrzebuj¹cych z bliska
i z daleka.
Mili goœcie jak zawsze przywieŸli
dla naszych podopiecznych mnóstwo prezentów (ró¿ne drobiazgi zabawki, ksi¹¿ki, ubrania, a tak¿e s³odycze.
Wszyscy, nie tylko dzieci, lubi¹
otrzymywaæ upominki, wiêc buzie
milusiñskich by³y uœmiechniête od

Pañstwo pastorowie

Dzieci z prezentami

Ludowa orkiestra

Miko³aj wrêczaj¹cy prezenty

ucha do ucha. Goœcie otrzymali wykonane w³asnorêcznie przez dzieci
upominki, a tak¿e mieli mo¿liwoœæ
zwiedziæ nasze placówki.
To jednak nie koniec niespodzia-

nek w tym dniu… Równie¿ specjalnie dla dzieci przyjecha³ zespó³ ludowy z P³otów, który zaczarowa³
wszystkich gr¹ i œpiewem. Pracownicy stowarzyszenia przygotowali

bajkê czytan¹ i w koñcu przyby³,
wyczekiwany ca³y rok, Miko³aj z
wielkim workiem prezentów. By³ to
naprawdê mi³y dzieñ…
Katarzyna Leœniak-Szczepañska
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W naszym powiecie te¿ dzier¿awi¹ ziemiê pod orzechy

Wiceminister od orzechów
(REGION) Wczorajsza „Rzeczpospolita” (nr 286 z dn. 7.12.09)
kontynuuje opis bizensu „orzechowego”, prowadzonego przez by³ego
ju¿ wiceministra ochrony œrodowiska w rz¹dzie PO Macieja Trzeciaka. Biznes polega³ na fikcyjnym
meldowaniu siê w gminie, gdzie
sprzedawano ziemiê. Kupowano j¹
pod plantacjê orzecha i pobierano
dop³aty. Gdy gazeta ujawni³a sprawê
rok temu, Trzeciak poda³ siê do
dymisji, ale krzywda mu siê nie sta³a. Wyl¹dowa³ na intratnym stanowisku i zosta³ cz³onkiem dwóch rad
nadzorczych. Sprawa zahacza te¿ o
powiat ³obeski.
Rok temu „Rzeczpospolita” poda³a, ¿e Maciej Trzeciak, wczeœniej
wojewódzki konserwator przyrody
w Szczecinie i póŸniejszy wiceminister œrodowiska z rekomendacji PO,

naby³ 206 ha w przetargu w gminie
Recz. Zap³aci³ 1,743 mln z³, z tego na
prawie 1,5 mln wzi¹³ kredyt ze specjalnej linii dla nowych rolników.
Agencja, chc¹c ograniczyæ nabywanie ziemi przez obce osoby, na
wniosek rolników, organizowa³a
przetargi ograniczone. Kupuj¹cy
musia³ byæ zameldowany w danej
gminie i posiadaæ przynajmniej hektar ziemi. Jak omijano te zapisy?
Meldowano siê u kogoœ, kto mia³
ziemiê lub dzier¿awiono nawet ma³e
gospodarstwo i ju¿ mo¿na by³o
przyst¹piæ do przetargu.
Gazeta dotar³a do znajomych
Trzeciaka, którzy opowiedzieli, jak
przebiega taki proceder.
„O. mówi, co trzeba zrobiæ, by
kupiæ ziemiê: - Musisz siê fikcyjnie
zameldowaæ, by stan¹æ do przetargu. Parê groszy dasz, to ciê ka¿dy
zamelduje. Ile siê p³aci? - Dasz tysi¹c

Powiat Œwidwiñski wydzier¿awi³ szpital
w Po³czynie-Zdroju

Zostali z 6 milionowym
d³ugiem
O tym, ¿e szpital powiatowy w
Po³czynie-Zdroju zostanie wydzier¿awiony, by³o wiadomo od dawna.
Teraz zapad³a decyzja – komu. Zarz¹d po przetargu wybra³ ofertê Szpitale Polskie Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Katowicach ul. Czajek 41.
Radni na sesji 3 grudnia zaakceptowali ten wybór. Kontrowersje
wzbudzi³ jedynie sposób, w jaki Zarz¹d „wrzuci³” temat na sesjê, robi¹c
to w ostatniej chwili. Niektórzy radni stwierdzili, ¿e nie mieli czasu zapoznaæ siê z ofert¹ wybranej spó³ki, a
tak¿e poinformowaæ o tym wyborze
za³ogê szpitala, co im obiecali.
Na przetarg wp³ynê³y 3 oferty, w
tym Powiatu Bia³ogardzkiego, co
niektórzy uznali za prztyczek dla
Powiatu Œwidwiñskiego, a inni kwitowali sarkastycznie, ¿e jeden powiat potrafi poradziæ sobie ze szpitalem, a drugi nie. Jednak ta oferta
zosta³a odrzucona, gdy¿ by³a niekompletna. Rozpatrzono 2 oferty –
spó³ki akcyjnej Szpitale Polskie z
Katowic oraz konsorcjum firm ze
Szczecina. Zarz¹d zdecydowanie za
korzystniejsz¹ uzna³ tê pierwsz¹ i po
akceptacji rady z ni¹ zostanie podpisana umowa na dzier¿awê nieruchomoœci oraz sprzêtu medycznego i
wyposa¿enia ZOZ w Po³czynieZdroju, na okres 30 lat wraz z przejêciem udzielania œwiadczeñ zdrowotnych na terenie powiatu.
Szpitale Polskie zaoferowa³y

czynsz miesiêczny w kwocie 25.700
z³ oraz 15.200 z³ za dzier¿awê sprzêtu.
Zobowi¹za³y siê tak¿e do inwestycji
w wysokoœci oko³o 10 milionów w
sprzêt i remonty. Da³y pracownikom
roczn¹ gwarancjê pakietu socjalnego i zatrudnienia. Lista inwestycji i
zapewnieñ by³a d³uga. Radny Pawe³
Rydz skwitowa³, ¿e jest tak atrakcyjna, ¿e wrêcz fantastyczna. Cieniem na
tych zapowiedziach k³ad¹ siê jednak
prognozy – kontrakty NFZ zapowiadaj¹ siê o 10 – 12 proc. mniejsze.
Potwierdzi³ to obecny na sesji dyrektor ds. medycznych NFZ Tomasz
¯ukowski, nomen omen niedawny
dyrektor szpitala w Po³czynie.
Zamieszanie wywo³a³ radny
Henryk Klaman, który poprosi³ o
przerwê w sesji, do czasu spotkania
z za³og¹ szpitala, bo niektórzy radni
zapewnili ich, ¿e przed podjêciem
decyzji przedstawi¹ im wybran¹
ofertê. Poparli go radni K. Tutur i J.
Jacewicz. Wiêkszoœæ jednak zdecydowa³a, ¿e nie ma co przeci¹gaæ
sprawy i przeg³osowa³a uchwa³ê o
zaakceptowaniu dokonanego przez
Zarz¹d wyboru. Przeciw byli radni
J. Podpora, K. Tutur i J. Jacewicz.
Radny Klaman wstrzyma³ siê.
W trakcie dyskusji okaza³o siê,
¿e d³ug szpitala w tym roku wzrós³
do 600 tys. z³ i osi¹gn¹³ sumê ponad
6 milionów z³otych. Bêdzie sp³acaæ
go Powiat, czyli jego mieszkañcy.
KAR, „Wieœci œwidwiñskie”

z³ i spokój. By³em w £obzie zameldowany. Tyle razy to robi³em, ¿e k...
zapomnia³em. Ale Maciej dupê umoczy³ – mówi O. A
Trzeciak gdzie siê meldowa³? Tam gdzieœ pod Choszcznem. Polecia³ z ministra, ale 200 ha kupi³, a 200
ha to dwa miliony – twierdzi O.
Dodaje, ¿e maj¹ informatora w
Agencji Restukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dzieki czemu wiedz¹
o kontrolach”.
Sprawdziliœmy – pisze gazeta – ¿e
nasz rozmówca mówi prawdê. Od 18
listopada 2005 r. do 2 stycznia 2006
r. by³ zameldowany w £obzie. Wystartowa³ tam w przetargu ograniczonym na dzier¿awê 107 ha ziemi.
Wygra³. Rok wczeœniej O. by³ zameldowany na dwa miesi¹ce w Nowogardzie. Dziœ dzier¿awi tam od ANR
252 ha.
O jakie ziemie w naszym powiecie
chodzi? Gazeta rok temu wymieni³a
Karwowo w gminie £obez i Gostomin w gminie Radowo Ma³e.
Gazeta wylicza, ¿e osoby zwi¹za-

ne z by³ym wiceministrem posiadaj¹
oko³o 800 ha, z czego 600 obsadzone
jest orzechem. Trzeciak na swoje 206
ha otrzyma³ od 2007 r. ponad 500 tys.
z³ dop³at. Jego ¿ona – ponad 800 tys.
„Co ciekawe, zg³osi³a grunty, które
od ANR dzier¿awi zupe³nie inna osoba. W sumie Trzeciak i i osoby z nim
zwi¹zne otrzymali 3,7 mln z³ unijnych
dop³at”. - podaje gazeta.
Policja prawie rok temu umorzy³a
œledztwo w sprawie Trzeciaka.
Wznowi³a je niedawno, gdy spraw¹
ponownie zainteresowali siê dziennikarze. Dopiero trzy tygodnie temu
zatrzymali pierwsze 6 osób zaanga¿owanych w nielegalny proceder
wykupu ziemi. Wszyscy us³yszeli
zarzuty poœwiadczenia nieprawdy.
Piêæ z nich przyzna³o siê do winy. Jak
dowiedzieli siê dziennikarze, Artur
B., który zameldowa³ Trzeciaka w
Choszcznie, i który rok temu oœwiadczy³, ¿e go zna, teraz przyzna³, ¿e
meldunek by³ fikcyjny, a on nie zna
wiceministra. Sprawê za³atwiali z nim
poœrednicy. Prokuratura nie wyda³a
zgody na zatrzymanie by³ego wiceministra. Do dzisiaj nie przedstawi³a
mu nawet zarzutów. Sam Trzeciak
indagowany przez dziennikarzy, zapowiedzia³, ¿e pozwie gazetê, je¿eli
ta ujawni jego wizerunek. Ujawni³a.
Czy¿by siê ba³, ¿e go rozpoznaj¹ w
Toruniu, gdzie zasiada w radzie nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska? W dwa miesi¹ce po dymisji otrzyma³ pracê w
Narodowym Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Jest te¿ sekretarzem w WFOŒ w
Szczecinie. Zarabia ponad 14 tysiêcy z³ miesiêcznie.
(r)

Œwietlica dopiero
za dwa lata
(RUNOWO
POMORSKIE).
Wprawdzie jest ju¿ zmiana sposobu
u¿ytkowania budynku, w którym ma
powstaæ œwietlica wiejska w tej miejscowoœci, jednak remont przewidziany jest dopiero na 2011 rok, w
ramach termomodernizacji.
- Wówczas nast¹pi wymiana: okien,
drzwi, wymiana dachu, ocieplenie, elewacja i centralne ogrzewanie, bo tam c.o.
nie dzia³a. Na razie by³ udostêpniony za
moj¹ zgod¹, dla m³odzie¿y, ¿eby mia³a
siê gdzie spotkaæ, a nie siedzia³a na stacji
i niszczy³a j¹. Formalnie, œwietlicy nie
mo¿emy jeszcze otworzyæ – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna
Karpowicz.
mm
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Dwie kolizje w £obzie
Wpadek z udzia³em
skutera
W dniu 30 listopada br. rano, na
skrzy¿owaniu ulic Armii Krajowej i
Przechodniej, dosz³o do wypadku
drogowego. Ze wstêpnych ustaleñ
wynika, ¿e kieruj¹ca samochodem
marki Ford Fiesta mieszkanka £obza
nie udzieli³a pierwszeñstwa przejazdu, w wyniku czego kieruj¹ca skuterem mieszkanka Dalna zahamowa³a i
przewróci³a siê na ziemiê. Dozna³a
ogólnych
pot³uczeñ g³owy i barku. Zosta³a
przewieziona do szpitala, gdzie pozosta³a na obserwacji.

NietrzeŸwi kieruj¹cy
Równie¿ 30 listopada br., policjanci zatrzymali trzech nietrzeŸwych kieruj¹cych.
Wieczorem w Resku, policjanci z
tamtejszego Posterunku Policji, zatrzymali Adama G., który kieruj¹c
samochodem marki Audi, bêd¹c w
stanie nietrzeŸwym, spowodowa³
kolizjê z samochodem marki Daewoo.
O godz. 22.00, na drodze Resko –
Ploty, policjanci zatrzymali Adam G.,
który kierowa³ samochodem marki
Audi, bêd¹c w stanie nietrzeŸwym.
Pobrano krew na badania, aby okreœliæ dok³adnie stan nietrzeŸwoœci
kieruj¹cego.
Oko³o godzinê póŸniej, policjanci z Dobrej, na ulicy Armii Krajowej,
zatrzymali Jaros³awa J., który kierowa³ samochodem marki Fiat 126 p, z
wynikiem 1,03 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

1 grudnia br. w £obzie, zdarzy³y
siê dwie kolizje drogowe.
Pierwsza z nich mia³a miejsce o
godz. 6.40, na ulicy H. Sawickiej,
gdzie kieruj¹cy samochodem marki
Ford Fokus Jerzy J., wyje¿d¿aj¹c z
osiedla nie udzieli³ pierwszeñstwa
przejazdu dla kieruj¹cej rowerem
Agnieszki K.
O godz. 9.35, na ulicy Waryñskiego, kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym marki Renault Andrzej H.,
wykonuj¹c manewr skrêtu na terenie stacji paliw, uszkodzi³ naczepê o
ga³¹Ÿ drzewa.

Niszczyli s³upki
bez powodu
Policjanci z £obza w niedzielne
popo³udnie otrzymali zg³oszenie, ¿e
trzech m³odych mê¿czyzn idzie drog¹
w stronê Wiewiecka (gm. Wêgorzyno) i niszczy przydro¿ne znaki.
Mundurowi natychmiast udali
siê na wskazane miejsce. Ju¿ z daleka
widzieli m³odych mê¿czyzn, którzy
kopali i wyrywali znaki hektometryczne. Na widok nadje¿d¿aj¹cego
radiowozu sprawcy zaczêli uciekaæ.
Policjanci dogonili ich i zatrzymali.
Zostali osadzeni w areszcie.
Jak siê okaza³o, byli nietrzeŸwi, nie
chcieli podaæ swoich danych personalnych, zachowywali siê arogancko
wobec interweniuj¹cych policjantów.
Nie potrafili racjonalnie wyt³umaczyæ
swojego postêpowania.
Jak siê okaza³o, ci m³odzi mê¿czyŸni zniszczyli tak¿e przystanek autobusowy w pobliskiej miejscowoœci.
Dodatkowo sprawcy zniszczenia
znaków odpowiedz¹ za spowodowanie zagro¿enia w ruch drogowym.

17-latkowie w³amali siê do samochodu

Wpadli przez
pozostawiony plecak
(DOBRA) Policjanci z £obza zatrzymali dwóch 17-latków, którzy w
nocy z soboty na niedzielê w³amali
siê do samochodu marki VW Golf i
skradli radioodtwarzacz.
Zdarzenie mia³o miejsce w Dobrej, w nocy z 5 na 6 grudnia. Dwóch
m³odych mieszkañców tej miejscowoœci po pó³nocy wybi³o szybê w
zaparkowanym samochodzie. Ze
œrodka sprawcy skradli radioodtwarzacz. M³odzi ch³opcy zniszczyli tak-

¿e przednie lamy oraz obudowê kierownicy.
Uciekaj¹c z miejsca jeden ze
sprawców pozostawi³ swój plecak,
w którym by³y dane w³aœciciela.
Policjanci, którzy przybyli na miejsce w³amania, znaleŸli go i bardzo
szybko ustalili i zatrzymali sprawcê,
który trafi³ do aresztu. Drugiego w³amywacza zatrzymano póŸniej. M³odzi mê¿czyŸni przyznali siê do pope³nionego czynu. Policjanci odzyskali
skradziony z auta radioodtwarzacz.

NAGRODA
Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa ê o b e sskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 47 brzmia³o: „Pegaz ma skrzyd³a
ale i kopyta”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Zofia Janicka (£obez), Anna Matusiak (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez),
Helena K³os (£obez), Józef Wawryca (Starogard), Janina Rachfa³
(£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Janina Rachfa³ z £obza.
Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji ul. S³owackiego 6 £obez.
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Jubileusz 14 ma³¿eñstw

50, a nawet 59 lat prze¿yli razem

(WÊGORZYNO) A¿ czternaœcie ma³¿eñstw w gminie Wegorzyno doczeka³o pieknego jubileuszu –
50 lat trwania w zwi¹zku ma³¿eñskim, a jedno nawet 59 lat. W minion¹ sobotê œwiêtowali to wydarzenie.
Tradycja œwiêtowania takich jubileuszów jest kultywowana przez
Rzeczpospolit¹, która w ten sposób
docenia rolê zwi¹zków ma³¿eñskich.
Na to wskazywa³a kierownik wêgorzyñskiego Urzêdu Stanu Cywilnego, pani Aleksandra Paraszczak, gratuluj¹c ma³¿onkom wytrwa³oœci i
¿ycz¹c im zdrowia i pomyœlnoœci na
dalsze lata ¿ycia.

Uroczystoœæ odby³a siê 5 grudnia, w restauracji „S³owiañska” w
Wêgorzynie. Przyby³o na ni¹ jedenaœcie ma³¿eñstw: Helena i Józef
Brodowicz z Lesiêcina, Irena i Henryk Jaremko z Runowa Pomorskiego,
Maria i Jan Mechda z Wêgorzyna
(obchodzili 51 rocznicê œlubu), Zofia
i Edward Muzyczyk z Kraœnika
£obeskiego, Gertruda i Zdzis³aw
Ostrycharz z Przytoni, Alina i Józef
Pawlak z Sielska, Antonina i Jerzy
Poprawa z Mielna, W³adys³awa i
Julian Szumi³o z Chwarstna. Stanis³awa i Tadeusz Gruszka z Wêgorzyna obchodzili 59 rocznicê œlubu. Na
50-lecie œlubu, medal w imieniu zmar³ej ¿ony Zofii, odebra³ Zdzis³aw

Dziadkowski z Runowa, a w imieniu
zmar³ego mê¿a Leona – Janina Kwaœny z Wêgorzyna.
Na uroczystoœæ nie dotarli, ale
medale otrzymaj¹: Katarzyna i Antoni Bia³oskórscy z Mielna, Stefania i
Micha³ Kuchciakowie z Cieszyna
oraz Helena i Józef Puziarscy z Runowa Pomorskiego.
W imieniu burmistrz Wêgorzyna
gratulacje za d³ugoletnie po¿ycie
ma³¿eñskie z³o¿y³a i medale wrêczy³a
wiceburmistrz Zofia Makarec, podkreœlaj¹c rolê obecnych dla rozwoju
gminy. Przewodnicz¹ca rady miejskiej Monika KuŸmiñska wrêczy³a, w
imieniu radnych, pami¹tkowe dyplomy i podreœli³a, ¿e jest to dla niej

osobiste prze¿ycie, gdy¿ rocznicê
59-lecia œlubu obchodz¹ jej dziadkowie, pañstwo Gruszkowie.
Wielu jubilatom towarzyszyli
dzieci, wnuki i prawnuki. Wszyscy
wys³uchali programu artystycznego, znakomicie dobranego na tê okolicznoœæ przez uczniów z Pracowni
Oœwiatowo-Kulturalnej, dzia³aj¹cej
przy Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w
Wêgorzynie, a prowadzonej przez
pani¹ Dorotê Szklarsk¹-Moroz. By³
tort, a póŸniej goœcina w rodzinnym
gronie.
Redakcja równie¿ sk³ada gratulacje za wytrwa³oœæ i ¿yczy na dalsze
lata zdrowia, pogody ducha i pociechy z dzieci.
KAR

