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Obrona ostatniego
takiego zak³adu
O trudnej sytuacji Nowamylu i nadziejach na poprawê mówi
prezes ³obskiego zak³adu Leszek Kaczmarek.

Karp
z hodowli
P. Gostyñski jest
sprzedawany w sklepie
przy ul. Konopnickiej
w £obzie u p. Jana Szostaka.
Gwarantowany wyborny smak

Z drugiej strony

Str
Str.. 2

Kazimierz Rynkiewicz

C

o roku cz³ek starzeje siê i
w postrzeganiu œwiata
zaczyna dominowaæ melancholia przechodz¹ca w zniechêcenie do doczesnoœci. Ratunku
upatrywa³by w duchowoœci œwi¹t,
ale gdzie tam, jest to co zawsze –
pêd po sklepach i coraz wiêkszy
zgie³k zakupów. Wkrada siê nerwowoœæ, bo czegoœ nie kupiliœmy, a to
kolejka, a czy zd¹¿ymy przygotowaæ potrawy, a ktoœ przyjedzie, a
ktoœ nie przyjedzie – œwi¹teczne
utrapienie. A jak ju¿ nabiegamy siê,
naszarpiemy, zdarza siê – naz³orzeczymy, pozostaje tylko po³kn¹æ tê
œwi¹teczn¹ ¿abê (razem z karpiem)
siedz¹c przed telewizorem. Po³ykamy i wracamy do codziennoœci.
Forma coraz bardziej uniewa¿nia
treœæ. Ale nie tylko œwi¹teczn¹. T¹
codzienn¹ tak¿e.
eŸmy taki szczyt kli
matyczny, po którym
nastêpuj¹ ostre mrozy parali¿uj¹ce Europê. Jak¿e przecie¿ wymyœlna jest forma protestów
i protestuj¹cych przeciwko ociepleniu; te kolorowe czapeczki,
gwizdki, pomalowane twarze, hepeningi, artystyczne instalacje, gor¹ce przemówienia, fanatyczny
wzrok, podekscytowane twarze, a
tu nagle, nie wiadomo sk¹d, przychodzi treœæ – zima, i zmiata tê ca³¹
formê jednym podmuchem mrozu. A
przecie¿ to jest taka sobie zima,
prze¿y³em bardziej œnie¿ne i mroŸniejsze. Mog³a zaskoczyæ tylko
tych, co myœleli, ¿e..., ale nie tych,
co ju¿ trochê prze¿yli. To ró¿nica
miêdzy rzeczywistoœci¹ wirtualn¹ a
doœwiadczon¹. Cz³owiek doœwiadczony wie, bo prze¿y³, cz³owiekowi
m³odemu wydaje siê, ¿e wie, ale wie
tyle, ile mu ktoœ w³o¿y³ do g³owy,
ewentualnie zobaczy³ w telewizorze. St¹d ca³e zastêpy m³odych na
barykadach walki z ociepleniem klimatu, ekologii, feminizmu, ich gotowoœæ do akcji.
Ca³kiem niedawno redakcjê zasypa³y faksy i maile ze szkó³ z czterech powiatów, gdzie wydajemy
gazety, o œwiatowych obchodach
dnia walki z ociepleniem. Jakaœ tam
organizacja rzuci³a has³o i ruszy³a
maszyna. Szko³y na wyœcigi coœ
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Z DRUGIEJ STRONY

Zaœpiewajmy
wreszcie tê kolêdê
unijn¹
tam organizowa³y. Wszêdzie klepano i wbijano do g³ów uczniom te
same slogany, które ktoœ podes³a³.
Zobaczy³em, jak marne jest nasze
szkolnictwo, które zamiast uczyæ
m³odych ludzi myœlenia, kszta³ci
akcjonistów, którzy s¹ gotowi ³ykn¹æ ka¿dy slogan i ruszyæ na ka¿d¹
akcjê, byleby tylko ktoœ da³ sygna³.
Rosn¹ nam pokolenia akcjonistów i a¿ strach pomyœleæ, jaki to
przyniesie skutek. Zreszt¹ ju¿ przynosi. W najlepsze rozpleni³a siê akcyjnoœæ unijna. Przegl¹dam gazety
i widzê tytu³y: „Unijne wêdkarstwo” albo „Unijna choinka w Radowie”. G³owiê siê, czym siê ró¿ni
zwyk³e wêdkarstwo od unijnego,
ale nijak nie mogê zrozumieæ. Wiêc
chyba tylko tym, czym w jeszcze
niedawnych czasach demokracja
ró¿ni³a siê od demokracji ludowej. A
ju¿ choinka unijna, to jakiœ horrendalny pomys³. Jednak nie. W radowskiej szkole unijna choinka ró¿ni siê gwiazdkami – zielone drzewko
przystrojono gwiazdkami unijnymi!
Akcja zosta³a przeprowadzona na
dzieciach i odt¹d dzieci do Betlejem
bêdzie prowadziæ gwiazda unijna,
czyli niebieska. Nie myliæ z czerwon¹, która prowadza³a Polaków
po Sybirze. Ot, taka niewinna zmiana kolorów, a jaki¿ efekt pedagogiczny – dzieci ju¿ przysposobione
do akcyjnoœci.
kcyjnoœci¹ jest tak¿e na
sza walka z bezrobociem,
o czym zreszt¹ piszê od
lat, ale akcjoniœci nie za bardzo chc¹
czytaæ, bo to im jest do niczego nie
potrzebne. Liczy siê ruch, pêd, dzia³anie, programy, akcja. W walkê z
bezrobociem pompuje siê ogromne
pieni¹dze, a skutek jest op³akany.
Oto powiat ³obeski ponownie zaj¹³
pierwsze miejsce pod wzglêdem
bezrobocia w województwie; w paŸdzierniku stopa bezrobocia wzros³a
do 29,1 procent. To wynik dramatyczny dla ¿yj¹cych tu ludzi, ale tak¿e dla bud¿etów gmin, które trac¹
dochody. Osi¹gniêciem na tym
polu walki jest przyjazd minister
pracy do £obza, co niektórzy poczytuj¹ sobie za sukces. Presti¿owy oczywiœcie, bo jaki¿ inny? A

A

przecie¿ wystarczy³oby przeœledziæ
skutki dotychczasowych akcji i wyci¹gn¹æ wnioski. Jednak nikt tych
skutków nie bada, bo trzeba by by³o
mêczyæ siê nad wnioskami. A komu
siê chce? Przecie¿ go³ym okiem widaæ, ¿e jeszcze wiêcej pieni¹dzy nie
uzdrowi sytuacji, bo to ju¿ przerabialiœmy i ten mechanizm jest ja³owy. Fakty mówi¹ same. Upieranie
siê przy tym mechanizmie skutecznie blokuje myœlenie o alternatywach. Gdyby stanowiska zale¿a³y
od wyników, tak jak w wielu firmach,
to ju¿ dawno polecia³yby g³owy, ale
nie zale¿¹, wiêc bezrobocie urzêdników nie boli. Boli bezrobotnych, ale
oni g³osu nie maj¹. I tu dochodzimy
do œciany. £obeskiej.
szystkim akcjonistom
polecam artyku³ o
³obeskiej krochmalni.
Prezes Nowamylu mówi rzeczy wa¿ne o naszej gospodarce, w tym o
bezwzglêdnoœci unijnego rynku, o
zachowaniu BG¯, przejêtego przez
Holendrów. Tu trwa bezwzglêdna
walka (np. o stocznie), a dzieciom
ka¿e siê wieszaæ unijne gwiazdki na
polskich choinkach. Na usta cisn¹
mi siê s³owa niecenzuralne, ale ze
wzglêdu na œwiêta, powstrzymujê
siê. Akcjonistom nie przychodzi w
ogóle do g³owy, ¿e tym dzieciom
przyjdzie kiedyœ pójœæ do pracy w
krochmalni, a jak jej nie bêdzie, to
gdzie? Do CIS-u? Unia da im co najwy¿ej programik, by za kilka z³otych
mogli sobie popowieszaæ gwiazdki
na choince. Jakie¿ to upadlaj¹ce.
Mia³o byæ œwi¹tecznie, ale jak tu
siê cieszyæ, z czego? Ludzie dzwoni¹, ¿e drogi nieodœnie¿one, ¿e w
blokach zimno, Centrala Nasienna
upad³a, bezrobocie wzros³o, s³u¿ba
zdrowia w rozsypce... S¹siadka p³acze; objeŸdzi³a wszystkie szpitale i
nikt jej nie mo¿e pomóc, a boli jak
cholera, a jak posz³a do lekarza, to
mia³a zap³aciæ, ale pokrzycz³a to i na
fundusz przyj¹³, bezp³atnie, czyli
móg³, a wczeœniej nie chcia³. Mo¿na
by tak ci¹gnaæ jeszcze d³ugo, a mia³o byæ œwiatecznie...
Pójdê do domu i powieszê na
choince unijn¹ gwiazdkê i zaœpiewam unijn¹ kolêdê. Mo¿e i ja poczujê siê lepiej...
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Œpiewajmy kolêdy

GDY SIÊ CHRYSTUS
RODZI
Gdy siê Chrystus rodzi
I na œwiat przychodzi.
Ciemna noc w jasnoœci
Promienistej brodzi.
Anio³owie siê raduj¹,
Pod niebiosy wyœpiewuj¹:
Gloria, Goria, Gloria,
In excelsis Deo!
Mówi¹ do pasterzy,
Którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem
Czym prêdzej pobiegli.
Bo siê narodzi³ Zbawiciel,
Wszego œwiata odkupiciel.
Gloria, Goria, Gloria,
In excelsis Deo!
O, niebieskie duchy
I pos³owie nieba,
Powiedzcie¿ wyraŸniej,
Co nam czyniæ trzeba,
Bo my nic nie pojmujemy,
Ledwo od strachu ¿yjemy.
Gloria, Goria, Gloria,
In excelsis Deo!
IdŸcie do Betlejem,
Gdzie Dzieciê z³o¿one,
W pieluszki powite,
W ¿³obie po³o¿one.
Oddajcie Mu Pok³on boski,
On os³odzi wasze troski.
Gloria, Goria, Gloria,
In excelsis Deo!
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Bili w Domu Dziecka.
Prokurator sprawdzi kto kogo
(£OBEZ). 11 grudnia
w tutejszej placówce Domu Dziecka
dosz³o do sytuacji,
w której wychowawca u¿y³ przemocy
wobec wychowanki.
15 grudnia zosta³
zwolniony z pracy.
Postêpowanie w
sprawie prowadzi
³obeska prokuratura.

kroczenie uprawnieñ, ale nie wiem,
po czyjej stronie jest wina i jak wygl¹da³ przebieg wypadków. Nigdy
nie mia³am zastrze¿eñ wobec pracy
wychowawcy, zawsze wywi¹zywa³
siê doskonale ze swoich obowi¹zków, nie mogê te¿ powiedzieæ z³ego
s³owa o dziewczynce. To by³o pierwsze tego typu zdarzenie w placówce.
Nie jestem w stanie te¿ odpowiedzieæ, kto bêdzie obecny przy przes³uchaniu wychowanki. O tym zdecyduje s¹d. Ja mogê zrezygnowaæ,
jeœli dziewczynka nie bêdzie czu³a siê
komfortowo, mo¿e byæ psycholog z

zewn¹trz, a mo¿e byæ te¿ rodzic.
Ograniczenie prawa rodzicielskiego
nie dyskwalifikuje rodzica do tego,
aby reprezentowaæ dziecko – powiedzia³a dyrektor Domu Dziecka w
£obzie Katarzyna Kuzon.
Prokuratura w £obzie, ze wzglêdu na dobro dziecka nie chcia³a
udzielaæ ¿adnych informacji. Nieoficjalnie dowiedzieliœmy siê, ¿e dziewczynka sprowokowa³a wychowawcê, który u¿y³ si³y. Prokuraturze pozostanie wyjaœniæ, kto kogo zaatakowa³, choæ nauczyciel nie powinien
daæ siê sprowokowaæ.
MM

W miniony pi¹tek wychowawca
obezw³adni³ 15. letni¹ wychowankê
placówki, po czym sam zg³osi³ ten
fakt dyrekcji. Dyrekcja od razu porozmawia³a zarówno z uczestnikami
zajœcia, jak i ze œwiadkami. Sprawa
trafi³a na policjê.
W ³obeskiej placówce wychowawcy maj¹ kategoryczny zakaz
u¿ywania jakiejkolwiek formy u¿ycia
si³y wobec wychowanków.
– Jesteœmy osobami doros³ymi i
przeszkolonymi w taki sposób, aby
wiedzieæ, jak nale¿y siê zachowaæ,
nie u¿ywaj¹c si³y. W tym wypadku
wychowawca przekroczy³ swoje
uprawnienia. Muszê szczególnie
dbaæ o nasze dzieci, bowiem one s¹
ju¿ wystarczaj¹co poszkodowane
przez los. Nie zamierzam zamiataæ
problemu pod dywan. Wychowawca zosta³ zwolniony z pracy za prze-
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Wykonujemy
• certyfikaty
energetyczne
• projekty budowlane
• kolorystyki budynków

Tel. 515 175 819
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Szpital kupiony, ale spó³ki nadal
bez porozumienia
(POWIAT). 15 grudnia
w Drawsku Pomorskim
zosta³ podpisany akt
notarialny na kupno
szpitala w Resku.
Pieni¹dze na konto
starostwa w Stargardzie
Szczeciñskim zosta³y
wys³ane ju¿ w pi¹tek.
Zdawa³oby siê, ¿e po burzliwej
sesji i wzajemnych deklaracjach obu
firm, nastêpny rok up³ynie w szpitalu pod znakiem porozumienia. Nic
bardziej mylnego. Ci wszyscy, którzy tak zaciekle bronili spó³ki „Intermed”, zafundowali pacjentom kolejne wojenki pomiêdzy firmami.
Starostwo powiatowe w £obzie
wysz³o z za³o¿enia, ¿e najlepiej dla
wszystkich bêdzie, jeœli to firmy
wybior¹ sobie osobê zarz¹dzaj¹c¹
czêœciami wspólnymi.
W tej chwili koœci¹ niezgody jest
rentgen, do którego „Chirurg” nie
ma dostêpu, choæ samo urz¹dzenie
dzier¿awi, pomieszczenie jednak, w
którym urz¹dzenie siê znajduje,
dzier¿awi „Intermed”. „Chirurg”
obawia siê, ¿e jeœli laboratorium i
pracownia radiologiczna pozostanie w rêkach „Intermedu”, to firma ta,
przyk³adem roku bie¿¹cego, bêdzie
mog³a w ka¿dej chwili wypowiedzieæ
umowê „Chirurgowi”, po czym zg³osiæ do NFZ, a to skutkuje ogromnymi
karami finansowymi. Brak dostêpu
do rtg to równie¿ wypowiedzenie
kontraktu firmie przez NFZ, wówczas Intermed bêdzie móg³ swobodnie zaj¹æ ca³y obiekt i przej¹æ chirur-

Foto: www.powiatlobeski.pl

giê. Ju¿ w styczniu 2008 roku Intermed zarejestrowa³ dzia³alnoœæ w
Urzêdzie Wojewódzkim w zakresie
Bloku Operacyjnego i Oddzia³u Chirurgicznego w szpitalu w Resku.
Winda i przejœcia w szpitalu nadal
s¹ zablokowane w taki sposób, ¿e
„Chirurg” nadal nie ma dostêpu do
pomieszczeñ w sterylizatorni. W tej
sprawie interweniowa³ niegdyœ by³y
ju¿ w³aœciciel wraz z policj¹. Przejœcia
zosta³y odblokowane, a na drugi
dzieñ wymienione zamki i zamkniête
ponownie.
11 grudnia obie firmy mia³y zawrzeæ porozumienie, zgodnie z którym mia³y pracowaæ w przysz³ym
roku. Jednak zgody nie ma i do porozumienia nie dosz³o.
– Porozumienia pomiêdzy „Chirurgiem”, a „Intermedem” nadal nie
ma, ale obie spó³ki otrzyma³y promesy na rok 2010 na zawarcie umowy

£EC Sp. z o.o. informuje
£obeska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. informuje mieszkañców
£obza, ¿e w ci¹gu ostatnich dni nast¹pi³y zak³ócenia w dostawie ciep³a
systemowego. Mimo podjêtych ju¿ dzia³añ zaradczych, parametry dostawy ciep³a do budynków by³y w niektórych punktach za niskie, co
powodowa³o miejscowe niedogrzania mieszkañ.
W miniony weekend, tj. 19 - 20 grudnia br., s³u¿by techniczne pracowa³y nad usuniêciem przyczyn zaistnia³ej sytuacji, mimo to otrzymywaliœmy informacje, ¿e efekty tych prac nie by³y zadawalaj¹ce dla Odbiorców ciep³a.
Pragniemy zapewniæ mieszkañców £obza, ¿e nadal kontynuujemy
dzia³ania maj¹ce na celu jak najszybsz¹ poprawê pracy systemu, a tak¿e
w celu unikniêcia podobnych zak³óceñ w przysz³oœci.
Za powsta³e niedogodnoœci spowodowane ni¿szymi temperaturami
dostarczanego ciep³a - przepraszamy.
£obeska Energetyka Cieplna Sp. z o.o

dzier¿awy. Jest im niezbêdna do z³o¿enia wniosku do Narodowego Funduszu Zdrowia na kontrakty. Do
promesy do³¹czyliœmy za³¹czniki
podpisane zarówno przez starostê,
jak i spó³ki, w których okreœliliœmy
wstêpne warunki. Najistotniejsze w
tym wszystkim to jest to, ¿e obie
spó³ki wy³oni¹ spoœród siebie swojego administratora i ponosz¹ pe³ne
koszty funkcjonowania obiektu. Po
przekazaniu promes zarz¹d powiatu
spotka³ siê z przedstawicielami spó³ek i wyartyku³owa³ jasno swoje stanowisko, ¿e maj¹ siê porozumieæ i
prowadziæ ten szpital bezkonfliktowo i wy³oni³ jako obserwatorów bez
jakiejkolwiek mediacji Zdzis³awa
Trojgê, który reprezentuje Resko,
by wiedzia³ co siê dzieje na jego
terenie oraz dyrektora Wydzia³u
Polityki Spo³ecznej Wies³awa Ma³ego. W minion¹ œrodê, podczas
posiedzenia zarz¹du, panowie z³o¿yli informacjê z przebiegu rozmów
i wcale to ró¿owo nie wygl¹da. Porozumienia id¹ z trudem. Oczekiwania s¹ takie, ¿e mamy zakupiæ olej
opa³owy oraz mamy op³aciæ ubezpieczenie za obiekty. To jest wydatek eksploatacyjny, le¿¹cy po ich
stronie. To maj¹ zapisane w za³¹czniku, który podpisali – mówi wicestarosta Ryszard Brodziñski.
Prowadzenie szpitala w Resku
jest przedsiêwziêciem rentownym i
zyskownym dla podmiotów, które
siê tym zajmuj¹. Z tego te¿ powodu
stoczy³a siê walka o dzier¿awê na rok
nastêpny, a prowadzeniem szpitala
na kilkadziesi¹t lat zainteresowane
s¹ zarówno Gryfice jak i spó³ka Szpitale Polskie, która ju¿ wydzier¿awi³a
szpital w Po³czynie-Zdroju.
- Skierowa³em zaproszenie do

Gryfic. Ten kontrakt by³ dla nas najkorzystniejszy, zarówno pod wzglêdem merytorycznym, jak i finansowym. Nie mo¿na lekcewa¿yæ œrodowiska, nie mo¿na lekcewa¿yæ pacjentów, nie mo¿na lekcewa¿yæ jakoœci œwiadczonych us³ug, to powinno dotyczyæ równie¿ wybranych
podmiotów: Chirurga i Intermedu.
Dziœ nawet Szpitale Polskie, które
wygra³y przetarg w Po³czynie-Zdroju, dobijaj¹ siê do naszych drzwi.
Wydaje mi siê, ¿e przed nami jest
dobra perspektywa, poniewa¿ mo¿emy wybraæ operatora, który bêdzie najlepszym nie tyle dla nas, dla
zarz¹du, ale dla spo³ecznoœci i bêdzie oferowa³ us³ugi na odpowiednim poziomie satysfakcjonuj¹cym
mieszkañców ziemi ³obeskiej.
Chcia³bym siê myliæ, ale odnoszê
wra¿enie, ¿e jest grupa bardzo aktywnych osób, dla których szpital w
Resku nie jest dla zapewnienia naszym mieszkañcom nale¿ytej opieki
medycznej, lecz jest znakomitym narzêdziem do prowadzenia osobistych rozgrywek. S¹dzê, ¿e nadchodz¹cy rok bêdzie pod tym wzglêdem
jeszcze trudniejszy, bo przecie¿ zapowiadamy przetarg na zadysponowanie tego obiektu, ju¿ nie tylko na
rok, ale zapewne na dziesiêciolecia –
doda³ wicestarosta.
„Intermed” w ci¹gu trzech lat z tytu³u dzier¿awy zap³aci³ 500 tys. z³,
„Chirurg” z tytu³u poddzier¿awy zap³aci³ 400 tys. z³, czyli œrednio miesiêcznie za dzier¿awê szpitala „Intermed” p³aci³ 2700 z³ miesiêcznie, a Chirurg 12-13 tys. z³. Obecnie oba podmioty bêd¹ p³aciæ od 1 m kw. dzier¿awionej powierzchni, w sumie za ca³oœæ wychodzi oko³o 30 tys. z³ miesiêcznie.
MM

Str
Str.. 6

WÊGORZYNO

tygodnik ³obeski 22.12.2009 r.

Kolejne pokolenia nie wybaczy³yby nam tego, ¿e zostaliœmy takim zaœciankiem

Oœwiata przeciw oœwiacie
(WÊGORZYNO). W
planach Marsza³ka
Województwa jest
budowa na terenie
województwa
zachodniopomorskiego
sieci teleinformatycznej
dostêpu do aplikacji eus³ug. Zanim jednak
przyst¹pi do dzia³ania,
wszystkie gminy w
województwie musz¹
opowiedzieæ siê, czy
chc¹ do takiej realizacji
przyst¹piæ. Wstêpnie
gmina Wêgorzyno
zgodzi³a siê
uczestniczyæ w planach
Marsza³ka.
Gdy rozpatrywano tê kwestiê
podczas komisji, komisja oœwiatowa
by³a przeciw.
Marsza³ek Województwa ma 146
milionów z³ na wybudowanie sieci
internetowej. Gminy i powiaty wejd¹
w konsorcjum. Jego zadaniem bêdzie budowa sieci. Jak wyt³umaczy³
informatyk, pracuj¹cy w wêgorzyñskim magistracie, gmina, po przyst¹pieniu do przedsiêwziêcia, musia³aby pokryæ oko³o 250 tys. z³ udzia³u
w³asnego, co stanowi 15 proc. wartoœci inwestycji. Wówczas do gminy
zosta³by doprowadzony internet.
Jednak rozprowadzenie internetu na
swoim terenie pozostawa³oby ju¿ w
gestii gminy. Wymogiem projektu
jest to, aby 98 proc. mieszkañców
gminy mia³o dostêp do internetu.

Standardem ma byæ internet o szybkoœci 2 megabity. Internet doprowadzony do gminy mo¿na doprowadziæ do jednostek edukacyjnych i
udostêpniaæ go za darmo oraz odsprzedawaæ instytucjom, które handluj¹ internetem. W przysz³ym roku
gmina ma w zadaniach w³asnych
sprzeda¿ internetu i budowê sieci internetowej.
Co bêd¹ mieli z tego mieszkañcy?
Internet o szybkoœci 2 megabity
za niewielkie pieni¹dze i w³aœciwie
dostêpny wszêdzie. Na terenie gminy internet bêdzie rozprowadzany
drog¹ radiow¹. Gmina mo¿e to robiæ
sama, b¹dŸ przy udziale innych podmiotów. Marsza³ek pisze wniosek,
zgodnie z którym w przysz³ym roku
gmina w porozumieniu z innymi podmiotami mo¿e wzi¹æ pieni¹dze na
rozprowadzenie internetu wewn¹trz
gminy.
Radna Jadwiga Kamiñska za-

Zarz¹d Powiatu £obeskiego informuje
¿e na tablicy og³oszeñ przy ul. Niepodleg³oœci w £obzie, na tablicach
og³oszeñ w siedzibie: Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41, Wydzia³u Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w
£obzie przy ul. G³owackiego 4, Urzêdu Miejskiego w Resku zosta³ podany do publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do dzier¿awy i najmu stanowi¹cych w³asnoœæ Powiatu £obeskiego obejmuj¹cy:
1) niezabudowane nieruchomoœci rolne po³o¿one w obrêbie ewidencyjnym Policko o numerach ewidencyjnych dzia³ek 221, 359, 360, 384,
385, 381/1 i nr 28 w obrêbie ewidencyjnym miasta Resko,
2) zabudowan¹ nieruchomoœæ po³o¿on¹ w mieœcie Resko przy ul.
Szpitalnej 8 o numerze ewidencyjnym dzia³ki 310 o pow. 3,2332 ha
(szpital Resko).
Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Antoni Gutkowski

uwa¿y³a, ¿e niegdyœ gmina bra³a
udzia³ w zak³adaniu telefonów.
- Gmina i mieszkañcy dawali
wk³ad w³asny. Potem okaza³o siê, ¿e
Telekomunikacja przejê³a wszystko
pod swój maj¹tek i teraz obawiamy
siê, czy nie bêdzie tego samego.
Gmina da pieni¹dze na ten pierwszy
krok, a potem oka¿e siê, ¿e to jest
pañstwowe, albo czyjeœ tam i znowu
gmina straci – powiedzia³a.
Burmistrz Gra¿yna Karpowicz
poinformowa³a radnych, ¿e w bud¿ecie Unii na lata 2007-2013 s¹ bardzo du¿e pieni¹dze na informatykê.
– Ten projekt, który chce wykonaæ nasz Marsza³ek Województwa,
ju¿ wykona³y województwa mazowieckie, wielkopolskie i ma³opolskie. Oni s¹ ju¿ bardzo daleko zaawansowani, jeœli chodzi o internet
szerokopasmowy. Jest to wielka
szansa. Je¿eli nie skorzystamy z tego
teraz, nie do³¹czymy do tych gmin.
Ze 114 gmin województwa zachodniopomorskiego kilkanaœcie jeszcze
nie przyst¹pi³o do porozumienia.
Porozumienie nie wi¹¿e ze sob¹ ¿adnych zobowi¹zañ finansowych.
Decyduj¹cym momentem bêdzie

podpisanie umowy, gdzie bêd¹ ju¿
wymienione konkretne kwoty. Musimy zadecydowaæ czy 250 tys. z³
przez 2-3 lata, to jest dla gminy du¿y
wydatek. Uwa¿am, ¿e kolejne pokolenia nie wybaczy³yby nam tego, ¿e
zostaliœmy takim zaœciankiem, gdzie
u kogoœ chodzi internet, u innego
nie chodzi, tu siê zawiesza, tu siê
roz³¹cza. Mo¿emy mieæ sieæ wewnêtrzn¹ pomiêdzy jednostkami i
szko³ami. Teraz kupujemy ten internet, a tak bêdziemy mieæ w³asny –
powiedzia³a.
Jak na razie zarówno gmina Wêgorzyno, jak i znaczna czêœæ województwa jest oznaczone bia³¹ plam¹,
bowiem w telekomunikacji oznaczanie istnienia sieci rozpoczyna siê
w³aœnie od dwóch megabitów, a tutaj takiej prêdkoœci nie ma.
Sieci najprawdopodobniej nie
bêdzie budowaæ gmina. Zadanie zapewne zostanie zlecone operatorowi lokalnemu, który w ten sposób
stanie siê partnerem dla gminy.
Za porozumieniem podczas poprzedniej sesji g³osowa³o siedmiu
radnych, od g³osu wstrzyma³o siê
trzech.
MM

Skarb Pañstwa - Starosta £obeski
informuje
¿e na tablicach og³oszeñ w siedzibie: Starostwa Powiatowego w
£obzie przy ul. Konopnickiej 41, Wydzia³u Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4, Urzêdu Miejskiego
w Resku zosta³ podany do publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci gruntowej stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa obejmuj¹cej
dzia³kê gruntu nr 239/20 o pow. 0,2182 ha w mieœcie Resko przy ul.
Dworcowej 6, na rzecz jej u¿ytkownika wieczystego.
Starosta £obeski
Antoni Gutkowski
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Ranking - Europejska Gmina Europejskie Miasto wg Gazety Prawnej

Jak to jest z pozyskiwaniem œrodków
Dziennik Gazeta Prawna od trzech lat przygotowuje
Ranking Europejska Gmina – Europejskie Miasto.
Ranking ten wskazuje, które miasta i gminy w
Polsce mog¹ siê poszczyciæ najwiêkszymi
osi¹gniêciami w pozyskiwaniu œrodków unijnych.
Brane s¹ pod uwagê wszystkie programy
pomocowe, których beneficjentami s¹ zarówno
w³adze samorz¹dowe, jak i przedsiêbiorstwa,
rolnicy i organizacje spo³eczne.
Podstaw¹ do oceny jest wartoœæ przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz
liczba mieszkañców wed³ug GUS.
Dane pochodz¹ z dokumentacji
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci oraz Agencji
Modernizacji i Restrukturyzacji
Rolnictwa. Pominiête zosta³y niektóre ogólnopolskie projekty drogowe, które trudno przyporz¹dkowaæ poszczególnym jednostkom
samorz¹dowym.

Nas oczywiœcie interesowa³ powiat ³obeski. Okazuje siê, ¿e w przeliczeniu na mieszkañca przoduj¹
ma³e gminy.
W rankingu za 2008 rok (obejmuj¹cy umowy podpisane do koñca
2007 roku) najwy¿sz¹ pozycjê w
powiecie zajê³a gmina Dobra, plasuj¹c siê na 34 miejscu rankingu; drugie – Resko, po nim £obez, Wêgorzyno i Radowo Ma³e.
W rankingu za 2009 rok (obejmuj¹cy umowy podpisane do po³owy
kwietnia 2009 roku) na pierwsze

miejsce wyskoczy³o Radowo Ma³e,
zajmuj¹c 49 miejsce wyprzedzi³o
Dobr¹ o dwie pozycje. £obez zachowa³ trzecie miejsce w powiecie, Resko spad³o na czwarte, a Wêgorzyno na ostatnie, zajmuj¹c 103 miejsce
wœród 114 gmin województwa zachodniopomorskiego.
Miejsca niektórych gmin województwa zachodniopomorskiego.
Rok 2008 (umowy podpisane
do koñca 2007)
Miejsce Miasto/gmina Wartoœæ
dofinansowania z UE na g³owê w z³.
1. Dziwnów 7312,45
2. Dar³owo 3586,09
3. Kobylanka 3328,74
34. Dobra 637,40
37. Iñsko 569,46107
49. P³oty 493,24
66. Resko 375,70
74. Chociwel 323,31
90. £obez 249,77
94. Wêgorzyno 231,09
96. Radowo Ma³e 226,12

106. Nowogard 166,66
107. Maszewo 108,53
114. S³awno 46,90
Rok 2009 (umowy podpisane
do po³owy kwietnia 2009)
1. R¹bino 8669,92
2. Siemyœl 7801,31
3. Dziwnów 7539,31
24. Szczecin 3432,30
30. Goleniów 1818,3
49. Radowo Ma³e 1126,81
51. Dobra 1081,85
64. £obez 914,90
65. Chociwel 911,17
71. P³oty 822,80
75. Resko 748,96
103. Wêgorzyno 424,87
106. Drawsko Pom. 389,32
113. Nowogard 266,88
114. S³awno 251,00
Metodologia rankingu Europejska Gmina - Europejskie Miasto oraz
szczegó³owe wyniki dostêpne s¹ na
stronach internetowych:
•ród³o: Gazeta Prawna (oprac. r)
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Obrona ostatniego
O trudnej sytuacji Nowamylu i nadziejach na poprawê mówi prezes ³obskiego zak³adu
Leszek Kaczmarek.

(£OBEZ). £obez obieg³a
informacja, ¿e Nowamyl ma
k³opoty. Czy krochmalnia
podzieli los innych zak³adów,
ludzie strac¹ pracê, a w
miejscu po zak³adzie urosn¹
chaszcze? To by³by dramat
dla miasta, bo to jeden z
najwiêkszych pracodawców.
Spróbowaliœmy
odpowiedzieæ na te pytania
w rozmowie z prezesem
zak³adu Leszkiem
Kaczmarkiem.
PPZ „Nowamyl” S.A. jest jedynym przedsiêbiorstwem w ca³ym
województwie zachodniopomorskim, które zajmuje siê przetwórstwem ziemniaków przemys³owych.
O kondycji zak³adu decyduje aura,
ale i dramatyczny w ostatnim czasie
spadek cen skrobi ziemniaczanej, z
oko³o 2 500 z³ za tonê do oko³o 1300
z³. Do tego zagraniczne zak³ady proponuj¹ cenê skrobi znacznie poni¿ej
kosztów, chc¹c w ten sposób wykoñczyæ konkurencjê. Od przysz³ego roku na rynek maj¹ wejœæ Chiñczycy, a znaj¹c ich ekspansywnoœæ
i ceny, jest siê czego obawiaæ.
Skrobia musi byæ koszerna
Produkcja skrobi jest ograniczona limitami. Polska mo¿e wyprodukowaæ 144 985 ton skrobi ziemniaczanej rocznie, jednak limit ten nigdy
nie zosta³ wykorzystany. Dla porównania Niemcy maj¹ 650 tysiêcy ton,
Holandia 500 tys., Francja 250 tys.,
ma³a Dania ma 170 tys. ton.
W £obzie sprzeda¿ skrobi nie
zapewnia nawet zwrotu kosztów jej
wytworzenia. Ceny œwiatowe skrobi
wynosz¹ 210–220 euro za tonê, a
koszty wytworzenia po zakupie su-

rowca i energii - prawie 210 euro
kosztów podstawowych. Nie ma w
tym robocizny, materia³ów i amortyzacji. Krochmalnia zanotowa³a oko³o 3 miliony z³ strat w tym roku. Dlaczego?
- Cykl pracy Krochmalni wyznacza przyroda, zbiór ziemniaków. mówi prezes Kaczmarek. - W tym
roku od 7 wrzeœnia do 23 listopada
mieliœmy przerób ziemniaków na
skrobiê. Prócz skrobi produkujemy
maltodekstrynê, jest to s³odki produkt, który rozpuszcza siê w wodzie.
Produkujemy jej od 1,5 do 2 tys. ton,
co oznacza ¿e oko³o 15 proc. naszej
skrobi przerabiamy na maltodekstrynê. G³ówne zastosowanie nasza
maltodekstryna ma w produkcji
przys³owiowego barszczyku, wiêkszoœci zupek b³yskawicznych, niektórych od¿ywek dla sportowców.
400 ton maltodekstryny produkujemy dla francuskiej firmy. Firma z
Francji za¿yczy³a sobie, ¿e produkt
musi byæ koszerny. W miniony
czwartek goœci³em u siebie po raz
trzeci pana Michaela Szudricha Naczelnego Rabina Polski. Przyje¿d¿a do mnie na kontrolê do zak³adu i sprawdza, czy produkt nie nic
wspólnego z wieprzowin¹, z krwi¹,
nie ma innych dodatków. Mamy
atest koszernoœci i na maltodekstrynê i na skrobiê. Dwa miesi¹ce temu
goœci³em muzu³manina z Egiptu,
doktora chemii. Wraz z nim przyjechali przedstawiciele pewnej niemieckiej firmy. Oczywiœcie wymaga³,
aby nie by³o niczego odzwierzêcego, niczego z krwi¹ i alkoholem. Poprzez tê firmê eksportujemy ju¿ nasz
produkt do Australii.
Umowy konraktacyjne z rolnikami zak³ad zawiera do maja. W £obzie
zak³ad mo¿e wyprodukowaæ 13 tysiêcy ton skrobi, to 2/3 mo¿liwoœci
produkcyjnych zak³adu. Wynika to

tylko ze wzglêdów przyrodniczych i
takiego rolnictwa jakie mamy: albo
jest sucho albo mokro.
Zak³ad skupuje ziemniaki od 358
plantatorów. Najmniejszy plantator
dostarcza 20 ton ziemniaków, natomiast najwiêkszy - 5 tys. ton. Z powiatu ³obeskiego do Krochmalni trafia 12 tys. ton ziemniaków, z rejonu
nowogardzkiego - 28 tys. ton, z powiatu œwidwiñskiego oko³o 18 tys.
ton pozostali plantatorzy przyje¿d¿aj¹ z Gryfic, Goleniowa, Trzebiatowa, powiatu ko³obrzeskiego. wylicza prezes.
Jak tych Polaków traktuj¹
- Podobno koncern holenderski
ju¿ siê chwieje. My wiemy, ¿e za te
pieni¹dze, za które Niemcy i Holendrzy sprzedaj¹, nie mo¿na wyprodukowaæ skrobi, jest to niemo¿liwe.
Uwa¿am ¿e jest to dumping (sprzeda¿ po cenie ni¿szej od kosztów produkcji, celem takiej polityki jest wyeliminowanie konkurencji – przyp.
red.). Poszli na to, by zniszczyæ konkurencjê. W czêœci im siê to udaje i
uda siê. S¹ to wielkie, ogromne zak³ady, zmechanizowane, zautomatyzowane z rozwi¹zan¹ ochron¹ œrodowiska. My jesteœmy malutkim zak³adzikiem. Mam satysfakcje jednak, ¿e
W³osi, Czesi, Turcy, Hiszpanie mog¹
kupiæ w Holandii i w Niemczech
tañsz¹ skrobiê, a przyje¿d¿aj¹ tu i
kupuj¹ dro¿sz¹ ode mnie. Mam tu
ca³y szereg wizyt, zak³ad jest ogl¹dany, mamy certyfikaty jakoœciowe. W
ten sposób zdobywamy klienta.
Wa¿ny jest te¿ sposób porozumienia z klientem. W czerwcu mia³em tu
Amerykanina z Kalifornii. Kupuje
tysi¹ce ton skrobi dla przemys³u
papierniczego. ZawieŸliœmy go do
Be³cznej, nocowa³ w tam w dworku,
do Ko³obrzegu, ca³y dzieñ siedzieliœmy tu i rozmawialiœmy o jego inte-

resach, o moich. Powiedzia³ mi „ja
by³em w Niemczech, w fabryce i tam
parê minut mi poœwiêcili, a pan poœwiêci³ mi dwa dni i ja bêdê od pana
kupowa³”. A ja mu na to - w tej Ameryce jak wy nas traktujecie? To jest
takie upokarzaj¹ce, te wizy. Napisa³
list do mojej pani z dzia³u handlowego, ¿e on ze swoim senatorem ju¿ tê
sprawê poruszy³. – mówi.
Œwiat skrobi
Azjaci produkuj¹ milion ton
skrobi tapiokowej, du¿o tañszej. W
Polsce zbiera siê 10 -11 milionów ton
ziemniaków, w Niemczech podobnie, jednak Chiny w przysz³ym roku
bêd¹ zbieraæ ju¿ 70 milionów ton
ziemniaków. Maj¹ nowoczesny
przemys³ ziemniaczany, skrobiowy
itd. S¹ ogromn¹ konkurencj¹. Jeszcze dwa lata temu krochmalnia eksportowa³a do Chin, teraz zamknêli
siê, stworzyli bariery celne, niebawem oni zalej¹ nas swoj¹ skrobi¹, a
polskie zak³ady padn¹. Ju¿ w tej
chwili dwa polskie zak³ady s¹ zamykane. Dobre czasy dla krochmalni
koñcz¹ siê, chocia¿ mo¿e tylko na
jakiœ czas. W ubieg³ym roku zak³ad
wyszed³ z niewielk¹ nadwy¿k¹, w
tym roku ze stratami, przysz³y rok
zapowiada siê równie ciê¿ko.
- Od 10 lat, odk¹d jesteœmy zarejestrowani jako Przedsiêbiorstwo
Przemys³u Ziemniaczanego w £obzie
Spó³ka Akcyjna, mieliœmy w³asne
kapita³y, trochê inwestowaliœmy, zachowywaliœmy siê bardzo racjonalnie i oszczêdnie. Przez ten czas nie
braliœmy ¿adnych kredytów. W tym
roku potrzebny by³ nam kredyt w
wysokoœci 5 milionów. W banku
BG¯, gdzie jesteœmy i gdzie chyba my
im pomagaliœmy, potraktowali nas
bardzo Ÿle. Dwa miesi¹ce musieliœmy
prosiæ i b³agaæ o niewielki kredyt na
lichwiarskich warunkach. BG¯ jest
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takiego zak³adu

dzisiaj praktycznie holenderskim
bankiem. Patrzy³ co siê w przemyœle
teraz dzieje, jesteœmy powi¹zani z
Luboniem, bo on jest g³ównym akcjonariuszem, popatrzyli na to, co siê
dzieje w Holandii, a to takie niewiarygodne, wiêc musia³o byæ zabezpieczenie na maj¹tku, dwukrotne zabezpieczenie w magazynie na produkcie
i dodatkowe uwarunkowania, ¿e
wskaŸniki finansowe musz¹ byæ na
okreœlonym poziomie, bo inaczej
mog¹ nam zmieniæ stopê oprocentowania itd. - wspomina prezes.
Dla rolników bardzo dobrze
Jak zauwa¿y³ prezes Nowamylu
dla rolników miniony rok by³ bardzo
udany. Zak³ad mia³ zakontraktowanych 55 tys. ton ziemniaków, a skupi³ 58 tys. ton, czyli skupi³ 15 proc.
wiêcej skrobi. Dodatkowo w tym
roku by³a wyj¹tkowo wysoka skrobiowoœæ ziemniaków.
- Na iloœæ zaplanowanej produkcji skrobi wystarczy³oby nam 50 ton
ziemniaków. U rolników zosta³oby 8
tys. ton. Przecie¿ zgni³yby im. Przyjêliœmy od nich te ziemniaki, ale powiedzieliœmy, ¿e zap³acimy po sprzeda¿y, byæ mo¿e nawet do koñca
czerwca 2011 roku. W umowach
kontraktacyjnych zapisaliœmy, ¿e
bêdziemy p³aciæ do 90 dni za ziemniaki, wtedy sprzeda¿ nie by³a zbyt ciekawa, zosta³a nam skrobia z roku
ubieg³ego. W tym roku kredytowaliœmy jeszcze w czêœci rolników: nawozy, œrodki chemiczne, sadzeniaki
w pewnym procencie. Jest umowa
kontraktacyjna, my musimy zap³aciæ
rolnikowi 22,5 euro za kg skrobi, jak
euro jest korzystne, a w tym roku
by³o korzystne, to dla rolników jest
bardzo dobrze. Rolnik ma gwarantowan¹ cenê. I bardzo dobrze, ale my
nie mamy ¿adnych gwarantowanych cen. – mówi.
Jednak w miesi¹cach jesiennych

ruszy³a sprzeda¿. Zrobi³o siê miejsce
w magazynie, wp³ywy pieniê¿ne i
niewielki kredyt na 40 proc. potrzeb
surowcowych. 18 grudnia zak³ad
skoñczy³ wyp³acaæ rolnikom za ziemniaki zakontraktowane za listopad.
Za wrzesieñ i paŸdziernik zap³acono
wczeœniej. Na ziemniaki wydano w
sumie 9 milionów z³, pozosta³ milion
do zap³acenia do 30 czerwca 2011 r.
- Byæ mo¿e tê kwotê, nie chcê
obiecywaæ, zap³acimy ju¿ w przysz³ym roku. Wed³ug wyliczeñ ODR z
Barzkowic uprawa ziemniaka skrobiowego by³a najbardziej op³acalna
spoœród wszystkich upraw. Przy za³o¿eniu 360 dt z hektara i 18 proc.
skrobi czysty dochód z hektara wynosi 2 tys. z³. Buraki - 1700 z³, rzepak
- 1300, zbo¿a - 400-500 z³. Dla rolnika
to jest korzystne bowiem 1/3 w stosunku do tego, co dostaje od nas,
otrzymuje dop³atê od Agencji Rynku
Rolnego, dop³aty produkcyjne i
obszarowe.
Produkcja ze strat¹
- By³oby bardzo piêknie, tylko
pracujemy ze strat¹. W 2007 roku
zabrano nam dop³aty do eksportu.
Gdyby nie by³o dop³at dla rolników
do ziemniaka i tej niewielkiej premii
produkcyjnej dla nas, to skrobi
ziemniaczanej nie by³oby – mówi.
Wprawdzie nasili³a siê sprzeda¿,
bowiem w tym roku zak³ad sprzeda³
12 tys. ton wyrobów, gdy w roku
ubieg³ym zaledwie 7 tys. 70 proc.
sprzeda¿y, to eksport m.in. do Ukrainy, Czech, Turcji, W³och, Hiszpanii,
USA, Korei Po³udniowej, Wietnamu, Australii, Peru. Koreañczycy i
Wietnamczycy odwrócili siê od
Chin, ich interesuje jakoœæ, czystoœæ
chemiczna, czystoœæ mikrobiologiczna. Jednak za 12 tys. ton do zak³adu wp³ynê³o 18 milionów z³, natomiast za 7 tys. ton - 15 milionów z³!
Za 5 ton wiêcej sprzedanej skrobi

wp³ywy powiêkszy³y siê tylko o 3
miliony z³. Oznacza to, ¿e skrobia
bardzo stania³a.
- Jesteœmy w Unii Europejskiej,
œwiat jest globaln¹ wiosk¹. W Polsce zak³adów jest niewiele, dwie z
mniejszych firm ju¿ padaj¹, jest syndyk. Rok przysz³y bêdzie rokiem
prawdy i bêdzie wiadomo, kto nastêpny.
Mamy 3 miliony strat, ale ja mam
kapita³ na pokrycie tej straty. To nie
jest tak, ¿e firma siê przewróci.
Mam p³ynnoœæ finansow¹. Nie
mam ¿adnych zad³u¿eñ, co miesi¹c
jest wyp³ata, by³y bony - œrednio po
400 z³ na œwiêta dla pracowników. W
magazynie mam 11 tys. ton do sprzeda¿y. Zaczynam wybieraæ, komu
sprzedaæ. Pewnej firmie powiedzia³em, ¿e za 1050 z³ nie bêdê sprzedawa³, poniewa¿ Azjaci ju¿ chc¹ kupowaæ po 1200 z³ i to bardzo du¿e iloœci.
Poza tym przyjêliœmy strategiê, ¿e
ten zapas w magazynie bêdziemy
sprzedawaæ w równych partiach,
miesi¹c w miesi¹c – 1200 ton, czekaj¹c na koniunkturê, a jak siê nie doczekamy, to trudno. Nie musimy robiæ wyprzeda¿y. Po drugie, kredyt
mamy do sierpnia przysz³ego roku –
sp³acimy go. Jeœli nie wzrosn¹ ceny,
to bêdzie generowa³a siê strata i rok
bêdzie trudny. Nie staæ nas na inwestycje, co jest niedobre. W niewielkim zakresie bêd¹ prowadzone remonty. 12 lat temu by³a identyczna
sytuacja, potem przysz³y susze, nieurodzaj, to sprzedawaliœmy po 3 tys.
z³ i by³a kolejka, ¿eby kupiæ. Dzisiaj
sprzedajemy za 1000 - 1200 z³ – wyjaœnia przyczyny trudnej sytuacji
prezes Leszek Kaczmarek.
Szansa poza skrobi¹
Prócz skrobi zak³ad produkuje
maltodekstrynê. Wróci³ du¿y odbiorca. Krochmalnia od stycznia ruszy z jej produkcj¹. Bêdzie odbywaæ

siê w ruchu ci¹g³ym, czterobrygadowym, z sobotami i niedzielami, z ma³¹
przerw¹ na Wielkanoc. Byæ mo¿e
rozpocznie siê dodatkowo produkcja prebiotyków, ale to jeszcze nic
pewnego. Póki co, nie braknie zamówieñ na maltodekstrynê.
- Ca³y czas bêdzie ob³o¿enie zamówieniami. Nie wiem, jak bêdzie z
produkcj¹ skrobi w przysz³ym roku,
bo o tym zdecyduje aura. Oczywiœcie przysz³y rok bêdzie rokiem trudnym. Musimy liczyæ pewnie na siebie. Patrz¹c co siê dzieje w Polsce,
nawet u konkurencji, mogê powiedzieæ, ¿e u nas jest dobrze. Gdyby to
siê przed³u¿a³o poza rok 2010, to
mo¿e byæ nieciekawie.
Nie jest sztuk¹ podj¹æ jak¹œ nierozs¹dn¹ decyzjê, ¿e zwalniam, albo
ograniczam zatrudnienie. Ja nie
chcê, ¿eby ci ludzie rozeszli siê. To s¹
ludzie z du¿ym sta¿em, niezbyt m³odzi. Mam nadziejê. Obserwowa³em
te cykliczne trendy i po prostu urodzi³y siê ziemniaki w Europie, nie
urodzi³a siê kukurydza w Stanach
czy pszenica w Argentynie lub Australii - wszystko ma na to wp³yw.
Staramy siê tu jakoœ dzia³aæ, ale niesprzyjaj¹ce zachowania europejskich potentatów, to jest nó¿ w plecy – mówi prezes.
Na ceny ogromny wp³yw maj¹
równie¿ koszty produkcji. £obeski
zak³ad zatrudnia 120 osób, w sezonie
dodatkowo 80. Na zachodzie w o
wiele wiêkszych zak³adach pracuje
20 ludzi, bo wszystko jest zmechanizowane. Polski na to nie staæ. Nie
staæ nas równie¿ na wiêksze bezrobocie. Czy jednak dziêki bezlitosnemu rynkowi ³obeski zak³ad ziemniaczany zniknie z naszego krajobrazu,
mo¿e okazaæ siê ju¿ niebawem. Póki
co, nale¿y mieæ nadziejê, ¿e jednak
wygra jakoœæ i elastyczne podejœcie
do klienta.
Rozmawia³a Magdalena Mucha
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Œwi¹tecznie we
£OBEZ. Miniony tydzieñ
up³yn¹³ pod znakiem kolêdowania i
wigilijnych spotkañ.
Pierwsz¹ placówk¹, która
wprowadzi³a ³obzian w nastrój
œwi¹teczny by³a Szko³a Podstawowa nr 1. W sali gimnastycznej
ustawiono sto³y „w podkowê”.
Przy nim zasiedli rodzice wraz z
dzieæmi. Nim jednak sami zaczêli

œpiewaæ kolêdy i pastora³ki, na
scenie wyst¹pi³y dzieci, prezentuj¹c swoje talenty wokalne, jak i
umiejêtnoœci gry na instrumentach. Szczere i pe³ne radoœci wykonanie kolêd i pastora³ek na d³ugo pozostanie w pamiêci, szczególnie najm³odszych widzów, którzy, aby lepiej widzieæ anio³ki tañcz¹ce na scenie, nie omieszkali
podchodziæ tu¿ pod sam¹ scenê.

tygodnik ³obeski 22.12.2009 r.
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wspólnym gronie
W pi¹tek z kolei na korytarzu
Szko³y Podstawowej nr 1 uczniowie klasy V, pod czujnym okiem
wychowawczyni Renaty Siarkiewicz, dali przedstawienie pt. „Antyœwi¹teczna rodzina”. Na uwagê
zas³uguje fakt, i¿ autorami scenariusza s¹ uczniowie klasy V SP1:
Aleksandra W³odarz oraz Marcel
Namaczyñski.
Uczniowie zwrócili uwagê na
fakt, i¿ w niektórych domach zabiera
siê dzieciom wiarê w œw. Miko³aja, a

œwiêta s¹ tylko kolejnymi dniami
nadaj¹cymi siê do pracy, jak ka¿de
inne dni. Przyk³adem takiej rodziny
stali siê Kamiñscy. Jednak w ich
domu pojawia siê ktoœ, kto zupe³nie
zmienia dotychczasowe podejœcie
do œwi¹t.
Przedstawienie, to pokazanie
nam, doros³ym, ¿e magia œwi¹t powinna byæ uszanowana, a tradycja
pielêgnowana choæby ze wzglêdu
na najm³odszych w naszych rodzinach.

W sobotê, w Barze Borko, spotkanie op³atkowe mieli uczestnicy
chóru parafialnego „Dominanta”
oraz rodzina zmar³ych uczestników
chóru. Choreografiê spotkania
opracowa³a Danuta Jaskó³a. W spotkaniu uczestniczyli ksiê¿a z ³obe-

skiej parafii. Chórzyœci w mi³ej, rodzinnej atmosferze, przy wigilijnych
potrawach, œpiewali wspólnie kolêdy i pastora³ki. Wspólne kolêdowanie by³o ostatnim spotkaniem
uczestników chóru przed œwiêtami
Bo¿ego Narodzenia.
MM
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OG£OSZENIA DROBNE

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

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
W dniu 9 na 10.12.2009 r. w
godzinach nocnych dokonano w³amania na terenie placu – z³om ul. Podgórna 4 D,
w³aœciciel Stanis³aw Barsul. Dokonano zniszczeñ i
skradziono miêdzy innymi
narzêdzia, a w tym specjalne kombinerki z mosi¹dzu
u¿ywane tylko na tankowcach. Wiadomoœæ za nagrodê. Tel. 606 762 528.
M³ode kotki oddam w dobre rêce.
Wychowane i od¿ywione. Be³czna
22 ( Pa³acyk). Tel. 665 725 642
Korepetycje – matematyka. Tel.
504 389 130.
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.

Sprzedam drewno opa³owe, suche, sosnowe, odpad poprodukcyjny w postaci klepek d³ugoœci 2040 cm. Tel. 727-666-385.
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Region
Gara¿e blaszane, bramy uchylne –
najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis. Tel.
59 8334536, 605 286 058, 661 956
331
Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel.503 045 960.

Powiat ³obeski

US£UGI
Powiat ³obeski
TAXI £obez. Tel. 604 887 506.

Gara¿ do wynajêcia £obez ul. Przemys³owa / Bema. Tel. 601 301 602.

Region

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

Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.

Powiat gryficki
Sprzedam kiosk na dzia³alnoœæ w
centrum Gryfic. Tel. 091 392 15 58.
Sprzedam dzia³kê 0,51 ha, spokojna okolica, w Zaleszczycach (kolonia). Tel. 692 001 603.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dom 300 mkw. w
Œwidwinie. Cena 540 tys. z³. Tel.
502 532 025.
Sprzedam ziemiê roln¹ w Zaj¹czkówku gm. Po³czyn Zdrój. Tel. 600
565 719.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Graniczna, Po³czyn Zdrój. Tel. 600
565 719.

Region
Sprzedam 1/2 domu w centrum Nowogardu. Dom przy ul. Luboszan 2
w centrum Nowogardu, 50 m do
jeziora, stare budownictwo. Budynek 2 rodzinny, ogrodzony, 2 pomieszczenia gospodarcze + ogródek. Parter o powierzchni 37 mkw.
- 2 pokoje, kuchnia, ³lazienka + poddasze do adaptacji o powierzchni
ok. 30 mkw. Cena 120.000 z³ do negocjacji. Tel. 790 856 019 lub 793
549 551, email: krosden@wp.pl

ROLNICTWO

Us³ugi ogólnobudowlane, wykoñczenia wnêtrz, docieplenia poddaszy, faktury VAT. Tel. 785 931 513 lub
91 391 11 53.

tygodnik ³obeski 22.12.2009 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.

Malowanie, profesjonalnie i tanio.
Promocja!!! Tel. 663 573 388.

Powiat drawski

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Poszukujê w Z³ocieñcu kawalerki
do wynajêcia. Tel. 664 811 471.

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

PRACA

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

Region

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg: nerwice, depresje, alergie,
nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel.
880 400 739.

Zak³ad
Remontowo-Budowlany
zatrudni pracowników do robót wykoñczeniowych w budownictwie.
Praca wyjazdowa. Zapewnione zakwaterowanie i sto³ówka. Informacja tel. 784542371.

£obez ma
swoj¹ miss,
Dobra - mistera
(DOBRA). Ziemia ³obeska
obfituje nie tylko w piêkne
dziewczêta, ale i przystojnych
panów. Jeden z najprzystojniejszych na œwiecie mieszka
w Dobrej.
Pi¹te miejsce w Mister International zaj¹³ mieszkaniec
Dobrej – Sebastian Strzêpka.
Miêdzynarodowe wybory odby³y siê na Tajwanie.
23.letni aktualny wicemistrz Pomorza Zachodniego
studiuje na Uniwersytecie
Szczeciñskim. W czwartych
miêdzynarodowych wyborach najprzystojniejszego
mê¿czyzny œwiata w Tajwanie
wziê³o udzia³ 29 kandydatów.
Pierwsze miejsce zdoby³ Boliwijczyk Juan Bruno Kettels
Torrico.
op
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W Radowie Ma³ym œwiêtowali 50-lecie
ma³¿eñstw

(RADOWO MA£E) Dziesiêæ ma³¿eñstw œwiêtowa³o
tutaj swój jubileusz 50-lecia
zawarcia zwi¹zków ma³¿eñskich. By³o wzruszaj¹co i
œwi¹tecznie, bo wszyscy
wspólnie œpiewali kolêdy.

Jubileuszowa uroczystoœæ odby³a siê w Zespole Szkó³ w Radowie
Ma³ym. Tutaj goœci powitali
uczniowie œwi¹tecznym programem
artystycznym, ze œpiewem pastora³ek. Wójt Józef Wypijewski wrêczy³
oœmiu ma³¿eñstwom medale Prezydenta RP za d³ugoletnie po¿ycie

ma³¿eñskie. Otrzymali je: £ucja i
Piotr Borowiec, Zofia i Wawrzyniec
Czerwik, Janina i Eugeniusz Gradowscy, Janina i Stanis³aw Per³a,
Danuta i Edward Szady, Janina i Tadeusz Œliwka, Stefania i Jaros³aw
Weremczuk oraz Melania i Czes³aw
Zieliñscy.

Dwa ma³¿eñstwa otrzyma³y medale i kwiaty w domu: Janina i Józef
Kasprzakowie oraz Genowefa i Józef Krupscy.
Jubilatom ¿yczymy du¿o zdrowia, radoœci z dzieci, wnuków i prawnuków oraz pogody ducha.
Red.

„Najlepszy Samorz¹dowiec”???
List do redakcji

Robi¹c codzienne zakupy w sklepie spo¿ywczym w
mojej miejscowoœci, by³em
niedawno œwiadkiem niecodziennej sceny, jeden z klientów zapyta³ siê o „Tygodnik
£obeski”. Sprzedawczyni
odpowiedzia³a, ¿e cytujê:
„Tygodnika £obeskiego”
jeszcze nie dowieŸli natomiast ca³y nak³ad „Nowego
Tygodnika £obeskiego” zosta³ przed chwil¹ wykupiony przez
jakiegoœ nieznanego mê¿czyznê, nie
z naszej gminy, koniec cytatu. Przez
jakiœ czas zastanawia³em siê, po co
komu wszystkie egzemplarze tego
samego tygodnika. OdpowiedŸ
przysz³a po kilku dniach, gdy przypadkowo wpad³ mi w rêce egzemplarz „Nowego Tygodnika £obeskiego”. Na przedostatniej stronie
tego¿ Tygodnika Redakcja og³osi³a

Plebiscyt na Najlepszego Samorz¹dowca. I nie by³bym tym zdziwiony,
gdyby to Redaktorzy Tygodnika,
niejako profesjonalnie zajmuj¹cy
siê naszym codziennym ¿yciem i
dzia³aniem na forum publicznym,
przedstawili swoje kryteria oceny
poszczególnych samorz¹dowców.
Móg³bym siê tak¿e zgodziæ, ¿e o ile
mo¿na w jakiœ sposób okreœliæ aktywnoœæ radnego czy burmistrza
(chocia¿ w ostatnim przypadku ze
wzglêdu na ró¿n¹ liczbê mieszkañców poszczególnych gmin niektórzy przegrani s¹ ju¿ na starcie), o
tyle w jaki sposób oceniæ pracê poszczególnych pracowników samorz¹dowych, z których niektórzy
przy wykonywaniu swojej pracy
nie maj¹ praktycznie kontaktu z
mieszkañcami.
Jednak Redakcja posz³a na ³atwiznê i ocenê swoich samorz¹dowców

scedowa³a na wyborców. Byæ mo¿e
jest to jakiœ sposób oceny, tylko
zadajê sobie pytanie, na ile jest on
obiektywny? Moja obawa wynika
st¹d, ¿e znaj¹c aktywnoœæ naszych
wyborców, a w³aœciwie jej brak (w
ostatnich wyborach do Parlamentu
Europejskiego, w czerwcu 2009 r.,
wziê³o udzia³ w naszym powiecie
13,97 % uprawnionych do g³osowania, co by³o najni¿sz¹ frekwencj¹ w
kraju), to sami samorz¹dowcy s¹
bardziej zainteresowani, aby na siebie zag³osowaæ.
Jakoœ nie dociera do mnie fakt, ¿e
zwyk³y wyborca przyjecha³ do „mojej” gminy i wyda³ dobrowolnie kilkadziesi¹t z³otych, kupuj¹c wszystkie egzemplarze gazety, by zag³osowaæ na swojego ulubionego samorz¹dowca. Nie znam ostatecznych
wyników Plebiscytu (te maj¹ zostaæ
og³oszone w œwi¹tecznym numerze

„NT£”), ale zastanowi³ mnie fakt, ¿e
w ostatnim notowaniu prym wiod¹
samorz¹dowcy z Wêgorzyna. Radny Powiatowy Pawe³ Bot ma tak¹
przewagê, ¿e chyba zwyciê¿y w
dwóch kategoriach: jako Najlepszy
Radny Powiatu i Najlepszy Pracownik Samorz¹dowy. Byæ mo¿e moja
ocena jest subiektywna, gdy¿ nie
znam dokonañ Radnego jako Pracownika UM w Wêgorzynie, natomiast œledzê dokonania Radnego w
Radzie Powiatu i wiem, ¿e ostatnio,
jak mówi³ w imieniu swoich wyborców (których mia³ w ostatnich wyborach 146., najmniej ze wszystkich
Radnych Powiatowych) postawi³
wniosek o odwo³anie Wicestarosty
Ryszarda Brodziñskiego. Aktywnoœæ jedyna w swoim rodzaju. St¹d
mój pytajnik w tytule.
Czytelnik
(dane do wiadomoœci Redakcji)
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Najlepszy dzielnicowy
w walce z narkotykami
(SZCZECIN-£OBEZ).
W
Szczecinie 17. grudnia tytu³ „Najlepszego Dzielnicowego Garnizonu Zachodniopomorskiego” zdoby³
dzielnicowy m³. asp. Piotra Opieka
z Posterunku Policji w Dobrej.
Piotr Opieka w nagrodê otrzyma³
laptopa.
– Pan Piotr Opieka reprezentowa³
nasz¹ komendê na szczeblu wojewódzkim. Zaj¹³ I miejsce w 2009 roku
jest najlepszym dzielnicowym rejonu zachodniopomorskiego. Mi³o mi,
¿e nasz policjant z powiatu ³obeskiego zaj¹³ I miejsce w tej edycji.
– Oczywiœcie bêdziemy równie¿
korzystaæ z tych doœwiadczeñ dzielnicowych, którzy uplasowali siê za
panem Piotrem – powiedzia³ komendant policji nadkom. Robert Gaj.
– Tematem zwyciêskiej pracy
Piotra Opieki by³o zagadnienie zwi¹zane ze œrodkami odurzaj¹cymi „Jesteœmy wolni od narkotyków”. Pro-

gram skierowany jest do m³odzie¿y
koñcz¹cej szko³ê podstawow¹ i zaczynaj¹c¹ gimnazjum i liceum. G³ównym zadaniem programu jest uœwiadomienie m³odzie¿y, o tym jakie s¹
skutki za¿ywania narkotyków oraz
konsekwencje prawne zarówno za¿ywania œrodków odurzaj¹cych jak i

ich posiadania. Program polega na
wspó³pracy z Urzêdem Miasta i
Gminy Dobra, jak i OPS-em oraz innymi instytucjami zajmuj¹cymi siê
przeciwdzia³aniem alkoholizmowi i
narkotykom. Program zak³ada równie¿ umieszczenie w szko³ach skrzynek anonimowych, w których ka¿dy
uczeñ bêdzie
móg³ umieœciæ
informacje o
tym, ¿e ktoœ
sprzedaje albo
za¿ywa narkotyki. Na terenie
powiatu ³obeskiego ma byæ
równie¿ organizowany happening pod tytu³em „Miej
œwiadomoœæ”.
– Bêdê
chcia³ zaprosiæ
terapeutów

oraz ludzi, którzy byli zwi¹zani z narkomani¹, za¿ywa³y narkotyki, ale
uwolni³y siê od tego, by mog³y opowiedzieæ, co straci³y przez œrodki
odurzaj¹ce. Na moim terenie jest kilka miejsc, w których gromadzi siê
m³odzie¿. Dochodz¹ mnie s³uchy, ¿e
m³odzi ludzie za¿ywaj¹ narkotyki.
Postanowi³em ratowaæ tê m³odzie¿.
Bêdê stara³ siê wprowadziæ program
w ¿ycie jeszcze przed feriami. M³odzie¿ zaczyna od 15 lat, zaczynaj¹
paliæ marihuanê, a póŸniej koñczy
siê na twardych narkotykach.– powiedzia³ Piotr Opieka.
– Jak zauwa¿y³, trudno okreœliæ z
jak du¿ym problemem ma siê do czynienia. W zesz³ym, roku policja dotar³a do 72 osób posiadaj¹cych narkotyki. Osoby te równoczeœnie udostêpnia³y i odsprzedawa³y narkotyki innym. Koordynatorem wszystkich dzia³añ na terenie powiatu bêdzie Piotr Opieka oraz asp. ds. nieletnich Anna Gembala.
MM
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Wigilia dla samotnych
18 grudnia o godz.16.00 w sali
widowiskowej Centrum Kultury w
Resku, na wspólnej „Wigilii dla Samotnych”, spotkali siê zaproszeni,
samotni mieszkañcy miasta i gminy.
Uroczystoœæ ta zosta³a zorganizowana przez Ko³o Emerytów ,Rencistów i Inwalidów w Resku, Stowarzyszenie „Arka” , Centrum Kultury
w Resku oraz Stowarzyszenie,,Monar” z £agiewnik.
Na uroczystoœæ przyby³y w³adze

miasta: przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Barbara Basowska i sekretarz
Danuta Mielcarek, radni Rady Powiatu Andrzej Gradus i Jan Michalczyszyn, dyrektor Centrum Kultury
w Resku Jolanta Furman oraz delegacja ze Stowarzyszenia „Monar” z
£agiewnik.
W œwi¹teczny nastrój wprowadzi³ wszystkich proboszcz reskiej
parafii ksi¹dz doktor Tadeusz
Uszkiewicz œpiewaj¹c kolêdy, mo-

dl¹c siê i dziel¹c op³atkiem. Zaproszeni goœcie obejrzeli przedstawienie pt. „K³opoty w Laponii” w wykonaniu dzieci z ko³a teatralnego dzia³aj¹cego przy Centrum Kultury w
Resku oraz wys³uchali piêknych
kolêd zaœpiewanych przez dzieci
przygotowanych przez p. Jacka Gajdzisa z Centrum Kultury.
Przewodnicz¹ca Ko³a Emerytów
p. Ludmi³a Porêbska podziêkowa³a
za pomoc w zorganizowaniu tego

wigilijnego przyjêcia, za wsparcie
finansowe od w³adz miasta, Stowarzyszeniu „Arka”, Stowarzyszeniu
„Monar” z £agiewnik oraz cz³onkiniom swojego ko³a i pracownikom
Centrum Kultury za przygotowanie
smacznych posi³ków.
„Wigilia dla Samotnych” sta³a
siê w Resku piêkn¹ tradycj¹, zaproszeni mieszkañcy, s³uchaj¹c kolêd,
mogli podzieliæ siê op³atkiem i skosztowaæ wigilijnych potraw.
(o)

Centum Kultury w Resku na zlecenie spó³ki Swedwood Poland
Oddzia³ w Resku zorganizowa³o w
dniu 12 grudnia Bal Miko³ajkowy dla
dzieci pracowników tej firmy.
Bal trwa³ od godziny 11.00 do
16.00. W programie imprezy znalaz³o
siê wiele atrakcji dla dzieci.Najm³odsi mieli okazjê wzi¹æ udzia³ w warsztatach plastycznych, podczas których pozna³y ró¿ne techniki plastyczne. Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê maski karnawa³owe,które

dzieci mog³y wykonaæ sobie w³asnorêcznie oraz malowanie twarzy.
Dodatkow¹ atrakcj¹ by³a zabawa
przy muzyce z wodzirejem oraz liczne
konkursy i zabawy na weso³o.
Nie zapomnijmy jednak, ¿e by³ to
Bal Miko³ajkowy i dzieci z utêsknieniem czeka³y na g³ównego bohatera –
Œwiêtego Miko³aja. Gdy przyby³,
przywita³ siê z dzieæmi i zaprosi³ do
wspólnej zabawy, po której nastapi³o
rozdanie paczek i wspólne zdjêcia. To
by³ niezapomniany bal...
(o)

BAL MIKO£AJKOWY
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Cmentarz na grobowcach?
(£OBEZ). Jak
dotychczas nie odby³a
siê debata mieszkañców
miasta w sprawie
zlokalizowania nowego
cmentarza dla
mieszkañców gminy.
Do tej pory magistrat nie
mia³ w¹tpliwoœci, by
zlokalizowaæ go przy
ul. Wojska Polskiego,
przed³u¿aj¹c teren
istniej¹cego miejsca
pochówku. Podczas
komisji radni zwrócili
jednak uwagê, ¿e tam
znajduj¹ siê zasypane
grobowce.
322 tys. z³ za ogrodzenie
Dyskusja nad lokalizacj¹ nowego cmentarza w mieœcie rozpoczê³a
siê od uwagi Heleny Szwemmer odnoœnie ogrodzenia cmentarza.
– W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na bie¿¹cy rok by³o zadanie
pod nazw¹ ogrodzenie cmentarza.
Moim zdaniem jest to szalenie wa¿ne. A ju¿ na przysz³y rok tego zadania nie ma. Co prawda burmistrzowie
chcieli mnie przekonaæ, ¿e to zadanie
nie bêdzie takie pilne w roku bie¿¹cym, poniewa¿ tych miejsc grzebalnych by³aby wystarczaj¹ca iloœæ.
S¹dzê, ¿e tylko i wy³¹cznie na ten
nastêpny rok jest tych miejsc grzebalnych i na pewno nie wiêcej. Na
pewno s¹ jakieœ miejsca z odzysku,
ale tam jest tylko jedno i ¿adnego
innego przygotowanego nie ma. By³
drugi argument, ¿e ogrodzenie jest
za drogie. Spojrza³am w dokumenty
zwi¹zane z przygotowaniem tego
ogrodzenia i tu sytuacja sta³a siê
jakaœ taka nieciekawa. Myœlê, ¿e jeœli ktoœ ma stare buty do noszenia, to
nie kupuje futra z norek. Nie jest to
zgodne ze zdrowym rozs¹dkiem,
poniewa¿ ogrodzenie cmentarza
kosztuje 322 tys. z³ zgodnie z projektem i w tym projekcie nie ma niwelacji
terenu, ani nie ma ¿adnego przygotowania terenu pod cmentarz. Dlaczego jest ono takie drogie? Dlatego, ¿e jest ono wykonane z kutego
metalu, wszystko jest na podbudówce klinkierowej, wysokoœæ
ogrodzenia jest dwumetrowa. S¹dzê, ¿e przy tym nadzwyczajnym
ogrodzeniu wchodzi³oby dodatkowo wykonanie parkingów. Takie zadanie w ogóle nie mo¿e wejœæ, bo to
jest wyrzucenie pieniêdzy w b³oto.
Za tê kwotê mo¿na zrobiæ wszystkie

alejki na ca³ym cmentarzu i ca³e
oœwietlenie – powiedzia³a radna.
Oœwietlenia jednak nie bêdzie, bowiem jak siê radni dowiedzieli, oœwietlenie nie jest planowane na ca³ym
cmentarzu, a tylko na alejce prowadz¹cej do kaplicy. Wiceburmistrz Ireneusz
Kabat nie zgodzi³ siê z radn¹ Szwemmer w tym, ¿e miejsc grzebalnych wystarczy jedynie na rok przysz³y.
– Pozwolê sobie z pani¹ nie zgodziæ, bowiem w latach 2008-09 na
cmentarzu pochowano ³¹cznie 310
zmar³ych, z tego ³¹cznie na nowych
kwaterach wykorzystano 129
miejsc, a w ju¿ istniej¹cych 181. W tej
chwili jest jeszcze 200 nowych
miejsc grzebalnych, 120 jest poni¿ej
kaplicy, natomiast od ul. Konopnickiej jest ca³a kolumna przez ca³¹ d³ugoœæ cmentarza, gdzie jest 71 miejsc,
policzyliœmy, u góry jest jeszcze oko³o 30 miejsc grzebalnych. Tych
miejsc na pewno wystarczy nam na
dwa lata na obecnym cmentarzu.

Wybudujemy w 2010 r. ogrodzenie,
a pochówki zaczn¹ siê w 2013. To
zadanie musielibyœmy te¿ wykonaæ
kosztem innego. Chcieliœmy, aby
front cmentarza wygl¹da³ naprawdê
porz¹dnie. Boki zostaj¹ nadal betonowe. Co do wysokoœci nie wypowiem siê, s¹ wymogi dla cmentarzy –
powiedzia³ wiceburmistrz.
Tam s¹ grobowce i gruz
Swoje obawy odnoœnie braku
miejsc wyrazi³ równie¿ radny Kazimierz Chojnacki. On te¿ zwróci³ uwagê, ¿e byæ mo¿e nie bêdzie mo¿liwoœci pozyskania nowych miejsc grzebalnych kosztem starego cmentarza.
- Nie uzyska³em informacji, czy
faktycznie sprawdzono co jest pod
ziemi¹. Jakie bêd¹ koszty uzyskania
jednej kwatery, gdy tam s¹ potê¿ne
katakumby, potê¿ne zasypane grobowce, z którymi trzeba coœ zrobiæ.
To jest problem, który nale¿y bardzo rozwa¿nie rozpatrzyæ, abyœmy
siê nie „wkrêcili w coœ”, z czego nie

bêdziemy mieli pojêcia jak wybrn¹æ
– powiedzia³.
Obawy wyrazi³ równie¿ radny Leszek Gajda, który potwierdzi³, ¿e w
œrodkowej czêœci by³o bardzo du¿o
grobowców. Po prawej stronie nie
bêdzie miejsc grzebalnych – pozostanie wiêc jedynie lewa czêœæ terenu.
Dokonanie pochówku bêdzie
wi¹za³o siê wiêc z usuniêciem grobowców, które wci¹¿ siê tam znajduj¹. Dodatkowo na ten teren zwo¿ono gruz z ca³ego miasta.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
El¿bieta Kobia³ka przypomnia³a, ¿e w
latach 90. toczy³a siê podobna dyskusja. Wówczas to ze wzglêdu na
fakt, i¿ teren jest bardzo trudny, odst¹piono od pomys³u, by w tym miejscu lokalizowaæ cmentarz. Zaapelowa³a równie¿, by zamiast siêgaæ do
kosztownych ekspertyz, zapytaæ
ludzi, którzy posiadaj¹ wiedzê na ten
temat.
MM

9 milionów do podzia³u £obeskie
(POWIAT-£OBEZ). W miniony
czwartek burmistrz £obza
zwo³a³ sesjê nadzwyczajn¹,
aby gminy mog³y przyj¹æ
niemal 9 milionów z³otych
pozyskanych z Funduszu
Spójnoœci na
termomodernizacjê obiektów
publicznych. Radni musieli
wyraziæ na to zgodê.

Przypominamy, ¿e gmina £obez
jest liderem projektu, dziêki któremu
piêæ gmin w powiecie ³obeskim bêdzie mog³o przyst¹piæ do napraw
dachów, dociepleñ budynków, modernizowania systemów grzewczych. Pocz¹tkowo liderem by³o starostwo powiatowe w £obzie, jednak

wycofa³o siê z zadania. Konsekwencj¹ tego jest to, ¿e starostwo z
w³asnego bud¿etu dokona³o termomodernizacji obiektu liceum w
£obzie, natomiast gminy otrzyma³y
na swoje zadania czêœæ œrodków z
zewn¹trz.
W sumie do podzia³u jest
8.729.959, 67 z³, zgodnie z wczeœniej
zaplanowanymi zadaniami. W gminie £obez zostanie 3.443 tys. z³.
Kwota ta zostanie przeznaczona na
docieplenie szkó³ podstawowych,
obiektu gimnazjum, magistratu,
obiektu Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, biblioteki, £DK oraz obiektu socjalnego na stadionie miejskim.
Wprawdzie czêœæ zadañ ju¿ zosta³o
wykonanych, ale zgodnie z umow¹,
zostan¹ one zrefundowane.
MM

Gimnazjum
œwiêtuje
Dzisiaj, 22 grudnia,
Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie œwiêtuje
10-lecie Gimnazjum
Integracyjnego
im. Adama Mickiewicza.
Przypomnijmy, ¿e ju¿ od rana
mo¿na zwiedzaæ szko³ê, a czêœæ oficjalna odbêdzie siê o godz. 10. w sali
gimnastycznej. PóŸniej jeszcze do
po³udnia mo¿na zwiedzaæ wystawy
tematyczne przygotowane przez nauczycieli i uczniów.
(r)

Str
Str.. 17

SPORT

tygodnik ³obeski 22.12.2009 r.

Turniej samorz¹dowców w Dobrej

(DOBRA) Samorz¹dowcy powiatu mieli okazjê pograæ w pi³kê w
hali sportowej w Dobrej. To za
spraw¹ turnieju, jaki przygotowali
samorz¹dowcy z Dobrej.
Turniej zosta³ rozegrany 13 grud-

nia, a wziê³o w nim udzia³ piêæ ekip
z³o¿onych z pracowników urzêdów i
jednostek organizacyjnych gmin:
Dobra, £obez, Wêgorzyno, Nowogard i Chociwel.
Bezkonkurencyjna okaza³a siê

dru¿yna gospodarzy, która nie
przegra³a ¿adnego meczu, zajmuj¹c
pierwsze miejsce. Drugie zaj¹³ zespó³ z £obza, trzecie z Chociwla,
nastêpne by³o Wêgorzyno, a Nowogard zamyka³ tabelê.

Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano Jacka Malanowskiego
z Nowogardu, a królem strzelców
zosta³ Damian Padziñski z Dobrej,
z 8 golami.
(info: www.dobragmina)

Szachowe Mistrzostwa Województwa
W dniach 1 - 3
grudnia w Gryfinie rozegrane zosta³y Dru¿ynowe Mistrzostwa
Szkó³ Podstawowych,
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych.
W kategorii podstawówek zwyciê¿y³a Szko³a Podstawowa nr 4 Ko³obrzeg, przed PSP Leonarda Piwoni
- Szczecin i SP nr 2 Gryfino. Najlepszym gimnazjum okaza³o siê Gimnazjum 11 z Koszalina przed Gimnazjum
Mieszkowice i Gimnazjum nr 1 Gryfino. Wœród szkó³ ponadgimnazjalnych bezkonkurencyjne okaza³o siê
II LO Koszalin przed I LO Ko³obrzeg
i LO Gryfice. Najlepsze szko³y z województwa zachodniopomorskiego
uzyska³y awans do fina³u krajowego. W zmaganiach przy stolikach
szachowych wystartowa³o ³¹cznie
60 reprezentacji szkolnych, po 4 zawodników w ka¿dej dru¿ynie.

W finale wojewódzkim zgodnie z
wieloletni¹ tradycj¹ nie zabrak³o
dru¿yn szkolnych z terenu powiatu
³obeskiego.
W kategorii szkó³ podstawowych na 12 miejscu uplasowali siê
uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2
z £obza pod opiek¹ Marka Woniaka.
Reprezentacja szkolna wyst¹pi³a w
sk³adzie: £ukasz Dubicki (zdoby³ w
turnieju 6 pkt.), Marcin Niko³ajczyk
(3,5 pkt.), Klaudia S³adkiewicz (2
pkt.), B³a¿ej Macoch (2 pkt.).
Na 17 miejscu sklasyfikowano jeden z najm³odszych zespo³ów turnieju
fina³owego – reprezentacjê Szko³y
Podstawowej nr 1 z £obza. Pani Ma³gorzata Zieniuk, opiekunka grupy
szachistów, a zarazem prekursorka
rozwoju szachów wœród dzieci ³obeskich, do startu w Gryfinie zg³osi³a
uzdolnion¹ ekipê z³o¿on¹ z samych
trzecioklasistów: Ma³gorzatê Pastwê
(zdobywczyni a¿ 5 pkt.), Barbarê Lis

Sparing Œwiatowida
z Flot¹ Œwinoujœcie
(£OBEZ) Na 9 stycznia 2010 r.
zaplanowano mecz sparingowy miêdzy Œwiatowidem £obez a pierwszoligow¹ Flot¹ Œwinoujœcie. Pocz¹tek
meczu w £obzie zaplanowano wstêpnie na godz. 12.00.
W przerwie meczu wiele atrakcji, w
tym wystêp zespo³u Sprint Band, turniej rzutów karnych. Strzelaæ bêd¹ burmistrz £obza Ryszard Sola, Miss Polski Klaudia Ungerman. Dla najlepiej

przebranego kibica w barwy klubowe
(bia³o-niebieskie) - nagroda. W organizacjê imprezy w³¹czy siê równie¿ reaktywowany Klub JeŸdziecki Hubal z
£obza oraz Wicemistrz Polski w Motocrossie Sebastian Banaœ. Wstêp na stadion – wolny.
Przy bardzo z³ej pogodzie organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do
przeniesienia sparingu do Œwinoujœcia.
Marcin Oœci³owski
MLKS Œwiatowid £obez

(4,5 pkt.), Micha³a Magdalana (3 pkt.)
i Oskara Danowskiego (2 pkt.).
W wojewódzkim turnieju gimnazjalistów na 16 miejscu uplasowa³
siê team Gimnazjum z Reska w sk³adzie: Anna Nowicka (4 pkt.), Mateusz Cha³upka (2 pkt.), Wiktoria Tupko (1 pkt.), Ariel Zieliñski (1 pkt.).
Opiekunem dru¿yny by³ Jacek Sêkowski.
Najwy¿ej spoœród szkó³ powiatu ³obeskiego sklasyfikowano reprezentacjê Zespo³u Szkó³ w
£obzie. Dru¿yna pod opiek¹ Ewy
£ukasik w Szachowych Mistrzostwach Szkó³ Ponadgimnazjalnych

wywalczy³a wysokie 5 miejsce
(identycznie jak w roku ubieg³ym).
W 7-rundowym dru¿ynowym
turnieju ³obescy licealiœci uzyskali
nastêpuj¹ce wyniki:
£obez - I LO Ko³obrzeg 2:2,
£obez - ZSO Gryfino 4:0, £obez ZSO nr 5 Szczecinek 3:1, ZS Gryfice
- £obez 4:0, £obez - ZS nr 1 Szczecinek 3:1, II LO Koszalin - £obez 4:0, I
LO Stargard - £obez 2:2.
Rezultaty indywidualne: Martyna Zieniuk - 5 punktów na 7 mo¿liwych, Patryk Pañka - 4 pkt., Patryk
Soroczyñski - 3 pkt., Jacek Szabunia
- 2 pkt.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Plan przygotowañ
Sarmaty Dobra
20 stycznia 2010 r., dok³adnie na
dwa miesi¹ce przed pierwszym meczem inauguruj¹cym rundê wiosenn¹ rozgrywek o mistrzostwo IV
ligi, pi³karze Sarmaty Dobra rozpoczn¹ cykl przygotowawczy.
W pierwszym okresie przygotowañ treningi odbywaæ siê bêd¹ na w³asnym obiekcie sportowym przy ulicy
Sportowej w Dobrej. W dniach 31.01 –
7.02.2010 r. ca³a kadra pierwszego zespo³u, uzupe³niona najbardziej utalentowanymi zawodnikami z I klasy juniorów, uda siê na obóz przygotowawczy
do Pobierowa. W ramach obozu trener
Sarmaty Tomasz Surma zaplanowa³
codzienne gry kontrolne, z przeciwnikami na dzieñ dzisiejszy nie do koñca
ustalonymi. Po powrocie z obozu dru¿yna ma w planie kilka spotkañ sparrin-

gowych, których szczegó³owe umiejscowienie podam w nastêpnym komunikacie.
W planie sparringów s¹ mecze:
13 lub 14 lutego 2010 r. z Kotwic¹
Ko³obrzeg (III liga),
20 lub 21 lutego 2010 r. z Pomorzaninem Nowogard (V liga),
27 lub 28 lutego 2010 r. z Kluczevi¹
Stargard (V liga),
6 marca 2010 r. Sarmata Dobra –
Victoria Przec³aw (IV liga) IV runda PP,
13.03.2010 r. ze Œwiatowidem
£obez (Kl. O).
Dzisiaj jeszcze trudno powiedzieæ,
czy w sk³adzie Sarmaty, tak rewelacyjnie spisuj¹cej siê w rundzie jesiennej,
nast¹pi¹ jakieœ istotne zmiany personalne. Wszystko wyjaœni siê wraz z
pierwszym meczem mistrzowskim.
estan
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MARATON PISANIA LISTÓW
W LO RESKO
Tradycj¹ Szkolnej Grupy 74
Amnesty International sta³ siê Maraton Pisania Listów. Jest to akcja,
której celem jest napisanie jak najwiêkszej liczby listów w obronie
ofiar udokumentowanych przypadków naruszeñ praw cz³owieka. Listy,
które napisaliœmy zostan¹ do koñca
roku przes³ane do decydentów politycznych, od których zale¿y los tych
ludzi. Razem z uczniami klas drugich
gimnazjum napisaliœmy ³¹cznie 450
listów. To wspania³y wynik. Listy
pisaliœmy na ka¿dej przerwie.
Najwiêcej listów w tym roku napisali: Krystian Kurzyk, Mateusz
Zakrzewski po 34 listy, Paulina WoŸniak - 23, a Agnieszka So³onyna 17
listów. Wielkie dziêki za wysi³ek i zaanga¿owanie.
Mamy nadziejê, ¿e przy³¹czaj¹c
siê do tej niezwykle po¿ytecznej akcji, zdo³amy poprawiæ los wielu
osób, nies³usznie przetrzymywanych w wiêzieniach i represjonowanych na ca³ym œwiecie. Chcemy za-

znaczyæ, ¿e jesteœmy jedyn¹ Grup¹
AI w powiecie ³obeskim i gryfickim,
która systematycznie dzia³a na rzecz
zwiêkszenia œwiadomoœci praw cz³owieka u uczniów, zachêca do podjêcia obrony s³abszych, potrzebuj¹cych wsparcia. Podejmujemy akcje,
w których protestujemy przeciwko
nieludzkiemu, niesprawiedliwemu
traktowaniu przez w³adze. W ten
sposób rozwijamy u m³odzie¿y wra¿liwoœæ na cierpienie i przejawy niesprawiedliwoœci.
Anga¿ujemy
uczniów naszej szko³y na rzecz du¿ej, miêdzynarodowej akcji.
Chcemy tak¿e wyraziæ szczególnie podziêkowania Burmistrzowi
Reska, panu Arkadiuszowi Czerwiñskiemu, Radzie Miejskiej, za wsparcie finansowe naszych dzia³añ. Ju¿
trzeci rok w³adze naszej gminy pomagaj¹ nam w realizacji akcji. Dziêkujemy za dotychczasow¹ pomoc i liczymy na równie owocn¹ wspó³pracê.
A. Popielarz
Opiekun Grupy 74 AI

Przedszkolaki
w Posterunku w Dobrej

Dzisiaj rano do Posterunku Policji w Dobrej ( pow. ³obeski) przyby³a grupa przedszkolaków z Przedszkola „MAJA i GUCIO” z Dobrej
wspólnie z wychowawcami Martš
Padziñskš i Natališ Piróg.
Dzieci mia³y okazjê poznaæ pracê policjantów oraz pomieszczenia w
którym pracujš. Dzieci oglšda³y
sprzêt policyjny oraz mog³y przez
chwilê poczuæ siê „ jak prawdziwi
mali policjanci” przymierzajšc policyjny sprzêt.
Dzielnicowy omówi³ zasady bezpiecznego zachowania siê podczas
przechodzeniu przez przejœcie dla pie-

szych i zasadach obowišzujšcych siê
przy kontakcie z osobami obcymi.
Przewodnik psa s³u¿bowego omówi³
tak¿e zasady bezpiecznego zachowania siê w kontakcie z psem. Pokaza³
dzieciom pozycjê ¿ó³wia i postawê
stojšcš. Dzieci mia³y okazjê poznaæ
psa policyjnego oraz wsišœæ do policyjnego radiowozu. Na koniec spotkania grupa starszych dzieci w wieku
5 lat otrzyma³a odblaski, zaœ grupa
m³odszych dzieci otrzyma³a linijki z
logo policji. To by³a mila wizyta zarówno dla dzieci jak i samych policjantów,
którzy chêtnie spotykajš siê z dzieæmi
aby uczyæ je bezpiecznych zachowañ.
Asp. Anna Gembala

Zadbali o koœció³
w Ginawie
(WÊGORZYNO). Podczas obrad ostatniej sesji przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Monika KuŸmiñska w imieniu w³asnym i Rady Miejskiej podziêkowa³a mieszkañcom
Ginawy oraz radnemu Janowi Mazuro za trud w³o¿ony w odbudowê
koœcio³a.
Ogromny zapa³ i determinacjê,
jak¹ okazali mieszkañcy tej miejscowoœci, zosta³ zauwa¿ony przez Radê
Miejsk¹ w Wêgorzynie. Ta niewielka spo³ecznoœæ, licz¹ca zaledwie 50 rodzin, potrafi³a
zgromadziæ w³asnym sumptem a¿ 250 tys. z³ na gruntowny remont koœcio³a. Pozosta³¹ kwotê zdobyli z zewn¹trz.
Podziêkowania
dla
mieszkañców Ginawy za zaanga¿owanie, trud oraz podjête dzia³ania przy remoncie
koœcio³a pod wezwaniem œw.
Anny w Ginawie, z ¿yczeniami realizacji dalszych zamierzeñ w pracy na rzecz wsi,
sukcesów, zadowolenia i pomyœlnoœci przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej z³o¿y³a na
rêce so³tys wsi Danuty Margol. Kolejne podziêkowania

z tej samej okazji za zaanga¿owanie
oraz osobisty trud w³o¿ony przez
Jana Mazuro zosta³y z³o¿one na rêce
radnego.
– W niedzielê by³a piêkna uroczystoœæ w Ginawie. Uroczystoœæ
poprowadzi³ arcybiskup Andrzej
Dziêga. Remont koœcio³a zosta³ wykonany od podstaw w czasie niespe³na roku – powiedzia³a przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Monika KuŸmiñska.
MM
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Kradzie¿ torebki
17 grudnia, o godz. 13.15, w Dobrej, przy ul. Armii Krajowej, dwóch
nieznanych sprawców dokona³o
kradzie¿y torebki klientki sklepu.
Wraz z torebk¹ skradziono karty
bankomatowe, telefon komórkowy
oraz pieni¹dze w kwocie oko³o 800 z³.

NietrzeŸwi kieruj¹cy
16 grudnia policjanci zatrzymali
dwoje nietrzeŸwych kieruj¹cych.
Pierwszy z nich zosta³ zatrzymany o
godz. 0.15 w £obzie, przy ul. Waryñskiego. Kieruj¹cy rowerem Krzysztof K. mia³ 0.55 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Kolejny zatrzymany Henryk R. kierowa³ samochodem marki VW Passat w Dobrej,
na ul. S³onecznej, maj¹c 0.49 mg/l
alkoholu.

Zatankowa³ paliwo
i odjecha³
16 grudnia, o godz. 17.30 w Resku, na stacji benzynowej nieznany
sprawca zatankowa³ do samochodu
marki VW Golf III koloru czarnego
paliwo w iloœci 66 litrów i nie p³ac¹c
odjecha³ w kierunku P³otów. Straty w
kwocie 293 z³ poniós³ Orlen S.A.

Zatrzymano handlarza
narkotyków
15 grudnia, o godz. 15.10, na drodze Piaski – Resko, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Oktawia. Samochodem
tym poruszali siê dwaj m³odzi mieszkañcy gminy Resko. W wyniku
przeprowadzonej kontroli w samochodzie ujawniono oko³o 50 gram
œrodka odurzaj¹cego w postaci amfetaminy. Iloœæ posiadanych narkotyków wed³ug policjantów wskazuje tutaj na iloœci handlowe. Mê¿czyzn zatrzymano do wyjaœnienia.

Rozbój na mieszkance
Reska
15 grudnia, o godz. 17.10, dy¿urny Komendy Powiatowej Policji w
£obzie zosta³ powiadomiony telefonicznie przez mieszkankê Reska, i¿
nieznany jej sprawca dokona³ na ni¹
napadu. Gdy us³ysza³a pukanie do
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drzwi i je otworzy³a, do mieszkania
wtargn¹³ mê¿czyzna, który ¿¹da³
wydania pieniêdzy. Napotykaj¹c
opór kobiety, chwyci³ j¹ za szyjê, co
spowodowa³o, ¿e kobieta przesta³a
siê broniæ. Nastêpnie napastnik spenetrowa³ mieszkanie i
po znalezieniu 100 z³ oraz telefonu komórkowego uciek³. Policja prosi wszystkie osoby mog¹ce dopomóc w ustaleniu sprawcy o kontakt,
zapewniamy dyskrecjê.

Dwie kolizje œnie¿ne
W sobotê, 19 grudnia, na terenie
powiatu zdarzy³y siê dwie kolizje
drogowe.
Pierwsza z nich ma³a miejsce o
godz. 12.50, na drodze £obez – £ob¿any, gdzie kieruj¹cy samochodem
marki Skoda mieszkaniec £obza nie
dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków na oblodzonej drodze i jad¹c œrodkiem jezdni uderzy³
czo³owo w nadje¿d¿aj¹cy pojazd
marki VW Golf. Uszkodzeniu uleg³y
oba pojazdy.
Droga kolizja mia³a miejsce po
godzinie 16.00, na terenie gminy
Resko. Kieruj¹cy samochodem marki Ford, tak¿e nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków, w
wyniku czego wpad³ w poœlizg i zahaczy³ autem o betonowy s³upek
stoj¹cy przy drodze.

Zatrzymano osoby
poszukiwane
W sobotê, 19 grudnia, policjanci
na terenie powiatu zatrzymali a¿ piêæ
osób poszukiwanych. O godz. 8.00,
na terenie gm. Radowo Ma³e, policjanci zatrzymali Stanis³awa M., poszukiwanego w celu ustalenia miejsca jego pobytu.
Po po³udniu w £obzie policjanci
zatrzymali Andrzeja B., mieszkañca
Olsztyna, który by³ poszukiwany w
celu odbycia kary pozbawienia wolnoœci na okres 10 miesiêcy. Z takiego samego powodu policjanci z Reska zatrzymali Dorotê L., która tak¿e
by³a poszukiwana w celu odbycia
kary pozbawienia wolnoœci
Wieczorem policjanci zatrzymali
jeszcze dwie osoby, które zosta³y
przewiezione do Zak³adu Karnego.
By³ to Mieczys³aw Ch., lat 49 i Ryszard L., lat 40. (kp)

NAGRODA
Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa ê o b e sskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 48 brzmia³o:
„W gronie naturystów nie spotkasz rudystów”.
Nagrodê wylosowa³a pani Lucyna Kêdzierska z £obza.
Gratulujemy.
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Galeria tygodnika
Pola i Maja

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

